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Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы аясында «Нұр 
Отан» партиясы Атырау облыстық филиалының 
ұйымдастыруымен «Сарайшық-Арыстан баб 
– Қожа Ахмет Ясауи – Әйтеке би кесенесі» 
халықаралық экспедициясы жолға шықты.
Экспедицияның басты мақсаты – Ұлы Жібек 
жолы бойындағы қалалар тарихын зерттеу әрі 
зерделеу, Өзбекстан Республикасы Навои 
облысы Нұр ата ауылында дамыл 
тапқан Әйтеке би Байбекұлы 
жерленген қасиетті қорымға 
тағзым ету. Бұл еліміздің 
батыс аймағынан шыққан 
алғашқы халықаралық 
экспедиция болып 
саналады.

Экспедиция �з жұмысын Алтын 
Орда, Ноғай лы, Қ азақ хан дығы 
д әу і р і н д е  ж е т і  х а н  ж е р л е н г е н 
к�не С ар а й ш ы қ қ а л а ш ы ғ ы н а н 
баст а д ы. С ара й ш ы қ қ а ла ш ы ғ ы 
Қасым ханның тұсында (1511-1518 
жж.) Қазақ хандығының астанасы 
болды. Халықаралық экспедиция 
мүшелері музей директоры Молдаш 
Бердім ұ ратовпен ж үздесіп, Ұлы 
Жібек жолы бойында бой түзеген 
сәулетті шаһарлардың тарихымен 
т а н ыс т ы 9 й г і л і  би і  9 й т еке би 
Байбекұлының �мір жолы туралы 
кеңі нен ақ парат а л д ы. Мол даш 
Б е р д і м ұ р а т о в т ы ң  а й т у ы н ш а , 
моңғолдар оған Сарай деп ат берген 
де,  сон ы ң ж а н ы на н са л д ы р ғ а н 
кішкене қаланы «Сарай-Жук» деп 

атайды. «Жук» — моңғол тілінде 
«жуық» деген с�з. Яғни моңғолша 
«Сарайға жуық», «мынау — үлкені, 
ал бұл соған жуық» деген мағынаны 
білдіреді екен. С�йтіп, Сарайшық 
атанып кеткен. Еліміздегі ең алғашқы 
мешіт  Сарайшықта салыныпты. 2015 
жылы қалашық орнын Жайықтың 
тасқын суынан сақтап қалу үшін 
қаражат б�лініп, биыл Астананың 
20 жылдығы қарсаңында жағалауды 
бекіту жұмыстары толық аяқталып, 
қолданысқа берілді. Жібек жолы 
бойында орналасқан бұл к�не шаһар 
енді туристік орталыққа айналып, 
халықтың �ткен ғасырларға сапар 
шегетін, ашық аспан астындағы 
музейі жасақталатын болады.

Экспедиция мүшелері Түркістан 

облысы Шәуілдір елді мекенінде 
орналасқан Арыстан баб кесенесіне 
ат басын тіреді. «Нұр Отан» партия-
сы Түркістан облыстық партиясы  
т�рағасының бірінші орынбасары 
Қалима Жант�реқызы қарсы алып, 
экспедици я ж ұ мысына сәт т і л ік 
т і лед і .  Экспед и ц и я барысы н да 
а с т р о н о м и я л ы қ  а й  т ұ т ы л у 
қ ұ бы л ысы н ы ң к уәг ері бол д ы қ. 
Арыстан баб кесенесінің маңында 
қазақ руханияты мен мәдениетіне 
с ү б е л і  ү л е с  қ о с қ а н  @ з б е к ә л і 
Жәнібеков те жерленген. Арыстан 
баб кесенесінің шырақшысы Нұржан 
Зияұлы толық мағлұматтар келтірді.

Ха лықара лық экспедици я �з 
жұмысын екі дүние есігі, ер түріктің 
бесігі саналатын Түркістан т�рінде 

жа лғастырып, Қожа А х мет 
Ясауи бабамыздың кесенесіне 
зиярат етті. Кесенеге қадам 
басқан сәтте ортасында орын 
тапқан тайқазан к�пшіліктің 
к�зіне т үседі. Тайқазанды 
1399 жылы Йасы қаласынан 25 
шақырым жерде орналасқан 
Қарнақ елді мекенінде ұста 
9 б д і л ә з и з  и б н  Ш а р а ф -
а д-д и н Табри зи қ ұ й ғ а н.
Тайқазанның салмағы – 2 
тонна, сыйымдылығы – 3 
мың  литр, құрамында 7 түрлі 

ме т а л л б ар.  С ы р т қ ы 
б � л і г і  � р н е к т е л у і 
жағынан бес б�ліктен 
т ұ р а д ы .  А л ғ а ш қ ы 
б � л і к т е р і н д е  Қ ұ р а н 
Кәрім аяты, пайғамбар 
х а д ис т ері  ж а зы л ғ а н.
Т а й қ а з а н д ы  1 9 3 5 
ж ы лы атақ ты Санк т-
Петербу рг қа ласын да 
орналасқан Эрмитажға 

Иран шеберлерінің III конгресіне 
а л ы п ке т ед і .  Ж а р т ы ғ а сы рд а й 
уақ ы т сон да т ұ ры п, 1989 ж ы л ы 
қыркүйектің 18-жұлдызында кері 
қайтарылады. Бұл еңбекте мемле-
кет және қоғам қайраткері @збекәлі 
Жәнібековтің еңбегі ұшан-теңіз.
Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде үш 
жүздің басын біріктірген – Абылай 
хан, Орта жүздің биі – Қазыбек би 
Келдібекұлы дамыл тапқан. Экспе-
диция құрамы тарихи тұлғалардың 
рухына дұға бағыштады. Экспедиция 
жұмысына зор үлес қосқан облыстық 
п ар т и я фи л и а л ы т �ра ғ а сы н ы ң 
бірінші орынбасарларына А лғыс 
хат табысталды. Қожа Ахмет Ясауи 
пайғамбар жасы 63-ке жеткен соң, 

қылуетті қаздырып, жер астында 
�ткізді. Жер астында тағы 62 жыл 
ғұмыр кешті деген деректер бар. Де-
мек, Қожа Ахмет Ясауи 125 жыл �мір 
сүрген. Қожа Ахмет Ясауидің түркі 
әлемінде айрықша орын алатын «Ди-
уани хикмет» («Ақыл кітабы») атты 
еңбегі әрбір адамды имандылыққа, 
ізг і л і к ке, жо ғары а дам герш і л і к 
қасиеттерге жетелейтін еңбек бо-
лып сана лады. «Диуани хикмет-
те» әрбір адамға қажетті қанағат-
ынсап сезіміне ерекше мән беріліп, 
нәпсіні тыя білу мұсылмандықтың 
басты шарт тарының бірі екенін 
оқырманға қайта-қайта ескертіп 
отырады. «Ақыл кітабы» адамның 
ішкі жан дүниесінің түрлі теріс ой-
пиғылдардан, жаман ниеттерден 
таза болуын талдап, Алла алдында 
пәк, кіршіксіз болуға шақырады. 
« Д и у а н и  х и к м е т т е »  « А л л а ғ а 
жақындай түсу үшін» әрбір адам 
�зінің �мір жолында т�рт басқыштан 
�туі керектігін айтады. Біріншісі 
– шари ғат.  «Шари ғат » – исла м 
діні қағи да лары мен шарттарын 
тақуа лықпен мүлтіксіз орындау-
ды әрі құдайға құлшылық жасауды 
та лап етеді. Екіншісі, «тариқат» 
– дін ғұламаларына шәкірт болып, 
жалған дүниенің түрлі ләззаттары-
нан бас тарту, Аллаға деген сүйіс-
пен ш і л і к т і арт т ыра т үсу бол ы п 
табылады. 

(Жалғасы 2-бетте)

БАБАЛАРҒА – 
ТАҒЗЫМ 

Әріпке бола 
тілді бұзбайды, 

тілге бола әріпті 
бұзып, өзгертеді

Ахмет Байтұрсынұлы

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

Газетіміздің негізгі тақырыбы Тәуел сіздігіміздің, ел 
бірлігінің тірегі – мемлекеттік тілдің жай-күйі бол ғанымен, 
к�теріп жүрген мәселелері ау қымды. Олардың ішінде 
әлеуметтік жағ дай, мәдениет, әдебиет, тарих және басқа да 
рухани мәселелер бар. 

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!

Аспанында шағаласы шу-
лап, суында балығы тулап 
жататын Шардара айдыны 
к�ркем келбетінде екен. 
Жағажайда тынығушылар 
құмырсқадай қаптап жүр. 
«Алтын жағалау» аталатын 
демалыс орнында келушілер 
ү ш і н  б а р л ы қ  ж а ғ д а й 
жасалған. Топ-топ болып 
жүрген демалушылардың 
�з қызықтары �здерінде. 
Б і р і  қ а й ы қ қ а ,  е к і н ш і с і  
катамаранға мініп, теңіз 
бетінде түрлі �рнек сала 
құйғытып жүр. Шардара ай-
дыны шуақты шағын тапқан. 
«Шешінген судан тайынбас». 
Келе жылы да шипалы суға 
күмп бердік.

Шын мәнінде, Шардара 
ауданында жағажай туризмін 
дамытудың мол мүмкіндігі 
бар. Дегенмен, айдын аумағы 
орман қоры жерінде болып 
келгені де жасырын емес. 

Кешегі шілденің 
шіліңгір күндерінің 
бірінде Шардара ауда-
нына жұмыс сапарымен 
бара қалдық. Күн жа-
нып тұр. Ауамен бірге 
жалын жұтқандай бо-
ласыз. Мұндайда адам 
сая болатын жер іздейді. 
Шағалалы Шардараға 
барып тұрып, теңіз су-
ына аяғыңды батырмай 
кету мүмкін бе?

«Ана тіліне» жыл бойы 
жазылуға болады

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

Жуырда Үкіметтің арнайы 
қаулысы шықты. Сол бойын-
ша 255 гектар жер орман 
қорынан алынып, аудандық 
коммуналдық меншікке 
берілді. Бұдан былай ау-
дан әкімдігі осы жерді �з 
ыңғайына қарай  пайдала-
на алмақ. 9рине, бірінші 
к е з е к т е  т у р и з м  с а л а с ы 
сұранып тұр. Енді не тұрыс 
бар? Аудан әкімдігі уақыт 
оздырмай әлгі 255 гектар 
жер учаскесіне инженерлік-
коммуникациялық инфра-
құрылымдар құрылысына 
қажетті жобалық-сметалық 
құжаттарды әзірлеуге кірісіп 
те кетті. Жалпы, ауқымды 

жұмыстардың легі келесі 
жылы қызу басталмақ. Ал-
дын ала есептеулер, зерде-
леу, зерттеу нәтижесінде 
аймаққа 60 нысан салу ке-
рек деген тұжырымға та-
бан тіреп отыр. Оның 30-ы 
қонақүй болмақ. С�з жоқ, 
шетелдік туристер әуелі 
тынығатын жерді, сосын жа-
тын  жеріне, ыдыс-аяғыңа 
қарайды. Инфрақұрылымдар 
қолайына келсе, келесі жылы 
да жолқапшығын арқалап 
келіп тұрады. 

Жағажай туризмін жан-
дандыру мақсатында 6,7 
м и л л и а р д  т е ң г е  и н в е с -
тиция тартылмақ. Оның 

і ш і н д е  м е м л е к е т  т а -
р а п ы н а н  и н ж е н е р л і к -
коммуникациялық инфра-
құрылымдар құрылысына 
1,7 миллиард теңге қаралған. 
Бүгінде алыс-жақын мемле-
кеттерден келіп, Шардара 
айдыны жағалауларына ша-
тыр тігіп, �з құрылыстарын 
бастап кеп жіберуге дайын 
отырған шетелдіктер к�п. 
Егер жұмыс жанданатын бол-
са, мұнда мыңнан астам адам 
жұмыспен қамтылады.  Жаз 
мезгілінде демалыс орын-
дары 150 мың тынығушыға 
қызмет к�рсете алады. Де-
мек, Шардараның шаттығы 
қара күзге дейін үзілмейді.

Мазасыз маусым тынығу-
ш ы л а р  к � ң і л і н е  қ а н а т 
байлап, тым желпіндіріп 
жіберген тәрізді. Демалу-
шылар һәм ем алушылар  
шағылдарға шығып, ыстық 
құмға бауыр т�сеп, рахатта-
нып жатқандай. Бір топ жас 
доп қуып жүр. Солардың 
тағы бір тобы су ішінде доп-
ты біріне-бірі лақтырып, 
қызыққа кенеліп жатыр. 
Мынадай базарлы да ажарлы 
жерден кеткің келмейді-ақ.

(Жалғасы 2-бетте)

рухани жаңғыру  мақаласы аясында Нұр 
Отан» партиясы Атырау облыстық филиалының 
ұйымдастыруымен «Сарайшық-Арыстан баб 
– Қожа Ахмет Ясауи – Әйтеке би кесенесі» 
халықаралық экспедициясы жолға шықты.
Экспедицияның басты мақсаты – Ұлы Жібек 
жолы бойындағы қалалар тарихын зерттеу әрі 
зерделеу, Өзбекстан Республикасы Навои 
облысы Нұр ата ауылында дамыл
тапқан Әйтеке би Байбекұлы 
жерленген қасиетті қорымға 
тағзым ету. Бұл еліміздің 
батыс аймағынан шыққан 
алғашқы халықаралық 
экспедиция болып 
саналады.
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НАҚТЫ ТАПСЫРМА БЕРДІ

(Басы 1-бетте)

Бұл басқыш сопылықтың негізгі идея-
сын, мұрат-мақсатын аңғартып тұр. 
Үшіншісі, «мағрифат» негізінен дін жо-
лын танып-білу сатысы деуге болады. Бұл 
басқыштың негізгі талабы – күллі дүниедегі 
болмыс-тіршіліктің негізі «бір Алла» 
екенін танып-білу, түсіну. Т�ртіншісі, 
«хақиқат» («фано») – Аллаға жақындап, 
оны танып-білудің ең жоғары басқышы.

Экспедиция құрамы сапарын одан әрі 
жалғастырып, @збекстан Республикасы 
Навои облысы Нұр-Ата ауылында мәңгілік 
дамыл тапқан Кіші жүздің биі 9йтеке би 
Байбекұлының, бабасы Сейітқұл әулиенің 
басына зиярат етіп, Құран бағыштады.
Қазақстанда 2018 жыл – «@збекстан жылы» 
деп аталғанын баршамыз білеміз. Кесе-
не шырақшысы Сабыр ағамыз 9йтеке 
бидің басына зиярат етушілердің саны к�п 
екендігін, әсіресе шет елдерден к�птеген 
туристердің келетіндігін атап �тті. 9йтеке 
би кесенесінде «Нұр Отан» партиясы 
Атырау облыстық филиалы т�рағасының 
бірінші орынбасары Нұрлыбек Ожаев ке-
сене шырақшысына Атырау тарихынан сыр 
шертетін 5 томдық еңбекті, «Сарайшық» 
туралы жинақты табыстады. Экспедиция 
мүшелеріне кесене шырақшысы 2019 жылы 
мамыр айының 18-жұлдызында 9йтеке 
бабамыздың 375 жылдық мерейтойы атап 
�тілетінін хабарлап, түгелдей қатысуға 
шақырды.

Келесі сапарымыз Тұран �ркениетінің 
ұлы перзенті, Азияның ақырғы жолбарысы 
атанған Жалаңт�с баһадүр Сейітқұлұлының 
зиратына тағзым етумен жалғасты. Жазылған 
әдебиеттерде бұл тұлғаның туған жері –  
Сырдарияның сағасы, т�ртқара елі, тегі – Ал-
шын – 9лім – Қарамашақ – Ораз – Тоқпан 
– Сейітқұл – Жалаңт�с (Х.Досмұхамедовтың 
шежіресі бойынша),   атасы – Ораз 9мір 
Темірдің бас кеңесшісі, әкесі Сейітқұл – 
бай қажы, 40 мың үй алшындардың ба-
сын біріктірген ел басы екендігі айтыла-
ды.Жалаңт�с туралы азды-к�пті деректер 
Халел Досмұхамедов, А.Вамбери, (1876) 
А.И. Левшин, В.В. Бартольд, 9.Кекілбаев 
(«Үркер» романында), т.б. тұлғалардың 

еңбектерінде кездеседі.Баһадүр туралы 
жазылған очерктердің бірінде Жалаңт�стің 
есімін анасы Ақтұмар к�кжал қасқырдың 
т�с етіне жерік болуымен байланыстырады. 
Енді бір авторлар «жалаң жауға шапқанда, 
үстіндегі сауытын шешіп тастап, шүйде-
шүйде түгі желбіреп, қалың қол ішінде 
қойып кеткенде, жаудың үрейі ұшқаннан 
орталары опырайып қала беретін» деседі.
Жалаңт�с баһадүр 1626 жылы Самарқанд 
аймағының билеушісі атанып, елді сыртқы 
жаулардан қорғап, 42 рет жекпе-жекке 
шығып, бәрін тұтас жеңген. Лақап аты – 
Байқажыұлы Абдул-Керім болған. Халел 
Досмұхамедұлы  «Аламан» атты еңбегінде 
(орысшадан аударған) Жалаңт�с баһадүр 
туралы деректерді келтірген. Жалаңт�с 
баһадүрдің зиратында 14 елдің патшалары 
(Иран, Ауғанстан, т.б.), ұрпақтары жерлен-
ген. Зираттың маңында 550 жылдық тарихы 
бар қасиетті шынар ағашы бар.

Жалаңт�с баһадүрден соң, 27 мемлекетті 
бағындырған, «әлемдік жаулаушы» атанған 
9мір Темірдің Самарқандта орналасқан 
«Гур Эмир» деп аталатын кесенесіне ат 
басын тіредік. Сәулеті мен салтанаты 
жарасқан кесененің ішкі және сыртқы фор-

масы экспедиция құрамының таңдайын 
қақтырды. 9мір Темір шежірелерде әртүрлі 
берілген: Тамерлан, Темірлан, Ақсақ Темір 
деген есімдер кездеседі.Тарихта жарты 
әлемді жаулаған қолбасшылар саусақпен 
санарлық қана. Солардың бірі – бүкіл 
түркі жұртына ортақ, �мірінің біраз б�лігін 
қазақ даласында �ткізген 9мір Темір. 
Бас-аяғы жасаған (1336-1405 жж.) 69 жас 
ғұмырында сан ғасырларға жүк болып, сан 
ғасырларға аңыз, тарих, шежіре болып ар-
тылатындай жорықтар мен елеулі еңбектер 
жасап кетті. @зінің діттеген мақсатына жету 
үшін барлық айла-амалдан тартынбады. 
1370 жылы Мауереннахрдың билеушісі 
атанған ол ендігі ниетін Алтын Орда мен 
Ақ Ордаға салды. Осы ниетпен қос мем-
лекетке бірнеше басқыншылық жорықтар 
жасады. XIV ғасырдың 90 жылдары 9мір 
Темір �зінің шекарасын Каспий жағалауы, 
Ауғанстан, Ирак, Кавказ, үнді жерлерін 
жау лап алу арқылы кеңейте түседі. Тіпті ол 
�з империясын құрады. Қазақстан тари-
хында Шыңғыс хан секілді Темір империя-
сы деген атаулар жиі кездесіп жатады. К�зін 
ашқалы талас пен тартыстың, жорықтың, 
шайқастың ортасында �скен Темірдің 

соңғы демі де жорық жолында бітеді. Ол 
Қытайға жасауға ниеттен кезекті жорығы 
үстінде 1405 жылы Отырар қаласында 
қайтыс болады.

Экспедиция соңында Орта жүздің биі Т�ле 
би 9лібекұлы жерленген Ташкент қаласына 
барып, рухына дұға бағышталды.Т�ле бидің 
кесенесінің жанында мешіті салынған.
Мешіттің архитектурасын жасақтаған 
азаматтардың бірі – Жандарбек Мәлібеков. 
Бабамыздың құлпытасында: «Тәңірім қазаққа 
елдікті де, ерлікті де, даналықты да берген» 
деп жазылған. Бұл экспедиция мүшелерінің 
отансүйгіштік сезімін оятты.Т�ле бидің 
тәмсілі терең толғамдары айтылып, қазіргі 
қоғаммен байланыстырылды.

Экспедиция �з мақсатын тұтастай орын-
дап, кемеліне жетті деп есептеуге болады. 
Ұлы Жібек жолы бойындағы шаһарлардың 
біз білмейтін сырлы құпиялары, бабала-
рымыз  туралы ел аузынан тараған аңыз-
әңгімелері бүгінгі жас ұрпақтың жүрегіне ұя 
салып, тәрбиелі тұлға болып �сіп-жетілуіне 
үлкен септігін тигізері хақ.

"ділбек #МІРЗАҚОВ,
жазушы-журналист

Бақтияр ҚАБАСОВ,
республикалық «Рухани жаңғыру»  
журналының бас редакторы

Жер бетінде қасіреттен к�зашпаған екі ел 
болса, соның бірі – Қазақ елі. Тарихта аты 
аталғаннан ат үстінен түспеген, азулымен 
айқасып, қарулымен шайқасқан, ғасырлар 
бойы азап шеккен еліміз ертеңі үшін еңсе 
түсірмеді. Ұрпағы үшін ұрыстан қашпады. 
Ұлан-ғайыр даланы аманаттау үшін арып-
ашып күн кешті. Сонау ХV ғасырда Жетісу 
�лкесінде құрылған қазақ хандығының да ба-
сынан қара бұлт үйірілуден жалықпады. Бірақ 
сол кездегі бабалардың ерлігі ел мәртебесін 
асқақ етіп, т�рткүл дүниеге ҚАЗАҚ деген 
атты әйгілей түсті. Тарихын танытып, тасқа 
қашады. Үлкен және кіші сұлтандар бірлесіп 

Қозыбасы тауының маңынан Шар қаласын 
салдырды. Қала Шу �зенінің жоғары жағында 
қазіргі Қырғызстан жерінде орналасқан 
болатын. Осылайша, Қазақ хандығы Орта 
Азиядағы алғашқы ұлттық мемлекет болды. 
Сол себепті Шар қаласы Қазақ хандығының 
алғашқы табан тіреп, толыққанды мемлекет 
болып қалыптасуына негіз болған бірінші ме-
кен, яғни бас ордасы, қазіргі тілмен айтқанда 
астанасы еді. 

Жаңа құрылып қалыптаса бастаған мем-
лекетке алғашқы уақытта іргесін тіктеп 
алу мақсатында қажет болған Шар қаласы 
уақытша мекен болып құпия сақталды. 9бден 
ірге бекітіп елдік құрылымға к�терілген 
соң Керей мен Жәнібек хандар «Қазақ» 
мемлекетін құрып, Астанасын «Созақ»  деп 
жариялады. Осыдан соң қазақ хандығы іргесін 
бекемдеп, біртұтас мемлекетке айнала ба-
стады. Дегенмен, әр қапталдан к�з алартып, 
айылын жимаған азулы елдер әлсін-әлсін 
шабуылдармен ес жидырмай отырды. Тарих-
та қалған сол шайқастар тек еліміздің бірлігі 
мен тұтастығының арқасында ғана ойран-
далып отырды. Орыстың отары болғанда 
да озбырлықтан ада болмады. Ана тілінен, 
ата дінінен, мәуелі мәдениетінен, әуезді 
әні мен әдебиетінен, дәстүрі мен салтынан 
айырылудың аз-ақ алдында қалды. Алаш ары-
стары аттандап, қазақтың ұйқысын ашқанша, 
аждаһа оларды аранына алып ұрды. Одан 
соң Отан үшін тағы да оғландар оққа ұшты. 
Желтоқсанда да жалынды жастар жасындай 
жарқылдады. Қазақтың намысын, �ршілдігін, 
бойында қайсарлықтың табы бар, қазақ деген 
рухты елдің қаны бар екенін аңғартты. 

Тәуелсіздік – осындай құрбандықтар 
мен бәйгеге тігілген баспен келді, қан боп 
аққан жаспен келді. Ендеше, кей кезде сол 
Азаттықтың құнын к�к тиынға татырмай 

әркі-тәркі с�йлеуіміз арсыздықтың нышаны 
болса керек. @йткені тарих қатпарларында 
талай ғасырды ақтаратын қазақ даласының 
ашылмаған сырлары к�п. Біз білетін та-
рихта дархан даланың т�сінде қырандай 
еркін қалықтап, тұлпардай тұяқ тоздырған, 
ұрпаққа алып даланы аманаттау үшін жағадан 
шапқан жаумен шайқасып, уақыт оздырған 
бабалардың ерлігі кезең-кезеңімен �сіп келе 
жатқан ұрпақтардың құлағына жетері анық. 
Сол аманат етіп қалдырған даламыздың әр 
пұшпағыдағы тарихи деректер бүгінімізге, 
болашағымызға бағдар, �ткенімізге сабақ. 
Соның ішінде бас қаламыздың орны ерекше. 

Біздің дәуіріміздің ХІ-ХІІІ ғасырларында 
Арқада қыпшақ тайпалары к�шіп-қонып 
жүргендіг і  белг іл і .  Осылайша,  �ткен 
ғасырда археологтар Ақмола жерінен к�не 
қаланың орнын тапты. Қалашық �з зама-
нында гүлденіп, Жібек жолы бойындағы 
сауда орталықтарының біріне айналғандығы 
белгілі болды. Бозақ деп аталатын бұл ме-
кен сонау қыпшақ билеушілерінің елор-
дасы болған дейді зерттеушілер. Демек, 
Елбасымыздың Астана орнын Арқа т�сінен 
таңдауы кездейсоқтық емес. Қойнауы тарихқа 
толы қазақ даласының тарихын болжап, 
болашақты түйген к�регендікпен таңдау осы 
мекенге түсіп отыр. Сонау 1996 жылы Ақмола 
қаласын астана жасаймыз дегенде қоғамның 
басым б�лігі күмәнмен қарағандығы жасы-
рын емес. Аязы темір үгіткен, саясы желді 
жүгірткен, «масасы қойдай тулаған, бақасы 

қойдай шулаған», ұсқыны кетіңкіреп тұрған 
к�не қаланы қайтадан қалыпқа келтіріп, 
еңселі Елордаға айналдыру дегенді дүйім жұрт 
тіптен де к�з алдына елестете алмағандығы 
мәлім. Алайда, 1998 жылы Тәуелсіз Қазақстан 
К�шбасшысы жаңа әрі жас қала – Ақмолаға 
азан шақырып, ат қойып, Астананың атын 
бүкіл әлемге к�рсетуге тәуекел етті. Етек жеңін 
қамтып, енді ғана ес жиып келе жатқан егемен 
елдің бірегей ұлдары Қазақ елінің ертеңі үшін 
аянбай тер т�гіп, барын салып еңбек етті. 
Арқаның Абылай аспас Сарыбелінің аязы да 
сына бастады. Жыл, ай, күн, тіпті сағаттар 
сырғып �ткен сайын бас қала ажарына кіріп, 
к�ркіне к�рік қоса бастады. Ешкімнің ойына 
кірмеген ғимараттар бой к�теріп, айбынды 
Астана жарық жұлдыздай жарқырады. Астана-
мыз әр күні жылға татитын, әр жылы ғасырға 
тең қарқынмен дамудың даңғыл жолына 
түсті. Шет мемлекеттен келетіндер ғана емес, 
қазақстандықтардың �зі тамашалап тауыса ал-
майтын к�ркі к�з тартар орындар бой к�терді. 
Тамашалаушылар ертегі әлеміне кіргендей күй 
кешті.

«Тәуекел түбі жел қайық, �тесің де кетесің» 
дегендей, Елбасының батыл қадамы мен 
сарабдал саясатының арқасында абыройы 
асқақтаған бас қаламыздың дәрежесі бүгінгі 
таңда дүниежүзіндегі астаналармен тең десек 
артық айтпаймыз. Жаңа әрі озық үлгідегі 
тамаша тұрғын үй кешендері, еңселі әкімшілік 
ғимараты, гүлзарлары мен субұрқақтары, 
әсем монументтері,  ескерткіштері бар 

Есіл жағасындағы еңселі қала бейне бір 
қауыз жарып келе жатқан �сімдік тәрізді. 
«ЭКСПО-2017» халықаралық к�рмесінде бой 
к�терген шағын қалашықты айтсаңызшы! Ол 
қауыз жарған �сімдіктің Сарыарқа т�сіндегі 
жеке дара жап-жасыл жазирасындай. Жыл 
сайын құлпырып, түрленіп тұратын Астананың 
сәулет ажарында ұдайы жаңа �рнектердің 
пайда болып тұратыны тағы бар. 9рдайым 
�згеше бір тың бояулармен к�ркемделуде. 
Сол сияқты жас қалаға жапырағын жайып, 
бас қаланың басты символына айналған 
«Бәйтерек», ескіден сыр шертетін «Хан 
Шатыр», Ұлы Жібек жолын еске салатын 
«Керуен» сарайы Астананың сәнін келтірген 
інжу-маржан, Есілдің жағалауына әр берген 
гауһар моншақ іспетті. Ал мұндай к�рікті 
қаланың дамыған мемлекеттер Германияның 
астанасы Берлиннен, Ұлыбританияның 
астанасы Лондоннан, Американың астанасы 
Вашингтоннан, тіпті к�рші жатқан Қытайдың 
астанасы Пекиннен, Ресейдің астанасы 
Мәскеуден қай жері  кем? Керіс інше, 
артықшылығын таппасаңыз, кемшілігін 
іздей алмайсыз. Францияның астанасы 
Парижде тұрған «Эйфель» мұнарасының 
бас қаламыздағы Бәйтеректен асқан тарихы 
жоқ шығар, сірә. Сондықтан да дүниежүзіне 
зиялылық нұрын т�гетін Астана тоғыз жолдың 
торабындағы Еуразияның, әлемнің сәулетті 
қаласына айналып отырған ғажайып шаһар. 
Тәуелсіз еліміз ширек ғасырдың ішінде-ақ 
әлемнің үздік елдерінің қатарына қосылса, 
Астанамыз 20 жылдың ішінде таңғаларлықтай 
түлеп, әлемге Қазақстанның әлеуетті мемлекет 
екендігін дәлелдеді. 9лемде бір ғана қаласымен 
бір мемлекетті танытқан Қазақстандай ел жоқ.

Аққу қанат елордамыз ежелгі Есіл бойын-
да қанатын кеңге жайып, сәулетті де сәнді 
ордаға айналуы тектен-тек емес. «Елу жылда 
– ел жаңа» дегендей, іргетасы қаланғанына елу 
жыл емес, жиырмаға енді аяқ басып отырған 
тәуелсіз еліміздің жүрегі саналатын бағаналы 
ордамыз әлем назарында. Жан-жағымыздағы 
бауырлас елдермен қатар, �зіміз қазіргі уақытта 
тереземізді теңестірген «мүйізі қарағайдай» ірі 
мемлекеттер де астанамызға к�з тігуде. Мұндай 
қуатты мемлекеттерді назарға қарату жас Ота-
нымыз үшін зор жетістік. Кішкентай қаладан 
алып арман қалаға айналған шаһарымызды 
әлем мойындамаса да, мойындаса да қазақ 
халқының тарихының жаңа парағы, рухани 
дүниесінің есігі – Астана.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, 
ерке Есіл жағасында бой к�терген, ерекше 
сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік 
нышандары сап түзеген, жоғары техноло-
гиялы болашаққа ұмтылған, �згені сыйлап, 
�зінің жаңа астанасымен �з елін шексіз мақтан 
тұтатын к�п ұлтты халқы бар әсем де мейірлі 
Астанамыз, міне, осындай...

АҚОРДА

ЖАҢАЛЫҚТАР

Жуырда бір отырыста болдым. Жеңіс мерекесінің қарсаңы болатын. "ңгімеміз Ұлы 
Отан соғысы жайында 3рбіді. "рине, к3зімізбен к3рмесек те, к3ңілге түйгенімізді, 
аталардан естігенімізді, тарихта жазылған деректер бойынша бүгінгі жастардың, 
Құдай бетін ары қылсын, сондай бір алмағайып уақыт бола қалса, әп-сәтте бор-
дай езіліп қалуы мүмкін-ау деген үрейдің бар екенін айтып жаттық. Тәуелсіздіктің 
арқасында ешбір қиыншылықтың жоқ екеніне де тәубе дестік. Жеткен жетістігіміздің 
шаш-етектен екенін с3з еттік. Арқа т3сіндегі айшықты Астанамыздың күн са-
нап к3ркейіп отырғанын мақтаныш сезімі кеудемізді керней отырып айттық. Аз 
уақыттың ішінде к3ркіне к3з тояр келбетіне сүйсіндік. Бір кезде ортамыздағы бір 
азамат «Тәуелсіздік алып, шалқып отырғанымыз шамалы ғой. Одан да Германияның 
құрамында болғанда бүгінде немістермен бірге бай-ы-ы-ып отырар едік» дегені. 
Т3беден жай түскендей әсер етті. Құдай-ау, тәуелсіздіктің қадірін, мәртебесін, 
қасиетін бағаламайтын жан да болады екен-ау...

Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Қорғаныс 
министрлігінің басшылық құрамымен кеңес 3ткізді. Кеңес 
барысында Нұрсұлтан Назарбаев 25 жыл ішінде Қазақстан 
Қарулы Күштері мемлекет пен жеке құрамның күш-жігерінің 
арқасында мықты әскери әлеуеті бар ел тәуелсіздігінің сенімді 
тірегіне айналғанын атап 3тті.

БАБАЛАРҒА – ТАҒЗЫМ 

АЛАШТЫҢ АҚ ОРДАСЫ

ТАҒЫЛЫМ

БӘЙТЕРЕК

Заманауи талаптарды ескере отырып, әскери кадрлардың 
дайындығын жетілдіру қажеттігіне назар аударды. Кездесуде 
Елбасы Қорғаныс министрі лауазымына Ермекбаев Нұрлан 
Байұзақұлын тағайындау туралы шешім қабылдағанын айтты. 
Ал генерал-полковник Сәкен Жасұзақовқа қалтқысыз қызмет 
еткені үшін ризашылық білдіре отырып, Ұлттық қорғаныс 
университетін басқаруды тапсырды. Соңында Қазақстан 
Президенті еліміздің Қарулы Күштерін одан әрі дамыту ж�нінде 
бірқатар нақты тапсырма берді.

АҚҚУЛЫ МЕН ТЕРЕҢКӨЛ 
Павлодар облысында аудан 
атаулары өзгерді

Қазақстан Республикасының Президенті Н.".Назарбаевтың 
4 тамыз 2018 жылғы Жарлығымен Павлодар облысының Ка-
чир, Лебяжі аудандарының атаулары 3згерді. Бұдан былай, 
Качир ауданы – Тереңк3л, Лебяжі ауданы – Аққулы болып 
аталатын болды. Бұл Ертіс-Баян 3ңірі үшін ғана емес, жалпы 
еліміз үшін де мәні зор қуаныш екені с3зсіз.

Елбасының мұндай шешімі – халықтың рухын к�теріп, әрбір 
қазақ баласының к�кейіне қуаныш сезімін сыйлағаны анық. 
Қазір елімізде «Рухани жаңғыруға» бағытталған шаралар жүзеге 
асырылуда. «Рухани жаңғырудың» бір к�рінісі де осы. Күллі 
Алаш жұртынан сүйіншілейтін жаңалығымыз құтты болсын! 

Жалпы, елді мекен атауларының қазақшалануы – ұлттық 
санамыздың жаңғыруына бастайтын игі қадам. Жасыратыны 
жоқ, Кеңес одағы кезінде кең байтақ даламыздағы к�птеген 
қазақи атаулар түбірімен �згертілді. Яғни санамызға жат, 
дүние танымымызға сәйкес келмейтін атаулар қойыла баста-
ды. Бұл сол кездегі ұлтсыздандыру саясатының к�рініс еді. 
Жер-су, елді мекен атауларының бұлайша �згеріске ұшырауы 
салт-санамызға тікелей әсер етті. Себебі әрбір атаудың ар 
жағында т�л тарихымыз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық тіліміз 
мен мұндалап тұратын. Тәуелсіздігіміз келіп, азаттығымыздың 
ақ таңы атқаннан кейін байырғы атауларымызды қайта 
жаңғыртуға мүмкіндік туды. К�ше атаулары қазақшаланып 
жатыр. 9рине, бұл бағытта атқарылатын жұмыстар әлі де шаш-
етектен. Ең бастысы сең қозғалды. Ұзақ жылдар бойы мұрты 
бұзылмай келген атаулар �зінің байырғы нұсқасына орала 
бастады. 

БӘРЕКЕЛДІ!
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Қазақ к3ркем с3з кеңістігінің 
бір тармағы – ұйғыр әдебиеті. 
Осы орайда ұйғырдың к3рнекті 
қаламгері, халықаралық «Алаш» 
әдеби сыйлығының иегері, бүгінде 
сексеннің сеңгіріне к3теріліп 
отырған жазушы, драматург, 
ақсақал Ахметжан АШИРИМЕН 
әңгімеміз елдегі ұлттық әдебиеттің 
ахуалы, этносаралық байланыс, 
ұлттық саясат т3ңірегінде 3рбіді.

«ШАРБАҚ» 1988 ЖЫЛЫ  
ЖАЗЫЛЫП, 2017 ЖЫЛЫ  

ЖҮЛДЕГЕ ИЕ БОЛДЫ

– Ахметжан аға, әңгімені 1988 жылы 
жазылып, 2017 жылы халықаралық 
«ТҮРКСОЙ» Еуразия Жазушылар одағы 
жариялаған «Қорқыт ата» байқауын жеңіп 
алған «Шарбақ» пъесаңыз туралы бастағым 
кеп отыр. Бұл шығарма сонда 1988 жылы 
жарық к3рген бе?

–  Жоқ. Олардың талабы бойынша, 
байқауға жіберілген шығармалар еш жер-
де жарияланбаған болуы керек. 

– Ол неге жарияланбады?
– Жарияланбауының ерекше бір 

себебі болған жоқ. Бірақ оны басқаша 
түрде бергім келген шығар. Менің пье-
саларым «Мұқамша», «@лмес жандар» 
ол кезде театрда қойылып жатқан еді. 
2017 жылы т�рт айдай жұмыс істедім. 
@ңдедім, толықтырдым. Туған ел, туған 
жер туралы жаны бар шығарма ғой. 
1945 жылы �зімнің туған ауылымнан 
келешегі жоқ деп басқа ауылға к�шіріп 
жіберді. Қазір онда тек зират қана тұр. 
Сол кездегі ауылдың тұрмыс-тіршілігі, 
туған ауылын тастап кеткісі келмеген 
ауыл адамдарының драмалық тартысы 
бейнеленген.

– 1988 жыл мен 2017 жылдың арасында 
тұп-тура 30 жыл. Ол кезде Кеңестер одағы 
болды. Қазір Тәуелсіз Қазақстан. Сол кезде 
жазылған шығарманың бүгінгі дәуірмен 
идеологиялық қайшылығы болған жоқ па?

– Расын айтқанда,ол заманда бізге 
коммунистік партияның шығарған 
қаулысына қарсы тұру қиын болды. 
Бір шығарма жазсаңыз, коммунистік 
п а р т и я н ы ң  с ү з г і с і н е н  � т п е с е 
берілмейді. Кеңестік �мірді сипаттай-
тын, кеңес адамының еңбекқорлығы, 
ж ұ м ы с ш ы л а р д ы ң  � м і р і  с е к і л д і 
шығармалар болмаса, бір ауылдың 
жер бетінен жоқ болып кетуі немесе 
ауылдағы адам тағдыры – назардан тыс 
қалатын. Қазір нені жазам десеңіз, жа-
засыз. Жазу еркіндігі бар. Цензура жоқ, 
бірақ ұждан цензурасы болуы керек. 
Оқырманды алдамау керек. Оқырман 
сізді бағалайды. Оқырманды жоғалтпас 
үшін сіз ұждан цензурасымен жақсы 
шығарма жазуыңыз керек. Сондықтан  
мен т�рт-бес ай жұмыс істеп, уақыты 
келген шығар деп халықаралық байқауға 
жолдаған едім. Адамның ішкі рухын, 
иман-нұрын қозғайтын шығарма. Сол 48 
драматургтың ішінен менің шығармам 
бәйгелі болыпты. 

– Шығармаңыз ұйғыр тілінде жазылды 
ғой. Аудармасын 3зіңіз жасадыңыз ба? 
Жоқ, аударуға к3мектескен адам болды ма? 

– Менің аудармашым бар, ұйғыр тілін 
жақсы білетін адам. Шыңжаң ұйғыр авто-
номиясынан шыққан жазушы, этникалық 
қ а з а қ  Д ә у л е т б е к  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы . 
Ұйғырдың ауызекі с�йлеу тілін ғана емес, 
к�ркем әдеби тілді де жақсы біледі. 

– Бірақ қазақ тілінде шыққан жоқ қой?
– Жоқ, «Шарбақ» қазақ тілінде 

шыққан жоқ. Түркі халықтарының те-
атрларында сахналана бастады, бірақ 
Қ.Қожамияров атындағы мемлекеттік 
академиялық ұйғыр театрында әлі 
сахналанған  жоқ. 

– Сіздің «Жалғыз жалбыз» атты 
кітабыңыз кезінде «Жазушы» баспасынан 
шыққанда, кесіліп, туралып, жұп-жұқа 
ғана кітап болып шығыпты. Сейдахмет 
Бердіқұлов ағамыз бұл шығарманың орыс 
тілінде толық шығуына к3мектескен екен. 
Біздің редакторлар оның несін ұнатпай 
жүр? 

– Ол кезде «Жазушы» баспасында 
ұйғыр редакциясы жұмыс істейтін. Одан 
бері де біраз уақыт �тті ғой. Шынында да, 
ақылға сыймайтыны характерлер ашыла-
тын, бірін-бірі толықтыратын образдарды 
қиып-қиып тастаған. Сол кітапты қолыма 
алып, к�ңілсіз келе жатыр едім, алдымнан 
Сейдахмет Бердіқұлов кездесіп қалды. 
Менің жабырқау к�ңіліме қарап «Аға, не 
болды?» деп сұрады. Мен романымның 
күйін айтып едім, біраз ойланып тұрды 
да, «жолма-жол тәржімасы бар ма?» 
деді. С�йтіп, ол аударманы «Советский 
писательге» жолдап едік. Сол жақтан 
аудармашы тапқаны туралы хабар келді. 
Дмитрий Башкиров тәржімасын жа-
сап, ондағы қырағы к�здерге оқытып, 
олар мақұлдаған екен. Содан Сейдағаң 
басқаратын «Жалын» баспасынан орыс 
тілінде толық басылып шықты. Жалпы, 
мен қазақ жазушыларымен бір туғандай 
�те жақын дос болдым, мені аты әйгілі 
қазақ қаламгерлері, ағаларым ұдайы 
қолдап отырды. Солардың к�бі бұл 
�мірден кетіп қалды... Сол классиктерді 
бұл күндері аса зор сағынышпен еске 
алып жүремін.

– Сіз туралы қазақтың к3рнекті жазу-
шысы Сайын Мұратбеков «жалпы ұйғыр 
тарихын жақсы білетін жазушы және тари-
хи тақырыптарда 3те к3п қалам тербейді» 
деген лебіз білдіріпті. Тарихи тақырыпта 
қалам тербеген бірегей шығармаңыз 

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

ҚАЗАҚ 
ЖАЗУШЫЛАРЫ...»

«Идиқұт»  орыс және түрік тілдеріне 
тәржімаланған екен. Ұйғыр халқы да түркі 
халықтарының бір бұтағы ғой. Олардың 
қазақтармен қарым-қатынасы жайлы не 
айтасыз? Қазақ даласына ұйғырлардың 
келу тарихы қалай? 

– Қазақ пен ұйғырды б�ліп-жаратын 
ештеңесі жоқ. Екі халықтың да соңына 
қалдырып кеткен �шпес байлығы, ру-
хани мұрасы бар. Осы рухани мұраны 
кейінгі ұрпаққа тәптіштеп жеткізу – біздің 
міндетіміз. Кеңес үкіметі кезінде тарихи 
туындылар қалай дегенмен де цензураға 
ілігіп жатты. Ал тәуелсіздік алғаннан 
кейін, тарихи тақырыпты жазуға ешкім 
тыйым салмады. Сол сәтті пайдаланып, 
мен де тарихи тақырыпқа бойлағым келді. 
Сонымен, бес жылдай архив деректерінен 
материал жинадым. Біздің ұйғыр тари-
хына қатысты шығармалардың к�бі араб 
графикасымен жазылған. Романым-
да Шыңғыс ханның тұлғасына ерекше 
тоқталам. Неге? Шыңғыс хан бүкіл әлемді 
жаулағанда, Ұйғыр хандығына тимейді. 
Мен осының сыры неде екен деп ойлан-
дым?.. 

Осы «Идиқұт» романын жазғанда 
�зімнің туған �ңірім – Еңбекшіқазақ 
ауданындағы Малыбай ауылына кетіп 
қалдым.  Сол жақта  оншақты жыл 
тұрдым, жинап-теріп алып келген тарихи 
деректерді саралап, екшеп, �мірімдегі 
үлкен шығармаға отырдым. Бұл қадамым 
аса сәтсіз бола қойған жоқ қой деп ойлай-
мын. Оның жалғасы іспетті «Бауыршық 
арт  текин»  романы жазылды.  Екі 
романның жазылуына ұзын-ырғасы 17-18 
жыл кетті. Мына деректі қараңыз, Най-
ман хандығының м�рін ұстаған Тататұнға 
деген кісі бар екен. Шыңғыс ханның 
�зін, балаларының барлығын оқытқан. 
Сол кісінің жазып кеткен деректеріне 
қарағанда, Шыңғыс хан Орта Азияға ша-
буыл жасау үшін әскер жасақтағанда, 111 
мың әскерді ұйғырдан алған екен. Бүкіл 
Орта Азияны жаулап алды, енді ұйғырдың 
Идиқұты қалды. Сол Ұйғыр Идиқұты 
Шыңғыс ханға келіп, �мірінің соңына 
дейін адал болуға ант береді. Бірақ Ұйғыр 
Идиқұты Бауыршық Ар текин Шыңғыс 
ханға Ұйғыр қағандығына шабуылдамауы 
туралы талап қояды. Шыңғыс хан достық 
нышаны ретінде Алтын бике деген қызын  
Ұйғыр Идиқұтына ұзатқан екен.  

– Идиқұт деген қандай мағына береді?
– Идиқұт деген шаһардың да аты, 

қаған деген де мағына береді. Құт-береке 
деген де с�з. Шыңғыс хан ең соңғы рет 
Таңғұттармен соғысып, сол жерде жа-
ралы болды. Бауыршық Артекін оны 
к�муге қатынасты. Бірақ Шыңғыс ханның 
немере-ш�берелері Шыңғыс ханның 
с�зіне к�нген жоқ. Олар Идиқұтты 
қиратты. 

– Сіз шығармаңызда Ұйғыр мемлекеті 
туралы жазасыз. Бұл даулы мәселе емес 
пе? Бұл қай Ұйғыр қағандығы және қай 
жылдары мемлекет болып құрылған? Және 
тарихтағы Ұйғыр мемлекетінің бүгінгі 
ұйғырларға қатысы бар ма?

– Бұл туралы тарихшылар айтып 

жүр ғой... Ұйғыр қағанаты ХІІ ғасырдың 
аяғы, ХІІІ ғасырдың басында құрылған 
болатын.

– Ол мемлекет қашан құлады?
– 1235 жылы құлады. 
– Қазақ даласында ұйғырлар қандай 

жолмен келген. Олардың негізгі ата жұрты 
– Шыңжаң 3лкесі ғой?

– Біздің ағайындар бір кезде Ұйғыр 
Орхон қағандығын құрғанда тарих сахна-
сына шығады. Оны тарихта «Тансу алы-
сы» дейді. Олар бұны қытайлармен бірге 
жүзеге асырған. Сонау Енесей, Қарлұқтар, 
тоғыз ұйғыр және �зге де он тайпаның 
басын қосып, Ұйғыр қағандығын құрған. 
Сол бүкіл Түркілердің басын қосқан 
Түмен қағанды білетін шығарсыз, бүгінгі 
дәуірге Бумын қаған деп жеткен.

Негізінен ұйғырлар Орханда болған. 
Ұйғыр-Орхан қағандығы Селенгі, Тула 
дарияларының бойын мекен еткен. Қазір 
дүниені дүр сілкіндірген, тасқа қашап 
жазылған ескерткіштің к�бі сол жерлер-
ден табылды ғой. Алғашқы ескерткіштер 
түркінің руна жазуымен жазылып қалған 
болса, кейінгі табылғандар ұйғыр жа-
зуында қалдырылған ескерткіштер 
болған. Ұйғыр, наймандар әуелі түрік 
жазуын үйренген. Кейін соғдылардың 
алфавитінен ұйғыр алфавиті пайда болды. 
Моңғолдар бүгінге  дейін ұйғыр алфавитін 
пайдаланады. Қарлұқтар, қырғыздар 
қараханид ұйғыр қағандығының қол 
астында болған. Осы қараханид қағандығы 
ыдырағаннан кейін, ұйғырлардың к�бі 
Ұйғыр Идиқұтының айналасында қалды 
да, Пантекин бастаған тағы бір тобы – 
Орта Азияға келген. Жалпы, түркінің 
бір бұтағы ретінде бір-бірімен араласып, 
бірге жүріп-тұрып жүрген халықтар ғой. 
Шыңжаңдағы ұйғыр тарихшылары тарихи 

тарқырыптарды �те жақсы жазады екен. 
Мен осы тақырыпты жазу барысында к�п 
кітап алдым. 

– Ұйғыр тілі түркі халықтарының ішінде 
оғыз тіліне жатады. Сонда қазақтан қандай 
айырмашылығы бар?

– Қазақтан онша айырмашылығы 
жоқ. 9дет-ғұрыптарымыз �те жақын. 
Музыкамыз да рухты к�теретін, ұқсас. 
Аспаптарымыз да жетерлік. Мысалы, ду-
тар, тембір, ярап, ғижак, сүн-әй, нәй, тағы 
тағылар. Ұйғырдың «Науа», «Сада» атты 
ұлт аспаптар ансамблі бар. Ұйғырдың 
к�не он екі мұқамы ЮНЕСКО-ның 
қаулысы бойынша ұйғырлардың мәдени 
мұрасы болып бекітілген. Қытайлар �здері 
ұсыныс жасап, солай бекіткен. 

Дүние түркі халықтарының ғалымы, 
иман нұры Махмұд Қашқари, біз мұны 
ұмытпауымыз керек. Ал қытайлар үлкен 
мақбаралар жасап қойған. Мыңдаған 
адамдар барып к�реді .  Анкарада 
ол кісінің есімінде шағын к�шелер 
бар екен. ХХ-ХХІ ғасыр түркілердің 
ғасыры болса, біздің иман нұрымыз к�з 
нұрымыз Махмұд Қашқаридың атында 
әсем Алматымызда бір к�ше болғанын 
қалар едім...

–  Ж а л п ы  Қ а з а қ с т а н д а  ұ й ғ ы р 
диаспорасындағы ұйғырлар саны қанша?

– Қазақстанда жарты миллионнан 
асады.

– Ұйғыр этносының тілін сақтау, 
ұ л т т ы қ  е р е к ш е л і к т е р і н  ұ м ы т п а у  
мүмкіндіктері қандай? 

– Қазақстанда, Құдайға шүкір, 
қазақша-ұйғырша-орысша аралас 
мектептеріміз бар. «Мектеп» және 

«Атамұра» баспалары ұйғыр тіліндегі 
оқулықтарды басып шығарады. Бір кез-
де Абай атындағы Қазақ мемлекеттік 
педагогикалық университетінде ұйғыр 
факультеті болған, қазір жабылып қалды.

– Ұйғыр тілінен сабақ беретін маман-
дарды қайда дайындайды?

–  О с ы  к ү н г е  д е й і н  б ұ р ы н ғ ы 
мұғалімдермен келе жатыр. Олар аз қалды, 
жастар жоқтың қасы. Осылай жалғаса 
берсе, бұл мектептер жабылуы да мүмкін. 
Ал мектеп жабылса, тіліміз жоғалса, біз 
қандай халық болғанымыз? Ғасырлардан 
бері келе жатқан ұйғыр бүгінгі Тәуелсіз 
Қазақстанда жоғалып кетпейтін бо-
лармыз деп ойлаймын. Мемлекеттің 
қаржыландыруымен «Уйғур авази»  газеті 
және  «Азия бүгін» деген жекеменшік 
газеттер жарық к�руде. Қазақстанда 
ұлтаралық қатынастарға, олардың ру-
хани дамуы дұрыс жолға қойылған ғой, 
болашақтан үмітіміз жоқ емес. «Уйғур 
авази» 12000-13000 таралыммен таралады. 
Бұрын теледидарда «Алатағы» деген апта-
сына бес рет хабар тарататын бағдарлама 
бар еді, заманға қарай ол қысқартылды. 

– Қазақстан халқы Ассамблеясының 
құрылғанына 23 жыл болды. Оның Қазақ-
стандағы этнос 3кілдерінің бір-бірімен 
тату-тәтті 3мір сүруіне қосқан қандай 
үлесі бар?

– Саясаттан алсақ, Ассамблеядан 
сайланған 9 депутаттың біреуі ұйғыр. 
Демек, саяси жағынан бізге үлкен жол 
ашылған деген с�з. Ассамблея жаны-
нан құрылған этномәдени орталықтарға 
үлкен міндеттер жүктелді. Ең бірінші 
міндет – Қазақстан саясатын елге дұрыс 
түсіндіру. Екіншіден, елдегі этностар мен 
қазақ ұлтының �зара достығын күшейту 
керек. Қазір Ассамблеяда «Қазақтану» 

деген б�лім бар. Тек қана ұйғыр емес, 
басқа этностар да қазақтануды жүзеге 
асыру керек. Үшіншіден, ауыл мен 
қалада тұратын этностар арасында бай-
ланыстар қалай? Олардың к�зқарасын 
елдегі саясатқа бағыттау керек. Халыққа 
танылған адамдарды жинау, мектептердің 
жабылып қалмауы үшін, қаламдастардың 
ауыл-ауылға барып елдің жағдайын 
білуі – Ассамблеяның атқаратын ша-
руасы �те к�п. Саяси жоспарлар тек 
қана қазақтар үшін емес. Президенттің 
қанша Жарлығы шығып жатыр, соны 
елге жеткізіп, насихаттау керек. Қысқасы, 
Ассамблеяның міндеті де, атқарып жатқан 
шаруасы да шаш етектен. Елбасымыздың 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
деген бағдарламасы ұлттық тұтасуға 
үндейтін сондай ірі жобалардың бірі, 
сондықтан әр ұлт �з ерекшеліктерін 
сақтай отырып біртұтас Қазақстан идея-
сын қанаттандыруы қажет.

– "рбір ұлт 3зінің ерекшелігін сақтап 
қалу керек деп айтып отырсыз. Соны-
мен қатар Қазақстанның әр азаматы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілін білуі міндетті. 
Сол жағынан ассамблеяның істеп жатқан 
жұмыстары бар ма?

– Қазір біз алфавит бойынша жұмыс 
істеп жатырмыз. Латын алфавиті бой-
ынша жұмыс істеліп жатыр. Қазақ тілін 
білу тұрғысынан келгенде ұйғырларда 
мәселе жоқ. Енді басқа ұлттарда мәселе 
болар. 97 процент ұйғырлар қазақ тілін 
еркін меңгерген. Ол факт менде бар. 
Біздің балалардың к�бі қазақ сыныпта-
рында оқиды. Тек қана ұйғырлар ғана 
емес, Қазақстанда тұрып жатқан басқа 

этнос �кілдері де мемлекеттік тілді білуі 
шарт. 

– Немерелеріңіз қазақ мектебін бітірді 
ме?

–   Ж о қ ,  о р ы с  м е к т е б і н .  Қ а з і р 
ш�берелерім бар. Ш�берелер орысша 
оқиды. Кезінде тәрбие солай кетті ғой...

– Неге қазақшаға бермедіңіз?
– Олардың әке-шешелері солай деп 

шешті, олардың таңдау құқына мен қол 
сұға алмадым.

МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚТЫҢ 
Т#ҢІРЕГІНДЕ ДАУ К#П...

– Сіз ҚР Еңбек сіңірген қайраткерісіз. 
Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының, 
«Құрмет» орденінің иегері екенсіз. Қазір 
сыйлық-марапаттың берілуіне елдің 
к3ңілі толмайды. "сіресе, Мемлекеттік 
сыйлыққа. #йткені оның берілу формасы 
дұрыс емес, тәуелсіз болғаны дұрыс деп 
айтады. Сіздіңше, сыйлықтың берілу тәртібі 
қалай болғаны дұрыс? 

– Бұл т�ңіректе әңгіме к�п... Мысалы, 
мен бір кездері Мемлекеттік сыйлықты 
сараптау комиссиясының мүшесі бол-
дым, әдебиет бойынша. К�п нәрсеге 
к�зім жетті, жағдайларын білемін. С�з 
жоқ, Мемлекеттік сыйлық �те жақсы 
шығармаға ғана берілу керек. Сондықтан 
менің к�зқарасым бойынша Мемлекеттік 
сыйлықты берудің жүйесін қайта жасау 
керек деп ойлаймын, сонда ғана ақиқатқа 
жетеміз. Ол қолдан келеді. Кейінгі жыл-
дарда берілген шығармалардың ішінде 
Бексұлтан Нұржекеұлының «9й, дүние» 
атты кітабы ғана Мемлекеттік сыйлыққа 
лайық шығарма болды деп есептеймін. 
Мемлекеттік сыйлықтың комиссиясы 
сыйлыққа ұсынылған шығармаларды 

талдауды сұрайды. Бірақ сол талдауларды 
оқитын жан болмайды. Мен де кезінде 
сыйлыққа шығармамды ұсынған едім. 
«Идиқұтты» жандарына жақын жолатқан 
да жоқ.

Жоғарыда атап �ткен «Жалғыз жал-
быз» шығармам театрда сахналанды. 
Ол қазақ пен ұйғырдың достығына 
а р н а л ғ а н  ш ы ғ а р м а ,  б і з  о с ы н д а й 
дүниелерге  назар сала  бермейміз .
Мәселен, қазіргі шығармаларда елдегі 
этносаралық достықты сипаттайтын об-
раздар жоқ. Бердібек Соқпақбаевтың 
«@лгендер қайтып келмейді» деген 
романында ғана ұйғыр мен қазақтың 
�зара достығы дәріптеледі. Одан �зге 
к�ркем шығармалардың ешқайсысынан 
ұйғырдың образын таппадым. Бір кездері 
Олжас Сүлейменов үлкен бір жиында 
кеңес әдебиеті туралы айта отырып, 
«Ресейдің пәленбай кітабында неге 
қазақтың образы жоқ?» деген назын 
айтқан еді. Мен орынды айтылған пікір 
деп білем. Ал халықтың достығы анау 
балбал тастардан бері келе жатқан та-
мыры терең тарих қой. Сондықтан біз 
мұндай нәзік мәселелерді назардан тыс 
қалдырмауымыз керек.

– "деби образ 3з алдына, ақпарат 
құралдарында жазылып жатқан мәселелерге 
к3ңіліңіз тола ма?

– Ақпарат кеңістігінде де бұл жағдайға 
сергек қарауымыз керек. Мен газет-
журналдарды мұқият қарап отырамын. 
К�п жағдайда кейбір басылымдар әсіре 
ұшындырып жазып жатады. 9рине, ел 
болған соң түрлі әлеуметтік кемшіліктер 
болады, ондай кездерде жауырды жаба 
тоқымай адал ақпарат беру керек. Ең бас-
тысы, елдің арасына сына қақпау қажет.
Елдегі ұлттық, саяси жағдайды талдап, са-
раптауда кәсіби деңгей және мемлекеттің 
болашағына деген жанашырлық сезім 
болғаны абзал. Жоқ нәрседен үлкен 
әңгіме жасап, екі адамның арасындағы 
дауды саяси алаңға қарай сүйреуге бар 
болмысыммен қарсымын. Кезінде Мұрат 
9уезовтің «Қазақтың ең жақын досы – 
ұйғыр» деп айтқаны бар. Дұрыс айтады. 
Балтамен шапса да қазақ топырағындағы 
ұлттар достығына ешкім сына қаға ал-
майды. @йткені Мемлекет басшысының 
саясаты татулыққа негізделген, ұлтаралық 
бірлікке бағытталған. Ал от ала жүгіріп, 
ел мен елді атыстырғысы келетіндер қай 
елде де бар, арандатушыда ұлт болмайды. 
Біз осындайдан абай болуымыз қажет. 
Қазақ дейтін қасиетті халық, қаншама 
тарихи зобалаңды к�ріп келсе де, нешеме 
ұлттарды бауырына басып, �сіріп-�ндірді, 
түлетті. Ешкімді тектеп жатқан жайы жоқ, 
сондықтан осы ел мен жердің иесіне деген 
құрметті де �зге ұлт �кілдері ұмытпауы 
тиіс. @зара түсіністік пен бейбіт байланыс 
сонда ғана �з жемісін береді.

– Қазақстан Жазушылар одағында 
ұйғыр әдебиетінің секциясын ұзақ жыл-
дар басқардыңыз. Кеңестер одағында 
зиялылардың керемет беделі бар еді. Қандай 
да бір мәселеге үн қатса, пікірін білдіретін 
болса, оған міндетті түрде к3ңіл б3лінетін. 
Қазіргі қоғамдағы зиялылардың беделі 
қандай?

– Жазушы деген – халықтың ру-
хани к�семі деп ойлаймын. Неге осы 
шығармашылық одақтарға, ұлттың ру-
хын к�теретін қоғамдық ұйымдарға бізде 
к�ңіл б�лінбей келеді. Расын айту керек. 
Саясаткерлердің ғана даусы шығады. 
Жазушының даусы шықпайды. Олар не 
айтып жатса да елемейді. Осылар шулап 
жатыр ғой дейді. Болды.

1982-2018 жылға дейін Жазушылар 
одағында жұмыс істедім. Жазушылардың 
жазған нәрсесін Үкімет шығаратын еді. 
Рухы жағынан да, экономика жағынан да 
тыныш едік. Кітаптарыңыздағы жақсы 
шығармалар аударылып жататын. Ол 
қазір түбірімен жоқ. Қазір баспалардың 
барлығы жекеменшік болып кетті. Оларға 
ақша берсеңіз, не жазсаңыз да шығара 
береді. Ештеңеге қарамайды. Үкімет  
жағынан да к�ңіл б�лініп жатқан жоқ. 
Жанын бақсын, тіршілік етсін дейді. 
Қоржынға салып алып, кітаптарымызды 
базардан базарға сатамыз. Біз елдің рухани 
қазынасын к�теру үшін еңбек етіп жатыр-
мыз. Неге сол бағаланбайды?

Былтыр бір баспа табағына 150 мың 
теңге қаламақы береміз деген шешім 
шыққан еді. Оған к�птеген шығармалар 
қабылданды. «Бауыршық артекін» де-
ген шығармамды Үкімет сатып алды. 
Оған қомақты ақша т�леді. Ол әр жылы 
бере беретін ақша болса жақсы болар  
еді, алайда бірақ тасып алады, болды. 
Жақсы шығарманы таңдап алады. Шетел 
тіліне аударады. Сіз Үкіметке берген соң, 
шығармаңызда шаруаңыз болмайды екен. 
Шетелде шықса авторлық құқығы да, 
табатын табысы да мемлекеттікі болады. 
Демек, Үкімет авторлық құқыңызды са-
тып алып отыр. Бұл жағын терең ойлау 
керек. Егер 700 жазушы осы Қазақстанда 
болып жатқан саясаттың әлгі нұрлы 
жағын емес, к�леңкелі жағын жазсыншы 
тоқтатпай, шулатып шетелге жазсын. 
Ағылшын тілін, шет тілін білетін жазу-
шыларымыз жетеді. Сонда не боламыз? 
Сондықтан к�ркем шығарманың на-
сихатын, кітап таралымын арттырып, 
ірі-ірі жобалармен жұмыс жасау қажет. 
Қаламгерлерді Үкімет қолдамайды емес, 
қолдап та келеді, алайда, біздің �зімізге 
де обал жоқ, �з берекемізді �зіміз алып, 
�зіміздің беделімізді �зіміз түсіріп, күлкі 
боламыз да жүреміз...

– Рақмет!

"ңгімелескен 
Есенгүл К"ПҚЫЗЫ

«МЕНІ ҚОЛДАҒАН 
Суретті түсірген Айтжан Мұрзанов
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ТІЛ ДАУЫНЫҢ ЗІЛІ АУЫР

ШЕТЕЛ ҒАЛЫМДАРЫМЕН 
КЕЗДЕСТІ

АЙНА

Қазақ тілінің латын негізді әліпбиге 
ауысуы бүкіл әлемнің назарында тұрғаны 
белгілі. Сондықтан Қазақстандағы 
аталмыш реформаның сәтті �туіне 
қолдау білдіріп, қол ұшын беруге кел-
ген шетелдіктердің атбасын бұрған 
мекемесі  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты болды. «Латын негізді 
әліпби – бұл дүниежүзінің халықтары 
бет бұрып отырған тиімді әліпби» деп 
шынайы пікірлерін білдірген шетелдік 
қонақтар  әліпби ауыстыру үдерісін 
сырттай бақылап жүретінін айта келіп, 
әліпбидің қазақ тілінің барлық дыбыста-
рын таңбалауға, жазылу мүмкіндіктеріне 
икемді болуы маңызды екенін ескертіп 
�тті.  

ҚХР Орталық ұлттар университетінің 
профессорлары Жаң Диңжиң мен 
Мей Доң Сия түркі тілдерінің ішінде 
қазақ тілінің ерекшелігіне тоқтала 
келіп, қытайдағы қазақ диаспорасында 
қазақтың т�л тілі бұзылмай сақталып 
отырғанын ұлттың тіліне, дәстүріне 
берік болуымен байланыс тырды.  
9лемдік қазақ диаспорасының ұлт 
тұтастырушылық қасиеті бар екеніне 
тәнті болып, оны ерекше атап жүретінін 
айтты.  Қазақ тілі мен мәдениетін жетік 
білетін қытайлық азамат Шыңжаңдағы 
қандастарды да осы жүйеге к�шіру 

1978 жылдың к�ктемінде Тбилиси-
де орын алған к�теріліс тап осы тілге 
жасалған қиянаттан туындады. Ол 
орыс тілінде шығатын республикалық 
«Заря Востока» газетінде жарияланған 
Грузин КСР-інің жаңа Конститу-
циясы жобасынан от алды. Онда 
республикада бірінші кезекте орыс 
тілін дамытуға к�ңіл б�лінетіні, со-
дан кейін ғана жергілікті жұрттың 
қолданысындағы басқа тілдерге 
мән берілетіні атап к�рсетілген 
екен. Бұл жергілікті грузин тілі 
жанашырларының арқаларынан 
қамшымен аямай осып жібергендей 
б о л д ы .  Д ә с ә у і л д е  қ а у е с е т п е н , 
күңкілмен басталған наразылық 
толқыны б ірте-б ірте  күшейіп, 
ақырында кең к�лемді қарсылық 
қозғалысына айналып кетті. Мұның 
басында жоғары оқу орындарының 
студенттері мен оқытушылары тұрды. 
Осы жерде к�пшілік Грузияның 1937 
жылы қабылданған Конституция-
сында грузин тілінің мемлекеттік 
тіл екені тайға таңба басқандай етіп 
атап к�рсетілгенін, онда «орыс тіліне 
қамқорлық жасау» туралы әлдеқандай 
бір жанама анықтаманың болмағанын 
еске алды. Грузин тілінің мәртебесі 
сақталып қалуын жақтаған шоқтай 
шоғыр үнпарақтар жазып таратып, 
жұртты шеруге шығуға шақырды. 
Айтқандай, сол кезде дәл осындай 
мазмұндағы, бірінен бірі айнымайтын 
Конституциялар барлық одақтас рес-
публикаларда қабылданған еді. Бірақ 
грузиндерден басқа ешкім бұлай 
алағай-бұлағай болған жоқ. Ал содан 
бір жыл бұрын, 1977 жылы қолданысқа 
енгізілген Одақ Конституциясы 
КСРО-да орыстандыру саясатын ба-
рынша күшейте түсуге бағыт ұстаған-

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институты мен Халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының 
ұйымдастыруымен  «Тіл мәселесі 
– рухани жаңғырудың негізі» 
атты лингвистикалық семинар 
3тті.  Аталмыш семинарға ҚХР 
Орталық ұлттар университеті  аз 
санды ұлттар филологиясы қазақ 
тілі мен әдебиеті факультетінің 
профессорлары Жаң Диңжиң мен 
Мей Доң Сия және докторант Уи 
Ди, сондай-ақ Ирандағы Алламе 
Табатаби университетіне қарасты 
Түркология б3лімінің басшысы 
Бехруз Бекбабайы, Массачусетс 
штаты Кембридж қаласы Гарвард 
университетінің докторанты Алекс 
Уарбуртон қатысты. 

Тіл – кез келген ұлттың ең 
жанды жері. Тілі жойылған күні 
ұлт та 3зінің кескін-келбетін, 
мәртебесі мен мәнін жоғалтады. 
Сондықтан қай кезде де, қандай 
қоғамда да 3зін-3зі сыйлап, 
құрмет тұтатын намысты 
нәсілдер туған тілінің тұғыры 
жолында күресумен келген. 
Кешегі қылышынан қан тамған 
кеңестік қоғамда да сондай 
селбес себеппен мемлекеттік 
машинаның оттығына қарсы 
ұмтылған жүрекжұтқан 
жұрағаттар кездесті. 

«ХАЛЫҚБАНК» 
БІР "РЕКЕТ ЖАСАЙ МА?

« Х а л ы к б а н к к е »  н а р а з ы  а д а м д а р 
к�бейген тәрізді. Екінің бірі банк кызметінің 
нашарлығы туралы с�з ете бас тады. «Каз-
комды» қосып алғаннан кейін ұстайтын 
комиссия к�леміұлғайған. Ақша аудары-
мы үшін де комиссия м�лшері к�бейтілген. «Тіпті интернет арқылы 
аударсаңыз да сол т�лемді  ұстайды» дейді кейбіреулер. Клиенттер жан-
жаққа қашып кетпей тұрғанда «Халыкбанк» бір әрекет жасай ма? 9лде 
ондағыларға бәрібір ме? @з басым «Каспийбанк» қызметіне қызыға 
бастадым... 

Сіздер ше?!
Нұрт3ре ЖҮСІП

ЕСТЕРІҢІЗДЕ МЕ, БҰЛ НЫСАН?..
Бұл спорт кешені кезінде Алматы 

қаласындағы Достық пен Жолдасбеков 
к�шелерінің қиылысында болған. 1980 
жылдардың соңында әмбебап спорт кешені 
10500 адамға арнап салына бастаған.1995 
жылы белгісіз себептермен құрылыс жұмысы 

тоқтады. Біраз жыл қаңырап қаңқасы тұрды, 2006 жылға дейін тұрған ны-
санды бұзып, орнына «Достық Плаза» сауда үйін салды.

Осы ғимарат үшін қаншама қаржы желге ұшты десеңізші?..
Естеріңізде ме, бұл нысан?..

Ерқанат ТҰРСЫНЖАНҰЛЫ

ЖЕТКЕН ЖЕРІМІЗ...
Қазақстан туының астында  �мір 

сүріп, суын ішіп, нанын жеп, ақша та-
бады. @зі Ресейдің Самара облысынан 
келген. Еліміздегі Ұлттық компаниялар 
мен банктерде жақсы қызметтер істеген. 
Бірақ жергілікті xалықтың қанында малмен 
жыныстық жақындасу мен гомосексуализм ертеден бар деп ұлтымыздың 
намысына тиетін пікір қалдырыпты. 

Абай ауылындағы баланы зорлау оқиғасына орай шыққан сараптама 
қорытындыларынан соң айтқан осы пікірі үшін сотқа сұранып тұрған 
мәселе.

Ришат АСҚАРБЕКҰЛЫ

БИЫЛ ГҮЛ АЗ...
Тарбағатайдың бір жотасы @кпеті тауының 

етегіндегі аядай ауылға жаз ортасынан ауғанда 
жылда соғып кетеміз. Барған күннің ертесінде ата-
әже, әке-шеше және ағамыздың зиратына Құран 
оқыған соң, жолай бақшаға кіреміз. Не Дәуірбек, 
не Бикеш ағамыздың қоршауына. Бұл ауылда 
ешкім бақша салмайды. Атшаптырым аймақты 
қоршап алады. Сосын ш�бін шабады. Сол қалың 
шалғынға шалғын тимей тұрғанда Тарбағатайдың 

небір гүлін к�руге болады. Содан шоғыр жасайтын 
ауруымыз бар. Бір емес, бірнеше шоғыр. Мынау марқұм Дәуірбек ағамыз 
тірі кезінде қоршаған шабындықтан жиналғаны. Бұдан Бикеш ағамыздың 
қоршауынан тергеніміз сәндірек еді. Фотоға түсіргенімізше иесін тауып 
кетті. Бикеш ағамыз, шын аты Бейілхан, �ткенде ғана қоршауға ешкі 
кіргізгенін айтып бір қиналып қалды. 9рі жаңбыр жаумаған. 9рі қыста 
қар түспеген. Туған жердің қуаңшылыққа тап болғаны біздің гүлшоғырдан 
да байқалады.

Қайнар ОЛЖАЙ

«...АЛТЫН Д"Н ДАЛАСЫ» 
Шаруалар шашау шығармай, күзгі 

�німдерін жинамаққа бел шеше кірісіп 
кеткелі қашан? Науқан болса, әлі алда...

9деттегісінше,  дизельді  отынмен 
к�мірдің бағасы шарықтап шыға келді. 

«Екі түйе сүйкенсе, ортасында шыбын �ледінің» кері...
Ендігі кезекте шаруамен күн к�ріп отырған қараша халықты не күтіп 

отырғанын кім білсін?! 
9йтеуір, халық әупірімдеп күнін к�рер, ал билік білгенін істейді!
P.S. Алтын күн аспанымыз ашық болып, қамбамыз алтын дәнге толсын!

Дәурен ЕРМЕКБАЙ

ЖЕҢІС К#ШЕСІН М"НШҮК М"МЕТОВА 
ДЕП #ЗГЕРТСЕ...

Астананы сағыныппын! Жаяу аралап жүрмін. 
Мәншүк апамызға әдемі ескерткіш орнатыпты 
ғой! Риза болып тұрмын. Енді меніңше, Жеңіс 
к�шесін Мәншүк Мәметова к�шесі деп �згертсе, 
нұр үстіне нұр болар еді... 9рі 9лия Молдағұлова 
к�шесімен қиылысып жатады... 

Осыны Астана қаласының әкім-қараларына 
жеткізетін біреу табыла ма екен?

Думан РАМАЗАН

ФЕНОМЕН
Құбылыс құлпы кім к�рінгеннің кілтімен ашы-

ла берсе, несі құбылыс?! Оның �з ішіне бүгіп 
қалатын немесе бізді бойлатпай, батырып тына-
тын бір-екі құпиясы ғасырларға тылсым күйінде 
кете баруы да ғажап емес. Аузы дуалы ағаларымыз 
оның классикалық к�ркем дүниелерін қаузаудай-
ақ қаузады. Шеберлік сырын оқырманға ашып 
к�рсетудей-ақ к�рсетті. Десе де, дүние т�ңкеріліп 
жатқанда да сыр бермеген нұрпейісовтік позиция мен біраз буынды 
тәрбиелеген реформатордың заманауи әдебиеттегі жаңалығы әлі де болса 
зерттей түсуді қажет етеді. Себебі, 9бдіжамил феномені �зінің түп т�релігінің 
т�ріне озды деп орнықты айту қиын. Рухани жан дүниеміздің пейіші жа-
зушы қаламының ұшында екенін ескерсек, салиқалы суреткер еңбегін 
кернейлетудің керегі жоқ шығар, бірақ лайықты бағалайтын уақыт туды.

Талантты құр тамсанумен тойдыра алмайсың, ол тек тура с�зге тоят-
тайды. Басқасын білмедік, тап осы 9бең сенің к�кала жалпақтығыңды 
к�термейді. Оныңызға пішту дегені бар. Ол – мақтап берген майды асауға 
арланатын адам. К�пшік қойғанның неше түрлі к�кесіне құлағы тұнған. 
Оған қағыту да таңсық емес. Кейбір кісілер нақақтан-нақақ күйдіргенін 
қайда қоясыз?! Ақылы мен болмысы алпыс атанға жүк болғанымен, жүрегі 
жалғандыққа үзіліп кеткелі тұрған жазушының к�ңілін қалдыру кімге керек 
еді?! Ешкімге де бұра тартпайтын түйінді тұжырымға ғана тоқтайтын туын-
дыгер туралы толғау – содан да – қиямет-қайым шаруа. Орысша орағытсақ, 
оған керегі – қалтырап отырып жазған дифирамб статья емес, предметный 
разговор. Бұдан басқа жолды таңдасақ, жамаймын деп жүріп, жыртып ала-
тынымыз айқын.

Шархан ҚАЗЫҒҰЛ

ды. С�йтіп, елдегі барлық ұлттық 
республикалардың салт-саналары 
к�пе-к�рінеу аяққа тапталды. Міне, 
осы лингвистикалық-саяси �ктемдік 
гүржілердің ар-намысына тиіп кетсе 
керек. Мұның үстіне, сол кезге дейін-
ақ картвель (грузин) тілінің орта мек-
теп пен жоғары оқу орындарындағы 
сағаты күрт қысқартылып кеткен 
екен. Бұған ұлт зиялы қауымы қатты 
қарсылық білдіріпті. Сондықтан олар 
сәуірдегі қарсылық қозғалысына 
қосылған. Солардың сапында акаде-
мик-лингвист Акакий Шанидзе мен 
«Грузия-фильм» киностудиясының 
директоры Резо Чхеидзенің қызы 
Тамрико айрықша белсенділік 
танытқан. Мысалы, Шанидзе грузин 
тілінің жергілікті жердегі басымдығы 
ж�ніндегі мақалалар топтамаларын 
жергілікті газеттерге тоғытса, Чхеидзе 
республика Конституциясының жаңа 
редакциясына қарсылық білдіруге 
үндеген парақшаларды к�шелердегі 
бағандар мен тақталарға жапсырумен 
болған.  

Қ а р с ы л ы қ  а к ц и я с ы  � з і н і ң 
шарықтау шегіне 14 сәуір күні жетіп, 
жоғары сынып оқушылары, студент-
тер, зиялы қауым �кілдері мен ұлт 
мүддесіне бейжай қарай алмайтын-
дардан құралған жүз мың адамдық 
топ Тбилисидің орталық алаңына 
жиналды. Бұл шын мәніндегі туған 
тілдің келешегі үшін бастарын бәйгеге 
тіккен ержүрек жұрттың ерен-ғайып 
кейпін к�рсететін шерлі шеру еді. 

9йтпесе, бұдан тура 22 жыл бұрын, 
1956 жылдың 4 наурызы күні Сталинді 
қаралауға байланысты науқанға 
қарсы шыққан халықтың тап осы 
жерде қанды қырғынға ұшырағаны, 
жиырмадан астам адамның оққа 
ұшып, ондаған адамның жарақат 
алғандары әлі ұмытыла қойған жоқ-
тын. Сондықтан республиканың 
басшысы Эдуард Шеварднадзе сол 
қанды қырғынды еске түсіріп, жұртты 
тыныштануға шақырып бақты. Бірақ 
к�птің қалың н�пірі бұған тоқтар 
болмады. Ол жолай шеп құрып тұрған 
милиция жасақтары қатарын баса-
к�ктей �тіп, кедергі етіп қойылған 
жүк к�ліктерін ысырып тастап, туған 
тілдері туралы ұрандарды қосыла 
қайталап, алаңның т�ріне қарай 
жапа-тармағай ұмтылды. 

Осы т�тенше жағдайда шұғыл 
жиналған Грузия Жоғарғы Кеңесінің 
сессиясы Конституцияның жобасын 
қайта қарады. Оның қорытынды-
сында республикада грузин тілінің 
басқа тілдерден басымдығы атап 
к�рсетілетін ескі нұсқа к�пшілік 
дауысымен қайта бекітілді. «Жан-
жақты дамытуға лайықты» бірден-бір 
мемлекеттік тіл болып қалдырылды. 
Шеруге шыққан жамағат Эдуард 
Ш е в а р н а д з е  Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с 
ғ и м а р а т ы н ы ң  а л д ы н а  ш ы ғ ы п , 
Конституцияның аталмыш тарауын 
оқып бергеннен кейін ғана саябыр 
тапты. С�йтіп, 15 одақтас республика 
арасында жалғыз Грузияда ғана 

әкімшілік-аймақтық б�лініс титулды 
ұлтының тілі �зінің мемлекеттік тілі 
болып сақталып қалды. 

Б і р а қ  о с ы  б ұ л қ ы н ы с т ы ң 
б а с т а м а ш ы с ы  б о л ы п  ж ү р г е н 
белсенділер кейін республика заң 
қорғау органдары тарапынан жазасыз 
кетпеді. Рас, бұл жолы 1956 жылғыдай 
тәртіпке к�нбеген к�пшілікті аяусыз 
атып-жаншу болған жоқ, ешкім 
жарымжан халге жеткізілмеді. Тек 
осы оқиғалардың бәрін камераға 
түсіріп жүрген «Грузия-фильм» 
к и н о с т у д и я с ы н ы ң  о п е р а т о р ы 
Автандил Имнадзе бес жылға сотталды. 
Кейін оның жазасы үш жылға дейін 
азайтылды. @здері онсыз да қырық 
құрақтан тұратын, үш этнографиялық 
топ пен 17 диалектіні түзетін грузиндер 
баршасына ортақ картвель тілінің 
республикадағы мәртебесін осылай «аз 
шығынмен» қорғап қалды. 

Тілге қатысты мұндай текетірес 
к�п жылдардан бері Бельгияда да бой 
к�рсетіп жүр. Олай болатыны, бұл 
елде «бельгиялық» деп аталатын жеке 
нәсіл жоқ. Мемлекеттің негізін ни-
дерланд тілінде с�йлейтін фламандтар 
мен француз тілінде ұғынысатын вал-
лондар құрайды. Елдің шығысында 
азын-аулақ немістер тұрады. Жалпы 
саны 10 млн болатын халықтың 58,8 
пайызы – фламандтар, 33,5 пайызы 
– валлондар, небәрі 0,5 пайызы – 
немістер. Осы үш тіл – елде жалпы 
тараған тіл. Бірақ мемлекеттік тіл 
мәртебесін алғашқы екеуі ғана алып 
отыр. Елдегі тілге қатысты тартыс-
талас та осы екі ұлыстың т�ңірегінен 
туындап жатады. 

Қазір Бельгия саясаткерлері осы 
ұлттық-лингвистикалық дағдарысты 
�з мақсаттарына пайдаланып қалмақ-
шы. Бұл елдің тұтастығын сақтап 
қалуға едәуір қауіп т�ндіріп отыр. Осы 
текетірестің түбірінде фламандтардың 
– Нидерландқа,  валлондардың 
Францияға, ал немістердің Люк-
сембург пен Германияның біріне 
қосылуға ниеттері жатыр.

...Тілге қатысты түйткілдер бәріміз-
дің де қабырғамызды қайыстырады. 
Біз бұл тұрғыда жоғарыда айтылған 
кеңестік кезеңде к�п мүлттерімізден 
айрылып қалған ел едік. Тәуелсіздік 
жылдарында соның қаншасы келесіне 
келгеніне әлі де к�зіміз толық жетпей 
отыр. 

Серік ПІРНАЗАР

ОЙТОЛҒАМ

БАСҚОСУ

қажет  деп санайды.   Сондай-ақ 
Шыңжаңдағы қазақтар арасында қазақ 
фольклорлық ауыз әдебиетінің мол 
қоры сақталғанын, бұл құнды дүниелер 
қазірге дейін 100-ден аса том-том болып 
басылып шыққанын қазақ халқының 
мәдениетіне, тіліне берік екендігімен 
түсіндірді. 

Қытайдағы қазақтардың тілі ондағы 
диалектілік, аймақтық құбылыстар-
дың молдығы әрі  күрделіліг імен 
ерекшеленетінін, сол ерекшеліктер 
Қазақстандағы қазақтар тілінде кездес-
пейтінін, яғни ұмытыла бастағанын, 
оны қайта жаңғыртып, с�здік қорға 
қосу қажеттілігін айтты.

ҚХР Орталық ұлттар университетінің 
профессорлары латын негізді әліпби – 
әлемдік қауымдастықпен біте қайнасуға 
б а с т ы  ж о л  б о л а т ы н ы н  б ы л а й ш а 
түсіндірді: «Латын әліпбиін қолдану 
арқылы, к�птеген тілдерді тез түсіну 
мүмкіндігі туады. Мүмкін, біз сіздердің 
тілдеріңізді аудармашысыз ұға бастай-
тын боламыз. Бұл келешек ұрпақ үшін 
жасалған �те пайдалы, игі бастама» деді.

Ирандағы Алламе Табатаби универ-
ситетіне қарасты Түркология б�лімінің 
басшысы Бехруз Бекбабайы латын 
қарпіне к�шу мәселесінде еліміздің 
дұрыс жол таңдап алғанына және бұл 
істе жетістікке жететіндігіне сенімді 
екенін білдірді.  Қазақстанның латын 
негізді әліпбиге к�шкен түркітілдес 
мемлекет-тердің оң тәжірибесіне сүйене 
отырып, маңызды шаруаны абыроймен 
атқаратындығына үмітпен қарайтынын 
атап �тті. Бехруз Бекбабайы �з еліндегі 
түркітілдес халықтардың мәдениеті 
мен тілін зерттеумен айналысатынын, 
соның ішінде Ирандағы қазақ диаспо-
расы тілінің ерекшелігін, тазалығын 
айта отырып, «Қазақ тілі мен әдебиеті» 
пәнін оқытатын мамандық ашуды 
жоспарымен тәжірибе алу мақсатында 

келгенін  ашық айтты.  Ирандық 
түркологт ің  бұл  иг і  бастамасын 
қолдап, бірлесе жұмыс істеу бағыттары 
талқыланды. Иран қазақтары пар-
сылармен, түрікмендермен тығыз 
қарым-қатынаста болған. Соның 
нәтижесінде бұл �лке қазақтары біраз 
тілдік, этнографиялық ерекшеліктерге 
ие болғанын зерттеп жүрген жас 
түркітанушы ғалымдар келген түрколог 
ғалымдармен түркі тілдерінің тарихы, 
жазуы туралы пікір алысты. 9сіресе 
жазу тарихында латын негізді әліпби 
кезеңдері болған тың деректерді бірлесе 
зерттеуге ниет білдірді. 

Гарвард университетінің док-
торанты Алекс Уарбуртон –  қазақ 
тілін �з еркімен үйреніп, қазақ тілін 
зерттеуге қызығып келген ерікті. Де-
генмен, қазақ тілінің қалыптасуын, 
даму тарихын, тілдің лингвистикалық 
құрылымы мен с�здік қорындағы, жазу 
тарихындағы  �згерістерді анықтау 
үшін А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтына келіп, ғалымдармен 
бірлесе жұмыс істеп жүргенін ерекше 
мақтанышпен жеткізді.  Америкалық 
а з а м а т т ы ң  қ а з а қ  т і л і н е  д е г е н 
қызығушылығы Қазақстандағы әліпби 
реформасынан туындаған екен. Оның 

айтуынша: «Латын негізді әліпбиге 
ауысу үдерісін к�руге, оны бақылауға 
деген қызығушылық қазақ тілін тануға 
септігін тигізді. Қазақстанға келгеннен 
кейін тіл үйрену мәжбүрлігі туды». Алекс 
қазақ тілін жеңіл үйренгенін және қазақ 
халқының мейірімді, қонақжай, сабыр-
лы қасиеттерімен ерекшеленетініне 
тоқталды. 

Түркі тілдерін зерттеуші шетел 
ғалымдарына Тіл білімі институты мен 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 
атынан сертификаттар берілді, Алғыс 
хатпен марапатталды. 

Қазақстанның ұлттық тіл мәселесіне 
ерекше к�ңіл  б�лет інін,  рухани 
жаңғыру үдерісінің қоғам үшін қажет 
екенін, соның аясында маңызды ре-
форма жүргізіліп жатқанын бағалаған 
шетелдік ғалымдар мол тәжірибе алып 
жатқанын жасырмай ашық айтты. Де-
мек, Қазақстанның рухани жаңғыру 
бағытындағы игі бастамалар ешбір елдің 
қоғамдық-саяси �мірінде қайталанбаған 
тың �згеріс болғандықтан дүниежүзінің 
назарына, қызығушылығына ілінгенін 
атап �ткеніміз дұрыс. 

Айгүл "МІРБЕКОВА, 
филология ғылымының кандидаты
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ҚАЗАҚ  ТІЛІ – 
ҰЛТТЫҚ  РУХТЫҢ  НЕГІЗІ

ТІЛ САҚШЫСЫ

Жергілікті басқару жүйесінде 
– аудан әкімдігі және оның дербес 
б�лімдерінде, жергілікті округтер-
де, басқармалар мен б�лімдерде, 
аудандағы ірі кәсіпорындарда «Тіл 
туралы» Заң талаптарының орын-
далуы ұдайы зерделеніп тұрады. 
Жергілікті  басқару жүйесінде 
құжат алмасу 100% мемлекеттік 
тілде жүргізіледі. Барлық іс-шаралар 
БАҚ-та кеңінен насихатталып, ау-
дан әкімдігінің ресми сайты мен 
бұқаралық ақпарат құралдарында жа-
рияланады. Жыл сайын мемлекеттік 
тіл саясатын дамыту бағдарламасы 
қаржыландырылып, нәтижелі іс-
шаралар жалғасын табуда.  
Ауданда қазақ тілінің қоғамдық 

Бір қызығы һәм �кініштісі, Ал-
матыда қате жазылған с�здерді іздеу 
к�п әуре-салсаңға салмайды. Тіпті 
іздеудің де қажеті жоқ. «Жолы болар 
жігіттің» алдынан шыққан жеңгесі 
сияқты, �здері-ақ мен мұндалап 
тұрады. Мәселен, газет редакциясы 
орналасқан ғимараттан шыққан 
бойда-ақ, Абай к�шесіне бұрыла 
бергенде «Қазақстан – Жапон 
инновациялық орталыгы» деген 
мәтін к�зімізге оттай басылды. Бұл 
– аграрлық білім мен ғылымның 
к�шбасшысы –  Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінің баннері. 
Оқу орнының дәл алдына қойылған. 
Білдей бір ЖОО үшін ұят. Оның 
үстіне – ұлттық университет. 9рине, 
оны бүкіл ұжым бірігіп жазбағаны 
белгілі. Десек те, оған тапсырыс бер-
ген һәм қабылдап алған адамдар неге 
тексеріп алмаған? Бір оқып шықпады 
деу нанымсыз... 

@ткенде бір журналист таны-
сымыз «Меломан» кітап дүкенінен 
де осындай әріптік қате к�рген 
екен. Қызметкерлеріне ескертіп 
кетіпті. Соның қаперге алынған-
алынбағанын тексеруге бардық. 
Құнттамаған. Дүние жүзі тарихының 
к і т а п т а р ы  ж и н а л ғ а н  с � р е н і ң 
маңдайшасында әлі сол «Дүние жүзу 
тарихы» жазылып тұр. Қазақшаға 
шорқақ біреу оны суда жүзу тарихы 
деп ұқса, таңғалмаймыз. Бір ғана 
әріп �з орнында тұрмаса, мағына 
�згеріп кетеді емес пе? Ертедегі «Ұлы 
Сталин» дегенді «Улы Сталин» бо-
лып кеткен мысал к�бімізге таныс 
болар... «Жүре берсең, к�ре бересің» 
деген осы екен. Жалпы мұндай 
әріптік қате қала к�шелерінде �те жиі 
кездеседі. Абай – Саин к�шелерінің 
қиылысындағы «Алматы – менің 
сұйікті қалам», Абай – Тұрғыт @зал 
маңайындағы «Лесная сказка» де-
малыс аймағының «Бірге болу – ба-

«Тіл сақшысы» айдары 
басталғалы бері хабарласып, 
болмаса жолығып қалғанда қай 
жерден қандай қате к3ргенін 
айтатын тіл жанашырлары 
к3бейді. Бүгінгі шығарылымда 
Алматы қаласының к3шелерінен 
к3зіміз шалған сауатсыз 
мәтіндер туралы айтамыз.

"сел САРҚЫТ
«Ана  тілі»

Бақыт ҚАЛЫМБЕТ,  
Алматы қаласы Тілдерді дамыту басқармасының б!лім басшысы:

Бұл  мәселенің  түбі  �те  тереңде. Оның  бірінші себебі қателерді  мемлекеттік тұрғыда  реттейтін ешқандай нормативтік-
құқықтық негіздеме  жоқ.  Мысалы, біз  бір жарнамадан қате  к�рсек, оны жіберген мекемені  жауапқа тартуымыз керек.  Бірақ 
бұл  жағдайда  қандай заңды  негізге аламыз?   «Тіл  туралы» Заңда  ілінген  жарнама  қазақ  және орыс  тілінде болуы керек,  қай  

тілдегі  мәтін  қай жерде  орналасуы  керек  екені ғана жазылған. Ал  орфографиялық,  стилистикалық,  грамматикалық  қателер  
туралы  ешқандай  бап  жоқ. Мәселенің  бәрі осында. Сот,  прокуратура, қала әкімдігі ешкімді  дәл осы мәселе  үшін  жауапқа  

тарта  алмайды. Қате  жібергендер,  керісінше,  ол  туралы  қай  заңда, қандай норма бар екенін  к�рсетуді талап етіп шығады. 
Мұндай  жағдай  бірнеше  рет  болған. Қолданыстағы тіл туралы заңнаманың осындай  әлсіз тұстары к�п. Жарнама  жасаушы-

лар соны пайдаланады. «Ең бастысы заңда к�рсетілгендей жарнаманың қазақ тіліндегі мәтіні бар, оң немесе жоғары жағына 
орналастырылған,  орыс тіліндегі мәтін қарпімен бірдей» дейді.  

Екінші себебі,  жарнаманы  дайындаушылардың  барлығы – орыстілді  мамандар.  Оны жасатып  отырған кісілер ешқашан  
қазақтілді маманды  жұмысқа  алмайды. Қазақ тіліндегі мәтінді  қазақша  біледі-ау  деген адамға аударта салады. Яғни аударма 

ісіне кәсіби мамандар тартылмайды. Айналып келгенде, бұл  да бірінші себепке байланысты. Заң жүзінде талап етілмеген соң, 
ешкім де қазақтілді мәтіннің  сапасына  бас  қатырмайды.  

Алматы қаласында ілінетін жарнамалардың сызбаларын Тілдерді  дамыту басқармасына тексертіп, келісімін алу тәртібі 
орнатылған. Яғни  бізге  бекітуге  алып келген  жарнамаларда қате  болса, түзетеміз. Бұл – күнделікті  жасалып жатқан  

жұмыс.  Осы  жерде  тағы бір мәселе  бар.  Жарнаманы орналастыру «Алматыжарнама» және  Сәулет  және  қала  құрылысы 
басқармасы мекемелері арқылы  жүзеге  асырылады.  Ол – белгілі  бір к�лемде, белгілі бір мерзімге қаржы т�леніп жасалатын 

шаруа. Сондықтан  мерзімі  біткен жарнамаларды алмастырғанда, бағандары бос  тұрмауы үшін, әлі құжаты ресімделіп жатқан 
жарнаманы орналастыру жағдайлары да кездеседі.

Бір қарағанда,  жарнамалардағы  қателермен ешкім жұмыс істемейтін сияқты  к�рінеді. Бірақ қанша  жұмыс  жаса-
лып  жатыр. Басқарманың тапсырысымен қала к�шелеріне орналастырылған жарнамаларға апта сайын мони-

торинг жасалып, қатесі барлары суретке  түсіріліп отырады. Ол суреттер қатесі  к�рсетіліп, �з кезегінде 
түзету туралы ескерту хатпен тиісті орындарға жолданады. Осы жерде тағы да жарнама 

мәтініндегі қатені реттейтін заңдық  норма  болмағандықтан,  қате мәтінмен   ілулі тұрған 
жарнаманы ешкім алып тастай алмайды. Тек келесі жолы назарға  алуы мүмкін. 

ЖАРНАМАЛАР,  
мәнсіз  

мәтіндер...

ЖАРЫМЖАН

кыт» деген жарнамасы, қоғамдық 
к�ліктердегі «Қауіпсіздік салмақ», 
«Жалпы сйымдылық»...

Қайталану жиілігі жағынан сауат-
сыз аудармалар да әріптік қателерден 
кем түспейді.  Мысалы, Алматы 
метросының �рт шыққан жағдайда 
эвакуциялау туралы ақпаратына назар 
салыңыз: «Сайран» бекетінің платфор-
мадан деңгейінен �рт және т�тенше 
жағдай (ТЖ) кезіндегі эвакуациялау 
жоспары». «Платформадан деңгейінен» 
деген дұрыс емес. Себебі �рт платфор-
мадан шыға ма, әлде деңгейінен бе? 
«Платформа деңгейінен», тіпті «плат-
формасынан» болуы керек. Сонда 
с�йлем «Сайран» бекетінің платфор-
масынан �рт шыққанда және т�тенше 
жағдай кезінде эвакуациялау жоспары» 
болады. 

Жалпы,  мұндай қателердің, 
әсіресе, к�пшіліктің қарасы к�п 

болатын жерлерде кездесуі жанға 
батады. Алматының К�лсай деген 
к�з тартатын туристік аймағы бар. 
Оған қысы-жазы ағылатын турис-
тер к�п. Ара-тұра шетелдіктерді де 
кездестіресіз. Сондағы мына бір 
мәтінге зер салыңыз: «@тінеміз, 
тазалықты сақтауды ұмытпаңыздар: 
қоқысты арнайы жәшікке тастау». 
Орысшасы «Пожалуйста, не за-
бывайте соблюдать чистоту: мусор 
складывать в специальные урны». 
Байқасаңыз, орыс тілінде тыйым 
с�здер мен бұйрық райлы с�здердің 
к�бі инфинитив түрінде болады: 
«не курить», «не шуметь», «просим 
говорить тише», т.б. Ал оларды он-

лайн аудармашылар тұйық райлы 
етістік қылып аударады. К�лсайдың 
ақпараттық тақтасындағы аударма 
да солай: «складывать» – «тастау». 
Негізі «тастаңыздар» болуы керек еді. 
Сонымен бірге қазақ тілінде септік 
жалғаулары кейде жасырын тұрады. 
Сол себепті «тазалықты сақтау» емес, 
«тазалық сақтау» деп жазған ж�н. 

Т а ғ ы  б і р  а у д а р м а  M o s k v a 
metropolitan ойын-сауық орталығын-
дағы KFC жедел тамақтану аймағында 
к�зімізге түсті. Онда тамаққа тапсы-
рыс беру үшін «тапсырыс алу» деген 
жерге, тапсырысыңызды алу үшін 
«тапсырыс беру» деген жерге бара-
сыз. Шатасып кеттіңіз бе? Қысқасы, 

«заказ» дегенді «тапсырыс 
алу», «выдача»-ны «тапсырыс 

беру» деп аударған. Ол келушілерге 
емес, сол жердегі қызметкерлерге 
арнап жазылғандай. Себебі тапсы-
рысты алатын да, беретін де солар. 
Бірақ тапсырысты бірінші береді, 
кейін алады. Сол себепті екі жазудың 
орнын алмастыру керек-ақ. 9йтпесе, 
қазақшасына қарағандар керісінше 
тұрып алады. Кейін оның қате екенін 
біліп, екінші келгенде «заказ»-дың 
айналасына тізілетін болады. 

Біздің оқырмандарымыздың, жал-
пы қаланың қазақтілді тұрғындары-
ның к�ңіліне тиіп жүрген тағы бір 
мәселе – мекенжайлардың жазылуы. 
Бір ғана Абай к�шесінің бойындағы 
ғимараттардың мекенжай жазылған 
тақтасында «Абай к�шесі»-нің ор-
нына «Абая» деп жазылып тұрады: 

«Aria project» тіл үйрету орталығы 
«Абая 26А», «Олимп» букмекерлік 
кеңсесі «Абая 65А», әуе-темір жол 
кассасы «Абая 157А». . .  Негіз і , 
қаладағы барлық сыртқы жарнама-
лар мен к�рнекі ақпараттардың ҚР 
«Тіл туралы» Заңның талаптарына 
сай болуын қалалық Тілдерді дамыту 
басқармасы қадағалауы керек. Алма-
ты қаласы әкімдігінің 2012 жылғы 29 
желтоқсандағы  № 4/1160 қаулысымен 
бекітілген  ережеде солай  деп  жазылған. 
Алайда  басқармаға  қарасты  Тілдерді 
дамыту және үйлестіру жұмыстары 
б�лімінің басшысы Бақыт Қалымбеттің 
айтуынша, сыртқы  жарнамалардағы  
қатемен күресуге  арнайы  заңның 
болмауы  қол  байлау  болып отыр екен. 
Алайда, бұл негізгі себеп болмаса ке-
рек. Сонда заң жоқ екен деп қаптаған 
қателерге жол беріп отыра береміз бе?  

ТІЛ ТҰҒЫРЫ – ҰЛТ ҒҰМЫРЫ

 ҚР тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасы  аясында  аудан 
к3лемінде түрлі іс-шаралар кезең-
кезеңімен ұйымдастырылып 
келеді. Мемлекеттік тіл 
бағдарламасының мақсат-мүддесі 
– мемлекеттік тілді к3пшіліктің 
кеңінен қолдануына қол жеткізу, 
дамыған тіл мәдениетін зиялы 
ұлттың әлеуетіне айналдыру, ау-
дан халқының лингвистикалық 
капиталын дамыту. Сол себепті 
тіл мәдениетін жетілдіру, үш 
тұғырлы тілді дамыту, аудандағы 
тілдік әралуандықты сақтау, 
мемлекеттік тілді оқыту процесін 
ынталандыру, тілді білу мен 
оқытудың инфрақұрылымын 
нығайту, мемлекеттік тілдің 
қолданылу мәртебесін артты-
ру, ауданның ономастикалық 
кеңістігіндегі үрдістерді реттеу 
міндеттері бойынша жұмыстар 
жүргізіліп келеді. 

қызметін кеңейтіп, оның маңызын, 
қажеттілігін табиғи түрде арттыру, 
жан-жақты дамытудың бірден-бір 
жолы – тілді оқытуды, оқыту сапасына 
қатаң талап қою, тіл қолданушының 
�здігінен білім алуын ұйымдастыру. 
Оның нәтижелеріне тұрақты бақылау 
жасау «Казтест» сынағын жүргізудің 
маңыздылығын арттырып отыр. 
Соңғы жылдарда ауданда осы сынақты 
тапсырып, сертификат алғандардың 
саны артып келеді.

Мемлекеттік тілдің қолдану ая-
сын кеңейту, барлық салада оған 
б а с ы м д ы л ы қ  б е р у  б а ғ ы т ы н д а  
аудандық мәдениет және тілдерді да-
мыту б�лімі түрлі тіл байқаулары, се-
минарлар, д�ңгелек үстелдер, олимпи-
адаларды жиі �ткізіп тұрады. Солардың 
қатарында шешендік с�з �нері мен тіл 
мәдениетін қалыптастыратын бесік 
жырын жатқа айтушылардың байқауы 
мен батаг�йлер сайысы, О.Б�кей 
атындағы к�ркемс�з оқу шеберлерінің 
«@р Алтайдың асқақ жыршысы» 
аудандық байқауы, Ф.Оңғарсынова, 
М . М а қ а т а е в ,  Ж . Н ә ж і м е д е н о в 
шығармашылығынан к�ркемс�з 
оқу  шеберлерінің байқаулары, 
«Абай оқулары», жас мемлекеттік 
қызметшілер арасындағы «Тіл шебері 
– 2018», «Тіл – барлық білімнің 
кілті», «Қазақ тілінің білгірі», «Тіл – 
халық жанын танудың кілті» сайыс-
тары жоғары деңгейде �тті. «Латын 

әліпбиіне к�шу – �ркениетке қадам» 
атты аудандық семинар, «Үш тұғырлы 
тіл – заман талабы» тақырыбымен тіл 
мамандары мен үш тілді меңгерген 
жастар арасында д�ңгелек үстел, 
«Қазақ тілі – ұлттық рухтың негізі, 
еліміздің тұғыры» акциясы аясында 
к�шпелі кездесулер мен концерттік 
бағдарламалар ұйымдастырылды.

Ү з д і к с і з  б і л і м  б е р у  м о д е л і 
арқылы қазақ тілін оқыту жүйесін 
жетілдіру к�п жағдайда мектептер мен 
балабақшалардың тиімді атқарған 
жұмыстарына байланысты. Ауданда 

15 мектеп, 1 колледж, 11 балабақша 
мемлекеттік тілде білім береді. Ел-
басымыз тілдердің үштұғырлылығы 
мәдени жобасын кезеңдеп іске асыру-
ды ұсынып отыр. @скелең ұрпақтың 
үш тілді: қазақ тілін – мемлекеттік 
тіл, орыс тілін – ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілін халықаралық 
тіл ретінде оқып үйренуге ұмтылыс 
жасауы заман талабынан, болашақ 
ұрпаққа қажеттіліктен туындап 
отыр. Аудан мектептерінің ішінде 
М.9уезов, Ш.Уәлиханов, Жамбыл 
атындағы орта мектептер екі тілде 
оқытатын аралас мектептер қатарына 
жатады. Үштұғырлы тілді дамыту жо-
басына осыған дейін Ш.Уәлиханов 
атындағы орта мектеп енсе, енді 
М.9уезов атындағы орта мектепті де 
үштұғырлы оқыту алаңына енгізуді 
жоспарлап отырмыз. Сонымен бірге 
ауданда ағылшын тіліне оқытатын үш 
орталық бар. Олардың екеуі бастауыш 
сынып оқушыларына, біреуі балалар 
мен ересектерге арналған. Олар ар-
найы ақпараттық к�рнекіліктермен 
жабдықталған.

О н о м а с т и к а  б а ғ ы т ы н д а  д а 
біраз жұмыстар атқарылды. Ау-
д а н  ә к і м д і г і н і ң  қ а у л ы с ы м е н 
ономастикалық нысандардың тарихи 
және дәстүрлі атауларын қалпына 
келтіру бойынша ұсыныстарды зер-
делеу және пысықтау үшін арнайы 
жұмыс тобы құрылды. Олардың 

ұсынысымен әкімшілік-аумақтық 
бірліктердің, олардың құрамдас 
б�ліктерінің атауларының транс-
крипциясы және ауданда тіркелген 
барлық геонимдер тіл нормаларына 
сәйкестендірілді. Жергілікті округ-
терден және Индербор кентінен 
түскен ұсыныстар жұмыс тобында 
қаралып, жергілікті қоғамдастық 
ж и ы н д а р ы н ы ң  к ү н  т ә р т і б і н е 
ұсынылуда. Бүгінгі күні ауданның 
әкімшілік аумақтық құрылысы 
бойын ша Индербор кенті, 6 ауылдық 
округтер, 10 ауыл, 4 елді мекен 
бар. 9кімшілік аумақтық бірліктер 
мен елді мекен атаулары 100 пай-
ыз қазақша атаулармен аталған. 
«Мекенжай тіркелімі» ақпараттық 
дерекқорында 809 геоним, оның 
ішінде 264 к�ше, 228 қыстақ, 236 
жер телімі, 81 обьекті тіркелген. 
Сандық к�шелерге жаңадан атау 
беру, мазмұны ескіріп, мән-мағынасы 
жойылған к�шелерді қайта атау және 
растау құжаттары жоқ к�шелерді 
құжаттандыру жұмыстары жүргізілді. 
2015 жылдан бері ауданда 46 к�ше 
жаңа атауға ие болды. Индербор 
кентінің орталығында, жергілікті 
округтерде к�ше сілтемелері ауы-
стырылды. Растау құжаттары жоқ 
ескерткіш тақталарды құжаттандыру 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жал-
пы ономастикалық жұмыстарды 
ж ү р г і з у д е  2 0 1 3  ж ы л д ы ң  2 1 

қаңтарында қабылданған «ҚР кейбір 
заңнамалық актілеріне ономастика 
мәселелері бойынша �згерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» Заңын, 
«ҚР 9кімшілік-аумақтық құрылысы 
туралы» Заңын, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2014 жылғы 24 
ақпандағы «9кімшілік-аумақтық 
б і р л і к т е р г е ,  е л д і  м е к е н д е р д і ң 
құрамдас б�ліктеріне атау беру, олар-
ды қайта атау, сондай-ақ олардың 
атауларының транскрипциясын 
нақтылау мен �згерту кезінде тиісті 
аумақ халқының пікірін ескеру 
қағидаларын бекіту туралы» №138, 
2013 жылғы 24 сәуірде қабылданған 
Үкіметтің №395, 396, 397 қаулысын 
басшылыққа ала отырып жұмыс 
ұйымдастырудамыз. Қазірдің �зінде 
халықтан кісі есімдерін к�шелерге, 
объектілерге беру ж�нінде біраз 
ұсыныстар түсуде. Дегенмен, ҚР 
Президенті әкімшілігінің 2017 жылғы 
28 ақпандағы тапсырмасында кісі 
аттарын объектілерге, әкімшілік-
аумақтық бірліктерге (облыс, аудан, 
кент, ауыл, ауылдық округтер, қала) 
және олардың құрамдас б�ліктеріне, 
к�шелерге беруге мейлінше және 
қ а т а ң  ш е к т е у  қ о й ы л а т ы н д ы ғ ы 
к�рсетілген. Бұл жерде, кісі атаула-
рына байланысты ұсыныстар тек та-
рихи тұлға немесе есімі республикаға 
танымал адамдардың еңбегіне сәйкес 
қаралатындығын да айтып �ткенді 
ж�н санап отырмын.

Елбасымыз Жолдауларында атап 
к�рсеткендей, қазақ тілін жетік біле 
отырып, �зге тілдерді де меңгеру – 
Мәңгілік ел болудың шарты. Жол-
дауда айтылған осы түйінді қолдай 
отырып, қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесі арта берсін дегім келеді.

Атырау облысы

Серік АРЫСТАН,
Индер ауданының әкімі
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СӨЗ СЫРЫН 
XX ғасырдың соңғы он жылы бүкiл әлем тарихында 

маңызы аса зор тарихи, саяси әлеуметтiк оқиғаларға толы 
болды. Оның iрiсi – Ресей империясының күйреуi. Отарлық  

шеңгелiнде шырылдай тiрлiк кешкен  к3птеген елдер 
бостандыққа  шықты, тәуелсіз ел атанды.

Тiлi мен дiлiне, дiнi мен тiнiне, дүние 
танымы мен рухына еркiндiк алған қазақ 
елi �з қоғамдық санасындағы қымбатты 
кұндылықтар мен асыл қазыналарға, 
рухани әлемi мен мәдени тарихына �зге 
к�зқараспен қарай бастады. Қиындығы 
мол, аса күрделi осы мәселелердi зерттеу 
мен пайымдау барысында биыл туғанына 
90 жыл толып отырған академик Зәки 
Ахметов еңбектерiндегi  iргелi  ой-
пiкiрлердiң орны айрықша б�лек. Бірақ, 
әдебиет әлемін  орыс рухымен  құрсаулап 
тастаған ресми  идеологиямен  ғалымның 
қарым-қатынасының �з тарихы болды.

 Тәуелсіздік идеяларының  бастауын-
да XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетi  
тұрды... Оның �зiндiк салмақты себептерi 
де жоқ емес-тi. Соның ең бастысы, әрі 
iрiсi – қазақтың  елдiгi мен азаттығы 
үшiн күресті саяси қозғалыс деңгейiне 
дейiн к�терген Алаш қайраткерлерінің 
еңбегі, дәлірек айтар болсақ – ерлігі. Аса 
талантты тұлғалардың, iрi суреткерлер 
мен қоғам қайраткерлерiнiң тағдыры 
трагедияға толы. Бірақ қаһармандыққа 
толы табанды күрестерiн �мірінің соңғы 
сағаттарына дейін тоқтатқан емес.  Ал 
осы шындықты айту кешегі отаршылық 
кезінде де,  бүгін де оңай болған жоқ.  
Қаіргі таңда к�біне бұрын айтылған 
деректерді қайталаумен келеміз. Бірақ 
дерексіз дедектеу  шындыққа  апартын 
жол емес. 

Алаш қайраткерлерінің  тәуелсіздік 
жолындағы идеялық күрестерінің қарулы 
қақтығысқа ұласу  ақиқатын танып бiлу –  
рухани дамуымыздың тарихын  тану деген 
с�з. Тарихты к�ркем бейнелеген, шебер 
жазылған туындылар да к�бейіп келеді. 
Бұл – езілген, жаншылған санамызды 
сауықтыру, еңсемізді к�теру үшін қажетті 
кітаптар. Бірақ тарихи деректерді тым 
еркін қолданудан сақтану керек. Бүгінгі 
оқырман елу жыл бұрынғы оқырман емес.

 Р е с е й д і ң  р е с м и  и д е о л о г и я с ы 
тәуелсіздік туралы к�ркем туындылар-
ды арнайы архивтерде сақтап, қаншама 
құпия ұстаса да ел назарынан  жасыра 
алмады. Ел санасындағы азаттық аңсаған 
халық рухының қуатты �скендерi қаулай 
�ркен жаюын ешқашан тоқтатқан 
жоқ. Мiне, осы арыстардың �мiрi мен 
шығармашылығын танып бiлу қазақ 
әдебиетiнде ХХ ғасыр басындағы саяси 
күреске шыққан жеке таланттар мен iрi 
шығармаларды зерттеуден басталды.

З.Ахметов еңбектерiнде XX ғасыр 
басындағы қазақ  қоғамдық сана -
сын оятуға, қозғау салуға қатысқан, 
ағартушы демократтардың �мірбаяндық 
шығармашылығы жан-жақты айтыла-
ды. Белгiлi деңгейде тиянақты, жоғары 
дәрежеде бiлiм алған Ш.Құдайбердіұлы 
мен 9.Б�кейханов, А.Байтұрсынұлы 
мен   М.Дулатұлы, Ж.Аймауытұлы  мен  

М.Жұмабайұлы,   М.Сералин   мен                                                                   
С.Торайғыровтар  тәуелсіздік, бостандық 
идеялар жолында барлық ғұмырларын ар-
нады. Олар қазақ халқын оқу мен бiлiмге, 
�нер мен мәдениетке ғана шақырып 
қойған жоқ, ұлттық мемлекет, саяси 
бостаңдық, азаттық туралы iрi ойларды  
қозғады. 

 Бұл шығармалар   мен әрекеттер 
босқа кеткен жоқ.  М.О.9уезов Се-
мей семинариясында оқып жүргенде 
қазақ әдебитінің тарихы  халқымыздың 
ауыз әдебиеті мен ақын-жыраулардың 
�лең-жырлары, терме-толғаулары, тіпті 
шешендік с�здерімен  табиғи байланысы 
зор болғанын айтып жүрген.  Кейін 1927 
жылы жарық к�ретін  «9дебиет тарихын-
да» осы ойлар негізгі арна ретінде  к�рініс 
табады. Осы оқулықтын шығуына байла-
нысты пікірлерінде З.Ахметов былай жа-
зады: «Осы жылдарда Мұхтар 9уезов Се-
мейде, Орынборда әртүрлі қызметте істей 
жүріп, Алаш партиясының к�семдері 
9лихан Б�кейханов, Ахмет Байтұрсынов, 
Міржақов Дулатов, басқа да белгілі 
әдебиет, мәдениет қайраткерлерімен 
ж а қ ы н д а с а д ы .  « А б а й »  ж у р н а л ы н  
шығаруға атсалысып, қоғамдық �мірдің, 
әдебиет пен мәдениеттің алға ойған 
зәру мәселелерін талқылауға қатысады. 
Абай дәстүрін жаңа дәстүрге ұластырып, 
�рістеткен алаш к�семдерінің, әдебиет 
пен мәдениет қайраткерлерінің ел 
тағдыры, егемендігі рухани еркіндік 
үшін, ғылым-білімге, озық мәдениетке 
қол жеткізу үшін күресі жас  9уезовті рух-
тандырды» ( Қазақ әдебиетінің тарихы. 
8-том. – Алматы, 2004. 134-б.)                                      

Ғалымның  қазақ әдебиетінің  ғылыми 
негізді тарихын  жасау қажеттігі туралы 
пікірлері батыс, орыс, шығыс әдебиеті 
тарихының осы бағыттағы еңбектерін  
к�ңіл қоя оқу мен мұқият зерттеуден  
туған еді. Орыс әдебиетінің к�рнекті 
�кілдері А.Пушкин мен М.Лермонтов 
шығармашылығының қалыптасуына  
фольклор мен ауыз әдебиеті  қаншалықты 
ықпал етсе, дәл сондай  ықпалдастықты  
қазақ ақын-жазушылары да бастан кешті 
деген ойларға тоқталады.

Махамбет  поэзиясына негіз болған  
қазақ ауыз әдебиеті  мен ноғайлы  
жырларының әсерін  жоққа шығару 
қаншалықты қиын болса, Абай �леңдері-
нің  негізгі арнасындағы халық ақындары  
шығармашылығының, әсіресе  Дулат, 
Шортанбай, Мұрат  жырларындағы зар-
заман поэзиясының ықпалын аттап  �ту, 
ескермеу қате болып табылатынын  айтады.

 Ақын-жыраулардың алуан түрлi 
шығармалары мен �лең-жырларында 
осы идеялар батыл қозғалып, қазақ елiнiң 
дамуына кедергi бола бастаған қоғамдық 
қатынастар мен ескi салт-сана, әдет-
ғұрып аяусыз сынға алынды. Олардың 

к�птеген шығармалары мәдениет пен 
ағартудың, оқу мен бiлiмнiң замана талап, 
тiлегiне сай �зектi �ткiр мәселелерiне 
арналды.

Академик зерттеулерiнде, әсiресе 
1990-шы жылдардан кейiнгi осы жайлар 
жан-жақты қозғалады. 9рі қоғамдық  са-
нада к�пшілікке жақсы таныс болған жай-
ларды емес, маңызы зор болашақ іргелі 
зерттеулерге негіз болатын мәселелерді 
қамтиды. Ғалым қазақ әдебиетi мен 
мәдениетiнің  iрi түйiндерiн шешуге, 
оның сан алуан сауалдарына жауап бе-
руге ойландыратын ғылыми мақалалар 
жазды.   Осы    толғаныстарында   XX   
ғасыр   басындағы      қазақ қаламгерлері  
шығармашылық қандай iзденiстерге бар-
ды, шебер жазылған қандай туындыларға 
қол жеткiздi соның заңдылықтарын 
к�рсетуге айрықша к�ңiл б�лдi.

Елiмiзде  саяси-әлеуметт iк ,  iр i 
� з г е р i с т е р  б а с т а л ғ а н д а  X X  ғ а с ы р 
басындағы әдеби процеске жаңаша ка-
рау қажеттігін  ғылыми негізді алғаш с�з 
еткен ғалымдардың бiрi З.Ахметов  еді. 
Мұндағы айрықша к�ңiл аударуды қажет 
ететiн бiр мәселе – болашақ зерттеулердің 
әдеби процеске қатысты  болуы. Оның  
әдебиет тарихына байланыста емес, дер-
бес алынуы. Ғалым XX ғасыр басындағы 
әдеби процеске ендi �згеше, жаңа кон-
цепциямен  қарау  қажеттiгiн айрықша 
ескертті.

Ғалым  к�птеген зерттеушiлер аңғара 

бермейтiн біршама жайларға  айрықша 
к�ңiл аударады. К�пшілік  бұрын зерт-
геуге тыйым салынған шығармалар мен 
қаламгерлер шығармашылығы тура-
лы жаза бастағанда З.Ахметов енді бұл 
зерттеулердiң  нәтижелерiн салғастыра, 
салыстыра талдап, тексерiп, әдеби даму, 
iзденiс бағыттарын байқата алатын 
еңбектердің қажеттігін  қозғады.  Жал-
пы алғанда, нақты зерттеу нәтижелерiн 
жинақтап, қорытындыға бастайтын 
концепцияға,  байымдауларға к�ңiл ау-
дарады.

Зерттеушi XX ғасыр басындағы   қазақ  
әдебиетi даму бағыттарын байқата алатын 
концепцияларды тексеру қажеттігін алға 
ұсынды.  Зерттеу жұмыстарының бiрден 
дұрыс бағытқа  шығуының кажеттiгiн  
ескертеді. Мұнда замана   талабына   сай   
оның   басты   бағыттардан адаспау тәрiздi 
ойлардың  басым тұрғаны анық.

9деби дамуды  үдеріс  ретiнде ұғу, 
қабылдаудың қажеттiгi бiрден алға тарты-
лады. Сонда ғана оған ықпал еткен тарихи 
әлеуметтiк оқиғалар аумағын айқындауға 
болады. Алайда, бұл бағытта әр ғалымның 
тек �зiне ғана тән ұста-нымдарының бо-
латынын ескеру керек.                                                         

XX ғасыр басындағы қазақ әдебиетi 
туралы ғалым ойларын бағамдаудағы 
осындай дара ұстанымдарды еске алу 
керек. Академик XX ғасыр басындағы 
қазақ әдебиетi мәселелерiмен арнайы 
шұғылданған жан емес. Бірақ бұл ойларға 
кездейсоқ келген  жоқ.

1951 жылы «Лермонтов және Абай» 
деген тақырыпта кандидаттық диссерта-
циясында  ғалым толғауларының кейбір 
бағыттары аңғарылады. Осы диссерта-
ция негізінде орыс тілінде «Лермонтов 
және Абай» кітабы басылып шықты.  
Ғалымның   қазақ әдебиеттанудағы 
аса күрделі әрі қиын «Қазақ �леңінің  
құрылысын» терең, жан-жақты талдау-
ларына негізделетін ғылыми теориялық 
ізденістерінің нәтижесінде 1965 жылы фи-
лология ғылымының докторы дәрежесін 
иеленді. Осы жылы орыс тілінде жарық 
к�рген «Қазақтың �лең құрылысы» атты  
монографиясында З.Ахметов  қазақ 
�леңінің поэтикасында ұлттық әдебиет 
пен дәстүрдің  басым бағытта  болғанын 
дәлелдейді.

 Міне, қазақ әдебиетінің тарихы мен 
теориясы үшін  маңызы орасан осы зерт-
теулерден бастап, ғалымның  әдебиет 
тарихындағы дәстүрлі әдебиет ықпалы   
және   сабақтастық   мәселелеріне   
ауық-ауық   оралып   отырғанын 
байқауға болады. 9сіресе Абай поэзия-
сы туралы зерттеулері   мен әдебиет                                                                                                                             
тарихындағы дәстүр  мәселелеріне  ерек-
ше мән береді.

 Ғалым бұл бағытта не айтса да, қалай 
жазса да, �зiнiң басты зерттеулермен  
байланыстыра, к�бiне соларға бастайтын 
жол   ретінде  айтып  мұрағат материалда-
ры мен деректерді, мәтіндік талдаулармен   
салғастырып, салыстырып  отырады.

З.Ахметов еңбектерiмен танысып 
отырғанда ғалымның қашан да оралып 
соғып, бұрын айтқандарына жаңа ой, 
пiкiр қосып, мазмұнын толықтырып 
отыратын  тақырыптарының  бар екенiн 
байқауға болады. Оларды жинақтап, 
жүйелеп айтсақ, т�мендегiдей топтар-
ды аңғарамыз: қазақ әдебиетi тарихы 
туралы оқулықтар мен оқу құралдары, 
хрестоматиялар (орыс мектептерiне 
арналған); әдеби байланыстар – орыстық 
классикалық әдебиетiнiң Пушкин, 
Лермонтов, Крылов, тағы басқалар 
шығармашылығының қазақ әдебиетiне, 
Абайға ықпалы, қазақ және шығыс 
әдебиетi арасындағы байланыстар; әдеби 
мұра және әдеби дәстүр, С.Торайғыров 
және Ш.Б�кеев шығармашылығы.

З . А х м е т о в  о р ы с  м е к т е п т е р i н е 
арналған қазақ әдебиетiнiң оқулықтары 
мен оқу құралдарын және хрестоматия-
лар жазу барысында әдебиет тарихы, 
әдеби дәстүр, дәстүрлi әдебиет пен  оның 
кейiнгi әдебиетке ықпалы туралы да та-
лай тың ойлар айтқан. Бұл ойларға келу 
үшiн  ғалымға әдеби даму мен процестегi 
аса маңызды деректер туралы тереңдей 
зерттеулер жүргiзуге тура келдi. Осы 
еңбектерде әдеби мұра, орыс, шығыс 
және әлем әдебиетiмен байланыс туралы 
мәселелерге айрықша к�ңiл аударды. 
Түрлi деңгейдегi жиындарда с�йлеген 
с�здерінде, ғылыми мақала, еңбектерінде 
осы проблемаларға қатысты талай 
салмақты ойлар  ұсынды. 

Ғалымның зерттеулерi  арасын-
да XX ғасыр басындағы әдебиетке 
тура қатысты еңбектер де жоқ емес. 
Олардың кейбiр маңыздыларын атар 
болсақ: «XX ғасыр басындағы қазақ әдеби 
процесiнiң ерекшелiктерi туралы» (орыс                                                                                                                              
тiлiнде). – ИзвестияАН КазССР. Се-
р и я  ф и л о л о г и ч е с к а я  1 9 9 0  № 2 ; 
«С.Торайгыров» (орыс тiлiнде. Преди-
словие к избр. произ. С.Торайгырова.)   
– Алматы: Казгослитиздат,  1958 ; 
«Ш.Б�кеев» және «дәстүр жаңашыл-
дығы».  – Абайдың ақыңдық әлемi. – Ал-
маты, 1995 т.б.

Осы еңбектерде  ғалымның  бас-
ты объектiге методологиялық сипаты 
бар мақсатпен келетiнiн байқау қиын 
емес. Зерттеуге таңдалған материал-
дарды  ең алдымен жаңа заман, жаңа 
идеялар рухына сай байымдайты-
нын аңғарамыз. Қоғамдық сана мен 
әдебиетiмiздiң тарихына тiкелей қатысы 
бар деректердi  жіті  тексереді.  Кейде   
белгiлi  ғалымдар  талай еңбектер жазған                                           
шығармаларды да жаңа идеялар рухы-
на сай тексередi. Мысалы, Ш.Б�кеев, 
С.Торайғыров шығармашылығы туралы 
зерттеулерінде осы мақсатты сипат-
тар айқын аңғарылады.  Айқын  де-
ректерге де қайта оралу, ойлана талдау 
ғалымның толассыз толғаныстарының  
жемiсi. Қаламгер зерттеу әдiстемесiн де, 
тәсiлдерiн де жиналған жаңа  материалдар 
рухына сай қайта қарап ұштап отырады. 

 М . Л е р м о н т о в  п е н  А . П у ш к и н , 
М . 9 у е з о в  т у р а л ы  З . А х м е т о в т i ң 

Қазақ КСР 
Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының 
т�рағасы 
С.Ниязбековтің 
З.Ахметовке Қазақ 
КСР-інің еңбегі сіңген 
ғылым қайраткері 
куәлігін  
тапсыру сәті. 1978 ж.

Соңғы суреттерінің бірі. 2002 ж. Қазан айы

Аталған бастамалардың негізгілерінің бірі – әрбір отбасына баспана 
алудың жаңа мүмкіндіктерін беру мақсатында Ұлттық банк арнайы ұйым 
құру арқылы жаңа ипотекалық «7-20-25 бағдарламасын» дайын дау. Оның 
негізгі шарты несие �сімінің м�лшерлемесі жылына 7, ал бастапқы жар-
насы 20 проценттен аспайтын болады. Несие мерзімі – 25 жылға дейін. 
Бар ғұмыры баспана алуға жетпей кететін к�пшілік тұрғындарға бұл 
қарастырып отырған бастама к�кейлерінің терең түбінде сыздап жүрген 
мәселе екені баршамызға аян. Бар күш-жігерін, уақытын,  қаржысын 
баспана мәселесін шешуге сарп етіп жүрген қазақ жастарының тұрғын үй 
мәселесі осындай жеңілдікпен шешілсе, олар барлық интеллектуалдық 
ресурстарын, ел экономикасының дамуына жұмсап, алаңсыз отбасын 
құрып, �скелең жастарды жаман жолға түсіп кетуден сақтап, �мірге деген 
үміттерінің қанаты қатая түсетіні с�зсіз.   

Президенттің келесі бастамасы – жалақысы т�мен жұмысшылардың 
салық жүктемесін азайту. Бұл мақсатта  Ұлттық экономика министрлігіне 
2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, ай сайын ең т�менгі есептік 
к�рсеткіштің 25 еселенген к�лемінен аз жалақы алатын жұмыскерлерге 
салынатын жеке табыс салығының м�лшерін бір процент ету тапсырылды. 
Салықты азайтудан шығатын қаржы олардың жалақысын к�бейтуге 
бағытталуы тиіс. Бұл ретте айта кететін жағдай, түрлі экономикалық 
құрылымға байланысты Қазақстанның әр �ңірінде жалақы м�лшерінің 
бір деңгейде еместігі жасырын емес. Мысалы, мұнай мен газ �ндіретін 
аймақтағылардың айлық жалақыларын аграрлық �ңір болып саналатын 
біздің аймақтың жалақысымен салыстыруға еш келмейді. Аграрлық 
�ңірлерде еңбекақы әлі де т�мен. Сонымен қатар кейбір кездерде назардан 
тыс қалып қалған бюджетті толтырудың к�здері туралы �з ойымды айтып 
кетуді ж�н к�ріп отырмын.  

Жаңа салық заңы енгізіліп жоғары пайда табысқа, электроэнергия, 
су, газ, т.б. қызмет к�здерін аса к�п  қолданатын, аса жоғары бағалы 
байлықтары, элиталық баспана, авток�лік, яхта, ұшақтары бар отба-
сыларына экономикалық тетік-тер арқылы прогрессивті салық салу 
қарастырылуда. Нәтижесінде, бюджетке қосымша түскен түсім бюджеттік 
сала қызметкерлерінің, қарапайым жұмысшылардың жалақыла-рын 
к�теруге, максималды және минималды жалақылардың айырмашылығын 
азайтуға (бүгінгі күндері максималды және минималды жалқының 
айырмашылығы 30 еседен артып отыр, ал �ркениетті елдерде бұл к�рсеткіш 
4-5 еседен аспайды) мүмкіндік тумақ. 

Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен сапасын арттырып, студент 
жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту мәселесі де Елбасы на-
зарында. Осы орайда, жоғары білім саласына қосымша 20 мың грант 
б�лу к�зделіп отыр. Студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету де 
бүгінгі күннің �зекті мәселесі, себебі тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
жекешелендірудің алғашқы кезеңдерінде оқу орындарының к�птеген 
жатақханалары жекеменшікке �тіп кетіп,  к�птеген оқу орындарында 
жатақхана жетіспеушілігі орын алды. Баспанасыз қалған студенттер  
ақысы қымбат пәтерлерді жалдап, қиналып жүргендіктері де жасы-
рын емес. Білім алып жүрген жастарды жатақханамен қамтамасыз 
ету мәселесін де шешетін кез келгендігін айта отырып, Елбасы 2022 
жылдың соңына дейін 75 мың орындық жатақхана салу ж�нінде тапсыр-
ма берді. Бұл бастама да әлемді шарпып отырған «т�ртінші �ндірістік 
революция», Цифрлық экономика заманының даму керуенінен 
(инновациялық технологиялар, 3 «Д» принтер, нано технология ) 
шет қалмау үшін қажетті мамандарды (веб-программист, веб-мастер, 
копирайтер, контент-менеджер, интернет-коуч, т.б.) дайындауға мол 
мүмкіндік бермек.

Елбасының бұл бастамасы жастарға деген қамқорлығы деп білемін. 
Қазақстандағы бизнестік ахуалды жақсарту Елбасының назарында. Міне, 
тағы да шағын несие беруді к�бейту мәселесі к�теріліп отыр. Бұл �зін-
�зі еңбекпен қамтыған және жұмыссыз тұрғындардың арасында жаппай 
кәсіпкерлікті дамытуға тың жол ашады, үлкен демеу болмақ. Елбасының 
тапсырмасына сәйкес, 2018 жылы қосымша 20 млрд. теңге б�лініп, 
шағын несиелердің жалпы сомасы 62 млрд. теңгеге жетпек. Шағын несие 
алатындардың саны 2017 жылмен салыстырғанда 2 есеге артып, олардың 
саны 14 мың адамға жететін болады. Енді осы мүмкіндікті тиімді пайдала-
нып қалу керек.

Осы орайда несие алушылардың кәсібін аяғына тұрғызып алуына 
(кәсіпорындар ашып, �німін сату жолдарын тиянақты жолға қоюға, 
ауылшаруашылық саласында малды бордақылауға, ет-сүт бағытына сатып 
алынған малдарды �сіру 1-2 жылда мүмкін еместігін назарға ала отырып), 
бизнестің дамуына қажетті алғашқы капиталды жинақтауға мүмкіндік беру 
мақсатында шағын несиенің негізгі б�лігін қайтаруды несие алған күннен 
екінші немесе үшінші жылдан кейін бастау қажеттігі туралы Үкіметке 
ұсыныс бердік. Сонымен қатар, Үкіметке аталған әлеуметтік ұсыныстарға 
б�лінген қаражаттардың тиімді пайдалағандығын бақылауға үкіметтік емес 
ұйымдардың, саяси партия �кілдерінен құрылған дербес комиссия құрып, 
олар ипотека қаражатына салынған баспаналардың, студенттерге салынған 
жатақхана сапаларын тексеріп, олардың рұқсатымен қолданысқа берілуі 
ұсынылды. 

Елбасының Орталық Қазақстан аймақтарын газбен қамтамасыз 
ету ж�ніндегі бастамасының да маңызы бар. 9сіресе, Қызылорда 
облысының Қара�зегінен Жезқазған – Қарағанды – Теміртау – Астана 
бағытында магистральді газ құбырын салу жобасының ұсынылуы �те 
уақытылы. @йткені Елорда – Астана қаласы, одан кейін алты ай қыс 
бойы от жағатын Қазақстанның орталық және солтүстік �ңірлері үшін 
мұның �мірлік маңызы жоғары. Сондай-ақ бұл К�кше-Бурабай курортты 
аймағын дамытып, жағдайын жақсартуға және табиғатын сақтап қалуға 
зор әсерін тигізеді. Елбасы к�теріп отырған әлеуметтік бастамалары әрбір 
қазақстандық отбасының материалдық, тұрмыстық жағдайларын артты-
рып, мемлекеттің баюына тікелей әсер ететіні баршамызға белгілі. Эконо-
микасы дамыған �ркениетті елдердің халқы бай екендігі – диалектикалық 
заңдылық. Сондықтан халқымыздың материалдық жағдайларының �суіне 
бағытталып отырған барлық кешенді шаралар мемлекетіміздің баюына 
бағыттал-ған деп түсінуіміз қажет. Яғни тек халқы бай елдің ғана мемлекеті 
бай болмақ. 

Елбасы «Нұр Отан» партиясына, атқару органдарына, барша 
ауылшаруашылық  құрылымдарға, әрбір Қазақстан азаматына зор 
міндеттер қойып отыр. Ол міндеттердің барлығы да – елдің мүддесі. Олай 
болса, сол мүдделерімізді �з игілігімізге жарату үшін бар күш-жігерімізді 
жұмсауға тиістіміз. 

Жомарт БОЗЫМБЕКОВ, 
«Нұр Отан» партиясы

 Кербұлақ аудандық
 филиалы т3рағасының

 бірінші орынбасары 
Алматы облысы

КЕЛЕШЕККЕ ДЕГЕН 
СЕНІМДІЛІК

 «Президенттің бес әлеуметтік бастамасын» тұрғындар ара-
сында тағы бір мәрте кеңінен насихаттау және онда қамтылған 
әлеуметтік бастамаларды қарапайым мысалдармен халық сана-
сына жеткізу мақсатында к3птеген шаралар атқарылып келеді.
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САРАЛАҒАН

зерттеулерiнен осы мақсаттағы тыным-
сыз iзденiстердi, к�пшілік байқамаған 
үн, әуендерді аңғаруға болады. Демек, 
диалектикалық ойлау мен к�ркемдік                                                                                                                              
таным негiздерiнде  �зi де бұрын талай 
зерттеген, талдаған объектiлерге қайта  
оралу, жаңа қырларын байымдап қарау, 
толықтырып отыру ғалымның басты 
ұстанымдарының іргетасы тәрізді.   Бұл 
бiр болса, екiншiден, зерттеуге алған 
объектiнi жаңадан қосылған әдеби-тарихи 
дерек, құжаттармен салғастырып, салыс-
тырып байқайды. Объектiнiң табиғаты 
мен құрылысын, құрылымын, мақсатын, 
қызметiн тексереді. Сол нәтижелерге 
сүйене отыра оның әдеби процеске, 
тарихқа  әкелген жаңалығын бағамдайды.

К�ркем ойға  ықпал еткен  мәндi, 
басты мәселелерді  қоғамдық санаға 
ықпал еткен әлеуметтiк тарихи оқиғалар 
аумағындағы айқындауға ұмтылады. 
9деби құбылыстар мен шығармаларды, 
түрлi ағымдар мен стильдердi,  т.б. 
дәуiр мен нақты уақыттағы әлеуметтiк 
ж а ң а р у л а р м е н ,  с i л к i н i с т е р м е н  
б а й л а н ы с т а  қ а р а с т ы р м а й ы н ш а  
шындыққа жақындаудың қиын екенiн 
зерттеуші жиi ескертiп отырады және  
шығармашылық iзденiстерiнде соны 
басшылықка алады.

 А.Пушкин мен  М.Лермонтов тура-
лы алғашқы зерттеулерiнен бастап-ақ  
З.Ахметов XIX ғасыр соңы мен XX ғасыр 
басындағы қазақ әдебиетi дамуының 

негізгі ерекшелiктерi туралы салмақты 
пiкiрлер айта бастаған. 9сiресе орыс және 
қазақ әдебиетi арасыңдағы байланыстар 
туралы. 

XX ғасырдың басы – қазақ әдебиетiнiң 
дамуындағы жаңа кезең. Пушкин мен 
Абай шығармаларын талдау бары-
сында З.Ахметов ғұлама суреткерлер 
iзденiстерiндегi әлеуметтiк ойлардың  
к�ркем мазмұнға �згеру, ұласу жолдарына 
үңiледi. @зге ұлт ортасында дүниеге келген  
сюжеттердiң адамзатқа ортақ к�ркемдiк 
мәнге ие болып, басқа ұлттық ортада  
идеялық үндестiкке жету сырларына 
к�ңiл аударады (Пушкин и Абай//Вест-
ник Ленинградского университета. 1949 
№6). 9сiресе А. Пушкин шығармаларын                                                                                                                             
қ а з а қ ш а ғ а  а у д а р ғ а н  А б а й д ы ң 
шығармашылық iзденiстерiн тек қана 
аударма мәселесiне қатысты емес, 
гуманистiк , философиялық iзденiстерге 
ұластыра талдайды. 

 1995 жылы Абайдың 150 жылдық 
мерейтойына орай «Абайдың ақындық 
әлемі» атты монографиясы жарық к�рді. 
«Абай энциклопедиясының ең белсенді 
авторы болып, к�птеген мақаласын 
жазды. Бұл еңбектердегі басты идеялар  
Абай шығармаларындағы аударманың  
р�лі   және дәстүрлі   әдебиет  пен  
ақын ізденістері арасындағы үндестік  
сырларының  жарастығын ашу болатын. 
Абайдың әдеби мұрасын насихаттаудағы 
еңбегі үшін 1996 жылы  Қазақстан 
р е с п у б л и к а с ы н ы ң  М е м л е к е т т і к 
сыйлығына ие болды.

Қазақ әдебиетiндегi iрi шығарма-
шылық iзденiстердiң орыс әдебиетiндегi  
ү д е р і с т е р м е н  ү н д е с т і к  с и п а т ы н 
а ш ы п  к � р с е т у  ғ а л ы м н ы ң  к е й і н г і 
еңбектеріндегі  басты арна ретінде 
к�рініс табады. 

Талантты тұлғалар арасындағы 
м ә д е н и - г у м а н и с т і к  i з д е н i с т е р д е 
жақындық, үндестiк болмаса �зара 
әсердiң ықпалы да соншама қуатты бол-
мас едi, – деген ғалым пайымдауларында 
байқағыштықпен қатар батылдық та бар.

XIX ғасыр соңы мен XX ғасыр басын-
да А.Пушкин, М.Лермонтов, И.Крылов 
шығармалары қазақ тiлiне к�птеп ау-
дарылды. Бұл тәржімалармен  к�рнектi   
ақын-жазушылар ғана  емес, түрлi  
қызмет  iстеген  ағартушы-демократтық 
к�зқарастағы қаламгерлер де айналыс-
ты.  Жаңа идеяларды жеткiзу бары-
сында  аудармалар �зегiндегi к�ркем 
мазмұнды сәттi пайдаланды. З.Ахметов 
қазақ әдебиетiндегi шығармашылық 
iзденiстерінде ағартушы-демократтар  
ескiнi сынау мен жаңаны үлгi-�неге 
ретiнде ұсынуда, дәрiптеуде қолдана бас-
тады деген пiкiр айтады.

Ғалымның, әсiресе Абай аударма-
ларына байланысты еңбектерiнде бұл 
пiкiрлер түрлi әдеби-тарихи деректер 
арқылы дәйектеледi (Переводы как фор-
ма творческой связи Абая с русской 
литературой // Жизнь и творчество Абая. 
– Алматы, 1954).

Елуiншi жылдардағы зерттеулерiнде 
З.Ахметов XX ғасыр басындағы әдеби 
процесс туралы жүйелi еңбектерге әлi 
бара қойған жоқ. Жоғарыда к�рсетiлген 
пiкiрлер А.Пушкин, М.Лермонтов,И. 
Крылов шығармаларының қазақ тiлiне 
аударылуы туралы еңбектерiнде кезде-
сетiн алғашқы байламдар ғана (Лермон-
тов шығармаларының Абайға әсерi // 
9дебиет және искусство. 1951 № 8).

О с ы  к е з е ң д е г i  п а й ы м д а у -
л а р д а  з е р т т е у ш i  н е г i з i н е н  қ а з а қ , 
о р ы с  ә д е б и е т т е р i  а р а с ы н д а ғ ы   
ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ ,  ү л г i - � н е г е л i к 
б а й л а н ы с т а р ғ а  м ә н  б е р е  ж а з а д ы . 
Оның XX ғасыр басындағы әдеби про-
цесте ғана емес, қоғамдық санада, 
мәдени-шаруашылық қатынастарда 
да үлкен р�л атқарғанына айрықша 
тоқталады. 9сiресе қазақ әдебиетiнде 
кәсiби әдебиет жанрларының бұрын 
болмаған түрлерiнiң дамуына және 
к�ркем әдебиеттiң әлеуметтiк �мiрмен 
тығыз байланысының орнауына жағдай 
жасаған iрi себеп ретiнде к�рсетiледi.

XX ғасыр басындағы к�ркем әде-
биетке әсер еткен тағы бiр куатты күш –                                                                                                                            

Абай шығармашылығы.   Оның 
шығармаларының  қоғамдық санаға 
айрықша  әсері  туралы сол жылдарда 
к�п айтыла  бастады. 9рi осы кезең XIX 
ғасыр соңында кемелiне келген ақындық 
дәстүрдi iлгерi дамытқан кезең ретiнде 
аталады.

Пушкин мен Абай,  Лермонтов 
пен Абай, Абай және орыс әдебиетiне 
арналған   мақала, зерттеулерiнде жеке 
тұлғалар  шеберлiгiне пәрменді ықпал ет-
кен  себептердiң бiрi ретiнде әдеби дәстүр 
және дәстүрлi әдебиет әсерiн қарастыру  
З.Ахметов зерттеулерінің басты арнасына 
айналды. 

Алайда ғалымның алғашқы зерттеу-
лерінде Абайдың шығармашылығына 
мықты ықпал жасаған  себеп  ретiнде 
орыс әдебиетi мен оның классиктерi 
Лермонтов пен Пушкин ғана аталады 
да,  дәстүрлi  және шығыс әдебиеті 
ы қ п а л ы  с � з  а р а с ы н д а  е л е у с i з д е у 
айтылады. Мұнда зерттеушi ойына 
тұсау салып отырған ресми идеология 
әсерi айқын сезiледi. Мәселен, Абай 
аудармаларының к�ркемдiгiн орыс 
әдебиетiмен шығармашылық байланыс 
ықпалы  ретiнде баяндай отыра, Абайдың 
талантының үлесiн к�рсету үстiнде 

дәстүрлi әдебиет  айтылады. Сол тәрiздi 
қазақ  халық поэзиясының қалыптасуы 
туралы еңбектерiнде де (XX ғасыр орта 
тұсындағы әдебиет) дәстүрлi әдебиет 
пен әдеби дәстүр ықпалы с�з арасында 
қозғалады. Мұнда ол зерттеушi назар 
салып айтып отырған мәндi түйiн, негiз 
тәрiздi к�рiнбейдi. Оның есесiне халық 
поэзиясына мән берушi, дем берушi 
ретiнде ресми идеологияның пәрмендi 
әрекетi айтылады.                                                                                                                             

М.9уезов пен оның «Абай жолы» эпо-
пеясына қатысты iргелi зерттеулерiнде 
З.Ахметов әдеби дәстүр мен XX ғасыр 
басындағы әдебиет туралы ойларға ора-
лады. М.9уезовтің қазақ елiнiң тари-
хы туралы к�зқарастары XX ғасыр ба-
сында қазақ қоғамдық санасын оятқан 
жаңа дәуiрдiң әлеуметтiк тәжiрибелерiне 
негiзделетiнi айтылады. Осы iрi түйiндерге 
ойлана қарау нәтижесiнде З.Ахметов кез 
келген елдiң ұлы ақын-жазушылары, 
�нер қайраткерлерi сол халықтың ру-
хани әлемiне жақын болудан, оның 
мұң-мұқтажын жоқтаудан барып ұлы 
биiктерге к�терiледі деген ойларын 
ұсынады. К�ркемдiк зор  шығармалардың 
тағдыры мүлде �зге жайларға тәуелдiлiгi 
к�рсетiледi.

З.Ахметов зерттеулерiнде к�ңiл ауда-
ратын тағы бiр мәселе – рухани азаттық 
пен шығармашылық еркiндiк. Оның 
талантты тұлғалар үшiн қаншалыкты 
м а ң ы з д ы  б о л а т ы н ы    ж а н - ж а қ т ы 
дәйектеледі.

Абай туралы роман жазуда ақын 
ғұмыр кешкен дәуiрге тереңдеу ба-
рысында М.9уезов �з  заманының 
түйiндi мәселелерi туралы ойларына 
тиянақ тапса, З.Ахметов те заманы мен 
заманаға  қатысты  ойларына �згеше  
қарауды ұлы  ақын шығармаларының 
поэтикасы, әдебиет пен тарих туралы 
толғамдарындағы �зге мазмұн  мен терең 
мағыналарға тереңдеуден, жан-жақты 
зерттеулерден табатындай.  

1986 жылғы желтоқсанның жаңару 
л е б i  X X  ғ а с ы р  б а с ы н д а ғ ы  қ а з а қ 
әдебиетi тарихына iрi �згерiстер әкелдi, 
Ш.Құдайбердіұлы, А.Байтұрсынұлы, 
М Д у л а т ұ л ы ,  М . Ж ұ м а б а й ұ л ы ,  т . б . 
шығармашылығының   қазақ    әдебиетi   
тарихына   қосылуының   �зi   әдеби                                                                                                                   
процеске айтарлықтай жаңалықтар 
әкеледi, – деп жазады З.Ахметов осы 
кезде.

1989 жылдың желтоқсанында Ғылым 
академиясының М.9уезов атындағы 
9дебиет және �нер институтының 
ұйымдастыруымен �ткен «XX ғасырдың 
бас кезiндегi қазақ әдебиетiнiң мәселелерi» 
атты ғылыми теориялық конференция да 
З.Ахметов «ХХ ғасыр басындағы әдеби 

процесс және теориялық, методоло-
гиялык мәселелер» тақырыбында ба-
яндама жасады. Ғалым қазақ әдебиетi 
алдындағы маңызды мiндеттердi , 
iстелетiн жұмыстарды к�рсете келе ендігі 
зерттеулер үшін методологиялық маңызы 
зор байсалды пiкiрлер айтады.

1990 жылдарда академик  З.Ахметов 
к�п қозғаған бiр мәселе – к�ркем 
шығармашылыққа байланысты пайым-
дауларды ресми идеологиямен байла-
ныстыра бермеу. Осы жылдардан берi 
әдебиетiмiзге қосыла бастаған талантты 
тұлғалар мен олардың шығармаларының 
әдебиет тарихына қосылуы XX ғасыр 
б а с ы н д а ғ ы  ә д е б и е т  т а р и х ы  т у р а -
лы қалыптасқан пiкiрлердi түбегейлi 
�згертедi. Ол пiкiрге ғалым әдебиет, �нер 
тарихындағы жалғастыққа байланы-
сты келiп отыр. Ғасырлардан-ғасырға, 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келе жатқан 
мәңгiлiк тарих қандай идеология болса да 
�з арнасын таппақшы.

Қ а з а қ  ә д е б и е т i н i ң  т а р и х ы н а 
шығармаларының мән-мағынасы зор 
суреткерлер мен �нер қайраткерлерi 
қосылған сайын оның тарихы шындыққа 
жақындай бермек.  9дебиетiмiздiң 
тарихындағы орны зор Ш.Құдайбердіұлы                                                                                                                  
мен А.Байтұрсынұлындай арыстар-
ды атүстілей атаумен  шектелудің �зі  
қазақ әдебиетiнiң тарихи дамуындағы 
талай мәндi жетiстiк пен жемiстердiң 
заңдылығын айқындауда қиындық 
туғызады.

О с ы  о л қ ы л ы қ т ы  с а я с и  с и п а т -
ты сұлу с�здермен қаншама боясақ та, 
ағзасы кемелдiктен г�рi, кетiкке толы 
кембағалдау күйде мүгедек к�рiнетiн. 
Сондықган да кәсiби әдебиетте болуға 
тиiс к�птеген жанрлардың ұлттық түр 
үлгiсi мен сипат, сырын түсiндiру қиын 
болды. Осыдан барып оларды мүлде жоқ, 
болса да тақырыптық аясы тар, к�ркемдiгi 
кемшiн, шығармашылық iзденiсi аз, 
шеберлiгi т�мен деген тәрiздi баянсыз 
байламдарға бардық. 

Абай тәрiздi ойшыл суреткерi бар 
қазақ әдебиетiнiң XX ғасырдың орта 
тұсындағы кемелденуiн тек қана тiнi 
ешқашан үзiлмеген жалғастықпен ғана 
түсiндiруге болар едi. 

 Зәки Ахметовтiң XX ғасыр басындағы 
қазақ әдебиетiн ХIХ ғасырдағы Абайы 
бар қазақ әдебиетiнiң занды жалғасы 
деп үнемi қайталап отыруы –  осы 
желiлердi д�п басып, дәл тауып айту-
дан туған байсалды қорытындылар. 
Ғалым  зерттеулерiндегi  Абайдың   
пәлсапашыл ойшылдығын Шәкәрiм 
жалғастырды, адам жан дүниесi мен 
с е з i м  т о л қ ы н д а р ы н  с у р е т т е у д е г i 
сыршылдығын Мағжан кемелдендiрдi, 
ұштады, замана әлеуметтiк мәселелерi 
мен қайшылықтарын к�рсетудi, қозғауды 
Ахмет пен Мiржақып, Сұлтанмахмұт 
iлгерi апарды, дамытты деген пiкiрлерi 
болашақ ғалымдар үшiн әдiстемелiк 
мәнi �лшеусiз зор қымбат қазына екенi 
даусыз.

Зинол-Ғабден  БИСЕНҒАЛИ, 
профессор

САҢЛАҚ

Елеке сазы жайлауындағы 
қазба жұмыстарына жетекшілік 
е т к е н  а р х е о л о г  З е й н о л л а 
Самашев Алтын адамның ер 
кісі болғандығын, жас м�лшері 
17-18-дерде, �мір сүрген кезеңі 
біздің заманымызға дейінгі 
V I I - V I I I  ғ а с ы р  е к е н д і г і н 
айтады. Демек, бұл Алтын 
а д а м  м е н  Е с і к т е г і  А л т ы н 
адамның арасында үш ғасыр 
айырмашылық бар. 
Бір ғажабы, Тарбағатайдан 
табылған Алтын адамның 
�не бойы тұтастай алтын-
мен апталған деуге болады. 
Бас киімі, үстіндегі киімнің 
�ңірлері,  оң жақ беліндегі 
қанжарының қабы, сол жақ 
беліндегі қорамсағы түгелдей 
бұғы, барыс, қабылан стилін-
дег і  алтын әшекейлермен 
безендіріліпті. Аяғындағы етігі 
ұсақ алтын моншақтармен 
әдіптеліпті. Археологтардың 
а й т у ы н ш а ,  қ о р а м с а қ т ы ң 
ұзындығы бір метрге жуықтаса, 
м о й н ы н д а ғ ы  с о м  а л т ы н -
нан иіп жасаған алқасының 
с а л м а ғ ы  б і р  к е л і  т а р т а -
ды екен.  Қорамсақ ішіндегі 
жебе қалдықтары мен оны 
иыққа ілетін қайыстарының 
әшекей бұйымдары да жақсы 
сақталыпты. «Құнды жәдігер 
бұған дейін ашылмай келген к�п 
жұмбақтарды ашуға мүмкіндік 
береді. Біріншіден, сол заманда 
материалды �ңдеу технология-
сы �те жоғары болған. Алтын-
дардан к�зге әрең к�рінетін 
бұйымдар жасау оңай шаруа 
емес. Мұның артында үлкен 
�ндіріс жатыр. Екіншіден, 8 
мың жыл бұрын �мір сүрген 
халықтардың тұрмысы, діни 
нанымы, жерлеу рәсімі, не-
мен қоректенді,  ауа-райы 
қалай болғаны туралы құнды 
мағлұматтарға қол жеткіземіз. 
Б ұ р ы н  т о н а л ғ а н  А л т ы н 
адамдарға қарап отырып жал-
пылама реконструкция жасал-
ды ғой. Мұнда бәрі сақталған. 
Болжам емес, тікелей жауап 
аламыз. Днк-сын шығарамыз, 
бет-бейнесін жасаймыз. Днк-
сына расшифровка жасап, 
басқа Алтын адамдардың Днк-
сімен салыстырып, ұқсастығын 
н е м е с е  а й ы р м а ш ы л ы ғ ы н 
а н ы қ т а й м ы з .  А л т ы н н ы ң 
құрамына химиялық сарап-
тама жасап, бабаларымыздың 
алтынды қай жерден алып, 
�ндіргенін де анықтауға бола-
ды» дейді З.Самашев. 
Ерекше назар аударар дүние, 
Алтын адамның шықшыты-

нан алтын түтіктің шығуы. 
Мәскеуден Шығыс Қазақстанға 
арнайы келген антрополог 
ғалымдар бұл түтік Алтын 
адамның денесін мумиялау 
үшін пайдаланылған болуы 
мүмкін деген болжам айту-
да. «Мүрденің ер адам екені 
анық. Қалай к�з жұмғанын айту 
қиын. Жарақат алмаған. Бір 
ерекшелігі, сүйектері бірнеше 
жерден тесілген. 9леуметтік 
мәртебесі жоғары адам қайтыс 
болғанда қоштасу үшін осы-
лай жерлеген. К�шпенділер 
алып аумақты жайлағаннан 
кейін басқа жақтағы адам-
д а р  д а  қ о ш т а с у  р ә с і м і н е 
қатысуы үшін мүрдені бұзбай 
сақтауға тырысқан. Мумия-
лау үшін ішек-қарнын сылып 
тастап, әртүрлі ш�птер мен 
сұйықтықтарды қолданған бо-
луы керек» дейді Ресей Ғылым 
академиясы этнология және 
антропология институтының 
қызметкері, тарих ғылымының 
к а н д и д а т ы  Е г о р  К и т о в . 
Антропологтың болжамынша, 
Алтын адамның бойы 170 сан-
тиметр шамасында. 
@скемендегі тарихи-�лкетану 
м у з е й і н д е  � т к е н  А л т ы н 
адамның таныстырылымын-
да с�з с�йлеген облыс әкімі 
Даниал Ахметов: «Бойыңды 
мақтаныш сезімі кернейді. 
Біздің бабаларымыз қандай 
болған? Олар ұшы-қиырсыз кең 
далада к�шіп қана жүрмеген, 
үлкен б іл ім,  парасат  иес і 
болған. Мал бағуға емес, ең 
әуелі білімге, ғылымға ерек-
ше мән берген. Жоғары тех-
нологияны меңгерген. То-
налмай, бүтін күйінде бізге 
жеткен Алтын адам соның 
а й қ ы н  а й ғ а ғ ы .  Т а р и х т ы ң 
жаңа парағы ашылды деу-
ге болады» дей келе, құнды 
жәдігерге реставрация жасала-
тынын, Алтын адам табылған 
Елеке сазы жайлауындағы 
аумақ қоршалып, мемлекет 
қамқорлығына алынатынын, 
күзет қойылатынын жеткізді. 

А."БІЛ
Шығыс Қазақстан облысы

Бүкілодақтық түркологиялық конференция.  
Алматы. 1976 ж. қыркүйек

ТАРБАҒАТАЙДАН 
АЛТЫН АДАМ ТАБЫЛДЫ 

Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданындағы Елеке 
сазы жайлауында жүргізілген қазба жұмыстары нәтижесінде 
тоналмай, бүтін күйінде сақталған екінші Алтын адам табылды. 
«Екінші Алтын адам» деп отырғанымыз, 1969 жылы археолог 
Кемел Ақышев тапқан Алматы облысындағы Есіктегі Алтын 
адамнан кейінгі табылған Алтын адамдардың барлығы тоналған 
болатын. Арада жылжып жарты ғасыр 3ткенде табылған құнды 
жәдігер #скемендегі облыстық тарихи-3лкетану музейінде БАҚ 
3кілдерінің назарына ұсынылды.

Турнир қорытындысы бойын-
ша қарсыластарынан озып 
шыққан жүйрік дойбышыларды 
б�лім командирі, подполков-
ник Дулат Мақсұтов марапат-
тап, сарбаздардың логикалық 
ойлау қабілеттерін дамытатын 
ойлылар ойнына ерекше ынта-
мен  қатысқандығын, бұл ойын 
түріне де қызығушылықтарының 
а р т қ а н ы  қ у а н т а т ы н  ж а й т 
екенін атап �тті. Ал б�лімнің 
бас тәрбие-шісі подполковник 
Т.Тушибаев:  «Бұл турнир сала-

уатты �мір салтын насихаттауға, 
сарбаздарды спорттың бұл түріне 
де баулу мақсатында �ткізіліп 
отыр. @йткені дойбы – ақыл-ой 
және халық шығармашылығы 
негізінде пайда болған ең таным-
ды да, қызықты  ойын. Ол адамды 
жылдам ойлауға, дұрыс шешім 
қабылдауға үйретеді» деді.
Осындай дәстүрлі мәдени іс-
шаралар әскери б�лімде үнемі 
�ткізіліп келеді. 

Айдос БАЙШАҒЫРОВ

САЙЫС

ДОЙБЫДАН  
ЖАРЫС  ӨТТІ

"скери 3мірде сарбаздардың жауынгерлік қызмет атқаруынан 
б3лек, демалысына да ерекше к3ңіл б3лінеді. Олар демалыс 
күндері тынығумен қатар спортпен де шұғылданып, түрлі ойын-
дар мен сайыстарға қатысады. Мәселен, жуырда Ұлттық 
ұланның 28237 әскери б3лімінде дойбы турнирі  3тті.  Б3лім 
командирінің тәрбие және әлеуметтік-құқықтық жұмыстар 
ж3ніндегі орынбасары, подполковник Талғат Тушибаевтың 
бастамасымен ұйымдастырылған турнирге б3лім б3ліністерінің 
барлық сарбаздары қатысып, ойын  тартысты 3тті. Оған спорт 
және дене шынықтыру б3лімінің бастығы, майор Мұрат Парма-
нов т3релік етті. 
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Сынның шын болғаны ж�н. Сон-
да ол ғалымды ширатады, ғылымды 
к�ркейтеді,  дұрыс жолды табуға 
септеседі. Ізденген жанды шындыққа, 
ғылыми ақиқатқа жеткізетін жол 
к�п шығар, бірақ солардың ішінде 
м е т о д о л о г и я л ы қ  қ а ғ и д а т ы  м е н 
ұстанымы ұлттық код пен елдік 
мүддеге жегілуді әлемдік ақыл-ой 
мүмкіншілігімен ұштастырғаны ғана 
отандық тарихымыздың құпиясы мен 
құдіретін аша алады.

Енді осы ойымызды «Алғашқы 
ЖОО Қазақстанда қашан ашылды?» 
деген сұрақ т�ңірегінде �рбітіп к�релік. 
Біздің ойымызша, кез келген тарихтың 
кімге тиесілі екенін анықтау үшін ал-
дымен оның қандай тұғырда, маркстік 
ұғым-түсінікпен айтсақ, базисте 
�рілгенін қаперге алу керек.

 Қазақ тарихының үш тұғыры бар. 
Олар – жер, тіл, мемлекет. Жер – 
адамзаттың мекені, жоғары-т�мендегі 
әрекеттің бәрі жер бетіндегі тіршілік 
үшін немесе соның жалғасы. Адам-
сыз тарих жоқ. Адам аспаннан да 
түскен жоқ. Ауа, су, жарық сәулесі 
тәрізді �мірлік қажеттіліктер жер 
бетінен табылғандықтан тарихтың 
материалдық базисі  жер болған 
және бола да береді. Қозғалыссыз, 
�згеріссіз тарих түзілмейді. Соның  
интеллектуалдық тұғыры, ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізушісі – тіл. Тілі жоғалған 
халық жоғалады, жұтылады, тарихы 
тоқтайды. Мемлекет �з кеңістігіндегі 
тарихтың, егер сыртқы күш зорлықпен 
таңбаса, саяси-құқықтық, лигитимды 
тұғыры болып табылады. 9детте та-
рихи үдеріс осының үшеуіне де тығыз 
байланыспен жүреді. Кейде біреуімен 
ғана шектелуі мүмкін. 

Келесі мәселе тарихи үдерістің 
қозғаушысы, бас иесі кім екенінде. 
Тарихты жасайтын да үш күш бар. Олар 
– халық, тұлға, билік. Бәрі осылардың 
қолымен, ақылымен, шешімімен 
істеледі.  Бұлардың бірлігі мен �зара 
ы қ п а л д а с т ы ғ ы  ү й л е с і м  т а п қ а н -
таппағанына қарай тарихта ілгерілеу, 
іркіліс, жеңіс, жеңіліс, ақ пен қара 
орын алатыны ақиқат.

Ұлттық тарихымызға жатжұрттық 
халықтар, тұлғалар, биліктер, тіпті 
кездейсоқтық түбегейлі �згеріс әкеле 
алатынын ХХ ғасыр әлденеше рет 
дәлелдеді. Ертеректе де солай болған.

О с ы н а у  м е т о д о л о г и я л ы қ 
пайымдарға сүйенумен �з басым 
алғашқы ЖОО қазақ топырағында 
1918 жылы шаңырақ к�терді деп 
тұжырымдаймын. Бұл ойды 2010 жылы 
ғалым Ғ. Кенжебаев екеуіміз «Тәуелсіз 
Қазақстан: жоғары білім, ғылым, сая-
сат» атты монографиямызда былай 
түйіндедік: «... қазақтың тұңғыш жоғары 
оқу орнын Ташкентте ашудың сәті 
түсті. Бәрі 1918 жылдың қазан айын-
да Ташкенттегі орыс педагогикалық 
училищесі жанынан қазақ б�лімшесін 
ұйымдастырумен басталды». 1920 жылы 
ол Қазақ ағарту институтына, 1926 
жылы Қазақ педагогикалық институ-
тына айналды. «Тұңғыш» эпитеті сол 
тұста жабысып, әлі қалмай келеді. Оқу 
орны 1928 жылы Алматыға к�шірілді. 
Алғашқыда университет аталды. Ашы-
лу салтанатында А. Байтұрсынұлы с�з 
с�йледі. Тұңғыш қазақ жоғары мектебі 
Ташкентте ашылды деген пікір кеңестік 
жылдарда да айтылған. Биыл сол әңгіме 
қайта жанданды. Мәселенің осы жағы 
ҰҒА академигі Д. Қамзабекұлының 
«Айқындағы», журналист Ж. Самраттың 
«Егемен Қазақстандағы» мақаласында 
егжей-тегжейлі дәйектелген. 

Ой додасында бұрынғы пози-
циямда қалып, оны жаңа қырынан 
ашатын оқшау айғақ-дәлел айтсам 
деймін.Қысқасынан қайырғанда, 
Қазақстанның тұңғыш университеті 
тарихын 1918 жылғы 21 сәуірде Таш-
кентте Халық университетінің салта-
натты ашылуымен ажырағысыз бай-
ланыста қарастыруымыз керек. 12 ма-

Т3л тарихына қазақ баласының 
ықыласы аса зор. Марғұланға, 
Бекмахановқа, Қозыбаевқа, 
Асфендияровқа к3рсетіліп жатқан 
құрметтің бір себебі осында жатыр. 
Дегенмен, тарихшылар атына ауыр-
ауыр сын да айтылып қалады. 

ЖЕКЕ ОЙ

ӘДІЛДІККЕ ЖҮГІНУДІҢ 
ЕРТЕ-КЕШІ ЖОҚ

мырда Халық университеті құрамында 
мұсылман секциясы дүниеге келді. 
@збекстанның тұңғыш Президенті 
И.Каримов 2000 жылғы 28 қаңтардағы 
Жарлығымен бұл күнді @збекстан 
ұлттық университетінің негізі қаланған 
күн ретінде белгіледі. Бірақ бұл ендігі 
жерде университет тарихына басқалар 
ортақтаспасын деген пәрмен емес қой.

1920 жылы Халық университеті 
негіз інде Түркістан мемлекеттік 
университеті құрылды. «Мұсылман сек-
циясы» атауын «Түрік тобы» ауыстыр-
ды. 1923 жылы Орта Азия мемлекеттік 
университеті (САГУ) атауын алды. Бұл 
да ортақ тарихымыздың аясындағы 
ұлттық реңкті жоққа шығара алмайды.

Сонымен, Халық университетін, 
Мұсылман секциясын қазақстандық 
тұңғыш ЖОО-ға жатқызуға қандай уәж 
бар? 

Біріншіден, Түркістан АКСР-ы жері 
бойынша да, мемлекет тұрғысынан да 
1924 жылғы межелеуге дейін �збекке 
қаншалықты тән болса, қазаққа да 
соншалықты тән. Ташкентте болсын, 
Мәскеуде болсын, бірде-бір құжатта бұл 
оқу орны �збектікі деген жарты ауыз с�з 
жоқ. @збек мәселесі 1920-1924 жылда-
ры �мір сүрген Хорезм халық респуб-

славян тектестерден еді. 1920 жылы 
ғана Мәскеуден 70 вагон универси-
тет жабдықтары – лабораториялар, 
гербарийлар, карталар, 50 мыңнан 
астам ғылыми және оқу кітаптары 
жеткізілді.Университетте жұмыс істеуге 
Ресейден 100-ге жуық оқытушы кел-
се, оның 43-і профессор еді. САГУ-
дың қалыптасуына тікелей араласқан 
шығыстанушылар  В.В. Бартольд, 
А.Н.Самойлович және тағы басқалар 
қазақ ғылымының қанаттануына Алма-
тыда риясыз араласты. Яғни бұл тұрғыдан 
да �збек факторы тарыдай басымдыққа 
ие болған жоқ. Мұндайды қазақ: «ай 
ортақ, күн ортақ, жақсы ортақ» деген 
пәлсапамен түйіндеген. Жақсының 
ортақтығын 30-шы жылдар басындағы 
С А Г У  а с п и р а н т ы  М . 9 у е з о в т ы ң 
есебінен байқауға болады. Жас ғалым 
Түркология кафедрасындағы аспиран-
турада жетекшісі М.Ф.Гавриловпен 
шығармашылық байланыста жұмыс 
істеп жатқанын, араб тілін профессор 
А.Э Шмидттың тікелей басшылығымен 
игеруде екенін жазған. Орыстілді орта-
да жүріп-ақ болашақ заңғар суреткер 
түркілік, ұлттық тамырына тартқан. 
Қазақ, қырғыз, �збек, татар тарихы мен 
әдебиетін зерделегенін білдіреді. «… По 

БОЯМАСЫЗ ӨМІР

АДАМНЫҢ  ҚҰНЫ ҚАНША?
Қызық, ә! Соған қарамай бұл 

– адами-моральдық сауал. Бұлай 
деп отырған себебіміз, соңғы 
кездердегі нарық заманының 
к�рінісі адамның қадір-қасиеті 
ж о ғ а л ы п  б а р а  ж а т қ а н д ы ғ ы н 
к � р с е т е д і .  Б ұ р ы н  қ а з а қ 
«ағайынды �кпеге қиса да, �лімге 
қимайды» деген принципте �мір 
сүріп, тірлік кешсе, бүгінде ол 
осы бір қасиетті қағиданы ат-
тап �тетін дәрежеге жетті. Оны 
күнделікті �мірден, жиі де болса 
�тіп тұратын сот іс-әрекеттерінен 
к�ріп те  жүрміз.  Кешегі  мұз 
а й д ы н ы н ы ң  ж ұ л д ы з ы ,  ж а п -
жас Денис Теннің кісі қолынан 
�мірден �туі де соны меңзейді. 
Сонда оның �мірінің құны бір 
айна болғаны ма? Ондай кісі 
қолынан �мірден �тіп жатқандар 
қаншама... Оны айтасыз, тіпті  
�зінің туған ата-анасын «шау 
тартып,  кәрілікке ұрындың, 
сендерден к�рер пайда не?» де-
ген ниет-құлықта қарттар үйіне 
�ткізіп жатқандарды да к�зіміз 
к�рді. К�ріп те жүр. Егер осын-
дай адами-моральдық тұрғыдағы 
тыныс-тіршілігіміз нарық зама-
нын желеу етіп, одан әрі жалғаса 
беретін болса, онда шынында 
да, адам кұнының қаншалықты 
екендігін,  сондай-ақ қандай 
дәрежеде екендігін ажырата ал-
майтын боламыз-ау, сірә!?

О с ы н а у  к ү р д е л і  д е  а р ғ ы 
ж а ғ ы н д а  т а ғ д ы р  т ұ р ғ а н 
тақырыпты тәптіштеп тереңдете 
айтуымызға жақында «Тастақ» 
базарында қайыр тілеп отырған 
қазақ кейуананы к�ргеніміз се-
беп болып отыр. Ұлт табиғатында 
жоқ осынау келеңсіз жай жүрек 
шымырлатып, к�ңіл қаузады. 
С ұ р а с т ы р а  к е л с е к ,  о л  к і с і 
кезінде әртүрлі комсомол-пар-
тия қызметтерінде істеген, к�зі 
ашық, к�кірегі тұнық жан болып 
шықты. Оның осындай күйге 
жетуіне баласы себепкер екен. 
@йткені  ол еш жерде жұмыс 
істемей, кемпірдің қайыр тілеп 
тапқан қаржысына ортақтасып 
�мір сүреді екен. Кейуана байғұс 
осынау бір берекетсіз  ұлдың 
с ә б и  к е з і н д е г і  қ и ы н д ы ғ ы н а 
қанша т�зсе, бүгінде ержетіп 
азамат болғандағы азабына сон-
ша т�зіп жүрген к�рінеді. Осын-
дайда «Шынында да, адамның 
құны қанша? Егер ақиқатында 
да құны болса, шау тартқан ата-
анаңды қаншаға бағалар едің?» 
деген сауал �зінен-�зі  туады 
емес пе?

Алланы ұмытқан жан адамды 
да ұмытады. @йткені Жаратқан 
иеміз үшін жанды-жансыз да ба-
сты құндылық болып адам са-
налады. Адам – ол анаң, Адам 
– ол әкең, Адам – ол балаң. Енде-
ше, онсыз мынау жарық дүниені 
еш к�з алдыңа келтіре алмайды 
екенсің. Біз сол адамды басты 
құндылық ретінде бағалап жүрміз 
бе? Оған мемлекет пен Үкіметіміз 
қалай қарайды? Олар �здерінің 
азаматтарын елеп-ескеріп жүр ме, 
жүрсе қаншалықты дәрежеде? Са-
уалдан соң сауал.

Қаладағы қарттар үйі  мен 
к�шедегі қайыр тілеп отырған 
қазақтың қара кемпірлері мен 
шалдарының саны қаншама? 
Соны білеміз бе? 9й, қайдам! 
Сонда қазақ �зінің қансіңді 
ата-анасын сыйлаған қадір-
қасиетінен шынымен-ақ арылып 
бара жатқаны ма? @йткені алып 
Алматымыздың қай бұрышына 
б а р с а ң ы з  д а ,  қ а й ы р  т і л е п 
отырған қазақы қара шал мен 
қара кемпірді, тіпті �зін интел-
лигент санайтын кейбір ақсақал-
қарасақалдарымызды к�ргенде 
адам кұнының соншалықты түсіп 
кеткендігіне неге таңғалмайсың? 
Бұл қашанға созылады? Бұ да са-
уал.

Бұрын қарттар үйіне қазақтың 
қариялары бірді-екілі  түссе, 
енді топ-тобымен келіп жатыр. 
Бұрын базарлар мен вокзалдарда 
қазақ қарттарының қайыр тілеп 
отырғанын к�рмесек, бүгінде 

оларды жиі кездестіреміз. Иә, бұл боя-
масыз тіршілік!

АРУ АЛМАТЫМЫЗДЫ  
АЯЛАП ЖҮРМІЗ БЕ?

Осы бір қабырғасынан қойылып 
отырған сауал мені үнемі мазалай-
ды. Ару қаланың тұрғыны ретінде 
біздің кез келгеніміз «Менің Алматым» 
дейтіндей құрметті «мәртебеге» қол 
жеткізе алдық па? Ал сол бір қасиетті 
де мақтан етерлік дәрежедегі ұғым-
түсінікке дейін к�теріле алсақ, біз 
Алматымыздың кескін-келбеті мен 
мазмұн-мағынасына, әсем әсеріне 
қандай, қалай үлес қосып жүрміз? Ал-
матыны сүйіп, ұнату аз. Оған хадисте 
айтылғандай, «Тілмен айтқанды ділмен 
және іс-әрекетімізбен бекітуіміз» керек. 
Олай ете алмасақ, біздің Алматыны 
сүйіп, ұнатамын дегендеріміз бос с�з 
ғана.

Біздің осынау бір с�зді мұншама 
тәптіштеп, таратып айтып жатқанымыз 
т�мендегідей жағдайға байланысты 
болып отыр. 9ңгіменің ашығына 
келсек,  б ізд ің  Алматыны сүйіп, 
ұнататындығымыз со бір хадистегі 
с�зге  маңайламай жүр.  С�з  бен 
діл, іс-әрекет бір-бірімен астасып 
жатпаған тұстан жауапкершіліксіздік 
пен немқұрайдылық басталады. Шы-
нында да, біз,  алматылықтар ару 
қаламыздың к�рігі де әсем болуы-
на жауапкершілікпен қарамаймыз. 
Яғни қаланың к�ркі пен әсемдігіне 
деген немқұрайдылығымыз ұшан-
теңіз. 9йтпесе, Алматы қаласындағы 
к�шелер түзеліп, шағын аудандардағы 
балалардың ойын-алаңдары ж�нделіп 
жаңа кескін-келбетке к�шіп жатыр. 

Б і з  а р у  А л м а т ы м ы з д ы  а я л а -
с а қ ,  ү й і м і з д е г і  қ о қ ы с - қ о й ы р т -
пақтарымызды арнаулы жерге апа-
рып,  �зіміз  тұрып жатқан үйдің 
к іре-беріс іне  немесе  бұрышына 
тас тай салмас едік. Енді осынау бір 
к�ріністі к�з алдарыңызға келтіріп 
к�ріңіздер. Сондай-ақ авток�лікте 
кетіп бара жатып тартқан темекіміздің 
тұқылын терезеден к�шеге лақтыра 
салатынымыз тағы бар. Оған ішіп 
бара жатқан сусынның ыдысын қоса 
лақтыратынымызды қоссаңыз, онда 
к�ше қоқысының қаншалықты бо-
латынын к�з алдыңызға елестете 
беріңіз. Оны айтасыз, қаламыздағы 
бақша-бауларда отырып тастап кеткен 
ш�лмек-шыныларымыз қаншама? 
Сонымен бірге к�шеге былшылдатып 
түкіріп те, қақырып та жүргендермен 
бірге, тартқан темекісін �зі тұратын 
үй терезесінен немесе қызмет орны-
нан лақтырып жатқандарды қандай 
жандарға қосамыз? Мәдениет қайда? 
Міне, осының бәрін қосқанда біздің, 
алматылықтардың ару қаламыздың 
әсем де к�рікті, таза болуына қосып 
жүрген  үлес іміз  шамалы-ау  деп  
ойлаймын.

Ж а л п ы ,  қ а л а  т а з а л ы ғ ы  м е н 
к � р і к т і л і г і  т е к  ә к і м г е  н е м е с е 
әкімшілікке, одан бері тарта айтқанда 
ПИК-ке ғана байланысты емес, олар 
сонымен бірге бізге, алматылықтарға 
да байланысты. Егер, біз, алматылықтар 
�з мақсат-міндетімізді, Алматыға деген 
сүйіспеншілігімізді тілмен айтқандай 
іс-әрекетімізбен к�рсете білсек, онда 
сол әкімнен де, әкімшіліктен де, ПИК-
тен де талап етуге құқымыз бар. Яғни 
Алматының тыныс-тіршілігі, к�рік-
тазалығы біздің парасат-пайымымызға 
да байланысты.

КЕЗБЕ МЫСЫҚ,  
БҰРАЛҚЫ ИТТЕР...

Не екенін қайдам, алып Алматы 
к�шелерінде қаңғып жүрген кезбе 
мысық, бұралқы иттерді к�ргенде жүрек 
шымырлап, к�ңіл құлазиды. Және 
олардың бірді-екілі емес, топ-тобымен 
жүретінін қайтерсіз. Оларды к�шеде 
қоқыс-қорым кезіп, үйсіз-күйсіз жүрген, 
қоғамға да, мемлекетке де, отбасына 
да масыл, әрі пайдасы тимей жүрген 
қаңғыбастармен салыстыруға әбден 
болатын шығар. Ұйлығып, үйірімен 
�сіп-�рген олардың жалпы саны ару 
қаламызда қанша екенін ешкім білмейді, 
біле алмайдыда-ау, сірә.

Осы кезбе мысық пен бұралқы 
иттердің кейде авток�ліктер астына 
түсіп, к�шеде �ліп жатқанын к�ргенде 
есіме Есениннің:

– И зверье, как братьев наших 
        меньших,
Никогда не бил по голове, – де-

ген жолдары түседі. Түседі де, мен 
сол к�шеде жатқан кезбе мысық, 
бұралқы иттерді аямаймын (аяғанда 
амал не), солардың басынан сипап 
адамдық аяушылық танытпаған екі 
аяқты жандарды мүсіркеймін. @йткені 
о шіркіндер де адамдардағыдай сана-
сезім жоқ болғанмен де, адамдарға 
деген айтарлықтай бір сезімнің Алла 
құдіретімен ерекше жаралғанын жақсы 
білемін. О баста мысықты да, итті де 
үй хайуаны ретінде әлпештеп, басынан 
сипап бағып-қаққан да �зіміз емес пе 
едік. 9йтпесе, итті жеті қазынаның 
бірі к�ріп, жаңа алған үйге алдымен 
мысықты неге кіргіземіз? «Ал Сіз ше? 
Со адамдар қатарына жатпайсыз ба?» 
деймін мен іштей әлгі ит пен мысықты 
аямай басып �ткен белгісіз де тасбауыр 
әрі безбүйрек қатыгезге.

Ш ы н ы н д а  д а ,  б ү г і н д е  а л ы п 
Алматымыздың қай бұрышына, қай бір 
шағын ауданына барыңыз, алдыңыздан 
со бір кезбе мысық пен бұралқы ит 
үйірлері қаптап шығады. Бұларды бір 
кезде әлдебір, әлдеқандай адамдар 
�з еріктерімен немесе балаларының 
сұраныс талап-тілектерімен асы-
рап алғандары белгілі. Міне, осыдан 
кейін «К�ше қаңғытып жіберетіндей, 
олардың бастарына не күн туды?» 
деген заңды сұрақ к�ңіл қаузап, сана 
жейді. Егер асыраған мысығыңды не-
месе итіңді қаңғытып жіберіп, олардың 
бірін кезбе, екіншісін бұралқы айуанға 
айналдырып жіберетін болсаң, о баста 
оларды асырап алудың керегі не еді? 
Олар к�шеде қанша жататынынан 
хабарым жоқ. Бірақ қалаға әртүрлі 
ауру тарататынын анық білемін. Со-
сын беймезгіл қоқыс т�гуге шыққан 
жандарды қауып алып, қан қақсатқан 
иттер қаншама? Одан жұққан аурудың 
�зі қаншама. «Сонда Алматыдағы 
эпидемиялық орталықтар қайда қарап 
отыр?» деген ой да қылаң ұрады. 

Алматыда кезбе мысық пен бұралқы 
иттерді ұстап, белгілі бір мақсат-мүдде 
үшін пайдаланатын ұйымдардың бар 
екенін білемін. Бірақ олардың қала 
тазалығы үшін қаншалықты жұмыс 
істеп жүргеніне к�з жеткізе алмай-
мын. Міне, осындай біреуге елеусіз 
к�рінгенімен, �зінің туған қаласын 
жақсы к�ретін патриот азаматтар үшін 
бұл бейжай қарайтын жағдай емес. 
@йткені қайыр сұрап жүрген адамдар 
мен кезбе мысық, бұралқы иттер қала 
сәнін кетіріп, к�рген кісінің к�ңіліне 
қаяу салады. 

Аманхан "ЛІМҰЛЫ

ликасымен және Бұхара халық кеңес 
республикасымен байланыстырыла 
к�терілетін. Айтпақшы, @збек КСР-ы 
құрылған 1924 жылдан 1930 жылдың 
күзіне дейін астанасы Самарқанд еді. 
Ендеше, түркістан дәуірі, ондағы Халық 
университеті – түркістандықтардың 
ортақ кеңістігі, ортақ тарихы.

Е к і н ш і д е н ,  о р т а қ  т а р и х т ы 
түзгендердің бел ортасында миллион-
нан астам қазақ тұрғындары, мыңдаған 
қазақ оқығандары жүрді.  САГУ-
дың аспирантурасында М.9уезов, 
Қ.Кемеңгеров, заң факультетінде 
Т.Жүргенов, медицина факультетінде 
Ғ . К ү т і м о в а ,  ә л е у м е т т і к - с а я с и 
ғылымдар факультетінде Д.Сәрсенов 
оқыған, шығыстану факультетінде 
Е.Омаров ұстаздық құрған. Бұлар әрісі 
– әлемдік, берісі – ұлттық тарихқа 
олжа салған тұлғалар. «Ақ жол», «Бірлік 
туы», «Сана», «Шолпан» газет-жур-
налдары жайлы да осыны айтуға бо-
лады. 1926 жылы САГУ-дағы 1,1 мың 
студенттің арасында 22 қазақ, 20 �збек 
оқып жатқан екен. 

Ү ш і н ш і д е н ,  т а р и х т а ғ ы  б и л і к 
факторы да біздің пікірімізді қуаттайды. 
САГУ-ды басқару тікелей Мәскеу 
билігі арқылы жүзеге асырылды. 20-
шы жылдар басында оның бір ректоры 
Мәскеуде отырса, екінші ректоры 
Ташкентте жайғасты. 20-шы жылдар 
ортасында университет @збекстан 
билігіне емес,БОАК құзырына қарады. 
Университет бүкіл Орта Азияға ортақ оқу 
орны екенін тіпті межелеуден кейін – 
1925 жылғы 4 шілдеде РКП(б) ОК Саяси 
бюросы, осы жылғы 11 қыркүйекте 
қабылданған КСРО ОАК ережесі 
бекемдеді. Ол – ол ма, Қазақстанның 
астанасы Орынбордан к�шетіні белгілі 
болғанда, С. Сәдуақасов елорданы 
Ташкентке қондыруды ұсынды. Демек, 
б�теннің жері ретінде қарастырмаған. 
Республика билігі қоғамдық сана 
таныған шаһарға барғанда ұлттық 
тарихымыздың шығыршығы басқаша 
айналар ма еді, қайтер еді?

Т�ртіншіден, тілдік ахуал ұлттық 
тарихымыздың күрделі тағдырын 
бейнеледі. Бастапқыда университеттің 
тілдік тұғырын орыс тілі атқарса, 
профессор-оқытушылар құрамы да 

заданиям, данным мне моим руководи-
телем М.Ф.Гавриловым, проработаны 
мною отдельные образцы джагатайской 
литературы, начиная с диванов Хожи 
Ахмеда Ясави, Навои, кончая истори-
ческими трудами Абдулгазы Богадурха-
на. Интересуясь специально вопросом о 
тюркском эпосе, проработал некоторые 
переводные персидские эпические про-
изведения (как Шах-Наме и др.) и отдель-
ные образцы народного эпоса туркмен и 
османских тюрков» делінген құжатта.

@кініштісі – 2011 жылы жарық 
к�рген «Мұхтар 9уезов» энцикло-
педиясында профессор А.Э.Шмидт 
туралы да, САГУ туралы да ештеңе 
жазылмағаны. 

Бесіншіден, 20-шы жылдардың 
екінші жартысында тоталитарлық 
жүйе күшіне еніп, тұтас Түркістан 
идеясын құрту жүзеге аса бастады. 
9 л д е н е ш е  х а л ы қ т ы ң  д о с т ы ғ ы н а 
дәнекер бола  алған САГУ �збек 
тақиясын киді, Қазақ педагогикалық 
институты Алматыға қоныс аударды. 
Большевиктік идеология оны екінші 
рет «тұңғыш» дегізді.

Иә,  САГУ Ташкентте  қалды. 
Бірақ оның алғашқы 10 жылғы та-
рихын Қазақстан тарихына енгізбеу 
үлкен қателік болар еді. Бұл Ұлы Отан 
соғысының шайқастары қазақ жерінен 
тыс аумақта �тті, сондықтан ол біздің 
соғыс емес дегенмен пара-пар. 

Қорыта айтсақ, Қазақстан жоғары 
мектебінің 100 жылдық тарихы бар. 
Ол білім салтанаты мен қазақтың ру-
хани жаңғыруына үздіксіз қызмет етіп 
келеді. Осы ақиқатты оқулықтарымызға 
енгізіп, қоғамдық санаға сіңіре алсақ, 
қария тарих алдындағы қарыз бен 
парыздың бір парасын атқарғанымыз. 
9ділдікке жүгінудің ерте-кеші жоқ. 
Алғашқы 10 жылында екі арнадан нәр 
алған Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеті 100 жасқа 
толғанын зор қуанышпен к�рсетудің 
сәті туды. 9лі еш те емес, кеш те емес. 
Ақиқат пен рухани жаңғыру – егіз. 

Ханкелді "БЖАНОВ,
ҚазҰАУ «Рухани жаңғыру» 

гуманитарлық зерттеулер орталығының 
жетекшісі, ҰҒА академигі
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– "беке, қазіргідей «Рухани жаңғыру» 
сынды жауапты кезеңде мынау бір сәтімен 
біткен үлкен жұмыс екен. Энциклопедияда 
басылымды шығарудың идеясын ұсынып, 
негізгі ауыртпалықты к3терген 3зіңіз екендігі 
қаперге берілген екен. Бұған да жерлестеріңіз 
марқайып, қуанып жатыр. "ңгімемізді сізді 
осы даңқты "бекең тақырыбына тәнті ет-
кен, жетелеген қандай күш деген сауалдан 
бастасақ. Бұдан бұрынғы заңғар жазушының 
повесть, әңгімелеріндегі автобиографизм, 
географизм, Айсәуле анасы жайлы жазған 
«Заңғар», «Ай – Ана» роман-эсселеріңізді 
қызыға оқыдық. Мынау – мүлдем басқа 
сипаттағы жазба зерттеу. Жауапкершілігі де 
басымырақ деген сияқты..

– ...«Абай», «Мұхтар 9уезов», «Қаныш 
Сәтбаев»... Шүкір, қазір қазаққа тұғырлы 
тұлғаларымыз, арыстарымыз туралы 
шыққан энциклопедиялар таңсық емес. 
Бұл сала солай қазақтық, ұлттық, салалық, 
облыстық, аудандық... деген биіктерді 
артта қалдырып сүлейлерімізді танытуға, 
дәріптеуге дендеп кірісіп кетті. Ілгері 
басқандық қой бұл. Солардың бәріне тән 
бір заңдылық оған с�з болғалы отырған 
тұлғаны білетін автор ғана барады. Менің 
туған ауылым Жармыш 9бекеңнің ауы-
лы Оңдыдан он-ақ шақырым 
ж е р д е .  Е к е у і м і з д і ң  ж а с 
айырмашылығымыз аттай 10 
жыл, екі күн. 9бекеңнің  бас-
тауыш сынып бітірген жылы 
геологтар экспедициясына жол 
к�рсетуші болып еріп, табаны 
тиген Бескемпір т�бесінде менің 
де бала кездегі жалаң аяғымның 
табы жатыр. Талай басына шығып 
ойнаған жерім ол.  Жармыштағы 
8  сыныптық мектепте  9бекең 
�леңдерін жаттап ержеттім. 1964 
жылдың жазында «Жұлдыздан» 
«Ажар» триптихын тамсана оқып, 
сондағы «К�з жасы» әңгімесінің біраз 
жерін судыратып жатқа айтатынмын. 
Содан бергі уақытта оның қаламынан 
шыққанның бәрі  рухани ш�лімді 
қандырумен келеді. Ендеше, осылар 
менің 9бішті біршама, бірсыдырғы 
дәрежеде білемін-ау деуіме негіз бол-
са керек. Біршама, бірсыдырғы деуім,  
9бекеңді жете білу тіпті де мүмкін емес. 
Ондай сүлейлер, бәлкім, келешекте, келесі 
ғасырда �мірге келер. Ал тап осы ғасыр 
аяғына дейін к�рініп, бесікке б�ленбейтіні 
анық.

Біз, қазақ – к�п нәрседен кешеуілдеп, 
кенжелеп қалған халықпыз. Опығымыз 
к�п. Ал уақыт  жылдам, тіпті шапшаң. 
Сенің керенаулығыңды кешпейді. Тарпып 
тастап, �з ж�німен тарта береді. Ендеше, 
тек асығу керек. С�йтіп қана опықтың 
опырайған орнын толтырамыз. Бәз біреулер 
«топырағы кеуіп үлгермей жатқан 9бекең 
туралы энциклопедия ма, бұл қалай �зі?» 
деп те қалар. Шынымды айтайын, мен 
ойша оны тым ертеректе 9бекеңнің �мірде 
бар кезінде-ақ бастап кеткенмін. Себебі 
озған уақыт адам жадының обал-сауабы  
бар деп білмейді. 9уелі жаңылдырады,  со-
сын мүлдем ұмыттырады. Мысалы, 9бекең 
«Күй» повесінде күзгі, ақырын жаңбырды 
жібіскі    деп суреттепті. Қандай жауын ол. 
Бұрынғы ата-бабалар жақсы біледі. Дым 
бүріккен тұманнан сәл  күшті,  сіркіреуден 
бәсең ғана жауынның �зі емес, ол сесі ғана. 
Бүгінгі дала да шаруаға етене қазаққа әбден 
таныс. Қаладағы не тақымына таралғы ти-
меген қазақ атаулыға мүлдем жұмбақ немесе 
Тұзбайыр. Маната асуының оңтүстігіндегі 
д�ңгелек сор 9бекеңнің аталары, ауылы ас 
тұзын алып отырған жер. Мұндағы тұз – сор 
табына тұнған ас тұзы. Ал байыр түбірі – 
парсы с�зі. Тұну, орнығу дегенді білдіреді. 
Содан тілімізде байырқалау деген етістік 
бар. 

9ңгімені бірден с�зден бастауым, 
9бекең – тілі бай, с�зге �те ұста, халықтық 
байырғы  тілді �те жетік білетін  қаламгер.  
Бұл жағы әлі зерттеусіз жатыр. Энциклопе-
дияда біз тек  айта алып, аңғартып қана кете 
алдық. Басылымның  жанрлық ерекшелігі 
онан арғыны к�тере алмайды.

Жауапкершілік жүгі дейтін болсақ, бұл 
авторлар ұжымын қатты ойлантқан мәселе 
болды. Орыстар Пушкин туралы энцикло-
педияны әлі шығарған жоқ. Неге? Пуш-

«ӘБІШ КЕКІЛБАЙҰЛЫ» – 
рады. Менің 
кеңнің ауы-

м жаңа сападағы 

Жақында «Арыс» 
баспасы «"біш Кекілбайұлы» 

атты энциклопедияны  басып шығарды. 
К3лемі ІІІ том, әр томы орта есеппен бір мың бет-

тен  тұрады. Жоғары сапалы қағазға түрлі-түсті етіліп, 
суреттерімен безендіріліп, баспа 3нерінің соңғы жетілген 

үлгісінде басылған. Авторлары – ҚР Жазушылар және Жур-
налистер  одағының мүшесі, Махамбет сыйлығының лауреаты, 
Маңғыстау ауданының «Құрметті азаматы» "білқайыр Спан, 

жоғарыда аталған баспа директоры, филология ғылымының докто-
ры Ғарифолла "нес және "біш Кекілбайұлының зайыбы  Клара 

Жұмабаева.
Кітаптың таралымы – 4 мың дана. Маңғыстау жұртшылығы, 

жалпы оқырман қауым абыз, аңыз тұлға туралы кітапты 
к3птен асыға күткені анық. Кітап ауылымызға жет-

кен бойда біз де кітап авторларының бірі, 
жазушы ".Спанмен кездесіп, аз-кем 

сұхбаттасқан едік.

кин �мірбаяндық деректерін �зі-ақ жазып 
қалдырған емес пе? Ақын туралы зерттеу 
еңбектері, естеліктер қаншама? Соған 
қарамастан энциклопедия жоқ. Себебі 
орыстардың үлкен жауапкершілік алдында 
табаны тайсақтап отыр. Ал Лермонтов тура-
лы энциклопедия бар. Ираклий Андрони-
ков жазды. Сәтті шығарма. Бірақ 9бекеңе 
үлгі-�неге бола  алмайды. Себебі Лермон-
тов ұлы ақын, суреткер болғанмен, бүтін 
ұлттың, әлемнің әбден танып мойындаған 
кемеңгер Кекілбаевы емес. Ол  –  шәлкес  
шатаққұмар кіші офицер, ал 9бекең – атын 
берік қалдырған мемлекеттік қайраткер. 
Осы тұрғыда қатты қиналдық. Қосалқы 
автор Ғарифолла 9нес – ғылым докторы, 
арғы-бергі классикалық әдебиеттің  ғұлама 

да каторгаға айдалып бара жатқан 
тұтқындар легінің С. Петербург 
к�шесімен қапырық ыссы күн �ткен 
азабын к�зімен к�ргенін сурет-
теп жазған. 9бекеңде әдебиетте 
автобиографизм делінетін он-
дайлар �те к�п. 9сіресе, «Құс 
қанаты» повесінде. Сондағы 
бала, сосынғы суретші азамат, 
келін Роза, қақыра жаулық қара 
кемпір – жазушының �зі, Клара 
жеңгеміз, Айсәуле шешеміз. 
Ал к�ркем әдебиетте белгілі 
бір жердің сол қалпында  ай-
нытпай суреттеуін автогео-
графизм дейді. 9бекеңде бұл 
�те-м�те к�п. Бұл жағынан 
келгенде ол – туған жерінің 
жыршысы. Мысалы,  «Ең 
бақытты күн» әңгімесіндегі 

ш�пшілер ауылы, құдық, 
ұста дүкені – дәл Мырзайыр ойы. Қарабала 
мен Онбай оқитын («Тасбақаның ш�бі») 
«Ақ Ш�л» де сонда. Орны әлі ағараңдап 
жатыр. «Бір ш�кім бұлттағы» Аққаймақ 
құлайтын тау беткейіндегі қия жол да әлі 
тұр. Қалматайдың  қара жалы, күйеу там, 
ауыл алдындағы Баламан мен қойшы оты-
ратын қырқа, Шайтан күп, Есболай шал 
үйі отырған кез, егін еккен бұлақтары–
қысқасы, 9бекең шығармашылығына 
қатысты мұндай мысалдарды әлденеше 
ондап санап к�рсетіп бере аламын. 

– "беке, бұлай деуіңізге қарағанда бұл 
3ңірді 3те жақсы білетін болдыңыз ғой. "дейі  
жүріп зерттеген де боларсыз?

– Жоғарыда айттым ғой. Оңдыға к�рші 
ауыл Жармыштанмын, сонда туғанмын деп. 
Оңды, Мырзайырды 1956 жылы жазда анам 
Кінәш К�бейсінқызының түйесіне мінгесіп 
Тасбастағы барлаушылар аулына сапарлап 
жүргенде к�ргенмін.Ш�пшілер аулына аял-
дап, шай ішкенбіз. 

Ал зерттеу дейтін болсақ, ол жағы да бар. 
К�п жыл облыстық газетте қызмет еттім ғой. 
Ауыл шаруашылығы б�лімін басқардым. 
Іссапарым к�п. Біразы Онды аулына. Сон-
да әр қыраңды кезіп, әр ойды түгендеп, 
бұл маңды к�п араладым. Нәтижесінде 
«Заңғар», «Ай – Ана» романдары жазылды. 
Сосын, сірә, осы энциклопедия. Соңғы рет 
9бекең ағамен, Клара жеңгемен Мырзайыр 
ойына 9бекеңнің 70 жылдығы тойланатын 
жылы қоңыр күзде келіп қайтқанмын. 
9ттең, суретші болмағаныма �кінем. Егер 
ондай �нерім болса, 9бекең суреттеген  сол 
жерлер �лең тақырыбым бола кетер еді.

– "бекең 3мірде болған к іс ілерді 

кейіпкерлері етіп алды. Мысалы, Еңсеп, 
Жақан, Шайқат басқарма, т.б. прототиптері 
болды деген пікірді жиі жаздыңыз...

– ...Дұрыс. Дәл солай. «Бір ш�кім 
бұлттағы» Досан шал – ондылық Қосан  
ақсақал. Еңсеп құдықшы, Қараш аулының 
шеберлері – жиынтық образ. Дегенмен, 
онда Бейнеубай құдықшының бейнесі 
к�бірек. Бейнеубай кешегі зобалаңда 
Иранға ауып кетіп барып �лді. Немересі 
Есберген Іңірбаев журналист. Ана жылы 
Иранға барып, атасының басына ескерткіш 
тақта қойып келді. Ата баласы солай бо-
луы керек қой. Ол тақта Бейнеубай ту-
ралы экциклопедияда бар. Ал Шайқат 
басқарма – Шаңытбай марқұм, бұл туралы 
да   қамтылды. «Автомобильдегі» Жақанның  
прототипі – Қоблан Зоранов біздің ауылға 
жиен еді. Нағашы бабасы Аранжан батырға 
қатысты аңызды 9бекең «Үркер» романын-
да пайдаланған. Қоблан ұшқан делінетін 
биік Мырзайыр ернегінде. М.В.Бадрунас 
баяғыда сапарлап келгенінде басына 
шығып, биіктігін �лшеп түсіртті. Ол дерек 
те энциклопедияға енгізілді. Ғұлама гео-
лог Оразмұханбет (Размағанбет) «@лшеусіз 
ештеңе жоқ. Бәрінің �лшемі бар» депті ғой. 
Сол айтқан, 9бекең шығармаларында туған 
даласын к�ркем әдіптегенде елінің бірегей 
жақсыларын да  ұмытпай, �лшем-деталь 
етіп отырған.

– Энциклопедия тым тез жазылған жоқ па 
дейді біраз жұрт?..

– Иә, сырт  қарағанда солай к�рінуі де 
мүмкін, ақиқатында олай емес. «Заңғарда» 
жаздым ғой, мен 1964 жылдың 26 та-
мызынан бастап 9бекеңнің ең ынтызар 
оқырманы болдым деп. Солай болған 
соң, ол жазған кез келген нәрсеге зейінім 
мықтап ауа жүрді.  Яғни үлкен дайындық 
сол кезде басталды. Махамбет, Пуш-
кин жайлы  жазбаларым, бәлкім, үлкен 
тақырыпқа барар  алдындағы  баспалдақтар 
болған шығар. «Заңғар», «Ай – Ана» ро-

білгірі, �те зиялы адам. Ал тағы бір автор – 
Клара Жұмабаева жеңгеміз марқұм күйеуі 
9бекеңнің бірден-бір тірі шежірешісі. 
9бекең туралы дерегіміз жетіп артылады. 

Енді соны қалай, қай үлгіде хаттай-
мыз? Қалыпты энциклопедиялық «А»-дан 
«Я»-ға дейінгі қаріпті қамту үлгісіне алып 
9бекең сыймайды. Олай етсек, шыңырауға 
шым батып қарық боламыз. К�п толғана 
келе Наседкин деген автордың 30 жыл 
жазып шығарған Достоевский туралы 
энциклопедиясының кей үлгілеріне ден 
қойдық.  «Кей үлгілеріне» дегенімде  де гәп 
бар. Достоевский заманы б�лек, 9бекең 
– күні кешегі 9бекең, оның тірлігі басқа, 
9бекең ғұмыры тіпті �згеше. Достоев-
ский қуғын-сүргін к�ргенмен, мемлекетті 
ұстап отырған ұлы  орыс ұлтының менмен 
�кілі, ал 9бекең – отар ұлттың перзенті, 
ол – шовинист орысшыл, ал 9бекең – 
ұлы гуманист, т.б. Ең бір ескерер тұс – 
біздің қазақи менталитетіміз  де бар емес 
пе?! Кәдімгі Абай, Мұхтар 9уезов, 9біш 
Кекілбаев жеріне жеткізіп айтып, сон-
да да тауыса алмай кеткен �те күрделі 
менталитетіміз. Мұны да ескеру керек 
болды. @йткені шығарма, алдымен, қазақ 
оқырман үшін жазылып отыр  емес пе? 
С�йтіп, энциклопедияның бірінші томы 
қаламгердің шығармашылығына арналды. 

Ол да  жанр-жанр бойынша. Бір ғана  
мақалалар  тарауында 9бекеңнің 600 туын-
дысы  туралы с�з болады. Жазушы к�ркем 
шығармаларында �зі әр шағында к�рген 
оқиғаларды, жайттарды да суреттейді. 
Ол – барлық ел әдебиетіне ортақ дәстүр. 
Мысалы, Л.Толстой «Арылу» романын-

мандары да солай деуге келеді. Меніңше,  
әр адам к�лемді бір нәрсені бастар алдын-
да  қатты ойлануға тиіс.  Осы шаруа қолдан 
келе ме, келмей ме деп. @нер, әдебиетте 
мұны шығармашылық азабы дейді. Ең 
қасіретті кез – осы. Сосын қолға алдың 
ба, ол тәуекел делінеді. «Тәуекел түбі – 
жел қайық, �тесің де, кетесің» деген де 
бұл ретте жүріңкіремейді. @тем, кетем деп 
қарқ болып, құрдымға сіңіп кетуің әбден 
мүмкін. Міне, осы сәтте табысқан серігім 
Ғарифолла 9нес болды. Оны бұрын сырт-
тай біліп, ден қоятын едім. «Алаш арыста-
рын» дәріптеуде ғажап жұмыстар тындыр-
ды, сонысымен тәнті етті. Ол да біраз ой-
ланды, толғанды. Алматының «Қарғалы» 
санаторийінің ауласын талай кезіп жүріп, 
кеңестік. Құдды композитор Чайковский 
мен либреттошы досы екеуінің «Аққу 
к�лі» балетін жазар алдындағы толғағы 
деуге болар мұны. Ал Клара жеңгеміз 
болса, ол сірә 9бекеңнің �мір серігі, �з 
адамымыз ғой. Біз осы уақытқа дейін 
жеңгемізді 9бекеңнің тасасында ғана 
қалдырып, үнемі қасынан к�ріп қана 
келіппіз. Ал ол, нағыз ер, қаһарман әйел 
екен. «9бішті ізбасар деп інілері сіздер 
жазбағанда кім жазады? Ағаларың ертеңге 
сенетін. Бірақ ертеңгінің үлесіне ісін 
қалдырмайтын. Сендер де сол үрдісті 
ұстаныңдар. Кірісіңдер!» деді. @зі қолдап, 
қаусырып әкетті және жұмыс солай бас-
талды.

– Қазіргі кезде к3п нәрсе қаржыға 
қатысты ғой. Яғни демеушілік мәселесі қалай 
шешілді?

– «Шығару шығынынан қам жемеңіздер. 
@зіміз к�теріп аламыз» дегендер бол-
ды. Бірақ 9біш халықтікі ғой. Қаһарман. 
Халық жазушысы. Біздер, авторлар ұжымы, 
жазушының ағайын-тумалары бұл рет-
те ел ыңғайынан шықпауды ұйғардық. 
9біш ұлтанды елге ұран болып үлгірген 
қайраткер, халқының қалаулысы ғой. 

Жекенің қанжығасына байлай алмадық 
бұл мәселеде. Маңғыстау облысының 
әкімдігі ойланбастан, тіпті қуана демеуші 
бола кетті. Энциклопедияны бастырып 
шығаруға қыруар қаржы б�лді. Жеке 
кәсіпкерлерден Нұржан Жұмағұлов інім 
белсенділік танытып, мені 9бекең мен 
Клара жеңгеміздің Қап тауына барып дема-
латын сапарына ертіп жіберді. Демеушілік 
к�рсетті. Оңашада армансыз әңгімелессін 
дегені ғой.  Рақмет ол пейіліне. Айта 
кетейін, Нұржан Айсәуле шешемізге 
нағашы болып келеді. Бегімбет-Күмісбай 
– Қаракісі тұқымы. Жеке кәсіпкерлер 
енді «Бұл кітап саны аз, Қазақстан 
халқына жетпейді. К�бейтіп шығару ке-
рек. Ол салмақты мемлекет емес, біз �зіміз 
к�тереміз» деп жігерлене с�йлеп отыр. К�п 
рақмет, халқым! Мұны 9бекеңнің алғысы 
деп қабылдаңыздар. 

– Авторлар еңбегі, қаламақы мәселесі 
қалай болды? Құпия болмаса ол жағынан 
не айтасыз?

– Ештеңе де. Біз 9біш ағамызға 
еңбегімізді сатпаймыз. 

– Энциклопедия үш томнан тұрады 
дедіңіз. І том 800 беттен астам. Олардың 
к3лемі, таралымы қанша болады?

– Жалпы әр том орта есебі бір мың 
беттен болады деп есеп жасағанбыз. 
Жақында маған баспа редакторы теле-
фон соғады. «9беке, мына ІІ том тым 
к�п болып бара жатыр. Тіпті адам к�тере 
алмастай. Қайтеміз? Қысқартпайсыз ба?»  
дейді. «Жоқ, қысқарта алмаймын, қолым 
бармайды. 9біш аға тірісінде осы қазақтың 
ауыртпалығын к�теріп �тті ғой. Содан 
ауыр болмас энциклопедиясы. Оқасы жоқ, 
к�тереміз» дедім кесіп. 

Солай жұмыс жүріп жатыр. Ол том 
да кешікпей келіп қалар. Екінші том 
9бекеңнің «@мірі мен ортасы» деп атала-

ды. Үшінші  том аты – «К�рсеткіштер».
Механикада  б ір  заңдылық бар: 

Механизмнің пайдалы әсер коэффиценті 
е ш  у а қ ы т т а  1 0 0  п а й ы з  б о л м а й д ы . 
Шығармашылық, әсіресе энциклопедия 
да солай. Кемшіліксіз болмайды. 9бекең 
сияқты  алып айдынның – мұхиттың 
телегейін тегіс қамти алу мүмкін емес. 
Ертең «Энциклопедияға мен неге енбей 
қалдым?» деген сан сауалға құлағымыз 
жауырар.  Түсінген түсінер, түсінбеген 
түйсікке шара жоқ.

– Бір іс біткендей тыныстаған боларсыз?
– 9рине. Бірақ Алла осы қанағат 

мәселесіне келгенде пендесіне тым 
тарқолдық жасаған ба деп қалам. Адам 
пақыр да ғұмырында ш�л далада келе 
жатқан жолаушыдай ғой. Кенезең кеп-
кенде бір торсық суға тап болып ш�ліңді 
қандырдың делік. Сәлден  соң қайта 
ш�лдейсің. Біз де тап сол жолаушы 
сияқтымыз. Оның үстіне 9бекең ұшы-
қиыры жеткізбейтін бір кеңістік қой.

– Жақында «Аңыз адам» журналының 
бүтін бір н3мірі "бекеңе арналыпты. Оның 
алдында «Қазақ әдебиеті» газеті "бекең 
энциклопедиясының І томы жайлы д3ңгелек 
үстел 3ткізді. Онда «Бұл энциклопедия – 
мүлде жаңа үлгі, жаңа сападағы энцикло-
педия» деген баға беріліпті. Қуанып қалдық. 
Ал «Аңыз адамда» с3з алған ғұламалар 
«"бекең – ендігінің зерттеле берер таусыл-
мас тақырыбы» деген ой айтыпты.

– @те дұрыс с�з. Мұхаңды – Мұхтар 
9уезовті алыңызшы. Қаншама диссерта-
ция қорғалды, зерттеу еңбек, естеліктер 
жазылды. Тағысын тағы. Тіпті санап 
тауысу қиын. Бір с�збен айтқанда, Ұлы  
Мұхаңның �лген соң екінші �мірі бас-
талды. Және ұзаққа созылды ол. Созы-
ла, жалғаса береді ол. 9бекең де солай. 
@йткені 9бекең – қазақ әдебиетіндегі 
Мұхаңның заңды жалғасы. Құдай деп 
айтайын, ендігі қазақ әдебиетінің тарихы  
Абай – Мұхтар – 9біш деген желімен, 
жүйемен түзіліп жазылады. Мұны теріс 
деуші қызғаншақтар мен күншілдердің 
ішіне шоқ. Менен бұрын осылай деген 
әріптес ағам Мырзатай Болатов �те дұрыс 
айтады.

– Рақмет, "беке. «Ел құлағы – елу»  
деген, қазір «Заңғар» мен «Ай – Ананың» 
жалғасы үшінші томын жазып жүргеніңізден 
хабардармыз. Сәтті бітуіне тілектеспіз!

Сағындық РЗАХМЕТОВ
АҚТАУ

Біз, қазақ – к�п нәрседен кешеуілдеп, кенжелеп қалған халықпыз. Опығымыз 
к�п. Ал уақыт  жылдам, тіпті шапшаң. Сенің керенаулығыңды кешпейді. Тар-
пып тастап, �з ж�німен тарта береді. Ендеше, тек асығу керек. С�йтіп қана 

опықтың опырайған орнын толтырамыз. Бәз біреулер «топырағы кеуіп үлгермей 
жатқан 3бекең туралы энциклопедия ма, бұл қалай �зі?» деп те қалар. Шынымды 
айтайын, мен ойша оны тым ертеректе 3бекеңнің �мірде бар кезінде-ақ бастап 

кеткенмін. Себебі озған уақыт адам жадының обал-сауабы  бар деп білмейді. 3уелі 
жаңылдырады,  сосын мүлдем ұмыттырады.
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«ҚАЗАҚ ҚАЗАҚПЕН 
ҚАЗАҚША СӨЙЛЕССІН...»

Асқар ЖҰМАҚАЛИ,
 ардагер ұстаз, 
Маңғыстау ауданының 
«Құрметті азаматы» 

ТІЛДІ ҚҰРМЕТТЕМЕУ – 
НАМЫССЫЗДЫҚ

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 

тілінде, �з тілімізбен �мір сүрейік! Бұдан артық қалай айтуға 
болады?Қажет десеңіздер, одан да оңайлатып айтайын, қазақ 
қазақпен қазақша с�йлессін!» деген болатын. Осы нұсқау с�зді 
бағдаршам ретінде пайдалана отырып, тиісті орындар жаппай 
іске жұмыла кірісті ме? Қазақ тілін �ркендетуге қазіргі қоғам 
тіршілігінде үстем тілге айналдыруға жаппай шаралар іске асып 
отыр ма? Сауал к�п, жауап жоқ. Ғалымдар мақаласы дер кезінде 
к�теріліп отырған, к�птен елдің к�кейінде жүрген, әбден пісіп 
жарылуға келген ісіктей шегіне жетіп тұрған мәселе. Авторларға 
алғыс айта отырып, қолдайтынымды білдіремін. 

Біздер, аға ұрпақ �кілдері тәуелсіздігімізді алғанға дейінгі 
кезеңдердегі тіл ж�нінде к�рген қорлығымыз арнасынан асып 
т�гіледі. Ауылдық жерлердегі орта мектептерді үздік бағамен 
бітірген түлектеріміз жоғары оқу орындарына түсу емтиханда-
рында орыс тілінде диктант, шығарма жазудан «құлап», елге 
оралып жатты. Қаншама талантты жастарымыз �мірдегі �здеріне 
лайықты орындарына қол жеткізе алмай, ерте солды. Ел ин-
тернационализм рухымен суарылды, зиялыларымыз �зге ұлт 
қыздарына үйленді. Олар интернационал отбасы деп дәріптеледі. 
Жұмыс бабына да әсер етті. 15 одақтас республикалар аумағында 
халықтың тілін, дінін, салтын жою мақсаты к�зделіп, бірыңғай 
кеңестік идеологияға бағынатын біртұтас кеңес үкіметі  халқын 
жасау идеясы үстемдік етті. Бағынышты халықтардың �з 
дінін, салтын ұстауы ескішілдік, ұлтшылдық деп есептелді. 
Дұрысы, олар бағынышты халықтар, ата-бабаларының салтын, 
дінін  сақтайтын ескішіл, �з Отаны, ұлтын сүйетін ұлтжанды, 
ұлтшыл болулары керек еді. Кеңес үкіметінің идеологиясы оған 
жібермеді. Сібірдің кейбір халықтары сияқты жойылып кете жаз-
дап, аман қалдық. 1991 жылы Тәуелсіздігімізге  қол жеткізуімізге 
байланысты қайта тірілдік, ел болдық, еңсеміз к�терілді. 

Е л д і г і м і з д і ,  ұ л т ы м ы з д ы  о н ы ң  т і л і н ,  д і н і н ,  с а л -
тын жандандыруға ешқандай кедергі болуға тиісті емес. 
Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы болашақты 
болжаудың, к�регендіктің, данышпандықтың белгісі дер 
едім. Елге жау шапқанда биік таудың басында алау, ұран отын 
жаққанда белдеудегі байлаулы атына киімін асығыс киіп, 
қолына қаруын ұстай сала, мініп ала шабатын. Қайран, баба-
лар рухы! Ұлтшылдық сезім, Отанын, елін, тілін, сүйетін рух 
керек-ақ. Бүкіл елді, қазақ халқын игі істерге жұмылдыратын, 
жігерлендіретін, к�ркейтуге, күшті ел жасауға ұмтылдыратын 
рух, идеология болуы керек. Қазақ тілінің �ркендеуіне, кең етек 
жаюына арамыздағы түрлі деңгейдегі билік баспалдақтарындағы 
орыстілді қазақтар кедергі болып отыр деп есептеймін. Олардың 
орыстілді болуына �здері емес, ата-аналары кінәлі. Бұлардың 
кінәсі – қазақ тілін білуге ұмтылыс жасамауында. Бұларда 
талант бар, талап жоқ. Ал қазақ тілін білуге талаптанбау – 
олардың �здерінің ұлттық тілін менсінбеуі – ұлтын сүймеу және 
намыссыздық болып табылады. Тәуелсіздігімізді алғанға дейін 
қазақ халқы, әсіресе ауылдық жердегі қазақтар �з елінде �здерін 
екінші сортты адам санап, т�меншіктеп келгендігі жасырын 
емес. 

1991 жылдан, Тәуелсіздігімізді алғаннан кейін жағдай 
бұрынғымен салыстырғанда оңалып, �згере бастады. Еңсеміз 
к�терілді. @зімізді �зіміз ел қожасы ретінде сезіне бастадық. Қазақ 
тілінде с�йлеуге, жазуға к�ңіл б�ліне бастады. Қала к�шелерінде 
қазақ тіліндегі жазулар к�бейді. Соның �зіне де марқайдық. Бірақ 
әлі де қазақ тілінің үстемдігі үшін жасайтын жұмыстар, жеткіліксіз 
шаралар жетіп артылады. Қазақ балаларының тілі дүниеге келген-
нен бастап �з ана тілінде шығып, қалыптасу керек қой. Орыстілді 
отбасыларында жағдай �згеше. 9лі де балаларын орыстілді 
балабақшаларға, мектептерге беретіндер қатары аз емес. @ндіріс 
орындарында, мекеме ұжымдарында к�пшілігі қазақтар бола 
тұрып �зара әңгімелері, жиналыстары орыс тілінде жүргізіледі. 
Іс қағаздарын қазақ тілінде жүргізу шарасы бұдан 10-15 жыл 
бұрын  қолға алына бастап еді, соңғы жағы сиырқұйымшақтанып, 
аяқсыз қалды. Алдағы уақытта қазақ тілінде с�йлеудің, жазудың 
бүкіл еліміз бойынша іске асырылу аясын кеңейтетін, ақылмен 
ойластырылған, ұлтаралық наразылық туып кетпейтіндей, 
заңдастырылған іс-шаралар ауадай қажет болып тұр. Мысалы, 
жоғары оқу орнына түсу үшін барлық ұлт �кілдерінің балалары 
қазақ тілінде диктант, әдебиеттен шығарма жазуға тиісті болса, 
мемлекеттік қызметтерге тек қана қазақ тілін білетіндер алынса, 
еліміздегі балабақшалардың тәрбие жұмыстары мемлекеттік тілде 
жүргізілетіндігі мұқият есепке алынса, орыстілді мектептердегі 
қазақ тілі пәндерінің сапалы жүргізілуі тексеріліп, топтарға б�ліп 
оқыту (қазақ мектептеріндегі орыс тілін  оқыту сияқты) іске асы-
рылса, кез келген ұжымдағы жиналыстар тек қана қазақ тілінде 
�ткізілетін болса, қазақ тілін �ркендетуге қатысты тағы басқа 
да шараларды іске асыруды еліміздің жоғары оқу орындары к�п 
кешіктірмей қолға алса және қазақ тілін заңмен қорғауды іске 
асырса үлкен істің басы қайырылатын еді.

15 маусымда  «Ана  тілі»  газетінде 
белгілі қазақ  ғалымдары, тіл  жанашырлары 
А.Айталы  мен  9.Бәкірдің  «Мемлекеттік  
тіл заңмен  қорғалуы  керек» атты  мақаласы 
барша қазақстандықтарға үлкен ой салатын 
дүние. Мақалада егемендік  алғаннан  бергі  
кезеңдегі  мемлекеттік тіл т�ңірегіндегі  
жағдайлар егжей-тегжейлі баяндалған. 
Мен  де  Егемендік дәуірдің  алғашқы  се-
кундтарынан  бастап  күні  бүгінге  дейінгі  
�згерістері  мен  жетістіктерін   к�збен  
к�ріп, сонымен бірге �мір сүріп келе  жатқан 
ұрпағының, яғни қазіргі аға буынының 
�кілімін. Екі  9бекеңнің  к�теріп  отырған  
мәселелері  мен  үшін тосын жай емес. 

Үш  ғасырдай  �зге  елдің  шеңгеліне 
түсіп, бұғауына  құрсалған  ұлтты  сол  
сығымдап тасталған  бұғаудан босатып, 
�з  болмысына  қайта  енгізу  бір  күннің  
шаруасы  емес. Елбасымыз Тәуелсіздіктің 
а л ғ а ш қ ы   қ а д а м ы н а н   б а с т а п - а қ  
түсіндірумен   және  іске  асырумен  келеді.  
Азаттықтың алғашқы жылдары Президент: 
«Келген  тәуелсіздікті  бізден  ешкім    тар-
тып  ала  алмайды,  енді  соны баянды  ету  
үшін  алды-артымызды  асықпай  ойланып,  
іргетасымызды  берік  етіп қалап,  іргемізді  
мықтап  қымтауды  бастан  тиянақтап  
алайық» деп сабырға шақырғанын әлі 
ұмытқан  жоқпын.  Бізге  даму  үшін  қысқа  
мерзімді  жоспарлар  емес,  ұзақ  мерзімді  
бағдарламалар  қажет. Сол  бағыт  қазір  
�зінің  жемістерін  бере  бастады. Қазақ  елі,  
қазақ  халқы  Құдайға  шүкір, қазір замана  
к�шінен  қалмақ  түгіл,  оның  алдыңғы  
тізбегіне  қарай  жақындап  келеді. Мем-
лекет  болу  үшін  жері,  елі,  тілі  болуы  
негізгі  шарт,  осы  үшеуінің  бірі  болмаса  
ол  мемлекет  болып  танылмайды.  Мақала  
авторлары  к�теріп  отырған  мәселенің  
�зектілігінің  �зі  – енді  күн  тәртібіне  
қойылар  мәселенің  нақты  к�рсетілуінде 

Аталық "БДЕШҰЛЫ,
Маңғыстау  облысы  әкімі  
аппаратының
іс қағаздарын жүргізу  инспекторы,
облыстық «Қазақ тілі» 
қоғамдық бірлестігінің Басқарма  
мүшесі

УАҚЫТПЕН ҮНДЕС

Елімізге  белгілі ғалымдар, философия ғылымының 
докторы  Амангелді Айталы  мен  саяси  ғылым  докто-
ры 9бдіжәлел Бәкір ағаларымыздың «Мемлекеттік  тіл 
арнайы заңмен қорғалуы  керек»  деген  мақаласына 
сай  қабылданған Халықаралық «Қазақ тілі»  қоғамының  
Үндеуі дер  кезінде ұсынылған деп   есептеймін.

Үндеуде кеңінен және жан-жақты қамтылған мемлекеттік 
тілдің   бұрынғы және  бүгінгі  күнге  шешілмеген проблема-
лары ж�нінде қайталап айтқым  келмейді.

Сонымен  бірге А.Тасардың «Халық Кеңесі» газетінде 
1992 жылғы 4 қыркүйекте  «Қосарлап қоңсы қондыру – 
к�ңілге қонбайды»  деген тақырыппен және осы газетте 
1992 жылғы 26 қарашада  «Тілдік құқықты  кім қорғайды?»  
деген тақырыппен жарияланған  мақаларында  айтылған  
кейбір мәселелердің    бүгінгі  күнге де �зекті   күйінде қалып 
отырғанын  еске сала  кеткенім  артық болмас деп  ойлай-
мын. Сол  мезгілден  бері 26 жыл �тсе де мемлекеттік тілдің 
бүгінгі жай-күйі �зінің заңды мәртебесінен т�мен  деңгейде 
қалып отыр.

Жергілікті  билік тарапынан мемлекеттік тілде іс 
қағаздарын  жүргізуге барлық қажетті жағдайлардың  
жасалғанына қарамастан, мемлекеттік  тіл –   облыстық 
мекемелер мен мемлекеттік кәсіпорындардың  басым  
к�пшілігінде     әлі күнге дейін жұмыс тілі бола алмай 
отырғанын �кінішпен айтуға тура  келеді.

Мемлекеттік  мекеме мен кәсіпорындар қызметінің  
негізгі жұмыс  тілі орыс  тілі болғандықтан, талап  етілетін 
құжаттар  алдымен   орыс  тілінде дайындалып, сонан 
кейін мемлекеттік тілге аударылып беріледі. Жұмыскерлер 
құрамында мемлекеттік тілді меңгермеген  мамандар элек-
тронды с�здікке жүгініп, мемлекеттік  тілдегі  құжаттарды   
қазақ тіліндегі с�здер жиынтығын құрастырып сапасыз 
дайындауы  тыйылмауда.

 Оның үстіне мемлекеттік мекемелердің к�пшілігінде 
мемлекеттік  тілге аудармашы не редактор лауазымы 
қарастырылмаған. Яғни осы мекемедегі  мамандар  
мемлекеттік  тілдегі  құжаттарды  �здері дайындауға  
міндетті.  Дәл осындай  жағдайда, қазіргі  күнге  құжаттарды 
ресімдеуге қойылатын заңнамалық, нормативтік құқықтық  
актілер  мен тиісті стандарттарға  сәйкес  қойылатын та-
лаптар  тұрғысынан мемлекеттік  тілде  іс жүргізу  ісі  әлі де 
ұзаққа  созылуы мүмкін.

Бұл мамандардың орта мектепте он жыл бойы  қазақ  
тілін оқығанына, одан кейін жоғары оқу орнында да  
мемлекеттік  тіл – қазақ тілін оқығанына, қазіргі кезде бос 
мемлекеттік  қызмет лауазымына орналасуға жарияланған  
конкурстың талаптарына сай тестілеуден �тіп, мемлекеттік 
қызметке  орналасқанына назар аударайық. @йткені 
мемлекет тарапынан осы мамандардың тек мемлекеттік 
тілді меңгеруі үшін мемлекет қыруар қаражат жұмсалғаны 
(мектептегі оқу-құралдары,  с�здіктер  мен   әдістемелік 
құралдар, мұғалімдердің жалақысы,  оқу  кабинеттері және 
басқа да компьютерлік с�здіктер және т.б.) мәлім. Қаншама 
қаражат  жұмсалды. Осыншама  к�лемдегі қаражаттың 
қайтарымы мардымсыз.

Мұның бәрі,мемлекеттік қызметке кірген мемлекеттік  
қызметшілерден мемлекеттік  тілді білуін (с�йлей білуін, 
мәтін  мазмұнын оқып түсіне білуін және  ең бастысы, 
мемлекеттік тілде тиісті ресми құжаттарды түзіп жаза білуін) 
тиісті дәрежеде талап етілмеуінен орын   алуда деп  негіздеуге 
болады.

С о н ы м е н  қ а т а р  м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т ш і л е р д і ң 
атқарып отырған  қызметін бағалаудың әдістемесінде 
де  мемлекеттік тілден білімі, іс жүзіндегі атқарған 
жұмысының нәтижесі туралы талаптар да бағалау   
критерийіне  енгізілмеген.

Осындай талап етілмеуінің салдарынан мемлекеттік 
мекемелердің басым к�пшілігі жоғары  тұрған мемлекеттік 
органдарға (министрліктер  мен   комитеттерге) мемлекеттік 
тілде ресімделетін ақпараттық хат  алмасулардың   едәуір 
б�лігін бұрынғысынша орыс тілінде жолдауы жалғасып 
келеді.

Мемлекеттік тілде іс жүргізу саласында орын алып 
отырған  осындай жағдайлар «Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік  тіл туралы»  арнайы заң қабылдау арқылы 
мемлекеттік тіл заңмен қорғалуы керек екендігі жайындағы  
жоғарыда  аталған  ғалым  ағаларымыз  бен халықаралық 
«Қазақ  тілі» қоғамының  Үндеуі уақытпен үндес деп 
есептеймін.

Газетіміздің 
биылғы 15 маусымдағы 

санында белгілі ғалымдар, тіл 
жанашырлары Амангелді Айталы мен 
"бдіжәлел Бәкірдің «Мемлекеттік тіл 

заңмен қорғалуы керек» деген мақаласы 
жарияланған болатын. Мақала оқырмандар 

тарапынан кең қолдау табуда. Бұл 
с3зімізге  т3менде жарияланып 

отырған ой-пікірлер анық 
дәлел бола алады.

сияқты. Тіл – ұлттық ерекшеліктердің ең 
негізгі категориясы,  басқалардан даралай-
тын негізгі белгісі. Тіл  жойылған  күні  ұлт  
жойылатынын  да  айтқан  біз  емес,  бізге  
дейінгі  кемеңгерлер. Сол  тілді  �з  орнына,  
�з  тұғырына  қондыру  мәселесі  егемендік  
алғаннан  бері  айтылып  келе  жатыр. 
Былай  қарағанда  алаңдайтын  да  ештеңе  
жоқ  сияқты.  Қазақ  тілінің  мемлекеттік  
тіл  екендігі  туралы  Ата  Заңда  тайға  
таңба  басқандай к�рсетілген, «Тіл  және  
тілдер  туралы»  Заң  қабылданған. Ендігі  
мәселе  «ұлтаралық  тіл» туралы  бапқа  келіп  
тіреліп  отыр.  Осы  мәртебеге  кезінде  бүкіл  
дүниенің  алтыдан  бір  б�лігінде  ортақ  
тілге  айналып,   үстем  болған  орыс  тілінің  
әлі иелік  етіп,  басқа  тілдердің,  әсіресе  
мемлекеттік  тілдің  қанат  жаюына  тосқауыл  
болмағанмен  кедергі  келтіріп  отырғанына  
қазір  бүкіл  қоғамның  к�зі  жеткені  
баршаға аян  жағдай. Алғашқы Ата Заңдар  

қабылданған  кезеңдер  мен  қазіргі  кездің  
айырмасы  жер  мен  к�ктей. Сол  заманда  
мүмкін  еместей  к�рінген  нәрселердің  
к�бі  қазір  жүзеге  асты. Ел  егемендікті  
толық  сезінді. Кезінде  тіл  саясаты  тізеге  
салып  шешуге келмейтін  жағдайда  дауысқа  
салынғанда  сол  кездегі  Парламент – 
Жоғарғы  Кеңестің  депутаттарының  үштен  
екісі  орыс  тілінің  осы  күнгі мәртебесі  
үшін  дауыс  берді. Қалған  үштен  бірін  
сол  кездегі  депутаттар  болған  9біш,  
Шерхан,  Қуаныш,  Салық,  Фариза,  
Аманкелді  сынды  қазақтың  біртуарлары  
бастаған  топ  құрады  және  олардың  
к�зі  тірілері  әлі  күнге  к�зқарастарын  
�згертпей,  сол  бағыттағы  күрестерін  
жалғастырса,  бақилық  болғандары  жолда-
рын  жалғастыруды  арттағыларға  аманаттап  
кетті. Сол кезде к�птеген қандастарымыз �з 
тілдеріне қарсы дауыс берді,  референдумда  
да  солар жағы  жеңіп, атақты  7-баптың 

екінші тармағы Конституциямызға еніп 
кетті. Абырой  болғанда  сол баптың  бірінші  
тармағы  да  сол  күйінде  қалды. Содан  бергі  
уақыт Ата Заңды �згерте алмаса да,  ана  
тіліміздің   беделін  орнына  келтіруге  жұмыс  
жасағанын  мойындамасқа  және  болмай-
ды. Сан  ғасырдан  бері  сана  деген  аппақ  
матадан  жасалған  ұлттық  перденің  бетін  
бірінен  соң  бірін  желімдеп  жапсырып  
тастаған  әртүрлі  санап  жеткізгісіз  қитұрқы  
жапсырмалардан  аршып,  біртіндеп тазар-
тып  алу  оңай  шаруа  емес  екен.  Асығыс,  
тез  тартсаң  ақ  матаңды  жыртып  аласың,  
асықпай  ажыратсаң,  уақыттан  ұтыласың,  
бірақ  түбінде  санаңды  бүп-бүтін  күйінде  
тазартып  аласың.  9уелден-ақ  сан  түрлі 
этностан  құралған  мемлекеттің  ішінде  
солардың  арасындағы  �зара  татулық  пен  
бірлік  болғанда  ғана  береке  болып,  түпкі  
мақсаттарға  жету  жолы  қысқаратынын  
болжаған  терең  саясат  иесі  тіл  саяса-
тында  да  парасаттылық  танытты.   Қазақ  
ұлтының   перзенті  болғанмен  Қазақстан  
халықтарының  ортақ  Президенті  әр  
Қазақстан  азаматы  ұлттық  тегіне  
қарамай  еліміздің  тең  құқықты  азаматы   
болғандықтан,  шовинистік  қадамға  бар-
май,  барлық  халықтың  тізгінін  тең  ұстады. 
Уақыты  келгенде  бәрі  де  орнына  келетінін  
түсіндіріп,  қазақ  тілінің  мәртебесінің  
к�терілуі  қазақтардың  �здеріне  байланыс-
ты  болатынын,  «Ең  алдымен  қазақтар  
�зара �з  тілінде  ғана  с�йлесуден»  бастау  
керек  екенін  ашық  та,  батыл  ескерткен  
және  әлі  де  айтумен  келеді.  «Жетелеген  
т�беттің  қоян  алмайтыны»  сияқты  жа-
санды,  күшпен  басымдық  алған  тілдің  
мәртебесі де  тұғырлы  болмайтыны  белгілі. 

@з  тұғырын  заңды  негіздермен  нығайтып,  
соған  дау-дамайсыз  к�терілгенде  ғана  ол  
орын  баянды  болмақ.

 Қиын  экономикалық  жағдайлар 
кезінің  �зінде-ақ  жүзеге  асқан БҰҰ-ға  
мүше  болу, Абайдың   150  жылдығын  
Дүниежүзілік  деңгейде  атап  �ту, Жаңа  
Астана  тұрғызып,  оны  Еуразияның  
кіндігіне  және  дүниежүзілік  бейбіт  
келісімдер   алаңына  айналдыру, ЕҚЫҰ-
ға  т�рағалық, ету,  қазіргі  Дүниежүзілік  
«ЭКСПО – 2017»  к�рмесін  �ткізу, Қазақ  
хандығының  550 жылдығын  тойлау ,  қазақ  
алфавитін  кириллицадан  латынға  ауысты-
ру,  ұрпақтар  сабақтастығы  мен  ұлттық  
құндылықтарды  қалпына  келтірудің  қолға  
алынуының  барлығын  қазақ  ұлтын  әлемге  
танытудың  баспалдақтары  деп  түсінемін.  
Солардың нәтижесінде   ұлттық  тіліміз  де  
әлемдік  тілдер  қатарынан   орнын  алып,  
дүниежүзілік  биік   мінберлерден  естіле  
бастады. Демек,  біздегі  тіл  саясаты  күштеу  
(революциялық)  жолымен  емес,  табиғи  
даму (эволюциялық)  жолмен  жүзеге  асы-
рылып  жатыр  деген  тұжырым  дәлелдеусіз  
қабылданатындай.  Қазақ  «Сабыр  түбі – 
сары  алтын»  демей  ме,  сол  алтынымызды  
қолмен  ұстайтын  мезгіл  алыс  емес  сияқты.  
Тіпті сонау  тіл  тағдыры  таразыға  түскен  
мезгілдегі  арасалмақ  �згеріп,  таразының  
қазақ  тілі жағы  басы  қазірдің  �зінде  басып  
кеткенін  аңғаруға  болатындай  дәрежеге  
де  жеткендейміз.  Мықты  экономикалық  
тұғыры  мен  саяси  негізі  бар  тілдің    �з  ор-
нына  к�терілетін  кезі  енді  келген  сияқты. 
Сондықтан  біздің  облыстық  «Қазақ  тілі»  
қоғамдық  бірлестігінің   авторлардың  бас-
тамасына  толықтай  қосылатынымызды  
мәлімдедік.  Ұлты  біреу,  бірақ  сан  түрлі  
этностардан  тұратын  елдің  мемлекеттік  
тілі негізгі  ұлттың  тілі  болуы  керек  те,  
басқа  этностардың  �з  дәстүрлері  мен  

тілдерін  �зге  тілдер  мен  дәстүрлердің  
қ ы с ы м ы н с ы з   д а м ы т ы п ,   с а қ т а п ,  
қолдануына  жағдай  жасалуы  керек  
екенін  қолдадық  және  ол  жағдайлардың  
қазіргі  таңда  бар  екенін де  айттық.   
Жалпы  біздің  облыста  ана  тіліміздің  
мемлекеттік  тіл  мәртебесі  орныққан  деп  
те  айтуға  болады.  Аймақ  басшысынан  
бастап  ауылдық  округ  әкімдеріне  дейін  
ана  тілін  жетік  меңгерген  азаматтар,  
түрлі  деңгейдегі  жиындар  мен  басқосулар  
�з  тілімізде  �теді,  іс  қағаздарын  жүргізу  
жүйесінде,  мерзімді  баспас�здеріміз  бен  
радио-телехабарларымызда  тіл  саясаты  
нормалары  сақталып  отыр,  жаңадан  
ашылған  мектептеріміз  тек  қазақ  тілінде  
оқытады,  аралас  мектептер  азайған, 
этносаралық  келіспеушіліктер  деген  
ұғым  естен  шыққалы  қашан,  қай  ұлтқа  
да  �з  тілінде  с�йлеуіне,  �з  дәстүрлерін  
ұстануына  жол  ашық.  Міне,  осындай  
жағдайда  халыққа  этностар арасына  
сына  қаққандай  бір  тілді  үстем  етіп  
белгілеу,  басқаларының  ана  тіліне  қысым  
к�рсету  бағытына  ауып  бара  жатқандай. 
Құқықтары  тең  топтардың  тілдері  де  
тең    дәрежеде  болуы  керек.  Сондықтан  
бұрын  ұлтаралық  ортақ  түсіністікке  
негіз  болды  деп  есептелген  баптың  енді  
ұлтаралық  келіспеушілікке  себеп  болуға  
айналып  кетпей  тұрғанында,  Ата  Заңның  
1-б�лімінің 7-бабының  2-тармағын  алып  
тастаса  бәрі  де  орнына  келіп, қазақ  
тілі  �зінің  мәртебесіне бәсекелессіз   
ие  болатыны   және  толықтай   заңмен  
қорғалатыны даусыз  болар  еді  Иә,  заңды  
нәрсенің  бәрінің  қорғаушысы тек  заң  
ғана  болуы керек.                       

Т3леп ҚОСЖАНОВ, 
Қазақстан  Республикасы 

Білім беру ісінің үздігі



11№32 (1446) 9 – 15 тамыз 2018 жыл
ҚОҒАМ

9кем Қасымбек – Шығыс Қазақстанның 
Балықшы селолық кеңесі, Қарағанды ау-
ылында 1932 жылы дүниеге келген. 9кесі 
Қаби Жоламанов 1941 жылы Ұлы Отан 
соғысына қатысып, майданнан оралмаған. 
Кейін «Боздақтар» кітабында «1943 жылы 
ерлікпен Витебск �ңірінде қайтыс болды» 
деген дерек енген. 

1939-1940 жылдары әкем Қарағанды 
ауылының бастауыш мектебінде оқиды. 
Одан Жолнұсқау жеті жылдық мектебін 
бітіріп, педагогикалық училищеде оқуын 
ж а л ғ а с т ы р а д ы .  А қ с у а т т ы ң  б а с т а у ы ш 
мектебінде ұстаздық етті. 1952-1955 жыл-
дары  әскер қатарында болып, сержант 
шенімен оралады.  Еңбек жолын  ары қарай 
жалғастырады. Ел қоныстанып жатқан 
жаңа �лкеге мектеп салдырды. Кейінірек 
Ақсуат орта мектебіне ауысып, мектеп 
директорлығына дейін к�терілді. Еңбегі 
еленіп,  бірнеше марапатқа ие болды. 
Сексенінші жылдары денсаулығына байла-
нысты білім саласынан шаруашылыққа ауы-
сты. Бұқтырма балық зауытының учаскесіне 
басшы болып тағайындалды. Іскер адам – қай 
салада болмасын іскер. Басқарып отырған 
зауыты жоспарды артығымен орындап, ел 
назарына ілінді. Мәскеудің кәсіпті жетілдіру 
курсында екі жыл оқып, �мірінің соңына 
дейін балық зауытында қызмет етті. Басты 

жұмысымен қатар қоғамдық қызметтерге 
де белсене араласып, парасат-пайымын да 
к�рсете білді. Зауыттағы кәсіподақ ұйымын 
басқарып, елге елеулі болды. @нерден де құр 
алақан емес еді. 

9кем кітапты к�п оқитын, уақыт тауып, 
ой-толғанысын бала-шағасымен б�лісетін.  
Бала    тәрбиесіне де    қатты  мән берді. 
Мектеппен, ұстаздарымызбен   тығыз  байла-
ныста  болды. Мектепке  келіп, сабағымызға 
қатысатын. 9кеміздің  ризашылығын алу 
– біз үшін үлкен мәртебе еді. 9р балаға 
жалғызындай қарайтын. Үш қыз, екі ұлын 
ерекше бағалады. 9рқайсымыздың тұлға 
болып қалыптасуымызға  әкемнің әсері мол 
болды. 9кеміздің тағылымды әңгімелерін 
�з балаларымызға �сиет етіп айтудан 
жалықпаймыз. 

Анам Қайыржамал 
Қ а м з а қ ы з ы  1 9 3 3 
ж ы л ы  ш ы ғ ы с т ы ң 
К�кжыра ауылын-
д а  д ү н и е г е  к е л д і . 
С о л  а у ы л д а  о р т а 
мектепті бітіріп, 1951 
жылы @скеменнің 
п е д а г о г и к а л ы қ 
университетінің мате-
матика факультетіне 
оқуға  түседі .  Оны 
аяқтап, Құйған орта 
мектебінде   мате-
м а т и к а  п ә н і н е н 
сабақ береді.  Жарты 

ғұмырын ұстаздыққа арнады. Жар, ана, 
келін, жалпы қазақ әйеліне тән барлық 
�негелі жолды атқара жүріп, �згенің де ба-
ласын тәрбиелеуге �мірін арнады. Алдынан 
сандаған оқушы �тті. Оқушылары арқылы 
ізгілік нұрын таратты. Бір �зі – бір институт. 
Қазақ әйеліне, қазақ анасына тән үлгілі ғұмыр 
кешті. Ағайынмен шәй деспеді. Отағасының 
абыройлы болуына барлық жағдай жасады.  
К�ршімен тату, құда-жекжатпен сыйлас 
болды. Соңғы жылдары Алматыға қоныс 
аударып, бала-шағасының ортасында жайма-
шуақ �мір сүрді. Қазаны оттан түспеді. 
Дастарқаны жиылмады. Айналасына шуақ 
шашып, отбасының ұйытқысы, адал жар, 
аяулы ана, ұлағатты ұстаз болып, мәңгілік 
мекеніне абыроймен аттанды. 

1956 жылы отбасын құрған ата-анам бес 
бала тәрбиелеп �сірді. Үлкен қызы Гүлдарадан 
үш бала,  қызы Лаураның отбасынан екі неме-
ре �сіп келеді. Ұлдары Нұржан қол күресінің 
үш дүркін әлем чемпионы болса, қыздары 
Анар Астана опера және балет театрында 
жеке солисі. Роза – Қазақстанның Еңбек 
сіңірген қайраткері, мәдениет саласында 
қырық жылға жуық қызмет етіп келеді. Жол-
дасы Серік – жеке кәсіпкер. Дәурен, Рауан 
атты ұлдары бар. Гүлнәр – жеке кәсіпкер. 
Айша  атты қыз тәрбиелеп отыр.  @мірден 
ерте озған Серікқанның Артур деген ұлы 
әке жолын жалғады. Шаңырақтың кенжесі 
Досымхан – кәсіпкер. Бүгінде Серікбол, 
Бақытбек,  Бауыржан, Бақытжан  есімді т�рт 
ұлдың әкесі.

Ата-анамыздан тараған бес баладан 
бүгінде 10 немере, 7 ш�бере �рбіген. Барлығы 
да үлгілі отбасы.

Біздің ата-анамыз қарапайым болып 
жүріп қызметте де, отбасында да жетістікке 
жетуге болатынын дәлелдеді. Ұлттық рухы 
басым, жігері үстем болған жанның �мірі 
к�пке үлгі. Ата-ананың алдындағы парыздан 
құтылу мүмкін емес. Біз жақсы боп жүрсек, 
ол ата-ана еңбегінің ақталғаны. Бізді бақытты 
еткен әке-шешеміздің шексіз мейірімі мен 
ізгі тәрбиесі. Сол үшін де оларға мәңгілік 
қарыздармыз.

Роза ҚАСЫМБЕКҚЫЗЫ
АЛМАТЫ

АЯУЛЫ, АСЫЛ ЖАНДАРҚазақ елінің ұйықтаса түсінен, 
тұрса есінен кетпейтін Тәуелсіздіктің 
таңына жетуіне елін, жерін сүйген, адал 
еңбегімен, ұлттық болмысымен үлес қосқан 
қарапайым адамдар к3п екені даусыз. 
Солардың бірі – менің әке-шешем.

ӨЗГЕРІСТЕР ЗАМАНЫНДА 
ӨМІР СҮРУДЕМІЗ

Соңғы кездері қоғамда адам баласы түсініп 
болмайтын әртүрлі жағдайлар орын алуда. Кешегі 
үлкенді сыйлап, кішіге қамқор болып 3скен ұлттың 
ұрпағы бүгін тас емшегін жібіткен нәрестесін 
қоқысқа лақтырып, «тасбауыр» анаға, шиеттей 
баласы-шағасын тастап, 3згенің қойнынан жылу 
іздеген «қатыгез» әкеге айналды. Үйдің берекесін 
келтірер ақсақал мен ақ жаулықты аналарымыз 
қарттар үйін паналауда. Жауапкершіліктен безініп, 
жеңіл жолмен ақша тапқысы келетіндер, ұрлық-
қарлыққа, 3тірік уәде мен арзан с3зге бейімдер 
к3бейді. Осы орайда «Қоғамдағы психологиялық 
ахуалға қандай баға берер едіңіз? Адамдардың пси-
хологиясы қандай 3згерістерді басынан кешуде?» 
деп, еліміздегі бірқатар психолог мамандарға сауал 
қойған едік. Маман пікірлеріне құлақ түрелік. 

"бдуәли МАМЕДІЛ, 
психолог:

– Қазір біздің қоғам үлкен �згерістерді 
бастан кешіруде. Бір формациядан екінші 
формацияға �тіп, дәлірек айтқанда, «�з 
күніңді �зің к�р» қағидасына к�штік. 
Бұған дейін кеңестік кезеңде �мір сүріп, 
ұжымдық, коллективтік қағидамен 
жүргендіктен бірден жауапкершілікті 
мойнымызға алу, жеке басымызға жүктеу 

қиындық тудырғаны рас. @йткені біз мұндай жүйеге ешқандай 
дайындықсыз, аяқасты келген едік. Еліміздегі суицидтің �зге 
елдерге қарағанда алға шығу себебінің де түп-т�ркіні осында 
жатыр.

«Үкімет �лтірмейді», «басшы айтса болды» деген деңгейде 
қалып қойғандықтан, жаңа қоғамның талаптарына жауап 
бере алмай қалдық. Тіпті жеке психологтардың жұмысы, 
әсіресе қазақтілді кәсіби психологтардың білім дәрежесінің 
т�мендігі, психологиялық кабинеттердің жұмысының сапасы 
сын к�термейтінін к�рсетті. Жас�спірімдердің арасындағы 
қылмыстық оқиғалардың артуы, отбасындағы кикілжіңдер, 
әртүрлі жағдайдағы �лім-жітімнің к�беюі кәсіби психологтардың 
жұмысының жандануына �з әсерін тигізгені анық. 

Бұл тұрғыда елімізде соңғы он жылда атқарылып жатқан 
шаруаларды айтуға толық негіз бар. Үкімет, Денсаулық сақтау, 
Білім және ғылым министрлігі тарапынан бірқатар іс-шаралар 
ұйымдастырылып, қоғамдағы психологиялық ахуалдың дұрыс 
орнығуына оң әсерін тигізді. Мектептегі психологтардың 
жұмысының арқасында бүгінде жас буынның психологиялық 
сауаттылығы артты. Кез келген мәселені психолог маманға 
жүгіне отырып, оның оң шешілуіне мүдделілік танытып отыр. 
Бұл елімізде психологиялық мәдениеттің қалыптасып келе 
жатқанының к�рінісі деп бағалауға болады. 

Дәл қазіргі жағдайға келсек, �зіне жауапкершілік ала алмай, 
бір шешімге келе алмай жүргендердің қатары к�п. К�пшілігі 
кінәні �зінен емес, айналасындағылардан, басшыдан, Үкіметтен 
іздейді. Шын мәнінде, �згеден кінә іздеп әлек болғанша, 
проблеманың барлығын �зінің жеке басынан іздеп, одан 
шығудың жолдарын қарастырғаны ж�н. 

Мәншүк ҚҰСАЙЫНОВА,
психология кафедрасының доценті:

– Бұған дейін �мір сүрген кеңес 
уақытында бірқалыптылық болса, қазір 
бірқалыптылық жоқ. Бүгінгі заман – 
нарық заманы. @тпелі кезеңде мұндай 
құбылыстардың болуы заңдылық. Оны 
тарихтан да білеміз. 

@з басым қоғамдағы болып жатқан 
құбылыстарға қарап, жастарды кінәлаған 

пікірлермен келіспеймін. Шындап келгенде, сол жастарға 
бағыт-бағдар беріп, үлгі к�рсете алмаған �зіміз де кінәліміз. 

Енді бұл тығырықтан шығудың жолдарын қарастыруымыз ке-
рек. Менің ойымша, біріншіден, кез келген адамды оның дип-
ломына, әлеуметтік жағдайына, шыққан тегіне қарамастан, 
тұлға ретінде құрмет к�рсетуіміз керек. Екіншіден, үлкен-
жасы жас шамасына қарамай әрдайым ізденіп, �зін-�зі дамы-
туы маңызды. Үшіншіден, оқыған оқуын, алған тәрбиесін іс 
жүзінде іске асыруды үйреткен абзал.

Кейінгі кезде �зге елдің әдебиетін оқып, �зін тұлғамын деп 
есептеп, әртүрлі қылық шығаратын жастар да к�бейіп кетті. 
Біле білген адамға, тұлға – кез келген адамның жете бермейтін 
білім деңгейінің к�рсеткіші. Абай, Мұқағали және т.б. с�зсіз 
тұлға. Жастарымыз сондай тұлғалардан үлгі алуы керек. 

Қазір бала тәрбиесіне к�ңіл б�ліп, уақыт таппасаң, ертең 
сен қартайғанда ол баланың саған қарауға да уақыты бол-
майды. «Мен жақсы адаммын, мен үлгі к�рсетіп жүрмін» 
деп айғайламай, үндемей жүріп-ақ �зіңнің іс-әрекетіңмен 
үлгі бол. Айналаңдағылар сенен үйренсін. Сонда ғана 
қоғам дұрысталып, болашағымыз жарқын болатынына мен 
сенімдімін.  

Алмас ЖАПАРОВ,
психолог:

– @мірде �зекті мәселе к�п. Шеттен 
енген әртүрлі менталитеттерге қазақтың 
дәстүрлі менталитеті к�п жағдайда т�теп 
бере алмауда. Оның бірден-бір себебі 
отбасы институты, ата мен әже тәрбиесі 
мектептерінің азайып кетуі.  

Аға буын, орта буын, жас буын 

болсын әрқайсысы «бір жағадан бас, бір жеңнен қол» 
шығара алмай, жеке бастарының қамын күйттеп кеткендей. 
Тастанды балалар к�бейіп, шаңырақтың т�рінде отыруы 
тиіс ақсақалдар қарттар үйін паналауда. Отбасында әке р�лі 
т�мендеді. Айта берсек, осындай себептер к�п. Екі адамның 
басы бірікпейтін жерде отбасы болуы мүмкін емес. Қазіргі 
отбасылардың ішіндегі бір проблема – ерлі-зайыптылардың 
арасындағы бәсекелестік. Ер мен әйелдің арасында сыйластық 
азайып кетті.  Бір шаңырақ астында тұрғанымен, әйелі �з 
құрбыларымен, күйеуі �з жұмысымен дегендей, екі б�лек �мір 
сүріп жүргендер аз емес. Қыз-келіншектердің арасындағы 
�зара бәсекелестік те солай, бір-бірінен қалысқысы келмейді. 
Тіпті «зәулім үйім, қымбат к�лігім болса, жазғы демалысты 
шетелде �ткізсем, соңғы үлгіде киініп, қалағанымды ішіп-
жесем бақыттымын» деп, бақыттың кілті – байлықта деп 
есептейтіндердің қатары к�бейді. Рухани байлық құлдырап, 
материалдық жағдай алдыңғы орынға шықты. 

Қазақы тәрбиеде үлкенді сыйлап �скен бала ешқашан 
ата-анасына қарсы келмейтін. Жастардың арасында ата-
анасының нұсқауымен жан дүниесі қаламаған оқуға тап-
сырып, артынан �мір бойы опық жеп, 2-3 ай сайын жұмыс 
орнын ауыстырып, ақыр аяғында жұмыссыздардың санатын 
к�бейтетіндер бар. Үйленемін немесе тұрмысқа шығамын 
деп таңдаған жары әке-шешесіне ұнамай жатады. Соңында 
отбасының берекесі кетіп, жастар ажырасады. Сондықтан 
маман ретінде айтарым, баланың таңдауына бостандық 
берілуі тиіс. Қатаң тәртіппен �скен баланың сыртта не істеп 
жүргенінен к�п ата-ана хабарсыз, тіпті немен айналысатынын 
да білмейді. Осы себепті ата-ана мен жас�спірімнің арасында 
түсініспеушілік орын алады. Баланың �міріне жеңіл-желпі 

қарауға болмайды, бір уақ оның жан дүниесімен есептескен 
ж�н. 9р бала �з тағдырына �зі жауапты болуы тиіс. @мірдің 
ащы-тұщысын к�ріп �ссе, басынан кешірсе, сонда оның 
мәнін түсінеді. @зіне қажетті сабақ алады. @кініштісі, ата-
аналар мұндай мәселенің астарына терең бойлай бермейді. 
Адам санасын дүние, байлық жаулаған қазіргі заманда ба-
ланы рухани тәрбиемен сусындандырып �сіру аса маңызды. 
Отбасы – қоғамның бір б�лшегі ғой, сондықтан біздің 
идеологиямыздың барлығы отбасына қарай бағытталуы ке-
рек.

Жанар ОСПАНОВА, 
психолог-сарапшы:

–  С о ң ғ ы  к е з д е р і  қ о ғ а м д а 
жас�спірімдер арасында бірін-бірі 
кемсіту, келемеждеу, күлкіге айналды-
рып, намысына тию секілді жағымсыз 
қылықтар к�бейіп кетті. Бұл – к�п 
жағдайда бейсаналы түрде жүзеге аса-
тын іс-әрекет.  Мұндай жағдайда 

к�пшілігі баланы тәртіпке салып, белгілі бір деңгейде шара 
қолданып жатады. Мәселе балада емес, оның үйінде болып 
жатқан жағдайда. Сондықтан екі баланың да үйінде не бо-
лып жатыр, соған басты назарды аудару керек. Мәселен, 
психологияда садизм деген ұғым бар, жіліктесек, зорлық-
зомбылыққа бейімділік, басқаларды азаптау мен одан рақат 
алу дегенді білдірді. Бұған қарама-қарсы масохизм ұғымы – 
бұл қорлауды, зорлық-зомбылықты немесе азаптауды сезіну. 
Бұл мінез-құлық сипаты немесе мінез-құлықтың ауытқуы 
болуы да мүмкін.    

Енді қараңыз, садист бала үйінде зорлық-зомбылық 
к�ріп,  оны ұрып-соғып жүрген болса,  ол дәл сол 
әрекетті жанындағыларға қайталап, достарына немесе 
айналасындағыларға күш к�рсетіп, қоқын-лоқы жасауы 
мүмкін. Ол �зінің іс-әрекеті арқылы, яғни басқаларды азаптау 
арқылы содан ләззат алады, жаны жай тауып, рақаттанады. 
Ал келемежге айналып, �зіне к�рсетілген күш иесіне қарсы 
тұра алмай, азаптауды сезінген бала бәлкім үйінде де сондай 
жағдайды басынан кешіп жүруі мүмкін. 9йтпесе неге біреудің 
к�рсеткен зорлық-зомбылығына шыдап, мазахистің р�лін 
ойнайды деген ой �зінен-�зі туындайды.  

Қарап отырсаңыз, бала тәрбиесінің негізгі ошағы – от-
басы. Отбасында алған тәрбиесі баланың �міріне азық бо-
латынын ұмытпауымыз керек.  Кезінде 90 жылдары, қайта 
құру жылдары �мірге келген балалар қазір 25 жастан асты. 
Психологтың ақыл-кеңесіне жүгінушілер де – дәл қазіргі 
кезде осы жастар. Олардың басынан �ткен қиындықтарын 
естігенде мұңға батасың. 

Қалай десек те, жастардың арасында жұмыссыздық 
мәселесі де алдыңғы орында тұр. Ұрлық-қарлық, тонап 
кету, алдап кету секілді жағымсыз қылықтардың артын-
да әлеуметтік жағдай тұрғанын, лажы болса бір-бірімізге 
мейіріммен қарап, қамқорлық жасап жүргеннің абзал екенін 
баса айтқым келеді. 

"ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Ер мен әйелді бәсекеге түсірген қоғамның ауаны қалай? 

«МЕКТЕПКЕ –
 ЖОЛ» ЖАЛҒАСЫН 
ТАПТЫ

Қазақстан Республикасында 2008 жылдан 
бері мектеп жасындағы оқушылардың мектепке 
дайындықпен келуіне қайырымдылық к�рсету 
жолында «Мектепке жол» акциясы жұмыс істеуде.

Акция мақсаты – аз қамтылған к�п бала-
лы отбасылар, жетім балалар мен ата-анасы-
ның қамқорлығынсыз қалған балалар ішінен 
оқушыларға жаңа оқу жылына дайындық 
кезеңінде және әлуметтік себептер бойынша 
балалардың мектепке бармауының алдын алу 
үшін к�мек к�рсету. Акция іс-шаралары жос пар 
бойынша �ткізілуде.

Іс-шаралар жоспарында ағымдағы жыл-дың 
20-30 тамыз аралығында мектебімізде «Мектеп 
жәрмеңкесі» �ткізу к�зделген.

Бірінші сыныпқа баратын оқушыларға ме-
реке ұйымдастыру («Бірінші сыныпқа – бірінші 
рет», «Бірінші сынып оқушыларына сыйлық» 
және басқалар) және ата-ана арасында сауалнама 
жүргізу және мектептің сайтында «Сіздің балаңыз 
мектепке дайын ба?» тақырыбында  ақпараттық 
акция ұйымдастырылды.

Биылғы жылы жылдағы әдет бойынша мек-
теп мұғалімдері мен ұжымның басқа �кілдері �з 
к�мегі ретінде с�мке, құрал-жабдықтар, мектеп 
формасымен қамтамасыз етуде.С�мке әрбір 
мектеп оқушысына арналған қажетті кеңсе тау-
арларымен: қаламсауыт, қаламсап, қарындаш, 
альбом, күнделік, дәптер және басқа да заттармен 
толтырылған.

Гүлжайна УЗБЕК,
№114 мектептің

қазақ тілі пәні мұғалімі

Биыл елімізде «Мектепке жол» дәстүрлі 
республикалық шарасы 3ткізілуде. Бұл шараға 
Алматы қаласы Алатау ауданы №114 мектебі де 
қатысып отыр. 

ИГІ ІСКӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
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ANA TILI

(Басы 1-бетте)

Дәл қазір жағажайда «Golden beach» және 
«Сыр нұры» демалыс аймағы демалушылар-
ды құшақтарын айқара ашып қарсы алады. 
Бұларға Қырғызстаннан, @збекстаннан, тіпті 
Ресейден турис тер жиі келеді екен. Олардың 
саны жылдан-жылға молыға түсуде. Мәселен, 
былтыр осы жерлерге 50 мың турист келіп, 
тынығып кетіпті.

Аудан әкімі Болатбек Қыстауов  жас 
болғанымен іскер азамат. Биязы мінезді ұяң 
жігіт. Ойыңдағыны айтқызбай біледі.  Ол 
біздің сұрайтынымызды алдын ала біліп 
қойғандай, инвесторларға жердің келесі 
жылдан беріле бастайтынын айтып �тті. 
Сондай-ақ ол Шардарада кезінде кіші авиа-
ция жұмыс істегенін, қазір сол әуежай оры-
ны сақталып тұрғанын баяндады.  9уежай 
аудандық коммуналдық меншікте.  Болатбек 
Қыстауовтан  «СКАТ» авиакомпаниясымен 
келісс�здер жүргізілгенін білдік. Егер Шардара 
қаласына келушілердің саны 150 мың адамға 
жетсе, әуежай іске қосылмақ. Ұшақтың әрі-
бері текке ұшпайтыны белгілі жайт емес пе?  
Осы орайда,  келесі жылдан бастап туристер 
саны артады деген үміт басым.  

Түркістан облысының әкімі Жансейіт 
Т ү й м е б а е в  ж у ы р д а  т у р и з м  с а л а с ы н ы ң 
�кілдерімен кездесіп, �ңірімізде туристер 
қызығатын тарихи және мәдени нысандардың 
к�птігін еске салды.  Т�ңіректің тылсым 
табиғатының �зі неге тұрады? Дегенмен, 
туристерді әлі де толық тарта алмай жатырмыз. 
Неге? @йткені келушілерге кең к�лемде қызмет 
түрлерін ұсына алмай жүрміз. Қонақтарды 
әуежайдан күтіп алудан бастап, қонақүй, 
дәмхана, басқа да к�рсетілетін қызмет түрлерін 
кеңейтпейінше, оларды қызықтыру қиындай 
түспек. Сондықтан шетелдік туризм саласының 
мамандарымен жан-жақты тәжірибе алмасуы-
мыз керек. Бұл орайда облыс басшысы Шардара 
ауданында халықаралық туристік фестиваль 
�ткізуді тапсырды. Бұл жерде әрі үйренесіз, әрі 
Шардараның демалыс аймақтарын қонақтарға 
насихаттауға мүмкіндік тумақ. Мұндайды қазақ 
«бір оқпен екі қоян алу» дейді.

«Ақылды қария – ағынды дария» деген рас 
с�з. Ақыл-кеңес тағы да ардагерлер тарапынан 

жасалды. Шалғайдағы Шардара ауданының 
ардагерлері «Туған жерге саяхат» жобасы ая-
сында турист ретінде Астана қаласына саяхаттап 
барып, �здері тұратын �ңірдің ерекшеліктерін, 
тарихын, к�рнекі орындарын елордалықтарға 
насихаттап қайтты. Қоштасарда «Шардараға 
келіңіздер» деп қонаққа шақырды. Тегінде, 
қонақжайлылық бар қазаққа тән. Қариялар 
әрқашан осылай етеді.

Шардараның шежіресі әріден бастала-
ды.  Осыдан бес-алты жылдай уақыт бұрын 
құрғақшылық салдарынан Шардара теңізі 
500-600 метрдей кері шегініп кетті. Осы кезде  
теңіз астынан ІV-VІІІ ғасырларға жататын к�не 
қала табылды. Бұл хабарды естіп  Шардараға 
шарқ ұрып  жеткендердің бірімін. К�не 
шаһар қаншама ғасырларды басынан �ткерсе 
де,  іргетасы сол қалпында. Саз балшықтан 
күйдіріліп жасалған кірпіштерінің бүтін күйінде 
сақталғаны қайран қалдырған. Сондай-ақ мұнда 
су құбыры да жақсы сақталыпты. 

Осы қалаға археологиялық зерттеу 1948 
жылы жүргізілген екен. Ашық аспан астындағы 
к�не кенттен қаншама жәдігер қолды болғанын 
тап басып айту қиын.

1949 жылы ғалым А.Н.Бернштам қалаға 
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізген. 
Бұл туралы «Свод памятников истории и куль-
туры Казахстана» деген кітабында жан-жақты 
баяндалады. Жинақта Ақт�бе-1, Ақт�бе-2, 
Жаушықұм, Сейітт�бе, Шардара, К�ксут�бе, 
Сүткент қалалары және Ұзын ата мазары атанған 
ескерткіштер туралы айтылады. Сыр �зені 
бойы нан табылған археологиялық ескерткіштер 
қатарына Жамантоғай, Т�ребайтұмсық қорған 
мазарлары мен  Жаушықұм, Ақт�бе мазарла-
ры жатады. Тарихшы ғалымдардың деректері 
мен дәлелдері бойынша Шардара ауданы 
орналасқан аймақ бір кезеңдерде ежелгі түркі 
тайпаларының мекені болған. Бізге жеткен 
археологиялық және жазба деректерге сүйенсек, 
бұл �ңір ескерткіштері біздің заманымыздың VІ-
VІІІ ғасырларында Түрік қағанатына тиесілі бо-
лыпты. Батыс Түрік қағанаты құлағаннан кейін 
бұл аймақ Түркеш тайпалық одағы құрамына 
�тіп, ІХ ғасырлардың бірінші жартысында 
Саманид тайпалары  билік құрған. 999 жылы 
саманидтер үстемдігі әлсіреуіне байланысты 
түркі династиясының Қараханидтер әулиеті �з 

дәуірін жүргізіп, Ақт�бе қалашығының �сіп-
�ркендеуіне үлес қосқан. ХІІІ ғасырдың басын-
да моңғол шапқыншылығына байланысты Сыр 
�зені бойындағы басқа да қалашықтар сияқты 
Ақт�бе де �зінің тарихи дамуын тоқтатады.

Айта берсек, Шардара шежіресі алысқа 
кетеді .  Мүлкіл  Ата  зираты маңындағы 
Жаушықұм т�беден біздің дәуіріміздің VІІІ  
ғасырында �мір сүрген қол�нершілердің ескі 
қаласының орны табылды. Шардара жерінде 
«Зым керуен», «Үтір т�бе», «Ақсуат»,  «Айғаным 
сай», «Қарабдал», «Қанды тоғай», «К�к тал», 
«9жемсеңгір», «Қарғалы», «Арбақалды» деген 
жер аттары бар. Осы аталған  елді мекендердің 
к�бісі  1961 жылы Шардара су қоймасы 
салынғанда су астында қалған. Ал сол Шар-
дара су қоймасын салу тарихы да келушілерді 
қызықтырмай қояды дейсіз бе?

Тарихи деректер іздеген жан туристік сапарын-
да мол мағлұматтарға кезігері анық. Құймақұлақ 
ауыл ақсақалдары оларға әлі талай сыр шертеді. 
Бұл – аймақта тарихи-танымдық туризмді қоса 
қабат жүргізуге жол ашық деген с�з.

Дария жағалауында жер еміп отырған 
шаруалардың тіршілігінің �зі келушілерді 
сүйсінтеді. Аудан бойынша 243 мың гектар ауыл 
шаруашылығы жері бар. Соның 64 мың гектары 
суармалы. Мемлекеттің суармалы жер к�лемін 
600 мың гектарға к�бейту туралы тапсырмасына 
аудан егіншілері мен мақташылары, диқандары 
елеулі үлес қосып келеді. Тек Жаушықұм 
ауылдық округіндегі 12192 гектар жерді суғаруға 
мүмкіндіктің табылуы бұл саладағы жұмыстың 
жандана түскенін к�рсетеді. Қазір Сырдария 
�зенінен су тарту жұмыстары жүргізілуде. 
Осы жоба іске асқанда биыл ауданда ауыл 
шаруашылығы �німінің к�лемі 30 миллиард 
теңгеге жетеді деп күтілуде. Бір ғана Жаушықұм 
ауылының т�ңірегінен 500 мың тоннадан астам 
�нім �ндіріледі.

А у д а н  ш а р у а л а р ы  б и ы л ғ ы  ж а р т ы 
жылдың �зінде 3000 миллион теңгенің ауыл 
шаруашылығы �німдерін �ндіріпті. Бақша 
�німдері, к�к�ніс дайындауда да ілгерілеушілік 
бар. «Сыбаға» бағдарламасы бойынша ет �ндіру 
ісі алға басып тұр. 3 мың тоннадан астам ет, 7500 
тонна сүт, 996,5 мың дана жұмыртқа �ндіріліпті. 
Бұл дегеніңіз, ертеңгі күні туристерді азық-
түлікпен, к�к�ніспен, бақша �німдерімен 

қамтуға  да  толық мүмкіндіктің  барын 
айғақтайды.

Қазіргі  таңда ауданда газдандыру ісі 
қарқынды жүргізіліп келеді. Ауданды газданды-
ру үшін ГРС №17 Ұзыната және ГРС №18 Шар-
дара газ тарату стансасы құрылысына облыстық 
бюджеттен 258,8 миллион теңге б�лініп, 
игерілген. Ал биылғы құрылыс жұмыстарына 
771,6 миллион теңге қарастырылған. Қараша 
айында Шардара қаласы және Қоссейіт, 
Ж а у ш ы қ ұ м ,  Б а ғ ы с к � л ,  Ж а у ш ы қ ұ м - 1 , 
Қалғансыр, Құйған, Шардара, Ақберді, Бозой, 
Қуанқұдық, Пішент�бе ауыл тұрғындары (44120 
адам)  к�гілдір отын тұтынатын болады. Бұдан 
б�лек Қызылқұм, Сүткент, Ақалтын, Егізқұм, 
Достық ауылдарын газдандыру мақсатында ішкі 
газ жүйелері құрылысының жобалық-сметалық 
құжаттарын дайындауға облыстық бюджеттен 
24,3 миллион теңге  б�лінгенін де айта кетуге 
тиіспіз. 2021 жылдарға таяу 16 елді мекен толық 
газдандырылады деп жоспарланған. Демек, 
к�гілдір отынның рахатын 79036 тұрғын к�рмек.

Енді теңіз жағалауында отырған ауданда балық 
шаруашылығы дамитыны бесенеден белгілі. Шар-
дарада қазір 3 балық зауыты жұмыс істеп тұр. 

Тағы бір үлкен жаңалық: Шардара аудандық 
ауруханасында республикада теңдесі жоқ 
триаж жүйесі бойынша ем қабылдайтын 
б�лімше ашылды. Жаңа жүйеге лайықталып 
салынған ғимарат  толықтай заман талабы-
на сай медициналық құрал-жабдықтармен 
қамтылған. Ж�ндеу-жаңару жұмыстарына 15 
миллион теңге  жұмсалды. Мұнда келіп түскен 
науқасқа алғашқы минутта-ақ медициналық 
к�мек к�рсетіледі. Жалпы құны 390 миллион 
теңгені құрайтын 13 модульдік медициналық 
тірек пайдалануға берілген. «Жаман айтпай, 
жақсы жоқ» деген тәмсілге сүйенсек, мұның 
�зі туристердің алаңсыз тынығуына септігін 
тигізері күмәнсіз.

Түйіндей айтқанда, шағалалы Шардараның 
шартарапқа шұғыла шашар шуақты күндері 
тым жақын қалды. Сол шуақты күндерде 
жолыққанша деп тілейік. 

Сабырбек ОЛЖАБАЙ, 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі

Түркістан облысы

Алматы қаласының Т3тенше жағдайлар 
департаменті қалаға жақын орналасқан таулы 
орман аумақтарында 3рт қауіпсіздігін сақтау, 
алдын алу шараларына әрдайым назар ауда-
рып келеді. 
Жақында Департаменттің жеке құрамымен 
және  Іле Алатау мемлекеттік Ұлттық 
табиғи паркінің 3кілдерімен, Алматы ІІБ-
нің жергілікті полиция қызметкерлерімен 
бірлесіп, таулы орман аумағына тексеріс 
жұмыстары жүргізілді. 

Жазғы маусымға орай демалушылар к�п 
келетін Медеу ауданындағы «Тұйық Су» 
стансасындағы б�геттен «Қазселденқорғау» 
ММ дейінгі бекет және  «Бутаковка», «Кім 
Асар», «Просвещенец» шатқалдары; Бостандық 
ауданында «Үлкен Алматы шатқалы», «Үлкен 
Алматы �зені» ауданындағы «Алмарасан», 
«Казачка» шатқалдары; Түрксіб ауданындағы 
«Баум» бағында �рт қауіпсіздігін сақтау тура-
лы түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Таулы 
орманды аймақтарда �рт тұтануына себепкер 
болған азаматтар әкімшілік және құқықтық 
жауапкершілікке тартылатыны ескертіліп, 

мұқият болуды тапсырды. Тексеріс кезінде үш 
мыңнан астам ескерту қағазы таратылып, 80 
от жағу әрекеті тоқтатылды. @рт қауіпсіздігі 
ережелерін бұзған азаматтарға жалпы сомасы 40 
АЕК есебімен 9 әкімшілік хаттама толтырылды.
Т�тенше жағдайлар департаментінің мамандары 
қала қонақтары мен тұрғындарға жанған шырпы 
мен шылым қалдықтарын, жанғыш материал-
дар мен жанармай құятын б�шкелерді тастамау 
қажеттігін, сынған шыныны қалдыруға, со-
нымен қатар от жағуға болмайтынын ескертеді. 
«Сақтансаң, сақтаймын!» демекші, табиғат аясын-
да ұйымдастырылатын демалыс шараларында �рт 
және �зге де қауіпсіздікке баса назар аударған ж�н. 

Сонымен қатар Алматы облысы Іле ау-
даны @теген батыр кенті «Қазақстан Темір 
Жолы» ҰК АҚ «Жетісу» стансасында «Эшелон 
ұйымдастыру үшін теміржол платформасын-
да инженерлік және арнайы техникаларды 
тиеу (түсіру) және оларды т�тенше жағдайлар 
аймағына жеткізу кезінде Алматы қаласының 
азаматтық қорғау басқарма органдарының, 
күш және құралдардың әрекеті» тақырыбында 
арнайы тактикалық оқу-жаттығу �тті. 

Оқу-жаттығу кезінде теміржол платформа-

сында инженерлік және арнайы техникалар-
ды тиеу, түсіру бағыттары бойынша Алматы 
қаласының азаматтық қорғау мемлекеттік 
жүйесі, азаматтық қорғаудың ішкі жүйесі 
күштерінің және басқарма органдарының 
дайындығына, азаматтық қорғау қызметі 
қызметкерлерінің оқуына, тәжірибелік б�лімді 

пысықтау кезінде қауіпсіздік талаптарын 
сақтауға ерекше назар аударылды. Шараға жеке 
құрамнан жалпы саны 37 қызметкер және Ал-
маты қаласы азаматтық қорғау қызметінен 19 
техника жұмылдырылды.

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫНА КӨҢІЛ БӨЛІНДІ

АТАМЕКЕН

"рбір метеорологиялық 
стансада метеоролог-
бақылаушылар болады. Олар 
ауа райының жағдайын жедел 
бақылау дейтін шаруамен 
айналысады. Тұп-тура белгілі 
бір уақытта ауаның темпера-
турасы мен ылғалын, атмос-
фера қысымын, желдің екпіні 
мен бағытын 3лшейді.

Ж а у ғ а н  ж а у ы н - ш а ш ы н н ы ң  т ү р і  м е н  м � л ш е р і н 
анықтайды, әртүрлі метеорологиялық құбылыстарды, 
бұлттардың пішіні және аз-к�бін тіркейді. Сонымен 
бірге астыңғы шегінің биіктігін, сондай-ақ к�кжиектен 
к�ріну алыстығын қадағалайды (немесе аспаппен 
�лшейді). Бақылау нәтижелері арнайы журналға жазы-
лады, халықаралық цифр кодының тіліне аударылады да 
телеграмма түрінде әр стансаға белгіленген мекенжайда 
ж�нелтіледі. Бұған қоса бақылаушы бақылау мерзімдері 
арасында ауа райының �згерістерін үнемі бағып, барлық 
метеорологиялық құбыстардың пайда болу, күшею немесе 
бәсеңдеу уақытын, басылуын тіркеп отыруға, ал кейбір 
айрықша (немесе қауіпті) құбылыстар қатарына жататында-
ры ж�нінде кезектен тыс телеграмма арқылы (оған «шторм» 
дейтін белгі соғып) дереу хабарлауға міндетті. 

Сондай-ақ бақылаушы метеорологиялық станция при-
борлары мен жабдықтарының дұрыс жұмыс істеуін қадағалап 
отыруы тиіс.  

Тасбақа құмын іздеді,
Қасқыр жымын іздеді.
Ал інім кімін іздеді?
Інім тайын бүгін іздеді,
Тайын тауып маған «мініңіз!» деді. 

Ш3л даланың аптаған ыстығына қатты 
қызған құммен кез келген жануарлар сапар 

шеге алмайды. Құмды боран к3зге ұрып, 
құм ауызға толып кеткенде адамның тыныс 
алуы да қиынға соғады. Алайда табиғаттың 

осындай дүлей күшіне түйе т3теп бере 
алады. 

Оның қалың сүйелді табанынан қызған құмның ыстығы, 
қақаған аяздың ызғары �тпейді десе де болады. Ал ұрып тұрған 
құм бораны да түйе үшін қорқынышты емес, оның кеңсірігі 
құм қиыршықтарын ішке қарай жібермей, жартылай жабылып 
қалады. Басқа жануарлар қалың құмда малтығып, тілерсектен 
құм кешсе, түйенің жалпақ табандары алып денені қар бетіндегі 
шаңғыша к�теріп кетеді. Түйеге 2-3 центнер жүк қомдап алып, 
ұзақ сапарға жол тартуға болады. Ол 40-50 шақырым жолды нәр 
татпастан-ақ жүріп �теді. Құмды ш�лге қолайлы к�лік – тек түйе 
ғана. Сондықтан да халық түйені «дала кемесі» деп атап кетті.

Ш�л даланың �сімдіктерге кедей болатындығы түсінікті, онда 
суды аз буландыратын тікенекті �сімдіктер ғана шығады. Мұндай 
�сімдіктерді сиыр, жылқы және т.б. жануарлар жей алмайды. Ал 
түйе тікенекті �сімдіктерді сүйіп жейді. Оның азығы – теріскен, 
жантақ, жеңгел, т.б. @йткені түйенің таңдайы, ұрты, тілі �те 
жақсы жетілген бүртіктермен қапталған. 

Ш�л далада тіршілік ету энергияны дұрыс үнемдей білуге 
негізделген. Түйе қоректік затты �те ұқыпты жұмсайды. Мәселен, 
дем алып жатқан жылқыға қарағанда дем алып жатқан түйенің 
энергияны 40 % аз жұмсайтындығы белгілі.    

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Метеобақылаушы 
жұмысының мәні неде?

Дала кемесі 

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

"зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Адамдардың кеудеден жоғарғы тұлғасын ғана бейнелейтін 
мәрмәр, қола немесе ағаш мүсіндерді бюст деп атайды. Ежелгі 
заман мемлекет қайраткерлері, ғалымдары, философтары, 
жазушылары мен қолбасшыларының мәрмәр және қола 
мүсіндері біздің тұсымызға дейін жетіп отыр.

Біз Сократтың аса ажарлы бола қоймағанымен, ақыл 
тұнған бет-әлпетін, император Каракалланың ызғар шашқан 
қатыгез к�здерін, Афин билеушісі Периклдің сабырға толы 
парасатты жүзін �з к�зімізбен к�ре аламыз. Третьяков 
галереясы залдарының біріне қойылған академик А.Н.Крылов 
мүсіні неткен ғажап! Оны кеңес мүсіншісі В.Мухина күңгірт 
қатты ағаштан қашан жасаған. Біз оқымыстының к�зін 
қыса қарайтын дана жүзіне қарап, �мірде де дәл осындай 
болғанына кәміл сенеміз. 

Мүсін

ҚЫЛҚАЛАМ

ҚОРШАҒАН ОРТА
@рнектеп, сәндеп, 
Тігістерін бүгетін. 
Солпысын ж�ндеп, 
Кім к�йлек тігетін? 
(Тігінші)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ШАҒАЛАЛЫ
ШАРДАРА 

шақырады...

Суретті түсірген 
Қайсар Шерім


