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ӘЛІПБИДІ АУЫСТЫРУ – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ ЛЕСНОВКА ҚАШАН 

ТАЛДЫ БОЛАДЫ?

АТАДӘСТҮР Бүгінгі санда:

«Талантқа да 
тәрбие керек...»

«Солдат күнделігі» 
шерткен сыр

Арыстар-ай, 
ақ құс болып 
ұшқандар...

3-бет

9-бет

10-бет

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» 
Ж�НЕ ҚАЗАҚ ЖАЗУЫ

Жантас ЖАҚЫПОВ, 
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университеті филология 
ғылымының докторы, профессор: 

– Елбасымыз «Болашаққа бағ-
дар: рухани жаңғыру» атты бағ-
дар ламалық мақаласында қазақ 
тілі  әліпбиінің тарихи жолын 
жақсы байыптап берді. «Қазақ 
тілі нің әліпбиі тым тереңнен та-
мыр тартатынын білесіздер. VI-VII 
ғасырлар – ерте орта ғасыр кезеңі. 
Бұл уақытта Еуразия құрлығында 
ғы лымға «Орхон-Енисей жазула-
ры» деген атаумен танылған к$не 
түркілердің руникалық жазуы пайда 
болып, қолданылды. Бұл адамзат 
тарихындағы ең к$не әліпбилердің 
бірі ретінде белгілі. V-XV ғасырларда 
түркі тілі Еуразия құрлығының 
аса ауқымды б$лігінде ұлтаралық 
қатынас тілі болды. Мәселен, Алтын 
Орданың бүкіл ресми құжаттары 

мен халықаралық хат-хабарлары 
негізінен ортағасырлық түркі тілінде 
жазылып келді. Хал қымыз Ислам 
дінін қабылдаған соң руникалық 
жазулар біртіндеп ысырылып, араб 
тілі мен араб әліпбиі тарала баста-
ды. Х ғасырдан ХХ ғасырға дейін, 
900 жыл бойы Қазақстан аумағында 
араб әліпбиі қолданылды. 1929 
жылғы 7 тамызда КСРО Орталық 
Атқару Комитеті мен КСРО Халық 
Комиссарлары Кеңесінің Прези-
диумы латындандырылған жаңа 
әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» 
енгізу туралы қаулы қабылдады. 

(Жалғасы 2-бетте)

кімдердің қарсы шығып жүргенін 
сұрадық. «Осы жерде жастайынан $скен, 
мемлекеттік қызметкер, аудан ның әкімі, 
колхоз, совхоздың бастығы, бұрын 
ауданның бірінші хатшысы болған, 
қазір зейнеткер бір-екі ағамыз бар. 
Сол кісілер келіп, жиындарда ауылдың 
атын $згертпеу туралы с$йлейді, оларға 
ешкім қарсы шықпайды. Сонымен, 
пікір екіге б$лініп, кейінге шегеріле 
берді» деді С.Бердібеков.

Ақсақалдың айтуынша, Лесновка 
атауының тарихи мәні бар. Адамдар 
жаппай Қытайға $те бастаған кезде 
осы жерде қызыл әскер мен ақтардың 
арасында біраз шайқас $ткен, штаб 
құрылған. Соған байланысты бұл жердің 
аты $згертілмейтіні ж$нінде Кеңес 
үкіметі кезінде қаулы шыққан екен. 

«Оның тарихы сондай. Бірақ қазақ ша 
атауымыз керек. Оны $згерту үшін ауыл 
тұрғындарының жалпы жина лысының 
шешімі керек қой. 8кіммен келісіп 
отырып, ауыл дағы үлкен ақсақалдарды 
шақырып, жиналыс $ткізіп, ше шімін 
ауданға $ткізейік. Ертең хабарлас. 
Мен әкіммен осы мәселе ж$нін де 
кеңесейін» деді ақсақалдар кеңесінің 
т$рағасы. Келіскен күні хабар ластық. 
Қария ауыл әкімімен кез десіпті. Жина-
лыс $ткізуге келісіпті. 

Жедел ауыл әкіміне хабарластық. 
Осы мәселе бойынша қашан жина-
лыс $ткізетінін білмекке. «Жиын 
$ткізу туралы ақсақалдың ұсынысын 
бірінші рет естіп отырмын. Бірден 
ештеңе айта алмаймын. Бірақ қоғам-
дық ұйым дардан, халықтан ұсыныс 
болып жатса, қай кезде де жиналыс 
$ткізуге даярмын. Мысалы, қазір 
Нағарашы ауылының атауын Жерұйық 
деп $згертуге байланысты облыстық 
ономастика комиссиясына ұсыныс 
жасадық» дейді әкім. 

Хош, сонымен Лесновканың  атауы 
Талды болуы үшін алдымен ауыл 
тұрғындары бір тоқтамға келуі керек 
екен. «Т$ртеу түгел болса, т$бедегі 
келеді». Тұрғындардың да дәл осы 
шешімде т$рт к$зі түгел бір байламға 
тоқтаса, Талды болар күн де алыс емес 
се кілді. Ал әзірге Лесновкаға Нағара-
шының жолын берсін дейміз. 

�сел САРҚЫТ
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ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫАЛҚАЛЫ ЖИЫН

АЙТЫС – АСЫЛ МҰРА

Лесновка – Талды ауылдық ок-
ру гінің орталығы. Бұдан б$лек мұнда 
Еңбекші, Нағарашы ауылдары да 
бар.  Округ орталығында қазіргі 
таңда 340-тай үй бар. Оның 99 пайы-
зы – қазақтар. Ауылдық округ әкімі 
Мұрат Сейсенбековтың айтуынша, 
Лесновканың атын қазақ шалау туралы 
мәселе бұрын к$терілген екен. Бірақ 
тұрғын дардың пікірі екіге б$лініп, 100 
пайыз қолдау таппағандықтан кейінге 
қалдырылыпты. Бұл кезде округ әкімі 
де басқа адам болған. 

Мәселенің мәнісін біле түсу үшін 
Лесновка ауылындағы ақса қал дар 
кеңесінің т$рағасымен ха барластық. 
Сатқынбай Бер ді беков ақсақалдың 
айтуынша, ауыл атын Талды деп 
$згерту туралы мәселе алғаш рет 2001-
2002 жылдары к$терілген. Ол кезде 
бұл кісі мектеп директоры болған. 
«Ауылдың атын қазақшалау тура-
лы ұсынысты ол кезде аудан дық, 
облыстық ономастикалық комис сия 
бекітпеді. Мектептің м$рін «Тал-
ды ауылы» деп жасатып едік, кейін 
бір адамдар: «Үкіметтің қаулысы, 
о н о м а с т и к а л ы қ  к о м и с   с и я  н ы ң 
шешімі жоқ болса да, $здерің жасап 
алыпсыңдар, сен дерді сотқа береміз» 
деген соң, қай тадан $згерткенбіз» 
дейді ақсақал. 

Ауылдың атын қазақшаға $згертуге 
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Латын әліпбиінің негізінде жасалған 
жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін 
қолданылып, кейін кириллицаға ауысты-
рылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ 
жазуын латындандырылған әліпбиден 
орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге 
к$шіру туралы» заң қабылданды.

Осылайша, қазақ тілінің әліпбиін $з-
герту тарихы негізінен нақты саяси себеп-
термен айқындалып келді», – деп жазды.

Қазақ тілінде с$здің дыбысталуын да 
терең этногенезистік, рухани танымдық 
негіз бар. Бізде с$здің дыбыстық құрамы 
«ерлік (немесе аталық)» және «әйелдік 
( н е м е с  а н а л ы қ ) »  н е г і з д е н  т ұ р а д ы . 
«Ерлік» негіз дауысты дыбыстар болса, 
«әйелдік» негіз – дауыссыз дыбыстар. 
Екеуі қосылғанда әріптік дыбыстардың 
таңбасы жасалып қана қоймайды, «рух, 
жан» бітеді. Қазақ тілінің үндестік заңында 
осындай Ғаламдық Гармония (Жара-
сым, Үйлестік) бар. Оқығандар біледі, 
батыстық, орыстық философия бойынша 
қарама- қарсылықтар қайшылықта болып, 
солардың күресі арқылы әлем дамиды, 
ал қазақта қарама- қарсылықтар үйлесім 
жасайды. Біздің 8леміміз басқа ғой, басқа! 
Бұл Үйлесім сонау к$не түркі бітігінде 
орнаған еді. Айрылып қалдық!

Қазақ тілінің $зге тілдерден артық-
шылығы – тұтастай гармонияға негіз-
дел ген. Гармония деген нәрсе айтарға 
оңай, алайда ол тұтастай ғаламның 
 дамуына, жарастығына алып келер зор 
құбылыс. 8лем гармонияға сүйенеді. 
Тіліміздің осы қасиеті ХХ ғасырда әлсіреп 
қалды. Зерттеушілердің дәлелдеуінше, 
әліпби генотип сияқты қызметке ие. 
Бұл –  Елбасымыз айтқан ұлттық кодтың 
т$ңірегіндегі нәрсе. Қазақ әрпі қазақ руха-
ниятын жаңартады деп сенемін.

Біздің ноосферада $мір сүретініміз 
белгілі. Вернадскийдің бұл ілімінен соң 
Тарту университетінің профессоры семио-
сфера ілімін ұсынды. Бұл әлемдік қолдауға 
ие болып отыр. Демек, біз таңбалар 
әлемінде $мір сүреміз. Осы таңбалар 
әлемінің бір тұсында үйлесімсіздік, 
бұзылушылық болса, рухани экологиялық 
апат келді деген с$з. Бұл мәселені тереңдей 
зерттесе, талай сыр ашылатын сияқты. Осы 
сияқты терең рухани-танымдық негізді 
жоғалтпау үшін, сақтау үшін біз тілімізді 
әліпбиге емес, әліпбиді тілімізге бейімдеуді 
ұмытпауымыз қажет. Ал қазір жұртшылық 
таңба ауыстыру ретінде ғана қарап жүрген 
сыңайы бар. Латын қарпіне к$шуде таза 
технократтық бағыттар басымдық алып 
кететін сияқты. Сондықтан бұл жерде 
тіл фонологиясының, семантикасының 
мамандары шешуші тұрғыға ие болғанын 
ж$н санаймын. Біз басқа тілден енген 
с$здерді таңбалауда да, айтуда да осыны 
ұмытпағанымыз ж$н.

Елбасымыздың нұсқауы бойынша: 
«Алдағы 2 жылда ұйымдастыру және әдіс-
темелік жұмыстар жүргізілуге тиіс». Осыған 
орай мынадай ұсыныстар жасағым келеді:

Емле ережесі мен с$здігі тезірек құрас-
тырылуы керек. Емледе мына қағи даны 
ұстансақ дұрыс болар еді: «Т$лтума с$здер 
морфологиялық қағида бойынша, кірме 
с$здер фонетикалық қағида бойынша жа-
зылады».

2017 жылдың 9 қазанында қабылданған 
нұсқаға байланысты жоғарыда келтірілген 
ұсыныстардың 1-8-ші тармақтарындағы 
тұрғылар жаңа әліпбиді енгізуде ескерілсе 
екен.

Акут деген таңбаның халықаралық 
деңгейде белгіленіп тұрақталып қалған 
қызметі алаңдатады. Мәселен, бұл таңба-
ның қызметінде дауысты дыбысты жіңіш-
керту жоқ. Сондықтан бұл нұсқаны енгізу 
барысында акут неміс тілінде жіңішкерту 
қызметін атқаратын умлаут таңбасымен 
алмастырылса ұтымды болар еді. Осы-
лай істесек, компьютерге арнайы әріп 
енгізбей-ақ неміс тілінің тілдік панелін 
пайдалана берер едік. Тек «ң» әрпі ғана 
қалар еді, оны, мүмкін, апострофпен жаза 
салармыз.

«І» мен «й» дыбысын беретін әріптердің 
бас әріптері  бірдей таңбаланатыны 
ескеріліп, әліпбиді енгізу барысында «й» 
«j» таңбасымен алмастырылса, ал «ж»-ға 
«с» таңбасын берсе, ұтымды болар еді.

«Ч» дыбысы қазақ әдеби тілінде жоқ 
(шығыс, оңтүстік шығыс говорларында 
айтылымда ғана бар, жазылымда жоқ), 
сондықтан әліпби енгізу барысында мұны 
алып тастап, емледе ғана бұл дыбыстың 
«тш» дыбыстық тіркесімен берілетіні 
к$рсетілсе, ұтымды болар еді.

Жазу тәжірибесінің барысында «ш» ды-
бысына қолданылған «sh (сх)» екіұштылық 
туғызатыны қазірдің $зінде байқалып тұр, 
мәселен, Шыңғысхан, асхана, құсхана 
сияқты с$здер Шыңғышан, ашана, құшана 
болып оқылу мүмкіндігін жоққа шығаруға 
болмайды. Сондықтан әліпби енгізу ба-
рысында латын қорынан алынбаған «х» 
таңбасымен ауыстырса, ұтымды болар еді.

Енгізу барысында «У» дыбысын беретін 
«ý» таңбасын «Ww» таңбасымен алмастыр-
са, бір диакратикадан арылар едік.

Латын жазуын қазірден бастап к$рнекі 
ақпаратқа қолдана бастаса, к$з үйретуге 
әсер етер еді.

Жалпы елдің бойында әзірше психоло-
гиялық тосқауыл бары жасырын емес, 
бірақ «к$з қорқақ, қол батыр» емес пе!

Жаңа әліпби тіліміздің гармониясын 
жаңғыртар деген үміттеміз, бұл рухани 
жаңғырумен тікелей байланысты.

КЕЛЕШЕК ҚАМЫ – 
БҮГІННЕН

Мұрат САБЫР, Батыс Қазақстан 
инновациялық-технологиялық университеті 
филология ғылымының докторы, 
 профессор:

 
– Қазіргі таңда диграф пен дәйек-

шеден арылған Елбасы бекіткен қазақ 
әліпбиінің латын графикасына негізделген 
жаңа нұсқасымен жұмыс істеп жатырмыз. 
Бұрынғы нұсқа ларға қарағанда әжептәуір 
икемді болғанымен, болашақ ұрпақ үшін 
мұны да талқылауға, кем-кетіктерін 
ж$ндеуге міндеттіміз. Қазір ж$нде месек, 
талқыламасақ, кейін үлкен қиындықтарға 
тап болатынымыз анық. Жаңа алфавитте 
6 әріптің т$бесіне үтір қойылған және 
бірнеше әріп біріккен.

Сонымен, соңғы нұсқада мынадай 
$згерістер бар: алты әріптің т$бесіне акут 
қойылған. Яғни, А (ә), G (ғ), N(ң), О ($), 
U(ү) , У (у) -дың жоғары жағында үтірі бар. 
Екі әріп диграфпен берілген: Sh (ш), Ch 
(ч). Нүктесіз I – и мен қысқа й-дің, ал H – х 
мен Һ-нің р$лін атқарады. Жаңа алфавитте 
32 әріп бар.

Ал Ь, Ъ, Э, Ю, Я, Щ, Ё, Ц әріпте-
р і  м ү л д е м  ж о қ .  Қ Р  П р е з и д е н т і 
Н.8.Назарбаевтың соңғы бір сұхбатында 
«Қазақ тілінде щ, ю, я әріптері жоқ. Япо-
нияны қазақтар Жапония дейді. Ч, ю, я, 
ь, ъ белгілері жоқ. Яғни біз осы әріптерді 
қолдану арқылы нағыз қазақ тілін 
бұрмаладық. Сондықтан бұл маңызды 
шара және ондай ағаттық жіберуге бол-
майды» деген с$зіне сүйене отырып, 
ұсынылған әліпбидің құрамындағы қазақ 
тіліне жат «ф», «и», «в», «ч» дыбыстары 
таңбаларын, тіпті араб-парсы тілінен 
енді деп әспеттеп жүрген «х», «Һ» дыбыс 
таңбаларын да алып тастасақ, қазақ тілінің 
табиғи әуезділігіне қол жеткізер едік. «Х» 
дыбысын жазғанмен «қ» деп оқимыз. 
Мәселен, Асхана, Махамбет, дастархан 
сияқты с$здерде таза қ мен дыбыстай-
мыз: Асқана, Мақамбет, дастарқан. Ал 
«һ» дыбыстарды одағай с$здерде ғана 
кездестіреміз. Оның $зі әліпбидің әсері 
болса керек. 1929 жылы латын әліпбиін 
қабылдаған тұста Нәзір Т$реқұлов осы 
дыбысты енгізген. Қазақтың жалпақ 
тілінде Алла тағала дейтін едік, осы күнгі 
оқу $ткен жас молдалар Аллаһ тағала 
деп қақылдайтынды шығарды. Қанша 
қақылдаса да араб тілі дыбысын дұрыс 
айта алмайды. Осындай ж$нсіз еліктеулер 
тілді бұзуға алып келеді. Жаңа әліпби 
қазақтың т$л дыбыстарын толық және 
дұрыс белгілегені қажет. 8ріп үстіндегі 
үтір, яғни акут қаншалықты әліпбиімізге 
тірек болатынын уақыт к$рсетеді. Жас 
ұрпақ әріп үстіндегі үтірге к$ңіл аудар-
май ә-ні а-деп оқып кетсе таңғалмаймыз. 
Мұндай қателіктер әліпби тарихында та-
лай болған. Түріктер «қ» дыбысын, татар-
лар «ғ» дыбысын жоғалтып алғанын есте 
сақтау керек-ақ.

Жаңа әліпби қабылдауда термин 
мәселесі $зекті мәселе болары хақ. Тіліміз 
әлемдік тілдермен араласпай, олардан 
кірме с$здер, терминдер қабылдамай 
томаға тұйық отыра алмайды. Бұл – 
табиғи заңдылық. Бірақ осы терминдерді 
қабылдауда қазақ тілінің мүддесін жат 
тілдің ықпалын жығып берген тұстарымыз 
да к$п. Елбасы биылғы Жолдауында да бұл 
мәселеге арнайы тоқталды. «...Терминоло-
гия тұрғысынан қазақ тілін халықаралық 
деңгейге жақындату керек» деп ерекше 
атап к$рсетті. Елбасы сыны терминдерді 
мүлде аударуға болмайды деген с$з емес. 
Мәселе қалай аударуда, қалай қабылдауда. 
Бұл $зекті мәселеге ұлы Мұхтар 8уезов те 
$з тұсында пікір білдірген: «Орыс тілі мен 
шетел тілінен алынған атаулардың орфо-
графиясы бізде әлі дұрыс жолға қойылып 
болмаған сияқты. Мысалы, орыс тіліне 
француз, ағылшын, неміс, латыннан 
кірген ұшан-теңіз с$здер бар екен. Олар 
орыс тілінің заңына бағынып айтылады 
да, жазылады да. Біздің грамматикамызда 

осы ж$нінде асыра сілтеу, сыңаржақтық 
бар сияқты».

Тіліміздің бар байлығын пайдалана 
отырып, кейбір терминдерді аударуға 
болады, ал аударуға келмейтін, бұрын 
ұғымымызда болмаған, заманауи, ғылыми 
терминдер мен кірме с$здерді қабылдауда 
қазақ тілінің дыбыс жүйесіне бағындырып, 
қазақ тілің заңдылығымен айтылып, жа-
зылуына мән берген дұрыс. Тілімізді 
жат тілдердің ықпалынан сақтап, да-
мыту, байыту – азаматтық міндетіміз. 
Қазақ әліпбиін латын жазуына ауыстыру 
үдерісінде, жаңа емле-ереже дайындауда 
осы мәселелер ескерілуі тиіс. Бұл тұрғыда 
академик l.Айтбаевтың пікірі алдағы істің 
мақсат-мұратын белігілеп тұр: «Қазақ тілі 
терминологиясы жазу емле ережелеріне 
тікелей тәуелді. Яғни термин с$здер үшін 
б$лек емле жасалмайды, ол ортақ ере-
жеге бағынады. Ендеше емле ережемізде 
термин с$здерді жасау, қабылдау ж$нінде 
жіберілген $рескел қатені түзеу кажет».

2020 жылдарға қарай т$лқұжатымыз 
латын графикасына ауыстырылып, 
рәсімделеді деп жоспарлап отырмыз. Ла-
тын графикасына $тпес бұрын тәуелсіздік 
алғаннан бері күрделеніп тұрған аты-
ж$німізді жазу проблемаларын шешіп 
алған дұрыс. Батыс Қазақстан облы-
сы АХАЖ б$лімінің қызметкерлерімен 
кездескенімізде қордаланған мәселе к$п 
екеніне к$з жеткіздік. Дүниеге келген 
сәбиге $зім білем, азаматтық құқым деп 
қазақ тілінің грамматикасын белінен ба-
сып ат қойып жүргендер к$п  (Ел-Аман, 
Қасым-Жомарт-8лі, Мақпал Жүнісова, 
т.б.). Француз драматургі  Жан-Батист 
Мольер: «Грамматиканың заңдылығына 
корольдер де  бағынады» деген еді . 
Қазақ тілі заңдылығын сақтау – парыз 
әрі міндет. Адам есімдері де – ұлттық 
байлығымыз, мәдениетіміздің к$рсеткіші. 
Ономастикалық заң қабылдап, аты-
ж$німізді жазудың бір-екі нұсқасын 
 (Бауыржан Момышұлы, 8діл Ахмет) 
заңмен бекітуіміз керек.

Белгілі ғалым Қ.Рысберген «...ұлты 
орыс азаматтардың аты-ж$ндерін жазу-
да т$лқұжаттарында қазақ латын әліп-
биіне жүгінеміз бе, әлде Ресей трансли-
терациялық жүйесінде қала береміз 
б е ? - д е г е н  к ү р д е л і  п р о б л е м а л а р д ы 
к$терді. Атау ларды транслитерация-
лау – ұлттық  ономастикада және емле- 
ереже заңдылықтарын қабылдауда $зекті 
мәселенің бірі.

Осы күрделі  проблемалар дұрыс 
шешіліп, тілдің дыбыстық құрылымы, 
үндестік заңы, қазақы айтылым дәстүрі 
толық сақталса ғана латыннегізді қазақ 
әліпбиі – ұлттың рухани жаңғыруының 
алтын к$пірі болмақ.

ТІЛ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН 
ЕСКЕРЕЙІК

Бейбіт ИСХАН, филология 
ғылымының кандидаты, доцент:

– 8детте қазақ тіліне жанашыр лардың 
арасында жат тілдік дыбыстары бар 
с$здер ғана тілдің табиғи бітім-болмысын 
бүлдіреді деген түсінік бар. Шынында да, 
олардың тіл бұзарлық ойраны қазақтілді 
кез кезген жанның к$зіне бірден шалы-
нады. Ал жат тілдік с$здер құрамындағы 
қазақ тіліне де тән дыбыстардың (а, б, г, д, 
е, ж, з, й, к, л, м, н, о, п, р, с, т, у, ш) $згеше, 
мәсе лен, орысша тіркесуінің тіл бұзарлық 
әлеуеті (потенциялы) жат тілдік дыбыс-
тардан да ерекше күшті. Бірақ біз «орыс-
қазақ» әліпбиімен сауат ашып, сосын 
орыс тілінің с$здері мен орыс тілі арқылы 
орысшаланып енген $зге тілдердің с$здері 
орысша қалай жазылса, қазақша да солай 
болуын талап ететін қазақ тілінің «жасан-
ды» емле ережелерін жаттап $скендіктен, 
олардағы қазақ тілі табиғатына жат дыбыс 
тіркесімдерінің тіл бұзарлық ойранын сезе 
бермейміз. Айталық, «г» дыбысы мен «а» 
дыбысының тіркесі қазақ тіліне жат. Сол 
себептен «газ» с$зінің қазақтың $з с$зі 
емес екенін кез келген қазақтілді қазақ 
бірден аңғарады. «Президент» с$зі де со-
лай, $йткені қазақ тілінде қос дауыссыз 
дыбыстан с$з басталмайды.

Сондықтан да латын негізді әліпби 
 бо йынша қазақ жазуын қалыптастыруда 
оның $зіндік табиғи ерекшелігі қатаң 
ескерілуі  керек. Осыған орай оның 
т$л дыбыстары мен олардың $зара 
тіркесімі мәселесіне арнайы тоқталар 
болсақ, ең әуелі, қазақ тілі дыбыстық 
жүйесінің табиғатына қатысты басты-
басты заңдылықтарды анықтап, екшеп 
алғанымыз ж$н болар. Біздің зерттеп-
зерделеуімізше, олар – мыналар:

Қазақ тілінің $з с$здерін дыбыстап 
айтуға арналған т$л дыбыстары бар. 
Олардың дыбысталуы дыбыс шығару 
мүшелерінің сан мыңдаған жыл бойы 
қалыптасқан артикуляциялық (ды-
быс шығаруға ауыз-к$мей мүшелерінің 
қатысуы, дыбыстардың жасалу орны) 
және акустикалық (дыбыс шығару кезінде 
демнің $кпеден шығу жолы мен қарқыны) 
заңдылықтарына негізделген;

Қазақ тілі дауысты дыбыстары жуан-
жіңішке, еріндік-езулік болып жұптасып 
келеді. Сол себептен буын үндестігі – қазақ 
тілінің басты заңы болып есептеледі;

Қазақ тілі дауысты дыбыстарының 
ішінде «о» дыбысы түбір морфеманың 
(с$здің) тек алғашқы буынында ғана 
қолданылады. Басқа дауысты дыбыс тар 
барлық буында айтылады, демек, жазылуға 
тиіс. Бұл заңдылық, әсіресе күні бүгінге 
шейін «емлелік жасанды ережеге» қор 
болып, жазылуы мен айтылымы арасында 
үлкен айырмашылық пайда болған «ә» 
дыбысы мен еріндік дауысты дыбыстардың 

Қазақ тілі жалғамалы тіл болғандықтан, 
қазақ тілінің түбір с$здері мен туынды 
с$здері, с$з түрлендіруші жұрнақты с$здері 
буын үндестігі (сингармонизм) заңына 
бағынып айтылады және жазылады;

Қазақ тілінің үнді дауыссыз дыбыс-
тарынан «м» мен «н» ғана с$з басында 
қолданыла алады. «Ң» үнді дауыссыз 
дыбысы ғана емес, сондай-ақ «л», «й», 
«р», «у» үнді дауыссыз дыбыстарынан 
да с$з басталмайды, демек олар жалаң 
түрде, яғни «ы», «і», «ұ», «ү» дауысты 
дыбыстарынсыз айтылмайды. Қазақ тілі 
с$здері қос дауыссыздан басталмайды. 
Қазақ тілі с$здерінде үнді мен қатаң дау-
ыссыз дыбыстардың (й+т, л+т, н+т, р+т) 
тіркесімі бар болғанымен, с$з соңында 
екі дауыссыз, әсіресе екі қатаң дауыссыз 
дыбыс айтылмайды. С$з ішінде (түбір 
морфемада) бірдей екі дауыссыз дыбысты 
қосарлап айту (махаббат, ләззат, күллі, 
құдды, т.б.) қазақ тілінің табиғатына тән 
емес. Қазақ тілінде «з», «ж» дыбыстары-
нан басқа ұяң дауыссыздар с$з соңында 
қолданылмайды.

Қазақ тілінде с$з екпіні (екпінді буын) 
деген нәрсе жоқ, ол қазақ тілі с$здерінің 
лекси калық мағынасын $згертуге еш әсер 
ете алмайды. Сол себептен екпін барлық 
буынға бірдей түседі және екпінді (удар-
ный), екпінсіз (безударный) делініп дауыс-
ты дыбыстар ерекшеленбейді. Демек, орыс 
тіліндегі екпінсіз айтылатын дауысты ды-
быстар орысша қалай айтылса, қазақша да 
солай айтылып-жазылуы керек. Мәселен, 
мамонт – мамынт, портал – партал, рек-
тор – іректір, томография – тамағырап(ы)
йа, трактор – тірәкт(і)р, т.б. делініп. Орыс 
тіліндегі «и», «у», «ы» дыбыстары осы әріп-
термен таңбаланып жүрген қазақ тілі ды-
быстарына мүлдем сәйкес келмейді. Осы 
әріптер қолданылатын орыс тілі с$здері 
қазақ тілі дыбыстарымен алмастырылып, 
яғни қазақшаланып жазылуы керек.

Жіңішкелік белгісіне немесе екі дауыс-
сыз дыбысқа (тестер/тестлер/тестілер, 
т.б.) аяқталған орыс с$здеріне қазақ тілі 
қосымшалары әртүрлі жалғанып жүр. 
Себебі қазақ тілінде түбір морфема мен 
негіздік морфеманың (туынды с$з) басын-
да да, аяғында да екі дауыссыз, әсіресе екі 
қатаң дауыссыз қатар айтылмайды.

lзгетілдік с$здер «ст», «зд», «дж», «кс», 
«зм», «рс», т.б. дыбыс тіркесімен аяқталса, 
қазақ тілінде олардың арасына «ы», «і» 
қысаң дауысты дыбыстары қосылып ай-
тылады. Мысалы: миннистір, коледіж, 
кодекіс, экстремизім, курыс, т.б.

Міне, қазақ тілінің осы сияқты және 
т.б. заңдылықтары, тіпті Халел ($з атын 
к$п жағдайда «Қалел» деп жазған – авт.) 
Досмұхамедұлы «Сингармонизм түрік 

ҚҰПТАРЛЫҚ ҚАДАМ

Мақпал АМАНҒАЛИЕВА, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университеті КBптілді білім 
беру факультетінің аға оқытушысы:

– Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да 
қастерлі, құдіретті ұғым. 8лемдегі жоғары 
дамыған елдердің санатына енуді к$здеген 
еліміздің басты мақсаты сауатты, саналы 
ұрпақ тәрбиелеу болып отыр. Бұл дегеніміз 
– $з ана тілінде еркін с$йлей, сауатты жаза 
алатын, оның салт-дәстүрлері мен тари-
хын терең меңгерген ұрпақ. Бүгінгі күннің 
басты талабы тілді шұбарламай, анық, сау-
атты жаза білу саясаты болып тұр.

Сол саясаттың бір ұшы қазіргі қазақ 
жазуында қолданылып жүрген әліпбиді 
латын әріптерімен ауыстыру мәселесіне 
келіп тіреліп отыр. Елбасы Нұрсұлтан 
 Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стратегия-
сы – қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты» атты Қазақстан Халқына Жол-
дауында латын қарпіне к$шу мәселесіне 
тоқтала келіп: «Біз 2025 жылдан ба-
стап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 
әліпбиіне к$шіруге кірісуіміз керек. Бұл – 
ұлт болып  шешуге тиіс принципті мәселе. 
Бір кезде тарих бедерінде біз мұндай қадам-
ды жасағанбыз. Балаларымыздың болаша-
ғы үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 
және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, бала-
лары мыздың ағылшын тілі мен интернет 
тілін жетік игеруге, ең бастысы – қазақ 
тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» деп 
атап к$рсетті.

Мұны ел ертеңі үшін болашаққа батыл 
қадам жасап, елімізді т$рткүл дүниеге 
танытып келе жатқан Елбасының тағы 
бір маңызды бастамаларының бірі және 
дер кезінде қозғалған, ана тіліміздің 
болашағы үшін жасалған басты қадам 
деп қараймыз.  Бұны қолданыстағы 
кириллицаға қырын қарау деп түсінбеуіміз 
керек. Керісінше, таза қазақ әліпбиін 
жасау бағытындағы игілікті қадам деп 
түсінеміз. Латын әліпбиіне к$шу ана 
тіліміздің, ұрпағымыздың болашағын ой-
лау, қолданыс аясының одан әрі кеңейе 
түсуіне мүмкіндік жасау, тілдің ішкі 
табиғатына әліпбиіміз арқылы қазақы 
айтылым (орфоэпия) мен жазылым (ор-
фография) талаптарын жүйеге түсіру деп 
қарауымыз қажет.

Латынға к$шу мәселесі бір жағынан 
$з ана тіліміздегі т$л с$здерімізді жазуда 
кеткен олқылықтарды ж$нге келтіруге 
к$мектеседі. Қазіргі заман – жазу  заманы. 
Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени 
$суін, даму деңгейін к$рсететін әлеу меттік 
мәні зор құбылыс. Ол – $ткен мен бүгінді, 
бүгін мен келешекті жалғастыратын алтын 
к$пір. Сондықтан жазу, әліпби – адам-
зат тарихындағы құнды дүниелердің бірі 
ретінде ұрпақтан-ұрпаққа мирас етіп 
қалдыратын байлығымыз. Адам жазу 
арқылы сауатын ашып, білім алып, 
байланыс жасап отырады. Осы жазу-
лар бүгінгі ұрпақтың орфоэпия (айты-
лым) заңдылықтарын ұмытып, айтуы 
да, жазуы да орфография (жазылым) 
заңдылықтарымен жүруіне итермеледі. 
Қазіргі жастар арасында тілдің айтылым 
(орфоэпия) және жазылым (орфография) 
заңдылықтарын ажырата қарамай, жазы-
лым бойынша с$йлеуі етек жайып бара жа-
тыр. Олар ана тіліміздің басты ерекшелігін 
танытатын – үндестік заңын мойындағысы 
келмейді.

«Латыншаға к$шудің терең логикасы 
бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 
ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 
ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 
үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты» 
деп Елбасы айтқандай, латын әліпбиіне 
к$шу – заман талабы.

Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен 
беделге ие болып, мүмкіндігі де зор 
екенін танытып отыр. Жер бетінде латын 
әліпбиі барлық салада қолданылатыны 
байқалады. Барлық дәрі-дәрмек атаулары, 
математика, физика, химия формулала-
ры, к$птеген терминдер, мамандықтарға 
қатысты ғылыми әдебиеттер, т.б латын 
әліпбиімен байланысты екенін байқауға 
болады. Қорыта айтқанда, латын тіліне 
к$шудегі біздің ұтатын нәрселеріміз ұшан-
теңіз. Кезінде жазу емлесінде жіберілген 
қолайсыздықтарды ж$нге келтіреміз және 
қазақ тіліне тән емес басы артық дыбыстар-
ды алмай, артық таңбалардан арыламыз. 
Интернеттегі $зімізге қажетті сайттарды $з 
таңбаларымызбен-ақ ашу мүмкіндігіне ие 
боламыз. Интернет, халықаралық  пошта, 
к$лік, тағы да басқа әлемдік қарым-
қатынас құралдарын қолдану мейлінше 
жеңілдейді. Қоғамда к$рнекі ақпарат, 
жарнама, түрлі тауарлар мен заттар, интер-
нет арқылы $мірімізге әлдеқашан енген 
әліпбиді заңдастырамыз. Ең бастысы, 
мемлекеттілігі бар түркі ағайындармен 
байланысымыз бұрынғыдан да арта түседі. 
Халық $з еркімен таңдау мүмкіндігі мол бо-
лып тұрғанда әлемнің озық елдері игілігін 
к$ріп, к$пшілігі қолдап отырған латын 
әліпбиіне біздің де к$шкеніміз құптарлық 
іс деп білеміз. Латын графикасы арқылы 
таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ 
елін биік белестерге бастайтын сара жол.

Бетті ұйымдастырған 
Eтеген Н�УКИЕВ

Атырау облысы 

ӘЛІПБИДІ АУЫСТЫРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

(ұ, ү, $) қазақ с$здерінің екінші-үшінші 
буындарда қолданылуына және олардың 
жазылуына тікелей қатысты.

Қазақ тілі бүкіл түркі тілі сияқты 
жалғамалы (агглютинативті) тілдер то-
бына жатады. Демек, түбір морфема-
дан афикстік морфемалар арқылы ту-
ынды с$здердің жасалуы және олардың 
жұрнақтар арқылы түрлі грамматикалық 
мағыналарға ие болып түрленуі – оларға 
жалғанатын қосымшалардың жуан түбірге 
жуан, жіңішке түбірге жіңішке жалғанып, 
үйлесіп келуі арқылы жүзеге асады;

Қазақ тілінің тағы бір $зіндік заң-
дылығы – еріндік дауысты дыбыс тардың да 
үндестігі. Бұл заңдылық қолдан жасалған 
айтылым (орфоэпия) с$здігінде ғана 
ескерілмей, емле (орфография) с$здігімізде 
де, ең болмағанда түбір с$здің екінші буы-
нында к$рініс табуы керек сияқты.

Қазақ тілінде еріндік дауыстылар (о, $, 
ұ, ү) ғана $зінен кейін келетін (жазылатын) 
қысаң «ы» мен «і» дауысты дыбыстарын 
еріндікке айналдырып қана қоймайды, 
үнді дауыссыз дыбыс «у» да $зінің алдында 
да, $зінен кейін де «ұ» мен «ү» және «$» 
еріндік дауыстыларының айтылуын (уыз 
– үуұз, ауыл – ауұл, әуе – әу$, т.б.) талап 
етеді. Демек, жазған кезде, болашақ емле 
ере же мізде осыны да мұқият ескеруіміз 
керек.

Қ а з а қ  т і л і н і ң  т ү б і р  м о р ф е м а с ы 
құрамында екі дауысты дыбыс қатар тұра 
(дыбыстала) алмайтыны сияқты екі мор-
фема біріккен кезде де екі дауысты дыбыс 
қатар тұра алмайды. Сондықтан оларды 
біріктіріп жазатын болсақ, біреуін түсіріп 
(қаларалық), не болмаса оларды тек тіркес 
с$з ретінде (қала аралық) ғана жазу керек.

(түркі – авт.) тілінің айрықша $зіне біткен 
қасиеті» деп ұлықтаған тіліміздің буын 
үндестік заңы ескерілмей дайындалған 
емле (орфография) ережелеріміз оның 
жазба тілін ғана емес, жанды (ауызша) 
тілінің $зін де табиғатынан алшақтатып 
барады. Сол себептен қазақтілділер қазақ 
тілінің жат тілдік с$здерді қалай жазу ке-
рек екені туралы қазіргі емле ережелерін 
жатқа білсе де, қазақ тіліне $згетілдік 
дыбыс тіркесімдерімен енген с$здерді 
әркім $зінше дыбыстап, $здері дұрыс-ау 
деп ойлаған қосымшаларды (педагог+тер/
педагог+тар, т.б.) жалғап жүр. lйткені 
қазақ тілінің қазіргі емле ережелерінің 
к$бісі  орыс тілінен және орыс тілі 
арқылы $зге тілдерден орысшаланып ен-
ген с$здерді сол қалпында алып, оларға 
қайтсек қазақша қосымшалар жалғаймыз 
деп жасалған ережелерге толы.

Қорыта айтқанда, тіліміздің табиғи 
болмысын сақтау үшін оның $зіндік 
ерекшеліктерін ескеру аса маңызды. Ал бұл 
болса, латынша жаңа әліпби негізінде емле 
ережелерін дайындау үшін қажет. Кезінде, 
яғни 1913 жылы қазақ тіл білімінің атасы 
А.Байтұрсынұлы «Шора» журналындағы 
«Қазақша с$з  жазушыларға»  деген 
мақа ласында айтылған с$з бен оның 
жазылуының арақатынасы туралы былай 
деген екен: «Дұрыс емле мен қате емлені 
айыруға, менің ойымша, былай қарау ке-
рек шығар деймін: тіл табиғатына қарай 
емлені ыңғайлау ма? Жоқ, емле түріне 
қарай тілді ыңғайлау ма? Мен ойлаймын, 
емле – жазу үшін шығарған нәрсе, жазу – 
тіл үшін шығарған нәрсе. Олай болса, тілді 
бұзып емлеге ыңғайлау емес, емлені тілге 
ыңғайлау керек».
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– Талант деген кім?
– Бұл – ескі рим с$зі. Таза алтыннан 

құйылған, су астына жүз жыл тастасаң 
да тат баспайтын ақша бірлігі. Кедей-
кепшік алыстан к$ргеніне мәз, патша, 
патрициилердің қадірлі қалталарында 
ғана жүретін қымбат ақша. Келе-келе 
бұл с$з біртуар, аса қабілетті адамдарға 
арнап айтыла бастады. Ондай жам-
поздар ұлт үшін алтыннан ардақты, 
күмістен салмақты деген ым ғой (...) 
Тарихты гегемон емес, талант жасайды. 
Жер бауырлаған адамзаттың еңсесін 
қалай к$теремін деп жынданып $лген 
Фридрих Ницше айтқандай, $ресі биік 
адамсыз (Сверх человек ) біз жану-
ардан айырмашылығымыз шамалы, 
ішкен-жегеніне мәз қарабайлар мен 
майбасарларға айналамыз. Осы биік 
$релілерге – күнде к$ріп жүрген Абай, 
Шоқан ескерткіштеріне қарап, бой 
түзейміз, тәубаға келеміз. 

Таланттарды адамзат тек соңғы 
ғасырларда ғана тәңір тұта баста-
ды. Қазір қай ұлт озық, қайсысы 
тозық, оны білу үшін әлемнің ірі-ірі 
қалаларының алаңдарына к$з салсаңыз 
– жетіп жатыр. Даналары мен бабала-
рына орнатқан ескерткіші қанша болса, 
оның даму дәрежесі де сол шамада!

Таланттың қадірін түсіну мен де-
мократия әрқашан да қатар жүреді. 
Демократияның ең басты заңы – адам 
бойында бұғып жатқан қабілеттердің 
жан-жақты барынша ашылуы үшін 
жағдай жасау, адам жанын азат ету. 
Сондықтан ірі-ірі тұлғаларға ескерткіш 
ашу науқаны демократия алғаш бүр 
жарған ежелгі Элладада қау беріп, Рим 
империясында ұласып, Қайта lрлеу 
 заманында барынша шарықтады. 
Ол  деген «Болмасаң да ұқсап бақ» 
 деген әдемі сілтеменің гранит тасқа, 
полотноға түскен жарық сәулесі бо-
латын. Талантты бағалау сананың 
дамуымен қатар жүреді. Жерорта теңізі 
т$ңірегінде адам ойы бір кездерде сауда-
саттық, тағы басқа сан қилы қарым-
қатынастар арқылы шарықтай дамып, 
Афины, Александрияда пәлсафашылар 
мектебі қалыптасып, содан дәріс алған 
императорлар таққа мініп үлгерді. 
Олар $з пәлсафашыларының ілімдерін 
мемлекет басқаруда азық етіп, талант 
иелерін қамқорлыққа к$міп тастады. 
Александр Македонскийдің император 
ағзам басымен б$шкеде бықсып жатқан 
 Диогенге әдейі арнап барып, сәлем 
беруі, әне, сол заман. lздері $нер кос-
мосын жасай алмаса да, жасайтындарға 
жағдай туғызып, қорғап-қолпаштады 
(...) 

Соған қоса талантқа да тәрбие керек 
екен. Тас емес, бас жарған талантың 
кім десең – ол Гитлер, Муссолини... 
Яғни ерекше қабілетті адамдарды бала 
жастан гуманистік, патриоттық, т.б. ізгі 
сезімдерде тәрбиелейтін мықты жүйе 
керек. Адамның жаны дұрыс дамыса, 
таланты дұрыс түзілсе, мемлекет оны 
іске қоса білсе не болатыны Жапония 
мысалынан белгілі.

(...) Қазір ғой, қаласақ та, қаламасақ 
та, артымызға енді қайрылып қара-
мастай, капитализмге апыл-тапыл ба-
сып к$шіп жатырмыз. Оның ең басты 
шарты – адам факторын алға шығару, 
оның миын шаруаға жегу. Есебі, 
талантсың ба – тауға шық, емессің  бе – 
еңіске түс! Кезінде  Наполеон Бонопарт 
маңайына құл-құтан демей, таланттар-
ды жинап, капралдан қолбасшы жаса-
ды. Феодолизмді Еуропада түпкілікті 
қиратып, капитализмнің орнауына 
алғышарт жасады. Сол Наполеоныңыз 
талантты таразылауда бір-ақ рет қате 
жіберді және ол қатесі оны ақыры 
жер жастандырып тынды. Ата жауы 
– Англияға ауыр армиясын Ла-Манш 
бұғазы арқылы $ткізе алмай, шаршап 
жүрген кезінде Фультон $зі ойлап 
тапқан бу кемесінің схемасын к$лденең 
тартқан ғой. Сол пароходтың отыз 
шақтысын жасай салса, Англияға жүзіп 
$тіп, табанына салғандай екен де. Мей-
манасы асып тұрған император Фуль-
тон талантын тәрк етіпті. Ақыры дер 
кезінде бу мен судың к$мегімен жау-
лап алынбаған Англия атақты Ватер-
лоо ұрысында герцог Веллингтонның 
қолбасшылығымен императордың 
сазайын берді.

Сол сияқты біздің ел де қазір $зінше 
«$тпелі дәуір» атты терең де жалпақ 
бұғаздың жағасында «келешек күніміз 
не болады?» деп қалтырап-діріл деп тұр 
(...) Міне, дәл осы тұста бізге қазақ, 
қазақстандық Фультондар $те-м$те 
қажет. Және әр саладан, әр тұстан, 
әр ұлттан. Жоқ болса, халық ішінен, 
құм арасынан алтын іздегендей, қопа-
рыстырып жүріп табу керек. Ал талант 
дегеніміз – мінезі $те қиын халық. 
lзіне ғана түсінікті, $згеге жұмбақ 
идеяның соңында миы ашып, к$зі 
алайып жүріп, далада қалады. Түйенің 
таяқ жейтін жері – нақ осы тұс. Міне, 
дәл осы кезде мемлекет, қоғам оған 
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к$мекке келіп, қолтығынан сүйеп, 
қабілетіне қарай лайық орын тауып 
беруі, оларды ұйымдастыруға тұтқа, 
мұрындық болуы керек. Кезінде АҚШ, 
Еуропа, Жапония, Оңтүстік-шығыс 
Азия елдері солай еткен. Олар талант-
тарынан ақшасын да, атағын да, лауа-
зымын да аямады, есесіне оның хиуазы 
он, жүз еселеп қайтты. Бұл Елбасымыз-
дан малшымызға дейін бас қатырып 
ойланатын нәрсе. 

– Таланттарды қалай тәрбиелейміз?
–  ( . . . )  М а р қ ұ м  М . Ц в е т о в т ы ң 

телерепор тажын к$ріп ек.  Токио 
базарының бір бұрышында алым-жұлым 
жас жігіт қышқырып тұрып, қайыр 
сұрап тұр. С$йтсек, әлгі қайыршымыз 
Жапонияның жоғары бизнес мектебінде 
оқитын,  жә  деген  байдың бала-
сы екен. Аста-т$к $мірдің ортасында 
бұлаңдап $скен бұл бозымды ұстаздары: 
«Қайыршы кім, тиын-тебен қолға қалай 
келеді, соны ұқсын, оны түсінсе, қор 
болмайды әрі қайыршылықты $зі бастан 
кешкесін келешекте жапон тіленшісін 
аштан $лтірмейді» деген мақсатта 
базарға әдейі жіберіпті. Оның үстіне 
бұл бала король де, қайыршы да жүретін 
базарды – халықты зерттейді. Қысқасы, 
$мір сүруге икемі бар екенін дәлелдейді. 
К$рдіңіз  бе,  бір қайыр сұраудың 
астарында қаншама аспектінің тігісі 
жатқанын. Жер жүзін жұтуға айналған 
Жапония $з ұланын осылай тәрбиелейді!

Ал бізде ше? 8ке-ше шелері кеше 
ғана номен клатураның мықтылары 
болған біздің шешектер $лдік десек 
те к$к базардан қайыр сұрай ма? Күні 
кеше балалар бақшасына, мектепке 
кеңестік машинамен барған, бүгінде 
$здері иномарка мінген бұлар қазақ 
қайыршысының қолына теңге тастар 
ма екен? Қазақтың қайыршысына 
айналған әдебиет пен $нердің алға 
созған қолына теңге тастамақ түгілі, 
жалаңбұт ұлтының бойындағы бары 
мен жоғы – тіліне, тіні, діңі, діліне ашық 
та, жасырын да күресіп жатқан жоқ па? 
Шетел «түкке тұрмайды» деп бағалаған 
Мәскеу поп «жұлдызсымақтарының» 
жолына қоржындап ақша шашып 
жүрген бұл «марқасқалар» қазақтың 
м а ң д а й  т е р і н е н  ж и н а л ғ а н  о с ы 
капиталға ондаған таланттар мектебін 
ашуға болатынын білмейді дейсіз бе? 
Олар және номенклатура әдебиет 
пен мәдениет, $нер бірдеңе сұрап 
барса, неге екенін қайдам, қатты 
қуанып қалады. Ақыры, келемеждеп, 
сұрағанын бермей жібереді. Немесе 
АҚШ миллионерлерінің жаз болса 
бензоколонканың қасынан табылатын 
баласындай, қазақ байының жазғы 
демалыста қолына сыпырғы ұстаған 
перзентін к$рдіңіз бе? АҚШ азаматы, 
бай болсын, кедей болсын, Америка 

туына адал баланы тәрбиелеуге тыры-
сады. Ондай адалдық банкет үстелінде 
емес, бензоколонканың түбінен бас-
талатынын жақсы біледі. Патриот 
емес балаға жұмсалған еңбектің бәрі 
рәсуа, оларша. lз ұлтының тіліне 
бүгін тиіскен ұландар күні ертең жасыл 
туымызға адал бола ма? Бүгін тілін, $з 
ұлтын сыйламаған бұл азаматтар күні 
ертең капиталын шет елге ойланбас-
тан шығарып жіберетініне бәс тігуге 
бармыз. Шығарып та жатыр. Олар ұлт 
емес, $з т$ңірегінде ғана сәулетті $мір 
жасайды. 

(...) Қазақстанда қазір к$біне талант, 
адал еңбек емес, алдап-арбау, сауда-
саттық, коррупцияның с$зі $тімді. 
Оған күйреп, күйзелмеу керек, $йткені 
кез келген елдің $тпелі дәуірінің сиқы 
осы. Бұрынғы кадр таңдау жүйесі 
жаңа заманда талант таңдауға айнала 

алмады. Бармақ басты, к$з қысты 
тұрғанда, оған орын жоқ. Аға, орта 
буынды бұған беріп алдық, енді 
жас ұрпақты құтқарып қалуымыз 

керек. Талант пен адал еңбек 
алға шықпаса, Қазақстанның 
о с ы  қ а л ғ а н ы  қ а л ғ а н . 
Т ұ л п а р д ы ң  т а л а н т т ы с ы 
Құлагер еді. Құлагерді $лтіріп 
ек, орнына басқа Құлагер 
табылды ма? Махамбеттің 
басы шабылғасын, талай жас 
 Махамбеттер Махаң болудан 
безіп кетті. Мұқағали мен 
Асқардың $лімі болашақта 
талай Мұқағалилар мен 
Асқарлардың жолын кесіп 
тастаған жоқ па? Қазіргі 
М ұ қ а ғ а л и ,  А с қ а р ,  Т $ -

леген, Оралхан, Сағаттар 
базарда телмеңдеп жүр (...) 

П р о в и н ц и я н ы ң  П а р и ж д і 
жасағаны рас болса, алдымен 

халық арасына неге к$з талғанша 

топырағында бүр жара бастағанда-ақ 
кеңестік система к$ктей орды.

Қазіргі зиялы деп жүргеніміз сол 
ертеңнің орны, күл, күресіні ғана. Ен-
деше біз «зиялы» екенбіз деп иегіміз 
қышымасын, біз тек ой жүйеміз құр-
малас емес, жай с$йлемдерден ғана 
тұратын қарадүрсін, зиялыға канди-
даттар ғанамыз. Біз бұл күнде $ткен 
мәдениет үлгілерін жинаумен ғана 
айна лысып жүрміз. Аңшылықпен, 
жеміс жинаумен алғашқы қауымдық 
құрылыс айналысқан ғой. Осыған 
қарап-ақ мәдениеттің қай кезеңінде 
тұрға нымызды шамалауға болады. Жи-
нағанды қорыту, бағалау – алда. Ал тың 
$скін мәдениет, толық қанды т$л зиялы 
жасау тіптен к$з к$рмейтін алыста. 

(...) Санға жүгінсек, ырғынбыз. 
С а п а  ж а ғ ы н  қ о й д ы қ .  С о ц и о л о -
гия зиялылық үшінші ұрпақтан ба-
сталады дейді. Қайнар бұлағы тұнық, 
тәлім-тәрбиесі түзу болса... Біз болсақ, 
қанында ханзадалық пен бектік бар 
Мұхтар, Қаныш, 8лкей сынды біраз 
тұлғалардан басқаны – т$ңкеріске 
дейін оқыған-тоқығанымызды тып-
т и п ы л  қ ы р ы п  а л ғ а н  б е й б а қ п ы з . 
А.Д.Лихачев, Л.Н.Гумилев жоқ бізде. 
Қалғанымыз – құл-құтанның балала-
ры. Кеңестің к$рінбейтін түрмесінде 
$скен к$ргенсіз, жарымаған ұрпақпыз. 
Біздің арамызда Патша лицейінде $скен 
дворян Пушкин де, князь  Чаадаев та, 
ақсүйек Тургеневтің баламалары да 
жоқ. Немесе кітапханаларда Маркс, 
Энгельстің толық шығармаларын алып 
оқуға болатын патшалық Соғыс ака-
демиясынан білім алған сері де ізгі 
офицерлер қауымы маңдайға жазыл-
мапты. Пәлсафашыларымыз шетінен 
комунизмді кезінде «тыныш жатқан 
ұйқысынан түртіп оятып жіберген» 
гегель, қантшылдар. 8дебиетте күні 
кешеге дейін «бай, феодал» Едігемен 

университеттерде сабақ береді, бәрі 
де дағарадай профессор. Ұлт мақта-
нышына айналған ол академиктерге: 
«Диссертацияң қайда?» десең, «Ол 
не?» дер еді. Француздардың бүгінгі 
ой ағымына баға беріп, келешегін 
нұсқаған мақала, кітаптары бар ма, 
бітті – академик! Білімсіз екенсіз, сту-
денттерге жақпайды екенсіз, он жер-
ден академик болсаңыз да айтатыны: 
«Ары тұрыңыз!»

Ең жаманы – сақалды к$рінген жер-
де сапситып, саудаға салатын болдық. 
lлер алдында жиырмаға жуық ақын-
жазушыға батасын беріп кеткен ұлы 
Мұхаңның қадірлі сақалы ұмыт. Біздің 
кейінгі қазақы сақал – кеңес заманын-
да $скен, кеңес қайшысымен күзеліп, 
түзелген сақалдар (...) Қазір құлшына-
құлшына жазатын үйреншікті кеңестік 
«жетістіктер мен табыстар» жоқ. Тарих 
таусылуға таяу, архив қазуға құйрық 
үшкір. Кемшілікті қаза жазуға жалған 
намыс жібермейді, оны к$ретін к$кірек 
к$зіміз әзірге соқыр, шеберлігіміз 
шамалы. Жаңа $скінді мына жынды 
базар табанының астына топырла-
тып салып, к$з алдымызда аяусыз 
таптап жатыр. Жазушылар одағы күн 
к$рісімен мұң. Қазандық басында шаң-
шұң ұрыс шығарып, қатынбасша ата-
нып, бала-шаға алдында ұятқа қалдық 
(...) Қазақ зиялысына бас-к$з бола ма 
деген қаламгерлер $стіп жерге қаратып 
отыр. Шынымен әлгі «екінші сорт» де-
ген деңгейге жылжып барамыз. 

( . . . )  Негіз інен,  зиялы – қазақ 
топырағынан бастап, әлем мәдениетін 
толық меңгерген,  $з  ұлтына ж$н 
сілтейтін, асып жатса, $зге ұлыстарға 
да үлгі болатын, қара халық пен бола-
шақтағы аристократияны жалғас тырушы 
алтын к$пір – тұлға. Орыс тілдіміздің 
басқа жарағы сай болса да, $з ұлтын 
білмейді. Қазақ тілдіміз $зін білсе де, 
$згеден хабары аз. Екеуі де жарым жан-
ды, жарты санды, жартыкеш. Екеуінің 
де қарны аш. Сондықтан қомағай. «Біз 
бармыз!» деп $зімізді-$зіміз алдамайық. 
Бар секілдіміз... «Секілділерден» тәлім-
тәрбие алған қазақ баласы қазір к$шеде 
сауда жасап, реті келсе кісі тонап 
жүр. Келешек – күңгірт. Қазанның 
қақпағындай дипломмен интеллектілікті 
шатастырып алдық. Ұлтқа бас болу үшін 
алдымен $зіне қарау керек.

– Тығырақтан шығар жол бар ма?
– Бұл екі сырқаттан аман, жаңа 

қазақ зиялысын әзірлейтін мемлекеттік 
бағдарлама керек. 8зірше оған мұрша 
жоқ – қалта таяз. Егер қой емес, ой 
бақсақ, болашақта нигилистер мен 
феодал-кеңестік т$л зиялысымақтар 
«тақтан таяды» да, оның орнында бұл 
«ғасыр шайқасынан» аман қалған ат 
т$беліндей аз интеллигент қалады. 
Жалғыз да қалмайды, оларға бұл 
күнде Президент стипендиясына, $з 
есебінен оқып жатқан тым орыстық, 
тым қазақылықтан дені сау жастар үсті-
үстіне қосылады. С$йтіп, екі топтың 
озығы мен «шетелдіктерден» жаңа 
үштік одақ – сапалы қазақ зиялысы 
қалып тасады. Оған дейін ұлт «сабыр 
түбі – сары алтын» деп, жылай-жылай 
тоса тұра ма деймін – бұдан зорына да 
шыдаған. 

Ол к$ркем заманға дейін «піс, 
аузыма түс!» деп, қарап отырамыз 
ба? 8рине, алдымен барлық буын-
да жария лылық керек. Докторлық 
тек аса ірі, жаңалық ашқандарға ғана 
берілуі керек. Мүше-корреспондент, 
академик дегенде ұлт танып, тік 
тұрып мойындағандарды ақ шар, қара 
шар салып емес, ашық түрде бүкіл 
халықтың алдында үкілегеніміз ж$н. 
Жұрт жылы қабылдаған зерттеу-сын 
кітаптарға диссертациясыз-ақ ғылыми 
атақ беріп, талантты қаламгерлерді 
университеттерге ұстаздыққа тарту 
қажет. lз-$здерін таныта жатса, до-
цент, профессорлықты неге аяймыз, 
әкемізден қалған атақ емес.

– Жаңа «секілділерден» тәлім-тәрбие 
алған қазақ баласы қазір кBшеде сауда 
жасап, реті келсе кісі тонап жүр деп 
қалдыңыз...

– Заман желі, ең алдымен, балалар-
дың жүрегінен $теді. (...) Бүгінгі бала 
– ертеңгі жас. Жұмыссыз қалған, оқу-
тоқудан үміт үзген жастар қазір қала 
к$шелерінде балақтарымен жер сы-
пырып, кемпір-шалдарды тонап жүр. 
К$бі – ауылдан келген қара домалақтар 
(...) Ұлтымыздың тағдырын шешетін 
бұл б$лікті бүгінде қараусыз, бағып-
қағусыз, тәрбиесіз қалдырып отыр-
мыз. Қылмысқа тападай тал түсте 
қолдан беріп қойған жайымыз бар. 
Бұл тәуелсіздігіміздің тағдырына атүсті 
қарау! Тиісті орындар бұған бүгін екі 
шоқып, бір қарамаса, күні ертең оңбай 
таяқ жейміз. Жеп те жатырмыз. Жеке 
де, жалпылай да...

Қазақты таланттан Құдай құр алақан 
қалдырмаған. Бірақ бізге к$п нәрсенің 
керегі жоқ: кресло, пәтер, машина, сая-
жай болса бітті, дереу әндетіп, күйлете 
бастаймыз. Талай таланттың басын 
осы жұтты. Абай нұсқаған $зін-$зі 
алдау деген осы. Талант $з бойындағы 
барын түгел сарқып бермегені үшін 
ұлт алдында жауапты: $йткені оны 
тәрбиелеп, баулып $сірген халқы! Бұ 
жағынан ұлтымыздың алдында түгелге 
дерлік ұяттымыз. Профессионализм, 
әр істі түбегейлі тындыру жетіспейді 
бәрімізге де. 

�сел САРҚЫТ
«Ана тілі»

үңілмейміз? Аузы қисық болса да, 
бай баласы с$йлесе – бұл біздің 
мемлекеттің соры. Барлық траге-
дия әркімнің $з орнында отырмау-
ынан туындайды. 8ркімнің қолдан 
жасаған «ағаш аты емес», табиғат 
шебер тудырған тұлпар озуы керек. 
Алғы елдер әркімді $з орнына қоятын, 
талантты тауға сүйрейтін жүйе жасай 
білді. Бізде ондай нышандар жоқ емес, 
бар. 8йтсе де ілуде біреу (...)

Президентімізді біз талант емес дей 
алмаймыз. Мартен пешінің қасынан 
гербті креслоға жету – таланттың жолы. 
Егер Нұрекең бойындағы сол талантты 
дер кезінде ел ағалары, ақсақалдары 
байқамаса, алға сүйремесе, осы күні 
Қазақстанның қай түкпірінде жүрер еді, 
кім білсін. Талант – ұлттың қалтасына 
құдай сала салған алтын ақша. Респуб-
ли каға бір Нұрекең аз. Жалғыз ағаш 
орман емес. Бізге жүздеген Назарбаев 
керек. 

– Қазіргі қазақ интеллигенциясы 
 туралы не айтасыз?

– (...) Бізде дәл қазіргі жағдайда 
зиялыға қазақ жұрты қалтасында 
қақпақтай дипомы бар кез келгенді 
апарып, сондай аңғал жомарттықпен 
таңа салатын сыңайлы. Егер зиялының 
басты анықтамасын «алдымен $з орта-
сына, одан ұлты мен халқына, қалды 
бүкіл $зге тіршілік $кілдеріне жаны 
ашу» деп түсінсек, дұрысы да осы бо-
лар, онда диплом зиялылықтың $лшемі 
емес. Жоғарыдағы анықтамаға жан 
дүниесі сай келіп, сонымен іштей ырғақ 
тауып жатса, $зге дегенде $гіз қара күші 
бар қарапайым шопыр, малшы да зия-
лы. Ал $зім дегенде $зегі үзіліп тұратын 
академигіңіз зиялы да емес. Ол тас 
жүрек диплом иесі, білім-ілімге бар жай 
ғана боқ қарын. Есебі, қарабайырлай 
айтсақ, ванна жиегінде отырып, дәл 
сол ваннаның тірі атомдардан құралуы 
мүмкін екенін және оның: «Абайлап 
құйрық бассайшы, ауырттың ғой жа-
нымды, қинадың ғой тәнімді» деген 
атомдық жан айғайы бар екенін ұға 
алатын адам ғана шын мәнінде зиялы.

Бұл критерийлерге біздің қазіргі 
қоғам жауап бере алуы неғайбыл. 
8лемді біртұтас жанды, нәзік  организм 
деп түсінетін зиялы бізде саусақпен 
санарлықтай. Жалпы қазіргі қазақ 
қ а у ы м ы н д а ,  н е г і з і н е н ,  б і л і м д і 
 номенклатура мен тәуелсіз ой ойлауға 
қабілеті жоқ, оған бағынышты функ-
ционер сауаттылар тобы ғана бар. 
Т$рт құбыласы түгел қоғамда дәл «құл 
иеленуші» мен «құлдардың» арасын 
ылғи да әшкерелеп, алдыңғысының 
тәубасын есіне түсіріп отыратын, 
ал құлдардың бейшаралығын бетіне 
басып, адамилыққа үндеп отыра-
тын зиялы бар. Бұл зиялыны қазақ 

«ТАЛАНТҚА ДА 
ТӘРБИЕ КЕРЕК...»

«алыстық». Ілкі сәт ояна бастағанымыз 
– осы соңғы қарын аша бастаған 
т$рт-бес жылдың күзі ғана. Бұл Ан-
дрей Платоновтың терең шұңқырынан 
(«Котлованды» оқыңыз) тырмысып 
шыға бастағандар тек нақты ғылымның 
(точная наука) $кілдері ғана. Ал әлгі 
кеңес тұсында $сіп-$рбіген гумани-
тарларымыз $здері ғана ол қырсық 
шұңқырда отырып қалса бір сәрі, қолма-
қол инкубатор жасап, дәл $здеріндей 
мыңдаған түк білместерді дайындап 
үлгерді. «Бахтин кім?» десең, быттиған 
мұрнын басып к$рсететін дәлдүріштер 
«егемен ел болып», Жоғары аттестация 
комиссиясының тізгіні $з қолымызға 
тигесін құмырсқадай қаптады. Түп-түгел 
ғалым болып кете жаздадық. 

(...) 8деби зерттеуде баяғы Мұхтар 
Мағауин ағамыздай жаңалық ашқан 
ғалымның атын соңғы кезде естісек, 
құла ғымыз керең болсын. 8деби к$к-
жие гімізден жаңа Мұқағали, Бердібек, 
Т$леген, Оралхан, Сағат, Асқар лар 
жоғалды. Баспас$зде бүгінгі күннің 
суретін салудың орнына қайдағы бір 
емші, әулие, бақсы, құшынаштардың 
ұпайын түгендеп, орыс журналистерінің 
мазағына қалып жүрміз. Ал той-томалақ 
десе, елдің алдымен ентігіп жетеміз, 
ертеңінде ішкен-жегенімізді ертегі 
ғып жазамыз. Халық болса аштықтың 
алдында. Қысқасы, рухани дүниеміз 
теңге сықылды жаппай инфляцияға 
ұшырады (...)

Жалпы диссертациялар қорғау-
дың фордтық конвейеріне жаңа 
к$зқараспен қарайтын уақыт әлде-
қашан жетті. Қазір ғой кейбіреуіміз: 
«Тәркілеу жылдарының Бейімбет 
 М а й л и н  ш ы ғ а р м а л а р ы н д а ғ ы 
бейнеленуі» деген сияқты «мәңгі 
$лмес» тақырыпта диссертация қорғап 
жібереміз де, күні ертең универси-
тетке барып, әдебиет тарихының кез 
келген буынынан сыпыртып лекция 
оқимыз. Біздей «білімділерге» Орхон-
Енисей жазбалары, кеңес әдебиеті 
ме – бәрібір, «алып та, шалып та 
жығамыз». Қысқасы, ботқа! Ондай 
ботқа ұстаздар ботқа шәкірттерді 
тәрбиелеп жатыр. Бұл к$п ботқа жина-
лып, күні ертең ботқа корреспондент-
мүшені, академикті сайлай салады. 
lйткені бұрынғы Одақтық қырағы 
бақылау тексеру жоқ. lзіміз би, $зіміз 
қожа болған соң аяғы кинорежис-
сер, марқұм Сұлтан Қожықовтың 
«Қыз Жібекті» түсіріп жүріп, қашай 
с а л ғ а н  к и н о  т а ң б а л ы  т а с ы н а н 
«әлемдік жаңалық ашып», масқара 
болған кезіміздей, ауадан академик 
жасап жүрміз. Бізден әлденеше к$ш 
озық, мәселен, Францияда білімді 
жазушылардың бәрі еш қорғаусыз-ақ 
Сорбонна, Нант секілді сайыпқыран 
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Қазақ тілінде жүздеген мектептер ашылып, 
қандастарымыздың ана тілінде к$птеп білім 
алуларына мүмкіндік туды. Жоғары оқу орын-
дарында да қазақ тіліндегі топтар к$бейді, 
қазақ тілін оқыту сапасы жақсара түсті. Ана 
тілінде білім алушылар саны артты. Білім беру 
мен ғылым, мәдениет, бұқаралық ақпарат, 
т.б. салаларда ілгерілеушілік бар. Қазақ тілін 
үйрету әдістемесін жетілдіру мен ұлттық 
терминологияны қалыптастыру бағытында 
да к$птеген жұмыстар жүргізілді. Енді қазір 
латын жазуына негізделген т$л әліпбиге 
к$шу жұмыстарын бастап жатырмыз. Латын 
жазуы на негізделген жаңа «Қазақ емлесінің 
негізгі ережелерінің» жобасы ғалымдардың 
 сараптауына ұсынылды.

Алайда тіл мәселесінің к$теріл геніне 
отыз жылдай уақыт $тсе де, қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебесіне сай тиісті деңгейге 
к$теріле алмауы неліктен? Қазақ халқы мем-
лекет құраушы әрі республикадағы саны 
жағынан басым ұлт болса да, қазақ тілінің 
екінші қатардағы тіл болып қалуының себебі 
неде? 

Қазіргі таңдағы ұлт мүддесі мен намысын 
жоғары қоятын, ұрпағының болашағына 
алаңдайтын қазақ ұлты $кілдерінің к$кейінде 
жүрген сауал осы. Олай болуы заңды да. 
Кешегі кеңестік кезеңде к$п теперіш к$ріп, 
қолданыс аясы шектеліп, жетімнің күйін 
кешкен ана тіліміздің ел тәуелсіздігі кезеңінде 
де т$рге шыға алмай отырғаны – толыққанды 
тәуелсіздігімізге жараспайтын құбылыс екені 
ақиқат. Ұлт тәуелсіздігінің негізгі белгілерінің 
бірі – оның тілінің үстемдігі. «Ұлттың тілі – 
сол ұлттың жаны, жан дүниесі. Ол жүректі 
соқтыртып тұрған қан тамыры сияқты. Егер де 
қан тамыры жабылып қалса, жүрек те соғуын 
тоқтатпай ма?!» деп ұлы М.8уезов айтқандай, 
тілдің болашағы – ұлттың болашағы! Тіл 
болмаса – ұлттың да болмайтыны шындық. 
Демек, мемлекеттік тіл мәселесі – ұлттық 
қауіпсіздіктің де мәселесі екені айқын.

«Ана тілі» газетінің үстіміздегі жылғы 15 
маусымдағы санында белгілі ғалымдар, ұлт 
пен тіл жанашырлары Амангелді Айталы мен 
8бдіжәлел Бәкірдің «Мемлекеттік тіл заңмен 
қорғалуы керек» атты мақаласында айтылған 
ойлар мен ұсыныстар елдің к$кейінде жүрген, 
ана тіліміздің тағдырына алаңдаушы мыңдаған 
отандастарымыздың тарапынан қызу қолдау 
тауып отыр. Мақалада қазақ тілінің пробле-
маларына терең талдау жасалып, $зекті мәселе 
ретінде мемлекеттік тілдің арнайы заңмен 
қорғалу қажеттілігі $ткір қойылған.

Елбасымыз Н.8.Назарбаевтың: «Қазақ-
стан ның болашағы – қазақ тілінде, $з 
тілімізбен $мір сүрейік! Бұдан артық қалай 
айтуға болады. Қажет десеңіздер, одан да 
оңайлатып айтайын: қазақ қазақпен қазақша 
с$йлессін!» деген ұсынысы кезінде қазақ стан-
дықтардың тарапынан қызу қолдау тапқандай 
к$рінгенмен, іс жүзінде толық жүзеге аспай 
отырғаны $кінішті-ақ!

Жиынды А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
директоры, филология ғылымының докторы, профессор Ерден 
Қажыбек кіріспе с$зімен ашты. lткен жылы Тіл білімі инсти-
туты «Қазақ тілін к$ркейтудің оңтайлы тәсілдері» атты кітапша 
шығарып, Алматыдағы жоғары оқу орындарына және т.б. меке-
мелерге таратылғанын, еңбекте орфографияны жетілдірудің тиімді 
тәсілдері к$рсетілгенін атап $тіп, бұл тұрғыда ғалым С.Бизақовтың 
орфографияны жетілдірудің тіліміздің фонетикалық, лексикалық, 
морфологиялық құрылымына қатысты тұстарына келгенде к$п 
еңбек сіңіргенін тілге тиек етті. 

ҚР ҰҒА академигі lмірзақ Айтбайұлы ғалымның еңбектері ана 
тіліміздің құндылығын сақтауда, әсіресе жазу мәдениетімізді да-
мытуда басымдық танытып, тіліміздің кең қанат жаюына әсер етіп 
отырғанына назар аударды. ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
президенті М.Жұрыновтың құттықтау хатын оқып, ғылыми-
зерттеу ісіндегі және инновациялық қызметтегі зор табыстары 
үшін берілген Ұлттық ғылым академиясының Құрмет грамотасын 
табыстады. Сонымен қатар А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институты мен халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы атынан бірлесе 
жазған Алғыс хат та С.Бизақовқа табысталды.

Негізгі баяндаманы филология ғылымының докторы, про-
фессор Мырзаберген Малбақов жасады. «Сегіз қырлы, бір сырлы 
ғалым» атты баяндамада ғалымның жеке қырлары жан-жақты 
талданды. Ғалымдығы, оқытушылығы $з алдына, 1990 жылдан бері 
Қазақ радиосында «Түркі тектес түгел бол» хабарын жүргізгені, 40-
тан астам жазылым-таспа радионың алтын қорында сақталғаны, 
сондай-ақ тоғызқұмалақтан халықаралық және елімізде $ткен 
сайыстың бірнеше дүркін жүлдегері әрі «Тоғызқұмалақ әліппесі» 
оқулығының қос авторының бірі екені және т.б. к$пшілікке 
беймәлім қырлары әңгіме $зегіне айналды.

Филология ғылымының докторы, профессор Фаузия  Оразбаева 
мерейтой иесінің $те еңбекқор, терең білімді ғалым екенін атап 
$тіп, орфографияны жетілдіру арқылы мемлекеттік тілімізді 
орыстілділерге құрмет тұтқызып, тұғырына қондыру бүгінгі 
таңдағы $зекті мәселе екенін, бұл тұрғыда ғалымның атқарып 
отырған еңбегінің ұшан-теңіз екенін жеткізді. 

Жиын барысында филология ғылымының докторлары, про-
фессорлар 8лімхан Жүнісбек, Жамал Манкеева, Орынай Жұбаева 
және т.б. с$з с$йлеп, пікірлерін білдірді. Ғалымның еңбегін 
жоғары бағалап, оның мемлекеттік тілдің жанашыры, жаңа емле 
және с$йлеу мәдениетін зерттеген ғалым екеніне тоқталып, 
адамгершілік қырларын с$з етіп, нағыз $з ісінің білгірі екенін 
жеткізді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ҚҰРМЕТ
Қазақ тілінің бүгінгі жағдайы мен оның 

мәртебесін биіктетіп, қолданыс аясын 
кеңейту, отандастарымыздың мемлекеттік 
тілге деген ықыласын оятып, намысын қайрау 
ба ғытында к$п айтылып та, жазылып та ке-
леді. Біздіңше, мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясының кеңеймей отыруының бірнеше себебі 
бар. Солардың негізгілеріне тоқталып $телік. 

Ең басты себеп, қазақ ұлты $кілдерінің 
ана тіліне деген немқұрайдылығы – ұлттық 
намыстың жоқтығынан. Ұлтын сүйетін әрбір 
адам, мейлі ол мемлекеттік тіл болмағанның 
$зінде, $з ана тілін к$кке к$теріп, ерекше 
қадірлеп, сол тілде с$йлеуді парыз санамақ. 
lз ұлтының қадір-қасиетін ана тілі арқылы 
ұлықтап, ата-бабасының асыл аманатындай 
ардақтамақ. Ал ұлан-байтақ аумақты алып 
жатқан Қазақстан Республикасы деп атала-
тын тәуелсіз елдің мемлекеттік тілі болып 
саналатын ана тілімізде с$йлемей, $зге тілге 
басымдық беруіміз – елдігімізге сын, аманатқа 
қиянат.

Екінші себеп – кеңестік идеология са-
насына әбден сіңіп, социалистік интер-
национализммен уланған,  тәуелсіздік 
алғанымызға ширек ғасырдан асса да, әлі 
күнге дейін құлдық психологиядан ары-
ла алмай жүрген орыс тілді қазақтардың 

тіл жанашыры, к$рнекті лингвист ғалым 
Ш.Құрманбайұлы былай деген болатын: 
«Жаппай қолданылу барысында тіл екшеліп, 
қырналып, әдеби нормалары қалыпқа түседі 
және сол қоғамның сұранысына сәйкес 
$ркендеп те отырады. Екіншіден, қандай 
да бір тілді білу қоғамдағы қажеттілікке 
айналған кезде адамдар оны үйренуге ба-
рынша мүдделі болады. ...Үшіншіден, сол 
тілге деген қажеттілік қоғам мүшелері та-
рапынан тіл үйрету әдістемесінің жетілуін 
талап етуді күшейтеді. Озық әдістеме мен 
жақсы әдіскер мамандарға сұраныс артады. 
Оқулықтар мен әдіскер мамандар арасында 
шынайы бәсекелестік туындайды. Яғни, тілге 
деген сұраныс оқыту әдістемесінің жетілуіне 
түрткі болады әрі қоғам мүшелерінің тіл 
үйренуге ынта-ықыласын да арттырады». 
Білікті маманның бұлтартпас дәйегі осындай!

Қ а з і р  д е ,  ә с і р е с е  қ а л а л ы қ  қ а з а қ 
ұлты $кілдері  арасында орыс т іл інде 
с$йлесетіндерінің саны басым болып отыр. 
Мемлекеттік басқару орындарын-
да қарым-қатынас негізінен 
о р ы с  т і л і н д е  ж а с а л а д ы . 
М е м л е к е т т і к  қ ы з -
м е т ш і л е р  м е н 
 лауазымды 

к$рнекті саяси қайраткері М.Э.Расулзаде де: 
«Ана тілін білмей, $зге тілде с$йлеп, зиялы 
болған адам күлкілі болмақ. Олардың $з ор-
тасымен байланысы мардымсыз. Олар бір 
ортадан алшақтайды да, бірақ екінші ортаға 
толық кіріге алмайды» («Не знающие родной 
язык, ставшие интеллигентами, говорящими 
на другом языке, бывают смешны. У них при-
вязанность к собственной среде минимальна. 
Они отходят от одной среды, но в другую не 
могут войти полностью») деп жазған екен.
Гарвард университетінде отыз жылдың үстінде 
президент болған Чарлз Эллиот: «Мен еркек 
пен әйел үшін білімнің қажетті б$лігі ретінде 
бір ғана рухани құндылықты мойындаймын, 
ол – ана тілін еркін және талғаммен пайдала-
ну» дейді. 

Қазақстан Республикасының  Прези  денті 
Н.8.Назарбаев $зінің «Бола шаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 
мақаласында барша қазақстандықтарға 

МЕМЛЕКЕТТІК 
ТІЛ ТУРАЛЫ 
АРНАЙЫ ЗАҢ ҚАЖЕТ

-

-

-

-

кертартпалығы деп есептейміз. Ұлтсыздық 
санадан арылмайынша – толыққанды 
тәуелсіздік жоқ. Ұлтшылдық сезім, ұлттық 
рух, мемлекетшілдік мүдде болмаған жерде – 
ана тіліміздің де к$сегесі к$гермейді. Алаштың 
ардақтысы Ж.Аймауытовтың осыдан бір 
ғасыр бұрын (1918 жылы) «Ұлтты сүю» атты 
мақаласындағы қазақ оқығандарына қарата 
айтқан: «Естеріңізде болсын: қара халықтың 
мәдениетті болуынан мәдениетті кісінің 
қазақ болуы қиын, баласына осы бастан ұлт 
рухын сіңіріп, қазақ $міріне жақындатып 
тәрбиелеу керек. Орыс тәрбиесін алған бала 
ұлт қызметкері бола алмайды» деген с$зі қазір 
де $зектілігін жойған жоқ.

Үшінші себеп – мемлекеттік тілге деген 
қажеттіліктің, сұраныстың жоқтығы. Тіл – 
қарым-қатынас жасаудың, ойды білдірудің, 
қоғамдық-тарихи тәжірибені жеткізу мен 
меңгерудің, жоспарлау мен қолдаудың құралы 
болғандықтан, адам тіршілігі мен қоғамдық 
$мірде оған деген қажеттілік болуы керек. 
Қажеттілік бар жерде ғана оған деген сұраныс 
болады, талпыныс артады. Осы кезге дейін 
қоғамда қазақ тіліне деген қажеттіліктің 
болмауынан, барлық салада негізгі қоғамдық 
қатынастардағы функцияларды орыс тілі 
атқарып отырғандықтан, мемлекеттік тіл 
екінші орынға ығыстырылып, жаппай 
қолданыстан шеттетіліп келеді. 

Тәуелсіздігіміздің жиырма жеті жылында 
ана тіліміз орыс тілінің шылауынан шыға 
алмай, екінші қатарда қалып отырғанда, енді 
бастауыш сыныптан бастап жаппай ағылшын 
тілін үйретуді міндеттеу – жығылғанның үстіне 
жұдырық болғалы тұр. Ал жоғары сыныптарда 
ғылыми пәндерді ағылшын тілінде оқыту – 
қазақ тілінің ғылымнан ығыстырылуына бас-
тайтын жол. Мынаны түсінуіміз керек: к$п тіл 
білу, соның ішінде әлемдік қауымдастықтағы 
ең ықпалды тіл – ағылшын тілін үйрену аса 
қажет. Оған ешкімнің де күмәні болмаса ке-
рек. Ықылас болса, қай тілді де үйренуге бола-
ды, оған қазір мүмкіндіктер жеткілікті. Себебі 
оларға деген қажеттілік бар. 8лі қазақ тілінде 
оқып-жаза білмейтін, ойын дұрыс жеткізе 
алмайтын балаға орыс және ағылшын тілдерін 
қатар үйрету – қазақтың тіліне, ұлттық мүддеге 
жасалған қиянат болып к$рінетінін жасыра ал-
маймыз. Ал «үштұғырлы тіл» деген тілдік сая-
сат онсыз да қолданыс аясы тарылып тұрған 
қазақ тілін енді үшінші орынға ығыстыра ма 
деген қауіп қоғамда сейілмей отыр. 

К$птеген отандастарымыз мемлекеттік 
тілге немкетті қарап, $здерінің тіл үйренуге 
ықылассыздығы мен салғырттықтарын түрлі 
себептер айтып, ақталмақ болады. Мұның бәрі 
негізгі себеп емес, басты себеп – мемлекеттік 
тілге деген сұраныстың, қажеттіліктің бол-
мауында жатыр. Тілге деген сұраныс болған 
жерде тілдің дамуына, кең қанат жаюына 
және үйрету әдістемесінің жетілуіне $зінен-$зі 
жағдай жасалып, бір-бірімен сабақтас бірнеше 
мәселе $здігінен шешіле бермек. Бұл туралы 

бас шылардың дені қазақша с$йлемейді. Қа-
зақша оқыған немесе қазақ мектептерінде 
оқып жүрген ұл-қыздарымыздың $зі орысша 
с$йлеуге бейім. Парламент қабылдаған заңдар 
мен мемлекеттік ресми құжаттар к$п жағдайда 
$зге мемлекеттің тілі – орыс тілінде дайында-
лып, содан кейін қазақ тіліне аударылатыны 
жасырын емес. 

Біздің елде ғана мемлекеттік тілді білмеу 
айып емес, қайта артықшылық саналатындай. 
Басқа елдерде сол елдің мемлекеттік тілін 
білмесе, қара жұмысқа да орналаса алмайтын 
болса, біздің елде қазақ тілін білмейтіндер 
ең жоғары лауазымдарға тағайындалып, 
басшылық орындарда еш кедергісіз қызмет 
істей береді. Олар жиналыстарды орыс тілінде 
жүргізіп, халықпен $зге елдің тілінде с$йлеуді 
қалыпты жағдай деп есептейді, мемлекеттік 
т іл  болып табылатын ата-бабасының 
тілін мансұқтап отырғанына арланбайды. 
Мемлекеттік идеологияның ең ықпалды са-
ласы болып саналатын ақпараттық кеңістікте 
де орыс тілінің басымдығы жоғары: қазіргі де-
ректер бойынша еліміздегі бұқаралық ақпарат 
құралдарының 65-70 пайызы орыс тілді екен.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
республикамыздағы сандық үлесі жоғары 
орыстар мен басқа да ұлт $кілдерінің талап-
тілегі ескеріліп және ұлтаралық жағдайдың 
тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында 
орыс тіліне қатынас тілі деген мәртебе беріліп, 
мемлекеттік тілмен қатар қолданылуының 
Конституцияда бекітілуін түсінуге бола-
ды. К$пұлтты республикамыздағы барлық 
ұлттардың теңдігі мен еркін дамуы жолындағы 
жүргізілген к$птеген шаралар $з жемісін беріп 
келеді. 

Одан бергі кезеңде жағ дай мүлде $згерді, 
қазақ ұлты рес пуб ликадағы саны басым 
ұлтқа айналды. Тек қа зақтар ғана емес, басқа 
ұлттардың да қазақ тілін меңгеруге деген 
ынтасы артуда. Қазір Қазақстандағы қазақ 
ұлтының үлес салмағы 70%-дан асып отыр. 
Еліміздегі мектеп оқушыларының 70%-дан 
астамы қазақ тілінде білім алуда. Жылдан-
жылға қазақ мектебінің бірінші сыныбына ба-
ратын балалардың саны к$беюде. Сондықтан 
ендігі жерде қазақ тіліне мемлекеттік тіл 
ретінде айқын басымдық берудің, мемлекеттің 
бүкіл аумағында қоғамдық қатынастардың 
барлық саласында қолданылатын мемлекеттік 
басқару, заң шығару, сот ісін жүргізу және 
ісқағаздарын жүргізу тілі ретіндегі айрықша 
мәртебесін Конституцияда бекітіп, арнайы заң 
қабылдаудың уақыты жетті деп білеміз. 

Еліміздің Президенті Н.8.Назарбаев 
$зінің 2006 жылы 11 мамырда «Ана тілі» 
газетіне берген «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде» атты сұхбатында қазақ тілінің 
тағдыры мен бүгінгі ахуалына тоқталып, 
Тілдер туралы заңды қайта қарап, қажет болса 
замана талабына сай $згерістер енгізу керектігі 
туралы айтқан болатын. Одан бері де он екі 
жыл $тіпті. Сондықтан жоғарыда аталған 
ғалымдарымыз бен халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының жариялаған Үндеуі к$пшіліктің 
к$ңілінен шығуда.

Зиялылықтың басты белгілерінің бірі 
– ана тілінде с$йлеу.  «Ұлттық рухтың 
негiзi – ұлттық тiл» деген ұлтымыздың ұлы 
күрескері М.Шоқай ұлттық зиялылар туралы 
мақаласында: «Ұлттық зиялылар қатарына 
тек $з халқының саяси, экономикалық және 
әлеуметтік дамуына қалтқысыз қызмет ете 
алатын адамдар ғана кіре алады» деп қадап 
айтқан ғой. Ал ұлтқа қызмет етуде сол ұлттың 
тілінде с$йлеп, оны айрықша қадірлеу – ұлт 
зиялысының асыл парызы.

М.8уезовтің: «Бұл дәуірде $з тілін, 
әдебиетін білмеген, қадірлемеген адам толық 
мәнді интеллигент емес деуге болады. Себебі 
ол қандайлық мамандық білімі болса да руха-
ни, ой тәрбиесінде сыңаржақ азамат болады» 
деген лебізін неге ұмытамыз? 8зербайжанның 

«мықты әрі жауапкершілігі жоғары Біртұтас 
Ұлт болу үшін болашаққа бірге қадам басу-
ды, бұқаралық сананы $згертуді» ұсынды. 
«Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамы-
рынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды» 
деп Елбасының $зі айтқандай, бәсекеге 
қабілеттілік, прагматизм және реализм, ұлттық 
бірегейлікті сақтау, сананың ашықтығы 
секілді негізгі бағыттардың қай-қайсысы да 
ұлттың рухани кемелденуінің, ұлттық сананың 
жаңғыруының кепілі болмақ. 

Осы мақалада Мемлекет басшысы «ұлттық 
код» туралы мәселеге тоқталып, оны рухани 
жаңғырудың негізгі тұғыры ретінде сипаттай-
ды: «...Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты 
шарты – сол ұлттық кодыңды сақтай білу. 
Онсыз жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа 
айналуы оп-оңай». 

Ұлттық код – сол ұлттың жаратылысын, 
болмысын, рухани бітімін, дүниетанымын, 
$мір салтын айқындайтын негізгі белгі-
лерді жинақтайтын жүйе. Яғни халқы-
мыз дың ғасырлар бойы жинақталған $мір 
тәжірибесінен сұрыпталып жеткен ең 
жоғары бағаланатын қасиеттерінің, ұлттық 
құндылықтар жүйесінің, тұжырымдалған 
дүниетанымының сығымдалған формуласы. 

Ұлттық кодтың негізі – ана тілі, салт-
дәстүрі, тарихи жады, мәдениеті мен ұлттың 
ділі. Жалпы ұлттың қоғамдық-әлеуметтік, 
экономикалық қатынастарындағы барша 
$зекті танымдар, к$зқарастар мен ұстанымдар 
ұлттық сананың негізін құрайды.

Ұлттық сана – ұлт руханиятының негізі 
болса, ұлттық код – оны түрлі салалар бойын-
ша толықтырып тұратын құрауыштары. 
Ұлттық код – ұлттық сананың $зегіне апара-
тын, оның негізін құрайтын мән-мазмұнын 
ашатын кілті. Ұлттық құндылықтар ұрпақтан-
ұрпаққа ұлттық тәрбие, тарихи жады, салт-
дәстүр, тарихи тұлғалар тағылымы, ілім-білім 
мен әдеби-мәдени, тарихи мұралар арқылы 
беріліп отырады.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
маңызы ұлттық код арқылы қоғамдық сана-
ны жаңғыртып, ұлттық рухты к$теруде жа-
тыр. Рухы биік ұлт қана заманның талабына 
сай болып, қатал уақыттың тәуекелдеріне 
т$теп беріп, алдыңғы қатарлы елдермен 
бәсекелестікте дами алады.

Ұлттық кодтың жиынтық қазығы, тұғыры 
– тіл. Тіл – ұлттық дүниетаныммен, ұлттық 
санамен тығыз байланысты күрделі ұғым. 
Ана тілі – сол ұлттың күллі асыл қасиеттерін, 
қастерлі ұғымдарын бойына жинап, сақтайтын 
алтын $зегі. Қазақ халқы ана тілін аса қадірлі 
рухани мұрасы ретінде қастерлеп, ғасырлар 
бойы сақтап, жетілдіріп, дамытып келеді. Егер 
әлемдік қауымдастықта ұлттық болмысымыз-
ды сақтап, елдік келбетімізбен бәсекелестікке 
ұмтыламыз, ұлттық құндылықтарымызды 
жасампаздықпен дамытамыз десек, ана 
тілімізді мемлекеттік тіл ретінде лайықты 
тұғырына қондыруымыз керек.  Бұл – 
дәлелдеуді қажет етпейтін ақиқат! Одан басқа 
жол жоқ! Елдегі барлық салалар – саясат, 
білім беру, ғылым, ақпараттық кеңістік, эко-
номика мен қаржы, т.б. – мемлекеттік тілге 
тұғырланып, $зге ұлттық тілдер (орыс тілі 
де) диаспора тілдері ретінде $з ауқымында 
еркін дамитын болса ғана ұлттың болашағы, 
еліміздің ертеңі үшін алаңсыз бола аламыз.

Қорыта айтқанда, мемлекеттік тіліміз 
мемлекеттің қорғауына зәру. lзге $ркениетті 
елдердегідей, мемлекеттік тіл туралы арнайы 
заң қабылданып, жұмыс істегенде ғана қазақ 
тілінің халі жақсарады деп білеміз. Сондықтан 
Ата Заңымызға $згеріс енгізіп, ондағы 
«Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
тіл – қазақ тілі» деген бапты «ұлтаралық тіл» 
ретіндегі орыс тілін қосақтаудан арылтып 
және мемлекеттік тілге қажеттілік туғызатын 
«Мемлекеттік тіл туралы» жаңа арнайы заң 
қабылдау қажет деп санаймыз.

Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ, 
Манғыстау облыстық «Қазақ 
тілі» қоғамдық бірлестігінің 

төрағасы

Әділет ҚАБЫЛОВ,
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 
университетінің профессоры, филология 

ғылымының кандидаты

ҚҰРМЕТ

-

ЗЕРДЕЛІ ҒАЛЫМ

ШЕБЕРЛІК 
СЫНҒА ТҮСТІ

Жалпы облыста үш мыңнан астам мемлекеттік қызметші 
бар екен. Олардың бәрі де – $з ұлтымыздың $кілдері. Ал 
мемлекеттік қызметшіге жүктелер міндет те, жауапкершілік 
те жоғары. Шараның басты мақсаты – мемлекеттік тілдің 
қолдану аясын кеңейту, мемлекеттік қызметкерлер арасында 
ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, тіл мәртебесін к$теру, 
таза с$йлеуге үйрету, $з ұлтына, еліне деген сүйіспеншілікті 
ояту.

Байқауға облыс әкімдігі, Мемлекеттік кірістер, Т$тенше 
жағдайлар, Статистика департаменттері, Жастар саяса-
ты басқармасы және Жылыой, Қызылқоға, Махамбет 
аудандарының мемлекеттік қызметшілерінен құрылған 8 
команда қатысты.

Сайысқа қатысушыларға $з салаларындағы жұмыс 
бағытында кездесетін оқиғалар, әртүрлі қиын кезеңнен жол 
таба білу шеберліктерін шағын к$ріністермен бейнелеу, 
«Мәңгілік Ел – Мәртебелі тіл» тақырыбында музыкалық және 
театрландырылған қойылымдарды к$рсету, аудармашының 
шеберлік, үш тұғырлылық, шешендік шеберлік, тіл 
 туралы даналық с$здерден, әйгілі ғалымдар мен саяси 
қайраткерлердің, ұлылардың с$здерін насихаттау, ой-пікірін 
ортаға салу ұсынылды.

Қазылар алқасының ұйғарымымен бас жүлдені  Махамбет 
ауданының командасы, I орынды Т$тенше жағдайлар 
департаменті, II орынды Мемлекеттік кірістер департаменті, 
III орынды Жылыой ауданының командалары иеленді.

E.АМАНШИН
Атырау облысы

БАЙҚАУ
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2018 жылН Е М Е Н  Қ У А Н Т А С Ы З ?

МӘҢГІЛІК ЕЛДІҢ – 
МӘҢГІЛІК ТІЛІ

Бәрі өзімізге байланысты болып тұр

қай жерде жерленген?

Қазақстан халқының тілдері мен 
мәдениеті және салт-дәстүрі күні 
мерекесіне арналған «Мәңгілік елдің 
– мәңгілік тілі» атты шарада об-
лыс әкімінің орынбасары Ұласбек 
Сәдібеков осылай деді. Түркістан 
қаласында, Қ.А.Ясауи атындағы 
ХҚТУ-дың Мәдениет орталы-
ғында облыстық Қазақстан халқы 
 Ассамблеясы мен облыстық тілдерді 
дамыту, архивтер мен құжаттама 
басқармасының ұйымдастыруымен 
$ткен мерекелік шараның мақсаты 
да айқын – Мемлекет басшысының 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

Дегенмен, ол тұстағы БАҚ елу пайыз қазақша 
с$йледі, тіпті таза қазақтілді «Шалқар» радиосы, 
«Алатау» телеарнасы ашылып, жемісті жұмыс 
істеді. Ең бастысы – ол тұста қазақша қате 
айтылған, жазылған с$з болмайтын. К$шемізде 
де қате с$зді былай қойып, бір әрпі қисайған 
жартақта, жолтақта жоқ еді. Орысша ғана емес, 
қазақша дұрыс айтып, жазбау да ұят, күнә, 
кемшілік саналатын. Тоқсаныншы жылғы 
қазақ тілі тәуелсіз Қазақстанның, сол кезде де 
ұлтжанды қазақтың қолына осы күйде тиді.

Ал бүгіндегі тілім, елім дегенде етегі жасқа 
толардай $рекпитін хал-күй, әрекет 1987 жылғы 
«Қос тіл – қос қанатың» дейтін ұран, «Қазақ 
тілі қоғамы» құрылу, «Ана тілі» газеті шығу, 
мемлекет құрушы ұлт тілі мемлекеттік тіл бо-
лып жариялану, маңдайша, мекеме аттарының 
қазақшаланып, екі тілде жазылу, арнайы заң, 
бір-екі үкіметтік қаулы қабылдану,  Елбасы 
тағына үміткерден тілдік емтихан алған болу, 
тілді дамытуға қатысты бірнеше жылдық 
бағдарлама жасалып тұру сияқты бір жағы 
дақпырттық сипатты, аты дардай да заты босбел-
беу істермен басталып, жалғасып жатты.

Содан бергі отыз жылда тілге, терминге 
арналған үкіметтік, парламенттік, ғылыми, 
республикалық, аймақтық, тіпті ауылдық 
жиын, айтылған с$з, қойылған мақсат, берілген 
сертте есеп жоқ. Тілдің жайын с$з қылып, ой 
тербеп, қалам тартпаған қазақ та қалмағандай. 
Қазынадан тілге б$лінген, тілге деп б$лінген 
қаржы-қаражат та аз болмады. Сірә, әсіресе сырт 
к$зге қазақтан ұлтшыл халық, қазақ үкіметінен 
мемлекетшіл билік, қазақ зиялысынан елшіл 
қайраткер жоқтай-ақ болды.

Алайда соншалық шабылып, жабылғандағы 
жеткен жетістікті саралар болсақ, «баяғы жартас 
– сол жартас» дерлік. 

Біріншіден, отыз жылда отыз с$з үйренбеген 
қазақ та, қазақстандық та жетіп-артылады. 
Қазақ тілі $зінің ана тілі, елінің мемлекеттік тілі 
екенін түсініп, мойындап, қазақша с$йлейін 
деген  ниетке келе қоймаған, қызмет орны 
ғана емес, отбасында да орысша с$йлеуін 
жалғастырып келе жатқан қазақ әлі де к$п. Отыз 
жылды, қатардағы қара қазақты айтамыз, жасы 
сексенге келген қаламгер, қайраткер қазақтың 
$зі мама, папа, понедельник, сентябрь дейтін 
кеңестік тілінен жаңылар сыңай танытайын 
демей де келеді. 

Қазақтың $зі, үкіметі үйреніп, қолданып 
жарытып жатпаған қазақ тілін $зге ұлт $кілдері 
де үйрене қояйын деген жоқ, үйренерлік себеп 
те к$рмей отыр. Оларға қазақ тілін білейін, 
қолданайын дегізетін қандай да қажеттілік те 
әзір туа қойған жоқ.

бағдарламалық мақаласындағы 
ұлттық бірегейлікті сақтау, ұлттық қод 
сынды бастамаларға қолдау к$рсету. 
lңір тұрғындарын айтулы мереке-
мен құттықтаған Ұласбек Сәдібеков 
«Қазақстан халқының тілдері күні» 
мерекесіне орай түркі дүниесінің 
қарашаңырағы – Түркістанда тұң-
ғыш облыстық тіл фестивалі $тіп 
жатқанын атап $тті. «Түркістан – 
қазақ руханиятының алтын бесігі, 
ұлттық құндылықтардың қазыналы 
діңгегі. Түркістандықтар тіл мен 
дәстүр, тарих пен тәрбие тұрғысында 
байтақ еліміздің барлық $ңірлеріне 

Арнайы қаралып-анықталмауы, қадағаланып 
отырмауы, тіпті назарда да болмауы себепті 
ісқағазының қаншасы қазақ тілінде жүретінін бір 
құдай біледі. Орталық, республикалық атқарушы 
билік негізінен орыстілді  болғандықтан 
аймақтық, жергілікті биліктің қағаз-құжаттары 
да міндетті түрде екі тілде дайындалады және 
соның $зінде қазақшасы орысшасының аудар-
масы, к$шірмесі, тіркемесі мәртебесіне ғана ие.

Ал Қазақстан аумағына тарайтын басқа, 
әсіресе орыстілді ақпараттың пайда болып, 
к$бейгені соншалық, мемлекеттік тілдегі ба-
сылым мен электрондық ақпарат түрінің $зін 
елу пайызға жеткізу мүмкін еместей күйде. Ең 
бастысы – ұлттық радио мен телеарнада, түрлі 
жарнама, жартақтада орын алып отырған орыс 
тілінен с$збе-с$з аудара немесе қалай болса 
солай жасалып жатқан тіл бұзу әрекеті, тіл, теле-
арна алдындағы жауапсыздық адам айтқысыз 
деңгейге жетті. 8рі мұны жай жұрт емес, тілші, 
әдебиетшілердің $зі жасауда. Ақпарат құралдары 
к$мегімен бұқара тілін түзеуі тиіс журналшы 
қауым, керісінше, оны жермен-жексен етудің 
к$шбасшысына айналды.

Елдегі ұлты орыс, орыстекті оқушы үлесі 
әлдеқайда т$мен бола тұра орыстілді мектеп 
саныаса азая қойған жоқ. Ұлттық тілдегі оқулық 
тілін айтудың $зі артық. Осынша уақыт $тсе 
де, қазақ ғалым-ұстазы $зіндік сапалы оқулық 
жазуға қауқарсыз халде. Жоғары оқудағы қазақ 
топтары артқанымен, ондағы пәндердің біразы 
орыс тілінде $тіп келеді. 

Кез келген тілдің басты мәселесінің бірі –
терминге келейік. Бұл ретте ғасыр бойы ресми, 
ғылыми қолданыстан шығарылып, с$зжасам 
жүйесі толық тоқырауға ұшырап келген тілдің 
терминдік жүйесі, баламасы әуелі ұлттық 
тілден ізделу, жоғы жаңадан жасалу, қоланысқа 
шығарылу, к$пшілік талқысына салыну керек 
еді. Алайда оның орнына бар әрекет әлі туып, 
табылып, пайда болып та үлгермеген «терминді» 
тездетіп және жүздеп, мыңдап бекіту ғана болып 
келеді. 

Пәленбай қаржы жұмсалып, аз уақыт 
ішінде бір емес, үш дүркін шығып үлгерген 31 
томдықтың, әсіресе алғашқылары балама ұсыну, 
жаңа с$з жасау, терминнің құрығанда біразын 
қазақшалау жұмыстарын жиып қойып,«орысша-
қазақша» аталатынымен, басым б$лігі аномалия 
– аномалия, аналогия – аналогия дегендей «қос 
с$зден» тұратын немесе аномальдық, аналогиялық 
түрінде қазақшаланған және бір с$зі бір с$зіне 
қайшы, әр беті, әр томында әртүрлі берілген 
с$здіктер қатарын к$бейтіп қана қойды.

Ал тілді қолданысқа енгізу, тұрақтандыру, 
осы бағыттағы бар жұмысты баянды етудің 

негізін қалауы тиіс ғылым не істеді дегенге 
келсек, біріншіден, тіл білімі ордаларында сала 
терминінің $зіне ғана қатысты, сірә, бірнеше 
ондаған ғылыми диссертация қорғалды. Бірақ 
ол қорғаушылардың бірде-бірі тілші, терминші 
маман болып қалыптасып, ең болмаса, сол 
сала термині бойынша шығып жатқан атал-
мыш с$здіктерді жасауға атсалыса алмады. К$п 
ұзамай-ақ не істеп, не қойғандарын ұмытып та 
үлгерді.

Екіншіден, біз – тұрғынының пәлен пайы-
зы к$рші жатқан имперлік мемлекет ұлтының 
$кілінен тұратын, жергілікті халық түгелдей  
сол ұлт тілінде түсінісіп, түген пайызы $з тілін 
ұмытып, одан бас тартып та кеткен, тілдік 
қарым-қатынасы 70 жыл бойы толық түрде басқа 
басым тілде жүргізіліп келген елміз. Осындай, 
яғни тіл заң күшімен міндеттеліп қана енгізіле 
алмайтын елде мемлекеттік тіл, ұлттық тіл, 
ана тілі деп аталатын тілдің $зін кең тарапты 
қолданысқа түсіру мүмкіндігі, қалай енгізу 
керектігі туралы арнайы жоба жасалып, үкіметке 
ұсынылмады, зерттеліп-зерделенбеді. Үкімет 
те $з тарапынан ондай мәселе қоймады, керек 
қылмады. Тіпті қашан да, қай санында да тіл 
тақырыбын аттап $тпейтін баспас$з бетінде де 
қазақты, үкіметті, $ндіріс пен шаруашылықтың 
түрлі саласын қазақша с$йлету үшін не істеу 
керек, бұл ретте қай саланың қандай ерекшелігі 
бар дейтін ой қозғалып, сұрақ қойылып к$рмеді.

Сірә, әуелгі мақсат-мұраты бойынша қазақ-
тың түрлі топтарын тілдің әр алуан істеріне 
жұмылдыру үшін құрылған Қазақ тілі қоғамы 
да «халықаралық» атанып, он, он бес, жиырма 
жылдық мерей тойын ана қала, мына қалада атап 
$ткеннен, ара-тұра $здері жиналып алып, тілді 
менсінбейді, есігінен қаратпайды дегеннен басқа 
ештеңе істемеді. Қандай да нақты ісімен есте 
қала алмады. Мысалы, үкіметтің мемлекеттік 
тілге қатысты к$пжылдық бағдарламалары тілді 
енгізу, қай сала, қай �ңірге қалай енгізу, оны неден 
және қашан бастап, қашан аяқтау сияқты  басты, 
шешуші қадамдарды айналып $тіп, 30 жыл 
бойы түрлі шара �ткізу, үгіт-насихат жүргізу, 
с�здік, кітап шығару сияқты қосымшалық 
сипатты іс-әрекеттерге негізделіп келді. Ал 
осы бағдарламаның жасалу, орындалуын жан-
жақты талқылап, бақылап, оны қара халыққа 
түсіндіріп отыруы тиіс қоғам мұндайдың, мұндай 
міндетінің бар-жоғын, сірә, байқаған да емес.

Кез келген істің жүзеге асуы үшін ең әуелі 
оны істейін дейтін шын ниет болуы әрі ол ниет, 
бастама киіз кімдікі болса, білек сонікі дегенге 
сәйкес нәрсенің шын иесінен шығуы керек. Ал 
тілдің иесі – қашан да қара халық та, халықтың 
иесі – зиялы қауымы. Ендеше, тіліміздің бүгінгі 
болымсыз жайы бірінші кезекте осы екі иесі 
белсенділігінің т$мендігінен, с$зі мен ісінің 
арасы тым алшақ болып келуінен дер едік. Олай 
дейтініміз, тәуелсіздігін кеше ғана жариялаған 
елдің әр адамының адамдық, азаматтық міндеті 
– әуелі басқаны қойып, $зі $з тілінде с$йлеуге 
к$шу, тіл шұбарламай таза с$йлеуге дағдылану, 
$зінің бұзық с$здерін анықтап алып, бірте-
бірте, бір-бірлеп олардан тыйылу болса, екінші 
– осының бәрін бала-шағасы мен айналасы-

ол барлық қатысушыларды «Тілегі 
мен тілі бір қазақстандықпыз» деген 
идеяны ұстанып, осы бағыттағы игі 
істерді жалғастыруға шақырды. 

Жиын барысында $ңірде тіл 
саясатының жүзеге асуына лайық-
ты үлес қосып жүрген бір қатар 
азаматтар марапатталды. Қазақ -
стандықтардың берекелі бірлігін 
дәріптейтін «Шаңырақ» поэ ти-
калық-хореографиялық компози-
циясы сахналанып, этномәдени 
бірлес тіктердің жанындағы шығар-
машылық ұжымдардың қатысуымен 
концерттік бағдарлама $тті. Мере-
ке аясында қазақстандық қоғам-
ның мәдени әралуандығын, ру-
хани кемелдігін және азаматтық 
бір тектілігін к$рсететін, облыста 
қызмет атқаратын 17 этномәдени 
бір лестіктің тілі, мәдениеті, салт-
дәстүрі күні, қол$нер бұйымдары 
мен ұлттық аспаптарынан к$рме 
ұйымдастырылды. 

Айта кетелік, қазіргі таңда об-
лыстың барлық аудан, қала ла рын-
да мемлекеттік тілді және орыс, 
ағыл шын тілдерін тегін оқытатын 
орталықтар жұмыс істейді. lңірдегі 
этнос $кілдерінің 84 пайызы мемле-
кеттік тілді еркін меңгерген.

Е.�БДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы

на айтып, таңып, ж$н с$зін $ткізе, оларды 
к$ндіре білуі тиіс еді. Яғни қалыпты қазақ, адам 
әлдекімнің үкімін, ұсынысын күтіп отырмай 
және Елбасының, басқаның «Қазақ қазақпен 
қазақша с$йлессін» дегені үшін емес, керісінше, 
$зі $згені, үкіметті бұлай етуге жан-жақты 
мәжбүрлеуі, мәжбүрлей білуі керек. Ал зиялы 
қауым, тіл маманы, тілші, журналшылар $згеге 
үлгі к$рсетуі, бұл реттегі бар жұмысты назарда 
ұстап, тілді $ндіріске $гізді де $лтірмей, арба-
ны да сындырмай енгізудің ғылыми, саяси-
әлеуметтік негізін қалауы, қамтамасыз етуі 
тиіс-тін.

8 р и н е ,  т і л д і ң  к $ п т е г е н  м ә с е л е с і н 
заң күшімен, үкімет тарапынан міндеттеу, 
мәжбүрлеу жолымен шешуге болады. Бірақ 
х а л ы қ т ы ң ,  қ а з а қ т ы ң  қ а з а қ ш а  с $ й л е у і , 
мәдениетті с$йлеуі – негізінен оның $з еркіндегі 
нәрсе. Тек тілді түзеудің тиімді жолдарын тауып, 
бұл бүкілхалықтық істі жеңілдетуге, к$ңілді етуге 
болады.

Айталық, бүгіндегі тіл шұбарлығы кеңестік 
кезеңнен қалыптасып қалған дағдыға қоса, 
к$птеген с$здің әуелгі қазақшасын ұмытып 
қалуымыз, білмеуіміз, екінші – бірқатар с$здің 
қазақшасы әуелден болмауы, олардың кеңестік 
дәуірде жасалмауы, жасалмай қалуы, жасалмай 
келуінен болып отыр. Яғни қазақша айтайық 
дейтін ниет болғанымен, айта қоятын, дайын 
тұрған с$здің жоқтығынан да айтпай келеміз. 
Мысалы, телетілшілеріміз «шорты» дегенді 
осы қалпында орысша айтқысы келмей және 
мұның баяғыда-ақ шолақай делініп, жаңа с$з 
жасала қазақшаланып қойғанын да білмей, 
к$біне ақ қысқа шалбар, к�к түсті қысқа шал-
бар деген шұбалаңқы с$зге жүгінуге мәжбүр. 
Немесе тіреуішті жартылай қорғаушы дейміз, 
беларқанға тіреп соққылауда деп, опорный 
полузащитник, канат с$здерін қазақшалап-
бағуда.

8детте, «қазақ тілі – керемет тіл» демейтін 
қазақ жоқ. Тіпті мұндайды орыстілді, еурожан-
ды әрі болып-толған қазақтың $зі және шын 
к$ңілден айтып жатады. Дегенмен, осы уақытқа 
дейін бұлай дегіш жазушы-академиктің $зі де 
тілдің «кереметтігін» к$рсететін нақты дәлел 
келтіріп к$рген емес. Біздіңше, бұл да, яғни 
қазақ және кереметтігіне күмән келтірілмейтін 
орыс, ағылшын тілдерінің артық-кем жақтарын 
салыстыра талдап-анықтау да – к$п болып, 
к$мек болып атқаруға болатын әрі қызықты 
мәселе. lйткені тілді қашан да қандай да 
ғұламалар ғана емес, бүкіл халық жасайды және 
қабылдайды. Сол себепті біз – тілші, әдебиетші 
емес, физик, химикпіз, жай жұрт, қатардағы 
к$птің біріміз деп б$лініп-жарылмай, бейтарап 
қалмай, қазақтың кез келгені с$з жасау, тіл 
жасау, тіл тану ісіне $з үлесін қосуы керек. Қара 
қазақ түгел с$йлеп, белсенділік к$рсетпей, қазақ 
тілі мемлекеттік тіл де, ұлтаралық тіл де бола ал-
масы айдан анық. Яғни келесі айналып келгенде 
қазақ тілінің қандай болатыны тек сіз бен бізге 
байланысты, қымбатты қазақ жұрты!

Ыспандияр АҚАЙҰЛЫ,
turki.kz сайтының бас редакторы

Ұлттық кодтың $зегі – батырлардың $шпес ерліктері, 
асқақ рухты сом тұлғасын ұрпаққа үлгі ете отырып, 
отансүйгіштікке тәрбиелеу. Бүгінде есімі елге мәлім 
батыр ларымыздан басқа, аты мүлдем аталмай кет-
кен, жерленген орнына дейін беймәлім тұлғалар да 
 же терлік. Баһадүр батыр, аңыз тұлға, қаһарман қолбасшы 
 Бауыржан Момышұлының: «Батырлық – тәуекел мен 
адалдық есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды 
да ақтап алады. Ал ақылсыз тәуекел ешкімді де ақтай 
алмайды» деген нақыл с$зі бар. Тәуекел етіп, еліне адал-
дық танытқан батырларымыздың бірі – XIX ғасыр дың 
30-жылдарында Исатай-Махамбет бастаған ұлт-азат тық 
к$терілісінің белсенді қатысушыларының бірі – Үбі 
Ұсаұлы ($лкетанушы lтепберген 8лімгереевтің зерт-
теуі не сүйенсек, батырдың тегін «Үсеұлы» деп те атаған).

Үбі батыр туралы ел аузында аңыздар легі к$п. 
1838 жылы 12 шілдеде Ақбұлақ қырғынында Исатай 
Тайманұлының шейіт болғанын баршамыз білеміз. 
Сол мезетте сенімді серіктері Махамбет, Қожахметпен 
қатар Үбі де болған. Тарих беттерінде жазылып қалған 
«Ақбұлақ» қырғынына биыл 180 жыл толып отыр. 
Қырғында Исатай батырдың 16 жастағы ұлы Оспан 
қатты жараланып, Махамбеттің тізесіне басын сүйеп, 
жан тапсырған сәтте Исатайдың жанына апарып 
жерлегендердің бірі – Үбі батыр еді.

Жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты 8нес 
Сарай: «Үбі батыр – к$терілістің қайраған қара баты-
ры» деп $з еңбектерінде суреттейді. Ал ақын Ығылман 
Ш$реков (1876-1932) «Исатай-Махамбет» дастанында:

«Тізесін батыр бүгеді,
Саржасын жауға тігеді.
Қасында жүрген жолдасы,
Қожахмет пенен Үбі еді» дейді. Бұл жоғарыда аталған 

с$зімді дәлелдей түседі.
Бүгінгі таңда күн тәртібінде тұрған мәселелердің бірі 

– Үбі батырдың жерленген орнын анықтау. Үбі батыр 
1800 жылдардың шамасында дүниеге келген. Тоқсан 
жасқа жуық ғұмыр кешсе, 1890 жылдардың шамасында 
дүниеден озған.

Жерленген орны туралы к$птеген тұжырымдар 
кездеседі.Біріншісі: Батыс Қазақстандағы Қарат$бе 
бойы, Саралжын жағы, екіншісі: Дендер тау. Ханк$л, 
Сардарк$л, Ұмтыл, Қоск$л, Егіндік$л сынды жерлерде 
жерленуі мүмкін деген де деректер кездеседі. lр рухты 
батыр Үбі Үсеұлының жерленген орны табылса, бұл 
біздің ата-баба алдындағы борыштың ақталуының бір 
белгісі болар еді.

�ділбек EМІРЗАҚОВ
АТЫРАУ 

Тимур ПАК, облыстық корей этномә дени бірлестігінің мүшесі, 
республикалық Абай оқулары байқауының жүлдегері: 

Н.КАПАР ПУР, облыстық иран этномәдени бірлестігінің тBрағасы:

А.НАДИРОВ, облыстық күрді этномәдени бірлестігінің тBрағасы: 

– &р адамда бір ғана Отан болады. 
Менің Отаным – Тәуелсіз Қазақстан! Мен 
осынау қыраны күн к�терген, ұланы ұлт 
намысын арқалаған қазақ жерінде, дәл осы 
алтын топырақта туғаныма мақтанамын! 

Ғасырлар бойы арманға айналған Тәуел-
сіз дігімізге қол жеткізген тұста осы бере-
келі жерде дүниеге келіп, елімнің егемендігіне 
куә болғаным үшін �зімді бақыт ты санай-
мын! Бүгінде түрлі этнос �кілдері бір үйдің 
баласындай тату-тәтті �мір сүріп, Қазақ-
стан ның болашағы үшін аянбай еңбек 
етуде. Елбасы: «Мемлекеттік тіл – бұл 
Отан бастау алатын ту, Елтаңба, &нұран 
секілді дәл сондай нышан. Және елдің барша 
азамат тарын біріктіруі тиіс» деді. Олай 

болса, Қазақ станды Отаным деп санай-
тын әр азамат тың қазақ тілімен қатар 
әлем мойын даған тілдерді білуге деген 
ұмты лысын қолдау – баршамыздың мерейлі 
мінде тіміз. Тәуелсіздік туын қолда берік те 
бекем ұстау – Қазақ станды �з Отаным деп 
санай тын әр қазақ стандықтың ең басты 
борышы, ең биік мұраты.

Осы жерде Түркістанның жаңа сәуле т-
тік келбетін әзірлейтін ағаларға айтарым 
бар. Осында елдің игілігіне қызмет ететін 
еңселі «Достық» үйі салынса, баршамызға 
қуаныш сыйлап, рухани демеу болар еді. Сан 
ұлттың сары алтыннан соғылған бесігіндей 
Қазақстанымыз �ркендей берсін!

– Тағылымды татулықты ту еткен 
�ңірдегі этнос �кілдері түркі әлемінің ру-
хани орталығы Түркістанның жаңа об-
лыс орталығы атанғанына қуанышты. 
Осы маңда алдағы уақытта бой түзейтін 
нысандар арасында «Достық» үйінің 
бар екендігін баспас�зден оқып, қатты 
қуандық. Сондықтан болашақта қазығы 
қағылып, іргесі қаланатын «Достық» үйінің 

алғашқы жәдігері ретінде «Достық» кілемін 
этномәдени бірлестіктер атынан табыс 
етеміз! 

Бұл кілемге бедерленген дүниелер – біздің 
қарашаңырағымыз Қазақстанға соның 
ішінде Түркістанға деген ақеділ пейіліміз 
бен ыстық ықыласымызды білдіреді. Лайым, 
түркі дүниесінің рухани орталығы Түркістан 
�згеше �сіп-�ркендей берсін! 

– Жыл сайын сары алтын күзбен қатар 
келетін осы мереке мемлекеттік тіл – 
қазақ тілінің мерейін асырып, Қазақстан 
халқын құрайтын сан түрлі этностардың 
тілі, мәдениеті күндерімен жалғасын та-
бады. Дәстүрге айналған бұл мереке биыл 
тұңғыш мәрте Қазақстанның рухани орда-
сы, жаңадан құрылған облыстың орталығы 
Түркістан қаласында ұйымдасты рылып 
отыр. Бұл – тарихи сәт. Қазақ мемле-
кет тілігінің түпқазығы болған шаһар 
бұдан былай Қазақстан халқының бірлігін 
бекемдейтін мәдени-рухани орталық болып 
қалатыны ақиқат.

Қазақстан халқы Ассамблеясының 
биылғы сессиясында Елбасы Нұрсұлтан 
&бішұлы Назарбаев Ассамблея мүшелеріне 
«Қазақтану» жобасын іске асыруды тап-
сырды. Қазақты сыйлау оның тілін құр-
мет теуден, тарихын танудан, дәстүрін 
дәріптеуден басталады. Дүниеде қазақтай 

жомарт, қазақтай ақк�ңіл, қазақтай 
қонақжай халық жоқ деп білемін! Қазақтың 
арасында �мір сүріп, Қазақ мемлекетінің 
ырысын арттыруға қосып отырған үлесімді 
мақтан тұтамын. Біздің барымыз да, на-
рымыз да Қазақстан! Қазақтың тілі – менің 
тілім, ел тарихы – тамырым, дәстүрі – 
менің үлгі-�негем! Баршаңызды Қазақты 
тануға шақырамын! 

Түркістанның жаңа сәулеттік келбетін 
әзірлеу кезінде барша қазақстандықтардың 
татулығын паш ететін еңселі «Бірлік» 
аркасын салу ескерілсе деген �тінішім бар. 
Бұл �з кезегінде туристер тамашалайтын 
әрі біздің к�з қуанышымызға айналатын 
Орталық Азияда теңдессіз к�рікті нысан бо-
лар еді. Бізді жат к�рмей бауырына басқан, 
құндылықтарымызды қадірлеуге мүмкіндік 
берген, ең бастысы – басымызды біріктіріп, 
ынтымағымызды арттырған қазақ халқына 
мың алғыс айтамын!

үлгі-$неге болуы керек. Елбасы 
Нұрсұлтан 8бішұлы Назарбаев 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасында «Ұлттық салт-
дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыка-
мыз, әдебиетіміз, жоралғыларымыз, 
бір с$збен айтқанда ұлттық рухы-
мыз бойымызда мәңгі қалуға тиіс» 
деген болатын. Облыстың бар  лық 
аудан, қалаларында қазақ, орыс, 
ағылшын тілдерін үйренуге ынта-
лы азаматтар үшін тілдерді тегін 
оқыту орталықтары ашылған. Бұл 
орталықтар алдағы уақытта латын 
графикасындағы қазақ әліпбиін  
үйрететін болады. Тіл – достықтың 
дәнекері. Қазақстанда тұратын 
этнос  тардың тілдеріне құрмет 
к$р сету, олардың ана тілі мен т$л 
мәдениетін дамытуына жағдай жасау 
– мемлекетіміздің маңызды страте-
гиялық міндеттерінің бірі. 

Бұл дүниеде біздің бір ғана 
 Отанымыз бар.  Ол – Тәуелсіз 
 Қазақ стан. Мемлекеттік тіл –  барша 
қазақ стандықтарды біріктіретін 
негізгі факторлардың бірі. Олай 
болса, Қазақстанда тұратын әрбір 
этнос $кілінің мемлекеттік тілді 
білуге деген ұмтылысының туын биік 
к$теру – біздің міндетіміз. Барлық 
істе $зге $ңірлерге $неге болатын 
біздің аймақ тілді дамыту саласында 
да к$шбасшы болуы тиіс» деді облыс 
әкімінің орынбасары. Сондай-ақ 

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ ЗЕРДЕ

ҮБІ БАТЫР
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Керқұлан мен Кербұғы, Алан мен Абдан...
Кейбір жан-жануардың қазақша атаулары жайында

Ел болашағын ойлар тұлға, 
ең алдымен, осы ішкі тұ тас-
тықтың ажырамас бір лігін 

басшылыққа ала, жаңғыру мен жаңару 
үрдістерінің жарасымды үйлесімінен 
сусындай отырып қана қанатын 
кеңге жая алады. Бүгінгі қоғамда ел 
үмітін ақтау, халық мүддесін қорғау, 
қазақ тілінің мәртебесін бекіту ру-
хани жаңғырудың $зегі екені айтпай 
белгілі. Ол ұстаным мәңгілік ұғымының 
діңгегі деп танылғанда ғана Қазақ 
Елі әлемдік қауымдастық алдында 
$зіндік қолтаңбасымен дараланып, 
дәстүрлі құндылықтарымен маңызды 
орынға ие болады. Қазіргі техноло-
гиялар заманында, жаһандық тұтасу 
кезеңінде елдің рухын к$теру білік 
пен білімді, ғаламдық ойлау мен терең 
сауаттылықты, ұлттық таным мен ұрпақ 
алдындағы жауапкершілікті қажет етеді. 

Тіл әлемінің тұңғиығына, теория-
лық ұстанымдар кеңістігіне бет алған 
жас ұрпақты ілім мен білім, пайым 
мен ғылым заңдылықтарымен ұштас-
тырған әл-Фараби атындағы Қазақ 
Ұлттық университеті филология 
факультетінің ұстаздар қауымы да 
негізінде тілге құрмет, сBзге тағзым 
атты терең тамырлы тұжырым жатқан 
осынау ұлттық қажеттілік үдесінен 
к$рініп келе жатқаны даусыз. Бұл – 
білім мен ғылым кеңістігіндегі $мір 
дәлелдеген ақиқат, уақыт $зектеген 
шындық.

 lткенді тану мен бағалау, бүгінді 
саралау мен таразылау –  баянды 
болашақтың нышаны. Бұл орай-
да Ұстаз дейтін ұғымның орны мен 
м а ң ы з ы  а й р ы қ ш а .  8 р  ұ с т а з д ы ң 
жады т$рінде $з орны, $зіне ғана жа-
расар дара бітімі болады. Мұны біз 
тұлға келбеті дейміз. Сондай биікке 
к$терілген тұлға ғана қоғам дамуын 
оң таразылауға, адамзат дамуының 
үйлесімді табиғатын дұрыс бағамдауға 
жетелейтіні анық. Сондықтан болар, 
біздің аталмыш мақаламыз бірнеше 
рет жазылып, қайыра-қайыра пайым-
далды. Ой жүйесі де бірде шарықтап, 
бірде беймәлім үнсіздікке бой ұрды...
Студенттік шағымызды к$з алдымызға 
елестетер сол кездер $з бағасын енді 
ғана алатындай сезілді. Дүниеден 
озған ұстаздар бейнесі елестеді... Білім 
мен ғылым айдынына алып шығып, 
болашағымызды айқындауға, анықтауға 
айрықша жетекшілік еткен сол ұстаздар 
легінің ішінде нұрлы жүзі шуақ шаша 
қарап, Талғат аға Сайрамбаев та тұрды. 
Ұстаз бейнесі $мірдің $ткелдерін 
кешегі күннің елесімен, ертеңгі күннің 
мақсатымен дәйектелерін, сол арқылы 
адамның ұрпақ алдындағы міндеті 
мен еліне деген құрметі анықталарын 
аңғартқандай болды.

«Естілердің айтқан сBздерін ескеріп 
жүрген кісі Bзі де есті болады» деген да-
нышпан Абайдың $міршең қағи дасы 
еске түсті. Ұлы Абай қағидасы ойды, 
сананы $неге мен тағылымның сырын 
ашуға, адамзат әлемінің баға жет-
пес құндылықтарын тануға, талдауға 

үндегендей әсер етті.
Оңы-солын байыптап, таразылаған 

адамға ұстаздық мектеп үйрету мен 
үйренуден тұратын тағылым жолының 
дара соқпағы іспеттес. Университетте 
дәріс оқып, тәлім берген ұстаздарымыз 
бірі сыртқы келбетімен, бірі мінезімен, 
бірі с$з саптау ерекшелігімен, енді 
бірі ғылым т$ріне жетелеген к$реген 
қабілетімен жадымызда жатталып 
қалды. 8р ұстаз, әр оқытушы білім 
мен біл ікт ің,  қарапайымдылық 
пен ұстамдылықтың, табандылық 
пен еңбекқорлықтың үлгісі ретінде 
жүрег імізден берік  орын алды. 
Аудиторияға асыға кіріп, құлшына 
дәріс  беретін,  синтаксис пәнін 
айрықша ықыласпен, терең пайыммен 
үйретуге ұмтылатын аяулы ұстазымыз 
филология ғылымының докторы, 
профессор Талғат Сайрамбайұлы 
сол $негелі буынның қайталанбас 
$кілі  болғанын уақыт дәлелдей 
түсуде... Ширақ қимылдап, нұрлы 
жанарымен аудиторияны бір шар-
лап $тетін ұлағатты жанның $згеше 
болмысы студенттерді бірден бау-
рап алатын. Ұстаздық шеберлігі 
а қ п а р а т  к е ң і с т і г і н  ж а н - ж а қ т ы 
қамтитын, әдістемелік $нері білім 
қорының молдығымен, алдында 
отырған шәкіртке деген ықыласының 
кеңдігімен, $з мамандығына деген 
ішкі махаббатының ерекшелігімен 
есте қалған Талғат Сайрамбайұлы 
с$з тіркесі мен с$йлем табиғатын 
грамматикалық заңдылықтар тізбегі 
ретінде ғана қарастырып қоймай, 
үйлесімді сабақтастық пен маңызды 
заңдылықтар қатары тұрғысынан 
талдауға ұмтылатын. Қимылы мен с$з 
саптау шапшаңдығы оқшауландырып 
тұратын ғалымның $з пәні мен $з 
саласына деген $згеше құрметі с$з 
бен с$здің тіркесу қабілетін зерде-
леуден, оның зерттелу тарихына 

қуатты ұстанымдарды жоғары бағалауға 
үйрететін. Ғалым сабақтың үстінде 
«С$йлемдегі с$здер бірімен-бірі қалай 
болса, солай тіркеспейді... Кез кел-
ген с$здерден с$з тіркесін құрау үшін 
олардың қалыптасқан семантикалық 
мазмұны үлкен р$л атқарады» деген 
ойды дамыта талдайтын. Сол арқылы 
с$здердің тіркесімділік қабілетін 
терең пәлсапалық ұстанымдармен 
зерделеуге, себеп-салдарлық қарым-
қатынасын терең түсінуге, жадыда 
сақтауға бағыттайтын. 8р ғылыми 
тұжырымды түйсіну деңгейіне к$тер-
ген тілші қабылданатын ұғымдар 
к$кжиегін де, ойды ойға жалғайтын 
б а й л а н ы с т а р  т і з б е г і н  д е  т е р е ң 
«күрделілік» тұрғысынан таразылай-
тын. Нәтижесінде «дағдыландыру» 
(Ахмет Байтұрсынұлы) әдісін берік 
ұстануға негізделген дәрістер ұстаз бен 
шәкірт байланысының ұтымды үлгісін 
құрайтын. 8р сұрағына жауап іздеген 
ғалым студенттің назарын бір сәтке 
де бәсеңдетпейтін. Бейжай отырған 
балаларға к$ңілі толмағанда ұстаз 
олардың қасына жақындап келіп, шәкірт 
ойын сергітудің әртүрлі амал-тәсілдерін 
ойлап табатын. lз пәніне жетелеуге 
ұмтылатын ұстаз табиғаты аудитория-
дан шынайы қолдау мен қызығушылық 
іздейтін. Соның арқасында бүгін Талғат 
Сайрамбайұлының әр шәкірті тіл 
ұстарту мен «тіл тануды» (Құдайберген 
Жұбанов) $здеріне $мірлік бойтұ мардай 
қабылдап және бағалап келеді десек, 
артық айтқандық емес.

Тарих пен ілімді  сабақтастық 
үйлес імде  түйіст іре ,  ұштастыра 
білген ғалым кез келген ақпаратты 
ортақ ғылыми ойлар сабақтастығы, 
идея лар жиынтығы деп есептейтін. 
Қазақ тіл білімінің негізін салушы, 
ұлт ұстазы, Алаш жұртының ардақты 
перзенті, кемеңгер ойшылы Ахмет 
Байтұрсынұлының: «Ақыл ісі – аңдау, 

танымның да, салыстыра талдау 
мүмкіндігінің де сапалы ұстанымдарын 
жүйеледі. Ұстаз $зектеген бейтаныс 
заңдылықтарды таныс салысты-
рулармен жадымызда орнықтыру, 
күрделіні қарапайым мысалдармен 
түсіну, салмақты ойдың салдарын 
$мірлік заңдылықтардан іздеу сияқты 
маңызды ғылыми ұстарту бірліктерін 
біз араға уақыт сала түсіндік. 

Ғалым тіл білімінің әр саласын 
$з алдына жеке тұрған дара құбылыс 
ретінде емес, үйлесімді табиғи бірлік 
құраған қызығы мол, сыры нәзік 
әлем деп қабылдады. Шәкірттерін 
де тілдік бірліктердің арасындағы 
тылсым байланыстарды құрылым 
заңдылықтарынан жоғары тұрған 
адамдық қарым-қатынас нормала-
рымен зерделеуге жетеледі. «С$з 
грамматиканың қарауына түскеннен 
кейін ғана адам ойын білдірудің 
құралы болатыны белгілі... lйткені 
бір с$з дара күйінде адам ойын толық 
жеткізе алмайды» деп есептеген тілші 
тіл табиғатын жай ғана пішіндер 
жиынтығы емес, ішкі пәлсапалық 
иірімдерден тұратын, адам ойын 
жеткізуге бағытталатын қоғамдық-
әлеуметтік міндеттер талабымен 
$лшеді. Ұстаз с$здер арасындағы 
арнайы заңға бағынған тоғысуды 
адамның басқаруымен болатын 
маңызды құбылыс деп бағалады. 

Білу керек, іздеу керек, қорғау керек 
деп мақсатты ұмтылысты бойымызға 
сіңірген ұлағатты ұстаздың ықылас-
қолдауын $з басым $мірдің әр белесінде 
сезініп те, к$ріп те жүрдім... Кездейсоқ 
емес, белгілі бір ішкі заңдылықпен 
ж а л п ы  т і л  б і л і м і  к а ф е д р а с ы н а 
аспирантураға түсуім менің кәсіби 
қалыптасуымда қаншалықты маңызды 
болса, дипломдық тақырыбымды 
$зіме серік етіп, ғылым жолына жол-
дама берген Талғат Сайрамбайұлының 
жоғары адамгершілік қағидаттары да 
соншалықты айқын болды. Ғалым 
үшін зерттеу арқауына айналған 
ғылыми тұжырымның жарты жолда 
қалмай, аяғына жеткені аса қымбат 
еді. Кейін докторлық қорғаған кезімде 
де осы бір жаны жомарт тұлғалы ұстаз-
ағаның менің қолдаушыларымның 
қатарынан табылуы мен үшін үлкен 
жауапкершілік болды.

Талғам мен талап, ой мен зейін 
қағидаттарын $згеше бағалаған Талғат 
Сайрамбайұлының тағатсыздана 
нәтиже күтетін, асыға жауап іздейтін 
келбеті әр шәкірттің жадында $мірлік 
мақсаты биік, ғылымдық соқпағы 
дара, ұстаздық шеберлігі қайталанбас 
қалпында сақталары с$зсіз. Ұстаздың 
о й л ы  к $ з д е р і  ә л і  д е  т а л а п т ы ң 
тұлпарын тізгіндеп, алға ұмтылған 
шәкірттеріне ағынан жарылып, тілек 
айтып тұрғандай. Балалығы басыла 
қоймаған қайсыбір студенттеріне 
барлай қарап: «8й, есінеген дәу!» деп 
күле қарайтын кездері к$зге елестейді. 
Ақ жүрек, адал ұстаздың әр с$зі, әр 
қимылы әлі талай-талай естеліктердің, 
шәкірттік алғыстардың арқауы бо-
латыны күмәнсіз. Осының $зі ұстаз 
даралығы мен ұстаз тағылымының 
айқын к$рінісі екені ақиқат...

Эльмира ОРАЗАЛИЕВА, 
филология ғылымының 

докторы, Назарбаев 
университетінің профессоры

8йтеуір, к$ңілден шығып, риза болғанымыз 
– жан-жануардың қазақша атауларының ең 
толық нұсқасы – Астана қаласындағы  «Руханият 
орталығының» қолдауымен жарық к$рген 
«Орысша-қазақша орман шаруашылығы с$здігі» 
болды. Осындай күрделі еңбекті шығарған Орталық 
қызметкерлеріне, оны ыждағаттықпен жинастырған 
Сағадат Мұқановқа шын жүректен рақметімізді 
жеткізсек дейміз. Екіншісі – профессор Асқарбек 
Құсайыновтың бастамасымен, кезінде $зіміз де 
құрастыру ісіне атсалысқан, «Қазақша-орысша, 
орысша-қазақша терминологиялық с$здік» еді. 
Осы екі с$здіктегі аң-құс атауларында ел ішінде 
қалыптасқан ұғымға сай нақтылық, бірізділік 
бар. Жануарларға қатысты атаулардың қайсыбірі 
Жәрдем Кейкин ақсақалдың «Қазақы атаулар мен 
байламдар» еңбегінен де терілді. Байқағанымыз, 
кейбір жануарларды жасына, жынысына қарай 
әр $ңір әрқилы атайды екен. Ондай атауларды 
да іркілмей қосуға тырыстық. lйткені оларды 
да ана тіліміздің байлығының бір айғағы ретінде 
қабылдадық. 

8рине, халқымыз ежелден ат қоюға да, атауға да 
шебер болған ғой. Соның жарқын мысалы – т$рт 
түліктің жасына, түрі мен түсіне, мінезі мен жүрісіне 
қарай қойған ондаған атаулары дер едік. Сол қазақ 
түздің жан-жануарына келгенде де ойына ерік 
беріп, қиялына қанат байлағаны к$рініп тұр.

Т$мендегі тізімді ұсынып отырғанымыз – 
қаламгер ағайынның бір кәдесіне жарай ма деген 
ниет. Келіспей жатсаңыздар, кемістігі болса, 
$здеріңіз толықтыра жатарсыздар.

Архар – арқар; Архар-самец – құлжа; Архарёнок 
– қозықа; 

Барс снежный, ирбис – барыс, ілбіс; Барс-самка 
– таутан; Барсенок – алан; Барсук – борсық; Бар-
сук-самец – борақ; Барсенок – әзборақ;

Бегемот – бегемот, сусиыр; 
Белка – тиін; 
Белый песец – ақ түлкі; 
Бизон – бизон; 
Бобр, бобёр – құндыз; Бобрёнок – құнай; 
Буйвол – енеке; 
Бурундук – боршатышқан, баршабай; 
Бык – бұқа; 
Варан – кесел, келес, ешкіемер, батбат; 
Верблюд – түйе; Верблюд дикий – қаптағай; 
Вол – $гіз; 
Волк – қасқыр, б$рі; Волк-вожак – абадан, 

бірішек; Волк-самец – арлан, к�кжал, сырттан; Вол-
чица – қаншық, құртқа, шұлан; Волчонок – б�лтірік; 

Выдра – қамшат, қама; 
Выхухоль – жұпартышқан; 
Газель – газел; 
Гепард – қабылан; 
Гиена – қорқау, шоғал; 

Гончая –құмайтазы; Борзая – тазы; 
Горностай – ақкіс; 
Горный козел – таутеке; Горный Козел-самка – 

тауеш кі; Козленок – лақ; жұсақ (бір жасар тауешкі); 
қорықбас (бір жасар таутеке); Құлтеке, қумүйіз (кәрі 
таутеке); 

Гризли – гризли, сұр аю; 
Джейран – қарақұйрық, Джейранёнок – құралай; 
Дикобраз – тағылан, жайра; 
Динго – жабайы ит, динго; 
Енот – жанат; 
Ехидна – түрпі; 
Ёж – кірпі; 
Жаба – құрбақа; 
Жираф – керік; 
Заяц – қоян; Зайченок – к�жек; Заяц-беляк – ақ-

қоян; Заяц-песчаник – құмқоян, толай; Заяц-русак 
– орқоян; 

Зебра – зебр, алай; 
Зебу – зебу; 
Землеройка – жертесер; 
Кабан, вепрь – қабан; Секач – азбан-қабан; 

Кабан-самка – мегежін, к�шіл; Поросёнок - торай; 
толай (бір жасар қабан); 

Кабарга – күдір; 
Кенгуру – кенгуру; 
Коала – қалталы аю; 
Кобель – т$бет; Сука – қаншық; 
Козерог – таутеке; 
Красный волк – қызыл қасқыр; 
Крокодил – қолтырауын; 
Корсак – қарсақ; 
Косуля – елік; Косуля-самец – күлміз; Косуля-

самка – с�ге, телкі; Косуленок – еңлік; 
Кот-самец – күбік; Кошка (самка) – мырсын; 

Котенок – марғау, безек, соқыр, шаған, мәулен; Ка-

мышовый кот – мәлін; Каракал – қарақал, қарақұлақ; 
Кот барханный – шағыл мысығы, сарбалақ; Манул – 
сабаншы; Кошка пятнистая – шұбар мысық; 

Крот – к$ртышқан; 
Крыса – кіржі, егеуқұйрық; 
Кулан – құлан, жігітай; Куланёнок – кере; 
Куница – сусар; Куница каменная – тас сусары; 
Лама – таутайлақ, лама; 
Ласка – аққалақ; 
Лев – арыстан; Львица – қаншыр, үленшін; Львё-

нок – абдан, теңбілше; 
Лемур – лемур; 
Леопард – леопард; 
Лиса – түлкі; Лисица – қанжыр; Лисёнок –

жәутік, жаутаң, мыртот, мыршай, түлкішек; Песец 
голубой – к�гілдір түлкі; Песец чёрный – қара түлкі; 

Лось, сохатый – бұлан, суын; Лосёнок – бұзау; 
Лошадь Пржевальского – керқұлан, кертағы; 
Мамонт – зіл; 
Марал-самец – бұғы; Марал-самка – марал, 

миғақ; Мараленок – бұзауқа, пәйкел(тайынша); 
Пятнистый олень – теңбіл бұғы; Олененок – қозықа; 
Благородный олень – кермарал; Северный олень – 
солтүстік бұғысы; Лань – ақмарал; Изюбр – үзбара; 
Карибу – карибу; 

Медведь – аю, Медведь-самец – махат; Медведь-
самка – кірекей, мердек; Медвежонок – қонжық, 
апанақ; 

Мул – қашыр; 
Мустанг, тарпан – тарпаң, түзат; 
Муфлон – үстірт арқары, муфлон; 
Мышь – тышқан; Мышь летучая – жарғанат; 

Песчанка – құмтышқан; Пищуха – шақылдақ 
тышқан; Полёвка – тоқалтіс, қаптесер; Пеструш-
ка – алақоржын; Селевиния – жалман, қалқанқұлақ; 
Летяга – ұшар; Слепыш – соқыртышқан; 

Норка – норка; 
Нутрия – нутрия; 
Носорог – мүйізтұмсық, керіске; 
Обезьяна – маймыл, мешін; 
Овцебык – қойбұқа; 
Ондатра, мускусная крыса – ондатр;
Осёл – есек; Осёл-самец –әңгі; Осел-самка – 

мәші, мада; Ослёнок – к�дек, қодық, күрре, тақай, 
әздек, қарбаша, тайқар (екі жасар есек); Онагр – 
домбай, жабайы есек; 

Пантера – бабыр; 
Пума – тауарыстан, пума; 
Росомаха – құну; 
Рысь – сілеусін; Рысь-самка – ілбиін; Рысенок 

– інсін; 
Сайгак, сайга – ақб$кен; Сайгак-самец – �ртек; 

Сайгаченок – құралай; Слон – піл, Слониха – мауыр; 
Соболь – бұлғын; 
Сурок – суыр; Сурок Мензбира – к�ксуыр; Сурок 

степной – бозсуыр; Сурчонок – м�ндін, ш�ндекей; 
Суслик – саршұнақ, зорман, тараққұйрық; 
Тигр – жолбарыс; Тигр-самец – шері; Тигрица – 

�лекшін; Тигрёнок – сарымақ, ш�нжік; 
Тушканчик – қосаяқ; 
Тюлень  – итбалық; Тюлененок – боздақ, 

ақүрпек; 
Хомяк – аламан, атжалман; 
Хорёк – күзен; Харза – қарабауыр; Перевязка 

– шұбар күзен; Колонок – сасық күзен; Солонгой – 
сарғыш күзен; 

Цокор – бұзаубас; 
Шакал – шиеб$рі, Шакалёнок – шәуілдек; 
Ягуар – ягуар; 
Як – қодас, сарлық.

�лібек АСҚАРОВ

СӨЗ СЫРЫ

тағылымытағылымы
яғни нәрселердің жайын ұғу, тану, 
ақылға салып райлау; қиял ісі – меңзеу, 
яғни ойдағы нәрселерді белгілі нәрселердің 
тұрпатына, бейнесіне ұқсату, бейнелеу, 
суреттеп ойлау; к�ңіл ісі – түю, талғау» 
деген тұжырымымен сәтті ұштасар 
бұл ұстанымдар қазақ тілі грамма-
тикасын терең талдауға, пайымды 
зерделеуге мүмкіндік берді. Осыған 
орай, ғалым қазақ тілін алғаш зерттей 
бастаған миссионерлердің еңбектерін 
маңызды нәтижелер қоры ретінде 
қабылдауға, с$з тіркесінің алғашқы 
ұтымды үлгілері деп түсінуге үйретті, 
сол арқылы мәнді ғылыми талдаулар 
жасауға бағыттады. Сондықтан с$з 
тіркесінің түрлерін де, олардың бай-
ланысу қабілеттерін де «тарихи ка-
тегория» деп зерделеген ғалым олар-
ды диахронды негізде ХІХ ғасырдың 
аяғы мен ХХ ғасырдың бас кезіндегі 
еңбектерден $рбітті. Тұжырымдардың 
$міршеңдігін ғалым $з ізденістерімен, 
$з талдау үлгісімен дәлелдеді. Кейін бұл 
бастаулар дипломдық жұмыстарымызға 
арқау болып, алғашқы ізденістеріміздің 
бағыт-бағдарын нақтылады, Ұлттық 
к і т а п х а н а н ы ң  с и р е к  к е з д е с е т і н 
мұрағаттар қорына соқпақ салуымызға 
түрткі болды. Сол шаң басқан к$не 
қолжазбалармен жұмыс істеп, арнайы 
құрылғылармен диафильмге түсірілген 
үлгілерді салыстыра оқып, ғылым жо-
лын бастағандар қатарында $зім де бар-
мын. Ғұмыры халықтың $су-$ркендеу 
жолымен $лшенетін, құндылығы 
ұлттық-мәдени таныммен бағаланатын 
с$з табиғатын зерттейтін тіл туралы 
ғылымның кеңістігі қаншалықты кең, 
мүмкіндігі қаншама шексіз екеніне $з 
басым осы тұста – үшінші курсқа аяқ 
басқанда сезінгенімді айтқым келеді.
Сол кезде Ұлттық кітапхананың  сирек 
кездесетін кітаптар қорына кіріп, 
к$ненің к$зіндей сақталған жәдігер-
жазбаларды қолыма ұстап, тілдің қазіргі 

заңдылықтарын тарихи қалыптасу 
жолымен салыстыруға талпыныс жаса-
уым тікелей Талғат Сайрамбайұлының 
тақырып беріп, ғылымға бағыттауынан 
бастау алған еді. «С$з тілдік единица 
болып табылады... Ол с$з тіркесіне 
де, с$йлемге де негіз болады» деген 
қағиданы бойымызға сіңірген тілші 
ойлары кейін бізді иірімі терең ғылыми 
экскурстарға жетеледі, әр ғалымның 
еңбектерін біржақты емес, әр қырынан 
талдап-түсінуге үйретті. lз к$зіңмен 
к$ріп, қолыңмен ұстаған жазбалардың 
әсері болар, менің санамда тіл білімі 
ғылымының т$ресі, іргелі ойдың ұясы 
деген ұғым алғаш осы кезеңде бекіген 
еді. 

С$здің атауыштық қасиетімен 
қатар, адам ойының келбетіне айна-
лар мүмкіндігін Талғат Сайрамбайұлы 
«с$з болса затты, құбылысты жал-
пылама білдіреді де, ал с$з тіркесі 
дәлелденген, айқындалған ұғымды 
білдіреді... С$з тіркестерінде к$лемі 
жағынан да, мағыналық ерекшеліктері 
жағынан да күрделілік қасиет бар» 
деген тұжырымдармен сабақтастыра 
отырып, тілдің динамикалық құбылыс 
ретінде қоршаған әлеммен, адамдық 
факторлармен байланыс құрайтынын 
жан-жақты зерделеді. Ғалым тіл тура-
лы ғылым құдіретін ұлттық сипаттағы 
құндылықтармен, әлемдік лингвисти-
ка деңгейіне к$терілер биіктіктермен 
$лшеді.

 Тілші-ғалымның зерттеу ең бек-
терінде аса к$рнекті түрколог, қазақ тіл 
білімінің $рістеп-$ркендеуіне $лшеусіз 
үлес қосып келе жатқан ғұлама тұлға, 
Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Ғылым Академиясының академигі 
8 б д у а л и  Қ а й д а р  е ң б е к т е р і н д е 
$зектелетін «Адамтану», «Қоғамтану», 
«Табиғат тану» деп аталатын ғылыми 
салалар дың әрқайсысы синтаксистік 
конс трук  циялар табиғатын таратып 
танудың, ой жүйесін тіл құрылымына 
жалғаудың $згеше ғылыми соқпағы 
ретінде айқындалды. Сондықтан бо-
лар «...8рбір с$йлемнің айтылу ин-
тонациясы болады. Бұл қасиет с$з 
тіркесінде болмайды. 8рбір с$йлеуші 
с$йлемді айтқанда $зінің сазына 
келтіріп, яғни интонациямен айта-
ды» деген қарапайым анықтамалар 
шәкірт атаулының санасында ғылыми 

асқан табандылықпен ден қоюынан 
байқалып тұратын. Ұстаз с$здердің 
$зара байланысу тәртібін таратып тал-
дауды, оны ғылыми негізде тануды аса 
маңызды қажеттілік деп есептейтін. 
Ол синтаксистік бірліктерді егжей-
тегжейлі түсіндіре отырып, әрқайсы-
м ы з д ы ң  ж а н а р ы м ы з д а н  ж а л ы н 
іздегендей қадала қарайтын. Ғалым 
«ғылым» дейтін биік ұғымға беттей 
алмай, «білім іздеу» шеңберінде шыр 

айналған жастардың 
ішкі жан әлеміне барлай, 

бағдарлай үңілетін. 
Тілші-ғалым тұл ғалық 

қалып тасудың бол мысын 
ашар тыңдау, қайталау шарт-

тарымен шектелмей, талдау, 
саралау, бағалау, жүйелеу дейтін 
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НӘТИЖЕСІ

Мемлекеттік тілдің қолданылу деңгейі ұлғаюы нәтижесінде 
облыста қазақ тілінде тәрбие беретін балабақшалар үлесі 1991 
жылғы 29 пайыздан 2017-2018 оқу жылында 70,9 пайызға 
к$терілген, барлық мектептердің 64,7 пайызы бірыңғай 
мемлекеттік тілде білім берді. lзге ұлттардың 1134 баласы 
мектепке дейінгі мекемелерде қазақ тілінде тәрбие алса, 1660 
бала ($зге ұлттардан) қазақ мектебінде оқыды. 

 Басқарма тарапынан қолға алынып, жүзеге асырылған 
шара – мектеп жасына дейінгі балалардың дүниетанымын 
дамыту мақсатында үш тілде «Күншуақ» танымдық жур-
налын шығарып, тегін тарату болды. Сондай-ақ осы аттас 
танымдық сайт жаңа технология негізінде балалардың тіл 
үйренуге қызығушылығын арттыруға жол ашты. «Менің 
отбасым», «8дептілік – әдемілік», «Менің Отаным» және 
«Кім болам?» серияларымен шығарылған анимациялық 
фильм де – ұжымдық ізденістің нәтижесі. «Алтын сандық», 

«Ерте, ерте, ертеде...», «Мен үш тілде с$йлеймін» және басқа 
кітапшаларды бүлдіршіндер қуана қабылдады. Арнайы 
телехабарлар республикалық «Мемлекеттік тіл және БАҚ» 
байқауында бірнеше дүркін жүлделерге ие болды. 

Таяуда облыс әкімдігінің қолдауымен шығарылған аймақта 
тұратын жас ақындардың «Жауқазын» жыр жинағының 
тұсаукесер рәсіміне ата-аналар, мұғалімдер, әскери б$лімше 
сарбаздары қатысты. Білім беру ісінің ардагері, абайтанушы 
Қуанышбай Қонтай, ақындар Ертай Ашықбаев, Бауыржан 
Бабажанұлы, айтыс мектебінің жетекшісі Оралбай Кәметия 
және басқалары к$ркем безендірілген мазмұнды кітап тура-
лы жылы лебіздерін ортаға салды, жинаққа жырлары енген 
талант иелері $леңдерін оқыды. 

Айта кету керек, ақт$беліктер «үштіл ділік» ұғымын 
түсіністікпен қабыл дады. Алдын-ала сауалнама жүр гізгенде 
тұрғындардың 89,6 пайызы мұндай кең ауқымды жұмысты 
бәсекеге қабілеттілікті арттыруға қажет деп бағалады. Жаңа 
оқу жылында екі мектепте, «Білім-инновация» лицейінде 
шәкірттерге қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде білім берілуде, 
74 пилотты мектептің оқу бағдарламасына ағылшын тілінде 
оқыту енгізілді. 99 мектепте т$рт пән (физика, химия, био-
логия, информатика) ағылшын тілінде оқытылуда.

Оқу жылы қарсаңындағы салтанатты шарада үш тілде 
оқытатын №21 орта мектеп ұжымына облыс бойынша бас 
бәйге берілді. 

Ішкі істер министрлігінің Мәлкаджар Б$кенбаев 
атындағы Ақт$бе заң институтында $ткізілген «Үш тілді 
меңгеру – жарқын болашақтың кепілі» атты д$ңгелек 
үстелде институт оқытушылары, тіл мамандары презентация, 
басқа да к$рнекі құралдарды пайдаланып, мазмұнды әңгіме 
ұйымдастырды. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ
Ақт$бе қаласы

Менің екі сыншы досым бар. Ба-
сымыз қосылып, $мірі бітпес 
ой жарысты қыздырған сәтте 

әңгіме соңы қайтсе де $леңге ауысады. Ескі 
әдеттен жаңылмай, бірі – Ойдың, екіншісі – 
Сезімнің атын алға оздырам деп жан ұшырады. 
Бірі тақылдап Қадырды оқыса, екіншісі 
Тұманбайдың тұма жолдарын жатқа соғады. 
Сол қиыннан қиысқан, шиыршық атқан 
шумақтарды тамсана тыңдап отырып, расын-
да да, қос Ақын ортамызға оралып, рингте 
қолғап түйістіргендей күй кешесің. Кезек-ке-
зек нокдаунға түскен сайысшы сыншылар да 
терлеп-тепшіп, дау-дамайларын әупірімдеп 
итжығыспен аяқтайды...

Арасында қарап отырмай мен де ортаға 
от тастап қоям. «10 томдық «Жыр маржаны: 
қазақ поэзиясының антологиясын» к$рдіңдер» 
деймін. Белі қайысқан әр томға 50-60 ақыннан 
кіргеннің $зінде 500-600 санды $леңші бар» 
деймін. «Қаптаған газет-журналдар мен 
бұрыш-бұрыштағы баспалар күн құрғатпай 
қаншама талаптының тұсауын кеседі?! Қазақта 
сол $леңді оқитын оқырманнан г$рі мен 
ақынмын деп кеуде соққандар к$п. Сонда олар 
$леңді кім үшін, не үшін жазады?!» деймін. 
«Үш ғасыр жырлайдың» бар ма? – бар. «Бес 
ғасыр жырлайдың» бар ма? – бар. «Он ғасыр 
жырлайдың» бар ма? – бар. Тағы не керек, 
тойқұмар қазаққа соның $зі жетіп артылмай 
ма?! Барды бағамдап, бойға сіңіріп алсақ та аз 
олжа емес қой» деймін. 8рине, менің с$зіме 
тоқтар олар жоқ, Ойға $рілген, Сезімнен 
шырын тамған шумақтарын пулеметше бо-
ратады. Талайдың аты аталады, бірін Поэзия 
патшалығының т$ріне шығарса, біріне орын 
босағадан әрең тиіп жатады. Шынын айту ке-
рек, мен к$п жағдайда тосылып қалам: к$бінің 
түсін түстемек түгіл, аты-ж$нін де алғаш естіп 
отырсам қайтпекпін... 

А р а с ы н д а  ә ң г і м е  ә у е н і  Н а р ы қ  п е н 
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Даңққа ауысады. Аштан $ліп, к$штен 
қ а л м а ғ а н ы м е н  е ш б і р і н і ң  ш е к е с і 
шылқып жүрмегені с$з болады. Тағы да 
Қадыр ағамның кеңес заманындағы ең 
ақшасы к$п, санаулы байларының бірі 
болғаны, с$йткен Ойшылдың (Алаштағы 
ең ақылды адамның бірі болған деп 
есептеңіз) бір күнде тақыр кедей болып 
шыға келгені, шулы базар іргесіндегі бес 
қабат үйдің ең жоғарғы аядай пәтерін 
паналағаны айтылады. Мұқағалидің ішіп 

кеткені, тіптен жасының да, кәрісінің 
де бұл дүниеден баз кешіп, $здеріне қол 

салғаны еске алынады...
Еріксіз ойланып қаласың. Бұл дүние 

есігін ашқан әр пенде $мірде бақытқа қол 

бақыттысың ғой, жырың жұрттың к$зінде 
(самсаған баннерлерді айтқаным), $леңің елдің 
аузында... Бүгін-ақ анау бір жаққа ж$неле 
берсең де болады» дегенім бар еді. Расында да, 
к$зі тірісінде осындай ерек құрмет-дәрежеге ие 
болған Ақын бақытты емес пе?!.

Қайран да менің, Б$кейім!.. Бұл бауыры-
нан бүгінгі Сарайшықты Атырау мен әулиелі 
Маңғыстауды $ргізген берекелі Б$кей Орда-
сы еді. К$зден бұл-бұл ұшқан Аштарханды 
аңсаймыз. Осы құйқалы атамекендегі бүгінде 
Селитрный деп аталатын село-станциядағы 
ата-бабамыздың астана-байтағы Сарай-
Беркенің жұртын, Волгоград түбіндегі Ца-
рева қонысындағы тағы бір бас қаламыздың 
жұрнағын бір к$руге зармыз. Салқар Самара-

соқпастан қиялап $тетін. Ал күні кеше ғана 
к$ргенім: Ресейдің шекара постысы $ңмеңдеп 
келіп, Балқұдық ауылының іргесінен орын 
теуіпті. «Бұрын шекара дұрыс сызылмаған 
екен. Дұрысы осы екен» деседі жұрт. 8йтеуір 
жел $тіндегі, ел шетіндегі Балқұдық пен 
Азғырдың Ресей дәргейіне $тіп кетпегеніне 
шүкіршілік етеді ел. Мен осы кезде Ғайса-
Ғалидің «Ақбұлақ» $леңін есіме алып, айтарын 
айтып қалар ақын болып тумағаныма $кіндім... 

Мен білгенде, к$не тарихты, әсіресе Алтын 
Орда сорабы мен жырлы да жұтты Ноғайлы 
тарихы хақында Ғ.Сейтақтан артық жазған 
ақын жоқ.

«Тіршіліктің сүзіп ішіп қаймағын,
Қалмағандай сен баспаған аймағың.
Күллі Ресей алым т$леп құтылып,
Қырымды да жайладың.
Алауыздық елге т$нген зауал-ды,
Аласұрып,
Таба алмадың дауаңды.
Астарханды қолдан беріп ақыры,
Қазанды да жау алды.
Ресей салған құтыла алмай тұсаудан,
Ащы зар мен таңың атып,
Түс ауған.
Жерің де жоқ бүгінде,
Тиген енші – үш аудан.
Аяқ-қолды шырмап мәңгі кісенге,
Үш ауданды б$ліп беріп үш елге,
Ресей ақыр сенен солай $ш алды,
Басқа жол жоқ түсерге.
Жерің бар-ды таулы, сулы, тоғайлы,
Бастан бақтың ұшуы да оңай-ды.
Дүркіреген атың қалды тарихта,
Қалың жұртым –
Ноғайлы!». Міне, бұл аты айтып тұрғандай 

– «Ноғайлы» жыры.
«Құдіретіңнен айналдым, Қасиет қонған 

қара жер!» деп толғана отырып, «Қалса елі 
қытайланбай, орыстанбай, Ұласар келешекке 
к$п іс бардай. Жиғаны ізгілікке қызмет етіп, 
Иманы адамзаттың тоғысқандай» үміт қылып, 
«Айналып Ақ Ордаға кәрі Ақмола, Байланып 
қалды Жердің кіндігіне» баланған «Қазақтың 
к$к тіреген Астанасынан» құт-береке күтеді.

Орда – тұңғыштар мекені! Бұл – ел 
 аузында жүрген с$з. Оны әрісін айтпағанда 
$ткен ғасырдың басындағы тарихты Орда-
да «Қазақстан» сынды «Ұран»-дап шыққан 
тұңғыш газеттер, «Мұғалім» журналы хат-
тап, құжаттап қойған. Екі жылдан астам 
байрақты ту к$теріп, мемлекеттік билік құрған 
«Күнбатыс Алашордасының» $зі неге тұрады!.. 
Тек Орданың ғана емес, Алты Алаштың 
тұңғыштарының шежіресі Ғ.Сейтақтың 
«Нарынның нар ұлдары» кітабында ескерткіш 
болып тас тұғырға қойылған. Онда тек құр с$з 
сауып мақтау емес, «Озбырлардың қылған 
лаңы – Орға құлап кіл ардағы, Опынта-
ды елді мәңгі, Отызыншы жылдар зары», 
Жаһаншадай к$семге қарата айтылған «Ел 
үшін түстің сарсаңға, Ұлы с$з айтып ұлтыңа. 
Ұрпақсыз әттең қалсаң да, Ұраның жетті 
жұртыңа!» $кініші де $лең болып $ріледі. 
Бұл арнау-жырлар, әсіресе алғашқы оқыған 
қазақтарға, Алаш Арыстарына бағышталған 
толымды толғамдар мектеп оқулықтарына, 
түрлі хрестоматияларға сұранып-ақ тұр. Бұл 
саладағы ақын еңбегі, оның жырларындағы 
тарихи таным, ащы ақиқат-шындық, намысты 
жаныр қалам қайраты болашақ зерттеулердің 
нысанасына айналары с$зсіз. 

Сәті  түскенде елді  аралайсың, к$не 
мен жаңаны к$ресің. Батыс Қазақстанның 
оңтүстігінде қазақы т$рт аудан бар: Б$кей Ор-
дасы, Жәнібек, Жаңақала, Казталов. Ағайын-
туыс к$п тұратын осы атажұртты аралағанда 
т$рт ауданның орталықтарында, тіптен шалғай 
ауылдарында да Сізді Ғайса-Ғали Сейтақтың 
жырлары жазылған үлкенді-кішілі баннер-
лер қарсы алады, тап бір кеңес кезіндегі күн 
к$семдердің к$нермес с$здеріндей. Олар араға 
жыл салмай ауысып жататын әкімқаралардың 
нұсқауымен ілінбесе керек. Меніңше, жұрт 
к$кейінде жазылған, жүрегінде жатталған 
с$здер қайта түлеп, рухани жаңғырып, елдің 
жалаулы үгіт-ұранына айналғандай. Бойыңа 
түсер, $зегіңді $ртер, ар-намысыңды оя-
тар $лең жолдары қарлығаштай қалықтап, 
халқыңның жанына дауа, болашағына медет 
тілеп тұрғандай...

Ей, беу, Ақын дос, Ғайса құрдас, Сен 
бақыттысың ғой!..

Ғарифолла �НЕС,
профессор

жеткізсем деп ұмтылмай ма? Бақ пен Сор... 
Сор мен Бақ... Сонда деймін-ау, Ақын бақыты 
неде?!

Осындайда еске Ғайса дос түседі. Бұл да 
болған оқиға еді. 

2001 жыл. Күн батыс, қиыр шеттегі 
Оралдың Ордасында (қазіргі Хан Ордасында) 
ұлан-асыр той болды. Қазақтың соңғы хандығы 
– Б$кей Ордасының шаңырақ к$теріп, ту 
тіккен, қасиетті жеріміздің қаншама бір б$лігін 
Ақ патшадан қайтарып алған айтулы дәуірді, 
екі ғасыр бұрынғы тарихи датаны еске түсіру 
мерекесі-тұғын. Біреу білер, біреу білмес: 
1801 жылы 11 наурызда Ресей патшасы І Па-
вел сан жыл сарсаңға салып барып, Кіші жүз 
қазақтарының Жайықтан $тіп, атамекендеріне 
оралуына мұрсат берген Жарлыққа қол қойған. 
Күн жарықта қол қойып үлгергені қандай абы-
рой болған десеңізші. lйткені сол күні түнде 
баласы бастап, бүлінген бүлікшілер қостап, 
патша ағзамның басын алып тынған болатын... 

Міне, сол тойдың үстінде Оралың бол-
сын, Хан Ордаң болсын, бұлардың барша 
к$шесінен Ғайса-Ғалидың «Егер Б$кей 
к$шпесе...», «Орда» $леңдері тұтастай баннер-
лерге к$шіріліп, оңымыздан да, солымыздан да 
жарқырап шықты да отырды. 

«Егер Б$кей к$шпесе, 
 жүрер едік біз қайда,
Шекараны $зге жұрт
 басқа жерден сызбай ма?!
Егер Б$кей к$шпесе, 
 Еділ-Жайық бетке алып,
Құмнан аспай қалың жұрт
 қалар ма еді тоқталып?!» деген жол-

дар, әсіресе, осы Нарын құмында туып, бал 
құдықтарынан су ішкен біз сияқтылардың 
к$ңілін айран-асыр етті, ата-бабамызды, әке-
шешемізді еске алғызып, жан-жүрегімізді 
толқытқаны әлі есте.

Ал «Құм Нарынның т$сіне
Дара қонған бұл Орда»;
«Сан Орданың сарқыты
Секілді ме бұл Орда»;
«Перзенттері алып кіл
Ұлықталған бұл Орда.
Жанарында тарихтың
Тұнып қалған бұл Орда»;
«Астанаға ел к$шін
Бастағандай бұл Орда» – жолдары тек 

тақтаға жазылған жоқ, баршаның к$ңіл т$рінен 
орын алды. lйткені бұл жаңғырған Алаш 
Елінің, Жаңа Қазақстанның бар-жоғы 10 
жылдық толайым тойымен тұспа-тұс келді. 
Сол бір зарықтырып жеткен Тәуелсіздіктің 
тәтті ауасын құмарлана жұтқан кездер, ерекше 
құлшынысты, ұмтылысты жылдар талайдың 
жадында болса керек. Міне, сол сәтте Ғайса 
құрдасқа, Ақын досқа қалжыңға сүйеп: «Сен 

Сақмарды, Сарытау мен Царь-қаланы (Волго-
град), атажұрт – Алтын Орданың алтын бесігі 
Еділді оқулыққа енгізбек түгіл, ауызға алуға да 
қорқа соқтаймыз... Қайран да менің, Б$кейім!..

Осы сәттерде қолыңа еріксіз Ғайса-
Ғали ақынның жыр кітабын аласың. lксікті 
$кінішіңді оның намысты жырларымен 
басасың. 

Тарихымыз терең деп мақтануға шебер-
ақпыз. Шынына келсек, оның зары терең, 
мұң-қайғысы к$л-к$сір ғой. Күні кеше – 1921 
жылы Ақт$беміздің жерінде Ақбұлақ ауданы 
құрылып еді. Күні кеше – 1935 жылы сол $ңір 
аяқ астынан Ресейдің Орынбор облысының 
құрамына $тті де кетті. Ғайсекең жырлағандай:

«Ақт$бе жақты аңсайтын
Ақбұлақ атты аудан бар.
Мұң торлап қара к$здерді,
Орысша шығар с$з де енді.
Ауылдар, қазақ тұрса да,
Аттары түгел $згерді.
Осылай елді тонау бар, 
Жүгі де оның к$п ауған.
Ақт$бе жақты аңсайтын
Ақбұлақ атты жоқ аудан...». 
Зарды зар, шерді шер қозғайды. Дәл осы 

жылдары менің ауылымда да, Нарын құмында 
Азғыр деген су жаңа аудан құрылған-тұғын. 
Бірте-бірте адам зады қолымен адам санын 
азайта келіп, ақыр соңы ауданды жауып тынды. 
Азғыр, Сүйіндік, Балқұдық, Асан, Ұштаған, 
Ноғайбай, Қоңыртеректер Ордаға қарады. 
Соғыс біте салып, жаңа соғыстарға жаңаша 
дайындалған $кімет Азғырға әскери киімсіз 
«экспедиция» т$кті. Халқын тым-тырақай 
бостырды, қалған-құтқанын қиырдағы  Гурьев 
облысының Теңіз (Денгиз) ауданының 
қанжығасына байлап берді. Атом полигонын 
ұйымдастырды, 17 рет жерасты жарылысын 
жасады. Иек астындағы Хан Ордасына жарты 
ғасыр бойы қатынасу еш мүмкін болмады, екі 
араны киік жарықтық ғана жол етті. Мұның 
бәрін атың $шкір кеңес заманының сұрқия 
саясаты дерсіз. Хош, жақында Орда арқылы 
атажұрт Сүйіндік-Балқұдыққа барып келдім. 
Сондағы к$ріп-білгенімді айтуға с$з таба ал-
май отырған жайым бар. Біздің іргемізде, 60-ақ 
шақырым жерде Ресейдің Аштарханға қарасты 
Харабали деген қаласы бар. Осы шаһар мен 
Балқұдықтан шыққан күре жолдың қақ орта-
сында ежелден «Майор құдық» деген малшы 
қонысы бар-тұғын. Жолшылар сол жерде аяқ 
суытып, «Бұл қақ орта, орыспен шекарамыз» 
деп отыратын. 1990 жылдардың аяғында 
шекара сызығын сызған орыстың соқалы 
тракторы «Майор құдықтан» «жаңылысып», 
ауылымызға 16 км жерден меже кесті. Хош 
дедік, $йткені дәл осы жерден полигон үшін 
салынған Харабали-Азғыр тас жолы бізге 

Алашта 
Ақын көп десек те, 

даңғайыр Даламыздың 
түкпір-түкпірінде қоңыр 

тірлік кешіп, жырды жан азығы 
қылғандар саусақпен санарлық. 

Солардың бірі – жауһар жырлары 
жеті кітабына жүк болған оралдық 

Ғайса-Ғали Сейтақ. Қасиетті Нарыны 
мен ақжарылқап Ақ Жайығын 

өлеңге өзек еткен талантты 
шайырды мерейтойымен 
құттықтай отырып, оған 
шалқар шабыт, толағай 

табыс тілейміз.
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Шұбат пен ыстық бауырсақтан дәм 
татып, Сыдық ағаға жан-жақтан сауа-
лымызды қойып жатырмыз. Сырт к$зге 
томаға-тұйық к$рінгенімен, с$зге шешен, 
тыңдайтын құлақ болса айтары мол аза-
мат екені ә дегеннен-ақ байқалды. 

Түйе шаруашылығының тыныс-
тіршілігімен, малшы ауылының жай-
жапсарымен танысып, к$ңілге к$п 
дүние түйіп қайттық. Ш$п жеген түйенің 
паңдығы, м$лдіреген ботаның сүйкімділігі 
$з алдына б$лек әңгіме. «Маң-маң басқан, 
маң басқан, Шудаларын шаң басқан, 
Т$рт аяғын тең басқан – Түйе деген 
жануардың» жаратылысы да ерекше-ау.

lмірдің бұралаң жолын к$п к$рген, 
тағдырдың сынағына шыдап, қиындығы 
мен тауқыметіне т$зіп, бүгінде ата 
кәсіптің рақатын к$ріп отырған Сыдық 
Дәулетов «адам баласы бір күн $мірі болса 
да елге қызмет етуі тиіс» қағидасын берік 
ұстанады. 

«Үкіметке қол соза бермей, қазақ 
жастары жеке кәсіппен айналысуы ке-
рек. Адам баласы $зіне сеніп, еркін $мір 
сүргені дұрыс. Бізде батылдық жетпей жа-
тады. Қазақта «Торғайдан қорыққан тары 
екпейді» деген с$з бар. Қорықсаң, бизнес-
ке барма. Кәсіп оңай емес. Ұры-қары бо-
лады, далада ыстық-суықта жүресің, соған 
т$зу керек. Сонда ғана сен шыңдаласың. 
Мына бейбіт заманда тірлік жасап, адал 
еңбектенсең ғана тірлігіңнің нәтижесін 
к$ресің» деп, бүгінгі қазақ жастарының 

АУЫЛ
азаматымен ажарлы

Көгілдір отынға зәрулік болмайды

ЖЕТІСТІККЕ ЖЕТУ – 
ӨЗ ҚОЛЫМЫЗДА

БЕРЕКЕГЕ 
БАСТАҒАН ИГІ ІС

«Елу жылда – ел жаңа» дейді. Менің 
арманым, еліміз $сіп-$ніп, ауыл-қала 
демей, қазақтың балаларының барлығы 
бақытты, білімді болса екен деймін. 
Сондықтан базарға барып, олардың 
әрқайсысымен ерінбей-жалықпай емін-
еркін отырып с$йлесе беремін. «Қанша 
ақша табатынын, не тамақ ішетінін, т.б. 
сұрап, $мірлерінен сыр шерткенде олар-
дың біреуі таяқ жеп жүрген болады, әр-
қилы тағдыр кездеседі. Мен олардың 
бірқа тарына жұмыс ұсындым. Айына 100-
200 мың теңге т$леп, сүтті тегін беремін. 
Қара мағымда 200 жұмысшы бар, күніне 
400 литр сүт соларға кетеді. Есесіне жұмыс 
жүреді. Қазір бәрі үйлі-баранды, балалары 
атқа мініп азамат болды. Сондықтан мен 
арба сүйреген отбасыны бір жағынан мал 
бағып, екінші жағынан адам қылсам, ол 
менің елімді сүйгенім, жастардың бола-
шағына алаңдағаным» дей келе, қазір 20 
қораның басында әрқайсысында үш үйден 
деп есептегенде 60 үй отырғанын, мал шы 
ауылда бұрынғыдай емес, әр отба сын да 
4-5 б$лмелі үй барын тілге тиек етті.

«Ауылына қарап, азаматын таны» 
демекші, кәсіпкер ауылының $сіп-
$ркендеуі жолында к$п еңбек сіңірген. 
«lлі риза болмай, тірі байымайды». 
1642-1716 жылдары $мір сүрген Белағаш 
Ақұлының кіндік кесіп, кір жуған мекені 
Ақши атырабында ауыл тұрғындары 
әулие баба кесенесін тұрғызған. Тарих 
қойнауында қалған тұлғаларды елімен 

арнайы құрал-жабдық арқылы капсула-
ны салып, құтыға айналдырып  жатыр. 
Мұны к$ргенде шұбаттың құтысын 
 дайын күйінде сатып алатын болар деген 
ойдан бірден арылдық. Шаруашылық 
басшысының айтуынша, қыс мезгілінде 5 
тонна, жазда 10 тонна түйе сүті сауылады. 
Сүт кәсіпорынға жеткізілгеннен кейін 
сүзгіден $тіп, қыздырылып, суытылып, 
т.б. шұбатты дайындау технологиясының 
барлығы осы жерде іске асады. Шұбаттың 
екі түрі дайындалатынын айта кеткен 
ж$н. Бірі – кәсіпорыннан $ңделіп, 
қорапталған шұбат, дүкен с$релеріне 
қоюға  арналған.  Екіншісі  – атам 
 заманнан келе жатқан дәстүрлі шұбат, 
шұбатханаларда болады. Халық $зіне 
ұнағанын, қалағанын ішеді.

Халықтың сұранысына орай ауыл 
орталығынан «Ақ Бота» балабақшасы 
ашылған. 100 орындық балабақшаның 
$зге балабақшадан ерекшелігі – балаларға 
қымыз бен шұбат беріледі. Балабақша 
бағасы – айына 13 мың теңге. «Ботақан» 
және «Құлыншақ» атты топтың атауының 
$зі к$ңілге қуаныш ұялатады. 

Бұл ж$нінде кәсіпкер «Қаланың қай 
балабақшасында балалар шұбат пен 
қымыз ішіп отыр? Шұбат ішпеген, қымыз 
ішпеген, қазақи салт-дәстүрді білмейтін 
бала елін қалай қорғайды, қалай осы 
елдің азаматы болады, елге қалай жаны 
ашиды?» деп, әңгімені әріден қозғады. 
Оның айтуынша, балабақша мен мектеп 

оқушыларының тағамына, ауруханаларға 
шұбат пен қымыз қосылуы тиіс. Мемле-
кет осыған к$ңіл б$лсе деген арманы бар.

Осы жерде тағы бір мәселені баса айт-
паса болмайды. Кәсіпкердің айтуынша, 
халық таза $німді ұмытып қалғаны сон-
ша, шұбат пен қымыздың қайсысы таза, 
қайсысы жасанды екенін айыра алмай-
тын халге жеткен. Ішкен кезде тіл үйірер 
дәмі болса болды, оның ар жағында, 
денсаулығына келер зиянына бас ауырта 
бермейтініне налиды. Елімізде 80 пайыз 
жасанды шұбат пен жасанды қымыз бар, 
оның бір литрі 100 теңге, табиғи $німнің 
бір литрі – 500 теңге. Ал шетелден келетін 
қонақтар керісінше табиғи немесе жа-
санды екенін бірден ажырататынын, 
таза $німде ш$птің, т.б. дәмі болатынын 
айтады. Сондықтан шетелдіктерден 
сұраныс к$п екенін, бірігіп жасап жатқан 
жұмыстар жайында әңгіме қозғады. 

Ұлттың денсаулығын, ұлттың қамын 
ойлаған ел ағасы ауыл ішінен «Аруана» 
шипажайын ашқан. Түйе сүті бауыр, 
асқазан, ішек жолдары және т.б. ауруларға 
ем. Шипажайда медбике болып жұмыс 
істейтін Айсұлу 8уезованың айтуынша, 
сауықтыру-оңалту мақсатын к$здеген 
демалыс орнына емделушілер к$п келеді 
екен. Ашылғанына к$п бола қоймаса 
да Ресейден ем іздеп келушілер бар. Ре-
сейден келген Софья есімді келіншектің 
айтуынша, 5-ші рет химиотерапиядан 
кейін дәрігері оған Қазақстанға барып, 

шұбат ішуге кеңес берген. Қазір интернет 
заманы, ғаламтордан «Аруана» шипажай-
ын к$ріп, іздеп келіп, 21 күн емделіп кет-
кен. Ұнағаны соншалық, қараша  айында 
қайыра соғатынын жеткізген.  Омырауына 
ота жасатқан, кейін т$сек тартып жатып 
қалған Шонжыдан келген апа түйе сүтін 
29 күн ішіп, артынан  шипажайда 60 күн 
жатып емделіп шыққан. Корей еліне 
барып, емделуі тиіс 13 жасар бауыры 
ауырған қыз баланың 41 күннен кейін ко-
рей еліне жіберген тексеріс қорытындысы 
жақсы нәтиже к$рсеткен.

«Кедей – бай, бай – Құдай болсам» 
дейтін заман. Кедей байысын. Ал бай 
адам жоқ-жітімге к$мектесуі керек. Елдің 
экономикасының $ркендеуіне, елдің 
еңсесінің тіктелуіне атсалысуы тиіс. 
 Шетелге барып қыдырып, бәленбай мың 
долларға отшашу шашпай, $зі оқыған 
мектебіне, ауылына қамқорлық жасасын, 
пайдасын тигізсін. Ауыл шаруашылығын 
дамытуға, жастарды жұмыспен қамтуға 
септессін. Менің он жылым ауылымды 
к$ркейтуге кетті. Қолымнан келгені – 
ауылда жоқ, халық зәру дүниені жасауға 
тырыстым. Мен де ауылдан шаруашылық 
ашпай-ақ, қалада ашсам да болатын еді. 
Шаруашылық ашқаннан кейін 17 жылдан 
кейін ғана, Алматыдан «Сыдық» деген 
шұбатхана ашып отырмын. Еліміздің ірі 
қалаларында шұбатханамыз бар. Жұмысты 
әрі қарай жалғастыра береміз, жоспа-
рымыз к$п» деп, шетелге оқуға кеткен 

жастардың к$пшілігі елге қайта оралмай-
тынын, ал оларды шетелдің жетістігін 
әкеліп, елге қызмет ету үшін жіберілетінін, 
осы түйткілді мәселені шешудің жолдарын 
қоғам болып қарастыруымыз қажет екенін 
меңзеді. «Мәселен, шетелге оқуға кеткен 
қыз бала $зге ұлттың жігітіне тұрмысқа 
шығып, ол сол елдің ұрпағын $сіреді. 
Демек, оның ұрпағы сол елдің сойылын 
соғады. Сонда біздің қазақтың сойылын 
кім соғады? Керек десеңіз, елге қайтқысы 
келмей, $зге ұлттың қыздарына үйленіп, 
сонда қалып қойып жатқан азаматтары-
мыз да бар. Сонда Қазақстан кімге керек 
болды? Біз, керісінше, олардың білімдерін 
пайдаланып, ұрпағымызды к$бейтуіміз ке-
рек. Сол үшін елді к$ркейтуге атсалысып, 
барлығы қолынан келетін іспен айналысуы 
керек» дейді ұлтжанды азамат. 

Шын мәнінде, Сыдық Дәулетовтың 
ауылын к$ркейтуге қосып отырған үлесі 
орасан зор. Біз кәсіпкердің жасап отырған 
тірлігінің бір парасын ғана с$з еттік. 
Еліміздің шет жағында, алыс түкпірде 
жатқан ауылдың тоз-тозы шықты, 
әлеуметтік жағдайы т$мен, мәдениет 
үйлері, кітапханалары жабылып қалды, 
ел, жастар жұмыссыз деп жатамыз. Сол 
елдің азаматтарына Сыдық ағамыздың ісі 
үлгі болса, қанеки. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

Алматы облысы

«КBреген басшы елді Bсіреді, күшті май-
дан ерді Bсіреді». Рас, бұл нақылға қарап, 
ата-бабамыз патшасы кBреген елдің 
тозбайтындығын ертеде айтып кеткендігін 
кBреміз. Бұл нақыл бүгінгі күнде де Bзекті 
болып тұр. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі 
ширек ғасырдан астам уақытта еліміз түрлі 
оқиғаларды бастан кешірді. Алайда Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың кемел келешекті 
кBздеп жүргізген саясатының арқасында 
бүгінгі күнге жетіп отырмыз. 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Президенттің 
бес әлеуметтік бастамасы» атты халыққа Үндеуі 
к$пшіліктің қолдауына ие болып, нақты тап-
сырмалар бойынша Үкімет жұмыс жүргізуді 
бастап кетті. Соның бірі – елді мекендерді 
газдандыру. 

К$гілдір отын – әр үйдегі тұрмыстық 
жағдайды жеңілдетіп қана қоймай, ауданның, 
облыстың экономикасына оң әсерін тигізеді. 
Яғни шетелдік немесе отандық инвесторлар ал-

дымен $ңірдегі жағдайға қарайды. Газ, су, электр 
жүйелерін басты назарға алады. Айталық, ерте-
ректе газбен қамтылған к$ршілес Іле, Талғар, 
Қарасай аудандарының кәсіпкерліктен түсетін 
салығы біздің ауданмен салыстырғанда бірнеше 
есеге артық. Яғни шағын және орта кәсіпкерлік, 

Бірде жеке шаруамен Тұрғын үй 
құры лыс жинақ банкіне бас сұқ-
тым. Жергілікті банк бBлімінің не-
сие рәсімдеу бBлімшесінің алдын да 
кезегін күткен адамдардан банк қыз-
меткерінің Bзі кBрінбейді. Бас тап-
қыда таңырқап ұзақ қара дым. Күн-
делікті бос тұратын орын дықтарда 
адамнан ине шаншар орын жоқ. 
Eзімнің жұмысым басқа бBлім шеде 
болса да, кезектегілердің біреуінен:

– Не үшін кезек күтіп тұрсыз?– деп 
сұрадым.

lзі пысық келіншек екен. Аузы-
аузына жұқпай жауап берді:

– Білмейсіз бе?! Биыл Елбасы 
«Бес әлеуметтік бағдарлама» атты 
Үндеуін жариялады. Сонда «7-20-25» 
бағдарламасын енгізді. Міне, бұйыртса, 
сол құжат бойынша үйлі болайық деген 
үмітпен құжат тапсырып жатырмын, – 
деді жайдары үнмен. 

Аталмыш бағдарлама жариялан-
ған нан бері к$птеген отбасылар баспа-
налы болып қуанып жатыр. 8сіресе 
жас отбасылар үшін маңызы зор 
бағдарлама тұрғындардың жақсы $мір 
сүруіне жаңа мүмкіндік ашты. Егер 
«7-20-25» бағдарламасында әр санның 
мағынасына жеке тоқталсақ, мұнда 7 
проценттік м$лшерлемемен 20 процент 
алғашқы жарнаны ғана т$леп, 25 жылға 

$ндіріс саласы жақсы дамыған. Ауданымыз 
да бірнеше жылда солардың к$шіне ілесері 
с$зсіз. Себебі ауыл шаруашылығында к$гілдір 
отынның атқарар р$лі орасан зор. Сонымен 
қатар жылыжай $сіруде табиғи газ – таптырмас 
құрал.

Елбасының саясаты қашан да дамуға бас-
тайды. Мұны күнделікті $мірде к$ріп, біліп 
те жүрміз. «Президенттің бес әлеуметтік ба-
стамасында» студенттерге, баспанасыздарға, 
жалақысы т$мен азаматтарға және кәсіппен 
айналысушыларға жағдай жасауды тапсыр-
ды. Сондай-ақ айтылған бастамалар еліміз 
тұтас, қоғамымыз тұрақты болса ғана жүзеге 
асатындығын айтты. Енді бәріміз халықтың әл-
ауқатын жақсарту жолында атқарылып жатқан 
іске бірге атсалысайық!

А. МЕРГЕНБАЕВА,
Алматы облыстық мемлекеттік архиві 

Еңбекшіқазақ аудандық 
филиалының мұрағатшысы

дейінгі уақытқа несие рәсімдеуге бола-
тыны жайлы айтылған. 

«Президенттің бес әлеуметтік ба-
стамасы» атты халыққа Үндеуінде 
ұсынылған бірінші бастама – «8рбір 
отбасына бас  пана  алудың жаңа 
мүмкіндіктерін беру» бойынша бас-
паналы болуға толық құқылы. Үндеу 
баспас$здерде жа  рияланғаннан бері 
жаңа құрылыс ны сандары бекітіліп, к$п 
қабатты тұрғын үйлер салына  бастады.

Елбасы ел экономикасының кем-
шін тұстарын әрқашан дер кезінде 
ны са наға алып, қалпына келтіру 
жол дарын қарастырып келеді. «Бес 
әлеумет тік бастама» халыққа Үндеуінде 
к$те рілген басқа т$рт бастама да $з 
шешімін табады деген сенімдеміз. 
«Жалақысы т$мен жұмысшылардың 
еңбекақысын к$бейту үшін олардың 
салық жүктемесін азайту», «Жоғары 
білім алудың қолжетімділігі мен са-
пасын арттырып, студент жастардың 
жатақханадағы жағдайын жақсарту», 
«Шағын несие беруді к$бейту», «Елді 
газбен қамтамасыз етуді жалғастыру» 
сияқты қалған т$рт тақырып та – 
к$кей кесті, $зекті мәселелер. Мақсат 
анық, белгіленген меже – белгілі. 

Майра АЛДАБЕРГЕНОВА

Алматы облысы

 «Нұр Отан» партиясы Ескелді аудандық партия филиалы-
ның ұйытқы болуымен облыстық қоғамдық кеңес мүшесі 
Сәуле Бигарова Елбасы Н.�.Назарбаевтың «Бес әлеуметтік 
бастамасын» іске асыру жBніндегі іс-шаралар жос парын 
мониторингілеу аясында аудан тұрғындарымен кездесуге 
қатысты. 

Дәл осындай қоғамдық кеңес мүшелерінің кездесулері 
облыстың барлық аудан-қалала рында $ткізілуде. Шараға 
партия мүшелері, Ескелді ауданының тұрғындары, ардагер-
лер, жастар шақырылды. «Небәрі ширек ғасырда Қазақстан 
жаһандық шаруашылық байланыстарға қосылған егемен ұлт-
тық экономика және ұлттардың әлемдік отбасының то лық-
қанды қатысушысына айналған мемлекет ретінде қалыптасты.

Қазір әлем шапшаң қарқынмен $згеруде. Басқаша дәуір 
туып келеді. Біздің к$з алдымызда $згеше мүмкіндіктері мен 
тәуекелдері бар жаңа әлем пайда болуда. Бүгінде Қазақстан 
экономикасына әлемдік нарықтағы құлдырау туындатқан 
бірқатар сыртқы факторлар теріс әсерін тигізуде. Алайда 
Президенттің «Бес әлеуметтік бастамасының» жүзеге асыры-
луы тығырықтан шығуға мол мүмкіндік жасайды» дейді Сәуле 
Тасқымбайқызы.

«Бес әлеуметтік бастама» аясында Қарабұлақ ауылының 
тұрғындары «7-20-25» бағдарламасы бойынша тұрмысы т$мен 
отбасыларына жеңілдіктер қарастырылса деген ұсы ныс тарын 
жеткізіп, несие алудың басқа да тиімді жолдары туралы сұрады.

Сәуле Тасқымбайқызы аталған мәселелер негізге алы-
нып, шешімі қарастырылатыны туралы айтып, жиынды 
қорытындылады.

Назгүл ЖҰМАХАНҚЫЗЫ

базарда арба сүйреп, мекеменің есігін 
күзететініне намыстанатынын жеткізді. 
«Базардағы жастар қалада жұмыс істейміз 
деп мақтанады. Істеп жатқан жұмысын 
к$рсең,  қалада арба айдайды. Бір 
мекеменің алдында күзетте тұрады. Ол 
қазаққа ар емес пе, намыс қайда сонда? 
Қазақтың ұғымында арбаны атқа жегеді. 
Арба тартқан қазақты к$рдің бе? Күніне 
1-2 мың теңге тапқанына малданып, оған 
кешкісін жора-жолдастарымен бас қосып 
арақ-шарап ішеді. Оны к$рген жастар не 
тәрбие алады?» деп, арнайы базарға ба-
рып, ерінбей с$йлесетінін жеткізді. 

қауыш-тырып, ұрпаққа ұлағат болар 
істің басында Сыдық Дәулетов жүргенін, 
бұл кесененің тұрғызылуына осы арада 
жол к$лік апатының к$п болуы себеп 
болғанын ауыл тұрғындары жыр қылып 
айтады. 

Біз мінген к$лік «Дәулет-Бекет» 
 шаруа қожалығынан шығып, баба басы-
на Құран оқып, Ақши ауылына ат басын 
бұрдық. Ауыл орталығында түйе сүтін 
$ңдеу кәсіпорны орналасқан. Кәсіпорын 
жұмысымен таныстық. Жұмысшылар 
қызу жұмысқа кірісіпті. Бірі шұбаттың 
құтысына белгі жапсырып, екіншісі 

Бағдарлама «7-20-25»
Нысаналы мақсаты Бастапқы тұрғын үй сатып алу
Сыйақының жылдық номиналдық 
мөлшерлемесі 7%

Бастапқы жарна Кепілмен қамтамасыз ету құнының 20%-ы
Ипотекалық тұрғын үй қарызының мерзімі 25 жылға дейін
Ипотекалық тұрғын үй қарызының валютасы Теңге

Сатып алынатын тұрғын үйдің ең жоғары құны
Астана, Алматы, Ақтау, Атырау қалалары үшін –

25 млн теңге 
басқа өңірлер үшін – 15 млн теңге 

Қарыздың ең көп сомасы Белгіленбейді
Кепілмен қамтамасыз ету Сатып алынатын жылжымайтын тұрғын үй

Кепілмен қамтамасыз ету құны

Мыналардың:
1) тәуелсіз бағалаушы айқындаған құнның;
2 банк айқындаған құнның;
3) тұрғын үйді сатып алу жөніндегі мәміле 
бағасының ең аз мөлшері бойынша айқындалады.

Қарыз бергені және қызмет көрсеткені үшін 
комиссиялар Ұсталмайды

Кепіл мүлкін және қарыз алушының өмірін 
сақтандыру 

Міндетті болып табылмайды. Қажет болған кезде 
банк кепіл мүлкін және қарыз алушының өмірін 
сақтандыруды өз есебінен жүзеге асырады.

Жалғыз тұрғын үй өлшемшарттары Белгіленбейді

Жеке тұлға Бағдарлама бойынша қарыз алу үшін мынадай талаптарға сәйкес келуі тиіс:
1) банктің қалауы бойынша мына құжаттың біреуімен:
бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының жеке зейнетақы шотынан соңғы алты айдағы үзінді-

к$шірмесімен;
жұмыс орнынан соңғы алты айдағы кірістері туралы анықтамамен;
қарыз алушы-жеке тұлғаның соңғы салық кезеңі үшін жеке табыс салығы бойынша салық декларация-

сымен;
банктің ішкі құжаттарына сәйкес ипотекалық тұрғын үй қарызы шарты бойынша қарыз алушының 

міндеттемелерін орындау мүмкіндігінің болуын к$рсететін $зге де құжаттармен расталған еңбек және 
 (немесе) кәсіпкерлік қызметтен алынатын кірісінің болуы;

2 )Бағдарлама бойынша ипотекалық тұрғын үй қарыздары және $зге де ипотекалық тұрғын үй қарыздары 
бойынша $телмеген берешегінің болмауы;

3) мыналарды:
жатақханаларда отбасының әрбір мүшесіне пайдалы ауданы 15 шаршы метрден кем б$лмелердің болуын;
апат жағдайындағы, құлау (қирау) қаупі т$нген тұрғын үйдің орналасқан жері бойынша жергілікті 

атқарушы органның тиісті анықтамасымен расталатын аталған тұрғын үйлерді қоспағанда, Қазақстан 
Республикасының аумағында меншік құқығындағы тұрғын үйінің болмауы.

Банк ипотекалық тұрғын үй қарызын беру туралы шешімді $зінің ішкі құжаттарына сәйкес қабылдайды.
Ағымдағы жылы Алматы облысы бойынша жалпы алаңы 35,3 шаршы метр 589 пәтерге арналған 17 

коммерциялық тұрғын үйді пайдалануға беру жоспарланған, соның ішінде бүгінгі күнге облыс бойынша «7-
20-25» бағдарламасы шеңберінде жүзеге асыруға дайын 72 пәтер бар (Қарасай ауданы Қаскелең қаласындағы 
«Алатау Ажары» шағын ауданында 12 пәтер, жеке құрылыс салушы – «К-Строй Инвест»ЖШС және «Қарлығаш» 
шағын ауданында 60 пәтер, жеке құрылыс салушы – «Еламан» ЖШС)

ИПОТЕКАЛЫҚ 
ТҰРҒЫН ҮЙ ҚАРЫЗЫН АЛУ

Бағдарлама бойынша банктер беретін ипотекалық тұрғын үй қарыздарының $лшемдері және 
Оператор сатып алатын талап ету құқықтары мынадай $лшемшарттарға сәйкес келуге тиіс.
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Негізінен, автор мемуарлық сипаттағы 
драматизм мен трагизмге толы туын-
дысында жауынгерлермен бірге қарша 
бораған жау бомбасы астында қалып, 
$лім мен $мір арасындағы арпалыс 
барысындағы тойымсыз ажалмен бетпе-
бет келген сәтін суреттейді. Ремарктың 
«Батыс майданда $згеріс жоқ» романын 
оқығанда соғыстың зардабы қаншалықты 
екенін түйсінген едік. Мұнда да со-
лай... Соғыста мейірім, жанашырлық, 
аяушылық атауымен жоқ. Оның ба-
сты қаруы – қатыгездік. Т$бе-т$бе боп 
үйілген жансыз денелер, шыңғырған әйел, 
қарғаған, лағынет айтқан кемпір, жылаған 
бала, отқа оранған үй, айдаладағы ауыл, 
азар да безер болған адамдар, қаңырап 
бос қалған қала, т$ңкерілген танкілер, 
жарылған ұшақтар, аударылған машина-
лар... Соған сәйкес, шығармадағы к$ркем 
к$ріністер сахнаға д$п к$шкен. Қойылым 
бір ғана жерде $теді. Сахна ауыспайды. 
8уелі, бұл – бас-аяғын жинақтай алған 
режиссер мен артистер ойынының арқасы 
деп білген дұрыс. Жалпы инсценировка 
жасау – $те қиын шаруа. lйткені $зегін 
сезінбей, оны жоғалтып алсаң, спектакль 
мүлде басқа бағытта $рбиді. Нәтижесінде, 
ол тұтастығынан айырылып, мұның бәрі 
к$ркемдігіне әсер етпей қоймайды. Ал осы 
ретте, «Солдат күнделігінен» қойылымы 
ойдағыдай шықты. Соғыс тақырыбы 
қай кезде де $зекті. Бір Сирияның $зі 
жалпақ Жаһанның  назарын аудартып 
отыр. Адамзат адамзат аталғалы бері 
Дүниені дүр сілкіндірген небір қанқұйлы 
уақиғалар орын алғаны белгілі. Тағы, 
ең қызығы – соғыс жайында жазылған 
туындылардағы конфликт барған  сайын 
қоюлана, күрделене түсетіндігінде. Неміс 
Мессершмиттері ажал сепкен снарядта-
рын түйдек-түйдегімен тастап, жан-жағын 
тас-талқан етіп, аман қалғандарын пу-
леметпен қырады. Қазақ, орыс, украин, 
татар, белорус, $збектерден құралған 
полктың алдына қойған мақсат-мұраты 
– фашистерді жеңу. Ол кезде май-
даннан қашқандарды, сатқындарды, 
$тірікшілерді жазалап, ал батыр, ержүрек 
солдаттарды құрметтеген-ді.  Қып-
қызыл қырғынның бел ортасында жүріп, 
осынау жан т$збес ауыр жағдайды ба-
сынан $ткерген Кемел Тоқаев соны 
«Солдат соғысқа кетті» романына арқау 
еткен. Және бұл тақырыпта жазылған 
к$птеген туынды оның к$кейіне қона 
бермеген екен. Біразына сын да айтыпты. 
Шүйліккені – шындықтан алшақтығы.

Аталмыш қойылымға тән ерекшелік 
– еркіндік. Экспозициясының $зі 
к$рерменді бірден сол қырқыншы 
жылдарға жетелей ж$неледі. Жап-жас 
қыз-жігіттер соғыс басталғанын естіп, 
қолына қару алып, «Отан үшін от ке-
шуге» дайын екендіктерін аңғартады. 
Спектакльде жинақылық бар. Қойылым 
режиссері, ҚР Президенті – Елба-
сы Қоры сыйлығының иегері Фархад 
Молдағали ұрыс сахналарын, түрлі 
сипаттағы к$ріністерді к$рерменге шарт-
ты түрде жеткізген. Одан бұрын ол басты 
қақтығыстарды екі-үш қаһарманның 
айналасында $рбітіп, қалғанын фон 
ретінде қолдануды қол к$ріпті. Оңтайлы 
шешім, әрине. Сахна т$ріндегі Ор-
кестр жанды музыкамен сүйемелдеп, 
қойылымға қан жүгіртті. Акцент берілуге 
тиіс диалогтар тұсында артистер екі 
жақта тұрған микрофонға келіп с$йлейді. 
Бұл спектакльдің әсерін күшейтпесе, 
әлсіретпеген. Бір сахнадан екінші сахнаға 
к$шу кезіндегі жіктер де аса білінбейді. 
Себебі онда динамика бар. Артистер 
еркін қозғалып, еркін ойнады. Себебі, 
онсыз да күрделі дүниені одан сайын 
күрделендірудің еш мағынасы жоқ. 
Шығармашылық ұжым соны түсінген. 
Ұнамдысы – режиссердің академизм-
нен, ескі әдіс-тәсілдерден саналы түрде 
қашқандығында. «Біткен іске сыншы 
к$п» дейді қазақ. Қойылымның орта 

Қазіргі таңда Димаштың әр $нер 
сапары елең еткізерлік болып тұр. 
8р концерттен кейін ол туралы, 
оның шеберлігі ж$нінде сүйсініске, 
таңданысқа толы лебіздер айты-
лып жатады. Бұған үйіңде отырып 
$зің де қуанасың. Бойыңды шаттық 
кернейді. lйткені ол – қандасың, 
қазақтың ұлы. Ал қазақтың баласы 
еліңді, ұлтыңды жер жаһанға әйгілеп 
жатса неге б$ркіңді аспанға атпасқа, 
мақтанбасқа.

Ресейдің «Новая волна» де-
ген атақты ән байқауы бар. Бұл 
байқаудың сахнасына кез келген 
әнші шыға бермейді. Таңдаулылар, 
нағыз жүйріктер $нер к$рсетеді. 
Биылғы $ткен ән жарысында Димаш 
та ән шырқады. Қатысушы болып 
емес, қонақ ретінде.

Ол бұл жолы да к$рермендерін 
таңдай қақтырды. Оның орындау 
шеберлігіне залда отырған қарапайым 
к$рермендерден б$лек танымал саз-
гер, Ресейдің халық әртісі Игорь 
 Крутой, шоу бизнестің мықтысы 
Александр Ревзиннің $здері тәнті 
болды. Жалпы бұл екеуі анау-мынауға 
таңырқай да, таңдана бермейді. Ал 
Димаш әншінің құдіреті – оларды 
орындарынан тұрғызып, талантына 
бас идірді. Сүйсінесің бе – сүйсінесің! 
Мақтанасың ба – мақтанасың!

Жұртшылық осы байқаудан 
кейін Димаштың әніне, жеке $зіне 
байланысты әсерлерін әлеуметтік 
желілерде де зор ризашылықпен 
білдіріп жатты. Оларды оқып оты-
рып кереметтей сезімге б$ленесің. 
С о л а р д ы ң  б і р қ а т а р ы н  к е л т і р е 
кетейік.

«Сахнадағы тұрысы, дауыс ты 
меңгеруі, залды игеруі ғажап. Бұл – 
үлкен әріппен жазылатын артист. 
Олеся Ребрина», «Қазақстан мұндай 
әншімен мақтануларына әбден бо-
лады. Қандай шалқар  дауыс! Қандай 
сезім! Татьяна Мунтяну», «Димаштың 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н  е р е к ш е 
құрметтеймін. Оған бүкіл халықтық 
махаббат, әлемдік даңқ, ұзақ $мір 
тілеймін. Елена Бриненк», «Кім 
екені, қайдан екені маңызды емес. 
Маңыздысы талант, тәрбие және 
адамдық сапа. Димашта осының бәрі 

lмірі жеңілмейтіндей к$рінген 
Генамыз кеше ғана мексикалық 
 Альвареспен «шайқаста» есе жіберіп 
алғандай болды. Былай қарағанда 
қарсылас жақтыкін таза жеңіс деуге 
де келмейтіндей. Алайда т$решілер 
ұйғарымы солай болды. Амал нешік...

Геннадий «жеңілісі» қазақстан-
дықтарға оңай тимеді. Үлкен де, кіші де 
$з к$здеріне $здері сенбеді. «Бұлай бо-
луы мүмкін емес» дейді олар. 8рдайым 
ж е ң і с  т ұ ғ ы р ы н а н  к $ р і н і п  к е л е 
жатқан жерлестерін мұндай $кінішке 
қимайтындай. 

Қазақ елі Генаны не үшін жақсы 
к$реді? Оны не үшін қолдайды?

8рине, біріншіден, оның $зі де – 
сыйлап-құрметтеуге лайықты азамат. 
Түр-келбетінде адамды тартып тұрар 
жылылық бар. Қулық-сұмдықтан ада 
екендігі к$зге ұрып тұр. Кішіпейіл, иба-

тұсында темпо-ритм түсіп кеткені бай-
қалды. Ал тұтастай алғанда вокалға, 
хореографияға, актерлердің пластика-
сына к$ңіліміз толғаны жасырын емес. 
Жалпы жақсы дүниені жақсы деп айтуға 
тиіспіз. С.Мұқанов атындағы Қазақ саз-
ды-драма театры мен «StarTDrama» театр 
лабораториясы бүгінде аса $зекті боп 
тұрған тақырыпты неліктен таңдағанын, 
оны қалай ашу қажеттігін терең түсінген. 
Яғни мақсат – айқын. Қай жанр болсын 
шығармашылық тұлғаға оңай соқпасы 
анық. Оның ішіндегі дүлдүлі саналатын 
драма актерден толғанысты, интуиция-
ны, терең түйсінуді, ішкі ағысты қажет 
етеді. Және олар $зіне жүктелген тапсыр-
маны ойдағыдай орындап шықты.  Фархад 
$ткен ғасырдың атмосферасын беру үшін 
түрлі атрибуттар пайдаланғанын ескер-
ген күннің $зінде, спектакль мей лінше 
минимализмге негізделген екен.

Пайғамбар жасында жалған дүниеден 
$ткен жазушы отбасында екінші бала 
болыпты. Үлкен ағасы Қасым дәстүрге 
сәйкес атасының қолында $сіп, сол 

бар. Фатима  Чотгаева», «Құдайым-ау, 
ол қандай жақсы және әдемі айтады 
десеңші! Тәңірім оған денсаулық, 
бақыт берсін.  Екатарина Бакалдина», 
«Мен кезінде Қазақстанда тұрғанмын. 
Қазақтар $те қайырымды, ізетті және 
қонақжай. Димаш мені таңғалдырды. 
Нағыз талант. Гуми Тус», «Мен 
Украинаданмын. Талантты әншінің 
орындаушылығына бас иемін. Осын-
дай біртуар әншісі бар Қазақстан 
үшін қуандым! Льока», « Фантастика! 
Браво! Қазақтар, талантты сақтай 
біліңдер. Оксана  Литвинова», « Сенің 
орындаушылығың жанымызды дүр 
сілкіндірді және қанат бітіріп, аспанға 
ұшырды. Галина Буковцова, Бело-
руссия», «Жарайсың, балам! Нағыз 
қазақстандық жігіт, $з елінің патрио-
ты! Біз сенімен мақтанамыз, Димаш! 
Антонина Ескова»... Осылай жалғаса 
береді.  Шегі жоқтай. Бұлардың 
бәрі шет жұрттың адамдары. Алай-
да талант жер, адам таңдамайды. 
Адамдар да солай. Талантты тануда, 
мойын дауда оның қандай ұлттың 
не ұлыстың $кілі екендігі маңызды 
емес. Маңыздысы – дарындылық, 
табиғилық, шеберлік.

Димашқа шын жүректен риза 
болатының – ұлтжандылығы. Шет 
елдегі бір кездесуінде қазақ әндері 
туралы жылы пікір білдірді. «Біздің 
әндеріміз ғажап. Оны жүрекпен 
тыңдай білу керек» деді. Қай жерде 
жүрсе де алдымен қазақша с$йлеуге 
ұмтылып тұрады.  Қалың орыс 
жиналған «Новая волнада» да байқау 
сахнасына шығуына мұрындық болған 
Байғали Серкебаевқа жүрек лүпілін: « 
Байғали аға, Сізге үлкен рақмет» 
деп қазақша жеткізді. Осының $зі 
кішіпейілділік, жақсылықты естен 
шығармайтындығы.  К$рермен 
қауымға да ризашылығын білдіруді 

лы, қарапайым... Ең бастысы не дейтін 
болсақ, ол – с$з жоқ отаншылдығы. 
Жарысқа Қазақ елінің атынан шығып 
ж ү р .  Г е н а н ы ң  а р қ а с ы н д а  ә л е м 
Қазақстан дейтін ел барын да біліп жа-
тыр. Осы үшін де қалай риза болмасқа.

Отаншыл деп жатырмыз. Ол ең 
алдымен қазаққа жақын. Астана-
да Елбасының $зі қатысқан алқалы 
 жиында жұрт алдына шығып  былай 
дегені бар еді: «8кем орыс, шешем 
кәріс, мен $зім қазақпын! Жеңістерімді 
т у ғ а н  е л і м е ,  т у ғ а н  х а л қ ы м а , 
Президентіме арнаймын!»

lзге ұлт $кілінің «Мен қазақпын!» 
деп кеуде керуі – жүрекке қуаныш 
ұяла татындай жағдай. Мұндай тоқтамға 
екінің бірі келе алмайды. Демек, бұл – 
жүрек с$зі, шын с$з. Дәл осылай деп 
жар салатын отандастарымыз к$п бол-
са, қанекей... 

туралы хабарды – «қарақағазды» алған 
сәтім» деп еді сонда. 8кей оның хаты мен 
Кеңес Армиясының лейтенанты шенінде 
түскен суретін ұқыптылықпен сақтайтын. 
Суреттің артына қарындашпен: «Інім 
Кемелге естелік үшін» деп жазыпты». 
Кемел Тоқаев $міріндегі ең ауыр кезеңнің 
бірі – ағасының қайтыс болуы. Бұл қаза 
оның қабырғасына қатты батады. 8рі 
ол к$рген-түйгенін к$ркем туындыға 
айналдыру барысында орны б$лек адам-
дарды қаламынан қалыс қалдырмаған. 
Осыған байланысты Қасым-Жомарт 
Кемелұлы «8ке туралы ой-толғауында» 
былай деп жазыпты: «8кей Қасымның 
жиі түсіне енетіндігін, бірдеңелерді ай-
тып, кеңес беріп, $мірдің соққыларынан 
сақтандырғысы келетін сыңай таны-
татынын жиі айтатын. Кейде маған 
әкем туған ағасы аяқасты тіріліп келеді 
деп үміттенетіндей к$рінетін. Осындай 
сәттерде: «Мүмкін, ол ауыр жарақаттан 
немесе контузиядан кейін госпитальде 
жоғалып кеткен шығар, соғыста бәрі 
болады ғой. Мен ауыр жарақатпен Го-

ұ м ы т п а д ы .  С $ з і н і ң  а я ғ ы н д а : 
«Қазақстанға келіңіздер. Біз Сіздерді 
$те жақсы к$реміз» деді. Мұнда да $з 
еліне, туған Отанына деген риясыз 
сүйіспеншілікті аңғару қиын емес. 
Осыны байқау жүргізушісі де байқап 
қалыпты. «Қандай отаншыл жігіт! lзі 
Қытайда гастрольде жүрсе де, жұртты 
туған еліне – Қазақстанға шақырып 
жатыр» деп сүйіспеншілігін білдірді.

С$з басында айтып кеткеніміздей, 
Димаштың бойынан имандылықтың, 
қарапайымдылықтың иісі аңқиды. 
Сахнадағы жүріс-тұрысы, $з-$зін 
ұстауы к$пшілікке ұнайды. Ерсі 
қимылға, артық с$зге бармайды. Бұл 
нағыз қазақы тәрбиенің нышаны. 
Бала кезінде атасы мен әжесінің 
 бауырында $скендіктің нәтижесі бо-
лар бұл, сірә.

Д и м а ш қ а  к $ п  с а л м а қ  т ү с і п 
жүргені анық. Бірақ мұны байқат-
қысы келмейді. 8нді бабына кел-
тіріп, к$рерменге жеткізе білу де 
– үлкен ізденісті, еңбекті қажет 
етеді. Екі тілде таза с$йлейтінін 
білеміз. Кейінгі кезде бұларға қоса 
ағылшынша да, қытайша да сұхбат 
беріп жүр. Бірқатар әндерді шетел 
тілдерінде шырқайды. Осының бәрі 
жеңіл тимейтіні белгілі. Алайда ол 
к$п сенімінен, әсіресе $з елінің, 
$з халқының сенімінен шығу үшін 
қандай да кедергіні т$зімділікпен 
жеңіп келеді. 

Елді, халықты т$рткүл әлемге 
танытуда бір адамның да қабілет-
қарымы жетіп жатыр екен. Оған 
Димаштың бүгінгі жетістігі дәлел. 
Ол қазір Америкаға да, Италияға да, 
Францияға да... танымал. Димашты 
тану арқылы жер жүзі қазақ деген 
ұлтты біліп жатыр. Міне, шынайы 
таланттың құдіреті! Мұндай талант 
жылда пайда болмайды. Ғасырда бір 
рет келер, бәлкім.

Димаш әлі жиырма беске де кел-
ген жоқ. Соған қарамастан бағын-
дырған белестері ауыз толтырарлық. 
Оған тілейтініміз ұзақ ғұмыр. Тіл-
к$зден аман болсын. Талантымызды 
қорғай да, сақтай білейік.

Абай атамыздың «Сүйер ұлың 
болса сен сүй, сүйінерге жарар 
ол» дейтіні бар емес пе? Осы с$з 
 Димаш секілді ел мерейін тасытып 
жүрген ардақтыларымызға арнап 
айтылғандай.

Ол – расында да халқының абы-
ройын асқақтатып, сүйінерге жарап 
жүрген ел ардақтысы.

Тағы не үшін дейтінге келетін 
болсақ. Ол – қазақ шапанын үстінен 
тастамайтындығы. Шаршы алаңға 
беттерде, қалың қауымның алды-
на шығарда $рнекті к$к шапанын 
киіп шығатындығы. Қазақ болғаннан 
кейін бұған қалай елжіремейсің! 
«Жарайсың, Гена!» дейміз ақжарма 
пейілмен.

Спорт – жарыс. Жарыс болған соң 
жеңіліс те болмай тұрмайды. Бірақ 
жеңілді екен деп осыған дейін талай 
белестерді бағындырған жеңімпаздан 
елі  сырт айналмасы анық. Гена 
да солай. Ол халықтың жүрегінде 
жеңімпаз болып қала береді. Оған 
деген ел сүйіспеншілігі ешқашан да 
суымайды. lйткені ол туған елінің 
сүйікті перзенті екендігін ісімен де, 
с$зімен де дәлелдеген отандасымыз, 
мақтанышымыз.
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СҮЙІНЕРГЕ 
ЖАРАҒАН...

«СОЛДАТ КҮНДЕЛІГІ» 
ШЕРТКЕН СЫР

СУЫМАЙТЫН 
КӨҢІЛ

Нұрперзент ДОМБАЙ

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н  е р е к ш е 
құрметтеймін. Оған бүкілхалықтық 
махаббат, әлемдік даңқ, ұзақ $мір 
тілеймін. Елена Бриненк», «Кім 
екені, қайдан екені маңызды емес. 
Маңыздысы талант, тәрбие және
адамдық сапа. Димашта осының бәрі 

шығармайтындығы.  К$рерме
қауымға да ризашылығын білдіру

себепті де басқа фамилияға жазылған-
ды.  Жалпы қарымды қаламгердің 
шығармаларынан байқайтынымыздай 
жазушының жанына соғыс тақырыбы 
жақын-ды. Ол сол тұстағы адамның пси-
хологиясын, жаратылысын, табиғатын 
дәл әрі нанымды бере алған. Жазушының 
ұлы, мемлекет қайраткері және дипломат 
Қасым-Жомарт Тоқаев «8ке туралы ой-
толғауының» («Слово об отце») «Балалық 
пен жастық шақ» атты I тарауын да былай 
депті: «...8кем ағасының жантүршігерлік 
әңгімесін бар ынтасымен үнсіз тыңдап, 
тыныш жатады. Ол $н-бойын биле-
ген қорқынышын білдірмей, терезеден 
т$гілген ай сәулесіне қарап, бейкүнә 
бала кеудесіндегі бар күшімен к$з жа-
сын жасыруға тырысады. Сол кезде 
Қасым терең күрсініспен: «Біз жарық 
дүниеде енді Кемел екеуміз ғана қалдық. 
Егер маған бірдеңе болса, Кемел туған-
туыссыз, қолдаусыз жалғыз $зі қалады» 
дейді. lкінішке қарай, оның айтқаны 
келеді. 9 жылдан соң Қасым Ұлы Отан 
соғысының ұрыс даласында қаза тапты. 
...Студент кезімде мен әкемнен $мірінің 
ең қиын кезеңі жайында сұрадым. «Мен 
үшін ең қиын сәт ағамның қайтыс болғаны 

м е л ь ,  О м б ы ,  А л м а т ы н ы ң  ә с к е р и 
госпитальдерінде жатқанда аяқсыз, 
қолсыз қалған к$птеген жауынгерлердің 
үйлеріне қайтудан бас тартып, вокзалдар 
мен бекеттерде қалып жататынын жиі 
к$рдім» деп отыратын. Алайда Қасым 
оралған жоқ. Кейінірек оның майдан-
да қаза тапқаны туралы ресми қағаз 
келді. Осыдан соң ғана әкей бүкіл жарық 
дүниеде тұтас Тоқаев әулетінен жалғыз 
$зі қалғанына амалсыз к$нгендей». 
8дебиеттанушы ғалымдар «Соғыс және 
бейбітшілік» атты роман-эпопеядағы 
Кутузов – «Лев Толстойдың $зі» де-
ген тоқтамға келген. Немесе француз 
жазушысы Г.Флобер: «Бовари ханым 
– менмін!..» деген. Сол секілді «Сол-
дат күнделігінен» атты спектакльдегі 
Қасым бұл –  Кемел Тоқаевтың үлкен 
ағасы – Қасым  Болтаев болса,  ал 
Мұхамед – автордың прототипі. Қатар, 
салыстыра оқығанда романдағы кейбір 
$мірлік жағдайлар мен естеліктердегі 
ортақ ұқсастықтарды байқау қиынға 
соқпас. Мәселен, қойылым кезіндегі 
қос кейіпкердің ажал туралы әңгімелері, 
монологтары к$п дүниеден хабар бер-
се керек. Мұхамедті Дулат Ташкен, 
Мейірмановты Айбол Қасым, лейтенант 
Коршуновты Нұрбол Асқаров, Власов-
ты Нұрбол Құмарша, Сатрапинскийді 
 Ислам Жақсылық сомдаған қойылым 
сәтті шықты деуге негіз бар. Спектакль 
– ұжымдық жұмыс екенін ескерсек, онда 
оған ерекше үлес қосқандардың да атта-
рын атап $тсек артық болмас. Айталық, 
режиссердің к$мекшісі – А.Тілеуберген, 
қойылым б$лімінің меңгерушісі  – 
Н.Мақұшев, дирижер, ҚР Мәдениет 
қайраткері – Марат Жакупов, дыбыс 
цехының меңгерушісі– С.Емелев, жарық 
цехының меңге рушісі – А.Балқыбекова, 
т і г і н  ц е  х ы н ы ң  м е ң г е р у ш і с і  – 
 К.Жұма ғұлова,  рек визит цехының 
меңгерушісі – Т.Сүлейменова, киім 
цехының меңгерушісі – К.Меңбай, ағаш 
цехы ның меңгерушісі –М.Кунусбеков, 
су ретші-безендіруші – С.Ғаббасов, сах-
на құрастыру цехының меңгерушісі – 
Н.Қожакин, темір ұста – А.Канайкин.

P.S.

�лібек БАЙБОЛ, 
жазушы-драматург

ҚОС ӨРІМ
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ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

ДОМБЫРАДА 
ҚАСИЕТ БАР

Биыл Елбасы Н.Назарбаев шілде айының алғашқы жексенбісін 
ұлттық домбыра күні етіп бекіту туралы Жарлыққа қол қойған 
еді. Осы мақсатта «Адырна» ұлттық-этнографиялық бірлестігі 
 Алматы қаласы Дін істері жBніндегі басқармасының тапсырысымен 
шаһардағы бірқатар сауда орталықтарында кездесулер Bткізді. «Дін 
мен дәстүр» тақырыбында Bткен кездесулерді дінтанушы-ғалым, 
Қазақ-Египет ислам университетінің докторанты Асылтай Тасболат 
жүргізіп, ол базар жамағатына қазақтың ұлттық домбыра күні туралы 
әңгімеледі.

Қазақтың бас музыкалық аспабына күмәнмен қарап, оны «ширк» 
деп санайтын діни фанатиктердің елімізде пайда болғанына біраз 
жылдардың жүзі болған. Ол аздай домбыраны «шайтанның даңғырлағы», 
«шайтанның таяғы» дейтін топтар т$бе к$рсетіп, мыңдаған жылдар 
бойы бабаларымыздан мұра болып келе жатқан ұлттық жәдігерімізді 
табандылықпен қорғауға тура келді. Алматы қаласындағы күдікті діни 
жамағат $кілдерінің к$бі сауда орталықтарында топтасқандықтан, 
оларға барып домбыраның қасиеті туралы әңгіме қозғау бүгінгі 
 заманда орындалуға тиіс маңызды жұмыстардың бірі еді. «Қолымдағы 
қу ағаш, Сайрап отыр бұл ағаш. Қолымдағы ағашым – Алып жүрген 
 домбыра... Домбыра күнә деген с$з Тек бір айтқан дабыра» деп Қашаған 
Күржіманұлы жырламақшы, домбыраны күнә деп дабырлайтындардың 
саны к$бейсе, халық үшін нағыз трагедия сол болады.

Асылтай Тасболаттың айтуынша, домбыра үздіксіз барлық  жерде 
 насихаттала беру керек. lйткені күмәнді діни топтардың арам 
пиғылына алданып, ұлттық музыка аспабына теріс к$зқараспен 
қарайтын адамдар әлі деп к$п екен. «Қазақ халқы сан ғасыр бойы талай 
қырғын мен алапатты бастан кешірсе де, қолынан домбырасын таста-
май келді. Бірақ еліміз тәуелсіздік алып, еңселі ел болдық-ау деген кез-
де, талай заманның сынағынан сынбаған домбырамызға басқа жақтан 
қауіп т$нді. Мысалы Алматы қаласындағы «Барыс-4» базарында бір 
діндар маған «Гитара мен домбыраның түбі бір ғой, домбыра қалай халал 
болады?» деп сұрақ қойды. Мен оған қазақ тарихында қаншама ғұлама 
діни насихатты домбырамен жеткізгенін, бейбіт заманда да, жаугершілік 
заманда да домбыра дала баласының жан серігі болғанын мысалдармен 
түсіндірдім» дейді ол.

Айта кетейік, насихат жұмыстары қаладағы «Жұлдыз», «Тастақ», 
«Қазына», «Арлан», «Кенжехан» сауда орталықтарында жүргізілді.

Оcпан ТЕМІРБЕК 

СЕЗІМ

Сезім кейде шалқып, күліп тұрады,
Сезім кейде балқып, тұнып тұрады.
Шалқығаны – шалық па, әлде жалын ба, 
Балқығаны – қанғаны ма құмары. 

Енді бірде ескен желдей құбылар,
Енді бірде к$шкен елдей шұбырар. 
Құбылғаны – қулық бар ма ішінде, 
Шұбырғаны –тұрақсыз ба, кім ұғар? 

Сезім кейде – шолақ сайдай тасығыш, 
Сезім кейде – оқ атқандай асығыс. 
Тасынуы – жайнап, қайнап кеткені, 
Асығуы – бұлқынғаны қапылыс. 

Сезім кейде – қызып тұрған к$ріктей, 
Сезім кейде – құлап қалған теректей. 
Қызып тұрса – күйдіре ме, қари ма, 
Құлап қалса – жыламай ма жүрек кей?

Сезім жүрек жандырады бір лекте, 
Сезім құмар қандырады бір лекте.
Жандырғаны – жан нәпсісін қоздырса, 
Қандырғаны тұрар ма екен күнде есте? 

Тіл жетпес-ау, күй жетер-ау сезімге. 
Сонда тұрар сезік секем... сенім де. 
Сезім оты шалқып, шарпып тұрады –
lзің сүйген арулардың демінде.

***
Секірткен де шығар мені тойларым, 
Кекірткен де шығар мені тойғаным.
Сондай сәтте тез жерініп $зімнен, 
Жастай $лген достарымды ойладым. 

Арыстар-ай, ақ құс болып ұшқандар,
Таңғы арайды, толған айды құшқандар. 
Үлгермеді жүректерін кірлетіп –
К$ре алмаған, к$з алдаған дұшпандар. 

Бәрі... бәрі бір елеске сияды –
Естіледі дауыстары, күй, әні. 
Бірі тосын сырын айтып күбірлеп,
Енді бірі маған шарап құяды. 

Мен тірімін. Маңайым да тұр к$ктеп, 
Ал олар жүр аспан жақта дүрмек боп. 
Десе біреу: «Ғажап еді-ау сол досың!» –
lзім үшін одан артық құрмет жоқ. 

Кеткен достар аяқтамай жыр әнін –
Жүрегімде жанып тұрған шырағым. 
Жандарына жаннат тілеп, мен кейде, 
Жалғыз $зім тост к$теріп тұрамын.
 

КEРІНБЕЙ 
АҚҚАН КEЗ ЖАСЫ

К$здің жасы!..
Не дейді бұл тамшылар?.. 
(Осы бір ой жанымды сан қамшылар).
К$з жасының нәті не?
8ртүрлі ғой, 
Қайғы шығар, 
Дық шығар, 
Мұң да шығар. 
Жан ауырса – жанарың бұлтты аспан, 
Жауып-жауып жаңбыры бір басылар. 

Жас сүртесің –
lзіңнің, $згенікін. 
Жасты іркесің
Біреулер к$рмес үшін.

lзің біліп тұрасың, 
Жасырсаң да,
Бір үміттің кеудеңде $лгені шым. 
К$рсетпейсің, сондықтан к$здің жасын, 
Білінсе де бетіңнен $згерісің. 

Жұтылады жас сонда –
Зарың, мұңың семіп жүрек
С$неді жалын жырың. 
Күбірлейсің Жүрекке:
«О, сорлым-ау, 
Байқайды, – деп – қарайған қаныңды кім? 
Жассіңді боп қалған соң, жанбас арман, 
Үрлесең де үміттің тамыздығын. 

Жұтылған жас –
Ащылау к$з жасынан. 
(Удай аши бастайды-ау ол басынан).
Ол – запыран жүрекке байланатын, 
Зәрі мұздай, 
Және ауыр қорғасыннан. 
Күрсініс пен «аһ» ұру –
Соның лебі, ол – құпия, 

сырт к$зден сен жасырған.

Жұтылған жас – аңсауың, 
Шаршауың да.
Байланбайды ол кірпіктің арқауында. 
К$рінбейтін к$з жасы –
Бұл бір түйін,
Ешкім білмес күрмеуін, тарқауын да.
Уайым боп улады ол қаншама ерді, 
Қайғы болып жабысты ол қанша аруға?!.
К$рінбей аққан к$з жасы...

ақ құс болып ұшқандар...
ЕКЕУ

Қарап тұрсақ, 
бүкіл адам баласы
екі-ақ топқа б$лінеді екен ғой. 
Қара тобыр –
тірлік жеген санасын, 
Дара шоғыр –
бәрі әулие, к$семдей.

Біріншісі –
бір жапырақ нан үшін
бітпес жүкті к$терген де сүйреген.
Екіншісі –
жоғары ұстап намысын, 
бүкіл жұртты билеген де илеген. 

Қара тобыр –
бәрін қолмен жасайтын, 
қадірі оның неге бірақ түсулі?
Дара шоғыр – 
қарны тоймай асайтын
үйретуде, қалай жеу мен ішуді.

***
Тәп-тәтті мұң... 
Бұл бәлкім жеңіл мұңым.
Жеңіл мұңым болар ма к$ңілді мұң. 
Мұны, тіпті мұң деуге сияр ма екен –
Жандандырған нұр ғой бұл сезім гүлін!

Осы мұңым сияқты аңсарым да,
Талғажауым, талығып тамсарым да.
Есіме алсам бейкүнә махаббатты, 
Басылатын сияқты шаршауым да. 

Ол бір тылсым музадай күй тарайтын, 
Ол бір балаң $леңдей айтары айқын. 
Ол жып-жылы, жұп-жұмсақ алақандай –
Жүрегіңді аялап, сипалайтын.

Ылғи ән сап тұрған соң $мірге үндеп,
Қалай қайтып айтасың «жеңіл мұң» деп. 
Ол тәтті мұң, таңдайдан дәмі кетпес, 
Бар сезімнен сондықтан $мірлірек.

АУА

Мен сенбеймін Ауа түссіз дегенге –
Оның түсі тұнып аққан $зенде. 
Оның түсі жаңа жауған ақ қарда,
Оның түсі шым қарак$к аспанда.

Ауа – бояу. Ол толқиды, тұнады,
8р нәрсеге әртүрлі боп жұғады.
К$рсетпей-ақ қимылы мен келбетін, 
Маусым сайын $згертеді жер бетін. 

Қан қып-қызыл. Ол ауаның бір $ңі, 
Қанға мәжбүр бар тірліктің жүрегі. 
Ақ қан деген... Ақ қан деген болмайды, 
Ақ қан болса адамзатқа сол қайғы. 

Біз білеміз – Ауа деген «оттегі».
Ол – жаз бен күз, қысың менен к$ктемің... 
К$гілдірлеу к$ктің нұры т$гілген –
Мен ауаны к$ріп тұрмын к$зіңнен.
 

КІМДЕ НЕ БОЛМАЙДЫ?

Ар болмайды сатқында,
Жан болмайды қашқында. 

Қан болмайды жендетте, 
Ләм болмайды саз бетте. 

Бақ болмайды сараңда, 
Нәт болмайды наданда.

Ант болмайды сайқалда, 
Тат болмайды жайсаңда. 

Сыр болмайды батырда, 
Нұр болмайды тасырда. 

Құн болмайды жалдапта, 
Мұң болмайды зар жақта. 

Ес болмайды озбырда, 
Сес болмайды болбырда. 

Қас болмайды саһида, 
Нас болмайды ақында. 

Кек болмайды данада, 
Кеп болмайды шалада.

Зіл болмайды анада,
Кір болмайды балада.
 

EЗІМДІ КІМГЕ САЯМЫН

Жалғанның басын, аяғын
Сидырған қазақ бес күнге.
lзімді кейде аядым,
lкпем жоқ бірақ ешкімге.

Табындым к$кке, аспанға,
Тапсам деп жанға таяныш.
Қиялмен қанат қақсам-да,
Жеткізбей қойды-ау ой алыс.

Ендігі мінде не шара –
Парызым жүр-ау $телмей.
Қараймын тұрып тасада,
lзіме $зім б$тендей.

...Мамыр қандай жақсысың! 
Мамыр, майсың, майдасың, 
Жастықпенен жастысың, 
Кәрілікке қайдасың?!.

МЕЗІ ЕТЕДІ

Мезі етеді барлығы,
Мезі етеді,
Мезі етпейтін шақтарың тез $теді.
Мерекелеп жатқанда мейрамыңды,
Келекелеп біреулер с$з етеді.

С$з етеді,
Бойыңды түзетесің,
Суға салған болаттай «быж» етесің.
Күл етесің
Күлкінді бетіңдегі,
Дір етесің –
lзіңді күзетесің.

Күзетесің күпір ой,
Күнәлардан, 
lтіріктен,
lсектен шығар алдан. 
lкпелерден,
Наздардан, уайымнан,
Адамдардан,
Арақтан, сыралардан,
Күзетесің...
lгейсіп тұрады арман...

Мезі етеді қала да, ауылың да,
Мезі етеді к$ктемгі жауының да. 
Мезі етеді достардың алақаны, 
Жиі-жиі қағатын жауырынға.

Әбубәкір ҚАЙРАН

Желпілдеп желіп келемін –
Табаным жерге тиместей.
Себепсіз семіп сенерім,
Күрсінем кейде күйректей.

Адасқан ойдан не пайда –
Басылды бекер қаңғытқан.
Жаралы қалған жапанда
Қасқырдай болып қан құсқан!..

Жалғанның басын, аяғын
Сидырған қазақ бес күнге.
lзімді кімге саямын –
Пайдасы тимес ешкімге?..

***
Майысып гүл маужырап,
Мамыр айы тұр күліп. 
Былдырлайды бал бұлақ, 
Бар екенін білдіріп.

Қозғап, түртіп сезімді, 
«Қадірімді білші-ай» деп,
Аспан ару керілді,
Шымылдығы шымқай к$к.

К$белекпен жарысып,
К$п ойнады бір бала. 
Ат басымен алысып, 
Жігіт шықты қырлана.

«Құпиямды ел біліп
қоя ма?» деп бойжеткен – 
Терезеден телміріп, 
Сығалайды әйнектен.

Жұдырықтай тұмсығы,
Сақал-мұртсыз шал отыр.
Зыр-зыр етіп ұршығы, 
Дейді кемпір: «8рі отыр». 

Шал қараса, кемпірдің
Тоқ секілді қалтасы.
«Келіп отыр желпінгім,
Бір жүз грамм болсашы!».

«8дірем! – деп кемпірі 
8жімдерін жиырды. – 
Отырғанда сен тірі 
Жеп боларсың миымды...»

Мезі етеді...
Мейірім сағынасың.
Сағынасың.
Сарғайып сарыласың, 
Таба алмайсың, 
Таппайсың, табынасың.
Тыныш жүрген басынды тағы ұрасың,
Қараланып... 
Қайтадан арыласың.

Мезі етпейді.
Не нәрсе мезі етпейді?
Жүрегіме, айтыңдар, не жетпейді? ‘
Керек дейді,
бірдеңе керек дейді.
Бір сағыныш кеудемде безектейді,
Не жетпейді бұл маған, не жетпейді?

***
Жастардың жайсаң әзілі, 
Жарасып күнде жатса бір. 
Қарттардың қатпар әжімі, 
Жазылып кетер шақта бұл.

Інжудей тісін сәл ашып, 
Ізетпен күлсе келіндер – 
Кимешек біткен жарасып, 
К$ркейер кәрі к$ңілдер.

Жүзікті қолы жарқ етіп, 
Жүрелеп сусын ұсынса. 
Қария пейіл к$рсетіп, 
Тәуба етер баққа осынша.

«Балалар» болып басталар, 
8ңгіме-дүкен с$зі ұдай. 
Наурызда жауған ақша қар, 
Қарттардың қайран к$ңілі-ай!

Бітпейтін даудан мезі боп, 
Бір ызғар тұрса іргеңде. 
Жердегі Тәңір к$зі боп, 
Не жетсін әкең жүргенге!

Кенеліп шаттық, бақытқа, 
lзінді жұртың білгенде. 
Мақтанып осы уақытта, 
Не жетсін анаң жүргенге!..

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

БІЛІМГЕ ҚҰШТАР 
ЖАН ЕДІ...

8ріптес ағамыз – Ұзақбай 8міров мұны жетік ұғынған жан еді. 
Сондықтан шығар, $мір бойы білімге құштар болды. Ол 1970 жылы 
Алматы халық шаруашылық институтында «Еңбек экономикасы» 
мамандығы бойынша білім алып, оқуды аяқтағаннан кейін туған жері 
Сыр елінде мол тәжірибе жинап, тірліктің к$зін табудың тәсілдерін жетік 
меңгерген-ді. Кейінірек ҚазақССР Қаржы министрлігінің мемлекеттік 
кірістер басқармасында аға инспектор болып қызметке орналасып, осы 
салада 30 жылдан астам уақыт тер т$гіпті. Жаңашылдыққа, үйренуге 
құмар азамат Қаржы министрлігі салық комитетінде түрлі лауазымды 
қызметтерді атқарды. Бірнеше рет Қаржы министрлігінің наградала-
рымен марапатталды. Сондай-ақ «Салық саласының үздігі», «Қаржы 
қызметінің үздігі» атағын иеленіп, Қаржы министрінің сыйлығы 
бұйырды. 

Бала кезден бірге $скен достары оның мектепте оқып жүргеннен 
тәрбиелі, сабырлы болғанын айтады. Ұзекеңнің осы мінезі қартайғанша 
$згерген жоқ. 8рдайым әріптестеріне к$мектесіп, кез келген жағдайға 
сабырмен қарайтын. Осындай мінезінің арқасында ол әріптестерінің 
арасында да, халықтың арасында да абырой мен беделге ие болды. 

Оның адалдығы, жұмысқа берілгендігін әріптестері әлгі күнге 
аузының суы құрып әңгімелейді. Бірде Ұзақбай 8зілханұлы аймақты 
аралап, ондағы шаруаның жай-күйімен танысу үшін іссапармен ба-
рады. lңірдің атқамінерлері орталықтан келген ревизорға жұмыста 
жіберген кемшілігін к$рсетпеу үшін барын салыпты. Бір күні қонақ 
ретінде күтсе, келесі күні шалғайдағы нысанды бақылауға ертіп әкетеді 
екен. С$йтіп, бірнеше күн бойы қолын босатып, жұмысты бақылауына 
мұрша бермеуге әрекеттеніпті. Алайда жергілікті басшылықтың мұндай 
қулығын Ұзекең сезіп қойған к$рінеді. Асты сыйлаған қазақтың ұрпағы 
ретінде шақырылған жерге барудан бас тартпапты. Бірақ күнде кешкісін 
қонақүйге келіп, таңғы 4-ке дейін жұмыс істеп жүріпті. Іссапардың 
соңғы күні аймақта жіберілген кемшіліктерді жіпке тізіп бергенде 
жергілікті басшылық кірерге тесік таппай қалған екен. 

lкінішке қарай, салық саласында тер т$ккен айбоз азамат Ұзақбай 
8зілханұлы үш жыл бұрын $мірден $тті. Биыл Ұзекең тірі болғанда 
70 жасқа толатын еді. Осы орайда қазақтың ұлы кемеңгері Абай 
Құнанбайұлы «lлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, $лмейтұғын артына 
с$з қалдырған» деген с$зін $згертіп, «lлді деуге бола ма, ойлаңдаршы, 
$лмейтұғын артына іс қалдырған» деп айтсақ Ұзақбай 8зілханұлының 
еңбек жолына берілген нағыз баға болатыны анық. Жақсының аты 
$лмейді. Қаржы саласында $лшеусіз еңбек еткен азамат халықтың мәңгі 
есінде. 

Олжас ОТАР, 
ақын, Мемлекеттік кірістер 
комитетінің бас сарапшысы

Оcпан ТЕМІРБЕК
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«САЯЛЫ, АЯЛЫ 
САРҚАНЫМ!» 

БАТЫР 
РУХЫНА 
ТАҒЗЫМ

Асыл аға

Мерейтойда с$з алған Сарқан 
ауданының әкімі Ерғазы Қошанбеков 
жергілікті жерден шыққан ардақтыларды 
да еске ала $тті.

«Құм үстіне теміржол салдырған 
М ұ х а м е т ж а н  Т ы н ы ш б а е в  с ы н д ы 
марқасқаларымызды мақтан тұтамыз. 
Сарқан ауданының орталық алаңы Алаш 
қайраткерінің атында, сол алаңның 
т$рінде Мұхаметжан атамыздың ес-
кірмейтін ескерткіші тұр. Сондай-
ақ Алаш қозғалысының қайраткері, 
 Алашорда үкіметінің мүшесі, Жетісудағы 
алғашқы қазақ заңгерлерінің бірі 
 Базарбай Мәметов есімін мәңгілікке 
қалдыру – бүгінгі буынның парызы. 
Сонымен қатар Ұлы Отан соғысындағы 
Кеңес Одағы Батырларының, еңбек 
майданындағы Социалистік Еңбек 

Баукең ескерткішінің «Жеңіс» сая-
ба ғына ауыстырылғанынан к$пшілік 
хабардар. Батырдың келіні, жазушы 
Зейнеп Ахметованың сапары Бауыржан 
Момышұлының еңселі ескерткішіне 
гүл шоқтарын қоюдан басталды. Ама-
нат арқалаған жанның қасында облыс 
әкімдігі ішкі саясат басқармасының 
басшысы Берік Құрманғали, Бәукеңнің 
аталас інісі, облыстық «Знамя труда» 
газетінің директор-бас редакторы Бекет 
Момынқұл және БАҚ $кілдері бірге 
жүрді. 

Мұнан соң З.Ахметова жамбылдық 
Кеңес Одағы Батырларының аты-ж$ндері 
жазылған мемориалдық тақтадағы $з 
атасының есімі к$рсетілген тұсқа құрмет 
к$рсетіп, тағзым етті. Бұдан кейін ол 
Б.Момыш ұлы ның қанатты с$здері тасқа 

Ерлерінің $негелі $мірлері жас ұрпаққа 
үлгі болып қала бермек» деді аудан әкімі. 

Ауданның 90 жылдық  торқа лы 
т о й ы  С а р қ а н  қ а л а с ы н  д а ғ ы 
 М.Тыныш баевтың, 8.Болсамбеков тың 
ескерт кішіне гүл шоқтарын қоюмен 
басталды. 8рі қарай Екіаша ауы лындағы 
осы ауданның тумасы Кеңес Одағының 
Батыры В.Д.Белен коның, екінші 
дүниежүзілік соғыс майдангерлеріне 
арналған ескерткіштерге гүл шоқтарын 
қою мен жалғасты. Мерекелік шара 
аясында Екіаша ауылдық Мәдениет 
үйінде ғылыми-практикалық конфе-
р е н ц и я  ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п ,  о ғ а н 
М.Тынышбаевтың немересі Елена 
Ескен дірқызы қатысты. Сонымен бірге 
жас ақындар айтысы $тіп, онда он ақын-
ның ішінен үшінші орынды ақсулық 

қашалып жазылған алаңды аралап, атасы-
на деген құрметке риза болды. Баукеңнің 
«Ерлік елеусіз қалмайды», «Ел дегенде 
езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет 
еткін», «Отан үшін отқа түс күймейсің», 
«Есімі ел жүрегінде сақталған ер ғана 
бақытты» деген қанатты с$здерінің бүгінгі 
таңда да тәрбиелік маңызы жоғары екені 
анық. 

Құрметті қонақ Жуалы ауданынан 
майданға аттанған жауынгерлердің 
есімдері жазылған «Құрмет тақтасын» 
к$ріп, олардың есімі ұрпақ жадында 
жаңғырғанына сүйсінді. 

Зейнеп Ахметова БАҚ $кілдеріне 
сұхбат беріп, ойын ортаға салды. 

– Бұған дейін атамның ескерткіші 
қолайсыз жерде, елеусіз ғана тұрған 
болатын. Оған келген сайын жүрегіміз 
ауырушы еді.  Облыс әкімі Асқар 
 Мырзахметов қызметке кіріскен күннен 
бастап, Тараздағы «Жеңіс» саябағын 
күрделі ж$ндеуді қолға алып, «Ерлік» 
мемориалдық кешенін салғызып, 
а т а н ы ң  ( Б а у ы р ж а н  б а т ы р д ы ң ) 
ескерткішін сонда орналастырғанына 
риза болғанбыз. Биік тас тұғырдың 
үстіне орнатылған батыр бейнесі нағыз 
қолбасшы кейпіне еніп, айбарланып, 
айбаттанып шыға келген. Оның жақын 
тұсына Кеңес Одағы Батырларының 
есімдері  жазылған мемориалдық 
тақта орнатылса, қаз-қатар қойылған 
«Құрмет тақталарында» Жамбыл 
жерінен Отан қорғауға  аттанған 
барлық майдангерлердің есімдері 
к$рсетіліпті. «Мәңгілік от» алауы да 
осы жерге қойылғаны құптарлық. Бір 

Қанат Боқан, екінші орынды Ескелді 
ауданынан Қазыбек Жеңісхан, бірінші 
орынды Жамбыл ауданының аруы 
Айдана Қайсарбекқызы қанжы ға сына 
байлады. 

Той екінші күні Аманб$ктер ауы-
лында жалғасын тапты. Жайлауда $ткен 
тойда аудан $мірінен к$рме, мере келік 
концерт, теңге алу, аударыспақ, к$к-
пар сынды ұлттық спорт ойындары 
ұйымдастырылды. lнерпаздар «Сая-
лы, аялы Сарқаным!» деп әннен шашу 
шашты.

Сондай-ақ ауданның 90 жылдығы 
аясында бір топ азаматқа «Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы» атағы 
беріліп, т$сбелгілермен марапатталды. 
Олардың ішінде «Ана тілі» газетінің 
тұрақты авторы Мырзахан Қаббасов та 
бар.

Биылғы «Туған жер» бағдарламасы 
аясында Бақалы ауылындағы орталық 
алаңда ғалым-ұстаз Мұхтар Арынның 
және Ұлы Отан соғысының ардагері 
8бдіқадір Болсанбековтің ескерткіштері 
орнатылды.

Ақбота ҚУАТОВА

Шара басталмас бұрын $нер ұжымы қаланың к$рікті орындарын 
аралап, Этимесгут ауданының мэрі 8нуар Демирельдің қабылдауында 
болды. Жүздесу барысында Анадолу фестивалінің маңызы мен 
түркі ынтымағына тигізер ықпалы жайында әңгіме $рбіді. Жазушы- 
аудармашы Мәлік Отарбаев қазақстандық қонақтарды таныстырып, 
фестивальдің сәтті $туіне тілектестік білдірді. Ұзақ жылдан бері қазақ 
$нері мен мәдениетін, әдебиетін Түркия т$рінде насихаттап, екі ел 
арасында тығыз қарым-қатынас орнатуға үлес қосып келе жатқан 
Этимесгут мэрі 8нуар Демирельге халықаралық Жамбыл сыйлығы 
мен т$сбелгісі табыс етілді. 

«8сем әуен» фольклорлық ансамблі к$рермендер назарына 
8бдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым», Мэлс lзбековтің «Толқиды 
Шуым», Ескендір Хасанғалиевтің «Атамекен», Арман Бексұлтанның 
«Елге тілек» және Майлықожаның «lсиет» термесі мен «Жан еркем», 
«Құрбым-ай», «Дей салдым-ай», «Ауылың сенің іргелі» сынды халық 
әндерін тарту етті. Жас қобызшы Бірғаным  Мырзахан халық әні «Или-
гайды» орындап, түрік әні «Ду-дуды»  Бауыржан Үйсінбаев нақышына 
келтіре шырқады. Ансамбль әншілері Мәдениет қайраткері Жанат 
Досжанова, Айгүл Диқанова, Нұрболат Іңкәрбеков те жоғары деңгейде 
$нер к$рсетіп, қазақ елінің ұлттық $нерін лайықты таныстыра білді. 
Қазақстан $нерпаздарын 50 мың к$рермен тамашалап, «Бенгү» түрік 
арнасы тікелей эфирден таратты. 

Кеш соңында Қазақстанның Түркиядағы елшісі  Абзал 
Сапарбекұлы с$з с$йлеп, к$не Тараз т$рінен, қасиетті Талас жерінен 
келген $нер иелері мен шараны ұйымдастырған Этимесгут ауданы 
мэриясына алғыс білдірді. 

lз кезегінде Шу ауданы әкімінің орынбасары Клара Қожағаппанова 
Жамбыл облысы әкімі Асқар Мырзахметов пен Шу ауданының әкімі 
Қайрат Досаевтың ыстық сәлемі мен жылы лебізін жеткізіп, мэр 
8нуар Демирель мен елші Абзал Сапарбекұлының иығына шапан 
жауып, Тараз қол$нер шеберлерінің жыр алыбы  Жамбыл Жабаевтың 
бейнесі қолмен тоқылған кілемшені сыйға тартты. 

Жамбыл облысы $нерпаздарының гастрольдік сапары ары 
қарай Нигде қаласында жалғасын тапты. Шығармашылық делега-
ция күтіп алған Нигде қаласының Бор муниципалитеті мәдениет 
басқармасының басшысы Мехмет Баш тарихи орындарды арала-
тып, к$не Тиана қалашығы аспан асты музейімен таныстырды. 
Кешкісін 5 мың орындық амфитеатрда $ткен концертке жақын 
маңдағы Алтай қазақ ауылының тұрғындары арнайы келді. 
Гастрольдік сапар барысында «8сем әуен» фольклорлық ұжымы 
Каппадокия, Ыстамбұл қаласының к$рікті орындарын аралап, та-
рихи орындарымен танысты.

 
Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

18 жастан асқан қатысушыларға 
42,2 шақырым және 16 жастан асқан 
жас$спірімдер 10 шақырым қашықтыққа 
ж ү г і р д і .  Ж а р ы с  ж о л ы н а  ш ы қ қ а н 
қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарай 
18-39, 40-49, 50-59, 60-69 және 70 жастан 
асқандар болып бірнеше категорияға 
б$лінді.  «Astana Marathon – 2018» 
қатысушылары Бейбітшілік және Келісім 
сарайы мен Хазірет Сұлтан мешіті, 
Бәйтерек, Назарбаев Университеті және 
Астана Аренаның жанынан жүгіріп 
$тті. 8р қашықтықтың әрбір бесінші 
шақырымында қатысушыларға арналып 
су берілетін орындар әзірленді.

Естеріңізге сала кетейік, марафон бас-
талар алдын Astana Marathon EXPO – 2018 
спорт к$рмесі болып $тті. К$рме кезінде 
кәсіби жаттықтырушылардың жүгіруге 
арналған, коуч пен спортшылардың жүгіру 
мен салауатты $мір салтына арналған 
тақырыптық лекциясы $тт і .  Онда 
қатысушылар марафон туралы, оның 
бағдары, нәтижені санаудың жүйесін, со-
нымен қатар жүгірудің техникасы  бойынша 
кеңестер алып, ұзақ қашықтыққа жүгірген 
кезде  шыдамдылықты арттырудың 
құпияларына қанық болды. Бұдан б$лек, 
к$рмеде марафонға дайындық бойын ша 
$ткен шарада «Astana Marathon – 2018» 
қолдаған қайырымдылық қорлары мен 
жүгіруге қатысатындардың корпоративтік 
қолдаулары да ұсынылды.

Ең ұзақ қашықтықтағы марафон сайы-
сында кениялық желаяқ Эрик Керинг 
42,2 шақырымды 2 сағат 17 минут 57 
секундта басып $тіп жеңімпаз  атанды. 

Екінші орынға жүлдегердің жерлесі 
 Роберту Гаито ие болса, алғашқы үштікке 
 отандасымыз 8мір Байтұқанов ие болды. 
8йелдер арасындағы бәсекеде кениялық 
Салина Джебет 2 сағат 31 минут және 
9 секунд нәтижесімен мәре сызығын 
бірінші болып кесті. Екінші орынды тағы 
да кениялық ару Люси Ндунгу иеленсе, 
алғашқы үштікке қырғызстандық Юлия 
Андреева ілікті. 

10 шақырымдық қашықтықта да 
кениялық желаяқтар  шашасына шаң 
жұқтырмады. Ерлер арасында бірінші 
және екінші орын африкалық стайер-
л е р  Ш а д р а к  К о е ч  ж ә н е  К е н н е т 
 Ротичке тиесілі болды. Үшінші орын-
ды жерлесіміз  Алексей Гусаров үздік 
нәтижемен түйіндеді. Ал әйеледер сайы-
сында кениялық арулар Норах Джеруто 
және Дэйзи Джепкемей топжарып, $зара 
бірінші және екінші орындарды иеленді. 
Үшінші орынды қазақстандық Светлана 
Саунинаға бұйырды. 

Сонымен қатар дүбірлі дода барысын-
да әртүрлі жас дәрежесіндегі спортшы-
лар арасында жүлдегерлер анықталды. 
Жеңімпаз бен жүлдегерлер мақтау 
қағаздарымен, қажетті тұрмыстық, 
кеңселік техникалармен: ноутбук, фото-
аппарат, ұялы телефон және басқа да 
құрылғылармен марапатталды. Дәстүр 
бойынша қатысушылардың барлығына 
ескерткіш сыйлықтар тапсырылды. 
 Марафон соңы концерттік бағдарламаға 
ұласты.

 
Нұрлан ҚҰМАР

қараған кісіге қолбасшы ата $зінің 
жауынгерлерін бастап тұрғандай әсер 
береді. Бұл құрметке $те ризамыз. Об-
лыс басшысына, оны қолдаған аза мат-
тарға рақмет, – деді батырдың келіні.

Мұнан соң Зейнеп апай «Бала са ғұн» 
атындағы орталық концерт залында сту-
денттермен және жастармен жүздесіп, 
$зінің ойларын ортаға салды. Жастар-
мен сырласып, пікір б$лісті. Қазақтың 
ұрпағына қажет құндылықтарды қалай да-
мытуға болатыны ж$нінде айтты. Бүгінгі 
ұрпақ болашақта ұлттың тірегіне айнала-
тынын айтып, жастарды тұнық тәрбиеге, 
білімді, сауатты, қайсар рухты болуға 
шақырды. Дініміздің кейбір күрделенген, 
ағымдарға б$лінген тұстарын да тілге тиек 
етіп, жастарды одан алыс болуға үндеді. 
Аналық ақ тілегін айтып, аппақ жүрегінен 
сыр ақтарды. 

Осындай кездесу Тараз иннова-
циялық гуманитарлық универси тетінде 
де, облыстық «Руханият» орталығында 
да жалғасын тапты. Ол жиындарда 
ақын Үміт Битенова с$з с$йлеп, пікірін 
білдірді. Жиын соңында облыс әкімдігі 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасының басшысы Дүйсенәлі 
Бықыбаев қонаққа құрмет к$рсетіп, 
мәдениет саласының қызметкерлері аты-
нан сый-сияпат ұсынды. 

Осындай шуақты кездесу Бауыржан 
батырдың туған $ңірі Жуалы ауданында 
да $тті.

Есет ДОСАЛЫ,
журналист

ТАРАЗ

Бірде жақын болсақ та, бірде қашық,
Қызық шақтар кеткен жоқ қырдан асып.
Арамызда күн сайын жүрмегенмен,
Алматыда бір жан бар Сырға ғашық.

Елден жырақ жүрсе де бір белеңде,
Қызмет етіп дүние-дүрбелеңде.
Сыр $ңірі есінен кеткен емес,
Жаны б$лек қашанда Сыр дегенде.

Осы $ңірде ержетіп, $скен еді,
Кіндігін де осында кескен еді.
Қасиетті құмында асыр салып,
Алғаш рет суында кешкен еді.

Осы жерде $мірдің $ріне енген,
Ана әлдиін тыңдаған еміренген.
Қан майданнан оралған әкесінің,
Осы жерде ержетіп соңына ерген.

Қалай ойдан туған жер шыға алады,
К$ңілінде ол жайлы мың алаңы.
Тіршілігі жақсарса сүйсінеді,
Бір шыбығы жайқалса, қуанады.

lн бойында тұнған жыр, тұнған $лең,
Жүрегі бар қашанда жырға кенен.
Жазғанының бәрін де Сырға арнайды,
Жаны б$лек қашанда Сырға деген.

lркендеген бүгінгі Сыр да б$лек,
Ағады $зен ақ жүзін нұрға б$леп.
Еңбегімен ерекше елге сыйлы,
Туған жерде тұрпатты тұлға да к$п.

Олар жайлы тағы да толғанады,
Қағазы мен қалам ғой қолда бары.
Жедел шығып жатады содан кейін,
«Айқын» менен «Ақшамға» жолдағаны.

Қызылорда секілді гүл алаңы,
Құлпырғанын к$ргенде қуанады.
Сол жағында дарияның жаңа қала,
Сымбаттанып, күн сайын сыланады.

Алаңдайды ел жаққа к$ңіл дәйім,
К$п сұрайды шаруа, егін жайын.
Ұмытпайды қашанда сырластары,
8скербегін, Махмұтбай, Бегімбайын.

Сымдай бойы сырлы да сымбатты да,
Сыр еліне $зі де қымбат тұлға.
Талай толғау, арнады дастандарын,
Туған жерге жүрегін жырлатты да.

Сырға деген сағыныш басыла ма,
8лде жаңа тың тыныс ашыла ма.
Арқа сүйер асқар шың, таудай болып,
Алдымызда жүре бер, асыл аға!

Есіне алып отырар ел күніне,
Еңбегі де аз емес, ерлігі де.
Құрметті Иеке, құтты болсын,
Шыққаныңыз сексеннің сеңгіріне.

Махмұтбай �МІРЕҰЛЫ,
ақын, Қазақстаның Құрметті журналисі

ҚЫЗЫЛОРДА

ІЗГІ ТІЛЕК

ҚАМҚОРЛЫҚ

ЖҮЗДЕСУ

ДҮБІРЛІ ДОДА

БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ

Алматы қаласындағы №188 мектеп-гимназия коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде, биылғы жылдың 1 тамызы мен 30 қыркүйек 
аралығындағы «Мектепке жол» акциясы «Менің таңдауым – балаларға 

к$мек к$рсету!» ұранымен $туде. Акцияның мақсаты әлеуметтік жағдайы 
т$мен отбасы балаларын мектепке даярлауға ірі компаниялар мен іскер 

азаматтарды, кәсіпорын басшыларын к$мектесуге шақыру. Акция аясында 
мұғалімдерден кезекшілік құрылып, кесте бойынша рейдтер жасалды. 

8кімдікке, кәсіпкерлерге к$мек к$рсету туралы сұраныстар жасалды.  Акция 
барысында Наурызбай ауданының әкімшілігі 1-сыныптың 25 оқушысына 
мектеп киімін сыйлады. Акция барысында мектептің 8 «а» сынып ата-ана-
сы  Райхан Телешова бір оқушыға Glassman фирмасының сарафанын алып 

берді. Жеке кәсіпкер Ержан Махмутов к$п балалы отбасынан шыққан 2 
қыз балаға мектеп с$мкесі мен мектепке қажетті құрал-жабдықтарын 

сыйлады. Мектеп мұғалімі Т$легенова Розагүл 5 «г» сынып 
оқушысына Glassman фирмасының сарафаны мен аяқ киімін 

және мектеп с$мкесін сыйлайды.

Гүлмарал НҰРМҰХАН, 
№188 мектеп-гимназияның 

әлеуметтік педагогі

«МЕКТЕПКЕ ЖОЛ» 
АКЦИЯСЫ

«АСТАНА» МАРАФОНЫ

«ӘСЕМ ӘУЕН» – 
АНКАРАДА

АТАМЕКЕН
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Менімен бір жыл, бір ай, бір күнде туған 
8шірбек Аманкелдиев «вундеркинд бала» 
болды. Ол қабылдау емтиханында кімнің 
қай пәннен қандай баға алғанын, кімнің 
«құлап» қалғанын әлі күнге жатқа айтады. 
Сабақты «беске» оқыды. Бірінші курстың 
соңында: «Осы, сен шығармадан неше 
алдың, что-то белгісіз, шығарма жазбаған 
секілдісің» деді күдіктене қарап. Тап басты. 
8уелі Ауыл шаруашылығы институтының 
агрономия факультетіне түсіп, бірінші 
курстың соңында филология факультетіне 
ауыстым. Сонда жүріп Дидахмет, Қоныс, 
Ұлықбек, Батықпен таныстым. Журфак 
жаққа елеңдеп тұрдым. Қойшы, әйтеуір, 
бас-аяғы бір жылда журфактың меншігіне 
ендім. «Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» дейді, алпыстан асқанда кезінде 
басжібімізден сүйреген ағаларға айтар 
алғысымыз шексіз. Бұл туралы әйгілі ғалым, 
қоғам қайраткері Мырзатай  Жолдасбеков 
«Ел тағдыры – ер тағдыры» деген кітабында 
бәрінің басын ашып, жетекке кім еріп, кім 
ермегенін мырза к$ңілмен жеткізеді. Жарас-
хан ағам да маған арнаған эпиграммасында:

Агроном болам деп,
Алматыға аттандың.
Журфак жаққа елеңдеп,
СХИ жақтан сақтандың, – дейді.
Ып-ырас. Агроном болам деп Алматыға 

келіп, топырақтан қашқақтап, қаламды 
қуып кету де албырттық шығар. 8йтпесе, 
Зоотехникалық-малдәрігерлік институтты 
бітірген Шыңғыс Айтматов та Айтматов боп 
қалды ғой.

Сонымен, біздің курс туралы. Бәрі 
 талантты, бәрі айтқыш. Батықтың  бойына 
біткен шешендік бар. Ораз екеуі бір б$лмеде 
тұрады. Жаратылысы д$п-д$ңгелек Ораз 
айнаға қарап, шашын тарап тұрғанда Батық:

– Ореке, осы сенің басың жер шары 
сияқты, – деді.

– Иә, Бәке, тауып айттың. Осы с$зің 

– К$з тимесін деп едім...
Қожекеев сықылықтай күлді.
– 8шімханов-ау, қай түріме к$з тиеді 

деп тақтың үкіні?
– Сіздің түріңізді де к$ріп тұрмыз ғой...
– Не дейсің-әй, тілің инедей екен... – 

Деканның түрі бұзылып кетті.
Дидахмет кең залдың артқы жағына ба-

рып жайғасты. Қып-қызыл боп тікірейген 
үкісіне қарағым-ақ келеді, бірақ декан нан 
бата алмадым. Жақында ғана с$гіс есті-
дім. «СХИ-ды жарытпаған сен, журфакті 
жарытам деп жүрсің бе?!» деп, жіңіш ке да-
уысымен сықылықтап күліп тұрып келеке 
қылды. Қойшы, әйтеуір, Дидахмет оқудан 
шығып кетті, бізден бір курс кейін бітірді. 

Біздің курста Жәнібек Кәрменов 
оқыды. Екі баласы, екі б$лмелі пәтері 
бар, республиканың еңбек сіңірген әртісі. 
Қарнымыз ашса, сол үйдің қонағымыз. 
«Сізге «очно» оқу неге керек болды?» де-
сек, «Несіпбектен қалам ба» дейді кеңк-
кеңк күліп. С$йтсек, Несіпбек Айтовтың 
сыныптасы екен. Сабаққа бірде келсе, 
бірде келмейді, ешкімнен ықпайды. Қазақ 
ауыз әдебиетінен Мәлік Ғабдуллин лекция 
оқып жүргенде кенеттен қайтыс боп, ор-
нына Сұлтанғали Садырбаев келді. «Мынау 
Қыз Жібектің к$ші, мынау Бекежанның 
Т$легенді тосқан Қособасы» деп, мате-
матика секілді тақтаға шимайлап жазып, 
мәнерлеп түсіндіріп болған кезде:

– Сұлтеке, осының бәрі рас па? – деді 
сұраулы кейіппен саңқ етіп.

– Жәнібек, біз сені оқуға түсірдік. Енді 
ұстаз бен шәкірттің арасында Жер мен 
К$ктей айырма болатынын білесің бе?

– Білмеймін...
«Мен осыны білмей-ақ қойдым» деп, 

ұзамай сырттай б$лімге ауысып кетті. 
Жәнібек те о дүниелік болды, оның 
азғантай ғұмырындағы азғантай студенттік 
күндері бәріміз бас қосқан жерде айтылмай 
қалмайды. 

Курстағы жалғыз коммунист Орынбек 
Жолдыбаев еді, екеуміз екі жыл бір б$лмеде 
тұрдық. Жаңа КазГУ қалашығындағы 
екі адамдық б$лмені қонақүй дерсің. 8рі 
кең, әрі айналаңнан қылау к$рмейсің. 
Орекеңнің жасы к$п үлкен, әскерде 
болған, үздік оқиды, коммунистке тән 
нәрсенің бәрі бойында бар. Менің арма-
ным – коммунистің партия билетін бір 
к$ру. Бір рет «к$рсетші» деп едім, «бұл 
коммунистке жат қылық қой» деп нақты 
жауабын берді. Бір күні әжетханаға кіргенде 
кәст$мінің ішкі қалтасынан алақандай 

Қуандық ТҮМЕНБАЙ,
жазушы, Халықаралық Алаш сыйлығының иегері

ЖУРФАК ЖАҚҚА 
елеңдеп тұрдым

8скерден келіп, әрең дегенде студент 
атанған Дидахмет 8шімханов та бізбен 
оқыды. Таза киініп, таза жүреді. 40 сом 
стипендия қолға тигенде бір галстук са-
тып алу дағдысы. 8скерден алып келген 
«офицерский» етікті «гармошка» жасап 
қыртыс-қыртыс қып кигенде қыз-қырқын 
таңғалады. «Мына жігіт те студент пе?» 
деп, әсіресе филфактың қыздары ауызда-
рын ашып қалатын. Кітапты к$п оқитын, 
әсіресе ауыз әдебиетіне ынтық еді. Жыр-
толғауларды жатқа айтып, қуанса да, 
ренжісе де к$ңіл-күйін фольклор арқылы 
сездіретін. Бірде, стипендия алған күні 
Дидаш б$лмеге екі б$лке қара нан мен мар-
гарин майын әкеп, жасы едәуір ересектеу, 
жыр-толғауды жатқа айтатын біртуар Жа-
нат Тұрғанбековті шақырды.

– Жәке, нан мен майдан алып, шайдан 
періп отырыңыз. lзіңізден жыр тыңдасақ 
деп едік, – деп есікті құлыптап келді. Жанат 
қара нанға маргаринді қалың ғып жағып, 
қарбыта бір асады да, жырлауға кірісті.

«Ер Тарғын» кетті, «Қозы К$рпеш 
–  Б а я н  с ұ л у д ы ң »  б а с ы н  қ а й ы р д ы , 
«Қыз Жібекті» жырлағанда, Т$легеннің 
арқасына садақтың оғы қадалған кезде 
Дидаш $ксіп-$ксіп алды. Басу айтып, 
біраз отырдық. «Қобыланды батырға» 
 ауысып, Тайбурылдың шабысын суреттеп, 
«Астыңғы ерні жер тіреп, үстіңгі ерні К$к 
тіреп» дей бергенде, Дидаш атып тұрып: 
«Сіз мені айтып отырсыз» деді добалдай 
ерні дірілдеп. Ренжіп, дүрдиген қалың 
ерні икемге келмей тұр. Дидахмет ерінді 
жігіт еді, Тайбурылдың ерінін $зіне теліп, 
әдебиеттен $зін к$ріп тұрғандай болды.

– 8дебиеттің құдіреті деген осы, ол – 
жануар, сен – адамсың, – деп Батық басу 
айтты. Жыр әрі қарай жалғасты. Содан 
кейін Дидаштың «клишкасы» «Астыңғы 
ерні жер тіреп...» болды. 

4-курста жүргенде «Арман қанатында» 

Сейтқұл Оспанов та біздің курста 
оқыған, мектептен түскен «молодой» 
еді. Балалар әдебиетіне $зіндік үлес 
қосып, $мірден $ткен ол аз с$йлесе де саз 
с$йлейтін. 3-курста «Жалынға» «Құлын» 
деген $леңі шықты. Ораз екеуі с$зге кеп 
қалғанда: «Құлыныңды бағып, артыңды 
қысып жүрмейсің бе?!» дегенде, Сейтқұл: 
«Жем-ш$бі сенен болсын да» деді сабыр-
лы кейіппен. 2-курстың қысқы канику-
лында үстіне делең-делең еткен кең паль-
то киіп келіпті. «Жаңа болғанмен үлкен 
ғой» десек, берген жауабы: «Ағам $сесің 
деді...» Ағасы аудандық тұтынушылар 
одағында қызмет істейтін. Тірі болғанда 
Сейтқұл биыл Пайғамбар жасына толар 
еді. 

Б і з д і ң  к у р с  $ н е р п а з  б о л а т ы н . 
Қонысбай 8білов, Нұртілеу Мысықов 
(Иманғалиұлы) Бақыт Табылдиев бәрі 
бірігіп, «Ләйлім-шырақ» ансамблін 
құрды. ЖенПИ-ге барып, журналистердің 
де ән сала білетіндігіне қыздардың к$зін 
жеткізді.

Біздің курстан кімдер шықпады. 
Қыздардан Бақыт Мерекенова мен Гүлсім 
Мұқышева проза жазып, $здерін танытты. 
Серікқали Байменшин Мәскеуде Сыртқы 
істер міністірлігінде қызмет атқарып 
жүр, курсымыздың әнші-асабасы  Болат 
 Жаппаров, шахматтың майын ішкен 
Мақұлбек Малдарбеков, «Жетісудың» 
ардагері Марат 8бдіқалықов қаламның 
алдында қарыздар болмай зейнетке шықты. 
Журналист-прозашы Жеңіс Бақадыровтың 
орны бір т$бе. Түркістан университетінің 
профессоры, ғылым докторы Сейдолла 
Садықов болса, журналист тәрбиелеген 
ұстаз. 8дебиет сыншысы боп тәп-тәуір 
танылған Жанұзақ Аязбеков Қостанай 
облыстық газетінің бас редакторы, ал ақын 
Мылтықбай Ерімбетов курстың «штаб 
бастығы», дүнияуи рәсімнің бәрі соның 
мойнында. 

lмірден $тіп, боз топырақ жамылып 
жатқандары қаншама. Осыларды ойлап 
жатамын.

«Біздің курс» дегенде, айтылар с$з 
бұнымен бітпейді...
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ANA TILI

Орыс және кеңес ғалымы, белгілі фи-
зиолог Иван Павлов әзілдеп «Адамды адам 
қатарына қосқан – ит» дейді екен. Расын да 
биолог, дәрігер, физиологтар, тіпті космосты 
игерушілер Bздерінің тұңғыш тәжі рибесін 
иттерге жасайды.

Иттердің осы қызметін бағалап, кезінде 
кеңестік ғалымдар Ленинград тағы экс-
перименттік медицина институты алдынан 
оларға арнап ескерткіш орнатты. Итке 
ескерткіш Жапонияның Осака қаласында 

да орнатылған. Оның $з алдына тарихы бар. 
1958 жылдың қысында Жапонияның Антарктидадағы экс-

педициясы метеорологиялық жағдайдың ауыр болуынан Сева 
станциясында жұмыс істеуге мүмкіншілік болмай, зерттеушілері 
станцияны бір орыннан екінші орынға ауыстырады. Осы кезде 15 
итті Антарктидада қалдырып кетуге мәжбүр болады да, оларды бай-
лап, бірнеше жетіге жетерлік азығымен тастап кетеді. 1958 жылдың 
жазында зерттеушілердің Антарктидада қалдырған иттеріне Осака 
қаласында ақ мрамордан ескерткіш орнатып, оны салтанатпен 
ашқан. 

Біздің  Bркениеттің  тууы нағыз жұмбақ.  Ғылым арғы 
бабаларымыздың 7-8 мың жылдар үңгірлерде, не ну ормандар ішінде 
Bмір сүріп, табиғатпен, жабайы аңдармен үнемі күресіп келгенін 
дәлелдейді. 

Содан кенеттен ешбір арнайы текпішек-басқышсыз жер 
шарының бірнеше мекендерін, дәлірек айтқанда, Месопотамиядан 
әлдеқалай «керемет» цивилизация секірісі шыға келеді. Жабайы 
аңшылар ертедегі шумерлік қалалардың отырықшылары – білімді 
тұрғындарына айналып кете барады. Адамдар үңгірлерден шығып, 
тағы аңдардың терісін тастап, қалалар сала бастайды, храмдар 
тұрғызып, үй жиһаздарын $ндіреді. Математика, астрономия, 
право, тағы басқа ғылымдар пайда болды. 

Бұл оқиға осыдан 800 жыл бұрын Фран-
цияда болған. Ол кезде Англияда, Франция-
да, тіпті Ресейде жұртшылық мысықтың не 
екенін білмейді екен. 

Бір күні ымырт үйіріле үйде қонақ-
тар отырады. Ұйқыға жатар алдында 
әлдекім есікті қағады. Ашса бейтаныс жан 
қолындағы қапшығынан бір кішкентай 
жануарды шығарып жатып: «lліп қалған 
шығар десем, әлі тірімісің?» дейді.

– Бұл не? Ешқашан к$рмеген жануар 
екен, – деп таңырқайды үй иесі. 

– Мысық. Сонау Италиядан әкеле жатырмын. Онда мысықтар 
жетіп артылады. 

– Мысықтың керегі не?
– Неге керек болмасын? Мысықтың тышқан аулайтынын 

естімеп пе едіңіз? – дейді бейтаныс кісі.
Ертеңгісін қонақтар есіктің алдында $ліп жатқан бірнеше 

тышқанды к$ріп, қайран қалады. Үй иесі бейтаныс жанға мысық 
үшін к$п ақша ұсынса да алмаған к$рінеді.

Адамдар ауа райын білуге әрқашан-ақ 
құлықты болып келді. Eйткені атам заманда 
олардың күллі қам-қарекеті, тұрмыс жағдайы 
мен кBңіл күйі сол ауа райына байланысты 
болған.

Бұл тәуелділік аздап та болса күні бү-
гінге дейін сақталды. Сондықтан қазіргі 
адам ның күнбе-күнгі және болашақтағы 
ауа райының жағдайына деген ынтасы да 
сақ талып отыр. 8рине, адамның ауа райына 
ұдайы к$ңіл б$ліп, назар аударуы із-түзсіз 

қалған жоқ, ол халықтардың тілінде, мақалдары мен мәтелдерінде 
және адамзаттың табиғатпен қарым-қатынасы арқылы жинаған 
тәжірибесін, оның байқампаздығын к$рсететін халық нышан-
дарында және кейбір адамдардың атам заманнан қалған наным-
сенімдерге деген иланымында бейнеленген. Адамдардың $ткендегі 
діншілдігі шындықты сын тұрғысынан қабылдауға мүмкіндік 
бермеді, руластарының надандығының пайдаланып «сәуегейлік» 
айтқан әртүрлі «дуалылардың» – балгерлердің, бақсылардың, 
емшілердің, шамандардың, жадыг$йлердің және басқалардың 
с$зіне негізделген ұғымдардың орнығуына жағдай жасады. 

Үй үстінде алтын тас,
Алайын десем табылмас.

 (Жұлдыз)

Ауа райын қалай болжайды?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Итке орнатылған ескерткіштер

Жұмбаққа толы дүние

Мысық қайдан келді?

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

ӨМІР ЖОЛЫ

ҚЫЗЫҚ ЕКЕН...

Айналмадан арба айналып барады, 
Арбадағылар айбарланып қарады. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

үшін бір саптыаяқ сыра $зімнен, – деді ырза 
болып.

– Жер шарының үштен екі б$лігі су емес 
пе?..

– Не дедің?..
Жұдырық жұмсалды, айна сынды. Бұл 

біздің курстағы алғашқы т$белес еді. Сол 
Батық бүгінде айтулы ақын, «Мұқағали» 
журна лының бас редакторы, аруақтың 
бары мен жоғын түгендеп, алтын к$мбеге 
ие боп отыр. Ораз болса, белгілі журна-
лист, қонаевтанушы, ол да жақсылық 
десе елең деп тұратын ер мінезді қаламгер. 
8шірбек құрдасым «Алматы ақшамының» 
саяси шолушысы, саясатты шаққанда 
Жириновскийдің $зін жолда қалдырады, 
фактісіз с$йлемейді, фактіден мүлт кеткенді 
аямайды. 3-курста: «Бір факті айтсам не 
істеріңді білмей қаласың ғой» деп Оразға 
айтқан с$зі біздің мәтеліміз әрі с$зден 
жаңылысқанда қатерлі $ткелден алып $тер 
қайығымыз болды.

а т т ы  ж а с т а р д ы ң  т ұ ң ғ ы ш  п р о з а л ы қ 
жинағына екеуміздің әңгімеміз енді. 
Алғы с$зін жазған Бердібек Соқпақбаев 
шығармашылығымызға жылы лебіз білдірді. 
Сол Дидахмет қалам құдіретін дәлелдеп, 
$мірден бізді тастап кеткеніне де үш жыл 
болды. Оның үйленуі де бір хикая. 

...Профессор Қожекеев сатирадан лекция 
оқып тұр. Ескі КазГУ-дің акті залы. Бәріміз 
лектордың аузына қарап отырмыз. lйткені 
декан ауысты. Сыпайы  Дмитровский кетіп, 
тықырлау Қожекеев келді. Тымпың-тымпың 
еткен кішкентай адам қатал-ақ, қадалған 
жерінен қан алады. Бір кезде лекцияға 
басындағы д$ңгелек құлақшынының 
т$бесіне тіп-тік қып Алтайдың қызыл үкісін 
қадаған Дидахмет кіріп келді.

– 8й, сен кімсің?
– 8шімханов.
– Неге кешіктің?
– Үйленіп келе жатырмын.
– Үйленсең үкі тағып келесің бе?

қып-қызыл қатырма қағазды тауып ап, 
үрейлене қарадым. Сыртына «Совет Одағы 
Коммунистік партиясы» деп жазылыпты, 
қалған беттерінде 40 сом стипендиядан 
ұстаған жарна к$рсетіліпті. «Қор болған есіл 
ақша-ай!» деп таңданып тұрғанымда Орекең 
сыртқа шығып: «Сен не істеп тұрсың, бұл 
кешірілмес қылық қой» деп, қолымнан 
қызыл билетті жұлып алды. Кешірмей 
қайда кетеді дейсің, кешкі шайды бірге 
ішіп отырғанда: «Енді қайталанбасын!» деп 
қатаң ескертті. Сол Орекең қазір белгілі 
журналист, тәржімашы. lмірдегі қосағы 
Бейсенкүлмен некесі қиылғанда күйеу 
жолдас боп Неке Сарайында құжатқа қол 
қойғанымды ұмыта алмаймын. Бейсенкүл 
$мірден ерте кетті. Орекеңе адал жар, бізге 
әзілі жарасқан жеңге болды. Шүкір, ұрпақ 
$рбітіп, ат байлап отыр. Немересі алдында, 
Алласы аузында, бес уақ намазын қалыс 
қалдырмайтын софы Адам жаратылыстың 
адал нұсқасы секілді.

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 сіздігі-
міз дің, 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 ішін де к$птеп таралуына лайықты 
үлес қосады деген сенім бар. 

«Ана тіліне» жазылайық, ағайын!

«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


