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Малбақов тардың қолдауымен �ткіз ген 

едік. Қазақ тілі халықаралық дең гейге 

к�теріліп, он шақты шетел универси-

тетінде арнайы пән ретінде оқыты ла 

бастағанын ескерсек, емлені ұштай 

түсіп, орфографияны жетілді ріп, 

тиянақ таудың, сол арқылы тілімізді 

құрмет тұтқызудың керектігі ойға ора-

лады.Қазақ тілінің бүгінгі қалпы мен 

келбеті, болашағы емлені ұштай түсіп, 

орфографиясын жетілдірумен бай-

ланысты. Сол арқылы халықтың жаны 

мен ділін, рухы мен болмыс-бітімін 

татытатын ана тіліміздің әуезділігін 

сақтауға, кемшін тұсын ж�нге келтіруге 

бейжай қарамай алға оздыру оның 

кең қолданысқа ие болуына септігін 

тигізбек. 

Жұмысыма к�мектесіп, қолғабыс 

тигізген ғалым – филология ғылы-

мы ның докторы, профессор Анар 

Салқынбай. Ол Қазақ ұлттық уни-

верситетінде аталған еңбекті талқылап, 

пікір айту мақсатымен ар найы оты-

рысты �ткізді. Анарға ізгі лік ниетпен, 

ағалық тілекпен зор ри за шыл ығымды 

білдіремін.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

инс ти тутындағы біраз әріптестерім 

қолдау білдіріп, институт директоры, 

профессор  Ерден Қажыбек белсене 

араласып, «Тілдік реформа. Қазақ тілін 

к�ркейтудің оңтайлы тәсілдері» атты 

д�ңгелек үстел �тіп, оған қатысушылар 

аталған жұмысты жоғары бағалап, 

оның қазіргі таңдағы ең �зекті мәселеге 

арналғанын атап �тті. 

Ш.Шаяхметов атындағы Тілдерді 

да мы тудың республикалық үйлестіру-

әдістемелік орталығының басшы-

сы Ербол Тілешев мырзаға зор ри за -

шылығымды білдіремін. Ерекең атал-

ған еңбегіме қызығушылық танытып, 

орфографиялық және әдістемелік 

жұмыс тобындағылардың оны оқып, 

пікір айтуға дайындалып жатқанын, 

оның қоры тындысын кейінірек айта-

тынын жеткізді. 

Орфографиялық с�здіктің 6-шы ба-

сылымына қатысты «алдыңғы с�здікті 

ешбір �згеріссіз к�шіре салған с�здік» 

деген сын пікір айтылған еді. 2013 

жылғысы да с�здіктің 6-шы басылы-

мын еш �згеріссіз қайталап басқан. Тек 

с�здіктің к�лемін ұлғайтқан.

(Жалғасы 6-бетте)
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DANALYQ MÁIEGIТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛӘКЕСІ ЖАҚСЫ ҚАНДАЙ-ДЫ

ҚАЛАМГЕРГЕ ҚҰРМЕТ

Осыны ескеріп 2017 жылы қазақ 

әліпбиін латын графикасына к�шірер 

алдында емлеге қатысты дау-дамай, 

талас тудырған тұстары жайында тіл 

мамандарымен жан-жақты пікір алы-

сып, бір тоқтамға, пәтуаға келіп, ор-

фографияны жетілдіру мақсатымен 

ү ш  д ү р к і н  � т к і з і л г е н  д � ң г е л е к 

үстелдің қорытындысы бойынша 

«Қазақ тілін к�ркейтудің оңтайлы 

тәсілдері» аталатын кітапшаны баспа-

дан шығарып, Алматыдағы барлық 

жоғары оқу орындарындағы тіл ма-

мандарына, мерзімді баспа орында-

рына таратып беріп, пікір алыстық. 

Кездескен адамдардың бәрі де оң 

пікірін айтып, ең бір �зекті мәселеге 

арналған еңбектің маңыздылығына 

мән берді.Лексикалық, фонетикалық, 

морфологиялық, құрылымын жетіл діру 

арқылы тілімізді к�ркей тетін оңтайлы 

тәсілдерге ешбір тіл жанашырының 

шетқақпай болмайтыны анық.

Д�ңгелек  үстелді  ҚР Ұлттық 

Ғылым академиясының президенті, 

академик Мұрат Жұрынов, академик 

=бдуали Қайдар, «Қазақ тілі қоғамы-

ның» т�рағасы, академик >мірзақ 

Айтбайұлы, сол кездегі институт 

дирек торы, профессор  Мырзаберген (Жалғасы 12-бетте)

Ермерей ОТАРБАЕВ:

130 Senbeý, qarsy kelý.

keltirgen adam.
132 Ásirese.

Талас ОМАРБЕКОВ:
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ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

Жаңа тапсырмалар 
жүктелді

Меморандумға 
қол қойды

Педагог мәртебесі – 
ел күткен мәселе

Ұстаз – 
ұрпақ тәрбиешісі

Әлеуметтің 
әлеуеті артады

Келешегі кемел шаһар

Президент Нұрсұлтан Назарбаев �з Жолдауында «7-20-25» бағ-
дарла масын одан әрі жандандыру ж�нінде тапсырма берген болатын. 
Осы ретте аталған бағдарлама аясындағы жұмыстарды �рістету 
үшін облыс әкімдігі мен «Баспана» ипотекалық ұйымы» акционерлік 
қоғамы арасында ынтымақтастық ж�ніндегі меморандумға қол 
қойылды. 

Осыған орай салаға жауапты қызметкерлермен кездесу �ткізіліп, 

қос тарап «7-20-25» ипотекалық тұрғын үй несиелеу  бағдарламасын 

бірлесе іске асыру ж�нінде әңгіме қозғады. Облыс әкімі Амандық 

Баталов с�з с�йлеп, бағдарламаның орындалу барысы жайлы жан-

жақты айтып �тті. Амандық Ғаббасұлы салаға жауапты мамандар мен 

аудан, қала әкімдерін орындарынан тұрғызып, «аталған бағдарламаны 

іске асыру бағытында �ңірлерде қандай іс-шаралар атқарылып жатыр, 

әлеуметтік сала қызметкерлері мен халықты баспанамен қамтамасыз 

етуде нендей іс-шаралар қолға алынуда, үй кезегінде тұрған адам саны 

қанша» деген сұрақтар аясында жауап алды.

Жиын барысында облыста бұл бағыттағы жұмыстардың әлі де баяу 

жүріп жатқанын сынға алған облыс басшысы осы мәселе т�ңірегінде 

жыл соңына қарай салаға жауаптылардан есеп алынатынын қатаң 

ескертті. Сол себепті бағдарламаның тыңғылықты жүзеге асыры-

луын осы бастан бақылауға алып, бұл бағыттағы жұмысты күшейту 

ж�нінде тапсырмалар жүктеді. Сонымен бірге Райымбек, Балқаш, 

Ақсу сияқты шалғай аудандардағы құрылыс қарқынын арттырып, 

к�пқабатты тұрғын үйлер мен коттеджді баспаналарды к�птеп салуға 

к�ңіл б�лу қажет екенін, сондай-ақ Алматы қаласының маңынан 

орын тепкен �ңірлерде бой к�теретін тұрғын үйлерді қай жағынан 

болсын талапқа сай сапалы да әдемі етіп тұрғызу керектігін, осыны 

орындауда әкімдіктер банк пен құрылыс жұмыстарын жүргізетін 

мекемелермен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жүргізуі керек екенін 

назарға салды.

Бұдан кейінгі с�з «Баспана» Ипотекалық ұйымы» акционерлік 

қоғамы басқармасының т�рағасы Қайрат Алтынбековке ұсынылды.

– Бес бастаманың «=р отбасына баспана алудың жаңа 

мүмкіндіктерін беру» бағыты аясында «7-20-25» бағдарламасы  4 

шілдеден бастап, ресми түрде �з жұмысын бастады. Бағдарлама 

шарттарын жақсы білесіздер, ол 7 пайыз жылдық үстеме, 20 пайыз 

алғашқы жарна және 25 жылға дейін ұзартылған мерзім. Оған атында 

үйі жоқ, тұрақты табысы бар, басқа ипотекалық несиелері жоқ кез 

келген Қазақстан азаматы қатыса алады. Бүгінгі күні Қазақстанның 

барлық аймағынан 40 миллиард теңгенің �тініші келіп түсті. Қазіргі 

таңда банктер тарапынан 28 миллиард теңгенің несиелері, оның 

ішінде, облыс бойынша 640 миллион теңгеге 53 �тініш мақұлданды. 

Елбасының Қазақстан халқына Жолдауында берілген тапсырмаларды 

іске асыру бойынша қазір «Баспана» ипотекалық ұйымы «Нұр Отан» 

партиясының қолдауымен бірқатар бастаманы жүзеге асыра бастады. 

Осының аясында ипотекалық несие бойынша алғашқы жарнаны 

арзандату үшін тұрғын үй сертификаттарын шығаруда әкімдіктермен 

тығыз жұмыс істей бастадық, – деді Қайрат Т�реқұлұлы.

Айгүл БАЙБОСЫНОВА
Алматы облысы

Алматы облысының әкімдігінде Елбасының халыққа арнаған Жол-
дауы талқыланып, оның ел болашағы үшін маңыздылығы айтылды. 
Сондай-ақ Жолдауды іске асыру барысында жергілікті атқарушы 
органдардың басшыларына тапсырма берілді. Облыс басшысы эко-
номика және бюджеттік жоспарлау басқармасына қысқа мерзімде 
Жолдауды іске асыру барысында шара жоспарын әзірлеуді және 
бірінші кезекте атқарылатын тапсырмаларды анықтауды жүктеді.

Жолдауда үш ауысымдық мектептерді жою туралы айтылғаны 

белгілі. Біздің облыста 2017 жылы 49 үш ауысымды мектеп  бар еді. 

Жыл сайын «Нұрлы жол» бағдарламасы аясында жаңа мектептер салы-

нуда. Бала туу санының артуына байланысты үш ауысымды мектептер 

қатары қайта �скен. Сондықтан тағы 34 мектепті жаңалау міндеті тұр.  

Жылына облысымыз бойынша 50 мыңға жуық бала дүниеге келеді. 

Биыл бірінші сыныпқа 46  мыңнан аса  бала барған. Бұл орайда жаңа 

салынатын 15 мектептің жобалау-сметалық құжатын тездетіп әзірлеу 

облыс әкімінің бірінші орынбасары Лаззат Тұрлашовқа тапсырылды.  

Болашақта салынатын 11 мектептің құжатын дайындау  бүгіннен 

қолға алыну керектігі айтылды. Облыс әкімінің орынбасары Ақан 

=бдуәлиевке жыл соңына дейін «Жетісу» медициналық  ақпараттық 

орталығын іске қосу тапсырылды. Ел Президенті халықты баспанамен 

қамту мәселесіне ерекше мән бергені белгілі. Активте тұрғын үй салу 

үшін жеке инвесторларды тарту, сондай-ақ жеңілдетілген ипотека 

бойынша алғашқы жарнаны ішінара субсидиялау бойынша тапсыр-

малар берілді. Жолдауда �мір сүруге жайлы орта қалыптастыруға 

ерекше мән берілді.  Бұл қолжетімді тұрғын үй, әсем және қауіпсіз 

аула, сапалы инфрақұрылым. Облыста шамамен 42 мың адам тұрғын 

үй алу кезегінде тұр. Сондай-ақ  152 мың адам – жер учаскелерін алуға 

�тініш берген.

– Бүгінде «7-20-25» бағдарламасы басталды, алайда әлі күнге 

дейін сатып алушылардың толық пұлы қалыптастырылмаған. Екінші 

деңгейлі банктер  849 млн теңгеге 73 �тінім ғана қабылдаған, оның 53-і 

мақұлданып, 4 пәтер берілген. «Нұрлы жер» бағдарламасы шеңберінде 

жалдамалы және несиелік тұрғын үйлердің салынуы мен берілуін 

ұлғайту қажет. Облыс әкімінің орынбасарлары Ләззат Тұрлашовқа, 

Айдарбек Байжановқа тұрғын үй салу үшін жеке инвесторларды тар-

ту мәселесін пысықтау, сондай-ақ жеңілдетілген ипотека бойынша 

алғашқы жарнаны ішінара субсидиялау бойынша ұсыныс енгізуді 

тапсырамын, – деді Амандық Ғаббасұлы. Сондай-ақ аудан әкімдері 

«7-20-25» бағдарламасы бойынша апта сайын мәлімет беріп отыратын 

болып шешілді.

Актив соңында облыс әкімі Амандық Баталов орынбасары 

Ақан  =бдуалиевке, облыстық ішкі саясат басқармасына, сондай-

ақ аудан, қала әкімдеріне Елбасының Жолдауын түсіндіру, облыс 

тұрғындарымен кездесулер �ткізу мақсатында  ақпараттық топтар 

құрып, түсіндіру жұмыстарын жүргізуді және оған ақпараттық қолдау 

к�рсетуді тапсырды.

Гүлжан ТҰРСЫН

таңдамас еді. Екіншіден, аталмыш шешімнің 

экономикалық та қажеттілігі бар. Түркістан 

�лкесі жылы райлы, адамдар �мір сүруге 

қолайлы. Сол себепті онда орта және шағын 

бизнесті дамыту арқылы елдің әл-ауқатын 

жақсартуға болады. =рі қарай сабақтай 

айтсам, экономика жақсарса, халықтың 

демографиялық �сімі артады, тұрмысы 

жақсарады. Демек, бұл қазақ қоғамы үшін – 

экономикалық, саяси, рухани үшжақты пай-

дасы бар шешім, – дейді. 

Ал кәсіпкер =білдәбек Жазылбек облыс 

орталығының Түркістанға к�шірілуінен оң-

түстік жұрты үлкен үміт күтетінін, �йткені 

шағын шаһар болашақта алып аймаққа ай-

наларына сенімді. Жаңа жұмыс орындары 

ашылып, �ңірде �ндіріс к�ркейеді. Біршама 

жұмыс атқарылады, ел жұмыспен қамтылады. 

Нәтижесінде экономикасы ілгері дамиды. 

Кәсіпкердің айтуынша, аймақта турис-

терге к�рсететін дүниелер к�п. Мысалы, 

бір жылда миллионға жуық турист келеді. 

Ал егер облыс орталығы болса, тіпті к�п 

келеді. Сол арқылы облыстың экономика-

сын к�теруге болады. Жақында ғана мил-

лионыншы тұрғыны дүние есігін ашқан 

Шымкент шаһары экономикалық, к�лік-

логистикалық, демографиялық әлеуеті зор 

аймақ ретінде еліміздегі ең ірі үшінші мега-

полис болып дами береді. Сонымен қатар 

Астана мен Алматы сияқты ірі қалалар са-

натына Шымкенттің де енуі алдағы уақытта 

оң �згерістерге бастама болмақ. «Бұл �з 

кезегінде қала тұрғындарының тұрмыстық 

жағдайы жақсарып, инфрақұрылымдармен 

халықты қамтамасыз ету деңгейі к�теріледі 

деген с�з. Елбасы Шымкент тұтас Орталық 

Азия аймағына инвестициялар, технология-

лар және интеллектуалдық ресурстарды 

тартатын жаңа орталық болатынын қадап 

айтты. Мегаполис салтанатына сай зәулім 

тұрғын үйлер, балабақша мен мектеп, 

 аурухана к�птеп салынатыны анық. Осының 

нәтижесінде Шымкент бұрынғысынан да 

к�ркейіп, қайта түлеп, жаңғыратыны с�зсіз» 

дейді =.Жазылбек.  

Е . Б � к е т о в  а т ы н д а ғ ы  Қ а р М У - д ы ң 

Қазақстан тарихы және Қазақстан халқы Ас-

самблеясы кафедрасының аға оқытушысы, 

PhD докторанты Нұртас Смағұловтың 

пікірінше, Елбасының тікелей тапсырма-

сымен Қазақстан үкіметінің Түркістан об-

лысын әлеуметтік-экономикалық дамытуға 

арналған шараларының салдарынан бүкіл 

оңтүстік аймақтың қарқынды экономикалық 

және мәдени дамуға бет алатыны айдан анық.  

2018 жылдың 1 қыркүйегінде Парламенттің 

біріккен палаталарының отырысында  Елбасы: 

«Облыс орталығының Түркістанға к�шірілуі 

әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан ғана 

емес, рухани жағынан да аса маңызды» 

деген с�зінің саяси салмағы бар. Себебі 

жаңадан ашылған облыс орталығы Түркістан 

қаласының құрылысына шетелден оның 

ішінде құрылыс индустриясында орасан зор 

халықаралық тәжірибесі бар бауырлас Түркия 

республикасының инвесторлары атсалыса-

ды. Сонымен бірге Тәуелсіздік жылдарында 

құрылыс саласында жоғары нәтижеге жеткен 

отандық құрылыс компанияларына барынша 

мүмкіндік беріледі. 

Енді бұл аймақта жаңа жұмыс орын-

дары мен бірге �неркәсіп орындары мен 

�ндіріс ошақтары ашылады. Оңтүстік �ңір 

– еліміздің халық тығыз қоныстанған аймақ. 

Халықтың еңбек жасауға деген құлшынысы 

жоғары. Жергілікті халықтың негізгі б�лігі 

ауылшаруашылыққа негізделген жұмыс орын-

Шекарашыларға Жолдауды түсіндіруге 

келген Алматы қаласы, мәслихатының депу-

таты, «Q3» инвестициялық холдингтың бас 

директоры Құдайберген Қайрат Құдайберген-

ұлы мен Абылайхан атындағы халықаралық  

лингвис тика және халықаралық тілдер 

универси теті жоғары оқудан кейінгі білім 

алу кафедрасының профессоры, педагогика 

ғы лым ының докторы, «Нұр Отан» партия-

сының  насихаттау тобының мүшесі Дина 

Джусу балиева және «Нұр Отан» партиясы 

Алмалы ауданы филиа лы Т�рағасының 

бірінші орын басары Ерлан Альбесинов �з 

ойларын ортаға салды. 

Жолдаудағы қауіпсіздік мәселесі, оның 

ішінде әскери мамандардың, полицейлердің 

және басқа да құқық қорғау органдары �кіл-

де рінің мәртебесі жайындағы мәселелердің 

маңыз дылығы да атап �тілді. Сонымен 

қатар білім мен денсаулық саласына ерекше 

к�ңіл б�лініп, «Ұстаз мәртебесін» к�теруде 

арнайы заң енгізіп, мұғалімдердің тұлғасын 

тұғырлы етуге ұсыныс жасағаны барша 

Елбасы жуырда жария еткен 
«Қазақстан дықтардың әл-ауқатының 
�суі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 
атты Жолдауында тақырыбының аты 
айтып тұрғандай, әлеуметтік салаларға 
ерекше мән берілген. 

Жолдаудың тағы бір маңызды жаңа лығы, 

онда ұстаздар мәртебесін к�теру жайында ай-

тылғандығы. Қазіргі таңда қағазбас ты  лыққа 

душар болған, одан қалса, түрлі жұ мыс тардан 

да шет қалмайтын ұстаздар қауы мының жай-

күйін Президент д�п басып айтты. 

Е л б а с ы :  « К е л е с і  ж ы л ы  « П е д а г о г 

мәртебесі туралы» Заңды әзірлеп, қабылдау 

қажет деп санаймын. Ол заң мұғалімдерді 

және мектепке дейінгі  мекемелердің 

қызметкерлерін ынталандыратын барлық 

тетіктерді қарастыруы керек. Жүктемені 

Оңтүстік Қазақстан политехникалық 
колледжінің үлкен мәжіліс залын-
да Түркістан облыстық кәсіподақтар 
орталығы, облыстық салалық кәсіподақ 
комитеттері, кәсіподақ ардагерлері, 
кәсіподақ белсенділері және кәсіподақ 
жастары Елбасының биылғы Жолдауын 
талқылады.

Жиында баяндама жасаған облыстық 

кәсіподақтар орталығы т�рағасының 

о р ы н б а с а р ы  С е р і к  = у е с х а н о в 

Ж о л д а у д а ғ ы  б а с т ы  м ә с е л е л е р г е 

тоқталып, қосымша түсін  дірме беріп 

�тті .  Кәсіподақ арда гері  Досыбай 

Шерімқұлов, «>рлеу» білікті лік ті арт-

тыру институтының кәсіподақ коми -

тетінің т�рағасы Гүлжан Айберова және 

Оңтүстік Қазақстан политех никалық 

колледжінің 2-курс студенті Керімбек 

дарын және жеңіл �неркәсіп орындарында 

жұмыс жасайды. Сауда-саттық пен ұсақ бизнес 

саласының даму динамикасы басқа �ңірлерге 

қарағанда біршама алға кеткен. Мемлекет 

тарапынан ауылшаруашылығын қолдауға 

б�лінетін субсидия мәселесінде осы облысқа 

ерекше к�ңіл б�лінгені дұрыс. Қазақстанның 

�зге �ңірлері жылына бір рет қана егістік 

�німдерін жинаса, Түркістан облысының 

жылына екі рет егістік �німдерін жинауға 

мүмкіншілігі толық бар. Елордамыз Астана 

қаласымен бірге Қарағанды және солтүстік 

облыстарды ауылшаруашылық �німдері мен 

жеміс-жидекпен қамтамасыз етуге Түркістан 

облысының экономикалық мүмкіншілігі 

мен қуаты толық жетеді. Сонымен қоса 

Созақ ауданы аумағында мал шаруашылығын 

�ркендетіп дамытуға мүмкіндік бар, – дейді 

Н.Смағұлов. 

Ол, сондай-ақ туризм кластерін құрып, 

к�ршілес мемлекеттер мен Еуропа елдерін 

және Түркия, Ресейден туристерді к�бірек 

тартуға болатынын, соған сай жергілікті жер-

лерде жұмыс орындарын ашуға да мүміндік 

жасалатынын тілге тиек етті. 

«Нұр Отан» партиясының саяси жұмыс 

департаментінің директоры Данат Жумин 

Шымкент миллионер қала ретінде ресми жа-

рияланып, республикалық маңызы бар қала 

атануы еліміз үшін де, облыс пен қала үшін де 

�те жақсы жаңалық екенін тілге тиек етті.

– Шымкент әкімдігі қазіргіден де қар-

қынды даму үшін қажет мәртебеге ие болды. 

Себебі бұрын қаланы дамытуға байланысты 

жұмыстар облыстық  әкімдікпен келісілетін. 

Ал бұған қосымша уақыт қажет. Барлық 

іс-әрекет қажет деңгейінде шешілмей, әр 

қадам облыс басшылығы арқылы шешіліп 

келді. Мысалы, қалалық жолаушылар к�лігі 

ұстаздардың к�ңіліне қуаныш ұялатты. 

Жолдаудың әр б�лімі барлық сала маманда-

рына қатысты екенін, оның бәрі уақытында 

орындалуы керек екеніне тоқталған Қайрат 

Құдайбергенұлы 2019 жыл «Жастар жылы» 

деп жарияланғанын да тілге тиек етті. Мұнда 

Президентіміздің жастарды жан-жақты білім 

алуға, еңбекке баулуға және тартуға жағдай 

жасауды тапсырғанын да әңгімеледі. 

Ал Дина Муфтахқызы Жолдаудағы білім 

саласына қатысты айтылған жаңалықтарды 

барша педагог пен аталмыш салада еңбек 

етіп жүрген қызметкерлер зор қуанышпен 

қабыл алғандығын айта кеткенді ж�н к�рді. 

Оның айтуынша, мектептегі, мектепке 

дейінгі білім туралы, сондай-ақ бұл мекеме-

лердің бәрі бейнебақылау камераларымен 

қамтамасыз етілуінің �те орынды екеніне 

тоқталды. 

Дамир ШЫҢҒАЛИЕВ, 
ҚР ҰҚК Шекара қызметі 

академиясының майоры

қысқартып, қызметтен тыс тексерістерден 

арылту керек. Тыңдаңыздар, мұғалімдерге 

бүгінгі таңда барлық жұмыс жүктеле береді. 

Сайлауды �ткізетін – мұғалімдер, үгіт-

насихатты жүргізетін – мұғалімдер, бір 

шаруаны атқару керек болса – мұғалімдер… 

Ол үшін ешкім де оларға ақша т�леп жатқан 

жоқ. Оларды бұл жүктемеден арылту керек. 

Олар сабаққа дайындалып, тиісті уақытында 

жұмыс істеуі керек. Тынымсыз тексерістер 

де бітпейді. Міне, заң осыларды тоқтату 

үшін керек» деген ойлары білім саласы 

қызметкерлерінің к�ңілінен шықты. 

Гүлзат МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ,
М.Құсайынов атындағы Ақт�бе 

облыстық дарынды балаларға арналған 
мамандандырылған 

мектеп-интернатының мұғалімі

Аманғали Жолдаудағы мұғалімдерге, 

жастарға, еліміздегі білімге, ғылымға 

деген елбасымыздың с�здерін қолдап, 

риза шылық  тарын білдірді. Жолдау әрбір 

тұлға ны жауап кершілікке шақырып, 

жақсы бастамаларға бастайды. 

Елбасы Н.=.Назарбаев азаматтық мақ-

саты анық елде ғана толыққанды мемлекет 

құрылатынына сенім білдірді. Ол үшін �з 

бойымызда және �скелең ұрпақ бойын да 

жаңа қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу 

�зекті мәселе екенін алға тартты. Жиналған 

барша кәсіподақ белсенділері  Президент 

Жолдауын қолдайтынын жеткізді. 

Бақыт ЕРКІНБЕК, 
«Қазақстандық салалық білім және 

ғылым қызметкерлері кәсіптік одағының 
Оңтүстік Қазақстан облыстық ұйымы» 

қоғамдық бірлестігінің т�рағасы 

б�лімінің жұмысын алайық. Қаладағы автобус 

бағыттарының жұмысын оңтайландыру үшін 

шаһардағы жолаушылар ағымын зерделемек 

болдыңыз дейік. Жауапты мамандар облыс 

әкімдігіне барып, бұл жұмыстың қаншалықты 

маңызды екенін дәлелдейтін. Бұрынғы 

ОҚО-ның жалпы ішкі �німін алып қарар 

болсақ, оның к�п б�лігі Шымкент қаласы 

мен Созақ ауданына тиесілі еді. Созақта 

уран �ндіріледі. Ал басқа аудандардың облыс 

экономикасындағы үлесі �те аз. Шымкенттің 

облыстан б�лінуі нәтижесінде аудандардың 

дамуы �ңір басшыларының басты мақсатына 

айналды. Яғни ол аудандар мегаполистің 

«к�леңкесінен» шықты. Түркістан, Сарыағаш 

және басқа да аудандардың дамуы қарқын 

алады, – дейді Д.Жумин. 

Оның айтуынша, Қазақстанға к�ршілес 

ел >збекстанның экономикасы да дамып 

келеді. Шымкенттен 100 шақырым жерде – 

Ташкент орналасқан. Бұл, бір жағынан, мол 

мүмкіндіктер ашқанымен, екінші жағынан – 

біраз тәуекел туындауы мүмкін. Қазақстанның 

солтүстік аймақтарының тұрғындары Ресейдің 

дамыған �ңірлерімен к�рші �мір сүрудің 

қандай екенін жақсы біледі. Челябинск, 

Екатеринбург, Новосібір секілді қалаларға 

еліміздің Қостанай,  Петропавл, >скемен 

қалаларынан қаншама адамдар кетті. Егер 

Астана болмағанда, елден к�шіп кеткендер 

саны одан да к�п болар ма еді. Қазақстанның 

оңтүстігінде біз кем дегенде Ташкенткен кем 

түспейтін жағдай құрып, ал ең дұрысы, си-

нергия құруымыз керек. Ал республикалық 

мәртебесі бар қала осы бағыттағы маңызды 

қадам болмақ. 

Сұлтан ҚАЗЫ
Түркістан облысы

– Біріншіден, к�неден келе жатқан ары-

сы түркі дүниесіне, берісі қазақ хандарына 

астана болған шаһардың кейінгі ұрпақ үшін, 

қазіргі еліміздің саяси ұстанымына айналған 

жаңғырудың іс жүзіндегі к�рінісі үшін аса 

маңызы бар. Расын айтқанда, біздің руха-

ни қайнарымыз – Түркістан. Егер бұл ме-

кен қадірлі-қасиетті болмаса ұлтымыздың 

ұлылары Есім хан, Абылай ханнан бастап, 

бұл жерді �здеріне мәңгілік мекені ретінде 
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Талас ОМАРБЕКОВ:–  Қ а з а қ с т а н д а  а ш а р ш ы л ы қ 

болғанын шетелдің беделді, осы тақы-

рыпты зерттеген зерттеуші лерінің 

бәрі мойындады. Олардың ішінде 

 Стивен Уиткрофт бар. Ол �зі Аустра-

лия университетінің профессоры, со-

сын Англияның белгілі ардагер тарих-

шысы Роберт Дэвис. Бұлардан бұрын 

Кеңес үкіметінің кезінде америкалық 

т а р и х ш ы л а р  а ш т ы қ т ы  к е ң і н е н 

мойындаған болатын. Америкалық 

тарихшы Гарвард университетінің 

профессоры Роберт Конквестінің 

«Жатва скорби» деген кітабы Кеңес 

заманының �зінде жазылған. Ол кейін 

орыс тіліне аударылды. Қазір осы 

тақырыппен белсенді айналысып 

жүрген, италиялық тарихшы Ни-

кола Пианчиелоның жақында 37 

беттен тұратын «Сталинская эра и 

его власть» деп аталатын мақаласы 

жарық к�рді. Онда Кеңестер одағы 

мен Қазақстандағы аштық туралы 

жан-жақты зерттеу жасалған. Олар 

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

сталиндік саясатпен байланысты-

рады. Осы тақырыппен айналысып 

жүрген барлық шетелдік мықты та-

рихшылар бір ауыздан Қазақстанда 

ашаршылықтың болғанын, бұған 

қазақ халқының кінәлі емес екенін 

де мойын дайды. «Қазақ �зін �зі 

 аштан қырды, жалқау халық бол-

ды, малдың соңында жүрді» деп 

айтатындар да бар. Сосын қазақта 

шолақ белсенді к�п шығып, �здері 

ру-тайпаға, жүзге б�лініп, бірін бірі 

ұстап беріп, қуғын-сүргінді үдетті де-

ген к�зқарас бар. =рине, бұл сталиндік 

қуғын-сүргінге қатысты мәселе 

болғанымен, ашаршылық мәселесінде 

ру-тайпалық, жүздік к�зқарас бол-

мады. Бір ру бір руды ашаршылыққа 

ұшырата алатындай жағдай болмады. 

Бүкіл қазақ қырылды, сандалып безіп, 

босқын болды. Бұндай жағдай Украи-

нада да, Солтүстік Кавказда да болды. 

Оларда да адам к�п қырылды. 

– Жалпы аштық жылдарындағы 
халықтың шығыны туралы да әртүрлі 
к�зқарас бар...

–  Ш е т е л д і к  т а р и х ш ы л а р д ы ң 

қанша адам қырылды деген мәселеде 

к�зқарастары бізден біраз алшақ. Ро-

берт Конквест Қазақстандағы аштан 

қырылғандардың саны бір миллионнан 

астам адам деп санайды. Роберт Дэвис 

пен Стивен Уиткрофт та осы пікірмен 

келіседі. Николай Пианчиело бұл сан-

ды 1,5 миллионға жеткізеді. Ал біздің 

қазақ тарихшылары әртүрлі цифрлар 

айтады. Манаш Қозыбаев, Қайдар 

Алдажұмановтар 1,750 миллион адам 

қырылған дейді. Мен 2 миллионнан 

астам деген пікірдемін.

– Сіздің кейбір еңбектеріңізде 3 мил-
лион 379 мың адам деген цифр кездеседі?

– Бұл ресми дерек сол кездегі 

республиканың санақ басқармасы «Нар-

хоз учёт» деп аталған. Соғыстан кейінгі 

жылдары Мемлекеттік жоспарлауға 

бағынған, «стат управление» деп 

аталды. Сол басқарманың бастығы 

Мұхтар Саматов деген адам болды. 

Бұл кісі белгілі адам. «Алашордаға» 

бүйрегі бұрған, қазаққа жаны ашитын 

адам еді. Оның орынбасары Мацке-

вич деген болған. Біздің мұрағаттарда 

Мацкевичтің Мирзоянға жазған хатта-

ры бар. Ал Мұхтар Саматовтың �зінің 

1936 жылы Мәскеуге жазған хаты 

бар, оның к�шірмесі Мирзоянға да 

жолданған.

Мұхтар Саматов 1930-36 жылдары 

жыл сайынғы ауылдық жерлердегі мал 

санағының мәліметтеріне сүйенген. 

Себебі санақшылар малмен қатар 

адам санын да енгізген. Мал санағы 

жыл сайын маусым, шілде айла-

рында жүргізілген. Қарап отырсақ, 

 1931-33 жылдар аралығында 3  миллион 

379 мың адам жоқ. Бірақ астында 

Мұхтар  Саматов: «Бұлардың барлығы 

қырылмаған. Бұл жалпы кему. Бұның 

лады. Ол жақта расымен геноцид-

ке ұқсады. =рбір шаруаның үйіндегі 

қамбадағы астықты сыпырып, күзет 

тұрды, бір деревня екіншісіне бара 

алмады, қызыл әскер қоршап алды. 

Барлық қатынас жолдарын жауып тас-

тады. Біздің қазақтар қайда барам десе 

де �з еріктері болды. Босқын болып 

басқа елге �тіп кетті. Бұларда бір дерев-

няны қоршап алып, сол ауыл аштықтан 

қырылып қалды. Бізде дәстүрлі мал 

шаруашылығы күйреді. Қазақтың 94 

пайызы ауылда тұрып, негізінен мал 

шаруашылығымен айналысты. Алты 

пайызы ғана қалада тұрған. =рине, жар-

тылай к�шпелі аудандарда болды. Олар 

ептеп тары екті. Бірақ қазақтардың 

негізгі тамағы – ет еді. Ет дайындау 

науқандарында «Союзмясо», «Москва-

мясо» сияқты қоғамдар біздің малды 

сыпырып алды. Негізгі тамағын тартып 

алған соң, қазақтар жаппай қырғынға 

ұшырады.Қазақтардан етті қалай 

тартып алғаны жайлы Мәскеудегі 

Р е с е й д і ң  э к о н о м и к а л ы қ 

архивінде сақ таулы. Біздің 

халықтың не гізгі азығы – ма-

л ы н  т а р т ы п  а л  ғ а н д ы қ т а н 

да ,  қазақтың дәстүрлі  мал 

шаруашылығы күйрегендіктен 

аштық жаппай сипат алды. 

1928 жылы қазақтың ең ірі 

байларын кәмпескілеген 

кезде, олардың малда-

рын тартып алған. Бұл 

�те күрделі мәселе. 

= р и н е ,  е л д і ң 

халық деп қарамағандықтан Сталинге 

оны құрту түкке де керек болмады.

1930 жыл, шілде айында ашаршы-

лық қарсаңында шешім қабылданған. 

Қазақстанда мал басының �те к�п 

екені айтылады. Индустриализация 

кезінде Мәскеуді етпен қамтамасыз 

ететін негізгі аймақ Қазақстан болды. 

Еттің 20-30 пайызын Сібір, Солтүстік 

Қапқаз беретін болды. Астықты басқа 

аймақтар беретін болды.Жоғарыда 

жаппай астық дайындау науқаны бас-

талды. 1928 жылы қаңтарда Сталиннің 

�зі Сібірді �з к�зімен к�ріп, сол жақтың 

кулактарынан астық жинауды талап 

етті. Голощекиннің астық дайындауға 

тапсырма беретін жасырын хаты қазір 

Новосібірдің мұрағатында тұр. 1928 

жылдан бастап, астық, ет дайындау 

қатты қарқын алған.

– Сіздің «Голодомор» атты кіта быңыз 
бар. Сол терминді не үшін пай далан-
дыңыз? 

– Оның мағынасы – аштан қатып 

қалған. Менің айтып отырғаным, 

Қазақстанда да «голодомор» болды. 

Бәрі бірдей босқын болған жоқ. Ота-

нында ары-бері босып жүріп, қырылды. 

Біздің зиялы қауымның мұны геноцид 

деп айтуға негеқұмар екенін айтайын. 

Бұның нәтижесі, шынында да, адам 

шошырлықтай. Қазақ тың жартысына 

жуығы қырылған. Шетелдіктердің 

есебі  бойынша, жалпы Кеңестер 

одағы бойынша бүкіл елде 6 миллион 

адам қырылды. Соның 30 пайызы – 

украиндар, т�рттен бірі– қазақтар. 

жақсы ашылды. >йткені біздің ақ-

тандақтар Парламентке �те қатты 

әсер етті. Қуғын-сүргінге ұшыраған 

боздақтардың ұрпақтары айғай к�терді. 

Сол кездері тарихқа, тарихымыздағы 

ақтаңдақтарға к�бірек к�ңіл б�лінді. 

1997 жыл Елбасының Жарлығымен 

«Қуғын-сүргін құрбандарын еске 

алу жылы», 1998 жыл«Тарих жылы» 

деп аталды. 2000 жылға дейін аштық 

тақырыбы, Алаш идеясы, қуғын-

сүргінге ұшыраған боздақтарымыз ту-

ралы біршама жүйелі зерттеулер жасал-

ды. Осыдан кейін архивке қол жеткізу 

қиындай бастады. Сондықтан да қазір 

осы тақырыптарды докторанттарға бере 

бермейміз. >йткені докторант Ұлттық 

қауіпсіздік комитетіне барса оған оның 

кіруі қиын. Қазіргі Қытай мен Ресей-

ге қатысты Қазақстанның геосаяси 

жағдайы �те күрделі ғой. Сондықтан 

да архив қызметкерлеріне «құжаттарды 

абайлап беріңдер» деген арнайы тап-

сырмалар берілген шығар. 

Тарихшы ретінде айтарым, аштық, 

саяси қуғын-сүргін, Алашорда секілді 

мәселелер зерттеліп бітті. Біраз де-

ректер жарияланды. >кінішке қарай, 

з е р т т е л г е н  д е р е к  т е р д і  о қ ы м а й , 

қорытпай ұшқары пікір айту басым-

дау... Сондықтан бірінші деректерді 

оқып алған дұрыс. Біз Ресей, >збекстан 

секілді елдерден үлгі алуымыз керек. 

Олар пікір айтпас бұрын құжатты 

мұқият қарайды. 

– Сіздің ойыңызша, соңғы ширек 
ғасырда жастардың санасында тарихи 
жады қалыптастыра алдық па? 

– Жастардың санасында ұлттық 

тарихи жады қалыптаспады. Мен күн 

сайын аудиторияда дәріс оқимын. 

Себебі біздің жастар соңғы 10-15 жылда 

смартфонға бет бұрып кетті. Интер-

нет кітапты алмастырды. Сол себепті 

де,кітапхананы да электронды қылып 

жатырмыз. Біздің еңбектеріміздің 

барлығы цифрлы технологияға ай-

налуда. >йткені жастарға ыңғайлы 

болсын деген ниет. Бірақ бұл ба-

лаларды плагиатқа үйретіп жатыр. 

Үйге тапсырма берсең, интернеттегі 

 дайын материалдарды к�шіріп келеді. 

Тіпті не к�шіргенін оқымайды да. 

 Демек, кітапқа деген құмарлық азай-

ды. Кітапханада отырып, монография 

оқитын жастар азайып бара жатыр. 

Сондықтан да тарихи жады қалыптаса 

қойған жоқ. Тарихи жадыны мектепте 

қалыптастыру керек. 

Қазір  менің басшылығыммен 

12 жылдық бағдарлама негізінде 5,6 

сыныптарға оқулық жаздық. Оқулық-

тарды балалардың ерекшеліктеріне 

қарай шектеп, к�ркемдеп, баланы 

ойландыратындай, тартымды болатын-

дай к�птеген сұрақтарды да кіргіздік. 

Жалпы балалар бұл оқулықтардан 

жақсы тарихи білім ала алады. Бірақ 

бұл білім образды білім, ғылыми білім 

емес. Университеттерде қазір тарих 

факультетінен �зге мамандықтарға XX 

ғасыр басынан бастап ғана оқытатын 

болды. Оның бағдарламасын жасау-

ды да маған тапсырған. Кезінде мен 

бұған қарсы болдым. Бірақ жоғарыдағы 

шенеуніктеріміздің қалауы сондай 

болды. Олардың айтқан уәжі: «Та-

рих 5-9 сынып аралығында оқылады, 

барлық кезеңін оқып бітеді. Тарих 

пәнін оқытуды мектепке аударып 

отырғандықтан да, оны жоғары білімде 

қайталамауымыз керек».Меніңше, 

тарихты университеттерде бұрынғыша 

оқыту керек еді. Себебі бұл жерде 

тарих ғылыми негізде оқытылады. 

Біз сияқты жас елде, азаматтардың 

ұлттық сана-сезімі енді қалыптасып 

келе жатқан, халқының саны да аз елге 

университеттегі тарихты бұрынғыдай 

оқыту керек деп ойлаймын. Тарихи 

жады қалыптасу үшін, образды білім 

емес, ғылыми білім алу керек.

– 2013 жылы сол кездегі Мемле кеттік 
хатшы Марат Тажиннің бастамасымен, 
тарихи сананы жаңғырту туралы баста-
масы болған еді. Содан бері 5 жыл �тті. 
Тарихқа жаңаша к�зқарас, қайтадан 
жазу дегеннен қандай қорытынды 
шықты?

– Рас, Елбасының тікелей тап-

сырмасымен сол кездегі Мемлекеттік 

хат шы Марат Тажиннің ұлттық та-

рихты дамытуға сіңірген еңбегі ора-

сан. Ата тарихымызға қатысты ірі-ірі 

жобаларды жүзеге асырды. 2013-2016 

жылдары Елбасының «Халық тарих 

толқынында» деген бағдарламасы бол-

ды ғой. Соны тікелей �зі басқарды. 

Мен Ақордада бірнеше жиналыста 

болдым. Осы бағдарламаны жасау үшін 

к�птеген жұмыстар жасадық. Соның 

бәрінің ұйымдастырушысы болды. 

Ол кісі 2014 жылы Ресейге елші бо-

лып кетті де, қолға алған ісінің аяқсыз 

қалғаны рас. Қуанымышызға орай, Та-

жин қайтып келді де, Тажиннің тікелей 

мұрындық болуымен«Ұлы дала тари-

хы мен мәдениеті» деген үш жылдық 

бағдарламамен жұмыс жасап жатыр-

мыз. Ол республикада тоғыз ғылыми 

орталық ашты. Соның бірі, осы мен 

басқаратын «Орталық Азия дағы дәстүрлі 

�ркениеттерді зерделеу орталығы». >те 

қажет деген ғылымның бағыттарында 

ұйымдастыру жұмысын �з қолына алып 

отыр. Қазір тарихты қаржыландыру да 

жаман емес.  «Рухани жаңғыруды» да 

ішкі саясат б�лімі  дайындады. 

– Mңгімеңізге рақмет!

Mңгімелескен 
Есенгүл КMПҚЫЗЫ

біраз б�лігі босқындар. Бірақ олар тірі. 

Олар басқа жаққа ауып кеткен» деп 

ескертеді. Біз ол босқындардың санын 

анықтадық. Олар бір миллионның ай-

наласы. Қытайға кеткендердің саны жүз 

мыңға жақын. Олардың 87 мыңдайы 

Қытайға барып, сонда тіркелген. Себебі 

1930 жылдары Қытайда т�лқұжат жүйесі 

жасалған. =рине, шекарада шейіт 

болғандары да бар. Қалғандары Ресей-

ге, Қырғызға ауған. Онда барғандардың 

да біразы қырылды. К�пшілігі аман 

қалды.

– Қытайға миллионнан астам адам 
ауды деген дерек бар ғой. Оған не дейсіз?

– Бұл деректі орыстың Поляков 

пен Жиронская деген екі тарихшысы 

шығарды. Олар Мұхтар Саматовтың 

хатын тауып алған, сосын «3 мил-

лионнан астам адам жоқ, барлығы 

қырылмаған болса, Қытайға ауған» 

деп ойша қорытынды жасай салған. 

Олар, сондай-ақ Ресей мен >збекстанға 

ауғандардың санын қосып, аштан 

қырылғандардың санын азайтып 

к�рсетіп отыр. >збекстанға Ақт�бе, 

Маңғыстау аймақтарынан ауған, 

к�пшілігі  Қарақалпақ аймағын да 

тұрды. Қырғызстанға да біраз адам 

ауды. Онда барғандардың к�пшілігі 

аман қалды.

– Ал Қырғызстанда Қазақстан да-
ғыдай аштық болмады дейді...

– >збекстан мен Қырғызстанда 

неге ашаршылық болмаған?Себебі 

ол жердің табиғаты күрделі. Жылға-

жылғаның арасында жүрген халық. 

Халқының саны да нақты белгісіз бол-

ды. Малының саны тіптен белгісіз еді.

Қырғызды қырғыздар басқарды. Біздегі 

сияқты еврей басқармаған. Қазақтың 

жапан даласы малды жасырып қоюға 

�те қолайсыз. Никола Пианчиело 

Рысқұловтың бір мәліметін келтіреді, 

«шын мәнінде Қазақстандағы малдың 

жалпы саны 40 миллион емес, 30 мил-

лионнан сәл ғана асады. Бірақ Голо-

щекин бастаған топ жоғарыға жақсы 

к�рінеміз деп, бізде 40 миллионға жуық 

мал бар деп жазған». Жалпы қанша 

миллион болса да, малдың қалғаны 4 

миллионнан сәл ғана асты. Мұның �зі 

қазақты қыруға алып келді.

– Жалпы кейбір тарихшылар әлі 
күнге дейін аштыққа саяси баға беріл-
меді, ол қазіргі билік айтып жүр гендей 
«ортақ трагедиямыз» емес, әдейі қолдан 
ұйым дастырылған геноцид деген пікір 
айтады. Сіз осы пікірмен келісесіз бе? 
Аш тыққа саяси баға берілді ме? 

– Бұл бойынша 1992 жылы 22 жел-

тоқсанда  Парламентте комис сияның 

Қаулысы шыққан. Барлығы сол кездегі 

«Егемен Қазақ стан», «Казахстанская 

правда» секілді газеттерде жарияланды. 

Комиссияны депутат әрі тарихшы – 

Манаш Қозыбаев басқарды. >зім сол 

комиссияда жұмыс істедім. Комиссия 

құрамында жиырмадан астам адам 

болды. Барлық министрлер, Ұлттық 

қауіпсіздік кеңесінің бастығы, ішкі 

істер министрі, тарихшылар болды, бұл 

�те беделді комиссия еді. Сол комиссия 

ресми түрде қорытынды жасап, бағасын 

берген.

Украина мұны геноцид деп жария-

ішіндегі кейбір шолақ белсенділер 

кімнің малын кімге бергенін к�ріп 

отыр ғой, сондықтан да айтып қой-

ды. Шолақ белсенділер мәселесі 

ресми партиялық қаулыларда «лже-

бел сенді» деп к�рсетілетіні бар. Ол 

Қаулыларда белсенді  сымақ тардың 

асыра сілтегені, қателіктер к�п жасап 

жатқаны айтылған. Ондай белсенділер 

бүкіл елді жалғыз адам билеп, демок-

ратия жоғалған кезде, тоталитарлық 

жүйе орнаған кезде пайда болады. 

>йткені Голощекин барлық облысқа 

уәкілдер жіберді. Олардың кейбірі �те 

жоғары, республикалық деңгейдегі 

шолақ белсенді болды, асыра сілтеді.

Біздегі үлкен қателік қазақтың 

жазушы-ақындары, журналистері де 

аштықты айтуға құмар. Олар, �кінішке 

қарай, біздің зерттеулерді оқымайды. 

Менің 1997 жылы шыққан «Қазақтың 

қасіреті» деген кітабым бар, соның 

с о ң ғ ы  б � л і м і н д е  а ш а р ш ы л ы қ қ а 

демографиялық талдау жасалған. Сол 

талдауларды, �зіміздің тарихшылар-

ды оқыса к�здері жетеді, бұл жалпы 

қазақты қыру үшін жасалған саясат 

емес. Бүкіл елде орын алған саясат. 

Сталин қазақты қырмақ болды деген 

к�зқарас – қате к�зқарас. Біз онда 

тарихты бұрмалап кетеміз. >йткені 

Сталин қазақ деген халықты менсінген 

жоқ. Бұл малдың артында жүрген жа-

байы халық деп қарады. Мал бұларда 

�те к�п деп қарады. Геноцид мәселесіне 

келетін болсақ, қазақ деген халықты 

артта қалған, дамымай қалған халық 

деп санағандықтан, оны елеулі ұлт, 

Қалғандары Солтүстік Қапқаз, тағы 

басқалар.  Украин тарихшылары 

халқының 5-7 миллионы қырылды 

деп есептейді. Олардағы халық саны 

бізден к�п қой. Ал бізде 2 миллион 

деп алған күннің �зінде халықтың 50 

пайызына жақындап қалады. Украи-

нада қырылғандар – украиндар, бізде 

– қазақтар. Яғни аштықтың мақсаты 

геноцид болмағанымен, нәтижесі ге-

ноцидке әкеп соғып отыр. Геноцид 

дегеніміз белгілі бір халықты қасақана 

жою. Осы халықты құртайық, жояйық 

деген мақсатпен жүзеге асады. Жерін, 

елін тартып алу үшін. Совет тұсында 

ұлтты мойындамады. Сондықтан ондай 

саясат болмады. Аштықтың �ріс алуы 

механизмі геноцидке жатпайды, ал 

нәтижесі геноцидке ұқсас.

– Сіз жаңа «әдебиетшілер мен жур-
налистер к�п нәрсені бұрмалайды» деген 
едіңіз. К�ркем әдебиетте аштық қалай 
сипатталған?

– Біздің к�ркем әдебиеттің кем-

шілігі Мәскеуде осы саясаттың ба-

сында тұрған адамдарды сюжетке 

енгізбейді. Мысалға, «Ақ боз үйге» неге 

Сталинді кіргізбеске, неге Голощекинді 

кіргізбеске? Нығмет Нұрмақов, Ораз 

Жандосов, Тұрар Рысқұлов секілді ұлтқа 

жаны ашыған наркомдарымыз болды. 

Оларды да кіргізу керек. К�ркем образ 

ретінде. Жалпы аштық мәселесінде 

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

жағдайын ғана к�рсетсек, ол нақты бір 

нәтиже бере алмайды. Оның тәрбиелік 

мәні де аз болады. >йткені оны оқыған 

жастар осыншама қасіреттің неліктен 

орын алғаны туралы ойлайды. Неліктен 

болғандығын білу үшін романдарға 

Сталинді  қосу керек.  Сталиннің 

айналасындағы саяси бюро мүшелерін, 

олар қабылдаған саяси шешімдерді де 

қосу керек. К�ркем әдебиеттің ішінде 

Шерхан Мұртазаның «Қызыл жебе» 

романы әлдеқайда биік деңгейде тұр. 

Себебі онда Кремльдің басшылары да 

кіргізілген. Онда Тұрардың бейнесі 

жақсы ашылған. Ашаршылық та сон-

дай бүкілодақтық сипат алған оқиға. 

Украинадағы аштықпен салысты-

ра отырып, сипаттау қажет. Біздің 

қазақтардың арасында Украинаға дейін 

барған босқындар бар ғой, ол жақта �те 

к�п қазақ босып кетті. Табольск, По-

волжье жерінің �зінде де аштық болған. 

Сол кездегі Сібір басшыларының да 

хаттары да бар. «Мұнда аш қазақтар 

қаптап кетті. Оларды не істейміз?» деген 

жанайғайлары бар. Міне, романдарға 

соларды да кіргізу керек. Егер, аштық 

тақырыбы тек қазақ даласымен ғана 

шектелсе, әдебиет ашаршылықтың шы-

найы шындығын ашып бере алмайды.

– Деректерді бұрмалау жиі кезде седі 
дейсіз. Жалпы мұрағат деректері қан-
шалықты пайдаланылды?

–  Н е г і з і  а р х и в  9 0 - ж ы л д а р ы , 

Тәуел сіздіктің алғашқы жылдары 
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Қазіргі  «әліпби айтысының» да 

ауқымы кең болары байқалды.Тіл білімі 

ғалымдары бастап, зиялы қауымның 

басым б�лігі қостап сонау тәуелсіздік 

жылдарынан бастап ауық-ауық к�теріліп 

жүрген латын әліпбиіне к�шу мәселесіне 

Елбасы саяси шешім қабылдап, соңғы 

нүкте қойылды. Мәселені халық болып 

та лқылау барысында түрлі пік ірлер 

айтылды, қарсылықтар да болды. Бұл 

қалыпты жағдай. >йткені Қазақстан 

қоғамының, қазақ ұлтының тағдыры 

мен болашағына �згеріс әкелетін �те 

маңызды оқиға болғандықтан бейтарап 

қалу мүмкін емес еді. Мамандардың 

пікірінше, латын әліпбиі компьютер тілі 

және тілімізді халықаралық дәрежеге 

шығуына жол ашады, түркі тілдес ел-

дермен ын т ымақ тасуды кеңей теді. 

Ендігі латын әліпбиін к імге қа лай, 

қанша уақытта үйретуге болады деген 

мәселеге т іреледі. Латын әліпбиіне 

к�шкен кейбір түркі тілді республикада 

мектеп оқушылары мен студент жастар 

тез меңгергендерімен ересектер, орта 

жас тан асқандар үйрене алмай кирилли-

цада қалып екі топ бірінің жазғанын бірі 

оқи алмай қиналуда екен. Сондықтан 

Бұл қазіргі заман талабы. =рине, «біткен 

іске сыншы к�п» дегендей, осы мәселеге 

байланысты айтылып жатқан пікірлер 

де әртүрлі. Бірақ еліміздің әрбір азаматы 

латын жазуына к�шу әлемдік �ркениетке 

жетудің басты жолы екенін білуге 

тиіс. Себебі латын қарпі – адамзаттың 

дамуындағы ең мықты жазудың бірі. Ол 

ХХІ ғасырдағы ғылым мен техниканың, 

интернет пен IT-технологиялардың тілі. 

Тіл білімінің негізін қалаған ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай: «Жақсы әліпби 

тілге шақ болуы керек. Артық әріптері 

к�п әліпби қолайсыз болады». Осы та-

лапты ескере отырып, біз жаңа әліпбиді 

жан-жақты талқылап, әрбір әріпті, әрбір 

таңбаны, әрбір белгіні терең талдауымыз 

қажет. Себебі тіл мәселесінде, жаңа әліпби 

мәселесінде ешқандай қателік болмауы 

керек. Ол �з с�зінде латын әліпбиіне 

к�шу, ең алдымен, қазақ әліпбиі мен 

орфография ережелерін реформалауға 

бағытталғанын және сол арқылы тілдің 

фонетикасы мен графикасының сәйкестігі 

қалыптастыруға мүмкіндік беретінін атап 

�тті. Ең алдымен, тіл тазалығы мәселесі, 

қазіргі әліпбиіміз бен жазуымыздағы 

халықтың �з еркімен қалап алмаған, кешегі 

бодандық жүйенің �ктем саясатының 

әмірімен күшпен таңылған кейбір кірме 

әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін 

калыптастыру бағытындағы игілікті қадам 

деп түсінеміз. Сондықтан да тіліміздегі 

жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 

қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің 

таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз. 

Екіншіден, латын әліпбиіне к�шу – қазақ 

тілінің халықаралық дәрежеге шығуына 

жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік 

жаңа технологиялар арқылы халықаралық 

ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар 

ашылады. 

Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, 

қазір ұялы телефондарымыздың �зінде ла-

тын қарпінде жазу оңай, ал кириллицада 

қазақшаны тере алмай қиналып жата-

тынымыз бар. Себебі латын әліпбиінің 

базасы қалыптасқан әрі ауқымы кең.

Латын әліпбиіне к�шудің бір қиыншылығы қазіргі 

біздің қолданып жүрген әліпбиіміз қазақтың т�л әліпбиі 

емес, орыс тілімен араласып кеткені. Бізге �зге тілден 

енген дыбыстар араласып кетсе онда кедергілер туындай-

тынын, латын әліпбиіне т�л дыбыстарымызды баптап, 

соның аясында к�шуін және қазақ жазуына тек әліпби 

ауыстыру ғана емес, түбегейлі реформа керек екенін, ол 

реформа үш мәселені дыбыс, әліпби және емле ережені 

бірдей қамтиды.

Қазіргі уақытта ұялы телефондарда жарнамалар, 

хабарламалар латын әліпбиімен жазылуда. Сонымен 

қатар интернет желісінде де латын әліпбиіне аударатын 

транскрипция орнатылған, бірақ орыс графикасында 

ғана жасалған, болашақта қазақ графикасында жаса-

лады деген ойдамыз. Латын әліпбиіне к�шуде осындай 

бастапқы жұмыстар атқарылып отыр. Латын әліпбиіне 

к�шу ұлтымыздың санасын бұғаудан босатады, түркі және 

жаһандық әлемімен ықпалдасуға, қазақ халқы ертеден 

қолданған әліпбиімізге қайта оралып, ұлттық санамыздың 

қайта жаңғыруына жол ашады.

Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 

жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, кейін кириллицаға 

ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 

латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі 

жаңа әліпбиге к�шіру туралы» Заң қабылданды. Сондай-ақ 

Елбасы �зінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 

бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет 

�з тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын нығайту 

үшін к�п жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен 

қолдану ж�ніндегі кешенді шараларды жүзеге асыруды 

жалғастыру керек» деді.

Оқытушылар қандай қиыншылықпен кездесуі 

мүмкін: оларға оқу жоспарын, силлабус, оқу әдістемелік 

кешендерін бұрынғы үйренген тілде емес, қайтадан 

жаңадан латын тілінде к�шіру керек болады. Осыған дейін 

дайын документтердің барлығын латын тіліне аударуы 

керек. Бұл оңайлықпен жүзеге асатын шаруа емес. Жасы 

үлкен оқытушылар интерактивті тақта, компьютер, ұялы 

телефондарды қолдануда қиыншылықпен кездесіп жатса, 

латын негізді қазақ әліпбиіне �ту, меніңше, орта жастағы 

мұғалімдерге қиындық туғызатын секілді. Содан кейін 

бүкіл кітаптарды қайта латын әліпбиіне к�шіртіп, қайта ба-

спадан шығару керек, ол университет кітапханасына үлкен 

шығын болып табылады. Ғаламтордағы мәліметтердің 

барлығы осы уақытқа дейін жиналған дәрістер бәрі қазақ 

тілінде, сонда мұғалім студенттерге үлестірме материал 

беруі үшін қолма қол бүкіл тексті латын әліпбиіне ауда-

руы керек болады. Ал бұл үлкен уақытты талап етеді. Егер 

мұғалімнің жұмыс уақыты азанғы тоғыздан беске дейін 

болса, енді емтихан, консультациямен қоса, дәптер тек-

серумен қатар енді беретін лекцияларды латын әліпбиіне 

аударуы керек. Сонда мұғалімнің �зінің жеке �міріне 

уақыты тым аз қалады. Бірақ бұл қиындықтардан �тсек 

бүкіл әлем біздің әдебиетімізді, біздің мақалаларды оқи 

алады. Себебі латын әліпбиі – жаһандық әліпби.

Еліміздің латын әліпбиіне к�шу ұлтымыз үшін 

жасалған маңызды қадамдардың бірі. Ұлы Дала елінің 

тарихына к�з жүгіртсек, бірінші тұғыры байлық – жер, 

екіншісі – тіл, үшіншісі – мемлекет және оның тарихы бо-

луы керектігі айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ах-

мет Байтұрсынұлы айтып кеткендей, «Ұлттың сақталуына 

да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы 

– тілі» деген. Алаш қайраткерлері де латын әліпбиін жа-

зу-сызуда қолданды. Бұл бізге таңсық дүние емес. Латын 

әліпбиі әлемде кеңінен қолданылады.

А.БАЗАРБАЕВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау

мемлекеттік университетінің 
аға оқытушысы

-

-

-

Латын әліпбиінің 
тарихы терең

ӘЛЕМДІК КЕҢІСТІККЕ 
ЖОЛ АШАДЫ

БАЙЫПТЫЛЫҚ КЕРЕК

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица 

жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пай-

даланады екен. Ал қалған мемлекеттердің 

к�бі толықтай латын әліпбиіне к�шкен. 

Түбі бір түркі дүниесі негізінен латын-

ды қолданады. Біздерге олармен руха-

ни, мәдени, ғылыми, экономикалық 

қарым-қатынасты, тығыз байланысты 

күшейтуіміз керек. Тәуелсіз мемлекетіміз 

жылдан-жылға қарыштап, �сіп-�ркендеп, 

отандық ғылым-білім саласы дамып келеді. 

Қуантарлығы бүгінде мектеп шәкірттері 

даярлық сынып, бастауыш сыныптардан-

ақ ағылшынша үйренуде. Жастардың 

к�бі ағылшын тілін жақсы меңгеруде. 

=леуметтік желілерде де ағылшынша 

жазатын жастардың дені күннен-күнге 

артуда.  Латын әліпбиі  соған ұқсас 

болғандықтан, к�п кешікпей к�пшілік 

арасында кең таралып, ауқымы кеңейе 

түсетініне сенімдімін. Сондықтанда ла-

тын әліпбиіне к�шуден қорқуға еш негіз 

жоқ деп ойлаймын. Егер біз қазір ештеңе 

жасамай жүре берсек, тіліміздің жай-күйі 

ертең не боларын дәл аңғармасақ та, 

т�мендегідей с�йлемдер к�бейе түсетініне 

к�зіміз жетеді. Мысалы, «Институттағы 

физика-математика факультетінің 

студенттері онлайн-семинарға қатысты» 

деген с�йлемдегі �з с�зіміз бен �згенің 

с�зін салыстырсақ, болашақтағы с�зіміз 

қалай боларына күдікпен қарар едік. 

Біздің тілімізді мұқатқысы келгендер де 

дәл осындай с�йлемдерді тауып алып, 

«к�зге шұқып» жүргендері де рас. Бірақ 

қазақ тілінің бай с�здік қоры мен оның 

кез келген нәзік иірімдерді де дәл жеткізе 

алатын оралымдылығы мен мүмкіндігі мол 

екендігін қазақ тілді оқырманға дәлелдеп 

жатудың қажеті бола қоймас, дегенмен, 

с�йлемдеріміз дәл жоғарыда айтылған 

мысалдағыдай дәрежеге жете қоймаса 

да, тіліміздің болашағын ойламай жүре 

беруге де болмайтындығын к�рсетеді. 

Қазақ графикасы мен орфографиясының 

фонологиялық негіздері ж�нінде зерттеу 

жүргізген ғалым Н.Уәли айтылған с�зді 

арнайы таңбалармен жазу мәселесін 

дыбыс – фонема – графема – әріп бай-

ланыстары арқылы түсіндіріп, инвариант 

– вариант тұрғысынан талдайды.

 Сондықтан латын әліпбиіне к�шу 

жұмыс тарында дыбыс – фонема – гра-

фема – әріп байланыстарын терең 

 тү сінетін ғалымдар =.Жүнісбек, Н.Уәли, 

Қ.Күдеринова тәрізді фонолог маман-

дардың с�зіне құлақ қойған ж�н деп 

білеміз. Латын графикасына (таңбасы) 

негізделген қазақ әліпбиін жасау ісінде 

тіліміз дыбыс жүйесіндегі т�л дыбыстар 

мен �зге тілден енген кірме дыбыстарды 

жеке-жеке қарастырып, әрқайсысының 

�зіндік ерекшеліктері мен жазу барысын-

да туындайтын әртүрлі заңдылықтары 

ескерілуі тиіс. Сондықтан әліпби жо-

басын жасау ісінде латын графикасын 

қазақ әліпбиіне икемдеу бағытында 

�зінің салмақты ойлары мен ғылыми 

маңызды зерттеулерін к�п талқысына 

ұсынып жүрген білікті ғалым =лімхан 

Жүнісбек еңбектерінің маңызы зор деп 

білеміз. Қазіргі таңда =.Жүнісбек бастаған 

ғалымдар қазақ тілі дыбыс жүйесіндегі 28 

фонеманы (9 дауысты, 19 дауыссыз) ла-

тын графикасымен таңбалап, жаңа қазақ 

әліпбиін дайындап отыр. Бұған қоса, 

кірме с�здерді таңбалау үшін «в», «ф», 

«һ» әріптері де әліпбиге алынуы мүмкін. 

Себебі бұл әріптер 1938 жылы әліпбиімізге 

енгізгелі қазақ тілінде әбден орнығып, 

біздің еркімізден тыс 80 жылға жуық уақыт 

қазіргі с�йлеу тіліміздегі болып жатқан 

үдерістерді таңбалап жүр деген к�зқарас 

бар. С�йтіп, ғалымдар шамамен 31-32 

әріптен тұратын әліпби жасауды нысана 

етіп отырған сияқты. Бұл бұрынғы 42 

әріптің қысқарып, шамамен 10 таңбасы 

алынып тасталынатынан к�рсетеді. Мы-

салы, бұрынғы әліпбиде «ащы», «тұщы» 

және �зге тілден келген «щетка», «щи» 

деген санаулы с�зді таңбалау үшін арнайы 

«щ» әрпі алынған болса, енді осындай 

әріптердің қысқаруы нәтижесінде кірме 

әріптерге қатысты 30-40 басы артық 

ереже �зінен �зі жойылып кетеді екен. 

Сондықтан қазір =.Жүнісбек, Н.Уәли 

сияқты ғалымдар қазақ әліпбиін латын 

графикасына к�шіріп қана қоймай, бұл 

жұмысты одан әрі қазақ жазуын реформа-

лау (қайта қарастыру) ісімен байланыстыру 

қажеттігін айтып отыр. Қазіргі таңда латын 

әліпбиі үлкен беделге ие болып, қолданыс 

аясы да, мүмкіндігі де зор екендігін та-

нытып отыр. Латын әріптері графизация 

(әріп таңбалау) заңдылықтарына, яғни, 

«к�ру-қабылдау-тану» талаптарына да сай. 

Жер бетінде латын әліпбиі барлық салада 

қолданылатыны байқалады. Барлық дәрі-

дәрмек атаулары, математика, физика, 

химия формулалары, к�птеген термин-

дер, мамандықтарға қатысты ғылыми 

әдебиеттер, т.б латын әліпбиімен байла-

нысты екенін байқауға болады. Латын 

графикасын қолданатын барлық елдердің 

әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фонемалар 

санынан әлдеқайда аз болуы да оның 

жетістігі болып табылады. 

Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени 

�суін, даму деңгейін к�рсететін әлеуметтік 

мәні зор құбылыс. Ол �ткен мен бүгінді, 

бүгін мен келешекті жалғастыратын 

алтын к�пір. Сондықтан жазу, алфавит 

адамзат тарихындағы құнды дүниелердің 

бірі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа  мирас 

е т і п  қ а л д ы р а т ы н  б а й л ы ғ ы м ы з . 

Қазіргі орфографиямыздағы кейбір 

қиындықтарға қарап, «біздің жазуымыз 

осыншама сын к�термегені ме?» деп 

те ойлауға болмайды. Осы жазуымыз 

аға ұрпаққа білім беріп, оларды талай 

биіктерге жетеледі, қазақтың әдебиетін, 

мәдениетін, ғылымын к�терді, егеменді 

мемлекетімізге де қызмет етіп келеді. Енді 

жағдай �згерді, біз бұрынғыны қанағат 

етіп қана қалмай, алға ұмтылған, әлемдегі 

дамыған озық елдердің деңгейінде 

ғана емес, алдыңғы қатардан к�рінуге 

мүмкіндігі мол егеменді Қазақ елі ретінде 

әліпбиіміз бен жазуымызға да мемлекеттік 

тіл дәрежесіндегі Қазақ тілін әлемге таны-

та алатындай жағдай жасауымыз қажет. 

Латын графикасы арқылы таңбаланған 

қазақ әліпбиі мен жазуы қазақ елін осы 

биіктерге бастайтынына кәміл сенеміз. 

Г.ҚАЙРЕДЕНОВА 

латын әліпбиін тезірек, ұйымдасқан 

түрде және ғылыми негізде үйретуге назар 

 аудару керек. Латын әліпбиі, ең алдымен, 

қазақ ұлтына қатысты болғандықтан 

бәріміз жұмыла осы іске кірісуіміз қажет. 

 Латын әліпбиін үйрену – латын тілін емес 

таңбасын (әліпбиін) игеру.

Қазақстан үшін латын қарпіндегі жаңа 

әліпби – әлемнің ақпараттық кеңістігіне 

кіруге, озық технологиялар мен ком-

пьютер тілін меңгеруге жол ашады. 

Қазақстандықтардың рухани-мәдени 

әлеуеті деңгейін нығайтады. Бірте-бірте 

қазақ тілі бауырлас түркітілді елдер-

мен жақындай түседі. Үш тұғырлы тіл 

арқылы, қазақ тілінің халықаралық си-

пат алуы, инновациялық техникалық 

құралдардың тілін меңгеру жеңіл болмақ. 

Бұл – қазақстандықтарды, түбі бір түркі 

елдерімен туыстық қарым-қатынасты 

нығайтып қана қоймай, ел мен елдің 

ынтымағын арттырары с�зсіз. Бұл – 

ауқымды дипломатиялық қатынастарға, 

�ркениеттік рухани-мәдени қатынастар 

мен діни конфессияаралық үндестіктердің 

қалыпты дамуына ықпал етеді. Жаңа 

әліпби – әлемдік �ркениет �рісіне апарар 

тура жол.

Естеріңізде болса, Елбасы биылғы 

жылдың 19 ақпан күні №637 Жарлыққа 

қол қойды. Онда «Қазақ тілін кириллица-

дан латын тіліне к�шіру» туралы аса 

маңыз ды мәселе аталған. Қазақстан 

халқына лайықталған жаңа латын 

алфавитінде 32 әріп, оның ішінде қазақ 

тілінің т�л әріптерін ерекшелеп к�рсету 

үшін 6 әріп (ә, ғ, ң, �, ү, у) к�рсетілген. 

Одан кейін 2 әріп – ш,ч әріптерін екі 

әріпті қосып жазу арқылы берілген. Бұл 

нұсқа бұрынғыларына қарағанда жазудың 

ыңғайына дұрыс құрылған сияқты. Қазіргі 

заманда әлем бойынша мойындалған 

және БҰҰ-да тіркелген 6 тіл бар. Олар: 

ағылшын, француз, араб, қытай, орыс 

және испан тілдері. Бұл тілдер жер 

шарының мемлекеттеріне кең таралған. 

Бүгінгі күні жаһандану заманында ақпарат 

алмасудың және технологияның тілі 

ағылшыншаға басымдық беріліп отыр. 

>йткені әлемге кең таралған ағылшын тілі 

к�п қолданысқа ие екендігі белгілі. Яғни 

ағылшын тілінің бүкіл әлем бойынша 

ортақ түсінісетін, ақпарат пен технология-

ны дамытуда үлкен артықшылығы бар. 

Енді, осындай жаһандану жағдайында 

Қазақстан Республикасы әлемдегі 

дамыған мемлекеттердің к�шінен қалмау 

үшін және бүкіл дүниежүзі лік ақпарат 

пен технологияның, білім мен ғылымның 

кеңістігіне енуі үшін аса қажет латын 

алфавитін үйрену, меңгеруі және сол 

алфавитте жазуға к�шуге қадам жасауы 

заман талабынан туындап отыр.

Латынға к�шкенімізде ұтатын тұстары-

мызды былайша жіктеп к�рсетуге болады. 

Ең алдымен,тіл тазалығы мәселесі. Қазіргі 

әліпбиіміз бен жазуымыздағы халықтың 

�з  еркімен қалап алмаған,  кешегі 

бодандық жүйенің �ктем саясатының 

әмірімен күшпен таңылған кейбір кірме 

әріптерден арылып, таза казақ әліпбиін 

калыптастыру бағытындағы игілікті қадам 

деп түсінеміз. Сондықтанда тіліміздегі 

жат дыбыстарды таңбалайтын әріптерді 

қысқартып, сол арқылы қазақ тілінің 

таза қалпын сақтауға мүмкіндік аламыз.

Екіншіден, латын әліпбиіне к�шу – қазақ 

тілінің халықаралық дәрежеге шығуына 

жол ашады. Қазақ тіліне компьютерлік 

жаңа технологиялар арқылы халықаралық 

ақпарат кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар 

ашылады. Қарапайым ғана мысал келтірер 

болсақ, қазір ұялы телефондарымыздың 

�зінде латын қарпінде жазу оңай, ал 

кириллицада қазақшаны тере алмай 

қиналып жататынымыз бар. Себебі ла-

тын әліпбиінің базасы қалыптасқан, әрі 

ауқымы кең.

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица 

жазуын әлемнің 12 мемлекеті ғана пай-

даланады екен. Ал қалған мемлекеттердің 

к�бі толықтай латын әліпбиіне к�шкен. 

Түбі бір түркі дүниесі негізінен латын-

ды қолданады. Бізге олармен рухани, 

мәдени, ғылыми, экономикалық қарым-

қатынасты, тығыз байланысты күшейту 

керек. Сондай-ақ бүгінде әлемнің әр 

түкпірінде 5 миллионға жуық қазақтар 

тұратынын ескерсек, солардың 80 пайы зы 

латын әліпбиін қолданады екен. Демек, 

біз болашақта латын әліпбиіне к�шер 

болсақ, сол қандас тарымызбен жақындаса 

түсеміз. Түсіне білген қоғам үшін мұның 

да маңызы зор екенін атап к�рсеткім 

келеді. Ең бастысы, әліпбиге к�шуде 

байыптылық керек. 

Сәуле МҰХТАРОВА
Бетті дайындаған Pтеген НMУКИЕВ
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Байқап отырған боларсыз, бұл 

ереже бойынша орыс тілінен енген 

атау с�здер арап, парсы тілінен енген 

с�здердей б�тен с�з саналмайды, �з 

с�зіміздей.

Осы �рескел ереже тәуелсіздік 

алған 27 жыл бойы �згертілген жоқ. 

>згертетін А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты мен Білім және 

ғылым министрлігі еді. >кінішке 

қарай, бұл екі мекеме де жалақы алу-

мен айналысты да, тілдің тағдырына 

араласпады. Сондықтан тіл бодандығы 

27 жыл бойы сақталды.

Т і л  б і л і м і  и н с т и т у т ы н ы ң 

қызметкер лері жаңа әліпбиді «бір 

дыбыс – бір әріп» пірінсібі бойынша 

түзейміз деп жариялаған болатын. 

Алайда онысы алдау болып шықты.

Себебі «и» әрібі қазақ тілінде орыс 

патшалығы билеген кезде де, кеңес 

�кіметі билеген алғашқы кезде де 

болмаған, ол дәстүр 1940-жылға дейін 

сақ талып келді. 1929 жылы латын 

әліпбиі не к�шкен кезде де «и» әрібі 

болған жоқ, ал әліпбиімізде 29 ғана 

әріп болды. Енді «и» әрібінің міндетіне 

тоқталайық. 

Негізгі міндеті – қазақ тілінің 

табиғи заңы болып саналатын үндестік 

заңын бұзу. 

Ал үндестік заңы дегеніміз не? 

Қ а з а қ  т і л і  –  ж а л ғ а м а л ы  т і л 

үндестік заңынан �зіміз адастық та 

қалдық.  «Ійне»-ні «ине», «ійт»-ті «ит», 

«іймек»-ті «имек», «ійрек»-ті «ирек» 

деп жазатын болдық. С�йтіп, орыс 

тіліне тән «и» әрібі қазақ тіліне тән 

бола бастады. Енді, міне, жаңа әліпбиге 

еніп, тілімізді алда да азғындата бергелі 

отыр. 

Нотаның аты «мій» мен баста бо-

латын «мый» – екеуін де «ми» деп жа-

зып келдік. Соны да ажырата алмаған 

ғалымдарға қалай �кпе айтарыңды 

білмейсің. Тілдің қыр-сырын тіл 

ғалымдары білмесе, енді кім біледі? 27 

жыл бойы оқулығымыздың оңбай келе 

жатқандығы да соларға байланысты 

емес пе? 

Мен мұны жазғанда, тіл маман-

дары жаңа әліпбиді �згерте қояды 

деп сеніп отырғаным жоқ. >йткені 

билік Тіл білімі институтын қолдайды. 

Ал олар қазақ тілінің табиғатын не 

білмейді, не білсе де, биліктің ығына 

жығылады. Ал билік қазақ тілінің 

табиғатын түсінбейді. Тілге халық 

емес, біз иеміз деп ойлайды. Ғалым 

билікке тәуелді болған соң, ғылым 

�з мүдесінен жаңылады. Біз сондай 

кезеңді бастан кешіп отыр мыз. Мұндай 

ойға мені итермелеп отыр ған не?

С�з басында келетін «ый», «ій» 

дыбыстарының ізін жасыру үшін, 

ғалымдар с�з басында келетін «ы», 

«і» дыбыстарын да жазбайтын қағида 

ойлап тапты. Соның нәтижесінде, 

«Ырысқұл» дегенді «Рысқұл», «Ыры-

сты» дегенді «Рысты», «ырас» дегенді 

«рас», «Ілескүл» дегенді «Лескүл», 

«Ілесбек» дегенді «Лесбек», «ылас» 

дегенді «лас» деп жазу ды жолға қойды. 

Түптеп келгенде, тіл ға лымдары 

тілімізге қарсы шабуылды жан-жақты 

үдетті. 

Соның бәрін латын қарпіне к�шу 

үстінде қайта қалпына келтіретін шығар 

деп оларға сеніп едік, онымыздың бе-

кер болған түрі бар. 

Кеңес заманында, біздің бала кезі-

мізде, сотты халық сайлайтын. Сонда 

«судья» деген с�здің орнына «сот» 

деген с�з жүретін. Ол омоним, яғни 

к�п мағыналы с�зге жататын. Оны 

�згерткен Тіл білімі институты да, 

халық та емес, билік. «Электір энерги-

ясы» дегенді ежелден «электір қуаты» 

деп келе жатқанбыз, ал Экспо-17 

электір энергиясына арналған соң, бұл 

халықаралық термин деген сылтаумен 

«электір энергиясы» дей бастадық. 

Билік солай айтқызды. Демек, қазақ 

тілінің қожасы – билік. Халық та, 

ғалымдар да емес. 

Осындай биліктің ыңғайы мен 

ызғарын сезгендіктен Тіл білімі инсти-

тутының ғалымдары тілді талап жатсаң 

да қыңқ демейді. Бәлкім, бәрін билікке 

ау дарып құтылады. Олай дейтінім, 

тіпті дау-дамайға салмай-ақ түзейтін 

нәрселерге де тұяқ серіппейді. 

Орыстың «газета» деген с�зі бар. Ол 

біздің тілге аударылмайды, сондықтан 

оны �з тіліміздің үндестік заңына 

сәйкес �згертіп қабылдауға тиіс 

едік. Кеңес �кіметі кезінде �згертуге 

қорықсақ, тәуелсіздік алғаннан бергі 

27 жылда �згерту �з қолымызда еді. 

«Га-зет» деп алдыңғы буынды жуан, 

соңғы буынды жіңішке етіп жазып 

келеміз. Бірақ ж�н білетін, тіл білетін 

қазақтың бәрі «гәзет» деп үндестік 

заңын сақтап с�йлейді. Соны да 

түзетуге шамасы жетпеген бұл инсти-

тут қандай институт?

«Кітәп» деудің орнына «кітап» 

деп жазып жүрміз. «Кітап+қа» демей, 

«кітәп+ке» деп дағдылансақ, б�тен 

с�зді �з с�зіміз етіп жібермес пе едік 

ендігі?

«Облыс» деп жазып жүрміз. Буынға 

б�лсек, «об-лыс» болады. Ал қазақ 

тілінде «об» деген буын болмауға 

тиіс. Болса, «оп» деген буын бола-

ды. «О-блыс» деп буынға б�луге де 

болмайды. Онда буын үндестігі жоқ. 

Дұрысы «о+бы+лыс» қана. Демек, 

«облыс» демей, «обылыс» деп жа-

зуымыз керек еді. Соны да реттеуге 

27 жыл бойы шамасы жетпеген тіл 

ғалымдарына не айтуға болады?

«Министр» с�зінің де мән-жайы 

осындай. Буынға б�лсек, «ми-нистр» 

болып шығады, «нистр» деген буын-

ды буынып кетсең де айта алмасаң, 

онда ешқандай үндестік жоқ. Ал қазақ 

тілінің табиғаты бойынша, ол «мі-ніс-

тір» болып жазылуы да, айтылуы да 

тиіс-ті.

Кезінде тілімізге енгізуге Халел 

Досмұхамедов қарсы болған, ал егер 

қабылдай қалсақ, «махабат» деп бір 

ғана «б» арқылы жазуға тиіспіз деген 

с�зді біз «махаббат» деп тіліміздің 

табиғатына жат ереже бойынша жа-

зып жүрміз. Себебі қазақ тіліндегі 

атау с�здердің ешбірінде ешқашан 

қатарынан екі дауыссыз дыбыс ай-

тылмайды да, жазылмайды да. Шын-

дап келгенде, ешкім «махаб-бат» деп 

с�йлемейді, бәріміз «махабат» дейміз. 

Осыны да шешу ғалымдарымызға 

қиын ба еді? =рине, қиын емес, тек 

тілге жандары ашымайды. Бәлкім, 

оларға бәрібір. =йтеуір бір-бірімізді 

түсінсек болды ғой деген болу керек.

Қазақ айта алмайтын дыбыс жер 

бетінде, тегі, жоқ шығар?! Солай екен 

деп, �зі мізге жат дыбыстарға да бір 

әріп пен таңба беріп, �з тіліміздің 

негізгі дыбыс тарын «ң», «ә», «қ», 

«�», «і», сыйақ тыларға жеке таңба 

бермеге німіздің �зі-ақ ойландырады. 

Бұл әріп тер ұлт үшін емес, кәмпүтер 

үшін солай жазылыпты. Жаңашыл 

ғалымдардың қылығы қандай ғажап!?. 

=ліпбиді  т ілге  емес,  техникаға 

ыңғайлау қай елдің үрдісінде бар 

екенін мен білмеймін, сірә, біздің 

ғалымдар бірінші шығар?

Айта берсем, тіліміз бен әліпбидің 

түйткілі к�п. Оның мән-жайын билік 

ақын мен жазушыдан сұрамайды, 

т іл  ғалымдарынан сұрайды.  Ал 

тәуелсіздік алғалы 27 жыл бойы 

мемлекеттік ісқағаздарды жүргізу және 

ресми жиында рымыздың дені орыс 

тілі арқылы жүзеге асып келеді. Осы 

кезеңдерде Тәуелсіздіктің басты тірегі 

– тілдік тұрғыдан рухани жаңғыра ал-

май келе жатқанымыз жанға батады.

Жалпы үндестік заңының үнін 

�шіру – қазақ тілінің үнін �шіруге апа-

ратын жол. >кінішке қарай, солай...

Симпозиумның басты мақсаты – әлемдегі 

ғылым, білім саласында түркі әлеміне қатысты 

зерттеу жасап жүрген ғалымдардың басын қосып, 

ғылыми бағытта пікір алмасуды қамтамасыз ету, 

жаңа ғылыми зерттеулерге жол ашып, түркі әлемі 

әдебиеті мен мәдениетінің кеңеюіне ықпал жасау. 

Жиынды Қыздар университе ті нің ректоры Га-

ухар Алдамбергенова ашып, оның мән-маңызына 

тоқталып �тті.

Оқу орны басшысының айтуын ша, түркі 

халықтарының ғы лыми-зерттеу жұмыстарын ортақ 

негізде дамыту мақсатында бас қосып отырған 

ғалымдар  Қазақ стан ның латын жазуына негіз-

делген жаңа әліпбиге к�шу бағдарлама ла рындағы 

�зекті мәселелерді шешуде бірлесе ғылыми-

шығармашылық бағытта жұмыс істеп, жаңа 

ғылыми зерттеулер жүргізеді.

Үш күнге жалғасқан басқосуда ғалымдар 

педагогика, тіл, әдебиет, тарих, мәдениет, �нер, 

халық аралық қатынастар, экономика, фило-

софия, әлеуметтану, ген дерлік, т.б. мәселелер 

жайында және жаратылыстану ғылымдары сала-

сында пікір алмасып, бола шақта түркі әлемінде 

ортақ ғы лыми жобаларды жүзеге асыру ж� нін де 

әңгімеледі. 

Алқалы жиын «Жаһандық бә се кеге қабілетті 

филолог маман даяр  лаудың қазақстандық және 

әлемдік тәжірибесі», «Рухани жаң ғыру: әдебиет 

арқылы ұлттық сана ны кемелдендіру», «Жаһандық 

білім беру жүйесі: әлеуметтік-гума ни тарлық 

пәндерді жаңаша оқыту әдіс темесі», «Латын гра-

фикасы: тарихы, теориясы және оқыту әдіс темесі», 

«Түркі қауымы: тарихы мен мәдениеті», «Қазіргі 

замандағы білім беру үрдісінің ұлттық және ха  -

лықаралық даму тенденциясы» және «Түркі тілдес 

мемлекеттердегі ген дерлік білім берудің �зекті 

мәсе лелері» бағыттары бойынша �тті.

Жиын барысында Нийде >мер Халис демир 

университеті нің ректоры М.Кар, Баку Еуразия 

универси тетінің ректоры Н.Хюсейнли, Түрік 

халықтарының мәдениет қоры президенті, «Түркі 

әлемі» газетінің бас редакторы А.Дағдуран, жазушы 

Қ.Жұмаділов, белгілі ғалым Д.Ысқақұлы, ақын 

М.Шаханов, күйші-композитор С.Тұрысбек және 

т.б. с�з с�йлеп, алқалы кеңестің бағыт-бағдары мен 

маңызына тоқталды.

Айта кетейік, Түркияның Нийде >мер Ха-

лисдемир университеті, Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық университеті, Баку Еу-

разия университеті және М.Акмулла Башқұрт 

мемлекеттік педагогикалық университетінің 

ұйытқы болуымен Халықаралық түркі әлемі 

зерттеулері симпозиумы алғаш рет Түркияның 

Нийде >мер Халисдемир  университетінде 2014 

жылы �ткен болатын. Сонымен қатар, шара аясын-

да аталған жоғары оқу орындарының студенттерінің 

қатысуымен «Түбіміз бір түрікпіз» фестивалі да 

тұрақты түрде ұйымдастырылып келеді.

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің 

Баспас�з және қоғаммен 
байланыс б�лімінің басшысы

Түбіміз бір – 
түркіміз

Терминология – 
тілдің маңызды саласы

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ЖАҢА ӘЛІПБИ
ТІЛ БОДАНДЫҒЫН 

ЖАЛҒАСТЫРА БЕРЕ МЕ?

(аглютина тивті). С�здің негізі түбір 

болса, оған жұр нақ пен жалғау қосылу 

арқылы с�здер бір-бірімен байланы-

сады. Мысалы: ақыл+шы+лар+дың 

(ақыл – түбір, -шы – жұрнақ, -лар – 

к�птік жалғау, -дың – септік жалғау). 

Түрік тілінде, оның ішінде қазақ 

тілінде артикіл, суффикс, предлог 

секілді с�з байла ныстырушы лар жоқ. 

Сондықтан қазақ тілі созылмалы, 

әуезді болып келеді. Дауыс екпіні 

алғашқы буынға түспейді. Сол себепті 

с�здің ортасы, соңы созылмалы айты-

лады да, құлаққа әуезді үнмен естіледі. 

С�зінің �зі әуен болып тұрғандықтан, 

қазақта ақын, жырау, сазгер �те к�п 

болатын.

Үндестік заңы бойынша, әр буында 

бір дауысты дыбыс болады. Мысалы: 

а-дам-гер-ші-лік, мем-ле-кет-ке, т.с.с.

Ал «и» әрібі осы үндестік заңына 

қалай қайшы келеді. 

Еліміз тәуелсіздік алған жылдары орыс 

тіліндегі к�птеген термин-с�здер жаппай 

қазақ тіліне аударылды. Бұл мәселеге қатысты 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 

халқына биылғы Жолдауында: «Егер біз қазақ 

тілі ғұмырлы болсын десек, оны ж�нсіз тер-

минологиямен қиындатпай, қазіргі заманға 

лайықтауымыз қажет» деді. Сәтсіз аударма-

ларды негіздеу тәсілдерін қайта қарастырып, 

терминология тұрғысынан қазақ тілін халық-

аралық деңгейге жақындату керектігін айтты. 

Академик =.Қайдар аталған мәселеге 

қатысты: «Терминнің бәрі – с�з, ал с�здің 

бәрі – термин емес» депті. Айтса, айтқандай, 

бір жылдары «балкон» с�зі – «қылтима», 

«фонтан» – «шаптырма» болып аударылды. 

Бірақ бұл аудармалар таразыға салынып, 

Мемлекеттік Терминология коммиссиясында 

бекітілмеді. Осы жерде айта кететін мәселе 

– бұрыннан шет тілінен еніп, құлағымызға 

сіңісті, тілімізге жатық болып кеткен, айтуға 

жеңіл с�здердің бәрін бірдей аудара бермеген 

ж�н. Мысалы, «наркотик» – «есірткі» деп 

аударылып, бекітілді. Ал емдеу орталығы 

– наркодиспансердің атауы сол күйінде 

қалдырылды. Оны қазақшалағанмен, дыбыс-

талуы жағынан құлаққа ерсі естіліп қана 

қоймай, мағынасы жағынан да қораш болатын 

еді.

Ж а л п ы  т е р м и н  ж а с а у  т а р и х ы н ы ң 

әріден, яғни Ахмет Байтұрсынұлы,  Халел 

Досмұхамедұлы, Телжан Шонанұлы тәрізді 

ағартушы ғалымдарымыз �мір сүрген кезең-

нен бастау алатыны белгілі. Тіл ғылымы 

са  ла сындағы терминология дамуының әр ке-

зеңінде шет тілдерден енген с�здерге к�зқарас 

пен ұстаным әртүрлі болды. Менің ойымша, 

қазақ терминологиясы саласының дамуын үш 

кезеңге б�ліп қарауға болады: біріншісі – 1920-

1990 жылдар аралығы, екіншісі – 1990-2015 

жылдар және үшіншісі – 2015 жылдан қазіргі 

кезге дейінгі кезең. Бірінші кезең негізінен 

лингвист ғалым Ахмет Байтұрсынұлы жасаған 

терминдер жүйесі нен тұрады. Бұл жолда 

Х.Досмұхамедұлы, Н.Т�реқұлұлы сынды қоғам 

қайраткерлерінің терминжасамға қосқан 

үлестері орасан зор. 

Бала кезімде әжемнің «август» айын «ағұс», 

«профессор» с�зін – «пропесұр» дейтініне 

таңғалатынмын. Бәлкім, орыс тілінен енген 

с�здерге тілі келмейтін шығар деп ойлай-

тынмын. Жақында Астана қаласындағы 

Мемлекеттік  архивте  энциклопедист-

ғалым Телжан Шонанұлының жазбалары-

на к�з жүгірте отырып, ойымның мүлде 

қате болғанына к�зім жетті. Ғалымның 

жиыр масыншы жылдары баспас�з бетінде 

жарияланған мақалалары мен жазған ең-

бектерінде «август» – «ағұс», «география» – 

«жағрапыйа», «трактор» – «тырактұр», «агро-

ном» – «ағыраном», «фосфор» – «поспұр», 

«профессор» – «пропесұр», «сепаратор» – 

«сепаратұр» деп жазылыпты. Зерттеу материал-

дарына сүйенсек, ол кезде Алаш зиялылары 

қазақ тілінің табиғатына жат с�здерді ғана 

�згеріссіз, сол күйінде алуды к�здеген. Мыса-

лы, Т.Шонанұлы �з еңбектерінде терминдерді 

қазақ тілінің дыбыстық заңдылығына, 

ерекшелігіне қарай жасау керектігіне баса 

назар аударған. >з әріптестерін термин жаса-

уда қазақ тілінің заңдылығын сақтауға, тілдің 

�зіндік таби ғатына, ерекшелігіне аса мән беру-

ге, қазақ тіліне жат нәрсені таңбауға шақырған. 

Тіл мамандарының уәжіне сүйенсек, 

«тіліміздегі терминдердің 70-80 пайызы 

қазақтың т�л с�здері болуы керек те, қалған 

20-30 пайызы кірме с�здер болуы қажет». 

Ал осы 20-30 пайыз б�тен с�здер тіліміздің 

табиғатын, құрамын, құрылысын бұза алмайды 

екен. 

«Кез келген тілді базалық құрылымы 

негізінде 16 сағатта үйренуге болады» дейтін 

ресейлік белгілі полиглот, к�рнекті лингвист 

Дмитрий Петровтың тіл, термин т�ңірегіндегі 

пікірлері �те қызық. Ол орыс тілі мен ағылшын 

тілінде дыбысталуы да, мағынасы да бірдей 

с�здерді жұрнақ жалғау арқылы ажырата оты-

рып, с�з жаттаудың керемет тәсілін ұсынды. 

Мысалы, орыс тіліндегі «конституция» с�зі 

ағылшын тілінде «конститушән», «корпо-

рация» – «корпорейшән» болып алынған. 

Бұдан орыс халқы ағылшын терминдерінің 

табиғатын сақтай отырып, �з тілдеріне 

дыбыстық ерекшеліктеріне орай икемдеп 

алғанын байқаймыз. Бұл – сонау 1920-1930 

жылдары термин жасау мәселесіне жіті 

қараған ғалым Т.Шонанұлының «жат с�здерді 

тілімізге дыбыстық ерекшеліктеріне орай 

алуға тиіспіз» деген ұстанымына барабар әдіс. 

Демек, шет тілінен қазақ тіліне терминдерді 

аудару мәселесінде осыны негізге алуға тиіспіз. 

Жалпы термин жасау ісінде, терминдерді 

біріздендіру мәселесінде әрбір с�здің мәтіндегі 

қолданылу ерекшелігіне, оның құқықтық 

нормамен мағыналық үйлесіміне зер салу ке-

рек. Ол үшін шығармашылық к�зқарас қажет. 

Мұнсыз тіліміздегі терминдердің мағыналық 

тұлғасына жан кірмейді.

Ал терминолог Ш.Құрманбайұлы: «Тілші-

терминолог ғалымдар терминологияны 

біріздендірудің бес сатысын атап к�рсетіп 

жүр. Бірінші – белгілі бір тар мамандықтың 

шеңберінде біріздендіру; екінші – сала 

шеңберіндегі біріздендіру; үшінші – нақты бір 

ұлт тілінің шеңберіндегі біріздендіру; т�ртінші 

– туыстас тілдер шеңберіндегі біріздендіру; 

бесінші – тіларалық, ұлтаралық біріздендіру; 

алтыншы – халықаралық, ортақ терминдері 

бар тілдер арасындағы біріздендіру» дейді. 

Бұл ұлт тіліндегі терминдердің әлі де даму, 

қалыптасу сатысында екенін к�рсетеді. 

Біз бұдан тілдің ұдайы қозғалыста, даму 

процесінде болатындығын ұғамыз. Жалпы 

бүгінде заңнама саласындағы басты міндет 

– тіл мәртебесіне сай ана тілімізде термин 

жасау, шет тілінен аударылған терминдерді 

біріздендіріп, жүйелеу, зерделеу. Бұл міндеттің 

алдағы уақытта �зінің жүйелі шешімін табаты-

нына бек сенеміз.

Жанар НҰРҒАЛИЕВА,
ҚР Заңнама институты

 лингвистика орталығының 
аға ғылыми қызметкері

Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ,
ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының иегері

Қазақ халқының т�рт түлігінің 

бірі – сыйыр. Жоғарыда аталған заң 

бойынша, біз оны осы уақытқа дейін 

«сиыр» деп жазып келеміз. Жай жа-

зып келе жатқамыз жоқ, үндестік 

заңын бұзып жазып келеміз. Қалайша? 

Бірінші буын –си. Мұны «сій» депте, 

«сый» деп те оқуға тиіспіз. Бұл жолы 

«сый» деп оқимыз, себебі келесі буын 

«-ыр», «-ыр» жуан буын болғандықтан, 

оның алдындағы «сі»-ні де жуан 

буын етіп оқимыз. Тілге зорлық де-

ген – осы. Егер тіліміздің табиғи т�л 

ерекшелігін ескерсек, бұл с�зді былай 

буынға б�лген болар едік: сы – йыр. 

>йткені буын үндестігінің заңы бой-

ынша, алдыңғы буын жуан болса, оған 

жалғанатын буын да жуан болады.

Осы зорлыққа бағындырып, қиын, 

тиын, жиын, сиын, мисыз, биыл, 

шипа, сипала, қиқыл, сипат, пима 

тәрізді қыруар с�зді орыс тілінде бар, 

қазақ тілінде жоқ «и» әрібімен байлап-

матап келдік. Тілімізде жоқ «и»-ді орыс 

тілінде бар «и»-мен тіл ғалымдары, 

алдымен – 1940-шы жылы, кейін 1957-

ші жылы «ый», «ій» секілді т�рт әріптің 

орнына зорлап енгізген болатын. «Бір 

дыбыс – бір әріп» емес, т�рт дыбыс бір 

әріпке мінгесті. Соның салдарынан 

созып, әуендетіп с�йлеудің орнына 

дік-дік, зірк-зірк с�йлейтін болдық, 

«ы – йық» деп әуезді үн қатудың ор-

нына «иық» деп дық еткізе салатын 

болдық. С�з басында келетін «ый», 

«ій» дыбыстарының бәрін бір «и» – 

мен алмастырдық та, �з тіліміздің 

 «Туған тілім – тірлігімнің айғағы, тілім барда айтылар 

с�з ойдағы» деп, ана тілінің мерейін арттыру үшін 8-ші 

сынып оқушылары екі топқа б�лініп, бірнеше б�лімнен 

тұратын зияткерлік сайысқа түсті. «К�ркем с�з к�рікті ой-

дан шығатынын» дәлелдеп, қазақ тілі туралы ой-пікірлерін 

жеткізді. Ал «>нерлі �рге жүзер» атты сайыс та оқушылар 

�лең оқып, ән салудан жарысып, қатысушылардың к�ңілін 

к�теріп тастады. «К�ркем с�з – к�ңіл тілі, жалаң с�з – зейін 

тілі» деп аталатын б�лімде оқушылар �здерінің қарсылас 

тобын ашық пікірсайысқа шақырып, ауызекі с�йлеу 

шеберліктерін к�рсетті. Зияткерлік сайыстың «Сұраққа 

жауап» деп аталған соңғы б�лімінде оқушылар алдын ала 

даярланған билеттердегі сұрақтарға жауап берді. Мұнда 

�здері т�менгі сыныптарда оқыған әдеби шығармалардан 

үзінділерді жатқа айтып, ақын-жазушылар �мірінен деректер 

келтірді. Тіл мерекесі аясында �ткен бұл шара оқушылардың 

жан-жақты ізденуіне шексіз мүмкіндіктер бар екеніне 

к�зімізді жеткізді. =сіресе �з ана тілінің �ркендеуіне үлес 

қосуға даяр ұл-қыздардың білім алып жатқанын к�ріп, 

кеудемізге мақтаныш сезімі  ұялады. 

Шара соңында сайысқа қатысқан екі сыныптың да 

жетекшілері қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің ұстаздары екенін 

білдік. Бірі ұзақ жылдан бері осы мектепте ұстаздық қызмет 

етіп келе жатқан, әр сабағында оқушыларды әдебиет әлемінің 

ғажайып сырына бейімдей білетін ұлағатты ұстаз Гүлмира 

Сағымбаева болса, келесі сыныптың жетекшісі тәлімгерінің 

ізін жалғастырып жүрген жас ұстаз Айнұр Тұяқбаева болып 

шықты. Сайыс соңында екі топтағы оқушылар да алғыс 

хаттармен марапатталды. Бір сабақ к�лемінде �ткізілген 

тәрбиелік іс-шарадан байқағанымыздай, ана тілін шексіз 

сүйетін, оны рухани құндылық ретінде құрметтеп, бағалай 

білетін мақсаты айқын, болашағы зор жас ұрпақ �сіп келе 

жатқаны ұстаздарды да, оған куә болған бізді де қуантты. 

Дина ИМАМБАЕВА

КӨРКЕМ СӨЗ 
көрікті ойдан туындайды
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ДЕНСАУЛЫҚ – ЗОР БАЙЛЫҚ

КЕЗДЕСУ

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

(Басы 1-бетте)

Биылғы жылғы латын негізді «қазақ 

емлесінің негізгі ережелерінде» де кирилл 

әліпбиіндегі әріп санын азайтуға қатысты жа-

зуды ғана �згертіп, қазақ орфографиясының 

ережелерін жаңарту, жетілдіру мәселесі 

алдағы атқарылар іс-шаралардың ең басты-

сы және �зектісі екені �з мәнінде жеткілікті 

түрде ескерілмей қалған. Қысаң дауысты 

дыбыстардың емлесі қазіргі таңдағы ең 

�зекті мәселенің бірі екені емленің негізгі 

ережелерінде ж�нді ескерілмеген.

Қазақ тілінің толық орфографиялық 

с�здігінде соңғы буында ы, і  дыбыстары 

б а р  с � з д е р г е  д а у ы с т ы  д ы б ы с т а н 

 басталатын қосымша жалғанғанда редук-

ция заңдылығымен ы, і дыбыстары  сусып 

қалатыны айтылған. Алайда бұл емле 

Дәрігерлердің айтуынша, шала 

туған баланың к�зіне дер кезінде ота 

жасалмаса, оның соңы соқырлыққа 

әкелуі мүмкін.

Қазақ к�з аурулары ғылыми-зерттеу 

институты шала туған нәрестелердің 

ретинопатиясы бойынша еліміздегі 

қызметтің үйлестіруші, ретинопатия-

ны ерте бастан анықтауға бағытталған 

скринингтік бағдарлама әзірлеген. 

Бағдарлама аясында Астана, Алматы, 

Шымкент, Павлодар, Қарағанды, 

Атырау, >скемен қалаларындағы 

перинаталды орталықтарда арнайы 

кабинеттер ашылған. Нәтижесінде 

ауыр кеселдің алдын алу мен дер 

кезінде анықтауға мүмкіндік туып, 

нәрестелердің к�з-жанарын сақтап 

қалуға барлық мүмкін діктер жасалып 

келеді. Биылдан бастап алғаш рет шала 

туған нәрестелердің ретинопатиясына 

шалдыққандарға ерте ленсвитрэкто-

мия отасы жасала бастады. Бұған дейін 

науқастар шетелде ғана ота жасатып, 

ем алуға мәжбүр болатын. 

Сонымен қатар балалар арасында 

диарея деген ауру түрі де белең алған. 

К�бінесе балаларда туа біткен аурулар 

мен ақаулар. Негізгі мәселе балаларға 

ерте бастан диагноз қойылатын болса, 

к�п жағдайда к�з к�руін сақтап қалуға 

болады. Яғни диагностика, скри нинг 

балалардың ауруларын дер кезінде 

анықтауға �те маңызды ем-шара. 

Жетіл мей, шала туған нәрестелерді бір 

айға дейін міндетті түрде к�з дәрігері 

қарау керек. Егер дер кезінде лазерлі ота 

жасамаса, мұндай жағдайдағы балалар-

да к�здің тор қабығы дұрысталмайды, 

с�йтіп, баланың соқырлығына алып 

келуі мүмкін. 

«Шала туған балалар к�з ауруына 

ұшыраған жағдайда міндетті түрде ота 

жасалуы керек. Біздің мақсатымыз 

– балалардың к�зінің к�руін сақтап 

қалу. =рине, келешекте олар дәрігерге 

қаралып, к�зілдірік тағу керек. Ең 

маңыз ды сы – олар к�ре алады, �здері 

жүре алады, айналадағы табиғатты, 

ата-анасын бәрін к�ріп, ел қатарлы 

�мір сүре алады. Олар үшін бұл �те 

маңызды. 5-10 пайыз болсын к�ру 

маңызды. Дер кезінде ем қол данған 

жағдайда к�здің к�руін сақтап қалуға 

мүмкіндік бар» дейді К�з аурулары ғы-

лыми-зерттеу институтының б�лімше 

меңгерушісі Лұқпан Оразбеков.

Айтпақшы, жоғарыда айтқан ба-

лақай Дэвидтің к�зіне енді ота жасал-

майды. Денсаулығы қалып қа келіп, 

үш жасынан бастап к�зіл дірік кие 

бастаған. Енді 20 жасқа келгенше ағза 

қалып тасса, осы жастан кейін к�зілді-

рік ті тастау үшін лазерлі ота жасатуына 

болады. 

Лазерлі ота демекші, дәрігер лер дің 

айтуынша, отаның бұл түрі – ем емес, 

сән үшін жасалады. 

«Қазіргі кезде �те кең тараған 

тән емес деген пікір шындыққа мүлде жа-

наспайды. Соның кесірінен 70-80 жыл бойы 

жазып келген европа, завод, товар, т.б. атау-

лардың емлесін �згерту тіліміздің әуез ділігіне 

нұқсан келтіруімен қоса, сауаттылықты 

да кері кетіргені айтылып жүр. Сондай-ақ 

түркі халық тарының басым к�пшілігінде 

айтылатын х дыбысының біздің тілімізде 

де қолдануы қалыптасып кетті. Х әрпімен 

жазылуға тиіс с�здер қазіргі орфографиялық 

с�здікте берілгеннен к�бірек. Тіліміздің 

дамып, жетілу барысында қолданысқа ен-

ген бұл әріп дыбыстың құрылымының кең 

ауқымды, жан-жақтырақ болуына септігін 

тигізгенін ескергеніміз ж�н. Ана тілімізді 

к�ркейтудің ең бір маңызды тәсілі кіріккен 

және біріккен с�здердің емлесін ұштай 

түсумен байланысты. >йткені қазақ тілін 

үйренуде орыстілділерге ыңғайсыздық туды-

операциялардың бірі – лазерлі к�з 

к�ру коррекциясы. Яғни егер адам-

да «минус» не астигматизм болған 

жағдайда лазермен қасан қабықты 

күйдіріп, қалыпты жағдайға келтіре 

аламыз. Бұл – к�бінесе сәндік опе-

рация. Яғни емдік мақсатта жаса-

лынбайды. К�зілдірік тақпау үшін, 

адам айналасындағы ортаға жақсы 

бейім делу үшін жасалады. Мысалы, 

спортпен айналысатын немесе сахнаға 

шығатын адамдар үшін ол маңызды. Ал 

жұмысыңыз жақыннан к�руге бейімдік 

берсе, бұл ота сіз үшін маңызды бол-

мауы мүмкін» дейді дәрігер Лұқпан 

Оразбеков.

Бұл отаның түрлі қарама-қай шы -

лық  та ры да бар. Мәселен, әйел дің 

жүктілік кезінде жасалған отадан, 

керісінше, к�здің «минусы» жоға-

рылауы мүмкін. Сонымен қатар әйел 

адам 35 жас шамасында бірінші ба-

ласын �мірге әкелсе, онда лазерлі 

 отаны жасатудың керегі жоқ. Адам  ның 

46 жасынан бастап к�здің «минусы» 

�здігінен азаяды. Қазір �зіміз к�ріп 

жүр гендей үлкен кісілердің жақыннан 

к�зілдірік тағуға бейімделуі осының 

әсері болса керек. 

Мұндай жағдайды дәрігерлер де 

рас тайды. Олардың айтуынша, мәсе-

лен, сіздің к�зіңіз – 3 болса, 46 жастан 

кейін – 1-ге кішірейеді. Сондық тан 

дәрі герлер алыстан к�рудің қатты 

қажет тілігі  болмаса, лазерлі  ота 

жасамауға кеңес береді. 

Деректерге сүйенсек, бүгінде к�з 

отасын, лазерлі ота жасату үшін қазақ-

стан дық азаматтар >збекстан елін таң-

дайды екен. Бұл елімізде сенім жоқ де-

ген с�з емес. Мамандар мәселе сапада 

емес, бағада дейді. Қазақстанда лазерлі 

ота жасау балалар үшін бәрі тегін бол-

са, ересектерге к�з отасы 100 мың тең-

генің айналасында жасалады. Лұқпан 

Нұрланұлы ның айтуынша, бұған басқа 

ота түрлеріне арналғандай мемлекеттік 

квота б�лінбейді. «Ересектер үшін 

мемлекеттен қаржы б�лінбейді. Себебі 

бұл отаның түрі ем емес, сән үшін жа-

салатынын тағы бір қайталап айтамын» 

дейді ол. 

Айта кетейік, лазерлі операция жа-

сату үшін біраз қарама-қайшылықтар 

бар. Біріншіден, қасан қабықтың 

«Кем кетіксіз тіл болмайды» деген екен 

атақты бір ғалым (нет идеальных языков). 

Тіптен әлем тілдерінің ішіндегі ең бай 

тілдің біріне жатқызып жүрген орыс тілі 

мен қазақ тілін салыстырып зерттегенде 

мұны анық байқадық. Кейбір тұстарда 

орыс тілі байырақ, жан-жақтырақ. Ал 

қазақ тілінің орыс тілімен салыстырғанда 

байырақ, жан-жақтырақ тұсы одан кем емес. 

Соған орыстілді қандастырымыздың к�зін 

жеткізіп, бай да бедерлі, бейнелі де нақышты 

тілімізді құрмет тұтқызу мақсатымен «Эле-

ментарный курс казахского языка», «Учеб-

ник трудностей казахского языка», «Казах-

ский язык: прос то о сложном» аталатын үш 

оқулығымды «ғылыми-танымдық басылым» 

(научно-познавательное издание) деп атап 

жүр. Онда аталып отырған мәселеге қатысты 

«О некоторых неточностях, допущенных в 

қалыңдығы, егер жұқа болса, оны ота 

үстінде ары қарай жұқартса, ол том-

пайып шығып, тесіліп кетуі мүмкін. 

Екінші мәселе қасан қабық м�лдір 

болмаса, бұлыңғырлану болса, онда ол 

нәтижесін бермейді. Үшінші мәселе, 

к�здің түбінде кінәрат болса, келешек-

те оның бүлінуіне қауіп болса, онда 

ота жасауға болмайды. Сондықтан да 

лазерлі ота жасалар алдында дәрігерлер 

науқасты толық тексерістен �ткізеді. 

Бүгінде к�з аурулары – күйіп 

тұрған мәселелердің бірі екені рас. 

Кейде к�з ауруларын �з қолымызбен 

жасап алатынымыз тағы бар. Мәселен, 

к�з ауруларының ең к�п тараған 

түрлерінің бірі – жақыннан к�ргіштік 

яғни алыстағы нәрсені дұрыс к�ре ал-

мау. Бұл әрине үлкен мәселе. >йткені 

к�зге ауырлық жылдан-жылға к�бейіп 

жатыр, компьютер, смартфон, теле-

визор деген құралдар к�зге салмақ 

түсіреді. Осындай аурулардың к�бейіп 

жатқан бірден бір себебі – осы. 

Негізінен к�з ауруларын туа пай-

да болған және жүре пайда болған 

деп б�леміз. Туа пайда болған, яғни 

тұқым қуалайтын аурулар, ата-ана-

сынан балаларына берілетін аурулар, 

туа пайда болған катаракта, туа пайда 

болған лейкома жиі кездеседі. Ал 

жүре пайда болатын ауруларда жиі 

кездесетін ауру к�зінің айналасындағы 

дәнекердің қабынуы, бұл �те жұқпалы 

болады. «Аурудың бұл түрі к�здің 

к�руін т�мендететін жағдайға әкеледі. 

Мұндай науқастарға үнемі, біріншіден  

– тазалық сақтауға кеңес береміз. Оку-

листке барып жиі тексерістен �туін 

сұраймыз. Одан басқа жиі кездесетін 

аурулардың бірі катаракт, к�здің 

бұлыңғырлануы немесе қарашыққа 

ақ түсуі. Қарашыққа ақ түссе адам 

к�рмей қалады. Ондай жағдайда 

ота жасап, к�здің к�руін бұрынғы 

қалпына келтіруге мүмкіндік болады» 

дейді К�з аурулары ғылыми-зерттеу 

институтының б�лімше меңгерушісі 

Л.Оразбеков.

К � з  –  а д а м  б о й ы н д а ғ ы  � т е 

нәзік ағза. Адам к�здері арқылы 

қор ша ған орта жайлы ақпараттың 

90%-ын алады екен. Ал к�з терісі 

адамның, әсіресе әйелдің жасының 

бірден-бір к�рсет кіші. Сондықтан 

к�з саулығы мен қабақ терісінің 

күтімі ерекше маңызды болуы ке-

рек. Біз кейде жанымыздың айнасы 

– жанарымызды күту туралы ой-

лануды да ұмытып кетеміз. Бүгінде 

к�з к�руін нығайтуға арналған ар-

найы дәруменді-минералды ке-

шендер мен биологиялық белсенді 

қоспалардың к�мегінсіз к�з к�руін 

күту мүмкін емес. Оларды жылына 

екі рет қабылдаған ж�н: к�ктемде 

және күзде. К�зді қорғауға арналған 

тамшы түріндегі дәрі-дәрмектер 

де бар. Құрамына дәрумендер мен 

минералдар кіретін, қан айналы-

мы мен зат алмасуын жақсартатын, 

ылғалдандыратын дәрі-дәрмектер к�з 

к�руіндегі жайсыздықтан арылтып  

қана қоймайды. Оған қоса құрғақ к�з 

синдромы, блефарит, к�з қарығуы, 

к�з м�лдір қабығының қабынуы сын-

ды шырышты қабық құрғауымен бай-

ланысты аурулардан к�зді қорғайды. 

Және шырышты қабықтың қалпына 

келуіне к�мектеседі.

Жанарыңыздың жарқырап тұруы 

үшін бір мезгіл дәрігер кеңесі де 

артықтық етпесі анық.

ОРФОГРАФИЯНЫҢ 
ОРНЫ БӨЛЕК

КӨЗІҢДІ 
ҚОРҒАЙ БІЛ

Сейдін БИЗАҚОВ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

ережесін қолдануда бірізділік, жүйелілік 

сақталмағандықтан, сауаттылықты кері 

кетіріп жүр. Атап айтқанда даурық/дауырық, 

естіпті/есітіпті, мақлұқ/мақылұқ, саңлау/
саңылау, ықлас/ықылас, атрап/атырап, 
таусып/тауысып, жартымды/жарытымды 
секілді жарыспа тұлғалардың қайсысы әдеби 

норма екенін есте сақтау қиын болғандықтан, 

мектеп оқушыларын айтпағанда, тіпті тіл 

мамандарының �зі де орфографиялық 

с�здіктен қайталап қарауға мәжбүр боп жүр. 

Мұның �зі – қазақ тілінің емле с�здігінің 

ғылыми принципі әлі де болса жүйеленіп 

жете зерттеле қоймағанының бір айғағы.

Бұны айтпағанның �зінде аулы және ауылы, 
даусы және дауысы, ойны және ойыны, аузы 

және ауызы, қарны және қарыны, қойны және 

қойыны с�здерінің екі нұсқасының қатар 

берілуі емлені, сауаттылықты бұрынғыдан 

ары кері кетіріп, былықтыру демекке лаж 

жоқ. Ешбір тілде бір с�здің мұндай екі 

түрлі бұрмаланып жазылуына жол берілген 

емес. Қысаң ы, і әріптерін үстемелеп жа-

зып, солай оқу салдарынан с�здің қалыпты 

дыбысталуын бұрмалап, оқылуын ауыр-

латып, әуезділігін солғындатып, табиғи 

тартымдылығын т�мендетіп, оның дыбыстық 

құрылымының дамып жетілу үрдісіне тежеу 

жасап, тосқындық келтіріп жүрміз. Мұның 

�зі айналып келгенде қазақ тілін үйренуді 

қиындататындықтан оған немқұрайды 

қарай алмаймыз. Негізгі ережеде ж,ш,й 

әріптерінің арасындағы а дыбысы жіңішке 

айтылғанымен, жазуда а әрпі таңбаланады 

делінген екен. Оны с�здер бірыңғай жуан 

не жіңішке үндесіммен жазылады деп 

түсіндірген.

С�здің табиғи айтылымын ескеріп, ә 

әрпімен жазылуға тиіс с�здер қазіргі 

орфографиялық с�здікте к�рсетілгеннен 

к�бірек  деп,  қырықтан астам мысал 

келтіріп едік. Езу үндестігі тіліміздің  басты 

фонетикалық заңдылығы болғанымен, 

фонетикалық құрылымның күрделеніп, 

жетілуі барысында одан ауытқыған с�зде де аз 

болмай отыр. �діреғал, әжуа, әжуалау, әйбат, 
әппақ, әруақ, жәйлау, жәйында, мәнсап, жәп 
– жақсы, тәмам секілді жуан, жіңішке ара-

лас буынмен айтылатын с�здердің естілімі 

әуездірек.

Негізгі ережеде в, х әріптерінің емлесі 

арнайы айтылмапты. В дыбысы қазақ тіліне 

рып отырған осы аталған тұсы мемлекеттік 

тілді құрмет тұтқызуға қыруар кедергі 

келтіріп, мұның �зі қазіргі таңдағы ең �зекті 

мәселенің біріне айналып отырғаны жо-

бада ескерілмепті. Біріккен және кіріккен 

с�здердің емлесі жеке тақырыпшамен ай-

тылмапты. Оның орнына «Түбір с�здер дің 

емлесі» деген тақырыпшада «с�з тіркесіндегі 

жеке с�здердің негізгі тұлға сы сақталып жа-

зылады» деп, келе жатыр (келатыр емес), бара 
алмады (баралмады емес) деп мысал келтірген. 

«Б�лек жазылатын с�здердің емлесі» деген 

тақы рып шада «Күрделі етістіктердің әрбір 

сыңары б�лек жазылады, келе жатыр, бара 
алмады (келатыр, баралмады емес)» деп мұнда 

да қайталапты. Жалпы тіл – тілге қатысты 

кемшін тұстар екі түрлі. Бірі – емлені ұштай 

түсіп, орфографияны жетілдіру арқылы 

ж�нге келтіру мүм кін тұстары. Екіншісі - 

емлесін �згерту мүмкін болмайтын кемшін 

тұстары. С�з варианттарының бірін әдеби 

тілдің нормасына жатқызарда бір нұсқасы 

с�з тіркесі, екінші нұсқасы морфологиялық 

құрылымнын дамып жетілу барысында 

қалыптасып кіріккен с�з болса, кіріккен 

с�зді таңдау арқылы орфографиямызды 

жетілдіреміз. С�йлеу тілінде айтылатын келе 

жатыр / келеятыр / келатыр, бара жатыр 
/ бараятыр / баратыр с�з нұсқаларының 

екінші я үшінші кіріккен с�зге айналған 

нұсқасын таңдасақ, мәселе оң шешімін та-

бады. Мағыналық дербестігі жоқ с�здердің 

ішіндегі тек қазақ тілінде ғана айтылатын 

«жатыр» с�зі к�ршілес туыс халықтар тілінде 

кіріккен с�здің қосымшасына айналса, 

«алды» с�зі біріккен с�здің қосымшасы 

түрінде жазылады. Бізде ең бірінші кезек-

те осы екі с�здің емлесін оңтайлы етіп, 

бір жүйеге келтірсек, тілімізді елеулі түрде 

к�ркейте, жетілдіре түсуге қатысты �зекті 

мәселе �з шешімін табар еді. 

Белгілі бір жүйені, реттілікті сақтап, 

кіріктіріп жазуға келетін с�здер тілімізде 

әлі де болса жеткілікті. Мәселен, алып 
/ ап, едім / ем, едің / ең, едік / ек, келіп 
/ геп, қалып / қап, уақыт / уақ, қылып / 
қып варианттарының соңғы нұсқасының 

с�з тұлғасының ықшамдалу барысында 

кіріккен с�здің қосымшасына айналғанын 

ескерусіз қалдырып келдік. Мысалы, келівап, 
шақырывап, к"рівап, күтівем, естівем, 
барывең, к"мек берівек, ескертівек, айтқымгеп, 
к"ргіңгеп, кіргімізгеп, күтівек, ұрыссынгеп, 
білгімгеп, тұрағап, отырағап, к"ресап, ке-
лесап, кіресап, жәрдемғып, танывапты, 
байлавапты, кірівапты, әңгімеғып, ендігеп 

секілді кіріккен с�здердің аражігін ашып, 

с�з тіркесі түрінде жазғанымыз тиімді емес. 

Түркі тілдеріне тән ортақ заңдылық бойынша 

біріккен с�здер ықшам, жинақы қолданысты 

т о л ы қ т ы р у м е н  қ о с а ,  т і л д і ң  ж а л п ы 

коммуникативтік қызметіне қолайлы болып 

табылады. >кінішке қарай, орфографиялық 

с�здікте біріккен с�здерді беруде бірізділік, 

біріңғай жүйе сақталмай келеді. Біріккен 

с�здердің табиғи дұрыс айтылуын сақтап, 

қатаң дауыссыз дыбысты ассимиляциялық 

үндестік заңымен ұяңдатып, дыбыстық 

жағынан қиюластырып жазу �зекті мәселеге 

айналып отыр. Қазақ емлесінің негізгі 

ережелерінде бұл да ескерілмепті. Туыс 

тілдердің басым к�пшілігінде біріккен с�здер 

фонетикалық ұстаныммен жазылады. 

учебных пособиях», «Спорные вопросы ка-

захской орфографии» деген тақырыптар бар. 

Ара-тұра айтып жүргеніміздей, «мың 

�ліп, мың тірілген», тағдыр тауқыметін 

к�п тартқан халқымыздың сан ғасыр бойы 

армандап келген егемендікке қол жеткізіп, 

тәуелсіз мемлекет болғанын к�зі к�ріп, 

соның куәгері болу 80 жастан асқан адам 

үшін қандай зор қуаныш десеңші. Сол үшін 

де �зімді шексіз бақытты сезінемін. Ендігі 

бір үлкен арманым – ата-бабамыз қалдырған 

аса қымбат қазынамыз ана тіліміздің шын 

мәніндегі мемлекеттік тілге айналып, �з 

тұғырына қонғанының да куәгері болсам де-

ген тілек. >мірімнің к�бі �тіп, азы қалғанда 

бастап қойған жұмысымды аяғына жеткізсем 

деген ниетпен мүмкіндігімше еңбектеніп, 

орфографиялық с�здікті молықтырып, 

жетілдіруге қатысты неше мың с�зді топтас-

тырып қойдым. Қазақ тілінің таңғажайып 

қасиеттері жайында пікір айтушылар к�птеп 

саналады. Қазіргі таңда айтып жүргеніміздей, 

қазақ тілі – әлемдегі с�здік қоры �те бай, 

морфологиялық құрылымы икемді, ора-

лымды да ойнақы, жан-жақты дамып 

жетілген, к�ркем де қуатты, шұрайлы да 

шырайлы, әдемі де әуезді, қыры мол, сыры 

терең, бедерлі де бейнелі, ұлттық бояуы 

мен қасиетін, табиғатын берік сақтаған, 

�міршең, кемелденген, тартымды, біртұтас, 

сындарлы тіл екенін айтып, әрдайым 

тілімізді марапаттап келдік. Осыған орыстілді 

қандастарымыздың к�зін жеткізу үшін ем-

леге �згеріс енгізер сәттегі к�здейдін басты 

мақсатымыз – к�ңіл к�зін әрірек жүгіртіп, 

тіліміздің тартымдылығын т�мендетіп, 

табилығын кемітетін, кем соғар тұстарын 

ж�нге келтіріп барып, шешім қабылдау ке-

рек екені айдан анық. >кінішке қарай, орыс 

тілінде білім алушы �з қандастарымыз қазақ 

тілі с�зге жұтаң, кедей деп, оған мұрнын 

шүйіріп қарамасын, әзіл-мысқылға жол 

бермей, тілімізді құрмет тұтып, оны ұлықтап 

үйренуге деген ынта-ықыласын кемітпесін, 

�з тілін �зекке теппесін, �з тілінде с�йлегенді 

намыс к�ріп,  қор санамасын десек, 

емлемізді ұштай түсудің епетейлі тұстары 

мен тетіктеріне мән берейік. 2018 жылдың 

22 тамызында сарапталып, талқылау бары-

сында даярланған қазақ тілі емле ережесінің 

жаңа жобасына енгізілген �згерістер әлі де 

толықтыруды, жетілдіруді қажет етеді. Қазақ 

тілі әліпбиін латын графикасына к�шіру 

ж�ніндегі ұлттық комиссия жанындағы 

орфографиялық және әдістемелік жұмыс то-

бына оқырманға кеңірек танымал білікті тіл 

мамандарын к�бірек қатыстырып, «Қазақ 

тілін к�ркейтудің оңтайлы тәсілдері» атты 

еңбегіме арналған д�ңгелек үстел отыры-

сын �ткізіп, асығыстық жасамай, мәселеге 

жеңіл-желпі, атүсті қарамай, тыңғылықты 

түрде пікір алысуын сұраймын. Оған менің 

де қатысуым ж�н шығар. Кеңесіп пішкен 

тон келте болмас дегендей, ана тіліміздің 

к�сегесін к�гертуге атсалысып, аянбай 

еңбек етіп жүрген озық ойлы, зерделі зия-

лыларымыз, тіл мамандары, журналистер, 

қаламгерлер, баспа орындары – күллі тіл жа-

нашарлары ақылдасып, кеңесіп бір мәмлеге 

келіп, ортақ ісімізді дұрыс жолға қоюда күш 

біріктіріп, күрмеуі күрделі мәселені зейін 

қоя зерделеп, орнықты, әділ пікірін айтып, 

ұтымды жолды табармыз ден сенеміз.

-

-

Жуырда Алматы қаласындағы 
№2 арнайы мектеп-интернатында 
ұстаздар мерекесіне орай «Ұстаз 
– ұлы тұлға» атты мерекелік кеш 
�ткен болатын. Кешке ардагер-
ұстаздар, мектеп- интернатының 
мұғалімдері, ұжым мүшелері, 
оқушылар қатысты.

Шараны құттықтау с�зімен ашқан 

мектеп директоры Бақыт Ермекова 

шәкірттің тұлға болып қалыптасуында 

ұстаздардың алатын орны ерекше 

екенін атап �тті. «Мұғалім тәрбиесі 

мен �негесі оқушының болашақ 

азығы. Білім жолында жақсы ұстаз-

дан дәріс алған оқушы қашанда 

� з  м ұ р а т - м а қ с а т ы н  а й қ ы н д а п , 

еліне адал қызмет ететін азамат 

ретінде мемлекетінің �ркендеуіне 

үлес қосады» деді. Кешке арнайы 

шақырылған қонақтарды, ардагер-

ұстаздарды, ұжым ұстаздарын мереке-

мен құттықтап, шығармашылық табыс 

тіледі. Сондай-ақ мектепте атқарылып 

жатқан іс-шараларға тоқталып, 

ұстаздарының және оқушыларының 

қалалық, республикалық деңгейдегі 

жетістіктерін атап �тті.

Кеш барысында 6-сынып оқу шы-

лары =йрерім Жұманұрова «К�ңілді 

күн», Сиябек Икрамбек «Ұста зым» 

әнде рін шырқаса, мың бұралған 

«Айг�лек» бишілер тобы «Үнді биін» 

тарту етті. Ардагер ұстаздар атынан 

с�з алған осы мектептің алғашқы 

директоры Сәуле Нұртаева �зінің 

жүрекжарды жылы лебізі мен сый-

құрметке ризашылығын білдіріп, 

мектеп ұжымына алғыс айтты. Со-

нымен қатар Нұрзипа Сейтжанов-

на, Балжан =нуарбекқызы, Роза 

Ермағамбетқызы тәрізді ұстаздар 

жүрекжарды лебіздерін білдірді. 

Концерттік  кеште Ж.Елебеков 

атындағы Республикалық эстрада 

цирк колледжінің студенттері де �нер 

к�рсетті. Шара «Мектептік шақ» 

әнімен түйінделді. 

Сая РЫМҒАЛИҚЫЗЫ 

Ұстаздар ардақталды

ШАРА

Елімізде жұмыс істеп жатқан шетелдік 
компаниялардың �з қызметтерімен 
қатар мемлекеттік тілге к�ңіл б�луі 
– құп тарлық іс. Бұл қазақ тілінің мәр-
тебесін одан әрі биіктетуге жол ашаты-
ны с�зсіз. 

Бұл орайда Алматы қаласындағы 

«Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС-ында 

«Тіл – достықтың алтын к�пірі» атты игі 

шара �тті. Шараның басты мақсаты – 

мемле кеттік тілдің дамуына үлес қосу, со-

нымен қатар ұжымдағы әртүрлі этнос �кіл-

дері арасындағы береке-бірлікті нығайту. 

Компанияның Бас директоры Ален 

Таңатаровтың қолдауымен қызметкер-

лер дің мемлекеттік тілді меңгеруі мен 

оның қолданыс аясын кеңейтуге зор 

мән беріліп, мемлекеттік тілді дамыту 

бағдар ламасының аясында компания 

қызметкерлеріне тұрақты түрде қазақ тілі 

сабағы �ткізіліп тұрады. Қазақ тілі сабағын 

�ткізуге жасақталған арнайы кабинет пен 

шағын кітапхана қоры да бар.

Енді тіл шарасының �ту барысына 

тоқталсақ, ол қызықтарға толы болды. 

Мәселен, қысқа мерзім ішінде қазақ тілі 

мен домбыра шертуді шебер меңгеріп алған 

ұжымдастарымыз Чэн Сян мен Юлия 

Саблина екеуінің әзіл айтысы к�рермен 

к�ңілінен шықты. Ал әріптесіміз Сұлтан 

Қасымовтың тамылжыта шырқаған «Қара 

жорға» әніне Л.Цибуля мен Ю.Кравцун 

ұлттық биді тарту етті. =йгілі «Сұлу қыз» 

әнін Ю.Багаутдинова мен Ф.Тилляев на-

қышына келтіре орындады. 

Тіл фестиваліне Республикалық Дос -

тық үйі — Қоғамдық келісім орталығы 

ди рек торының орынбасары Нұрлан Мәу-

ленов, «Қазақтану» орталығының басшы-

сы Анар Бейсенқызы, Қазақстан халқы 

Ас сам блеясының мүшелері Хуан Вячеслав 

және Ню Лида қатысып, ризашылық  тарын 

білдірді. 

Жарқынгүл ҚУАНЫШҚЫЗЫ

АЛМАТЫ

Тіл – достықтың алтын көпірі

Ұлықпан Оразбеков

Азаматтың суреттері

Дэвид 
анасымен
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Кітап небәрі 25 беттен тұрады. 

Мұнда не ақын жырларын ұсынушы-

ның, не баспагерлердің жинаққа енген 

шығармаларға қатысты түсінік те месі 

берілмеген. Тек соңында Кәрімов-

тердің баспасынан жуық маңда қандай 

дүниелер жарық к�ргені және олардың 

не туралы екендігі ж�нінде мынадай 

құлақтандыру жарияланған: «Кари-

ми (Каримовтер) баспасында бірінші 

рет басылып, магазиндерде сатылып 

жатқан жаңа кітаптар және рисалалар: 

1) Мың да бір хадис тәржімесі. 

Қазан тілінде, миллеттестеріміздің 

хәлдерін баян етеді. Шығарушы: Ш.Х.;

2) Мәнбит әл-мағариф (Білім 

ошағы). Бастауыш сыныптарының 

3-сынып үшін әртүрлі  хикметт і 

мақалалар һәм �лең дер. Татарша оқу. 

Шығарушы: Ш.Х.;

3) Балаларға үгіт.  Бірінші сы-

нып үшін �леңдер һәм қысқа-қысқа 

мақалалар. Шығарушы: Ш.Х.;

4) Құран тәпсірі. Қазан тілінде. 

=ртүрлі (шариғат) үкімдердің түсу, 

түсіндіру себептері баян етілген. 

Шығарушы: Шейхислам;

5) Тасрифу-л-калимат әл арабия 

(Араб с�здерін жіктеу). Ең соңғы жаңа 

тәртіпте қырық алты қағида бойынша 

араб тілінің сарфы (грамматикасы). 

Жетпіс дәрісте к�п араб с�здері, түрлі 

мақалалары бар;

6) Қазақтың жақсы �леңдері. Бұл 

кітапта әртүрлі ғибратты �леңдер жа-

зылды.

7) Таһарат қалай алу керек? Бұл 

кі тапта тән, киім тазалау, суларды 

таза лау, қатын-қыздардың тазалануы 

жазылды.

8) Ахуал Қиямет. Қияметте адам дар-

дың бастарына келетін істер жазылды.

9) Ақыл кітабы. Қазақ балалары 

үшін. Бұл кітапта к�п түрлі жақ сы-

лықтар жазылды. Мұсылман дардың 

балалары білуі тиіс болған үкімдер 

жазылды.

10) Бұл кітапта Ибраһим Исаның 

түрлі кереметтері жазылды. 

11) Қисса Мәлік Аждар. Мәлік Аж-

дар палуанның жағдайы жазылды.

12) Дүние үшін ғибратнама. Бұл кі-

тапта әртүрлі ғибратты істер жазылды».

Осылайша Мұрат ақынның Қазан 

қаласынан шыққан алғашқы жинағы 

сол кездегі барлық баспа �німдері 

секілді жар намалық р�л атқарды. 

Оның үстіне бұл тізімдегі кітаптардың 

біразы – қазақ тіліндегі дүниелер. 

Ал мұндағы «қазан тілінде» деген 

с�з – «татар тілінде» деген с�з. Яғни, 

тізімде жоғарырақ тұрған татар тіліндегі 

кітаптарға байланысты айтылған. 

Осы кітапты ғана емес, қазақтың 

к�п теген рухани құндылықтарын ба-

сып шы ғарып, ұлтымызға зор пайда-

сын  ти гізген ағайынды Кәрімовтер 

кімдер еді? Татар энциклопедиясы 

ұсынған интернет мәліметтеріне 

Бұдан тура 110 жыл бұрын 
Мұрат Мөңкеұлының 

шығармалары татар елінде 
жарыққа шықты

сүйенсек, «Матбагаи Каримия» деп 

аталған бұл баспахана ең алғашқы 

жекеменшік татар баспаханасы бола-

тын. 1898 жылы «Ағайынды Кәрімов-

тердің сауда үйі» құрылса, бас пахана 

1 9 0 0  ж ы л ы  а ш ы л ы п т ы .  Н е г і з і н 

салғандар – ағайынды Мұхаметзян 

Мингазетдинұлы (1853 жылы туған) 

және Шарифзян Мингазетдинұлы 

(1850 жылы туған) Кәрімовтер. Кейін 

бұларға ағайын-туыс боп келетін басқа 

да баспагер Кәрімовтер осы шаруаны 

жалғастырған. Бұл баспахана татар, 

орыс және қазақ тілдерінде кітаптар 

және «Таң йолдызы» («Таң жұлдызы»), 

«Тавыш» («Дауыс»), «Кояш (Күн)» 

газеттерін шығарып тұрған. Ағайынды 

Кәрімовтер баспасы 1901-1917 жыл-

дарда жалпы таралымы 20 миллион 

болатын 1763 басылым шығарған. 1919 

жылы бас пахана мемлекет меншігіне 

�ткен. 

Зерттеуші-қаламгер Тауфик Ка-

римов «Қазақ кітаптарының тарихы 

солардың қаражатымен (с�збе с�з – 

қаражатын т�мендетуімен) шығарылды 

деген с�з. Осы түсініктеме соңында 

1908 сәнә (жыл) деп к�рсетілген. 

Мұқабаның етегінде кирилл қарпімен 

«Казань, типографія, т.д. Братья Ка-

римовы, 1908» деп жазылған. Ішкі 

бетте (титулдық бет) кітаптың атау-

ына «қазақ тілінде» деген ескертпеге 

және соңындағы кирилл қарпімен 

берілген түсініктемеге қоса «Бәродәрон 

Каримиләр мусарәфы иле (Ағайынды 

Кари милер қаражатыменен), Мат буға-е 

Каримия (Каримия баспасы) Қазанда, 

1908 сәнә (жыл)» деп к�рсетілген. Араб 

қарпімен, т�те жазумен екі бағанаға 

орналастырылған мәтіндердің соңында 

кітаптың аяқталғанын білдіретін «Бол-

ды» деген с�з жинақты күрмейтін 

соңғы толғаудың етегінде оқшау тұр. 

Ақын к�з жұмғаннан кейін екі жыл 

�ткен кезеңде бұл кітапты кімнің және 

қалай бастырып шығарғаны ж�нінде 

нақты дерек жоқ. Жинақтың �зінде 

ын 

нде 

с�збе с�з – 

шығарылды 

ме соңында

�рсетілген. 

лл қарпімен

Братья Ка-

ылған. Ішкі 

аптың атау-

н ескертпеге 

л қарпімен

«Бәродәрон

(Ағайынды 

н), Матбуға-е

сы) Қазанда, 

етілген. Араб

екі бағанаға

дің соңында 

іретін «Бол-

күрмейтін 

оқшау тұр.

ейін екі жыл 

кімнің және

ны ж�нінде 

қтың �зінде 

және татар кітап басушылары» де-

ген мақаласында қазақ кітаптарын 

зерттеуші Абрар Кари мул линнің 

статистикалық талдауларына сүйеніп, 

мынадай деректер келтіреді: «1917 

жылға дейін Қазанның т�рт баспаха-

насында қазақ тілінде жалпы тиражы 

18 миллион 321 мың дананы құрайтын 

377 кітап басылған. Атап айтқанда, 

Қазан университеті баспаханасы 1831 

жылдан бастап 176 кітап, ағайынды 

Кәрімовтер баспаханасы 1902 жылдан 

бастап 117 кітап, Б.Л.Домбровский 

баспаханасы 1909 жылдан бастап 75 

кітап, ағайынды Шараф (Гильмутдин 

мен Багаутдин Шарафутдиновтер) 

1907 жылдан бастап 9 кітап басқан. 

Ағайынды Кәрімовтердің сол кезеңде 

шығарған кітаптарының жалпы саны 

790 мың данаға жеткен. Қасиетті Құран 

да осы баспаханада басылған».

С�йтіп, Міржақып Дулатовтың 

«Бақытсыз Жамалы» (1910), Мағжан 

Жұмабаевтың «Шолпаны» (1912), 

Спандияр К�беевтің «Қалың малы» 

(1913), Сәкен Сейфуллиннің «>ткен 

күндері» (1914) жарық к�рген ағайын ды 

Кәрімовтер баспаханасынан Мұраттың 

алғашқы кітабы басылып шығып, қазақ 

жеріне жол тартты. 

Кітаптың шеті жиектеліп к�мкеріл-

ген мұқабасында араб қарпімен «Мұрат 

ақынның Ғұмар Қазы ұғлына айтқаны» 

деп атауы жазылған. Одан т�меніректе 

жақшаның ішінде «(қазақ тілінде)» 

деген жазу бар. Етек жағына таман 

«Матбуға-е Каримия (Каримия ба-

спасы), Қазан. Кәнд мусарәфлары 

иле» деген түсініктеме берілген. Бұл 

бұған қатысты ешқандай мәлімет бе-

ріл меген. Халел Досмұхамедұлы бұл 

тұста Санк-Петербургте әскери-меди-

циналық академияда оқып жүрді. Оның 

үстіне ғалымның әдебиетке қатысты 

зерттеулері кейінгі жылдардың үлесіне 

тиеді. Ол 1924 жылы Ташкенттен шы-

ғарған «Мұрат ақынның с�здері» деген 

кітапта да алғашқы жинаққа байланы-

сты түсініктеме бере қоймайды. 

Ж а л п ы ,  « М ұ р а т  а қ ы н н ы ң 

Ғұмар Қазы ұғлына айтқаны» де-

ген жинақтағы �лең-жырларды осы 

жинаққа топтастырған Ғұмар Қараш 

емес пе екен деген ой келеді. Бірақ бұл 

тек долбар ғана. Ақын сол жылдарда 

Қазан баспагерлерімен хат алысып, 

үнемі байланыс жасап тұрған. Со-

нымен қатар, к�не мұраны зерттеу 

ісінің білгірі, белгілі ғалым Мақсат 

Тәжімұратов «Мұрат мұрасын Ойыл 

(К�кжар) жәрмеңкесіне тұрақты келіп 

тұрған татарлар жергілікті жұрттан жа-

зып алуы да мүмкін» деген болжамды 

ұсынады. Бұл да – қисынды жорамал. 

Мұрат бұл �ңірді �те к�п аралаған. 

Жыл сайын жан-жақтан жұрт ағылып 

келетін К�кжардың базарында ақын 

талай рет болған. Ол таздың бетке ұстар 

ақыны Бала Ораз ақынмен осы базарда 

айтысқан.

«Революцияға дейін Қазанда әртүрлі 

адамдар қазақ халық әде биетінің �те 

к�п үлгілерін басып шы ғарды. Бұл 

басылымдардың бәрі аса к�п қатемен, 

бұрмаланған түрінде жарық к�рген. 

Сондықтан оны тек дайындығы мол 

адам ғана пайдалана алады» деп,  Халел 

Досмұхамедұлы ескерткендей, бұл 

жинақ 

та  байыппен 

оқуды қажет етеді. Ептеген 

әріп қателері бар. Кейбір �лең дердің 

жолдары ауысып кеткен. Оның есесіне 

Мұраттың кейбір жарық к�рген шығар-

маларында кездеспеген шу мақтар, 

соны тіркестер ұшырасады. Сонымен 

қатар, түсініксіздеу, танылуы қиын 

жолдар да кездесіп қалады. 

Бұл кітапқа тек Мұраттың шығар-

ма лары ғана енгізілмеген. Мұнда жыр 

алыбының «Байұлы Байбақты Ғұмар 

Қазы ұғлына Мұрат ақынның айтқаны» 

атты ұзақ �леңі, «Қазтуған» жыры («Ба-

тыр Қазтуған. Мұрат ақыннан жазыл-

ды» деп к�рсетілген), «Мұрат ақынның 

заманның түріне шығарғаны» («Үш 

қиян») деген толғауы ғана жарияланған. 

Кітапқа енген олардан басқа 

дүниелер мыналар:  «Жәңгір хан 

дүниеден қайтқанда Алаша Байтоқ 

жыраудың айтқан с�зі», «Сұлтан 

Кенесары батыр қоныстан ауғанда 

Досқожа ақынның айтқаны», «Беріш 

Махмуд (немесе Мұхамед) (Махамбет) 

батырдың сұлтанға айтқаны» (жыр 

Мұраттан жазып алынды деп к�р-

сетілген), «Адай Атамбек (=тембек) 

ағаларымен араз болғанда Нұрым 

ақынның айтқаны», «Адай Балуа-

нияз батыр жауда �лгенде айтылған 

с�здер». Бұдан жоғарыда баяндалған 

Халел Досмұхамедұлы ескертпесінің 

дұрыстығына к�з жеткіземіз. Бірнеше 

ақынның шығармасын бір жинаққа 

топтап, мұқабасына алғашқы тұрған 

шығарманың атауы бойынша «Мұрат 

ақынның Ғұмар Қазы ұғлына айтқаны» 

деп жазылған кітап талдап-таразы-

лап оқуды, текстологиялық сүзгіден 

жақсылап �ткізуді қажет етеді. 

Б ү г і н д е  б а р ш а м ы з ғ а  б е л г і л і 

Махамбет   тің жырлары тұңғыш рет 

жоға  рыда аталған жинақта жария лан-

ған. Осыған орай алғашқы ғылыми 

сипаттама берген зерделі ғалымдардың 

бірі – Қабиболлла Сыдиықов. Ол Ма-

хамбет �леңдерінің 1989 жылы басылған 

жинағындағы түсініктемесінде былай 

дейді: «Қолда бар деректерге қарағанда 

Махамбет �леңдері алғаш 1908 жылы 

Қазан қаласында «Мұрат ақынның 

Ғұмар Қазы ұғлына айтқаны» дейтін 

жинақта жарық к�рген. Ақынның бір 

топ �леңдері «Беріш Мұхамед батырдың 

сұлтанға айтқаны» дейтін тақырыппен 

топтастырылып, «Мұрат ақыннан жа-

зылды» деген түсінік беріледі. Мұнда 

Махамбет тің бірқатар �лең дері бір-

біріне жал ғас, қыс қарған түрде жүйе-

сіздеу жария ланған».  

Кітапқа енген Махамбет �леңде рі-

нің бәрін де Мұрат ақын жатқа білген. 

Мұраттан Ығылман Ш�реков жа-

зып алып, батыр ақынның мұрасын 

кейінгі ұрпаққа жеткізген. Бұл ж�нінде 

Махамбеттің �мірі мен �леңдерін к�п 

зерттеген, ақын ж�нінде роман жазған 

белгілі қаламгер Берқайыр Аманшин: 

«1837 жылғы декабрьдің жиырмала-

ры шамасында Тайсойған құмында 

Есенқұл Беріш Бабаттың үйінде болған, 

сол қыс бойы сол құмда, тағы басқа 

үйлерде болған мұндай с�з базарла-

рында, қазіргіше әдебиет кештерінде, 

ақындар мүшәйрасында сол елдің 

адамдары Махамбет �леңдерін жаттап 

алып, одан кейін Беріш Мұрат ақын, 

Мұраттан Ығылман жазып алу арқылы 

бізге жетті ғой» дейді.  

Сондай-ақ жазушы Ығылманның 

«Исатай – Махамбет» дастанын жаз-

ғанда оның Махамбетке, Мұратқа 

еліктегенін, солардан к�п үйренге-

нін атап к�рсетеді. Ал Қабиболла 

 Сы диықов жоғарыда аталған Махам-

бет �леңдерінің жинағындағы түсінік-

те месінде:  «Махамбет �леңдерін 

шәкірті Қуан жырау, Кішкене Қо бы-

ланды ақындар жатқа білген. Одан 

Мұрат ақын үйренген. Мұрат білетін 

�леңдерді Ығылман жаттаған. 1925 

жыл ғы жинаққа енген (Ташкент қа ла-

сында басылған «Исатай-Махамбет» 

жинағы) Махамбет �леңдері Ығыл ман 

айтуынан жазылған. Бұл жи нақтың 

ақын �леңдерінің басылым дарын 

дайындағанда бірден-бір сүйенетін 

сенімді нұсқа болатын себебі сон дық-

тан» деп тұжырым жасайды. 

Осы ретте «Мұрат ақынның Ғұмар 

Қазы ұғлына айтқаны» жинағына және 

басқа басылымдарға сүйене отырып, 

Махамбет �леңдерінің текстологиясын 

жасауға сүбелі үлес қосқан Қ.Сыдиықов 

Мұрат мұраларын жұртшылыққа таны-

туға да к�п еңбек сіңіргенін айтуға 

тиіспіз. Сонымен, Мұрат М�ңкеұлын 

біз тек ақиық ақын ретінде ғана емес, 

халық тың ардақты ұлы Махамбеттің 

�леңдерін жұртына шашау шығармай 

жеткізуші, әдебиет тарихының білгірі, 

мұратанушы ретінде де бағалауымыз 

керек. Мұрат пен Ығылманның Махам -

бетті халқымен қайта табыстыруы – қа-

лың қазақтың игілігі үшін жасал ған 

азаматтық іс. Махамбет – Мұрат – 

Ығылман сабақтастығы ұлы мұраны бү-

гінгі күнге жеткізген қасиет ті керуен нің 

алтын к�пірі болып қалды. 

Мұрат шығармалары енген ал ғаш -

қы жинақтың фоток�шір месі Алма-

тының орталық кітапхана лары ның 

сирек кітаптар мен қолжазбалар қо-

рында сақтаулы. Ілгеріректе Санкт-

Петербургтегі Салтыков-Щедрин атын-

дағы кітапханадан алдырған бір к�шірме 

біздің ғылыми жұмысқа пайдаланатын 

тұрақты нұсқамызға айналды. Кітапша 

түгел қазіргі әріпке к�шірілді. Факси-

милие түрінде Мұрат М�ңкеұлының 

2013 жылы «Ана тілі» баспасынан 

жарық к�рген жинағында жа-

рияланды. 1991 жылы «Жа-

зушы» баспасы шығарған 

т�рт ақынның (Қашаған 

Күржіманұлы, Шыни-

яз Шанайұлы, Мұрат 

М�ңкеұлы, Насихат 

С ү г і р ұ л ы )  « А л қ а л а с а 

әлеумет»  жинағындағы 

« М ұ р а т  а қ ы н н ы ң  Ғ ұ м а р 

Қазы ұғлына айтқаны» деген 

толғау аталған кітаптан алынып 

енгізілді. Тек білікті ғалым Қабибол-

ла Сыдиықұлының текстологиялық 

түзетулері арқылы жарияланғанын 

айтуға тиіспіз.  

Б ұ д а н  с о ң  п р о ф е с с о р   Х а л е л 

 Дос мұхамедұлы ақынның шығар-

маларын топтап, 1924 жылы Ташкент 

қаласынан «Мұрат ақынның с�здері» 

деген атпен кітап етіп бастырып 

шығарды. Ақын шығармалары 1946-47 

жылдарға дейін мектеп оқулықтарына 

енгізіліп келді. «Қарасай-Қази» жыры 

жеке кітап болып шықты. Мұраттың 

�лең-толғаулары «Үш ғасыр жыр-

лайды», «Бес ғасыр жырлайды», «Ай 

заман-ай, заман-ай» жинақтарына, 

айтыстары әр жылдарда шыққан айтыс 

жинақтарына енгізілді. Бірақ оның 

жырларының алғаш баспа бетін к�руі 

бүгінгі мақаламызға арқау болған 

««Мұрат ақынның Ғұмар Қазы ұғлына 

айтқаны» деген кітаптан бастау алаты-

нын қаперге алып отыруға тиіспіз.

Сонымен, бұл кітапқа байланысты 

мынадай қорытындылар жасауға болар 

еді. 

Біріншіден, жинақ ғасыр басын-

да Қазан қаласында шыққан қазақ 

кітаптарының тізіміне еніп, ұлт тық 

жәдігерліктеріміздің қатарын толық-

тыр ғанымен бағалы.

Екіншіден, бұл – Мұраттың ғана 

емес, қазақтың ақиық ақыны Махамбет 

>темісұлының �леңдері баспа бетін 

к�рген алғашқы жинақ. Атыраудың 

ғана емес, алты Алаштың ардағына 

ай налған әйгілі жыр жүйріктерінің шы-

ғар  малары елден жырақтағы ағайынды 

Кәрімовтер баспасынан бірге жарық 

к�руінің символдық мәні бар.

Үшіншіден, Мұрат ақынның бір ар-

нау �леңі, бір жыры, бір толғауы жарық 

к�рген бұл жинақ кейін түрлі баспа-

лардан шыққан, әлі күнге дейін үзбей 

басылып келе жатқан шығармаларына 

алтын бастау болды. 

Т�ртіншіден, бүгінде барша жұрт 

жақсы білетін Мұраттың «Үш қиян» 

толғауы ның алғашқы нұсқасы осы 

жинақта жарияланды. Ақын �лең-

де  рінің кейінгі басылымдарын әзір-

легенде бұл кітаптағы «Үш қиян» да 

қайта сараланады. 

Бесіншіден, бұл бірқатар қате мен 

әрі жүйесіздеу шыққанына қара мастан 

к�не мұраны зерттеумен айналысатын 

әдебиеттанушы ғалымдар, ескі жазудың 

мамандары, шығыстанушылар кәсіби 

тұрғыдан сүзгіден �ткізіп пайдалана-

тын ғылыми әрі рухани байлық болып 

саналады. 

Алтыншыдан,  к�біне  ауызша 

жырланған шығармалардың жазбаша 

үлгімен қағаз бетіне к�шіп, халыққа 

мол таралатын әрі тарихтың жадында 

жатталатын жәдігерлікке айналуы 

ақын мұрасының деректік сипатын 

айқындауға септігін тигізді. 

Қорыта айтқанда, «Мұрат ақынның 

Ғұмар Қазы ұғлына айтқаны» атты 

жинақ еліміздің батыс �ңірінің таны-

мал жыр жампоздарының шығарма-

ларын топтастырған әрі зар  заман 

ә д е б и е т і н і ң  б е л д і  � к і л і  М ұ р а т 

М�ңкеұлы �леңдерінің таралуына 

алғаш жол ашқан аса бағалы құндылық 

екеніне дау жоқ.

Бауыржан ОМАРҰЛЫ,
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, 

филология ғылымының 
докторы, профессор
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Алдымен Оңтүстік-Батыс тұр-

ғын ауданында жаңадан салынып 

жат қан 16 қабатты тұрғын үй ке -

шеніне барған жұмыс тобын облыс-

тық құрылыс басқармасының бас-

шысы Болат Тәкенов қарсы алып, 

қатарласа бой түзеген к�пқабатты 

үш үйдің құрылысымен таныстыр-

ды. Жылға жуықтаған тұрғын үй 

кешенінің бірінші қабатында шағын 

емхана, азық-түлік дүкені, сән са-

лоны секілді аса қажетті нысандар 

орналасады. Биыл жыл соңында 

пайдалануға берілетін жаңа үш үйдің 

құрылысын «НСК Астана құрылыс» 

АҚ жүргізіп, 117 адамды жұмыспен 

қамтып отыр. Құрылысшылардың 

орташа жалақысы – 120 мың теңге 

к�лемінде. Жаңа тұрғын үй кешенінде 

барлығы 230 пәтер салынады. Оның 

92-сі бір б�лмелік пәтерлер болса, 

тағы 92 пәтер екі б�лмелік. Қалған 

үш б�лмелік 46 пәтерге тұрғындар 

жыл соңында кіреді. Зәулім үй облыс 

орталығындағы ең биік ғимараттың 

бірі саналады. Сондықтан да болар, 

оған қызығушылар саны қазірдің �зінде 

артып отыр. Ондағы пәтерлер, ең ал-

дымен, «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкінің» салымшыларына несиелік 

ретінде берілсе, одан қалғанын «7-

20-25» бағдарламасы арқылы баспана 

алуға �тініш білдірген жандар алады. 

Мұның �зі Елбасы ұсынған «7-20-25» 

бағдарламасының пәтерді ұзақ мерзімге 

алуды к�здеген жандар үшін таптырмас 

мүмкіндік екендігін білдіреді. Осыған 

орай сұрақ қойып, жаңа нысанның 

мәліметтерімен танысқан Қоғамдық 

кеңес мүшелері пәтер алғысы келетін 

мемлекеттік  қызметкерлер үшін 

алғашқы жарнасын т�леуге мемлекет 

тарапынан қолдау к�рсетілуі керектігін 

мәселе етіп к�теруді �з жоспарларына 

кіргізетіндіктерін жеткізді. Бұдан соң 

зәулім үй кешені құрылысшыларының 

жұмысына сәттілік тілеген жұмыс тобы 

К�рме кешенін бетке алды.

Жұмыс тобын облыстық кәсіпкер-

л е р  п а л а т а с ы н ы ң  д и р е к т о р ы 

 Нариман =білшайықов қарсы алып, 

салынғанына жыл толған жаңа ғи-

мараттың мүмкіндігін паш етіп, 

 ау қымды нысанда орналасқан үкіметтік 

емес ұйымдардың тізбесімен таныс-

тырды. Одан соң с�з кезегін алған 

«Даму» қорының, «Атамекен» Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасының �кілдері мен 

облыстық сәулет және қалақұрылысы 

басқармасының басшысы Дәркен 

Нұржанов �здерінің атқарған жұмыс-

тары жайында айтып берді. Олардың 

айтуынша, Жетісу жерінде шағын және 

орта кәсіпкерлікті дамыту бойын ша 

к�птеген жұмыстар атқарылып, жо-

баларды қаржыландыру ойдағы дай 

Соның ішінде, облыс орталығы Талдықор-

ғандағы газ құбыры тартылатын аумақ 1200 

шақырымды құрайды. Оған 50 мың абонентті 

қосу к�зделген. Мамандардың айтуынша, бұл 

жоба 4 кезең бойынша жүзеге асырылмақ. 

Жоба құны 22,5 млрд теңге. Бастапқыда 168 

шақырымнан асатын аумаққа орналасқан 

42 мыңға жуық тұрғын үйді қамтып, ІІ, ІІІ 

кезеңде жалпы құны 13,2 млрд теңге болатын 

245,6 шақырым  жерге газ тарту  к�зделген. Ал 

ІV кезекте 4,4 млрд теңге қаражат жұмсалып, 

Талдықорған қаласына қарасты «Тәлімбақ», 

«Агро�неркәсіп», «Мүшелтой» шағын аудан-

дары мен Еркін, К�ктал, Пригородный ауылы 

және «Үйтас» саяжайы газдандырылмақ.

Осыған байланысты, газ тарту жұмыста-

рының тыңғылықты орындалуын бақылауға 

алған Талдықорған қаласының әкімі Дастан 

Шалтабаевтың тапсырмасымен арнайы жиын 

�тті. Оған облыстық тұрғын үй коммуналдық 

шаруашылық басқармасы, «ҚазТрансГаз 

Аймақ» АҚ, «Жетісу-ОблГаз» ЖШС  және 

пәтер иелері кооперативтерінің �кілдері 

қатысты. Басқосуда қала әкімінің орынбасары 

Дәурен Жолжанов, қазір шаһарда газ тарту 

жұмыстарының үзіліссіз жүргізіліп жатқанын 

баян етті. Сондай-ақ ол: «Бүгінгі күнге дейін 

жалпы қалада 15 мың 500 абонентке газ құбыры 

жеткізілді. 500-ге жуық үйге газ тартылып, 800-

жүруде. Атап айтқанда, былтыр ауыл 

тұрғындарын кәсіпкерлікке баулитын 

«Бастау Бизнес» жобасы бойынша 1312 

адам оқытылып, барлығы 285 жоба 1 

миллиард теңгеге қаржыландырылған. 

Биыл облыстың барлық аудандары 

мен қалаларында 3361 адамды оқыту 

және 650-ге жуық жобаға қаржы б�лу 

жоспарланған. Қазірдің �зінде 1681 адам 

арнайы курс тан �тіп, 200 жобаға 761 

 миллион теңгенің несиесі берілген. Со-

нымен қатар к�рсетілетін қызметтердің 

бәрі де электронды нұсқаға к�шіріліп, 

кәсіпкерлікті бастағысы келетін жандар 

қашықтықтан оқуды тиімді меңгеріп 

алған.

Одан б�лек, �ңір кәсіпкерлері мем-

лекет пен жеке меншік арасындағы 

кәсіпкерлікті дамытуға үлес қосып, 

балабақша, мектеп сынды аса маңызды 

нысандардың жұмысын жанданды-

рып келеді. Облыстың шалғайында 

орналасқан ауылдар мен елді мекен-

дерде �з жұмысын жүргіземін деген 

кәсіпкерлер үшін облыстық сәулет 

және қалақұрылысы басқармасы ар-

найы электронды карта жасапты. 

Онда дүкен, дәріхана, сауда орталығы, 

техникалық ж�ндеу орталығы, к�лік 

ж�ндеу орталығы сынды әлеуметтік 

нысандардың құрылысын жүргізуге 

болатын бос жер телімдерінің деректері 

орналастырылған. Облыстың бас жос-

парымен сәйкестендірілген мәлі-

меттерді таныстырған басқарма бас-

шысы Дәркен Нұржановтың айтуын-

ша, жинақталған деректер интернет 

желісіне салынады. Бұл, ең алды-

мен, ашықтықты, жария лылықты, 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Яғни 

интернет желісі бар жерден кез келген 

елді мекендегі кәсіпкерлікке арналған 

жермен танысуға болады.

К�рме кешенімен танысып шыққан 

Қоғамдық кеңес мүшелері жергілікті 

кәсіпкерлермен кездесіп, «Бес әлеу-

меттік бастамаға» қатысты мәселелерді 

талқылады. Жиынды ашып, жүргізіп 

отырған облыс әкімінің бірінші орын-

басары Ләззат Тұрлашов с�з кезегін 

республикалық Қоғамдық кеңес 

мүшесі, ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Нұртай Сабильяновқа берді.

– Елбасымыз «Бес әлеуметтік ба-

стамасында» кәсіпкерлікті дамытуға 

ерекше назар аударып отырғаны 

белгілі. Шағын несие к�лемін артты-

ру үшін 20 миллиард теңге қосымша 

б�лініп отыр. Президентіміз шағын 

және орта  кәсіпкерліктің даму-

ына ерекше назар аударып, қолдау 

к�рсетіп келеді. >ткен мамыр айында 

«Қазақстан Республикасының кейбір 

заңнамалық актілеріне кәсіпкерлік 

қызметті реттеуді жетілдіру мәселелері 

бойын ша �згерістер мен толықтырулар 

енгізу туралы» Заңына қол қойды. 

Осының �зі еліміз үшін, еліміздің эко-

номикасы үшін кәсіпкерліктің алар 

орны ерекше екендігін к�рсетеді, – 

деген Нұртай Салихұлы кәсіпкерлерге 

к � р с е т і л і п  о т ы р ғ а н  қ о л д а у д ы ң 

 ау қымдылығын атап �тті. – Бұл Заңды 

«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер па-

латасымен, қауымдастықтар мен 

ассоциациялардың �кілдерімен бір лесе 

отырып, 6 айдың ішінде қарап шы-

ғып, жан-жақты талқыладық. Кейбір 

ұсы ныстарды алып тастадық, кейбірін 

қайта кіргіздік. Осы заңның арқасында 

кәсіпкерлерге қолайлы жағдай жасалып 

отыр. Сондық тан кәсіп керлікке, оны 

дамытуға байла нысты сұрақтарыңыз 

туындаса, ұсыныс тарыңыз болса айта 

отырыңыздар немесе Парламенттің 

экономикалық реформа және �ңірлік 

даму комитетіне жолдаңыздар. Біз 

әрқашанда ондай ұсыныс тарды қа-

раусыз қалдырған емеспіз. Дәл қазір 

біздің комитетте «Мемлекеттік са-

тып алу туралы» Заңға �згерістер мен 

толықтырулар енгізу туралы» Заң жо-

басы талқылануда.

Осыған байланысты �здерін тол-

ған дырған сұрақ қойған жергілікті 

кәсіпкерлердің ұсыныстарына қолдау 

к�рсететінін жеткізген Қоғамдық 

кеңес мүшелері бұдан соң «Нұр Отан» 

партиясының облыстық филиалында 

облыс активімен кездесуге қатысты. 

Алқалы жиында облыс әкімінің 

орынбасары Айдарбек Байжанов 

«Бес әлеуметтік бастамаға» қатысты 

ауқымды баяндама жасап, қонақтарды 

Жетісу жерінде атқарылған жұмыс-

тардың нәтижесімен таныстырды.

– Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

=бішұлы Назарбаевтың халыққа 

арнаған «Президенттің 5 әлеуметтік 

бастамасы» әрбір отбасына баспана 

алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, 

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 к�лемін к�бейту, сондай-

ақ елді газбен қамтамасыз ету ісін 

жалғастыру ж�ніндегі бастамаларды 

қамтығаны белгілі. Бұл әлеуметтік 

бастамалар барша қазақстандықтар 

үшін аса маңызды. Оны іске асыруға 

үлкен жауапкершілікпен қарап келеміз. 

Бұл бағытта облыс к�лемінде нақты 

жұмыстар атқарылуда, – деген баянда-

машы атқарылған істермен танысты-

рып �тті. – Осы ретте «Бес әлеуметтік 

бастама» облысымыздың дамуы мен 

азаматтардың әл-ауқатын жақсарту 

үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынатыны 

с�зсіз. «=рбір отбасына баспана алудың 

жаңа мүмкіндіктерін беру» атты бірінші 

бастама бойынша құрылған «7-20-25» 

бағдарламасы аясында облыстың 4 

ауданы мен Қапшағай, Талдықорған 

қалаларында жеке салымшылардың 

қаржысына салынатын к�пқабатты 

үйлердің құрылысы үшін 19 орын 

анықталып отыр. Атап айтсақ, Талғар 

ауданында «Алма Тау», «К�к Ала-

тау» «AlmaVillage», «Нұрия», Қарасай 

ауданында «Қарлығаш», «>мірзақ», 

«>ркен», Іле ауданында «Қоянқұс», 

Панфилов ауданында «Нұркент» және 

Талдықорған қаласындағы оңтүстік-

батыс тұрғын ауданындағы тұрғын үй 

кешендері. Оларда барлығы 3,6 мил-

лион шаршы метрге тең к�пқабатты 

үйлер тұрғызылады. Биыл бағдарлама 

аясында ауқымы 35,3 мың шаршы 

метрге тең 589 пәтерлі 17 үй пайдала-

нуға беріледі. Облыстағы 2 және 3 

б�лмелі пәтерлердің құны 15-20 мил-

лион теңгенің к�лемінде болып отыр. 

Қазірдің �зінде �ңірдегі екінші дең-

гейлі банктерге үй алуға �тініштер түсіп 

жатыр.

Байжановтың айтуынша, «Жа-

лақысы т�мен жұмысшылардың 

еңбек а қысын к�бейту үшін олар дың 

салық жүктемесін азайту» бас тамасы 

бойын ша облыстың ауылшаруа шылық, 

әлеуметтік салаларында еңбек ететін 

133,5 мың адамның жалақысын к�-

теруге мүмкіндік туып отыр. Сондай-ақ 

«Жоғары білім алудың қолжетімді-

лігі мен сапасын арттырып, студент 

жастардың жатақханадағы жағдайын 

жақсарту» бастамасы бойынша биыл 17 

мың мектеп бітірушінің 5198-і жоғары 

оқу орындарының гранттарын иеленді. 

Бұл �ткен жылғымен салыстырғанда 

1334-ке артық. Одан б�лек, облыс 

әкімінің грантымен 438 студент білім 

алса, жыл сайын облыстық бюджет тен 

қажетті мамандардың жетіспеушілігін 

ш е ш у  ү ш і н  1 0 0  г р а н т  б � л і н е д і . 

Жетісу жеріндегі 2 университет пен 

8 кол ледж дің студенттеріне арнап 10 

жатақхана салу жоспарланған. Қазір-

дің �зінде І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университетінің 

сту  денттеріне қажетті жатақхана үшін 

жер телімінің қажеттілігі анықталса, 

С.Демирел атындағы университет-

ке 1000 орынды жатақхана салу ке-

ректігі белгілі болған. Одан б�лек, 

жер телімдері бар 8 колледжге қажетті 

жатақхананың жобалық-сметалық 

құжаттамасын дайындауға 16 миллион 

теңге қарастырылған.

«Шағын несие беруді к�бейту» 

бастамасы бойынша облыс әкімдігі 

мен ҚР Қаржы министрлігі, Ауыл-

шаруа   шылығы министрлігі арасын-

да  үшжақты Несиелік  келіс імге 

қол қойылған. Сол келісім бойын-

ша «Ауылшаруашылығын қаржы лай 

қолдау қоры» АҚ және «Аграрлық 

несиелік корпорация» АҚ сынды қар-

жылық институттар арқылы шағын 

және орта кәсіпкерлікті қаржылан-

дыру жұмыстары қарқынды жүруде. 

Ауылды жерлердегі  кәсіпкерлер 

үшін «Қазагрогарант» АҚ кепілдеме 

беріп отыр. Осы бағытқа б�лінген 5,4 

 миллиард теңгенің 1839,2 миллион 

теңгесіне 461 тұрғын 4,5 мың бас ірі 

қара және 6 мыңнан астам ұсақ мал 

сатып алды.

«Елді газбен қамтамасыз етуді 

жалғастыру» бастамасы бойынша қар-

қынды жұмыстар жүріп, облыстың 

бірқатар аудандары қазірдің �зінде 

табиғи газға қосылып үлгерді. Атап 

айтсақ, �ңірдегі 741 елді мекеннің  473-

і газдандыру жобасына кірген. Бүгінгі 

күні 11 аудандағы 123 елді мекенге газ 

жеткізіліп, 718,5 мың адам табиғи газды 

тұтынуда. Газдандырудың ІІ және ІІІ 

кезеңінде шалғай аудандар мен қалалар 

қамтылады. Газдандыру жұмыстарына 

жекелеген инвесторлар қаржы б�луде.

Актив жиналысын жүргізіп отыр-

ған облыс әкімінің бірінші орынба-

сары Ләззат Тұрлашов с�з кезегін 

рес публикалық Қоғамдық кеңес 

мүшесі, ҚР Парламенті Мәжілісінің 

депутаты Нұртай Сабилья новқа, «Ата-

мекен» Ұлттық кәсіпкерлер пала-

тасының басқарма басшысы Абылай 

 Мырзахметовке, «Баспана» ипотекалық 

ұйымы» АҚ басқарма т�рағасы Қайрат 

Алтынбековке, ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің «Қаржы орталығы» АҚ 

білім беру қызметтерінің т�лем жүйесін 

дамыту департаменті директорының 

орынбасары Алпамыс Сатыбалдин-

ге ұсынды. Жиынға қатысушылар 

�здерін толғандырған сұрақтарды 

қойып, түйінді мәсе ле лердің шешілуіне 

қатысты ұсыныстар жасады.

Республикалық Қоғамдық кеңес 

мүшелері түс ауа Ескелді ауданының 

Шымыр ауылында орналасқан ав-

томатты газ б�лу стансасына және 

М.Байысов ауылындағы «Сарымсақов» 

шаруа қожалығына барып, газдандыру 

және егістік жұмыстарымен танысты.

Мәди АЛЖАНБАЙ 
Алматы облысы

Мерей тасытатын 
мүмкіндіктер

Көгілдір отын игілігі

ге тарта тұрғын газ тарту келісімшартына қол 

қойды. Жыл соңына дейін  бұл к�рсеткіш еселеп 

артады деп күтілуде» деді. «ҚазТрансГаз Аймақ» 

АҚ,  Жетісу �ңірлік филиалының директоры 

Жайық Еділов: «>ткен жылдың 18 қазанынан 

бастап Талдықорған қаласындағы  «Қаратал» 

шағын ауданындағы «Ақбастау» сынды бірнеше 

к�шедегі  адамдардың үйіне газ беріле бастаған 

еді. Қазір 4-5-6 кешен  іске қосылып, қосымша 

300 абонент газ қолдануда. Жалпы осыған 

дейін Талдықорғанда 5 мыңға жуық  жер үй, 10 

мыңнан астам к�пқабатты үйдің тұрғындары 

газ тарттыруға �тініш білдірді. Осы орайда, 

еске сала кететін тағы бір мәселе –  үйге газ 

енгізу құны жүргізілген құбырдың алыс-

жақындығына қарай есептеледі. Мәселен,  

үй мен газ сандықшасының ара қашықтығы 

18 метрден асса, оның бағасы  95 мың теңге  

айналасында болады. Одан алыс болса, әр 

метр жерге  2 мың теңгеден қосымша ақы 

алынады. Бұл жер үйлер үшін. К�пқабатты 

үйлерге  баға біршама арзан. Мысалы, біз  таяу-

да «Қаратал 52 В» үйіне газ жеткізу жұмысын  

жан-жақты саралап, есептеп шыққан едік. 

Онда  бір пәтерге газ әкелу құны 38 мың теңгеге 

тұрақтады. Газ есептегіш құрал тегін. Со-

нымен бірге дайын қаржысы болмаған адам-

дар алдымен газ тартыруға кететін жалпы 

қаражаттың 30 пайызын т�лесе, қалғанын 

5 пайыздық үстемемен 6 айға б�ліп т�леуге 

мүмкіндігі бар. Ардагерлерге, к�пбалалы 

отбасының мүшелеріне, мүгедектерге тағы 

біраз жеңілдіктер қарастырылған. Соның �зінде 

талдықорғандықтар газды үйге тарттыруға 

құлықсыз» дейді ол. 

Осыдан соң шаһар тұрғындарымен кез-

десуге асықтық. Қарапайым халықтың да 

�з айтары бар. Талдықорған қаласы Сланов 

к�шесі 124-үйдің тұрғыны, зейнеткер  Советхан 

 Мошханов: «Үкіметтің жұртқа табиғи газ 

жеткізіп беру бастамасы, әрине, құптарлық 

іс. Бірақ, газ желісі үйге қаншалықты  жақын 

әкелінгенімен, оны ішке енгізуге кейбір 

адамдардың шынымен де қалтасы к�термейді. 

Мысалы, жақында мен үйге газ тартқыздым. 

Үйге дейінгі аралық 35 метрден асады. Оны 

газ тартушыларға есептеткенімде 140 мың 

теңгеден астам қаражат керектігін айтты. 

Газ тартушылардың  �зінде бір метр жіңішке 

құбырдың құны 4 мың теңге. Базарда оның 

метрі небәрі 500-700 теңге  айналасында. Со-

нымен, мен оларға құбырды �зім сатып алып 

беріп, тек еңбегіне т�легенімде барлығына 

75 мың теңге жұмсалды. Міне, бұл олардың 

алғашқы сұраған қаражатының тең жартысы 

деген с�з. Ал олар үйге қойылатын пештің 

бағасын 100-120 мың теңге аралығында де-

ген болатын. Базардағы сапасы жақсы деген 

бірнеше жылдық кепілдікпен берілетін пештің 

бағасы 80 мың теңге. Сондықтан газ тарушы-

лармен базарда сатылатын жабдықтардың ара-

сында жер мен к�ктей баға айырмашылығы бар.  

=кімдік тарапынан мұндай келеңсіздіктерді 

жойып, бағаны ретке келтіретін бір адам бо-

луы керек қой. Оның үстіне, газ тартуға �тініш 

беріп, құжаттарын реттеуге де біраз уақыт 

кетеді екен» деп, болған жайды айтып берді.

Талдықорған қаласы Т.Рүстембеков к�шесі 

91-үйдің  тұрғыны Баймолдақажы  Тышанбаев: 

«Біз, жолдасым екеуміз де зейнеткерміз. 

Қартайғанда к�мір түсіріп, күл шығаруға 

күйіміз жоқ. Сондықтан қарыздансақ та 

ештеңеге қарамастан тездетіп газ тартқызуға 

құлшынып жатырмыз. Газды үйге енгізуге 

дейінгі құны 102 мың теңге болды. Оған тағы 

пешін сатып алу керек. Бір тәуірі есептегіш 

құралы тегін дейді. Тағысын тағы к�ре жа-

тармыз. Қазіргі  жұрттың жағдайы да біркелкі 

емес қой. Шамасы бар адамдар қысқа қалмай 

газ тартқызып алуға қамданып, шамасы 

жоқ, күнделікті тапқаны тамағынан аспай-

тындар қалтасына қарап отыр. Оған мына 

қымбатшылық қысқан заманда кімді кінәлауға 

болады? Қорытып айтқанда, әр кім шама-

шарқына  қарай �з мәселесін �зі шешеді 

ғой» деп түйді. Ал �ткен жылы 160 мың теңге 

қаражат жұмсап, үйіне газ тартқызғандардың 

бірі – Жетісу сазы к�шесінде орналасқан №13 

үйдің тұрғыны Қанат Омаров. Қазір к�гілдір 

отының игілігін к�ріп отыр.  Оның айтуынша, 

70 шаршы метрлік үйіне 60 мың теңгенің пешін 

орнатқан. Бұрын бір қыста 70 мың теңгедей 

қаражатқа 5 тоннадай к�мір алатын. Енді үйді 

жылытқанға және газ плитасын қосып есепте-

генде бір айда 500 куб м�лшерінде газ пайда-

ланады. Яғни газдың бір кубы 36 теңге болса, 

қыс мезгілінде айына 18 мың теңгедей қаражат 

шығады екен. Сондықтан ол ойланбастан газ 

тартқызып алудың  �те тиімді екенін жеткізді.

Айдын КMЛІМХАН
Алматы облысы

Талдықорған қаласы
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Соңы �кінішке ұласып жататын 

балалар арасындағы жарақаттардың 

себебін анықтау үшін біз, алдымен –

дәрігерлердің деректері мен пікірлерін 

білген едік. Демографиялық �сімі 

жоғары Түркістан облысында соңғы 

жылдары балалар арасындағы сүйек 

жарақаттары біршама азайған. Мұндай 

нәтижеге балалар жарақатының ал-

дын алу жұмыстарын жүйелі жүргізу 

барысында қол жеткізілген. Дегенмен, 

мамандардың айтуынша, балалар 

жарақатына негізгі себептердің бірі 

– жол-к�лік оқиғасы болып отыр. 

Жол ережелерін сақтау, келеңсіз 

жағдайлардың алдын алу шарала-

ры білім беру мекемелерінде жиі 

түсіндірілетіні, ата-аналарға ескер-

т і  лет іні  мәлім.  Алайда  оқушы-

лар к�шеде жүру ережелерін жиі 

бұзады екен. Бұл орайда, маман-

дар оған балалардың естігенін емес, 

к�ргенін к�бірек қайталайтыны ба-

сты себеп болып отырғанын айту-

да. Қалаған жерінде жолдың қарсы 

бетіне жүгіріп �те салады. >йткені 

мұндай к�ріністі олар күнде к�реді. 

Оны к�ріп тұрған үлкендер де ескерту 

жасамайды. Тіпті «машина аз жерде 

жүгіріп �те сал» деп кеңес беретіндер 

де бар. К�лігімен жылдамдықты асы-

рып жүйіткитіндер де жеткілікті. 

Асығыстықтың сал да рынан к�шені 

кесіп �ткен оқушылар жарақаттары 

к�бейіп, балалар �міріне т�нген қауіп 

азаймай тұр. Сондай-ақ спорттық 

жара  қат  тармен аурухана т�сегінде 

жатып емделетін жас�спірімдер де 

аз емес. Қыс ауасында тауға барып, 

шаң ғымен сырғанауға әуес балалар 

байқаусызда балтыр, сан сүйектерін 

шытынатып, сындырып алса, опера-

циясыз ем жүргізу мүмкін болмай-

ды. Спорттың жекпе-жек түрлерімен 

шы ныққан балалардың бар күшін 

әлімжеттілікке жұмсап, қатарластарын 

соққы жұмсап жарақаттайтындары да 

бар. Мұны бұзықтыққа да балауға бо-

лар. Бірақ тыйылмаған тентектік бала 

жарақатының басты себебіне айналуы 

әбден мүмкін. 

– Медицинада иық сүйегінің 

т�менгі жарақаты деп аталатын қолдың 

сынуы бірінші орында тұр. Сосын ба-

лалар сан сүйегінің сынуына к�бірек 

ұшырайды. Облыстық балалар ауруха-

насында осындай жарақатпен жатып 

емделетіндер аз емес. Біз к�п жағдайда 

консервативті ем жүргіземіз. Орнына 

келетін болса саламыз. Қажеттілік 

туындаса сан, балтыр, бұғана, қол 

сүйектеріне, балалар жарақатының 

барлық түріне операция жасаймыз. 

Кейде ет қысылып қалады, ұсақталып 

сынады. Ондай кезде сүйекті жинама-

са болмайды. Омыртқаның қисаюы 

сияқты ақауы бар балаларды ғана Аста-

на қаласына – Ана мен бала ғылыми-

зерттеу орталығына жібереміз, – 

дейді Түркістан облыстық балалар 

ауруханасының жарақат-ортопедия 

б�лімінің меңгерушісі  Асхат >сербаев. 

Жол-к�лік оқиғасынан б�лек 

алғашқы орында тұратын тұрмыстық 

жарақаттардың түрлері  де  к�п. 

Үй жағдайындағы жарақат тардың 

бірқатарын ата-ананың қатысуымен 

және олардың бақылауынсыз орын 

алған оқиғалар құрайды. Дегенмен, 

әке-шешесінің не үлкендердің ара-

ласуымен болатын келеңсіздіктердің 

ішінде балаларға күш қолданып 

жарақаттап жататындардың арамызда 

аз да болса бар екені �зекті �ртейді. 

Денесінде түрлі жарақаттары бар бала-

лар �зге адамдардың не құқық қорғау 

органдары қызметкерлерінің арала-

суымен жедел жәрдеммен ауруханаға 

жеткізіліп жататыны жасырын емес. 

Ондай жаралы балалармен тек трав-

матолог, ортопед дәрігерлер ғана 

емес, психолог мамандар да жұмыс 

істейді. >йткені олар – тұрмыс-

тауқыметі жүйкесін жұқартқан, жекіп 

ұрысқандарымен қоймай қол жұмсап 

та жататын ата-аналарынан зардап 

шегушілер. Мойындағымыз келме-

се де, тіл алмаған баласын тәртіпке 

шақырудың жолы осы екен деп 

таяқтап алатындардың бар екенін 

айтуға тиіспіз. =рине, олардың к�бі 

баласының басын жарып, бір жерін 

майып қылып қоямын деп ойламай-

ды. Ашумен соған қалай барғанын, 

ауыр жарақаттағанын аңғармай қалуы 

да мүмкін. Дегенмен, әдейі жарақат 

салатындар да жоқ емес. Соңғы 

кездері ата-аналары жарақаттаған 

балалар к�бейді. Туыстарынан зар-

дап шеккен ұл-қыздың аурухана-

да ем қабылдап жатқаны ж�нінде 

ақпарат ашық айтыла да бастады. Бұл 

осы бағытта �ткен жылы құрылған 

облыстық отбасы, балалар және 

жастар істері ж�ніндегі басқарма 

қызметкерлерінің тиісті органдармен 

отбасылық жанжалдардың себеп-

салдарын анықтау жұмыстарының 

нәтижесі болса керек. >йткені аталған 

басқарма �ңірде зорлық-зомбылық 

фактілеріне мүлдем т�збеушілікті 

қалыптастыру мақсатында еліміздің 

Бас прокуратурасымен бірлесе қолға 

алынған «Отбасындағы зорлық-

де бізге дейін сынық шыға, тәуіпке 

апарғандарын жасырады. Айтпайды. 

Оны балалардың �здерінен біліп жа-

тамыз. Қанша түсіндіру жұмыстары 

жүргізілсе де, тұрғындардың �з бетінше 

емделуі тыйылар емес. Қалай болғанда 

да ата-ана жарақат алған баласын, 

алдымен – дәрігерге апарғаны абзал. 

Ана мен бала денсаулығына аса мән 

беретін, соған сай барлық жағдайды 

жасап жатқан облысымыздың ем-

деу мекемелерінде білікті маман-

дар жұмыс істейді. Тек маманның 

тағайындаған емін мүлтіксіз орындау 

жеткілікті. Сондықтан адамдардың 

сынықшыдан г�рі дәрігерге к�бірек 

сенім артқаны �здеріне жақсы» дейді 

облыстық балалар ауруханасының 

ж а р а қ а т - о р т о п е д и я  б � л і м і н і ң 

меңгерушісі Асхат >сербаев. Расын-

да да, сынықшыға бару бала үшін 

қосымша жарақат болып табылады. 

Оның үстіне олардың ешқайсысы 

кепілдік бермейді.  Қисық бітіп, 

жарақаты асқынғандар ауруханаға 

келіп жатады. Ол кезде сүйекті орны-

на келтіру де, орнына түссе де бітіп 

кетуі �те қиын болады. Сондықтан да 

бала жарақат алса, әуреге сала бермей 

бірден ауруханаға алып келгені дұрыс. 

Мұнда қай уақытта болса да кезекші 

дәрігерлер болады. Рентген аппараты-

на түсіріп, нақты диагнозын жылдам 

қоя алады. Бүгінгі дәлелді медицинада 

БАЛА
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зомбылықсыз Қазақстан» жобасы 

аясында тіркелмейтін, арызданбайтын 

оқиғалардың к�птігін әшкерелеген бо-

латын. Айғаймен, ұрыспен басталып, 

соңы бір-біріне қол жұмсауға дейін 

жалғасатын тұрмыстық жанжалдардың 

салдары балалардың жанын ғана 

емес, денесін де жарақаттауы мүмкін. 

Бірақ, �кініштісі – ондайлар к�бінде 

уақытылы анықталмай, асқынған 

соң ғана дәрігер к�мегіне жүгінгенде 

белгілі болып, ауруханаға жеткізіліп 

келеді.  

Дәрігерлер балалар арасында 

кездесетін тұрмыстық жағдайдағы 

жарақаттың бір түрі – биіктен құлауды 

екіге б�ліп қарастырады. Бірі – үйдің 

үлкендері балаларды «салмағың жеңіл 

ғой» деп жеміс ағаштарынан жеміс-

жидек теруге �рмелетуі, сатымен 

жоғарылатуы барысында байқаусызда 

орын алып жатады. Яғни т�беден құлап 

қалып, аяқ-қолын, денесінің басқа 

да мүшелерін, тіпті кейде басын да 

жарақаттауы мүмкін. Расын айту керек, 

мұндай жағдайларда, әсіресе ауылдар-

да ата-аналар к�бінде аяқ-қолы майып 

болған балаларын сынықшыға алып 

барады. Ондайлар травматологиялық 

пунктері к�п қалада да аз кездеспейді. 

Жедел жәрдем шақырып, дәрігердің 

к � м е г і н е  ж ү г і н б е й т і н д е р д і  � з 

қамдарын к�бірек ойлайды деуге 

де болатын шығар. Олар дәрігерге 

қаралуды артық шығын санаса, енді 

біреулер құқық қорғау органдары 

қызметкерлерінің тергеп-тексеруінен 

қашады. С�йтеді де тез жазылады деп 

ойлайтын оңай жолы – сынықшыға 

барады. Медициналық білімі жоқ 

сынықшылардың жағдайды одан бе-

тер ушықтырып, баланың жарақатын 

а с қ ы н д ы р у л а р ы  ж и і  к е з д е с е д і . 

Дәрігерлердің айтуынша, облыстық 

аурухана ның жарақат б�лімінде ем 

қабылдап жатқан жас�спірімдердің 

басым б�лігі сынықшыға барып, 

жарақаты жазылмай асқынып кеткен 

соң барып жедел жәрдеммен осын-

да жеткізілгендер екен. Мамандар 

мұндай жарақаттардың жазылуы да 

ұзақтау болатынын жасырмайды.

=рине, балалар жарақатын бол-

дырмау, алдын алу маңызды, де-

генмен, дер кезінде және сапалы ем 

алудың да алар орны ерекше. Бұл 

орайда, облыстық денсаулық сақтау 

басқармасы Шымкентте балалар 

жарақатын емдеудің жаңа тәсілін 

енгізіпті. Нәтижесінде бұған дейін 

жасалып келген операция уақыты 2-3 

есеге дейін үнемделіп, жарақат алған 

бала бір жетіге жетпей-ақ айығып үйіне 

шығарылуда. Облыстық аурухананың 

35 т�сек орынды жарақаттар б�лімінде 

үш травматолог науқастарды емдеу 

ісімен айналысады. Ал сегіз травмато-

лог дәрігері кезекшілікпен қабылдау 

б�лімінде жұмыс істейді. Осы аурухана 

құрамындағы емханада екі ортопед 

маманы қызмет к�рсетеді. Амбулато-

рия жағдайында жолдамамен келетін 

науқастарға диагностикалық кеңестер 

беріледі. Қажеттілік туындап жатса, 

жарақаттар б�ліміне алып келеді. 

Операция жасау керек болса, маман-

дар кеңесіп, бірге шешім қабылдайды. 

Биыл ерте к�ктемнен бастап Түркістан 

облысының балаларымен қатар, 

Шымкент қаласының 18 жасқа дейінгі 

азаматтарын жаңа технологиялық 

инновация тәсілімен жарақаттарынан 

айықтырып келе жатқан №1 қалалық 

балалар ауруханасында шұғыл жарақат 

б�лімінің ашылғанына т�рт жыл-

дан асты. Балалар жарақаты, орто-

педия және оңалту б�лімшесінің 

меңгерушісі Еркебай Бектаевтың 

алдын алудың тағы бір жолы – ауыр-

маса да денсаулықтарын тексертіп 

тұру керектігі айтылады. «Бұрынғы 

әдіспен операция жасайтын болсақ, 

сынған сүйекке пластик орнату үшін 

аяқ не қол терісін 10-15 сантиметр 

кесуімізге тура келетін еді. Оның 

қиындығы к�п. Жазылған соң ор-

нында үлкен тыртық қалатын. Қазір 

инновациялық әдіспен жасалатын 

операция кезінде 1-1,5 сантиметр 

ғана тілік жасалады. =рі қарай сол 

тесік арқылы біз сияқты құрылғының 

к�мегімен арнайы темір сынған жерге 

енгізіледі. Электронды оптикалық 

қ ұ р ы л ғ ы н ы ң  ( Э О Қ )  к � м е г і м е н 

монитордан к�ріп тұрып, сынған 

сүйектің орнына келген-келмегенін 

анық к�ре аламыз. Кейін арада 7-8 ай 

�ткенде сүйек толық біткеннен кейін 

сол тесік арқылы баланың аяғына 

салынған сүйекті қайтып алып та-

стаймыз. >йткені �сетін организмде 

оны қалдыруға болмайды. Ешқандай 

тыртық та қалмайды, тесілген тері тез 

бітіп кетеді» дейді Е.Бектаев. 

Жаңа жылдан бастап осындай 

электронды оптикалық құрылғы 

Түркістан облыстық балалар ауруха-

насына да орнатылмақ. Мұнда 35 т�сек 

орынды травматология және ортопе-

дия б�лімі жұмыс істейді. Аудандар 

мен ауылдарда, қалаларда түрлі дене 

жарақаттарын алған 18 жасқа дейінгі 

а й т у ы н ш а ,  з а м а н  т а л а п т а р ы н а 

сай медициналық құрылғылармен 

жабдықталған емдеу мекемесіндегі 

травматолог,  ортопед мамандар 

Ресейдің Санкт-Петербург, Мәскеу, 

Қорған қалаларында біліктіліктерін 

арттырып, Астана қаласындағы Ана 

мен бала ғылыми зерттеу орталығында 

кәсіби шеберліктерін шыңдаған. 

«Перинаталдық орталықтар мен 

перзентханалар, балалар аурухана-

лары облыстық Денсаулық сақтау 

басқармасы басшылығы үнемі жіті 

бақылауында болды. Шымкент �з 

алдына республикалық маңызы 

бар дербес қала атанғанға дейін 

басқарма басшысы Мұқан Егізбаев 

№1 қалалық балалар ауруханасының 

соңғы үлгідегі заманауи медициналық 

жабдықталуына к�п күш жұмсады. 

Нәтижесінде бүгінде операцияны тері 

асты арқылы арнайы құралдардың 

к�мегімен жасауға к�штік. Опера-

ция барысы арнайы аппаратпен он-

лайн режимде қадағаланады. Жаңа 

тәсіл баланың денесінде ешқандай 

тыртық қалдырмайды» дейді Еркебай 

Тәліпбайұлы. Балалар ауруханасы 

аптасына жеті күн, тәулік бойы ты-

нымсыз қызмет етеді. Дәрігерлер 

сынық жарақаттарына жасалатын 

жаңа тәсілдің арқасында к�птеген 

кішкентай науқастарға тіпті гипс 

салудың да қажеті жоқ екенін айта-

ды. Остеосинтез әдісінің к�мегімен 

дене жарақатын алған балаларға ауыр 

операция жасау қажет емес. Оның 

үстіне жарақат алған балғындар са-

наулы күннің ішінде аяққа тұрып 

кетеді. Балалар жарақатының алдын 

алу, асқындармай емдеу бағытында 

оңалту б�лімшесінде 3 дәрігер жұмыс 

істейді. Сонымен қатар б�лімше 

меңгерушісінен б�лек тағы 4 дәрігер 

бар. Олар кестеге сәйке кезекшілік 

бойынша дәрігерлік к�мектерін 

к�рсетеді. Т�ртеуі де операция жасап 

жүрген білікті мамандар. Жарақат 

алған бала түнде түссе де кейінге 

қалдырмай операция жасалады. Сан 

сүйекке жүргізілетін инновациялық 

хирургиялық ем 40 минуттан аспай-

ды. Ал балтырға жасалатын опера-

ция 15 минутта, қол сынса 20 ми-

нутта аяқталады. Яғни бұрынғыға 

қара ғанда операция уақыты екі-үш 

есеге қысқарған. Б�лімше меңгеру-

шісінің айтуынша, соңғы жылда-

ры облыстық денсаулық сақтау бас-

қарма сы ның қолдауымен бірнеше 

травматологиялық бекеттер ашылған. 

Халықтың медициналық таным-

түсінігі дұрысталып, денсаулықтарына 

жауапкершілікпен қарауы жылдан-

жылға артып келеді екен. Нәтижесінде 

травмпункттерге барып, жарақаттың 

алдын алу бойынша кеңестер, дәрі-

герлік нұсқаулар алуға келетіндер к�-

бейген. Оларға жол ережелерін қатаң 

сақ тау жарақаттың алдын алатыны 

үнемі түсіндіріледі екен. Жарақаттың 

азаматтарға медициналық к�мек 

к�рсетеді. Жарақат алғандар к�бінде 

аудандардан келеді екен. Сондықтан 

оларға аудан орталықтарында алғашқы 

медициналық к�мек к�рсетіледі. Егер 

жарақат алған балаға к�мектесу  аудан 

жағдайында мүмкін бол мағанда, 

облыстық балалар ауруханасына 

 ауыстырып жатады. Мұнда келген 

соң дәрігерлердің жіті бақылауына 

алынып, медициналық тексерулерден 

�ткізіледі. Қажет болған жағдайда 

консервативтік ем жүргізіледі. Егер 

де сынған сүйекті орнына келтіру 

қиын болса, онда операция жасала-

ды. Олардың арасында балтыр, иық, 

бұғана сүйектерінің сынуы к�птеп 

кездеседі екен. Қала тұрғындары 

да дәрігерлік к�мекке жүгініп жа-

тады. Бұған дейін облыс орталығы 

болған шаһардың тұрғындары жедел 

жәрдеммен қала лық травматологиялық 

пунктерге жеткізіледі. Олардың ара-

сында дәрігерлік к�мектің келіп 

жетуін күтпей-ақ, травмпункттерге �з 

к�ліктерімен жететіндер де бар. Содан 

әрі қалай жарақат түріне қарай №1 

Шымкент қалалық балалар ауруха-

насының травматология және ортопе-

дия б�ліміне, облыстық балалар ауру-

ханасына жеткізіледі. Бірақ бас-сүйек, 

ми жарақаты болса, міндетті түрде 

облыстық балалар ауруханасына ж�нел-

тіледі. >йткені облыс тұрғындары мен 

Шым кент қаласының халқына қызмет 

ететін нейро хирургиялық орталық 

осында орналасқан. 

Түркістан қаласында да балалар 

ауруха насының құрамында травмато-

логия және ортопедия б�лімі бар. Онда 

балалардың жатып емделуіне толық 

жағдай жасалған. Облыс орталығы 

болған соң алдағы уақытта Түркістан 

қаласындағы балалар ауруханасына 

айрықша к�ңіл б�лініп, кеңейтілмек. 

Сосын облыстық балалар аурухана-

сына түрлі жарақаттармен дәрігерлік 

к�мек іздеп келетін Кентау қаласы 

мен Созақ, Отырар аудандарының 

тұрғындары жаңа облыс орталығына 

жолданатын болады. «Жарақатты 

емдеу оның асқынғанынан болатын 

дерттердің алдын алу болып табы-

лады. Сондықтан біз де жарақаттың 

алдын алушылар болып саналамыз. 

Дерт дендеп, соңғы кезеңіне жет-

кенде дәрігер де дәрменсіз болуы 

мүмкін. Заманауи медициналық 

құрылғылардың к�ме гімен диагнозын 

дәл анықтағанымызбен ауруды �ткізіп 

алып емдеу оңай болмайды. Бала да 

азаптанады. Қиналғанын к�ру кімге 

қажет? >кінішке қарай, ата-аналар 

ауруханаға балаларын алып келген-

ата-анасына баласының жарақатын 

айтып қана бермей, сонымен қоса 

түсірілімін к�рсетеді  де.  Қалай 

салғанын да қарап к�з жеткізуге бо-

лады. Қажеттілік туындаса, ауруханаға 

жатқызып, дәрігерлік бақылауға ала-

ды. «Сынықшыдар әртүрлі байлам-

дармен қысып  тастайды. Сүйек қисық 

бітіп кеткен арада жара пайда бола-

ды. Операция  жасайын десек, жара 

кедергі жасайды. Оның жазылуын 

күтейін десеңіз, уақыт �тіп жатыр. 

Осындай келеңсіздіктер, кедергілер 

біздің жұмысымызда аз кездеспейді. 

Б ұ қ а р а л ы қ  а қ п а р а т  қ ұ р а л д а р ы 

арқылы, телеарна, радиолар арқылы 

қанша айтып түсіндіріп жатсақ та 

травматологтардың кеңестеріне құлақ 

асатындар к�п емес. К�бісі естіп-біліп 

тұрса да орындамайды. Жұрт опе-

рация жасап, баламды қинап қояды 

деп, емхана, ауруханадан қашып 

сынықшыға апарады. Соңында қайтып 

бізге келіп жатады. Қазірдің �зінде 

сынықшылардың к�мегіне жүгініп, бір 

ай �ткізіп алған екі кішкентай балаға 

операция жасадық.  Бір-екі күнде 

олар үйлеріне шығарылады. К�рсеңіз, 

жаныңыз ауырады. Олар – үш жастағы 

сәбилер» дейді Асхат Орақбайұлы.

Ата-ана бақылауынсыз қалған 

балалар қауіпті  жерлерде ойнап, 

жарақат алып жатады. Тіпті кейде 

қауіпті аймақтар – қараусыз қалған 

құрылыс алаңдарында биіктерге 

к�терілулерді қызық к�ретіндер бар. 

Бұлардың қатарына жаз мезгілінде 

шомылу орындарына барып, бассейнге 

биіктен баспен сүңгитіндерді қосуға 

болады. Бас, мойын жарақаты осын-

дай жағдай лар да орын алып жатады. 

Мамандардың мә лім деуінше, бала-

лар жол-к�лік жарақаты маусым дық 

және уақытша сипатта болады. Яғни 

жол-к�лік оқиғалардың негізгі б�лігі 

мамырдан бастап маусым, қыркүйек 

айларында, яғни балалар қараусыз 

қалған демалыс кезінде тіркеледі екен. 

Сондай-ақ оқиғалардың басым б�лігі 

аптаның соңғы күндері – жұмадан 

бастап жек сенбіге келетіні де к�п жайт-

ты аңғартады. Бұл ата-аналар үйде 

болғанның �зінде де, балалар �з бетімен 

жүреді деген с�з. Дәрігерлер ата-ана-

лардың әрдайым балалары үйден 

қашан шы ғатынын, қайда және қалай 

�з уақыттарын �т кі зетінін біліп отыруы 

тиіс екенін айтуда.Яғни ата-аналар �з 

балаларының қауіпсіздігі үшін жеке 

жауапты болатынын есте ұстауы тиіс. 

Е.MБДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы
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БАСТЫҒЫ БОЛҒАН

Ғафекең мектепте �те зерек оқушы-

л а р  д ы ң  б і р і  б о л ғ а н .  Т о р ғ а й д а ғ ы 

Ы.Алтынсарин �з қолымен салдырған 

мектепте оқыған. Ол кісінің мектепте 

оқыған жылдары Отан соғысымен тұспа 

тұс келген. Содан ол кезде, аудандық 

салада қызмет істейтін мамандар тапшы 

болған, бәрі де майданда. Сол себепті 

райком мектептегі жоғары сыныптың 

балаларын аудандағы басшылық жұмыс-

алдына қойған едік. Аталмыш ұйымның 

қолдауымен �тіп жатқан бүгінгі шара осы 

мақсаттың алғашқы қадамы. Біз барлық ТМД 

елдеріне �з к�мегімізді к�рсеткіміз келеді. 

Барлық жағынан, атап айтқанда – дәрігерлер 

мен мейірбикелердің біліктіліктерін арттыру, 

білім беру, ғылымды дамыту, онкологиялық 

аурулардың диагностикалау мен емдеу әдіс-

тәсілдерімізбен, технологияларымызбен, 

тәжірибемізбен б�лісуге әзірміз» дей келе, 

еліміздегі Педиатрия орталығын аралап, 

жұмыс барысымен танысқанын, балалар 

үшін жоғары деңгейде барлық жағдайлар 

жасалғанын, әсіресе орталықтандырылған 

жүйесі мен емдеу сапасына тәнті болғанын 

атап �тті. 

Шара барысында ТМД елдері ішінде 

Қазақстанда алғаш рет әр елден келген 

мейірбикелер үшін қатерлі дертке шалдыққан 

науқастарға жалпы және мамандандырылған 

палиативтік к�мек к�рсету ерекшеліктері 

кешу айқаста беті қайтпай, шетінен 

«шейіт» болды. Бұл туралы Ғафекең 

�зінің атақты «Большевик ауыл» поэ-

масында кеңінен баяндаған. Қазір сол 

он жеті партизанның сүйегі атылған 

жері «Партизан сайынан» әкелініп, 

Торғайдың орталық алаңына жерленді. 

Ғафекеңнің �з әкесі Қайырбек 

оқымысты болған адам. Ол Уфадағы 

Ғалия медресесін бітіргендердің бірі. 

Елде дін таратып, молдалық жолда 

жүргендігі үшін талай жазаланып, ақыры 

�зінің туған ауылында ажал құшты. 

Торғай елінде Ғафекеңнің аталары 

– Мерген руынан шыққан ұрпақтардың 

ерлігі, батырлығы туралы аңдыздаған 

аңыз әңгімелер к�п. Мен соларды 

Ғафекеңнің жанында жүріп, к�п естіп, 

к�ңілге түйдім.

Бірде Ғафекең �зінің аталарының 

ерлік істері туралы әңгімелеп отыр-

ды. Қасымызда Ш�мішбай бар еді. 

Ғафекең әңгімесінің ұзын-ырғасында 

аталарының к�бісі атыс-шабыс, қан 

майдандарда қаза болғанын айтып, 

соңғы с�зін «он жеті» партизанға тіреп: 

«Осылай менің ата-бабаларым әділдік 

жолында құрбан болған» деп бірақ 

тоқтады.

Сол сәтте мен: «Апырай, Ғафеке, 

с�зіңізге қарағанда Мергендердің к�бісі 

кісі қолынан қаза тапқан екен-ау» 

деппін. 

Сол кезде Ғафекең селк ете қалып: 

«=й, Ш�мішбай, Серіктің мына с�зі 

адам ның зәресін алады екен. Мен бар 

ғой, Ш�мішбай, осы Серікке неге екенін 

біл меймін, ұрыса алмаймын. Ұрыссам 

болды, рақаттанып бір күледі де отыра 

береді. Сосын қалай ұрсасың, – дегені 

бар еді. Ал кейіннен Ғафекеңнің осы 

әңгімесін Ш�мішбай талай ортада 

қызықтырып, әлі күнге дейін айтып жүр.

дамуына тың серпін беріп, Еуразиялық аймақ 

сарапшыларының ынтымақтастығын одан 

әрі арттыра түседі деп сенемін» деп, шараға 

қатысушыларға алғыс айтты.

14 елден келген мамандар алдағы уа-

қыт та қатерлі ісік пен ақ қан ауруына шал-

дық қан балалардың �мір сүру ұзақтығын 

жақсарту жолында күш біріктірмек. Кез-

десуде қатысушылар балалар онкология сы 

және гематологиясы саласындағы �зекті 

мәселелерді талқылап қана қоймай, бүгінгі 

жағдайын сараптап, �зара пікір алмасты. 

Екі күн бойы �ткен жиында әр елдің маман-

дары балалардағы қатерлі ісік ауруларын 

диагностикалау мен емдеудің заманауи әдіс-

тәсілдерімен, медициналық к�мек к�р сетуді 

ұйымдастырудағы тәжірибе лері мен б�лісті. 

Американың Сент Джуд балалар онко-

ло гиялық госпиталінің вице-прези денті 

Карлос Родригез-Галиндо: «Біз Қазақ еліне 

бірінші рет келіп отырмыз. Келуіміздің басты 

мақсаты – жаһандық деңгейде барлық балаға 

қатерлі дертті жеңуге к�мектесу. Біз әлемдегі 

әр баланың �з жасына жетпей �мірден �тпеуі 

керек деп санаймыз. Және бұл мәселені 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

ҒАФЕКЕҢНІҢ АТА-БАБАЛАРЫ, 
PЗ MКЕСІ ХАҚЫНДА

Ғафекеңнің ата-бабалары Торғайда 

ең бір іргелі рулардың бірінен тараған 

Арғынның Мерген аталығына жатады. 

«Мерген» десе мерген дегендей, бұл рудан 

кешегі кеңес үкіметінің опалаң-топалаң 

тұсында Ғафекеңнің аталарының аты 

Торғай жерінде айрықша естілетін еді. 

Патша тақтан құлап, кейіннен ел ақ, 

қызыл болып екіге жарылғанда, Ғафекең-

нің аталары қызыл жағын қолдаған. 

Аманкелді мен Кейкі патша әскеріне 

қарсы қол жинап, күрескенде Мергендер 

қос батырдың соңынан еріп, талай ерлік 

к�рсеткені ел есінде. 

Алғашында ақ әскерлері үстем түсіп, 

Торғай қаласын басып алған тұста, 

арғынның Хәкімбек Токин бастаған 

сайыпқыран ерлері – большевик жағына 

шығып, Кеңес үкіметін қолдады. Алайда 

атаман Аненков бастаған ақ әскерлері 

қызылдың большевик жағына шыққан 

бір топ әскерлерін қолға түсіріп, 17 адам-

ды бір күнде опат қылды. Сол тұстағы 

большевиктер жағын қолдаған Хәкімбек 

Токиннің түрмеде жазған хатын Торғай 

халқы әлі күнге дейін аузынан тастамай-

ды. 

Ұлың жатыр ұлықтардың қолында, 

Ауыр жаза ақтық үкім мойнында.

Он жеті адам атылуға бұйырылдық.

Жүргеннен соң большевиктер жолын-

да, – деп басталатын �леңді біз де жаттап 

�стік. Хакімбек Токин Ғафекеңнің ең 

жақын туысы. Осы «он жетінің» түгелге 

жуығы – мергендер. 

Қазір сол Токиндер тұқымынан бізге 

белгілі Тұрсынбек Токин, жазушы Алма-

тыда тұрады. 

Міне, к�рдіңіз бе, Ғафекеңнің ата-

лары, қандай батыр болған. Олар қан 

Еске сала кетейік, бірінші кездесу 2018 

жылдың 23-25 сәуір күндері аралығында 

Мәскеу қаласындағы Д.Рогачев атындағы 

балалар гематологиясы, онкологиясы мен 

иммунологиясы федералдық ғылыми-

клиникалық орталығында �ткен еді. 

Шараның ашылу салтанатында Педиат-

рия және балалар хирургиясы ғылыми 

орталығының басшысы Риза Боранбае-

ва: «Бүгінгі кездесудің Қазақстан балалар 

онкологиясы мен гематологиясы саласы 

үшін маңызы зор. =лемдік стандартқа сай, 

сапалы жоғары технологиялық медици-

на лық к�мекпен қамтамасыз ете отырып 

балалардың денсаулығын қорғау мен ны-

ғайту – Педиатрия орталығының басты 

мақсаты. Қазақстандағы онкологиялық 

және гематологиялық қызметтің дамуы-

на зор үлес қосып келе жатқан Ресейдің 

Д.Рогачев атындағы онкологиялық орта-

лық қа, Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымына және Американың Сент Джуд 

балалар госпиталіне бүгінгі маңызды шара-

ны ұйымдастыруға мұрындық болғандары 

үшін үлкен алғысымды білдіремін. Бұл 

кездесу балалар онкологиялық қызметінің 

үн қатып: «Райпотребсоюздың бастығы 

мен болам» демесім бар ма. 

Б�кішев маған жалт қарады. Қанша 

потребсоюздың бастығы болсам да, киімі 

к�нетоздау, шағын қара баланы к�ріп, 

таңғала түсті де, қағазына қайта шұқшиды. 

Шамалыдан кейін басын к�теріп, қалам-

сабын үстеліне қойды. Б�кішевтің жүзіне 

к�зім түсіп еді, о, ғажап, райком секрета-

рының к�зінен жас шұбырып, бетін жуып 

кетті. Бір кезде маған шұғыл бұрылып: 

– Күнім сендерге қарап қалған ғой, бар, 

кете бер! – деп бұйыра с�йледі. Мен есіктен 

атып шықтым. Енді, «Райпотребсоюздағы» 

�зімнің орныма бара алсамшы. Б�кішевтің 

«Ал, кете бер, бар!» деген с�зі құлағымнан 

күмбірлеп кетпей қойды.

Бірер сағаттан кейін, Б�кішевтің бізді 

басқаратын орынбасары, бір әйел адам 

еді, атын ұмыттым, кеңсеге келіп елді 

жинады. С�йтсем, орынбасар әйелге 

Б�кішев звондап «=лгі райпотреб союздағы 

қойғандарың тіпті жас бала ғой» депті. 

Хатшы әйел: «Басқа амалымыз жоқ, 

мектептің кәдеге жарар ересегі осы» де-

Қабдоловқа Тәкең «бірдеңе ұйымдастыр» 

деп ым қағады. Жылдам қимылдайтын 

Зейнолла ма?

Осы кезде Ғафекең Зейнолланың �зіне 

тән қимыл-қозғалысын әдемі суреттейді. 

«Зейнолла, бірінші, тәрелкені қолына 

алып, оның іші-сыртына қарап, үстіне ақ 

қағаз т�сеп, стаканды нығыздап орнық-

тырады. Содан кейін, асықпай – саспай 

баппен б�телкенің тығынын ашып, жай 

сыздықтатып, стақанға құяды, шыдамы 

таусылып тұрған Тәкеңе таяу келіп, бап-

пен ұсына бергенде, қас қылғандай, қарсы 

есіктегі әйелдер ошарылып шыға келеді. 

Сол кезде сасқалақтап тұрған Тәкең: «=й, 

жолдастар, мына стаканды менің қолыма 

ұстатып кеткен кім?!» депті. Жұрт қыран 

топан күлкіге қарық болыпты. 

Осыны айтып, Тәкеңнің тапқыр лы-

ғына тәнті болған Ғафекең �зі де бір 

рақаттанып күліп алушы еді-ау!

«СЕНІ СMБЕҢ КЕРЕМЕТ 
МАҚТАДЫ!»

Ғафекең �зінің асыл жары Бәдеш 

жеңгей туралы к�п әңгіме айтушы еді. 

Қалай танысқаны, қалай қосылғаны, 

елге барғандығы, поезбен жол үстінде 

келе жатқандығы, не бір хикаяға бергісіз 

қызықтарын тамсана айтып отыратын.

– Алғашқы кезде, біздің ақын дық 

жүріс-тұрысымызға, қызық оқиға ларымыз, 

ерте кетіп, кеш келетін әдеті мізге, жеңгең 

Бәдеш к�пке дейін үйренісе алмай жүрді. 

Ол кезде де күнде, жиын күнде той. Және 

жай жүрмей, ішіміз де бір-екі жүз грамм 

шырылдап жүреді ғой. Күнде кешігіп кел-

ген әйел адамға жаға ма? =йтеуір, бір дәлел 

табу керек.

>зіміз бас қосқан тойларда Бәдеш 

екеуміз қосылып ән саламыз. Тыңдау-

шыны тәнті етеміз. Міне, бұл жолы �зім 

ғана кешігіп келіп тұрмын. Есік қақтым. 

Ашулы Бәдеш, алдымен «бұл кім?» дейді. 

Мен ғой десем, есікті кішкене кешіктіріп 

ашады. Содан, ойыма қалай келгенін 

білмеймін. Есіктің сыртында тұрып: 

«Сәбит Мұқанов, Сәбит Мұқанов» дей 

беріппін. Бұған таңданған Бәдеш есікті 

ашып жіберді. Ішке кірген бетте:«Сені 

Сәбит Мұқанов қатты мақтады» деппін 

ғой.

Күліп жіберген Бәдештің ашуы тез 

тарқады.

«ҒАБЕҢ 
ЖАМЫЛҒАН»...

Бәдеш жеңгем үйіндегі қай затты да 

қадірлеп, қастерлеп ұстай ды. Солардың 

бірі Ғабең жамылған ақ жамылғы (прости-

на). Оның себебі бар.

– Ғабең, Райсадан кейін де, біраз 

уақыт жалғыз тұрған. Бір күні іс-сапарға, 

Мәскеуге ме, >скеменге ме, әйтеуір, 

ұшағы кешігіп (қыс күні ғой) ертеңге 

қалған. Үйіне оралуға к�ңілі дауаламаған 

Ғабең Бәдеш жеңгейдің қою шайын ішкісі 

келіп, Ғафең үйіне келеді ғой. Бәдеш 

жеңгей дастарқанын жайнатып, шайын 

қайнатып, Ғабекеңді қатты құрметтейді. 

Ғафекең екеуі, біраз әңгіме айтып, сыр 

шертіседі. Таңертең ерте ұшатын болған 

соң, т�сек орнынын аппақ таза күйінде 

жаңадан жайлап, жайлы кроватта, дем 

алып, ертесін ақ батасын беріп аттанады.

Сол Ғабең жамылған ақ (простина) 

жамылғыны Бәдеш жеңешем әлі күнге 

дейін сақтап келеді. 

Бізге «Бұл Ғабең демалып, жа мылған 

«простина»» деп айтқанын талай естідім.

 «Кісіні қадірлеу, адамды ардақтау, 

дәстүрді дәріптеу» деген осы емес пе?

Қайран, жеңгелер-ай, десеңші!

Серік ТҰРҒЫНБЕКҰЛЫ

АФУДАН
�ал
ан сөз еді

тарға тартуға мәжбүр болған. Оның 

�зінде тек жақсы оқитындарын ғана. 

Содан не керек, бала Ғафу мектеп-

те математика пәнінен тәуір оқитын, 

есепке жүйрік балалардың бірі ретінде 

аудандағы «райпотребсоюздың» бастығы 

болып шыға келеді. 

Қалай дегенмен де, болашақ ақын 

ғой, ол кезде азық-түлік беру «карточ-

ный системамен» жүргізіледі екен. Сол 

карточканы айға-аптаға б�ліп, аз-аздан 

кезегімен беріп тұру керек болған.

Ақк�ңіл бала, болашақ ақын қолына 

түскен екі айлық нанның «карточкасын» 

бір сәтте үлестіріп жіберген ғой. Кар-

точка таланып кеткен соң, нан жетпеген 

халық шу к�терген. =ңгіме райкомға 

жетеді. Сол кездегі райком 

хатшысы Дәнен Б�кішев 

деген кісі екен. Бірден қаһа-

рына мініп: «Шақырыңдар 

әлгі, рай потребсоюздың бастығын» 

деген.

Ғафекең айтады: «Ол кезде райком-

ның хатшысы деген ханнан кем емес. 

Мен қазақтың қанатты 
ақыны Ғафу Қайырбековтің 

өмірдегі, өлеңдегі інісі ретінде де, 
бір өзеннің суын ішіп, бір топырақты 

басқан туысы тұрғысынан да көп 
араласып, көп сырласқанымды ел біледі. 

Сексенінші жылдар ішінде Ғафе кең мен 
«Жұлдыз» журналында қызмет істеудің 

нәтижесінде ол кісінің көп әңгі мелерін 
тыңдап, көкірегімде сақтап, жадымда 

қалдырған жайым бар. Ғафекеңнің 
осынау 90 жылдық торқалы тойында 

Ғафе кеңнен естіген әңгіме лерін 
елге жеткізгенді жөн санадым.

Қорқа-қорқа райком хатшысының қа-

былдауына келдім. Есік ашық тұрған 

соң кірдім. Дәл алдына баруға баты-

лым жетпей, қабырға жақтағы терезе 

тұсындағы қатар орындықтар тұр екен, 

біріне жайғаса кеттім.

«Райком» хатшысы Б�кішев жан-

жағына қарамай, бір қағазға шұқшиып 

бірдеңелерді шұғыл жазып жатыр екен. 

Бір кезде басын к�теріп, ашық тұрған 

есікке қарата: «=лгі райпотребсоюздың 

басшысы қайда?» деп �ктем үн қатты. 

Есіктен хатшы қыз кіріп келіп, не дерін 

білмей тұрып қалды. Іргеде отырған мен 

Биыл ақиық ақын Ғафу Қайырбеков -
тың туғанына 90 жыл. Осыған орай 
Қазақстан Жазушылар одағы ның 
ұйымдастыруымен Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік акаде-
мия лық балалар мен жас�спі рімдер 
театрында ауқымды шара �тті. 

Зиялы қауым �кілдері қатысқан 

жиында Ғафу Қайырбековтың қайырлы 

істері туралы с�з қозғаған ақын Ұлықбек 

Есдәулет әдемі естеліктерімен б�лісті. 

Ал ақын, Мемлекеттік сыйлықтың 

лау реаты Есенғали Раушанов Ғафу 

Қайыр беков тың �мір жолы мен шығар-

ма шылығы туралы баяндама жасады.

Ақынның 90 жылдығына орай 

ұйымдастырылған шараға жерлестері, 

Торғай топырағынан бір топ ел азамат-

тары, жары Бәдеш Хамзақызы мен ұлы 

Бақыт Қайырбеков та арнайы келді.

«Ақынын ұмытпайтын, поэзияны 

сүйетін, ақынын ғана емес, оның жары 

мен балаларын да естен шығармайтын 

қазақтың к�ңілі дарқан ғой. «=кеңнің 

к�зін к�рген �лмесін» дейді дана хал-

қымыз. Ақынын ардақтаған ел мәңгі 

жасасын. Біз  сіздермен біргеміз. 

 Бү гінгімізге шүкір етеміз. Осындай 

құрмет к�рсетулеріңізге алғысымызды 

біл діріп, аналық ақ батамды бердім, ай-

налайындар» деп толқи с�йледі Бәдеш 

Хамзақызы.

Ақынның 90 жылдығы аясында 

Ғафу Қайырбековке арналған мүшәй-

раның қорытындысы шықты. Қазылар 

алқасының т�рағасы Бауыржан Жақып 

жүлдегерлерді марапаттау рәсімін 

�ткізді. 

Қазылар алқасының шешімімен 

3-орын Мыңбай Рәш, =бубәкір Қайран, 

Нұртас Тұрғанбекке, 2-орын Ғалым 

Қалибек пен Роза Сейілханға, 1-орын 

Мағзия Құнапияқызына бұйырды. Ал 

бас жүлдеге =лібек Шегебай лайық деп 

танылды.   

бойынша оқыту дәрісі �ткізілді. Бұл дәріс 

алдағы уақытта да онлайн режимінде 

жалғасын таппақ. Алынған білім �з кезегінде 

мейірбикелерге науқастардағы аурулардың 

ерекшелігін ескере отырып, терапиялық, 

алдын алу, диагностикалау және оңалту ша-

раларын жүзеге асыруда к�мектесері с�зсіз. 

Кездесу аясында шара қатысушылары 

Педиатрия және балалар хирургиясы ғы-

лыми орталығы мен қатерлі дертке шал-

дыққан балаларды оңалту орталығы «Алатау» 

республикалық клиникалық шипажайында 

болып, екі мекеменің тыныс-тірші лі гімен 

танысты. Шараның екінші күні түске дейін 

Американың Сент Джуд балалар онко-

логиялық госпиталінің вице-президенті 

Карлос Родригез-Галиндо Педиатрия орта-

лы ғының онколог-гематолог мамандары 

үшін арнайы дәріс оқыды. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

Дәстүрлі музыка �нері – ғасырдан-ғасырға жалғасып келе жатқан 
асыл мұрамыз. Ол халқымыздың тарихымен бірге жасасып келеді. 
Сонымен қатар бағзыдан жеткен дәстүрлі әуен бүгінгі ұрпақтың 
санасында қайта жаңғырып, тыңдарман жүрегіне жол табуда. 

Бұл орайда, қазақ халқының  дәстүрлі әуені – рухани мұраның 

ең бай қазынасы деуге толық негіз бар. К�шпенділер заманынан 

сақталып, қазіргі заманға дейін жеткен байтақ �нер �зінің т�лтума 

табиғатымен, ғажайып болмысымен, қайталанбас әсерімен 

ерекшеленетіні с�зсіз. Ұлттық музыканы ұлықтауға, дәріптеуге 

бағытталған «К�шпенділер әуені» республикалық дәстүрлі орын-

даушылар байқауы �н бойына қазақтың әнін, киелі аспабы – 

домбырашылық пен к�не мұра қобызды тоғыстырған ғаламат жоба.  

Рухани байлығы мол, іскер азаматтардың арқасында былтырдан 

бастап қолға алынған сайыс к�рермендер қошеметіне б�ленді. Ол 

биыл да жалғасын тапқалы отыр. «НомадLife» – �мірді сақтандыру 

компаниясы осы байқаудың құрылтайшысы болып, ұлттық 

�нерімізге жанашырлық танытып, қолдау к�рсетіп отырғанын айта 

кеткеніміз ж�н.

>ткен жылмен салыстырсақ, биылғы байқаудың ерекшелігі к�п. 

Атап айтқанда, «Дәстүрлі ән» деп аталатын үшінші аталым қосылып 

отыр. =рбір аталымға бағыты бойынша Қорқыт, Құрманғазы, Мұхит 

есімдері берілді. Бұл біздің бабаларымызға деген құрметтің белгісі. 

=р номинацияда жүлдегерге қомақты қаражат қарастырылған. 

Байқаудың ережесіне сәйкес, лауреат атанған үміткерлер �з 

сыйақысының жартысын тәлім-тәрбие беріп, �нерін шыңдаған 

ұстазына беруі міндетті. 

Қазан айының 19-і күні басталатын байқаудың биылғы серіктесі 

– ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасы қоры. Шара халықаралық 

«ЖасSTAR» �нерлі жастар фестивалінің аясында ұйымдастырылмақ. 

Бұндай серіктестік қарым-қатынас сайыстың ауқымын кеңейтуге, 

дәстүрлі музыканың �ркендеуіне септігін тигізеді. «К�шпенділер 

әуені» байқауының басты мақсаты – дарынды жастарды қолдау, 

дәстүрлі орындаушылық �нерді биік дәрежеге к�теру. 

Біржан ХАСАНҒАЛИЕВ,
П.Чайковский атындағы Алматы 

музыкалық колледжінің директоры

ген ғой. Содан кейін, Б�кішев басылып: 

«Жарайды, орнына адам тапқанша істей 

тұрсын» депті.

Осы әңгімелерді Ғарекең кейде күліп, 

кейде күрсініп отырып: «Ақыры, орныма 

адам табылғанша, біраз уақыт отырып, 

«Райпотребсоюзда» екі-үш жыл к�лемінде 

бастық болғаным бар!» деуші еді.

«Соғыстың бұл да бір сұмдығы ғой!» деп 

отыратын.

МЫНА «РЮМКЕНІ» 
МЕНІҢ ҚОЛЫМА ҰСТАТЫП 

КЕТКЕН КІМ?!

Ғарекең �зі к�зі к�рген ескі ақын-

жазушылар туралы естеліктерді тамсанды-

рып әдемі айтушы еді. Соның бірі – Тайыр 

Жароков туралы. «Тәкеңмен бас пада бір 

б�лмеде отырып жұмыс істедім. Марқұм 

аса сақ кісі еді. Ол кезде, заман солай, 

ара-арасында буфетке барып отыратыны-

мыз бар. Ол кісі ешкімді ертпей жалғыз 

баратын. Себебі ешкім куә болмауы керек. 

Соның �зінде де күніне бір-екі тартар 

виносының �зінде жан-жағына екі-үш 

қарап барып алады екен.

Марқұм, әйелінен қатты қорқушы еді. 

Оның к�зінше арақ-шарапқа жола майтын. 

Бір күні Сәбит Мұқановтың үйі қонаққа 

шақырыпты. Қонаққа шақырылғандардың 

ең кішісі –  Зейнолла, �зіміздің Қабдолов 

екен.

Содан не керек, жолай қонаққа бара 

жатып, жеңгеміз Тәкеңе: «Анау-мынау 

емес, Сәбит Мұқановтың үйі, осы жолы 

ештеңе татпа» деп Тәкеңнің уәдесін алып 

келген ғой.

Отырыстың алғашқы б�лімінде, 

Тәкең ештеңе татпай отырған. Содан 

жұрт үзіліске шыққан. =йелдер бір топ 

болып б�лек б�лмеге кетеді. Сол сәтте 

шақырылған қонақтардың ең кішісі – 

ҚҰЛАҚҚАҒЫСБАСҚОСУ

Көшпенділер әуені 

Ақын мерейтойына арналды

МАМАНДАР 
ТӘЖІРИБЕ БӨЛІСТІ

-

-
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Бірде ол кісі маған телефон соғып, 

тез осы «1-май» ауылындағы үйіне келіп 

кетуімді �тінді.

Дереу келсем, Хамза қажы ағам былай 

деді:

– Түнде түсіме Бекболат батыр 

=шекеев кірді. «Мен елім үшін шаһид 

болдым, асым берілмей қалды ғой. 

Хамза балам, саған сол аманат!» деп ақ 

сақалы желбіреп, маған батасын берді. 

Үш ат ерттетіп дайындап қойдым. Жүр, 

 Бекболат батыр қол жинап, шайқасқан 

Үшқоңырға шығып, аралап қайтайық, 

– деді. 

Не керек, содан Хамза қажыда тыным 

болмады. Мен екі ай орталық архивте 

отырып Бекболат =шекеев бастаған 

Үшқоңыр к�терілісі жайлы материалдар 

жинап, «Егемен Қазақ стан» газетіне 

мақала жарияладым.

«1-май» ауылы тұрғындарын жинап 

Хамза қажы Екейбаев осы ауылдың 

атын «Бекболат» деп атау ж�нінде ұсы-

ныс түсіріп, хаттама алып, облыс әкіміне 

кіріп жүріп, ол жақтан рес публиканың 

ономастика комиссиясына хат жолдады. 

Хамза ағам тікелей �зі с�йлесіп, мені 

Астанаға жіберді. Тек осы мәселемен ғана 

сол кездегі мемлекеттік хатшы, атақты 

жазушы қайраткер =біш Кекілбаевтың 

қабылдауында екі мәрте болдым.

Ақыры 2000 жылы «1-май» ауылына 

Бекболат есімі берілді. Ауыл  жанына 10 

киіз үй тігіп, 10 жылқы сойып  Бекболат 

батыр =шекеевке ас беріліп, Құран 

бағыштап, құрбан шалынды.

Ата шежіреге үңілсек ол ырысты 

қалың Дулат, оның ішінде Жаныс, 

одан Жайлы мыстан шыққан Есенқұл 

батырдың ұрпағы.

Есенқұл жауға шапқанда он ұлы бірге 

ат танады екен. Есенқұлдың он ұлы: 

Би гелді, Баубек, Дайырбек, Бидайбек, 

Сайбек, Тойынбек, Ақылбек, Бибек, 

Нүсіпбек, Айдарбектер ешкімге есесін 

жі бер меген к�кжал текті батыр, алғыр 

болып �седі.

Дайырбек дәулетті, сәулетті болады, 

одан тоғыз ұл туған. =шеке т�ртінші ұлы 

екен. Жасынан барымта-сыдырымтаға 

бүкіл қырғыз-қазаққа жаужүректілігімен 

аты шыққан сайыскер, барымташы бо-

лыпты. Тезек т�реден де, Қоқан ханды-

ғы нан қаймықпай, тіпті солардың кейбір 

жүйріктерін, топ-тобымен айдап әкеп 

Үш қоңырдың жықпыл-жықпылына сүң-

гітіп жіберіп, ұстатпайды. Тікелей тиісуге 

қара ормандай жаужүрек ел-жұртынан 

сескенген қоқан бектері алдап қонаққа 

шақырып алып, үзеңгісіне у жағып 

жібереді. Содан =шеке орта жолда Шу 

�зеніне жеткен жерде қаза табады. Сон-

да уы бойына тарап, ісіп-кеуіп жатқан 

=шеке айтыпты:

– Менің атымды түбінде Бекболатжан 

шығарады, соның т�ңірегінде болыңдар, 

– депті �лерінде.

=шекенің Тұрысбек, =менбек, Құр-

манбек, Бекболат, Албан, Пәзілбек 

секілді ұлдары шетінен �нерлі,  он 

саусағынан �нер тамған ұста болған.

Б е к б о л а т  = ш е к е е в  1 8 4 3  ж ы л ы 

Үшқоңыр тауында туған. Ол жасынан 

арабша оқыған, сауатты, к�зі ашық, 

билікке араласып би болған, орысша 

жақсы білген, ел ішінде қадірлі, сыйлы, 

әділдігімен аты шыққан, ағайындарының 

басын қосып, басшылық жасаған, с�зге 

ұста, бес мезгіл намазын қаза қылмаған 

Құран оқыған діндар жан болған екен, 

елі болыстыққа да сайлаған. 1905-1906 

жылдары Мекке-Мединеге барып, 

қажы атанып келген. Немере бауыры 

Ниязбекұлы Сәт болыс Қарғалыда мешіт 

сала бастағанда Бекболат бүкіл бауырла-

рымен болысып, бірге салысқан.

***

Бекболат =шекеевті 1916 жылғы ұлт-

азаттық к�теріліс кезінде бүкіл ел-жұрты, 

Алатаудың күнгейіндегі қырғыздар, 

Шу бойындағы дүнғандар барлығы 

бірауыздан басшы сайлап, хан к�тереді.

1916 жылғы шілдеде Қазақстан мен 

Орта Азия халықтарының отарлық езгіге 

қарсы ұлт-азаттық к�терілісі басталды. 

К�терілістің пісіп-жетілуіне жалпы отар 

�мірінің ауыртпалығы, бодан ел-жұртты 

озбырлықпен қанауы, құнарлы жерлерді 

қилы сылтаумен «мемлекет пайдасы-

на» жүйелі түрде тартып ала беруі, одан 

Ресейдің бірінші дүниежүзілік соғысқа 

қатысуына байланысты үкіметтің импе-

рия бұратаналарына шектен тыс алым-

салық салуы әсер етті. Ал к�теріліс қи-

мылдарының Қазақстан мен Орта Азия 

халықтары арасында жаппай орын алып, 

іс жүзінде бір мезгілде шығуына «Ақ 

патшаның» әйгілі «Июнь жарлығы» – Ресей 

�ңірлерінде де казак-орыс жазалаушы-

ларымен қарулы ұрыстар болды. Қордай 

мен Верный арасындағы барлық по-

шта стансалары қиратылды. Екей елін 

к� теріліске Мақыш Райымбекұлы, ал 

Шиен дегі ел-жұртты >теп Омарбек 

Жантаев бастап алып шықты. Күнбатыс 

Қастек болысындағы к�терілісті Нүке 

Сатыбеков, Сатай К�бегенов басқарды. 

Жайылымыс болысында 73 жастағы 

қарт, ел басшысы Бекболат =шекеев атқа 

қонды.

7 шілдеде Үшқоңырда  Жайылмас 

қазақ тарының съезі  болады.  Отар 

прис тавы Гилевтің бірінші тамыз күні 

жазған хабарына қарағанда, 8 шілде 

күні Қарғалы, Бидалы, Күрті, Ұзынағаш 

болыстарының мыңнан астам қазақтары 

Үлкенсаз жайлауына жиналады. Мал 

санағын жүргізуге келген шенеунік 

Ивановқа қарсы пікір айтады. «Не істесе 

де балаларымызды солдатқа бермейміз» 

деп жазба түрде қарсылық білдіреді. 

Оған =міре Т�леубаев бастаған 45 кісі 

қол қояды. 10 шілде күні тағы да сол 

Үлкенсазда 5 мың адам қатысқан жиын 

�ткізіледі. Жиналғандар «Патшаға солдат 

бермейміз, бәріміз бірігіп соғыс ашамыз» 

деп к�пшілікке хабарлайды.

Осы жайында 9 шілде күні Үлкен-

сазға барып, «ештеңені біле алмай орал-

ған» Ыбырайым Жайнақов 13 шілдеде 

Верныйға – Меркі,  Үлкен Алматы 

болыстарының әйгілі адамдарын ша-

қырады. Жиналыс �ткізеді. Басқосуға 

Тоқаш Бокин де қатысады. Жайнақовтың 

іс-әрекетін, пиғылын әшкерелейді. 

жа залаушы отряд та асуға жетіп қалған. 

Отряд бастығы – Верный оязының �зі, 

подполковник Базилевский. Отряд Вер-

ный гарнизонының – Симбирск жаяу 

әскер полкінің солдаттарынан табан 

астында іріктелгендер. Олар қаланың 

атты полициясы мен �рт с�ндіргіштер 

дивизиондарының аттарына мінгізіліп, 

кіші Алматыдағы соғыс қоймасынан 

(крепостен) қылыш-сайман, оқ-дәрі 

алысымен-ақ, осылай ж� нелтілген. Жол-

шыбай Қаскелеңде от рядқа жолбастау-

шылыққа және тілмаш тыққа бірқауым 

казак-орыстар қосылды.

...Солдаттар ауыл-ауылды  аралап 

бала-шаға демей ұрып-соғып, қылыш-

пен турап, еркеккіндікті түгел қыра 

 бастады. Алатау етегі қанға б�кті. Бәріне 

«Бекболат ты тауып беріңдер» деп тепсінді.

«Халықты қынадай қырып жіберме-

сін» деп Бекболат «ел  басына түскен қор-

лыққа шыдамай» �зі келіп, Шамал ғанда 

тұратын Т�легенов Балғабектің үйінде 

жауына беріледі.

Қыркүйектің 7-сі күні губернатор 

Фольбаумның: «екі күн ішінде тергеліп, 

сотқа берілсін» деген әмірімен Алматы-

да (ресми Верныйда), қолма-қол соғыс 

жағдайындағы заңмен жүргізілген әскери 

сот процесі �теді.

бай Бижанұлының, Сағындық Жаныс-

байұлының, Иісбай Самалұлы ның, =мір 

Шуақұлының, Сәрсенбек Қошақұлының, 

Бұғыбай Құрман бай ұлының, Сұлтанбай 

Кебекбайұлының, Елеусіз Бағылұлының, 

ерен ерліктерін бүгінгі ұрпақ ұмытпауға 

тиіс.Бабалар батырлығын, олардың ел 

үшін �лімге жол тартқан қайсарлығын, 

біз үшін бітімсіз қалған сол бір қант�гісті 

білсе екен дейміз.

Б е к б о л а т т ы ң  а з а т т ы қ  ұ р а н ы , 

к�теріліс дүбірі сарқыла қоймаған 1936 

жылы бұл оқиғаны жазушы Дәулетбаев 

қағазға түсірген (Еркебай Қойшыбаев. 

Үркіншілік жыл. «Қазақ әдебиеті», №20, 

14 мамыр, 1996 жыл; Қазақстан Респу-

бликасы Мемлекеттік мұрағаты, 76-қор, 

510-іс, 385-397-беттер).

Жайылмыс болысындағы к�терілісті 

дайындаған, оған басшылық еткен Тоқаш 

Бокин екендігі айқын сезіледі. Бекболат 

=шекеевтің соғыс жоспары орасан еді. 

Оның батыстағы – Ботбай, шығыстағы – 

Албан, Қырғыздағы – Пішпек, Тоқпақ, 

Ыстықк�л к�терілістерімен тікелей бай-

ланысты болғандығын соттың протокол-

дары да дәлелдейді.

Ресей Думасының мүшесі, кейін 

уақытша �кіметті басқарған Керенский 

бұл 1916 жылғы Қазақстан мен Орта 

�Ш�О�ЫР�А 
ТУ ТІККЕН
БЕКБОЛАТ ӘШЕКЕЕВ 
ЖАЙЛЫ НЕ БІЛЕМІЗ?

Азиядағы к�терілісті басып-жаншудың 

сорақы асқындағанын «Бұл �мірде 

мұндай сұмдық геноцид бұрын-соңды 

болмаған» деп жазды.

Бекболат =шекеев бастаған ұлт-

азаттық к�терілісі жеңіліспен аяқталды. 

Рас, патша жендеттері бас к�терген 

қазақты атты, шапты, түрмеге салды, 

Сібірге айдады, дарға да асты, бірақ 

тәуелсіздікке деген елдің ұлттық рухын 

жоя алмады.

Патша жендеттері к�терілісшілерді 

ғана емес, олармен бірге бейбіт халықты 

да қатал жазалады. Жалпы Түркістан 

�лкесі бойынша мәліметтерде мыңдаған 

к�терілісшілер сотқа тартылып, 347 адам 

�лім жазасына, 168 адам каторгалық 

жұмыстарға, 129 адам түрмеге отыруға 

кесілді (ҚР ОММ, 46-қор, 1-тізбе, 385-іс, 

42-п).

Қатал қуғын-сүргінге ұшыраған 

300 мыңнан астам адам немесе Жетісу 

�ңірінің тұрғылықты халықтарының 

т�рттен бір б�лігі атамекендерін тас-

тап кетуге мәжбүр болды. Сондықтан 

да Жетісуды мекендеуші тұрғылықты 

халықтар 1916 жылды тек қана к�теріліс 

жылы емес, сонымен бірге «Үркіншілік» 

(үрке к�шу) жылы ретінде к�п уақыт 

ұмыта алмады.

Бекболат =шекеев дарға асылғанда 

жұрт күңіреніп кетті. Күнде ертеңгісін 

ел жиылып келіп қараса дарға асылған 

батырдың табаны жерге тиіп, жерді басып 

тұрады.

Жібі созылып, денесі ұзарып екі та-

баны жерді басып тұрғанын к�ріп қалың 

жұрт: «Арда ардағымыз-ай, асыл еріміз-

ай» деп қан жылайды.

Болыс Сәт Ниязбекұлы Мақыш 

Райымбекұлы,  Омарбек Жантаев, 

 Оразалы Күртібаев бастаған жеті наркес-

кен �жет жігіттерді жинап:

– Батыр Бекболатымның сүйегін 

алып келіңдер, не �здерің соның жолында 

құрбан болсаңдар, �зім жаназаларыңды 

шығарамын, – депті к�зінен аққан жасы 

сақалынан алты тарам болып ағып.

Мақыштар серіктерімен түн жамы-

лып жүріп, екі казак сақшыны �лтіріп, 

 Бекболат батырдың денесін дардан алып 

кетіп, Сәт болысқа әкеледі.

Сәт болыс шымы қалың жерден ақым 

қаздырып, �зі Құранын оқып шығарып, 

к�міп, бетін шыммен қайта бекітіп 

тастайды. Казак солдаттар ары-бері 

шапқылап іздейді, бүкіл бейіт-зираттарды 

қарайды, Бекболаттың денесін таба ал-

майды.

Үшқоңырдың етегінде отырған бүкіл 

бала-шаға, туыстарын қатаң сұраққа ала-

ды. Олар білмейтіндерін айтады.

Барлық бала-шағасын, жақын  бауыр, 

туыстарын Верныйға жаяу күйінде ай-

дайды. Жол ж�некей еркек біткеннің 

бәрінің оң қолдарын ұрып сындырып, 

ал әйелі мен қыздарының оң к�здерін 

винтовканың штыгымен ағызып жібереді.

=шеке тұқымы содан соқырлар мен 

Сот мүшелері Бекболаттан бірнеше 

рет жауап алды. Бірақ халықтың адал 

ұлы, ержүрек ардагерінің: «Халқым, 

сендердің ешқайсысыңды да жылат-

паймын. Бар кінәні �з мойныма ала-

мын. Сендер үшін құрбан боламын» 

дегені, айтқанын орындауы оның адамға 

деген шексіз сүйіспеншілігін,  жау 

алдындағы қайсарлығын, батылдығын, 

бірбеткейлігін, алдына қойған мақсатына 

беріктігін байқатады. Бұл ойымызды 

Бекболаттың тергеушілерге берген мына 

жауабы да толықтыра түседі. «Ешкіммен 

байланысым болған жоқ. К�терілісті �зім 

ұйым дас тырдым» деп �лім тұзағын сана-

лы қарсы алады. К�пшіліктің құрбаны 

болуға бекінеді.

Бас-аяғы бір күн ішінде әскери сот 

Бекболат бастаған 13 адамға (ішінде 

Бекболаттың үлкен баласы =бділдә бар) 

ақиқат-айғақсыз ең ауыр жаза – дарға асу-

ды ұйғарды. Бекболат =шекеевке «заңсыз 

съезд шақырды», «елді к�теріліске 

үндеді», «�зін хан жариялады» деп, оны 

және оның жақын серіктері  Тамабаев, 

Бекбатыров, Сыпатаев, =бдірашев, 

Сатқынов, Қасымбековті қылмыстың 

ең ауыр жазасына – дарға асуға үкім 

шығарды. Үкімді Фольбаум сол күні 

бекітті.

Бұл қыркүйектің 8-і күні болатын.

Қыркүйектің 9-ы күні. Таңазанғы елең-

алаңда абақтының к�п камераларының 

бірінен:

– Молданы әкетті! Молданы әкетті! 

Ләйлаһа иллалаһ! – деп сүрен салған бір 

тұтқынның жанайғайы шықты. Молда-

сы – Бекболат. Бекең сол аз күн ішінде 

абақтыда «молда» атағын алған. Ажал 

аузында жатса да бес уақыт намазын 

қаза етпеген, тұтқындар басын сәждеге 

жығып, �зі имамдық жасаған.

Сәске әлетінде Бекболаттарды мыл-

тық кезеніп, қылыш к�терген айдауыл 

тұтқын дарды күні бұрын дайындалған 

жерге ай дап келді. Губернатор әмірімен 

т�ңіректегі дүйім ел осында айдаумен 

келтірілген. «К�р  сін, түге! Шошысын! 

Дәрмені қаш сын!» деген Фольбаум үкімін 

іске асырды.

Түркістан генерал-губернаторы 

 Куро пат киннің сол жылғы 12 желтоқсан-

дағы бұйрығы бойынша Жайылмыс 

 бо лысының 23 адамы қосымша тергеуге 

тартылып, әскери соттың қармағына 

ілікті. Бас-аяғы үш күн ішінде әскери сот 

14 адамды «бүлікті» деген айыппен �лім 

жазасына кесті. Олардың ішінде: =шекеев 

(Бекбо лат тың ортаншы баласы), =бішев, 

Аманбаев, Нұрабаев, Сұлтанов, Аман-

жолов, тағы басқалары бар. Куропаткин 

сот үкімін ірікпей 22 ақпанда бекіткен, 

бірақ сол күндері  Петроградта Ақпан 

к�терілісі басталып, ол үкім орындалмай 

қалды, сонда да елді меңдеген езгілік дерт 

асқындаған бетінде қала берді.

Үшқоңырда сұрапылда оққа сойыл 

сермеп, азаттық үшін �лімге жол тарт-

қан: Мұсабай Рысқұлұлының, К�пес-

«Солдатқа бала беруді шешу үшін Жетісу 

қазағының басы қосылуын» талап етеді. 

Ал келесі күні халық қамқоршысы Тоқаш 

Бокин Үлкен Алматы, Шамалған, Шығыс 

Қастек болыстарын аралауға аттанады. 

12 шілдеде – Мойынқұмда, 14 шілдеде 

– Үлкен Алматыда, 3-4 тамызда Шығыс 

Қастекте болады. Ондағы ауыл азаматта-

рымен с�йлеседі. К�теріліс басшыларын 

тағайындайды. Жалынды с�здер с�йлейді. 

Халықты патшаға қарсы к�терілуге 

үгіттейді. 17 тамызда Самсы мен Шиен 

бекеттеріндегі жазалаушы отрядтарға 

қарсы шыққан к�терілісшілердің басы-

қасында болады. С�йтіп, Самсыда (бас-

шылары – Қасабек Кәкенов, Сырғабек 

Жалпыетеков, Қасеней Айдарбеков), 

Шиенде (басшылары – Омарбек Жантаев, 

Досмұхамбет Қашағанов, Нүке Сатыбе-

ков, Мойнақ Берденов, Бектұрсын Кебек-

баев, Қашаған Ырысқұлбеков), Ақшиде 

(басшысы – Қарабай Аламанов) болған 

халық қозғалысына белсене араласады. 

С�йтіп, 4 тамыз күнгі Шиенде тұратын 

Қашаған Ырысқұлбековтің үйінде 

келіскендей, Самсы-Шиен-Күртібастау-

Ақши к�те рілісшілері  Ұзынағашқа 

беттейді. Одан Үшқоңырдағы Бекболат 

=шекеевке қосылып, Алматыға шабуыл 

жасауға бекінеді.

…Бекболат ауылында үш тәулік бойы 

ел ақсақалдары мәжілістесуде. «Құрық 

ұстаған малшыны, таяқ алған қойшыны, 

соқа соңында жүрген егіншіні түгел матап 

беріп, бала-шағаны аштан қырмаймыз, 

қарақан басымыз қаңқиып қалмаймыз. 

Патша �кіметінің Жарлығына қарсымыз» 

дейді ақсақалдар с�з түйіні.

– Басшы Бекболат! К�тер =ше кейдің 

к�к туын! =умин!.. – деп жасы тоқ санды 

алқымдаған Қалампырдың Мыңжасары 

алақа нын ілгері жайды.

– Кеудесін оққа тоспайтындар атқа 

мінбесін! – деді Бекболат �зінен бір лебіз 

күткен қалың топтың шарасыз к�здерін 

шола қарап. – Мылтық атылғанда тауға 

шаппай, жауға шабыңдар! – деді және 

біраз ойлана түсіп, қатты-қайырымсыз 

жауды жақсы білетін Бекболат.

Ел рухы қызылтанау боп сабылып-

шалдығусыз-ақ,  қол к�термей-ақ, 

 Бекболатты бірауыздан басшы сайлап 

алды. Ақ киізге отырғызып, хан к�тереді. 

Бекболат та жұрт үкіміне жүгінді.

«Алматыдан орыстар шығыпты» деген 

хабар жұртты біраз сейілткендей болды, 

асуларға сақшылар жіберіліп, олар екі 

асудың Шұбарат пен Жамбастың аузын 

алды, жол бойынан сыбыс тыңдайды, 

�ткен-кеткендерді сұраққа тартады.

– Қайдағы орыс?! – дейді жансыз 

боп келгені кейініректе әйгіленген бір 

«жолаушы». – Алматыдан шықтым, 

ырымға бір орыс к�ргенім жоқ, – дейді 

ол сақшыларға.

– Олай болса, жігіттер, тартыңдар, 

жуық жердегі ауылдан қымыз ішіп 

 қай тайық.

Сол екі арада Алматыдан шыққан 

мыңнан сәл асатынын ескеретін болсақ, 

патша жарлығы тұтастай орындалған 

жағдайда әрбір үшінші шаруашылық 

�зінің негізгі еңбек етушісінен айырыла-

ды екен. Ал мұндай м�лшерде жұмысшы 

қолын майданның тыл жұмыстарына әкету 

Қазақстанды ұлттық апатқа ұшыратуы 

мүмкін еді. Жарлық Қазақстанның барлық 

аймақтарында дерлік жаппай наразылық 

тудырды. =лихан Б�кейхановтың с�зімен 

айтсақ, «қалың елдің дариядай толқуы 

басталды».

К�терілістің алғашқы ошағы Жетісу 

облысында пайда болды. Мұнда патша 

Жарлығына қарулы қарсылық шілде-

тамыз айларында бұқаралық сипат алды. 

Барлық жерде найза сүңгілермен, қылыш, 

шоқпарлармен, жекелеген қарапайым 

аңшы мылтықтарымен қаруланған сар-

баздар жасақтары ұйымдастырылды. 17 

шілдеде ресми билік Түркістан �лкесінде, 

оның ішінде Жетісуда соғыс жағдайын 

жариялады. Патшалық �кімет органдары 

Жетісуға ірі жазалаушы әскери күштер 

жеткізе бастады. Тамыз айында 35 рота 

жаяу әскер, 2 жүздік атты әскер, 240 атты 

барлаушылар, 16 зеңбірек, 47 пулемет, 

бірнеше майданнан қайтарылған әскери 

б�лімшелер, жергілікті казак күштері 

пайдаланылады. К�терілісшілерді жаза-

лау үшін облыстағы орыс селолары мен 

казак станцияларының тұрғындарынан 

қарулы жасақтар құрылды. Бір жағында 

– бақайшағына дейін қаруланған, әскери 

�нердің бар қыр-сырына үйретілген 

патша әскері,  екінші жақта нашар 

қаруланған, үйретілмеген, әлеуметтік 

және ұлттық азап тан шығуға ұмтылған 

к�терілісшілер жа сақтары шайқасқа түсіп 

жатқан болатын.

Қызу қарқынмен лап ете түскен Же-

тісу к�терілісіне қазақ, қырғыз, ұйғыр, 

дүн гендер жұмыла атсалысты. Қатар ла-

рына 10 мыңнан астам адам тұрған к�те-

рілісшілер Самсы т�ңірегінде жазалау-

шылар жасағына шабуыл жасап, оларды 

Верныйға қарай шегінуге мәжбүр етті. Та-

мызда Верный мен Пішпек арасындағы 

байланысты үзіп тастады. 

=скери дала соттарының сүйенген 

«құқықтық» негіздерінің бірі «Жаза-

лау туралы» әскери Жарлығының 279-

бабы болды. Онда жалғыз �кім – �лім 

жазасы туралы ғана айтылады. Мұны 

Жетісу облысының әскери губернаторы 

Фольбаумның қолы қойылған құжаттар 

растайды.  Бұл құжаттағы «аяусыз 

жазалаңдар», «тез арада қамаңдар», «тез 

арада �лтірілсін». «К�терілісті басудың 

бір-ақ жолы бар. К�терілген болыста 

бірден бірнеше жүз адамды қырып-жою 

керек» деген с�здер де – сол қанішер 

губернатордың нұсқауы. Мұндай қанды 

операцияларды жазалаушылар әр жерде 

жүргізді. Казак қылышы мен мылтығынан 

жазықсыз қырылған қазақтар аз болған 

жоқ. Шамасы жеткен ел үдере к�шіп 

Қытай ауып кетті. 1916 жылы тамыз-

қыркүйек айларында Асы, Самсы, Отар 

жарқыраған – Нұрсұлтан есімді ұлды 

�мірге әкелді. Нұрсұлтан =бішұлы – 

еліміздің бағы болып, тәуелсіздігімізді 

бейбіт жолмен алып берді, Тәуелсіз 

Қазақстан әлемді мойындатты.

1916 жылы Бекболат батыр Боралдай-

да дар алдында соңғы с�зіңді айт, патша-

дан кешірім сұра дегенде:

Рас мен соғысуға шықпақ болдым,

Басыңды жер астына тықпақ болдым.

Еңіреген елім үшін соғыс ашып,

Ақ патшаның тұқымын құртпақ 

 болдым, – деп қасқайып тұрып, айғай 

салыпты.

Ал 1986 жылғы желтоқсан қаһарманы 

Қайрат Рысқұлбекұлы:

«Қазақ деген атым бар,

Атам десең атыңдар!» деп басын имей, 

тәуелсіздік жолында құрбан болды ғой, 

қайран ер! 

Қайран қайсар рухты, қайтпас қара 

нардай батырлар осылар емес пе?!

Бекболат =шекеев басқарған к�теріліс 

жайлы Зейін Шашкин, Ғ.Сапарғалиев, 

Е с б е р г е н  Е с т а е в ,  Х . Т ұ р с ы н о в , 

Ғ.Мүсірепов, Шерхан Мұртаза, Балғабек 

Қыдырбекұлы, Мейрамбек Т�лепбер-

генұлы, Т�леу К�лбаев, т.б. к�птеген 

ғалым, жазушы, журналистер қалам 

тербеді,  арнайы ғылыми жинақтар 

шықты. =сіресе қазір жүзге келген ар-

дагер – қаламгер журналист Үсенбай 

Тастанбеков ағамыз к�п зерттеп, құнды 

деректерді жазды.

1916 жылғы осы к�терілістің жалынды 

жыршылары Жамбыл, Үмбетәлі Кәрібаев 

секілді атақты ақындар ел-жұртын, 

к�терілісшілерді жігерлендірді. Жамбыл 

Қастек, Шиен к�терілісшілерінде бо-

лып, азаттық жайлы жар сала жырлады, 

кейін Үшқоңырда күндіз-түні қайсар 

сарбаздармен бірге болып, жалынды 

�леңдерін айтты. Шүкітай және басқа 

да ақындар к�терілістің бел ортасында 

жүрді. Иса Дәукебаевтың «Бекболат» 

 поэмасы оқулықтарға енгізілді. 

Шамалғанның ауылым жағасында,

Кім жетеді асылдың бағасына.

Ардақты аға сен едің, ер Бекболат,

Тұлпар мініп, ел бастап барасың ба? 

– деп жырлапты Шүкітай ақын. Бүгінгі 

азат елдің ұрпақтары жетпесе, кім жетеді 

асылдың бағасына?

Бұл аталарымыздың ерлігі – ұлт-

азаттық қозғалысы тарихында батырлық 

пен батылдықтың, азаттық аңсаған елдің 

рухының биіктігін танытатын адалдық 

пен азаматтықтың символына айналды.

Кеше мен бүгін үшін талассаң ертеңің-

нен айырыласың. >ткенді құрметтеу – 

болашаққа үлгі �неге. 

Бағалай білмегенге бақ қонбайды.

Қуана білмегенге құт қонбайды.

Ел-жұртымызға береке-ынтымақ 

берсін, Бекболаттай арыстарымызды 

бағалай білейік.

Нағашыбек ҚАПАЛБЕКҰЛЫ,
жазушы

-

шо лақтар елі атанады. Кеңес �кіметі ор-

нап, аман қалғандар фамилияларын �згер-

тіп, басқа елге сіңіп кетеді. Қуғын-сүргін 

алпысыншы жылдарға дейін созылады.

Батырдың дарға асылған жері Борал-

дай жотасына, кезінде орталық архив 

директоры Марат Хасанаев, Жамбылов 

=лімқұл, Хамза қажы Екейбаевтарды 

апарып, теледидарға түсіріп, сол жерге 

құран оқытып, құрбан шалдырған едім.

Аруақ, оның ішінде қасиетті әулие, аруақ 

айтады екен: «Дүниеден �ткен соң жүз 

жыл жерде бо ламын, жүз жылдан соң елде 

боламын» деп.

Биыл Қарасай ауданындадағы Бек-

болат ауылында халық батыры, азаттық 

үшін арыстандай алысқан, тәуелсіздігіміз 

үшін жанын қиған Бекболат =шекеев 

атындағы саябақ ашылды. Бұл – сол 1916 

жылғы ұлт-азаттық к�терілісінде құрбан 

болғандардың рухына арналған лайықты 

ескерткіш деп бағалаймыз. 

Арада 70 жыл �ткенде 1986 жылы 

желтоқсан к�терілісі – сол он алтыншы 

жылғы к�терілістің заңды жалғасы, рухы 

қайсар қазақ елінің тәуелсіздікті аңсаған 

ерекше бұлқынысы еді.

Үшқоңыр тауы толғанып, толғатып 

1916 жылдан кейін, арада 24 жыл �ткенде 

бұл қасиетті асқар байтақ тауда маңдайы 

императоры ІІ Николайдың 1916 жылғы 

25 маусымда қол қойған «Империяның 

еркеккіндікті бұратана халқын армияның 

іс-қимылы ауданында қорғаныс құрылыс-

тарын және соғыстың қатынас жолдарын 

салу ж�ніндегі жұмыстарға, сонымен 

бірге мемлекеттік қорғаныс үшін қажет 

кез келген �зге де жұмыстарға тарту ту-

ралы» пәрмені себеп болды. Жарлық 

бойынша тыл жұмыстарына 19-дан 43 

жасқа дейінгі қазақтардан 240 мыңға 

жуық кісі алу белгіленді. Егер сол кездегі 

қазақ шаруашылықтарының саны 700 
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РАХЫМЖАННЫҢ 
ҰЛЫ БОЛУ – МАҢДАЙҒА 

БІТКЕН БАҚЫТ... 

Ермерей ОТАРБАЕВ:

ӨМІРБАЯН

Рахымжан Қасымғалиұлы Отарбаев Атырау об-
лысы Құрманғазы ауданында 1956 жылғы 19 
қазан күні туған. 1977 жылы А. Пушкин атындағы 
Орал педагогикалық институтын бітірген. «Қазақ 
әдебиеті» газеті мен «Жалын» журналында бөлім 
меңгеруші, кейінгі жылдары Қазақстанның Қырғызстан 
Республикасындағы елшілігінде атташе, Маңғыстау 
облыстық телерадиокомпаниясында төраға, Аты-
рау облыстық қазақ драма театрында директор, 
Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінде 
сектор меңгерушісі боып еңбек етті. 2009-2010 жыл-
дар аралығында Астанадағы Ұлттық академиялық 
кітапхананың Бас директоры қызметін атқарды.
«Ақ Жайық kz» журналының Бас редакторы болды.
Жазушының әр жылдары «Шер», «Жұлдыздар құлаған 
жер», «Жайық жыры», «Қараша қаздар қайтқанда», 
«Дауысыңды естідім», «Біздің ауылдың амазонкалары», 
«Злато зарытого клада», «Отверженный мир» және 
таңдамалы шығармаларының 2 томдығы жарық көрген.
Қытайдың «Ұлттар» баспасынан қытай, қазақ 
тілдерінде 2 томдығы, Ресейдің «Художественная лите-
ратура» баспасынан орыс тілінде 1 томдығы және араб, 
қырғыз тілдерінде кітаптары жарық көрген. Жекелеген 
шығармалары түрік, араб, ағылшын, француз, итальян, 
болгар, тілдерінде басылған.
Драматургия саласында да өнімді еңбек етті. Оның 
«Бейбарыс сұлтан», «Бас», «Нашақор жайлы  новелла», 
«Нұржауған – ғұмыр», «Сырым батыр», «Мұстафа 
Шоқай», «Нарком Жүргенов», «Ғабит», «Мен 
сізді сатқан жоқпын», «Әміре»  сынды пьесалары 
республикалық және шетел театрларында сахналанған.
Рахымжан Отарбаев Қазақстан Жазушылар Одағы 
басқармасының және қазақ Пен-клубының мүшесі.
Республикалық Махамбет атындағы сыйлықтың, 
Халықаралық Айтматов академиясының академигі. 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, «Парасат» 
орденінің иегері. Президент стипендиясының иегері.
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің, 
Батыс-Қазақстан облысының М. Өтемісов атындағы  
құрметті профессоры, Атырау қаласы, Құрманғазы 
ауданының құрметті азаматы.
Сорбонна университетінде Рахымжан Отарбаевтың 
творчествосы туралы арнайы лекция оқылған.
Жұбайы Сәуле екеуі Ермерей есімді ұл мен Қаракөз, 
Жансая, Айжамал атты үш қыз тәрбиелеп өсірген.

(Басы 1-бетте)

– =кемнің дүниеден озғанына аз ғана уақыт 

�тсе де қатты сағынып жүрмін. =кем сырттай 

қатал к�рінген мен мінезі �те жұмсақ еді. >те ба-

лажан еді. Мені «жалғызым» деп жиі ерке лететін. 

Үш қарындасымды «үш к�кем» дейтін. Үлкен 

қызы – Қарак�зді «К�г�з», кенже қыздары – 

Жансая мен Айжамалды «Жаш�н», «Кенжебике» 

деп еркелететін. Сұраған затымызды алып беріп 

�сірді. Бетімізден қаққан жоқ. Бала кезімізде анам 

к�біне үй шаруасымен, әкеміздің жағдайын жа-

саумен, ұл-қыздарының тәрбиесімен айналысты. 

=кем демалыс күндері Қарак�з екеумізді міндетті 

түрде паркке апарып қыдыртып, бізге к�ңілін 

б�летін, бұл әдеті және бұлжымайтын. «Анаңды 

тыңда» деп сол кездің �зінде құлағымызға құйып 

отыратын.Есейген соң да әкем екеуміз әртүрлі 

тақырыпта ұзақ әңгімелесетін едік.Кейде пікіріміз 

келіспей қалатын сәттер де болатын. Сондай 

кезде «дұрыс, екеуміздің �мірге, қоғамға де-

ген к�зқарасымыз бір нүктеде үйлесуі міндетті 

емес, �зіңнің пайым-байламың болу керек» деп 

қоятын. Тіпті менің балаң ойларыма күліп те 

алатын. Мүмкін, ішінен: «=й,балам-ай...» дейтін 

болар. Қазір оңаша қалғанда сол сәттерді аса зор 

сағынышпен еске алып жүрмін...

«АНАМ ЕКЕУІ КЕРЕМЕТ 
ГАРМОНИЯДА PМІР СҮРДІ»

– Үйде анам мен әкем екеуі ұзақ шай ішіп, 

к�п әңгімелесетін. Кейде әкем темекі шегуге 

шығып келеді. Сосын екеуі қайтадан ас үйде ұзақ 

отырушы еді. Жалпы әкем шайды �те жақсы 

к�ретін және баптап ішетін. Бәлкім, анам екеуі 

арасындағы жас айырмашылықтың әсері ме, 

әкем ол кісіні қатты еркелететін. Ұлы ретінде мен 

оны сезініп �стім. Екеуі �те бір ғажап гармония-

да �мір сүрді деп айтсам болады. Анам Сәуле ер 

адамды сыйлап, жоғары қоятын жанұя да �скен, 

сол себепті де болу керек, қандай жағдайда бол-

масын, әкем нің қас-қабағына қараумен болды. 

Анам әкем демалып жатса, үй-ішінде тыныш-

тық тың болуын, мазасын алмауын қатаң қада-

ғалайтын. Ешқашан бір-бірі нің атын айтқан 

емес. Керісінше, «мамасы», «папасы» деп қатты 

сыйлайтын, бірін-бірі �те жақсы к�ретін. =кем 

алыс-жақын сапарлардан «шіркін, үйге жет сем 

деп келе жаттым» деп сағынып оралатын.

Пенде болған соң, оның үстіне шығармашылық 

адамы болған соң түрлі к�ңіл-күйде болатын 

шығар, алайда әкемнің отбасында ашуланған 

сәтін к�рмеппін. Кейде үйге ренжіп келетінін 

немесе телефонмен біреулермен қатты с�йлесіп 

жатқанын к�реміз. Бірақ ол к�ңіл-күйді отбасына, 

тіпті де қа тыстырған емес. К�ңілді кезінде еркіне 

бағына бермейтін шашын сұқ сау сағымен орап-

орап жіберіп, басын �зіне ғана тән қимылмен 

қозғап қойып �те әсерлі әңгімелер айтатын. 

Кейде жазудан шаршап, миын тынықтырғысы 

келсе жезделерімді шақырып алып карта ой-

найтын, құмар ойын емес, әдеттегі ойын. Одан 

қалса «кеттік балам, киін» дейді, сосын екеуміз 

ғана бильярд ойнауға кетіп қалатын кездеріміз де 

болатын.

«АНАМ MЛІ СЕНЕ 
АЛМАЙ ЖҮР...»

– =кем мені кішкентей кезімнен қасын да 

ертіп жүрді. Сапарларда жағдай таңдамайтын, 

адамдарға салмақ салмауға тырысатын. Жол-

дастары к�п болды деп айта алмаймын. Маған 

жігіт боп, айна алдында тұрып шашымды қайыра 

бастаған кезімде: «Балам, жолдас к�п болар. Ол 

жолда кездесіп жолда қалады. Достыққа сақ бол. 

=кеңде дос аз. Сол есіңде болсын» деп айтатын.

Рас екен... =кем �мірден �ткелі сол с�зді жиі есіме 

аламын...

=кемнің Райса деген қарындасы, Бекежан де-

ген інісі әжем Шамсия �мірден �ткен соң шетінеп 

кеткен. Ал �зі жалғыз бала болып �скен. Ет жақын 

туыстары жоқ. Немере апа жезделері, ағалары бол-
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ды. Солармен араластық. Сол кісілерді білемін. 

Атырауда той к�п.Бәрі келгенін қалайды. =кем 

тойға барғанымен, соңына дейін отырмайтын. 

Аз уақыттан соң үйге кеп шай ішіп, жазуға оты-

ратын.«Даңғазамен босқа уақыт �лтіргенше, бір 

бет болса да жазу жазғаным жақсы» дейтін еді.

=кемнің шығарма жаз ғандағы сәтін анам 

жақсы біледі. Ол туралы менен г�рі ол кісі к�п 

нәрсе айтады.

Анам әкемнің кетке ніне әлі күнге дейін 

сене алмай жүр... Жалпы әкем жазуға кіріспес 

бұрын ойша ұзақ дайындалатын. Дерек-дәйегін, 

шығарманың формасын, идеясын ұзақ әзірлейтін, 

сосын жазылу сәтін күтетін. Сосын ойға жиған 

идеясын, қағазға тез түсіретін. Шығармасын 

жазып бітіргенде балаша қуанатын, кейде бізге 

дауыс тап оқып та беретін. =кемнің с�йлеу тілі 

қандай бай болса, жазу тілі одан да к�ркем, 

тапқыр және оқырманның сезіміне қатты әсер 

және жақын шетелдердегі әріптестерімен ке-

ремет достық және әріптестік байланыс орна-

тып, соның нәтижесінде әкемнің шығармалары 

қаншама тілдерге аударылды. Үкіметке қарап, 

алақан жайып қалған жоқ, �зі бел шешіп кірісті. 

Мәскеуден әдеби агент ұстады. Кейде �зіне �зі  

әдеби агент болды деуге де болады. Бұдан б�лек, 

соңғы жылдары драматургияда �те жемісті еңбек 

етті. Алматы мен Астанадағы ірі-ірі театрлар-

да, барлық облыстық театрларда спектакльдері 

қойылды. Қаншама тарихи тұлғаларға арнап 

деректі �лмес пьесалар жазды. Мұның барлығы 

әкемнің еңбекқорлығын, шығармашылыққа деген 

жауапкершілігін, күрескерлігін білдіреді. Алпыс 

жасқа толған мерейтойы қарсаңында Атырау 

қаласында облыс әкімі Нұрлан Асқарұлы Ноғаев-

тың тікелей қолдауымен «Рахымжан Отарбаев тың 

Екінші халықаралық театр фестивалі» �ткендігін 

бүкіл ел-жұрт біледі. Жалпы Атырау дүркін-дүр-

кін �ткізді ғой фестивальді. >з еліміздің даңқты 

тұлғаларын былай қойғанда, шетел ден қаншама 

к�рнекті тұлғалар қонақ болып келді. Бүкіл 

республиканың же текші театрлары бұрын-соңды 

Атырау топырағында дәл осылай бас қосқан емес. 

Апта бойы Атырау халқы театр әлемімен, әкемнің 

сахналық қойылымдарымен алаңсыз табысып су-

сындады. =кемнің соңғы сәт-сағаты соғып уақыты 

келгенде де �ңір басшысы �зі бастап қайғылы 

қазаның бүкіл ауыр-жеңіл жұмысын �з иығымен 

к�терді. Бүкіл елдің ағалары жұмылды, сол үшін 

мен ол кісілерге қарыздармын! Ал, Рахымжан 

 Отарбаев секілді қазақ қаламгерінің баласы болу – 

мен үшін үлкен бақыт және сансыз жауапкершілік. 

«PМІРДЕН КЕТЕРІН 
СЕЗГЕН СИЯҚТЫ...»

– =кемнің қоғамдағы болып жатқан түрлі 

жағдайларға, адамдардың бір-біріне деген 

қарым-қатынасына, әдебиетке деген жеңіл 

к�зқарастарға жалпы к�п нәрсеге жүрегі, жаны 

ауырды. «Қазақстан-Атырау» арнасына берген 

сұхбатында айтқандай, тіл мәселесі, жастардың 

жағдайы, дін тақырыбын к�п уайымдайтын. 

Тарихты керемет білді. Экология, жер мәселесі 

қатты толғандырды. Экология демекші, ол 

О.Сүлейменов айтқандай алғашқы эколог жур-

налист қой. Талантты жастарға қатты қуанатын. 

Бір жақсы шығарма не мақала оқыса авторының 

телефонын тауып алып құттықтайтын. Және 

үлкен-кіші демей �зі шығарған «Ақ Жайық» жур-

налына шығармаларын жариялап, сол авторға �те 

жоғары деңгейде қаламақы беріп, қолынан кел-

ген к�мегін аямайтын. Мен мұны айқын сезіндім. 

>мірден �терінен аз бұрын жел тоқ сан, қаңтар 

айларында еңбек демалысын алып үйде болды. 

Анаммен ұзақ сырласыпты. К�п нәрсе айтқан 

екен. Олар бір-біріне �мір бойы жақын болған 

соң мән бермеппін. =кем �мірден �ткеннен 

кейін ғана «бәрін білген, сезген екен ғой» деп ой-

лаймын. Кейде әкем �з энергиясына �зі �ртеніп 

кеткендей сезіледі...

=кемнің аяқталмай қалған романы жазу 

үстелінде қалды.Шығармашылық жоспарын 

тап-тұйнақтай етіп жасап, тек жазуы қалған 

романы қалды. «Босқындар» деп атын қойған 

екен. Жария  ланбаған дүниелерін біз, жанұясы, 

бо ла шақта оқырманға ұсынамыз, әрине. Қазірде 

баспагерлермен, зерт теуші әдебиетшілермен 

с�йлесіп жатырмыз. Одан б�лек әбден иінін 

қанды рып  дайындап, материалдарын жинаған 

екі-үш роман, пьесасы қалды. =ттең, әлемдік 

әдебиетке үлес болып қосылар шығармаларымен 

әкеммен бірге айырылып қалғанымыз бізге �те 

ауыр. Қарындасым Қарак�з журналист қой.  =кем 

қаламымды ұстап қалар деп сенген. Мүмкін... =ке 

аманаты секілді маған.

=кеммен есімде қалған ерекше сәт к�п, 

�те к�п. Сол санамда сақталып қалған ғажап 

естеліктердің �зіне іштей шүкір етемін. >мірден 

�терінен тура бір жыл бұрын мен ұлды болдым. 

Телефонмен «папа, кешір!» десем, «не болды, 

балам?» деп шошып кетті. «Мен сізді ата атан-

дырдым» деп едім, қасындағы адамдардан сол 

бойда сүйінші сұрап, қатты қуанды. Сол күні 

Астана театрында «=міресінің» премьерасы бо-

лып жатқан. Ертеңіне ұшып келді. >зі Жаһангир 

деп атын қойды. Фамилиясы – Рахымжан. Содан 

күнде таңертең Жаһангирінің оянғанын күтіп 

отырып, бір иіскеп жұмысына кететін.Кейде 

кешігетін болса, анама хабарласып, «ұйықтап 

қалмасыншы» деп ескертетін. Міндетті түрде 

иіскеп, с�йлесіп «енді ұйықтатыңдар» деп бізге 

беретін. >зі қарын шашын, тырнағын алып,тура 

мені баптағандай баптайтын еді.

ететінін сеземін. Анам журналист қой. Жазып 

біткен шығармасын оған оқуға беретін. Кейде 

анам аздап сынап та қоятын. Сол кезде әкем  

«осындай ақылды әйел алған �зіме де обал жоқ» 

деп әзілдеп те қоятын еді.

Кешегі кеңес кезінде кітаптары сан мыңдаған 

таралыммен тараған жазушылар қауымы 

Тәуелсіздіктің алғашқы сәттерінде қатты 

дағдарып қалды ғой, к�птеген қаламгерлер 

қиын жағдайларға тап келді. Сондай кезде әкем 

мемлекеттік қызметімен қоса, шығармашылық 

кәсібін бір сәт те ақсатқан жоқ. Соңғы жыл-

дары шығармашылық насихаты үшін барлық 

шаруасын жиып-теріп қойып кірісті. Шетел 

тілдеріне аударылуына мықтап күш салды. Алыс 

ТЕАТР

Мәңгүрттік – қасірет

Даланы қақ жарып, ұзыннан-ұзақ 

бозамықтана жонданып жатқан шойын 

жол аш түлкіні әрі ынтықтырып, әрі 

үрейлендіргендей. Жерге жел  ықтырған 

ащы кермек түтінін будақтатып, әудем 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

жерді дүрсілдетіп, дүр сілкіндіріп иә 

шығысқа, иә батысқа қарай пойыздар 

 зулап �тіп жатыр».

Есіңізде ме, Шыңғыс Айтматов тың 

алғашқы романы «Ғасырдан да ұзақ күн» 

осылай басталады. 

Б и ы л  т ү р к і  ә л е м і н і ң  д ү л д ү л і 

Ш.Айтматовтың туғанына – 90 жыл. 

Осыған орай Мұхтар =уезов атын дағы 

Қазақ мемлекеттік ака демия лық драма 

театрының 93-ші маусымының алғашқы 

премьерасы Шыңғыс Айтматовтың 

«Ғасырдан да ұзақ күн» драмасымен ашыл-

ды. Оны қазақша с�йлеткен – Шерхан 

Мұртаза. 

Қойылым әдеттегідей театрдың үлкен 

не кіші залында емес, сахна шы мыл-

дығының арғы бетінде к�рсетілді. Айнала 

к�рерменге орындық қойылып, дәл ор-

тасында к�ріністің таңғажайып үлгісіне 

куә болдық. Режиссердің ізденісіне риза 

болғанымызбен, бір әттеген-айы артқы 

қатарда отырған жалпақ жұрт к�ріністерді 

а н ы қ  к � р е  а л м а й ,  о р н ы н а н  т ұ р ы п 

тамашалауға мәжбүр болды. Бұл бізде әлі 

де болса к�рермен үшін жұмыс істеу жет-

кіліксіз екенін к�рсетсе керек.  

Сахнаның безендірілуі жиналған 

жұртты бірден елең еткізді. Бір мезет �зіңді 

�ткен ғасырда �мір сүргендей сезінесің. 

>ткен ғасырдың боямасыз к�ріністері дәл 

бүгінгі кейіпті суреттегендей әсер береді.

Шығарманың «Ғасырдан да ұзақ күн» 

деп аталуының �зі бекер емес. Бір күнде 

болған жайтты арқау ету арқылы соғыстан 

кейінгі �мір сипатталып, кейіпкерлер 

арқы лы адамның басындағы бар ауырт-

палық, қиын кезең бейнеленеді. 

Теміржол бойындағы қым-қуыт 

тіршілік. Қырық жылдан астам уа қыт 

осы теміржолда еңбек еткен Қа занғаптың 

�лімі. Ол кісінің �лер алдындағы ама-

натын орындау барысында Едігенің 

алдынан шыққан кедергілер. Найман 

ананың басынан кешкендері. Мәңгүрт 

ұлдың бейнесі. Ғарыш айлағы... Адам-

зат баласының басындағы ауыртпалық, 

қайғы-қасірет тұңғиыққа жетелеп, терең 

күрсіндіреді.  

Тоқ етерін айтқанда, қарапайым 

теміржолшы Едіге �мірдің ащы-тұщысын 

бірге �ткізген қарт досы Қазанғапты 

оның аманаты бойынша «Ана бейітке» 

жерлемекші. Аса жауапты да имани бұл 

сапарында ол жеке адамдардан бастап тұтас 

бір мем лекеттік жүйенің қарсылығына 

тап келеді. Ата-баба сүйегі жатқан киелі 

жер бүгінде ғарыш айлағына тиесілі, онда 

�туге рұқсат жоқ екен. Тарихи жа дысынан 

айырылған жеке адам да, жүйе де мәңгүртке 

айналады. Ал оларға қарсы жасампаз 

күш – қандай қиын дықта да адамдығын 

жоғалтпаған, ата-баба дәстүріне, тіліне, 

діліне адал Едіге. 

И ә ,  Е д і г е л е р  –  � м і р д і ң  т і р е г і . 

Ш.Айтматов �з шығармасында Едіге 

арқылы сол заманның бейнесін ашып 

к�рсеткен. 

Қойылымдағы Найман ана бей несі 

еріксіз к�зге жас үйірді. Қа зақ станның еңбек 

сіңірген артисі Данагүл Темірсұлтанова 

сомдаған Найман ана баласын тауып, 

үйіне қайтарғысы келгенімен, �зінің кім 

екенінен хабарсыз, есінен айрылған ұлы 

Мәңгүрт ақыр аяғында анасын �лтіріп ты-

нады. Мәңгүрттің р�лін шебер бейнелеген 

«Серпер» жастар сыйлығының лауреаты 

Аян >тепберген жас та болса, алар асуы 

биік екенін к�рсетіп, к�рерменнің жан 

дүниесін бірден �зіне баурап алды. 

Дәл осы ана мен бала арасындағы бай-

ланыс бүгінгі күннің тыныс-тіршілігінің 

к�шірмесіндей. Біздің қоғамда да ділінен, 

тілінен, діні нен мақұрым, салт-дәстүрінен 

ескі лік тің сарқыншағын іздейтін «мәң гүрт-

терге» бұл қойылым сабақ болса игі. 

Қойылым жайлы к�рерменнің пі кірін 

білмекке ұмтылдық. Түр кия ның Нийде 

>мер Халисдемир уни верситетінің рек-

торы  Мухсин Кард Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педаго гикалық университетінің 

ұйымдасты руы мен Халықаралық Түркі 

әлемі зерттеулеріне арналған симпозиумге 

келгенін, осы жиынға келген ғалымдар 

театрдың тыныс-тіршілігімен танысуға ар-

найы уақыт б�ліп, жаңа қойылымды зейін 

қоя к�ргенін тілге тиек етті. 

«Бауырлас түркі жұртында ор тақ дүние 

к�п. Тегіміз бен тіліміз бір, дініміз бен 

діліміз бір, әде биетіміз бен мәдениетіміз 

тамырлас, саясатымыз бен тарихымыз 

ортақ. Сондықтан бүгінгідей ал мағайып 

заманда, ағайын елдер «бір жағадан 

бас, бір жеңнен қол шығаруға» мүдделі. 

Бүгінгі күннің тәртібінде ұлттық-рухани 

дүниені қалыптастыруға к�мектесетін 

ұлт тық идеологияны жаңғырту қа жет-

тілігі туындап отыр. Енді басты мәселе 

– жастарды тәрбиелеу барысында ұлт-

тық және мемлекетшіл сананы қалай 

қалып тастырамыз деген сауал аса �зекті. 

Бұл тұрғыда ұлттық сананы әдебиет ар-

қылы қалыптастыру маңызды деп ойлай-

мын. >йткені ұлттың жаны мен �зегі 

– әдебиетінде. Біз бүгін түркі дүниесіне 

ортақ тұлға, қарымды қалам гер Шыңғыс 

Айт матовтың «Ғасырдан да ұзақ күн» 

қойы лымы ның премьерасына куә бол дық. 

Мұхтар =уезов атындағы Қазақ мем ле кеттік 

академиялық драма театрында сахна ланған 

заңғар жазу шының туынды сын қазақ 

халқының ұлы қаламгері Шерхан Мұртаза 

қазақ тіліне тәржімалаған екен. Артистердің 

жан тебіренісі, сомдаған р�ліне деген үлкен 

жауапкершілігі біздің таң данысымызды 

тудырғанын атап �ткім ке леді. =сіресе 

театрға жастардың к�птеп келуі бізді тәнті 

етті. Бұл – жақсы құбылыс. Қа зақ театр 

�неріне табыс тілеймін» деді ол. 

Қойылымның қоюшы режис сері әрі 

музыкамен к�ркемдеген – Д.Жұмабаева, 

сахналық нұсқа – =.Мәмбетовтікі, хоре-

ограф – Ш.Мұстафина. Едігенің р�лін 

«Серпер» жастар сыйлығының лауре-

аты Ер кебұлан Дайыров, Еділбайды –  

Қазақ станның еңбек сіңірген қай рат кері 

Азат Сейтметов, Бұғы-ананы – Мәдина 

 Келгенбай сомдады. 
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«Азаматтық құқық» үкіметтік емес ұйымы облыстық тілдерді дамы-
ту, архивтер мен құжаттама басқармасының «Маңғыстау облысы 
аумағындағы тілдер ахуалына әлеуметтік зерттеу жүргізу» мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырысының жобасын жүзеге асыруды бастап кетті. 

Оның аясында тұрғындар арасында қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде еркін с�йлеу, жазу және оқу деңгейі анықталмақ. Бұл туралы 

аталмыш ұйымның директоры Айнагүл Байбатырова мәлімдеді. 

Жобаның басты мақсаты – Маңғыстау облысы аумағындағы 

мемлекеттік әлеуметтік тапсырыстың тиімділігін арттыру және тілдер 

ахуалына әлеуметтік зерттеу жүргізу арқылы, облыс тұрғындарының 

мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдерін меңгерген үлесін анықтау, 

мемлекеттік, орыс және ағылшын тілдері ең жиі қолданылатын саланы 

іріктеу және осы тілдердің қажеттілік деңгейін анықтау болып табылады. 

Маңғыстау облысы – к�п ұлтты аймақ 60-тан астам халық пен ұлыс 

�кілдері негізінен облыс орталығы Ақтау қаласында шоғырланған. 

 Аудандарда мемлекеттік тілді қолдану аясы 100% деп айтуға толық негіз 

бар. Түпқараған және Қарақия аудандарында, сонымен қатар Жаңа�зен 

қаласындағы �зге ұлт �кілдері қазақ тілінде еркін с�йлейді. Ал облыс 

орталығы Ақтау қаласындағы жағдай басқаша, мемлекеттік тілмен қатар 

к�біне орыс тілі кеңінен қолданылады.

– Шетелдік компанияларда жұмыс істейтін және шет мемлекет-

терден келетін туристердің ағылшын тіліне деген қажеттіліктерін 

анықтау да маңызды.  Сондықтан да тілдерді қолдану аясын және оның 

қажеттіліктерін жүйелі зерттеп, анықталған мәселелер бойынша жүйелі 

жұмыстар жүргізу қолға алынатын болады. Бұл бастамалардың орында-

луын уәкілетті орандар жүзеге асырады, – дейді «Азаматтық құқық» ҮЕҰ 

директоры Айнагүл Байбатырова.  

Айта кету керек, �ңірде аталмыш ұйымның жұмыс жасап жатқанына 

биыл 5 жыл. 2014 жылдан облыс к�лемінде азаматтардың құқықтық 

мәдениетін қалыптастыру бағытында бірқатар әлеуметтік жобалар 

жүзеге асырылуда. 

Ал аймақта тілдердің ахуалын зерттеу жұмыстары �ткен жылы да 

жүзеге асырылған болатын. Ол кезде жүргізілген сауалнама барысын-

да мемлекеттік тілде еркін с�йлеймін, оқимын және жазамын деген 

сұрақтарға жауап берген респонденттердің саны 941 болатын. 

Кәмшат ІЗБАСАРОВА, 
ҚР Журналистер Одағының мүшесі 

АҚТАУ 

Тәуелсіздігімізді алған соң тіліміздің дамуына 
тиісті дәрежеде к�ңіл б�ліне бастады. Бірақ әлі 
де кемшін бе деп ойлаймын. Қазақ бола тұра, �з 
тілінде с�йлемейтін қарак�здерге таңғаламын.

Екі қазақтың бір-бірімен орысша с�йлесетінін 

қайтерсің. Сұрастырып келсең екеуі де қазақша 

біледі, бірақ с�йлемейді. Енді �з тілдерін былай 

ысырып қойып, ағылшынша үйренуде. Сонда 

қазақ тілі қарапайым халықтың тілі ғана болғаны 

ма? Жоқ, әрине, қазақ тілі – қазақ халқының 

ұлттық тілі, солай болып қала да бермек. 

Тіл – ұлттың айнасы. Тілімізді жоғалтсақ, 

�зі мізде жоғаламыз. Сол себепті тілімізді сақтап 

қалу мәселесін ел болып қолға алуымыз керек. 

=рине, бұл жерде мәдениет �кілдерінің р�лі ерек-

ше. Тілдің маңыздылығын кино арқылы қалың 

елге ұғындырып, ондай киноларда қазақша таза 

с�йлейтін актерларды ойнатса, нұр үстіне нұр 

болмақ.

Мұхтар =уезов: «Ел болам десең, бесігіңді түзе» 

деген. Расында да бала тәрбиесі бірінші орында, 

себебі қазақ тілінде оқып, қазақы тәрбиеленген 

бала ұлттық болмысынан ажырамайды. Мен 

жастардың к�п тілді полиглот болғанына қарсы 

емеспін, керісінше, қолдаймын. Бұл жерде 

айтпағым, жас бала ның миын артық ақпаратпен 

толтырмау керек. Ағыл шынша оқытуды бірінші 

емес, бесінші сыныптан бастаса да жеткілікті. 

Балаға жас кезінде қазақ тілін меңгерту керек. 

Осы тұрғыда бала тәрбиесіне ерекше к�ңіл 

б�летін Жапон елінің тәжірибесін, ескермей кет-

сек болмас. Онда балалар 5-сыныпқа дейін, тек 

қана �з ана тілдерінде оқиды.

 Қорыта келе айтпағым, қазақ тілі сіз бен 

біздің ғана емес, бүкіл елдің ертеңі. Бабалары-

мыз бізге бұл тілді қорласын деп емес, қадірлесін 

деп қалдырды. >з елімізде жүріп �з тілімізде 

с�йлемегеніміз бабалар аруағына жасаған 

қиянатымыз болмай ма? Ойланайық...

Құралай ІЗБАСАРОВА, 
Абылай хан атындағы ҚХҚжMТУ 

университетінің студенті

Mлеуметтік желінің жақсы жағы да, жаман жағы 
да бар. Жақсы жағына келетін болсақ, біздің 
қарым-қатынас құруымыз үшін шексіз мүмкіндік 
беруде. Және осы сайттарда адамдар жедел түрде 
мәліметтер алмасуды және жақын достар табады. 

Бірақ осы сайттар арқылы тек қатынасып қана 

қоймай, адамдар музыка, видео іздеуі де мүмкін. Ал 

жаман жағына келетін болсақ, адамдардың уа қытын 

алады және кейде адамдар әлеуметтік желіге кіріп, 

виртуалды �мір сүріп кетеді. Шынайы �мірдегі до-

старына, жақындарына к�п уақыт б�ле бермейді. 

Егер әлеуметтік желілерге к�п уақытын жұмсайтын 

адамдардың с�зіне, пікіріне назар салсақ олар-

дан мағынасыздықтың лебі еседі. Қазіргі таңда 

әлеуметтік желілердің бірнеше түрі бар: facebook, 

instagram, whatsapp, vkontakte.

Massaget.kz сайтындағы статистикалық мәлі -

меттерге сүйенетін болсақ: әр минут сайын facebook-

те 100 мың адам дос болып қабылданады, барлық 

қол данушылардың аптасына 50% 1-5 сағат уақытын 

әлеуметтік желіні қолданумен �ткізеді, жыл  сайын 

әлемде шамамен 100 адам әлеуметтік желіде 

қалдырған хаты үшін �мірден озады, АҚШ елінде 

некелердің 10%-ы әлеуметтік желілерде қиылады, 

Google-дағы іздеу саны күніне 1 млрд-тан асады;

=леуметтік желілердің дұрыс бағытын, жақсы 

жақ тарын ғана қабылдағанымыз ж�н. Сонда ғана 

да мыған елдің қатарына кіре отырып, �зімізді рухани 

және мәдени түрде дамыта аламыз.

Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? 

Бәрі �теді: дәуірлер, замандар да.

Менің жаным ашиды бұл �мірді, 

>тпейтіндей к�ретін адамдарға! – деп Мұқағали 

атамыз айтқандай, алтын уақытымыздың қадірін 

білейік!

Ақмарал БАТЫРБЕК

Қастерлі де қасиетті, құнды жерлер ұлттық мақтанышы мыздың 
қайнар бұлағы екені с�зсіз. Тасы да, суы да, жері де тұнған кие. 
Соның бірі – «Күмпи» тас атанған жер. Қазір ол  Хромтау ауданы-
на қарасты Қарлау деген ауыл.
«Mлі де біраз жолым болмайтын секілді-ау, Оғланды тауды бір 
түнеп қуат алмасам» деп Фариза апамыз жырлағандай, �з зама-
нында ел-жұртқа тегіс белгілі  Күмпи әулие туралы айтпақпын. 
Ол кісі жағалбайлы, б�дес руынан шыққан, атасы Қойбас, әкесі 
Естеместің ұлы – Күмпи. 

Ол кісінің ғайыптан айтқан болжамдарының бәрі айна-қатесіз  

келіп отырған, сәуегей, емші, к�ріпкел болыпты. Артында ұрпақ 

қалмапты. >кінішке қарай, нақты деректер жоқ. Бірақ «әулие тас», 

«күмпи тас» – деп жаз жайлауға, күз күздеу к�шерде ру болып жи-

налып садақа беріп, Құран бағыштап отырған. Зиратқа соқпай жол 

жүрмеген. Мал-жанымыз аман болады, жұттан, қауіп-қатерден 

сақтайды деген ырым бар. Осы атаның  аруағына сыйынып, дұға 

оқитын болған.

Аттылы адам атынан түсіп, жаяу �тіп, бала к�термегендер, 

ауруға шипа іздегендері түнеп жүрген. Кейін бала к�теріп, ауруынан 

айығатын деседі.

Бұл тастың ерекше тылсым күш иесі, қасиетті  екені елге тараған.

Соғыстан кейінгі уақытта тың және тыңайған жерді игеру 

науқаны кезінде, бұл елді мекенді игеруге кіріскен.

Бірінші кезекте, «әулие ата» тасын құлатудан бастайды. Халық 

жаппай �ре тұрып, бұл жердің киелі екенін айтады. «Тегін тас емес, 

киесі ұрады» деп зарлайды.

Бірақ қарапайым халықты кім тыңдасын? 

«Қайдағы тас, қайдағы аруақ, естерінен адасқан надан қазақтар» 

деп �здеріне дүрсе қоя береді.

Заң қатты, талап біреу – аграрлық саланы дамыту. Жаппай тех-

никаны салып, механизаторлар жерді жыртуға кіріседі. Трактормен 

тасты олай соғады, былай соғады, әлдері келмей, күштері жетпейді. 

Ақыры тастың бір бұрышы сынып, құлайды. Екі күн �ткен соң, трак-

торшы  ұйқыдан оянбай, жұмбақ күйде қайтыс болады. Ешкім бұны 

елемей, сол жағдайды екінші тракторшы тағы кешеді. Бұл да жай 

кездейсоқ �лім деген шешімге келіп, ол да сол күйде қалады.  Ешбір 

тракторшының дәті бармай, сол жерді жыртпай айналып �теді.

Бұған к�нбеген  ауыл басқармасы,  ақыры р�лге �зі отырып, 

бірнеше уақытта тасты  құлатады. «Бос с�зге еріп, міне, �зім 

құлаттым» деп, біраз масайрайды. Бірақ қуанышы ұзаққа бармай, 

бұл кісі де екі-үш күннен кейін миына қан құйылып, есінен танып 

құлайды. Бұның бәрі жұмбақ күйде қалады. Халық сенгенмен, 

ешқандай қолдау к�рмейді.

Біраз уақыт �ткен соң, Василий Иосипович Рузенко деген орыс 

кісі сол моладан тас алып, ошақ құрып, пайдаланады. Ауыл адамдары 

болған оқиғаны айтса, бұл кісі �лген адам маған не қылсын, алып 

кетер дейсің бе? – деп қалжыңдайды. 

– =й,қайдам, – деп  үлкендер реніш білдіріп, тасты қайтаруын 

сұрайды.  Қанша оқиға болғанын баяндайды, бірақ ол кісі мән 

бермейді.

Арада біраз күн �теді. Алаңсыз, кешкілік ошақ қасында жантай-

ып, шай ішіп отырса, ақ сақалды қария кіріп: «неге мазамды аласың, 

неге тыңдамайсың» дейді.  «Тасты орнына апар» деп  бұйрық береді.

Үйде – қызы, әйелі, он алты жасар ұлы отырады. Ақсақалды қарт 

ұлына және �зіне к�рініп, ғайып боп кетеді, ал  қызы мен әйеліне 

к�рінбейді, бұлар «ешкім келген жоқ» деп, сенбей отыра береді. 

Баласына болған жайды айтады, ол молда шақырып, Құран 

оқытып, тасты орнына апарады. =кесі к�п ұзамай, ес-түссіз құлайды.

Бірнеше күннен кейін есін жиса, тілі байланып қалған екен. 

Одан тағы біраз уақыттан кейін ауруы меңзеп, қайта т�сек тартып, 

жатып қалады. Үй іші түсінбей, не болғанын білмей, дәрігерлер ем 

таппай дал болады. >зі де �лерін сезсе керек, ымдап қағаз сұратып, 

ақ қағазға: «қазақ тегін емес екен, аруағы мықты халық екен, енді 

сендім, басымды ием, �лсем мені қазақша Құран шығарып, кебінмен 

қазақ моласына  қой» деп  �сиет айтқан екен. К�п ұзамай дүние са-

лады, бала-шағасы соңғы �сиетін орындап, мұсылманша шығарады. 

Қазір, сүйегі =йтеке би  ауданына қарасты қазақ моласына қойылған. 

Сол кездегі қызы  Полина қазір сексеннен асып кетті, балалы-

шағалы.

Қазір бұл киелі тасты, әулиені білетін қазақ некен-саяқ, тіпті 

білмейді, ұмытылып барады.  

Осындай киелі жерді �зіміз бағаласақ, белгі орнатсақ дегім келеді.

«Кішкене кілт – үлкен сандықты ашады» дегендей. Негізгі мақсат 

– тарихымыз, рухани-мәдени байлығымызды танып-біліп, жаңа 

деңгейге к�терсек, бағаласақ нұр үстіне нұр емес пе?

Ақт�бе аймағының киелі жерлер қатарындағы Күмпи атаның  да 

зиратын к�теріп, тәу етсек. «>лі разы болмай, тірі байымас» дейді 

халық. Осы с�здің астарында үлкен мән жатыр. Аруақты құрметтеу, 

тиісті дұға бағыштау, аса құнды, баға жетпес сауапқа кенелудің жол-

дары деп білемін.

    

Mсима СҮЙІНАЛИНА
ХРОМТАУ

Тілдер ахуалы 
зерттелуде

Өзімізден бастайық

БӘРІНЕН ДЕ 
УАҚЫТ 

ҚЫМБАТ

«ҰЛТШЫЛДАН» НЕГЕ ЖЕРІНДІК?

«КҮМПИ» 
тастың құдіреті

Заман жетістігі болып табылатын әлеуметтік желіні бүгінде 

қолданбайтын пенде некен-саяқ десек – бұл шындық. =сіресе 

табыс пен ермектің негізгі к�зі – instagram-ды атағы айға жетіп 

тұрғандардан  бастап, қарапайым тұрғындарға шейін түгел тұтынады 

десек қате айтпағанымыз. Дегенмен, қарныңды ашытатын бір тұсы 

барлығының сонша оңай, сонша жеңіл болып кеткендігі де қадір мен 

қасиетті жұтаңдататындай к�рінеді. Сүйікті әнші, сүйікті �нерпаздарымыздың 

ішкен-жегені, кигені-шешкені,тұрғаны-жатқаны тұп-тура к�з алдымызда �тіп 

жатқандықтан, күнде к�ретін к�ршідей аса бір қызықсыз тұлғаға айналып қалатын 

сияқты. 

=нші, �нерпаздар – халық қалаулылары, мыңнан суырылып шыққан талант-

тар. Олардың халық алдында белгілі бір деңгейде абырой-биіктері болуы шарт. 

Б.Момышұлы атамыз: «>зіңді сыйлайтын жерге жылтыңдап күнде бара берме, 

қадірің кетеді» демей ме, сол сияқты �нер адамдары да сыр-сандық, алтын қазына 

қалпында сақталуы тиіс қой. Бабаның к�зіндей болған �нер ол – аманат. Қазіргі  

жаңалық жаршыларының беттері жұлдыздар арасындағы дау-дамай, әншілер мен 

тыңдарман арасындағы соттасулардан к�з сүрінеді. Шіркін-ай, заманындағы �нердің 

хас жұлдыздары қандай еді, олар туралы жаман айтпақ түгілі, аттарының �зін 

үлкен махаббатпен, сыйластықпен айтушы еді ғой. Шоқ жұлдызға пара-пар жер 

жұлдыздарын қызғыштай қорғап, жақсылықтарын асырып, жамандықтарын жа-

сырып, маңдайға біткен жақұтқа теңейтін. 

Қазіргі халық пен �нер жұлдыздары арасындағы етене жақындық сол 

сақталған  сүйкімді сыйластықтың салқындауына алып келді. Қаншалықты 

пайдалы, қаншалықты игілікті десек те, біз байқамайтын рухани 

азғындалудың алдында екенімізді  ескеруіміз керек. Меніңше, руха-

ни  тазалықтың қайнар к�зі саналатын �нер адамдарының жеке 

�мірі – құпия, �нері – жария, ақылы – дария болса, нұр 

үстіне нұр болар еді... 

Айша-бибі БҮРКІТҚЫЗЫ
                                                             

АЛМАТЫ 

ӨНЕРДІҢ ҚАДІРІН 
КЕТІРМЕЙІК

«Қазақ» газетінің 1915 жылғы санын-

да Ж.Тілеулиннің «Ұлтшыл жігіт» деген 

атпен мақаласы жарық к�реді. Мақалада 

�зі де білім алып әрі Уфа мен Троицкіден 

мұғалімдер алдыртып балаларды оқытпақ 

болған Ахмет Жанталинге қатысты: 

«Ахмет К�кшетау һәм Қызылжар – 

екі уезде – ұлт қамына қайғырған 

бірінші адам» деп к�рсетеді. Ұрпағымыз 

 сауатты болсын деп жарғақ құлағы жас-

тыққа  тимеген Ахметті неге «Алаш» 

партиясының облыстық комитетінің 

мүшесі Жұмағали Тілеулин «ұлтшыл» деп 

айтып отыр?! Бір бұл емес. ХХ ғасырда 

жарық к�рген к�птеген мақалалардан 

тұлғаның жеке қасиетін сипаттауда 

«ұлтшыл» ұғымының жағымды мағынада 

қолданылғанын, тіпті �згелерден дара-

лап тұрар артықшылық іспетті болғанын 

байқаймыз. Дәл осы газетте жарық 

к�рген «Алаш партиясы атынан уч-

редительное собраниеге аталған де-

путаттар» атты хаттамада Семей және 

Ақмола облыстарынан үміткер ретінде 

ұсынылғандардың қатарынан Халел 

Ғаббасовты: «Халел студент күнде-ақ 

ұлтшыл, жинаған білім қазынасын 

халыққа таратуды �зіне борыш санаған 

һәм сол пікірін іспен к�рсете бастаған 

қазақтың үмітті ұлы» деп сипаттайды. 

Ал осы облыстан депутаттыққа �ткен 

Асылбек Сейітовке: «...жас доктор, қыз 

мінезді, ақ қағаздан ақ, ұлтшыл жас» 

деп баға берген. «Ұлтшыл» деп к�рсе-

тілгендердің ішінде фельдшер, «Қазақ» 

газетінің тілшісі есепті  бол ған Жұмағали 

Тілеулин, Ахметжан  Қозы бағаров, 

мұғалім =бікей Сәтбаев, фельдшер 

Ахмет Райымбеков, облыстық қазақ 

комитетінде істеген Ғабидолла =лібеков, 

дәрігер Ғайсы Қашқымбаев та бар. 

=лде, басыңда ноқта, тірсегіңде тұсау 

жоқ бостандық үшін жанын саудаға 

салған Алаш зиялыларының бұл с�зді 

қолдануында �згешелік болды ма? ХХ 

ғасырда оң к�зқарасқа ие болған бұл 

с�здің ХХІ ғасырда «�з ұлтыңнан �зге 

ұлтты т�мен санау» мағынасын беріп, �ңі 

теріс айналғаны қалай? 

«Алаш ақиықтары» жинағында да 

Мәнән Тұрғанбайдың «Ұлтшылдық» 

атты мақаласы басылған болатын. Енді 

осы мақаладағы «ұлтшылдық» ұғымына 

тоқталсақ.  Ол:  « . . .Ұлтшылдардың 

мақсаты әрбір ұлттарға мәдениет кір-

гізіп, бақыт таңының атуына себепші 

болмақ. Мәдениет күшейген соң �здері-

ақ кісішілдік пікірін тауып алады. 

Ұлтшылдар әр жұртты шиеленістіріп, 

қырылыстыру, �з ұлты үшін басқаларды 

құрбан қылу деген ойдан жырақ» 

дейді. Бірақ осындай соны пікірлердің 

болғанына қарамастан ХХ ғасырдың І 

жартысы қазақ үшін аса қиын әрі қы-

сылтаяң кезең болды. Осы с�зді �з деріне 

қарсы қару етіп қолданып, қазақ тың 

қаймақтарын «ұлтшылсың» деп сыпы-

рып алған, тарихқа қанмен жазылған 

қа сіретті жылдар еді бұл. Халықтың ру-

хын жаныштаған, Алашордалықтардың 

ұлттық-демократиялық мемлекет құ руды 

к�здеген армандарын белден басып, 

басын жұтқан Кеңестік биліктің қол 

ас тындағы ұлттарға жасаған солақай 

саясатының салдары еді бұл. 

Ал Мәнән Тұрғанбай аталмыш ма -

қа ласында қазақтарды, ең бірінші – 

ұлт  шыл ету керектігін алға тартады. 

«Ұлт шылдық(ты) кісішілдікті айыра 

біл меген, бас пайдасынан басқаны ой-

ына алмаған, дін хүкімі шариғатқа бас 

иіп іске асырмаған, мәдениеттен жырақ 

жатқан қазақ секілді жұртты салғаннан 

к�пшіл қыламын демей, әуелі ұлтшыл 

қылу керек» деген пікір айтады. Бұл 

жолды ту етіп ұстап, әр қазақтың кеу-

десіне ұлтшылдықтың шоғын үрлей 

алса Қазақияның күні жақын арада 

с�нбейтінін білген Құдайсыз үкімет 

әуелі елді соған үгіттеп, іс қылып жүрген 

тұл ғалардан тазартуға тырысты. Мұның 

соңы 1937-1938 жылғы репрессияға 

апарғаны оқулығы жұқа, ал �зі атан 

түйеге жүк болатын тарихымыздан мәлім. 

«Біз тарихтағы оқиғалардың деректерін 

к�п білеміз, бірақ әрбір құбылыстың 

себебіне ой жібермейміз» (Ключевский). 

=лемдік аренада �з орнын тапқысы 

келген ел әуелі қайтсек мемлекеттің 

ме рейін �сіріп, халықтың әл-ауқатын 

жақ сартамыз деген ортақ мүдде тоғыс-

тырған ұлтшылдарды к�бейтуге, оны 

насихаттауға күш салу керек. Сонда ғана 

Қазақстанның дамыған он елдің к�шін 

бастайтынына, �з Отанында отырып ба-

басы басын имеген жерде �згеге тізесін 

бүкпейтін асқақ рухты ұрпақ тәрбиелеп 

шығатынына үміт мол. 

Салтанат ШЫНMДІЛ

Осы сұрақты алғаш кездесіп, танысқан жандар біріне-
бірі жиі қояды. Бұл сұрақ біздің бала кезімізде де 
қойылды, қазір де қойылады. Мысалы, «Евразия»  
арнадағы «Қалаулым» атты бағдарламада қыз бен 
жігіттер біріне-бірі: «Неше бала жоспарлайсыз?» деп 
тікелей сұрақ қойып жатады. 

Жауап берген қыздар бір ұл, бір қыз немесе үшеу деп 

санын кесіп айтады. Алланың бергенін аламыз дегенді 

айтатындары мыңның ішінен біреуі ғана кездеседі. 

Ежелде қариялар бұл сұрақты да, сұрақ қоюшы адамды 

да жақтырмай, «Құдайға шүкір, бар ғой, менікі емес 

Алланікі» деп, санын атамай жауап беретін.

Ата-баба салтында қазақ балаларын (ұрпақтарын) са-

намайды, санын айтып мақтанбайды. Оған дәлел ретінде 

ертеден жеткен мынадай бір әңгіме бар. Ертеде Дәуіт 

пайғамбар (Алладан жеткен т�рт кітаптың екіншісі «За-

бур жырларымен» белгілі) Атамыздың отыз ұлы болып-

ты. Намаз оқып тұрып артына бұрылып қараса артында 

тұрған отыз ұлына к�зі түсіп жүрегіне «Менің балаларым 

�згелерге қарағанда қандай к�п» деген менмендік пен 

астамшылық еніпті. =рине, Алла ондайды қаламайды. 

Сол астамшылықтың салдарынан Дәуіт пайғамбар бір 

күнде отыз ұлынан түгел айырылып, зарлап қалыпты. 

Содан Дәуіт атамыз тәубесіне келіп, күндіз де, түнде 

де Алладан кешірім сұрап, тынымсыз зарлап, Алладан 

ұрпақ сұрайтын болыпты. Алла кешірім жасап, Дәуіт 

пайғамбарға отыз ұлдың орнына дүниедегі барлық жан-

жануарлардың тілін білген, он сегіз мың ғаламды билеген 

әйгілі Сүлеймен патшаны беріпті. 

Аталарымыз «Жақсы с�з, жарым ырыс» деген. Ата-

баба салтын сақтап, Алладан ұл-қызды молынан сұрап, 

ұлы даламызды «қарадомалақтарға»  толтырғандарыңыз 

ж�н болады. «Баға алмаймыз» деп қауіптенудің түкке де 

қажеті жоқ. =р бала мына дүниеге �з несібесімен келеді. 

«Бір қозы  дүниеге келсе, бір түп жусан артық шығады» 

деген қазақ мақалы бекерге айтылмаған.

Мұхамбеткәрім ҚОЖЫРБАЙҰЛЫ 
Маңғыстау облысы

«Балаңыз 
нешеу» деп 

сұрау дұрыс па?
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АЛҒЫСЫМ ШЕКСІЗ

Алғысым шексіз – Жаратушы ұлы Аллаға,

Алғысым шексіз – �зімнің ата-анама.

Алғысым шексіз – осынау байтақ далама,

Алғысым шексіз – батыр да, дана бабама!

Алғысым шексіз – жайдары жүзді жандарға,

Алғысым шексіз – ататын әрбір таңдарға.

Алғысым шексіз – жарыма және балдарға,

Алғысым шексіз – қайыспас қара нарларға!

Алғысым шексіз – �мірдің сұлу әніне,

Алғысым шексіз – тірліктің ғажап мәніне.

Алғысым шексіз – табиғат берген нәріне,

Алғысым шексіз – тіршілік еткен бәріңе!

АУЫЛЫМ –
 АЛТЫН БЕСІГІМ

(�ні бар)

Оңаша ойда отырып,

Түсірем еске бар әнді.

Кеудені күйге толтырып,

Сағынам туған даламды.

Сағынам оның әр тасын,

Жыңғылын және шеңгелін.

Болса да боран, бұрқасын,

Туған жерім ғой – ол менің.

Жиденің иісін сағындым,

Гүлдейтін жаздың айында.

Жабайы �скен талыңды,

Айырбастамаймын қайыңға.

Түсірем сені жиі еске,

Ауылға жазған хатымда,

>зіңде қалды емес пе

Балалық махаббатым да?

Сенде �ткен ғажап күндерді,

Қалайша бүгін ұмытам?

Сәл тоңып қалған гүлдерді,

Жүрегімменен жылытам.

Албырттау бала кезімде,

Бесігім едің тұрақты.

Қараймын саған

>зіңде – 

Жастығым қалған сияқты.

Қанғам жоқ �мір сырына,

Шығамын талай жолға әлі.

Ұяңнан ұшқан ұлыңа,

Тілеуқор болсаң болғаны.

БІЗДІҢ БАЛАЛЫҚ

Елде �стік, елде ойнадық еркелеп,

Тұратынбыз тәтті ұйқыдан ертерек.

Ата-ананың тыңдаушы едік айтқанын,

Жұмсап, ұрсып жатпаса да желкелеп.

Сабақтан да қалмаушы едік ешқашан,

Қуаттанып кетуші едік жасқаса.

Ойынды да ұмытпаушы ек күн сайын

Ойымызда болмаушы еді басқаша ән.

Достығымыз ғажап еді  бәрімен,

Ертекті де айтушы едік әріден.

Жаз-жайлауға шығушы едік қуанып,

Саф ауасын артық к�ріп дәріден.

Тату-тәтті болатын-ды бар адам,

Ризығын жинаушы еді даладан.

Ата-әжеміз намаз оқып, бес уақыт

Бізге бақыт сұраушы еді Алладан.

Таза ұстап, ауланы да үйді де,

Тыңдаушы едік күмбірлеген күйді де.

Жамап-жасқап, жұпынылау киімді,

Ұмытпаушы ек кешке жақын биді де.

Біз осылай болашаққа бекіндік,

Ел ішінде еңсе тіктеп жетілдік.

Жұрт қатарлы адам болсақ екен деп,

Бір Алладан тіледік те, �тіндік.

Бастан �тті жоқшылық та, тақ-тұқ та,

Басылғандай к�ңілдегі аптық та.

Шүкір дейміз мынау жақсы �мірге.

Шүкір дейміз келіп қалған қарттыққа.

ЫСТЫҚ ҰЯ

Кіндігім кесілген жер – ардағымсың,

Терең�зегім – сен менің ар-намысым.

Мақтанам сенде туып-�скеніме,

Сен барда жаман болмас алдағы ісім.

Сен менің бақытымсың басымдағы,

Жанымның жайқалатын жасыл бағы.

=лемнің қай жерінде жүрсем-дағы,

Қалмайтын Күнімсің сен қасымдағы.

О, менің, ыстық мекен, кең тұрағым,

Жанымды тербеткендей к�к құрағың.

Сендегі тартылысқа бағынам да,

Жылына екі-үш рет кеп тұрамын.

Сен менің дем алатын тынысымсың,

Байлыққа бастау болар ырысымсың.

Жол ашқан жақсылық пен ізгілікке,

Перзентің саған арнап жыр ұшырсын!

Тағдырмен тайталаста сан құладым,

Кей сәтте жұлдызың боп жарқырадым.

Киелі туған жерім жете берсін,

Ғасырдан ғасырларға шалқып әнің!

Қосылып 

Жүректердің бар алауы, 

Халқының 

Еңбегіңді бағалауы.

Есіл менен

Сырдария ұқсайтындай

Асқақ үйлер 

Екі жақ жағалауы! 

=р к�ңілге 

Ізгілік құйғандайсың

Осы �ңірге 

Тек жауһар жиғандайсың.

Тектіліктің 

Тамаша үлгісімен

Алтын бесік – 

Бағы үшін туғандайсың!

Қызылорда 

Жасарып, жайқалғандай. 

Сүйсінбеуің 

Мүмкін бе, қайран қалмай. 

АЛТЫННЫҢ 
СЫНЫҒЫ

Қырымбек К�ШЕРБАЕВҚА

Туған жер

Тілеуқор ғой түлегіне, 

Жанашыр 

Бола білсе ұлы еліне. 

Шын ниетпен, 

Қуандық сонау жылы

Сен әкім боп 

Келгенде Сыр еліне!

 

Сыр елі – 

Алты Алаштың анасы еді, 

Қырымбек 

Ер Елеудің баласы еді.

Алғаш рет

К�ргенде �ршіл, �жет

Қатарының 

Алды еді, дарасы еді!

Іскерлік 

>н бойынан к�рінгендей,

=р ісі 

Ақылымен �рілгендей.

Күш-қайрат

Тұла бойы тұнып тұрған

Тәңірден 

Шын қасиет берілгендей!

Құт мекен – 

Ақмаржанын аялаған

Тал-терегі 

Талайға сая болған. 

Қорқыт баба

Күңіреніп күйін тартқан 

Даналық 

Дарыған ел баяғыдан!

>згерді 

Танымастай қала бүгін

Байқоңырдың 

Таралып ғаламға үні.

Мерейлі 

Сыр елінің халқы ғажап

Жадында 

Жаңғырады саналы ұғым! 

Ертегі елін

К�ргендей боласың-ау!

=р тасынан

Сұлулық байқалғандай! 

Ақыл-ой

Таусылмайтын  бұлақ дерсің

=р =кім

>з халқына ұнап к�рсін?

Қызығын 

Сыр елінің к�ру үшін

Алла саған –

Ғұмыр мен қуат берсін!

ТЫНЫШТЫҚ 
КЕРЕК АДАМҒА!

Ай қалқиды аспанда нүрын т�гіп,

Түн жарығы – жұлдыздар жанған оттай,

Байқасаңыз егер де к�ңіл б�ліп,

>мір �тіп барады атқан оқтай.

Тірлігімнің тербетіп әні құтты,

Ой келеді осынау тұста маған.

Талай-талай ғасырлар уақытты,

Уысында ешкім де ұстамаған!

Қайырбек АСАНОВ

ШYКІР ДЕЙМІЗ

АТА-БАБА ДMСТҮРІН 
ЖАЛҒАУ ҮШІН

Тағдырын туған жердің ойға аламын,

Ұлымын, жомарт, дарқан бай даланың.

Күн сайын жапырақтай жайқаламын,

Қыздарын құшып-сүйіп, аймаладым!

О бастан сұлу Сырдың түлегімін,

Кеудемнен құстай ұшқан тілегі мың.

Туған жерім – мәңгілік ыстық ұям,

Лүпілімен бір соққан жүрегімнің!

Ана тілім – ол менің асыл мұрам,

>зге тілді қалайша басындырам?!

>нерім �з басыма жетіп жатыр,

>н-бойымды толқытып, тасындырған!

Тыңдап �скем халқымның �сиетін,

Салтым бар сәлемдесіп бас иетін.

Ата-баба дәстүрін жалғау үшін,

Күресемін, қастерлеп қасиетін.

Кеше ғана �ткен-ді балалығым,

Бүгіндері жетпістен асып барам.

Кей кездері байқалып шалалығым,

Кей кездері мықты боп тасып қалам.

Тым қаталдау к�рінер маған ғасыр,

Жер бетінің кей тұсы ойран-асыр.

Баладайын аптығы басылмаған.

«Неге бұлай болды?» деп ойланасың!

Алғы күнге адамзат елеңдер к�п,

Сезінген соң қатерін бұл ғаламның,

«Тыныштығын Жер-к�ктің бере г�р!» деп

Мінәжат қып Алладан сұранамын!

КPЗІМНЕН 
ТАМШЫ ҮЗІЛІП...

(Т�л теңгені тұңғыш к�ргенде)

Шиелі !

Қар борап тұр далада.

К�белек боп  жерге жылы тиеді.

СҮЙЕМІН СЕНІ, 
АСТАНА!

Қазаққа жақын әлемде

Қала жоқ сенен асқан, ә?

Айналған әнге, �леңге,

Теңдессіз сұлу, Астана.

Сенімен бірге менің де,

Биіктеп кетті-ау мәртебем.

К�зіме ыстық к�рінген,

Астанам, неткен к�ркем ең!

Есілдің екі жағында,

Таласқан үйлер аспанмен.

К�з тартар гүлзар бағыңда,

Жазылар тарих дастанмен!

Таусылмас аңыз-әңгіме,

К�не жердегі жас қала.

Жайнай бер, жаса мәңгіге,

Жақұттай жанған Астана!

Мейірбандығы сезілген,

Досқа да және басқаға.

Суымас ыстық сезіммен,

Сүйемін сені, Астана!

ТҰРМАҒАМБЕТКЕ 
ТАҒЗЫМ

«С�з туады Алла берген �реден», –

Деген с�з бар келе жатқан к�неден.

Алматыға алып келген ақынды

Неткен мықты Жүргеновтей к�реген?!

Тұрмағамбет – озық ойдың адамы, 

>рге ұмтылған тағдыр берген талабы.

Сыр бойына аты мәшһүр ақынның

Алматыда құтты болды қадамы.

Асыл с�здің ақиығы, шебері,

Ақ алмастай �ткір еді �леңі.

Ол аударған «Шахнаманы» құнығып,

Қайта-қайта оқи бергім келеді!

Неткен ақыл, неткен қуат, с�з �рім?!

Тасыттың сен маржан жырдың �зенін.

Қайталанбас талантыңмен түркі елін,

Таңғалдырар келді сенің кезегің.

«Шахнамамен» жаны бірге жалғанған,

Абыроймен �тсем деген жалғаннан.

Қарымы мен біліміне ақынның

С�з алыбы =уезов те таңғалған!

Тұрмағамбет ғасыр берген ұл еді,

Халқыменен бірге соққан жүрегі.

Талай-талай перзенттерді тудырар,

Аман болса алтын бесік – Сыр елі!

ҚАЙЫСПАС 
ҚАЙСАР ҚАЗАҒЫМ!

Басымыздан небір заман �ткенмен,

Бір жеңіліп, бір жеңіске жеткенмен.

Қайран қазақ қайыспадың емендей,

Жасқап жүрдің жауларыңды кектенген.

Мақсатың да асыл ой мен ізгілік,

Жақсылыққа ұмтылушы ең үздігіп.

Еркін едің кең даланың т�сінде,

Тіршілігін мал мен жанның қыздырып!

Болмысында тұнып тұрған тектілік,

Барлық істе к�рсетесің ептілік,

Жан адамға қиянатың жоқ еді,

Таудан аққан бұлақтайсың тұп-тұнық!

Аттамаған ала жібін ешкімнің,

Белдескеннің белін үзіп, т�сті ұрдың.

Ұлы дала ұрпағы боп әлемге,

Қазақ деген халық болып естілдің!

Даналықты ғасырларға жалғадың,

Намысыңа серік болып талғамың.

Жер бетінде сендей халық жоқ шығар,

Мейірімінен жаратылған Алланың!

=кімшілік үйінде

Айырбастауда т�л теңгені киелі.

Қолына ұстап қуанады біреулер,

Ал кейбірі құшырлана сүйеді...

Ағытылып қуаныштың тиегі.

Сол күндері 

Жол сапарда жүр едім,

=лденеге дүрсілдейді жүрегім.

Т�лқұжатқа белгі соққан  жас ару

Теңге ұстатты дірілдетіп білегін. 

Қайраттандым,

Қуаттандым сол сәтте

Шабыттанып, түледім...

Абылай хан, Абай, Шоқан бейнесі,

(Ақындардың болмайды екен кейде есі)

К�ріп тұрып бабалардың тұлғасын,

Қара к�зден жастың  бар ма келмесі.

=рине, бұл қуаныштың жасы-еді.

Ал Қайырбек ішпесе де мас еді.

Аруағыңнан айналайын, бабалар, 

Осы теңге Тәуелсіздік басы еді.

АТАМЕКЕН ТҰСАУКЕСЕР

Рухани жаңғыруды болашаққа бағдар етіп 

ұсынған Мемлекет басшысы «Туған жер» 

бағдарламасында: «Адам баласы — шексіз 

зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. 

Туған жер — әркімнің шыр етіп жерге түскен, 

бауырында еңбектеп, қаз басқан қасиетті 

мекені, талай жанның �мірбақи тұратын �лкесі. 

Оны қайда жүрсе де жүрегінің түбінде әлдилеп 

�тпейтін жан баласы болмайды. Туған жер-

ге, оның мәдениеті мен салт-дәстүрлеріне 

айрықша іңкәрлікпен атсалысу — шынайы 

патриотизмнің маңызды к�рініс терінің бірі» 

деп атап айтқан еді.

35 жылдан бері журналистік қыз метін 

абыроймен атқарып жүрген Базаркүл Сейіт-

жанқызы к�ңілді тербеген ой-толғам дарын 

арқау еткен еңбегін ең әуелі жерлестерінің 

назарына ұсынып, туған жерге келіп тағзым 

жасау ды �зінің перзенттік парызы санаған екен.

 Теректі елді мекені осыдан 80 жыл бұрын 

Жезқазған �ңіріне теміржол келуіне байла-

нысты станса ретінде керегесін жайған еді. 

Содан бергі кезеңде талай �сіп-�ркендеу 

жолдарын бастан �ткерген Теректі қасиетті 

мекенге айналды. Осы ауылдан солтүстік-

шығысқа қарай 20 шақырым жерде Орталық 

Қазақстандағы тасқа бейнелеу �нерінің к�не 

ескерткіші Теректі =улие бар. Тасқа бейне-

ленген суреттерден, неолиттік тұрақтардан, 

қола дәуірінің қоныстары мен некропольда-

рынан тұратын археологиялық кешен бүгінде 

елімізге белгілі, к�пшіліктің тәу етуге келетін 

киелі белдеулерінің бірі болып отыр. Осындай 

қасиетті топырақтан елімізге танымал айтулы 

тұлғалардың шыққаны да белгілі. Журналистика 

саласында айшықты қолтаңбасы бар Базаркүл 

солардың ізін абыроймен жалғастырып келеді.

Қаламгер журналистің бұған дейін «Пер-

зент парызы» атты кітабы жарық к�рген 

болатын. Туған ауылының 80 жылдық ме-

рейтойы аясындағы бұл жолғы салтанаттың 

маңызы ерекше.  Тұсаукесер салтанаты 

«Теректім — талбесігім» әнімен басталды. 

С�зін – Ақкүлше Ибраева жазған, оны ән ав-

торы Айхан Мұсабеков орындады. Тәуелсіздік 

таңының алғашқы жылдарында облыстық 

телеарнада «Жұмадан жұмаға дейін» деген 

ұлттық құндылықтарымызға арналған теле-

хабар к�рсетілетін. Осы хабарды Базаркүлмен 

бірлесіп жүргізген, бүгінде бірнеше тарихи-

публи цис ти калық кітаптың авторы, қажы 

Тоғанбай Құлманов пен Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, жазушы Заря Жұманова сол 

бір елең-алаң кезден сыр шертіп, салтанатты 

шара иесін жаңа туындысының тұсаукесерімен 

құттықтады. 

Сондай-ақ қаламгерді Ұлытау ауда нының 

әкімі =нуар Омар, Жез қазған қалалық арда-

герлер кеңесінің т�ра ғасы Айып Байқасынов 

құттықтап с�з с�йлесе, таяуда Қарағандыға 

і с с а  п а р  м е н  к е л г е н  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

Назарбаевтың алдында жыр толғап ме рейге 

б�ленген ұлытаулық жас ақын Мұқағали 

Сейітқазинов тұсаукесер тойына �леңнен шашу 

шашты. Теледидарда Базаркүл алғаш еңбек 

жолын бастағанда тәлімгер болған ардагер жур-

налист Аманжол Үсентегі, «Дидар» телеарнасы 

директорының орынбасары Т�леш Асантегі, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, ақын 

Кенжебай Ахметов, «Сарыарқа» газетінің бас 

редакторы Дархан Мұқанов және басқа да 

әріптестері, Жамантай Махмұтұлы бастаған 

ауылдағы ұстаз дары құттықтап, ізгі тілектерін 

білдірді. 

Ауылдың шағын клубын ән әлди леген шара 

шырайлы болды. Кітап авторы да жиналған 

қауымға алғысын ай тып, туған елге сағынышын 

ақтарыла жеткізді.

Жаңа кітаптың тұсаукесер рәсімі Теректіде 

�мірге келген тума талант, айтулы �нерпаз 

Жақсыкелді Сейіловтің «Ұлытау» әнімен 

түйінделді. Жарасымды кездесу ертеңінде 

Ұлытауда жалға сып, журналист қаламгер 

аудандағы оқыр ман қауыммен жүздесті.

Амандық РАХҰЛЫ, 
журналист

Қарағанды облысы

Қаскелең қаласында осы заманғы технологиямен жабдықталған 
тағы бір балабақша бүлдіршіндерге есігін айқара ашты. Оның 
тұсаукесер  салтанатына аудан әкімі Жандарбек Далабаев, 
Қазақстан педагогикалық ғылымдар академиясының академигі 
Аягүл Миразова, ауданның б�лім және мекеме басшылары, қала 
жұртшылығы қатысты.

Жаңадан пайдалануға берілген «Қарлығаш» балабақшасының 

ерекшелігі – бүлдіршіндерге жайлы болуымен қатар, ата-

аналардың �з балаларын үнемі қадағалап отыруға мүмкіндік жаса-

луында. Яғни ата-аналар балалар мекемесінің б�лмелері мен аула-

сында орнатылған бейнекамералар арқылы �з смартфондарынан 

сәбиінің қай жерде, не істеп жүргенін бақылай алады.

Салтанатты жиын барысында заманауи ғимараттың  құрылысын 

жүргізген мердігер компания – «Еламан» жауапкершілігі шектеулі 

серіктестігінің басшысы Ерғали Миразов мекеме меңгерушісі 

С.Рашитқызына жаңа балабақшаның символикалық кілтін та-

быс етсе, ауданның ардагерлер кеңесінің т�рағасы Сайлаубек 

Қасенбайұлы дәстүрімізге сай бата берді. Ал аудан әкімі Жандарбек 

Ермекұлы мен ұлағатты ұстаз Аягүл Миразова мектепке дейінгі 

балалар мекемесінің тұсаукесер рәсімін жасады.

Қуат ҚАЙРАҢБАЕВ
Алматы облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 

басылым дардың еңбек ұжымдары Серіктестік қызметкері 

Айжан Үкібаеваға атасы 

Mділхан Қабдуалиұлы МҰРЗАҚАНОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 

айтады.

-
-

ТЕРЕКТІДЕН 
БАСТАЛҒАН ЖОЛ

«ҚАРЛЫҒАШ» 
балабақшасы ашылды
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ҚҰТТЫҚТАУ!

Шығыс Қазақстан 
облысы Қалбатау 
аулында тұратын 

ерлі-зайыпты
Нұржақып және 

Роза +убәкіровтерді  
мерейтойлары-
мен Астанадағы 

құдалары шын 
жүректен 

құттықтайды.

қалған шағым ғой. Елмен бірге болыс сай-

лауын қызықтап барған едім, аяғы апыр-

топыр, жанжалға ұласып кетті. Абайға 

шабуыл жасаған сәтті к�збен к�ргенім 

жоқ, бірақ жанжалдың ортасында жүрген 

к�пшіліктің әңгімесін естідім. Кейіннен 

ел мен ел татуласты. Абай К�шбикедегі 

озбырлықты кешірді. Біздің елдің басты 

адамдары кешірім сұрап Абайға барған 

оқиғаны, ел ішінің әңгімесін де Мұхтар 

тәптіштеп қайта-қайта пысықтап, жазып 

алды. 

– =бең қажыны жақтайтын, кейде 

даттайтын екіұшты әңгімелер к�п. Біз, 

Абай ұрпақтары, оны біржақты түсінетін 

сияқтымыз. Қалай дегенмен де =бең тегін 

кісі емес қой. Ореке, ол қандай адам еді?

Атам ойланып отырып қалды. >ткен 

�мір жолын тағы бір шолып шыққан 

тәрізді. Сұрақ ауыр еді. Құдай алдында 

да, аруақ алдында да шынын айтуы керек. 

– =рхам, сен �зің де к�п нәрсені 

ж а қсы бі ле с і ң.  Ж а ң а «Біз  = б ең д і 

бір жақты т үсінеміз» деп Құнанбай 

ау ы л ы н ы ң с �з і н әд і л а й т т ы ң. Ол 

рас. Кезінде біз де, Ж�кең балалары, 

Абайдың Мұқыр съезіндегі әрекетін 

�зімізше ұққан болатынбыз. Бірақ уақыт 

– т�реші, ақиқатын анықтап берді. 

Бір үйдің балалары да бірде келісіп, 

бірде керісіп жатады. Ақыры қаны бір 

болғандықтан – табысады. Абай мен 

=бен де бір-бірін түбінде түсіністі. Абай 

да, =бен де мен үшін қымбат адамдар. 

Бірақ �з жүрегімнің үніне құлақ қойсам 

адам сәлемімізді ықыластана алды. 

Жанында бойы шағын, арық, бетінде 

теңбіл-теңбіл қара дақтары бар, қырылдап 

с�йлейтін, қасы қайқайып маңдайын 

басқан орта жасар кісі әрқайсымызға 

күдіктене, тесірейе қарады. Жайғастық. 

Біраздан соң ж�н сұрасты. Жоғалған 

жылқымыздың  жайын, түр-түсін түгел 

айттық. Отырған екеуі бір-біріне қарасты 

да ештеңені сездірмеді. =ңгіме арасында 

ел әңгімелерін, Құнанбай, Абай туралы 

сұрады. Олардың даңқы бұл жаққа да 

мәлім екен. 

– Құнекең қазақ асқан адам ғой. Ал 

баласы Абай да ақылды, оқыған деп 

естиміз. Айтқан с�здері, жақсы істері 

бізге де жетіп жатады, – деді т�рдегі толық 

адам. Алыстан келген, әрі Құнанбай, 

Абай елінің азаматтары деп мал сойып, 

құрмет жасады. Қасыма ергендер Мырза-

Ж�кеңнің үш-т�рт жігіттері болатын, 

мына құрметке мерейіміз �сіп, желпініп 

бір-бірімізге қарап жымыңдаймыз. 

– >здерің тобықтының қай тарма-

ғынансыңдар? Мекендерің қай жер? – деп 

сұрады. Айттық. Құндызды – Қос пен 

Шеттің бойын естіген екен. «Ж�кең руы-

нанбыз» дегенімізде әлгі қасы қайқайған 

жымың етті. Серғазы, =бен сияқты 

бай-бағландарымызды мақтанышпен 

әңгімеледік. 

– Үйірімен жоғалып жатқанына 

қарағанда әлгі байларыңның жылқысы, 

тіпті, к�п шығар? – деді қасы қайқайған 

к�зін сығырайтып. 

аштықтан жан тапсырыпты. Шәкерімнің 

�зі жолға шығарып, Қытайға қашырған 

ақын баласы  Зиятты аңдыған кеңес офицері 

сол елдің түрмесінде адам айтқысыз қинап, 

к�зін жояды. Шәкерімнің жалғыз қызы 

Гүлнәр әкесі қаза тапқанда жайлауда екен. 

Қаралы хабар жеткенде «әкеден жаным 

артық емес» дейді де у ішіп, есінен танып 

жатқанында Айтмырза деген  ауылдас 

ГПУ-дің солдаты үстінен түсіп, құтқарып 

қалыпты. Гүлнәр апайды мен кейіннен 

Алматыда оқып жүргенімде Тастақтағы 

там үйінде жолықтырып, сол бір қасіретті 

күндердің тарихын �з аузынан естіген едім. 

Ұзын бойлы, келбеті келіскен, �ңді адам 

екен. Мені жассынған жоқ, әкесіне бай-

ланысты к�п оқиғаларды егжей-тегжейлі 

айтып берген еді. 

– =ділетсіздікке осыншама жанкешті-

лікпен қарсыласу – нағыз жауынгер, рухы 

мықты адамдардың ғана қолынан келеді, 

– деді неміс пен жапондарға қарсы екі 

соғыстың ардагері, менің үлкен ағам – 

Мұхамеджар. – Артында тірі қалған Ахат 

деген ұлы бар деседі. Ақынның сүйегі 

жатқан құрқұдықты іздесе ж�н к�рсетер 

куәлар осы Қарауылдың �зінде де тірі 

жүр. Құдайдан қорықса шындықты айта-

тын шығар. 

– >мір осылай кете бермес, қажының 

қасиетін танып, сүйегін арулап жерге 

тапсырар күнге де жетерміз, – деді =рхам 

терең күрсініп. 

=ңгіме осымен аяқталды. К�ргені, 

білгені ұшан теңіз үш қарт әлденеден 

=бен Мұхтар суреттеп жазғандай адам 

емес. Ол – білімді, зерек, орыс тіліне де 

жүйрік, шешен адам болатын. Абайды 

ерекше бағалайтын. Дүниенің парқын, 

сауданың тегін жақсы игерген. Маған да, 

елге де шарапаты к�п тиді. Бір қауым ел 

соның панасында ғұмыр кешті. 

Қарттар үнсіз, әрқайсысы �зі білетін 

�мір беттерін қайта парақтап отырған 

тәрізді. Бір кезде =рхам: 

– Мұхтардың 1942 жылы «Социалды 

Қазақстан» газетіне жазған мақаласын 

естіген шығарсыз? Мұхаң сізді Абайды 

пір тұтатын, ол туралы к�п білетін адам 

деп мақтапты. Мұхаңмен кейін жолыға 

алдыңыз ба?

– Абайдың жүз жылдық тойын �т-

кізерде Мұхтар елде ұзақ жатты. Сол жолы 

дәмдес болып, әңгімелестік. Дана адам 

екен, аман жүрсін азамат! – деді Оразалы. 

Атам – бес уақыт намазын қаза қыл-

майтын, аузынан Алласы түспейтін адам. 

Құдайсыздар дәурені жүріп, бүкіл бала-

шағасы немерелеріне дейін партия, ком-

сомол, пионер қатарында жүрсе де әрбір 

жұма күндері аруақтарға Құран бағыштап, 

бар әулетін шоқтай үйіріп, адамшылық, 

әділдік, обал-сауап туралы әңгімелер 

айтатын. Сол с�здерінің бәрінде де Абай 

�мірінен, оның �леңдерінен мысалдар 

келтіруші еді. 

Сондай әңгіме үстінде немерелерінің 

бірі:

– Ата, сіз Абайды к�ріп, с�йлестіңіз 

бе? – деп сұрап қалды. 

– Абаймен с�йлесетіндей мен кім едім 

сонша?! Абайға ж�пшенді адам батып 

бара да алмайтын. Оның айбары мен ай-

дыны ерекше жаратылған жан ғой. Бірақ 

сыртынан бірнеше рет к�рдім. Айыпты 

болып алдына барғанда маған айтқан 

с�зін естідім. Сол с�зі �мір бақи сабақ 

болды. 

Атамның ақшыл сары жүзі қуқыл тарт-

қандай, селдір сақалын қолымен уыстап 

ойланып қалды. Біздің дегбіріміз қашып, 

әңгімесін шыдамсыздана тосқанымызға 

к�ңіл б�лмей, алыс күндер оқиғасын 

есінде қайта жаңғыртқан соң байыппен 

с�йлеп кетті:

– Жиырмадан енді асқан албырт кезім. 

Ауылдың бір үйір жылқысы жоғалып, 

соны іздеп Шыңғыстан асып, Балқаш 

жағына шығып кетіппіз. Бір аптадай жоқ 

іздеп, жортпаған жеріміз қалмады. Бірде 

кеш бата тау қойнауында отырған бай 

ауылға жеттік. Ол кезде қай рудан екеніңді 

басыңдағы тымағыңнан-ақ таниды. Біздің 

тобықты екенімізді білсе керек, алыс 

елдің адамдары деп үлкен үйге түсірді. 

Үй іші бай, бар адамдардың тұрмысын 

аңдатады. Т�рде отырған толық денелі, 

келбетті келген, алпыстар шамасындағы 

 сескенгендей, бар қазынаны іштеріне 

түйіп, үнсіз қалған еді. 

К
�п ұзамай күткен күн де жетті. 

Сталин �лген соң, сегіз жыл-

дан кейін, Шәкерімнің сүйегін 

құрқұдықтан қазып әкелген Ахат оны ару-

лап, Абай ағасының жанына жерледі. Ел 

үш күн бойы ойдан-қырдан ағылып, ұлы 

ақынның сүйегімен қоштасты. К�п �тпей 

Шәкерімнің �леңдері газеттерде жарық 

к�рді. Оның арасында Қабыш айтқан ән 

де бар. >шкені жанып, �лгені тірілген 

Абай елінің рухы к�теріліп, әр үй бұл 

қуанышты �зінше тойлағанын к�зіммен 

к�рдім.  Аудандық газетте қолбала 

 (курьер) болып қызмет істеп жүрген кезім 

еді, қалың топпен Жидебайға ілесе ба-

рып, бабамның қабіріне бір уыс топырақ 

салдым... Семейдің ақ селикатынан 

құйылған кірпіштен уақытша бесік-зират 

қалап жатқан Ахат аға әлі к�з алдымда... 

Соғым уақыты болсын, сырттан 

қонақ келсін немесе үйдегі қуанышты 

оқиғалардың бәрі де =рхам, Исраил 

ақсақалдарсыз �тпейтін. Атам олар кел-

генде сергіп, қуанып қалушы еді. Үшеуінің 

жас жағынан айырмасы болғанымен, 

отырыс-тұрыстары, дүниеге к�зқарастары 

ұқсас. Біріне-бірі қайшы келмей, қайта 

бірі бастаған әңгімені екіншісі іліп әкетіп, 

толықтыра түсетін. Бейне �ткен дәуірдің 

суреттерін кеуделеріне қондырған  заман 

айнасы тәрізді. Сабырлы, салиқалы 

тұлғаларынан ақылдың, зиялылықтың 

лебі еседі. 

– Мұхтар �зінің Абай туралы кіта-

бында К�шбикедегі оқиғаны бүге-шігесін 

қалдырмай жазыпты, – деді =рхам ата бір 

әңгімесінде. 

– Ореке, Мұхтар сол оқиға туралы 

сізден к�п мәлімет алдым деген еді. К�ш-

бике оқиғасын да, Мұхтармен жолық қан 

кездеріңізді де �з аузыңыздан естісек 

қайтеді. 

– Мұхтармен алғаш рет жолығып, 

сырласқанымыз 1942 жыл ғой. Онда 

біз Құндыздыда отырғанбыз. Мына 

Кәмен соғыстан екі аяғынан бірдей жа-

раланып, тірі келгеніне мәз едік. Екі 

балдаққа сүйеніп жүретін. Бір күні үйге 

қалбалақтап қуанып келді. «Алматыдан 

Аяг�з арқылы Құндыздыға жанын да 

бір топ серіктері бар Мұхтар =уезов 

ке ліпті. Абай туралы кітап жазып жүр 

екен, сізбен жолыққысы келеді» деді 

Кәмен. «Е, мейлі, келсін, дедім. Абай 

жа  рықтық туралы білгенімізді айтудан 

неге аянайық». Мен Мұхтар туралы к�п 

естісем де бұрын к�рмеген едім. Келбеті 

келіскен, кең маңдайлы, к�зі ұялы, с�зі 

зиялы, үні жұмсақ, сыпайы адам екен. 

Екі күндей әңгімелестік. Ол кісі, әсіресе 

К�шбике оқиғасын к�п сұрады. Менің 

=бен қажының жанында к�п жүргенімді 

біледі екен. Қажының мінез-құлқын, 

әдетін, Абаймен ренжіскен себептерін, 

Құндыздының сай-саласының атауларын 

сұрап, қағазына жазып отырды. 

– Абайға қастандық жасалған уақытта 

сіз неше жаста едіңіз? Оқиғаны түгел 

к�рдіңіз бе? – деді =рхам. 

– Бозбалалықтан �тіп, жігіт болып 

(Басы "ткен санда)

Қ
иянда жатқан Шыңғыстау-

л ы қ т а р д ы ң  б а с т а р ы  ж и і 

қосылып, жырғап қалатын 

қызықты күндерінің бірі – соғым уақыты 

еді. Шыңғыс асып апталап соғатын 

ақ түтек боран мен сарышұнақ аяздан 

бүріскен жұрт алыс жолға шықпай, ауыл-

аймақты сағалайтын. Керек-жарағын, 

азық-түлігін күнбе-күн сатып алатын 

базары жоқ, сондықтан қысқы азыққа 

сақтаған малдарын сойып, ағайын-

туыспен дәмдерін б�ліседі. Барлары ірі 

қара, жоқтары к�же қатыққа жарайтын 

тоқты-торым, ешкі болса да пышаққа 

іліндіреді. Он т�рт ауыз қарап отырған 

біздің үйге, әрине, ірі қара керек. Бұл іске 

Кенже ағам ерте күзден бастап кіріскен. 

Қолында жалғыз торпағы бар. Оны 

сойсаң мына үпір-шүпір бала-шағаның 

қай-қайсысының жұмырына жұқ бола-

ды?! Сондықтан торпақты – тайыншаға, 

тайыншаны – �гізшеге, �гізшені – сиырға 

айырбастаудың жолын табу керек. Бұл 

Қожанасырдың заманы емес. Тақыс, 

есеп-қисаптың уақыты. Біз қайдан 

білейік, Кенже ағам соның жолын тауып-

ты. Бала-шағаны асырау үшін «ешкіні 

– апа, текені – жезде» дей жүріп, орташа 

ғана қоңы бар сиырды союға әкелгенде 

қуанышымызда шек болған жоқ. 

Соғымның шекесіне ағам алдымен 

елдің қадірлі ақсақалдарын шақыратын. 

Бұл жылдағы әдеті. Абай немерелері 

=рхам мен Исраил бастаған шежіре 

қарттар соғымның дәмін тата оты-

рып, таңды-таңға ұластыра, кейде 

қызғылықты, кейде күйікті әңгімелердің 

тиегін ағытады. Арасында Исраил ата 

домбыра тартып, ән салады. К�біне 

Абай әндері. Кейде бізге беймәлім ән де 

айтылады. Ондайда қарттар жабырқап 

терең күрсініп, «қайран Шәкерім-ай» 

деседі. Қарттармен бірге қырықтан асқан 

қырма сақал, қағілез денелі қараторы 

жүзді Қабыш деген адам да келді. Жұрт 

оны аңшы десетін. Үнемі тау кезіп, тас 

басып, кейде құс, кейде тазы ұстап жүруші 

еді. Сол Қабыш біздің үйге домбырасын 

ала келіпті. Кенже ағаның �тініші со-

лай. Қарттар �ткен күндердің �кінішті 

сәттерін еске алып, сәл тыныстаған кез 

еді, Қабыштың шырқата салған даусы 

шықты. 

Бұл ән – 

Бұрынғы әннен �згерек. 

Бұған – 

Ұйқасты �лең, с�з керек, 

>зіне орайлы. 

Денең – 

Жан нұрлы болса, ж�нделмек. 

>лең – 

=нге �лшеп айтса, �ңделмек, 

Ұйқасса қолайлы. 

Қабыштың әсем даусы сабырлы, бап-

ты басталып, келе-келе екпіндей түсті. Біз 

бұрын естіп к�рмеген �лең мен ән. С�зі 

де, әуені де тосын. 

=нші домбырасы бебеулей бастаған-

нан-ақ Кенже аға мазасызданып орны-

нан тұрып терезе жапқышты қымтап, 

есікті нығарлап жауып қойды. Түн ор-

тасы ауғандықтан қонақтардың к�бі 

тарап кеткен, үйде =рхам, Исраил және 

жақын ағайындарымыз қалыпты. Бұл 

Шәкерімнің әні еді. Айтуға болмайды. 

Халық жауының әні түгіл атын атауға 

тыйым салынған. Қабыштың даусы да, 

домбырасы да күш алып ойнақылана 

бастады. 

=н – �лшеуіш, 

>лең – күміс, 

Қоспаңыз мыс аралас. 

Артық алу, 

Не кем салу, 

Қапы қалу жарамас. 

= р х а м  б а с ы  с а л б ы р а п ,  ү н с і з 

қалды.  Исраил әнмен бірге теңселіп, 

қамырыққан к�ңілін әрең тежейді. К�з 

алдына соңғы рет к�ргенде кеудесін 

күміс сақалы жапқан, еңсегей бойлы, 

ер тұлғалы қарт ағасы келген. Сабырлы 

с�йлейтін даусы да құлағында. Заманның 

тыныш, �зінің жас кезінде талай әнін 

үйреніп еді-ау. Қалың топтың ортасын-

да сан рет шырқаған. Енді, міне, ұрлық 

қылғандай, жасырын тыңдап отыр. 

Қайран

Қайғысыз, қамсыз күндерім, 

Сайран

Сауықты, рақат түндерім!

Сендерден не пайда?

Асқан

Алпыстан мынау жасымыз

Қашқан

Кәріліктен ғаріп басымыз, 

Қаласың қай сайда?!

Ноқталы бас

ағызған жас, 

Қызусыз мас, желіксіз. 

Хаққа к�ніп, 

Жалын с�ніп, 

К�рге т�ніп еріксіз. 

– Апыр-ай, қажы �з тағдырын күні 

бұрын қалай болжап білген, – деді үлкен 

ағам – Мұхамеджар. – «Қаласың қай сай-

да» дейді. Неткен әулиелік!

Қарттар тіл қатқан жоқ. Іштей үгіліп, 

сол 1932 жылдың қанды қасабын, 

Шәкерім �лген күндердегі осы әулеттің 

жас �ркендері де баудай түсіп, ажал 

құшқанын естеріне алды. 

Қажы сияқты періштедей пәк, кү-

нә дан таза, адал әкенің жазықсыз оққа 

ұшуы Семейдің түрмесінде адал дығына 

сеніп азабына к�ніп жатқан ұлдары Ғафур 

мен Баязиттің де үмітін қиса керек, олар 

Кеңестің тозағынан тезірек құтылу үшін 

�здерін �лімге байлапты. Ал үшінші 

ұлы Қабыш Семей мен Шыңғыстаудың 

арасындағы жолда түрмедегі азап пен 

Не сайтан түрткенін қайдам, қырылдақ 

қараның кекесінді с�зіне шамдандым ба, 

білмеймін, жұлып алғандай:

– Ой, ақсақал, несін айтасыз? Күзде, 

мал жайлаудан бауырға түскенде, Құн-

дызды мен Қостың арасындағы кең жа-

зық та жылқыдан бос орын қалмайды! – 

дегенім. Қасы қайқайған қырылдақ қара 

мені тағы шаптан түртіп: – Сонда бір он 

мыңдай жылқы бар-ау, шамасы, – деді. 

– Болса, болар. 

– Апыр-ай, тобықтының ең байы – 

Оразбайда бес мың жылқы бар деуші еді, 

мынауың біз естімеген мықты болды ғой, 

– дегені. Сол кезде с�зге т�рде отырған 

толық адам араласып, әңгімені тыйып 

тастады. Ертеңінде бізді шығарып саларда 

ол: – Балалар, елдеріңе сәлем айтыңдар. 

Жылқыларың желдеп келді ме, кім білсін, 

біздің малға қосылыпты. Мына ағаларың 

ере барып, алдарыңа салып берер, – деп 

қоштасты. Осыншама құрмет к�рсеткен 

адамның атын да сұрамаппын. Ал қасы 

қайқайған қырылдақ қараға қитығып, 

қайта тілдеспедім. Жастық, мақтанның 

буымен айтқан аңғал с�зім кейіннен ал-

дымнан шықты. 

Сол жылы қысқа қарай мені Абай 

шақыртты. 

– Апыр-ай, ол кісі мені қайдан біледі? 

Менде қандай с�зі бар, – деп абыржып, 

алдына бардым. Жидебайдағы үйінде 

екен. Ортаңғы б�лмесінде д�ңгелек жер 

үстелдің жанында жастыққа шынтақтап, 

кітап оқып жатыр. Басын к�теріп отыр-

ды. Мен қарсы алдына келіп, тізерледім. 

К�зіме тік қараған еді, �ңменімнен �тіп 

кетті. 

– =, әлгі жылқысы Құндызды-Қостың 

кең жазығына сыймай жатқан Ж�кеңнің 

суайты сенсің бе? – деді. =лдеқашан ұмы-

ты лып кеткен ағат с�зім сонда есіме түсті. 

Ұяттан жерге кірердей болып қызарып 

кетсем керек. Абай барлай қарады. – 

>тірік айтқыштар к�з к�рмес, құлақ 

естімес алысқа барып сайраушы еді, сен 

бізбен күніне қырық рет к�рісетін іргедегі 

керейдің ең беделді адамының үйінде 

б�сіпсің. Шіркінде ес болсашы сезеді 

деген. Түріңе қарасам, ұятың бар жас 

екенсің. Адам боламын десең енді ондай 

с�зге жолама, шырақ, – деді ақын. 

– Міне, балалар, Абайдың осы ескерт-

песінен кейін Құдай алдындағы иман-

дай шыным, ағат істен, �тірік с�зден 

бойымды аулақ салдым. >мірде талай 

тар кезеңдер кездессе де шындықтан та-

баным таймапты... – деп атам әңгімесін 

аяқтады. 

Сұлтан ОРАЗАЛЫ, 
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері

Екеуіңсің 
бір әулеттің тірегі

Мәңгілік ел – 
оның асыл арманы

Академик, сенатор 
Бақытжан Жұмағұловтың 
мерейтойына жыр-шашу

�з пайдаңды ойлама, ел пайдасын 
ойла, �з пайдаң соның ішінде 

Жүсіп Баласұғын
І

Мәңгілік Ел – оның асыл арманы,
Елі үшін әлемді ол шарлады.
Қазақ атын асқақтатты шетелде.
Ақ қанатты арман құсы талмады.

ҚазМУ-імде болды бір кез ректор,
Бүгінде ол инженерлік академиясын тіреп тұр.
Сенатор боп Парламентте с�йледі,
Жемқорлық дейтін жегі құртты іріп бір.

Қайраткердің т�ресі ол сұлтаны,
Жігіттердің биік ұшқан сұңқары.
Тәуелсіздік болсыншы деп мәңгілік,
Ұлт үшін тозған талай ұлтаны.

ІІ
Ел үшін еңбек еткен аянбаған,
Бақытжан Жұмағұлов – аяулы адам.
Жалғаған Жолдасбеков ізгі жолын,
Мәрттігі, ірілігі аян маған.

Маңдайы Сократтың маңдайындай,
Атаңдай балпаң басқан жүріс қандай!
Кісілікті кішілікпен ұштастырған.
Ойлы к�з, жылы жүзі пүліш таңдай.

ІІІ
Жігіт ол алпыс бесте алқынбаған,
Елі үшін тәуекелден тартынбаған.
Білімі теңіз емес, мұхит сынды,
Тарихтың толқынында  сарқылмаған.

Қуаныш келген шақты тасымаған,
Қиындық келген кезде жасымаған,
Бақытжан Тұрсынұлы Жұмағұлов
Бір ғасырда бір туар алтын Адам!

IV
Тәңірім жаратыпты жаратудай,
Тұлғасы ақбас шыңды Алатаудай,
Шешен ол Аристотель, Платондай
К�ңілі қазақтың кең даласындай.

Жастармен с�йледі баласынбай,
Шәкірттерін сүйеді баласындай.
Жолығып Бақытжанға бақыт тапты,
Талайлар сорлап жүрген бағы жанбай.

V
Бақытыңды күндесе де күліктер,
Романға боласың әлі кейіпкер.
Қабағыңды мұң шалмасын, бауырым.
Жүзіңе де дәл солай күліп кел!

Сәбит ДОСАНОВ,
жазушы Мемлекеттік сыйлықтың 
лауреаты, М.Шолохов атындағы  
Халықаралық сыйлықтың иегері

ЖЫР-АРНАУ

Нәсіп қып, 70-ке де келдің аман.
Жүзбен де  жүздесуге келсін шамаң.
Біз жетпеген биікке ұрпақ жетер,
Қолдасын, Ер Маян мен Бәкен бабаң!

Бауырың, ұрпағың бар – с"зіңді ұғар,
Қарындасың-"рісің т"рге шығар.
Мәуелі  Бәйтерексің тамыр тартқан,
Қасыңда адал жарың Розаң бар.

Екеуіңсің бір әулеттің тірегі,
Ағайын деп соққан дәйім жүрегі.
Бала-шағаң қызығын к"р, к"п жаса,
Қабыл болып,к"пшілікің тілегі
– Той-тойға ұлассын! – дейміз.

Ізгі тілекпен: 
құда-құдағиың Болат-Нұржамал,

 қарындасың Шолпан, күйеу балаң 
Т�леген және жиендерің

Астана қаласы
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Негізінде йога – тек �мір салтын ғана 
емес, ойлау әдісін де дәріптейтін Үндістан 
мәде ниетіндегі тұтас бір философия. Оған 
организмнің физиологиялық үдерістерін 
бас қаруға бағытталған түрлі рухани, пси-
хикалық, физикалық тәжірибелер енеді. 

Йоганың негізгі бағыттары – раджа-

йога, карма-йога, джнана-йога, бхакти-

йога, хатха-йога. Йоганың түпкі мақсаты 

әркімге әртүрлі: физикалық жағдайды 

жай ғана жақсартудан бастап, мокшиға – 

адам мүмкіндіктерін шарықтау шегіне апаратын жағдайға қол 

жеткізуге дейін. Йога іліміне сәйкес біздің тәніміз жағымды 

және жағымсыз токтар есебінен �мір сүреді. Егер олар тепе-

теңдікте болса, денсаулық пен дене үйлесімі болады. 

Дене қимылдары йоганың әліппесі, оның маңызды сатысы 

тәрізді. >йткені тек толық дене саулығы мен тән жұмысын 

түгел бақылау арқылы ғана ой, рухани және моральдық 

кемелдікке жетуге болады. Йогадағы дене жаттығуларының 

негізі – асаналар.
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Соңғы есепке қарағанда жер бетінде 
жыртқыш аңдардың 252 түрі бар екен. 
Солардың ішіндегі ең сірі жанды, нағыз 
жыртқышы – қасқырлар. Қасқырдың 
ауыл шаруашылығына келтіретін қыруар 
зияны к�п. 

Қаскүнем жыртқыштығы мен қома-

ғай лы ғынан табындағы малдар бекер-

ге �летіндігін жиі байқауға болады. 

=детте қасқырлар қой табындарына 

шапқанда бірлі-жарым қоймен ғана 

шектелмей,  аузына іліккен қойлардың мойнын бұрап, �лтіріп 

кетеді. Бұл оның �те ашқарақ екендігін к�рсетеді. Одан 

тұяқты жануарлардың, кеміргіштердің, тіпті басқа жыртқыш 

жануарлардың қай-қайсысы болса да құтыла алмайды. Ал сірі 

жандығына келетін болсақ, қасқырды аяусыз құртуға қажетті 

барлық шаралардың қолданылуына қарамастан олар күні 

бүгінге дейін табиғатта тіршілік етуде. 

Мутамар әл-ислами – тұңғыш құрылған халықаралық 
мұсылман елдері ұйымы. 1926 жылы Сауд арабиясы королінің 
 бастамасымен құрылған. Белсенді саяси іс-қимылдары 1949 
жылы �ткен ІІІ сессиясынан кейін басталды. 

Штаб-пәтері Пәкістанның Карачи қаласында орналасқан 

және қырық шақты б�лімнен тұрады. Қазіргі кезде Бүкіләлемдік 

Ислам конгресіне 36 мұсылман мемлекеті мүше. Ұйымды екі 

жылда бір сайланатын Бас хатшылық басқарады, ал күнделікті 

қызметті Жоғарғы мәслихат жүргізеді. Жоғарғы мәслихаттың 

сайлауы жыл сайын мұсылмандардың Меккеге қажылық етуі 

аяқталғаннан кейін �тіп отырады. Атқарушы органы – саяси 

комитет. Ұйымның мақсаты – ағартушылық, діни сенімді тара-

ту, тарихты зерттеу, білімді дамыту, әлеуметтік к�мек к�рсету.

Ислам конгресінің бірнеше орталықтары бар. Оларда ислам 

тарихы, діни мұра туралы философиялық зерттеулер жүргізіліп, 

«Ислам әлемі» журналы және тағы да басқа ислам діни ба-

сылымдары шығарылып, «Ислам дауысы» радиосы хабарлар 

таратып отырады. 

К�зіңе к�рінбейді,

Қаңғуға ерінбейді.

Шалғынды жапырады,

Жол бойын сыпырады. 

 (Жел)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Mзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

«Бөрі арығын білдірмес...»

Бүкіл әлемдік Ислам конгресі

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ 

Ермен екен десем,

Ермен емес екен.

Дермене екен десем,

Дермене емес екен.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019

Биылғы жылға жазылған оқыр мандарымызға 

шынайы риза шы лығымызды білдіре отырып, ұлт 

басылымы – «Ана тілі» газетіне алдағы 2019 жылға 

жазылу жүріп жатқанын 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!

Алматы қаласында қазан 

айының 19-ы күні сағат 11.00-

де баспас�зге жазылу науқаны 

аясында «Қазпошта» АҚ «Алма-

ты поч тамты» АФ-ның ұйым дас-

тыруымен «Жазылушы күні – 2019» 

іс-шарасы �ткізіледі. Жылдағы дәстүрге 

сәйкес аталған шараға «Қазақ газеттері» 

ЖШС-на қарасты «Аna tili», «Уйғур 

авази», «Tenge Monitor», «Aqiqat», 

«Мысль», «Urker» басылымдары да 

қатысады. Оқырмандар үшін бұл күні 

газет-журналдарға жазылу бағасына 

жеңілдіктер жасалады.  

>тетін орны: Алматы қаласы, 

Қабдолов к�шесі, 1. Алтынса-

рин к�шесінің қиылысында 

орналасқан «Grand Park» 

ОСО-дағы №76 байла-

ныс б�лімше сі. 

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН! ЖАЗЫЛУШЫ 
КҮНІ

үйінде тұратындар да жатақханаға келетін. 

Еңбегіміз зая кетпейтін, сынақтарды 

ойдағыдай тапсырып шығатынбыз.

Ал  екінші курстың тұсында еліміз 

Тәуелсіздік алды. Жайбарақат заман 

�згерді. Бәрі тапшы, �тпелі кезеңнің 

сынақтарын біз студенттік кезде бастан 

�ткіздік. Дүкендер бос, тамағымызды 

талонмен аламыз. Сол кездері ауылдары-

мыздан келетін с�мке-с�мке азық-түлік 

бізді тығырықтан алып шықты. К�рмеген 

қиындығымыз аз  болмады.  

Курстастардың біразы универси-

тет қабырғасында оқып жүрген кездің 

�зінде газет-журнал, радио-телевиде-

ниеге жұмысқа араласып, қаламдары 

ұштала бастады. Қыз-жігіттердің алды 

үйленіп, тұрмысқа шығып, отбасын құрды. 

Оқып  жүріп үйлен ген дердің бірі �зім едім. 

 Аяулы жарым Ләззатты студент кезімде 

жолықтырдым. Ләззат – дәрігер. 

Бір сыныпта оқыған бірнеше қыз 

медициналық университетке түскен бола-

тын. Бір күні достарым, курстастарымды 

ертіп  сыныптас қыздардың хал-жағдайын 

білуге бардық. Сол сыныптастарымызбен 

оқитын аққұба  реңді, жылы жүзді аруды 

байқамай қалу мүмкін емес еді. Кездесіп, 

сырласып жүріп, «үйленбесек болмайды» 

деп шешім қабылдадық. Содан кейін сту-

дент екенімізге қарамастан бас құрадық. 

Отбасын құрған соң,  шаңырақтың 

керегесін кең ұстау үшін, отбасымды асы-

рау үшін жұмыс істеуге к�штім. Т�ртінші 

курста Шалқар радиосында жұмыс істедім. 

Айлық та аз. Тіршілік етейік деп саудаға 

шыққам.  Базарға шығам деп сабағымды 

қалдырып қойдым, содан мені оқудан 

шығару туралы шешім қабылданды. Бірақ 

кейін оқуымды жалғастырып, диплом 

алу керек болды. Үлкендердің к�мегімен, 

факультеттегі ұстаздарым «келсін, оқуын 

жалғастырсын» деді. Сомен 1990 жылы 

күндізгі б�лімнің студенті болып ба-

стап, 1996 жылы сырттай оқып бітірдім. 

Сырттай б�лімдегі курстастарымның 

ішінен Құттыбек Аймахан,  Гүлзат 

Нұрмолдақызы,  Гүлнар Тажиева  деген 

қыз-жігіттер бар. 

1990-1995 жылдар аралығында бір 

аудиторияда отырып, бір  ұстаздың ал-

дында тәлім алған, дәрісін тыңдаған 

курстастардың саны 62 екен. Бірнеше 

жыл бұрын университет бітіргенімізге 

20 жыл толған. Баршамыз, барымыз бас 

қостық. >кінішке қарай, ақын =мірхан 

Балқыбек, Жұмаш Кәкімжанов, әлемге 

аты танымал иллюзионист Алтынай 

Байтоқанова, Т�рехан Керімбаев пен 

Жандос Ділдәбековтер арамызда жоқ.

Біздің кезімізде студенттер кітапхана 

жағалайтын. Пушкин атындағы кітап хана, 

Ұлттық кітапхана, университет кітап-

ханасы, бір-бірімізді міндетті түрде осы 

жерлерден табатынбыз. Қазіргі студент-

терде барлық жағдай бар ғой. Интер-

нет қолжетімді, іздегені алдында тұрады. 

Сондықтан қазіргі студенттерге тәжірибе 

мен ізденіс керек деп ойлаймын.

1996 жылы оқу бітірген шағымда 

ж а ң а  д а н  т е л е а р н а  а ш ы л ы п  ж а т ы р 

дегенді естіп, мекен жайын алып, 23 

жа сымда телевизияға қадам бастым. 

Ашылып жатқан «Хабар» арнасы екен,  

жаңалықтар ғана шығып тұрған шағы. 

Сол сәтте алдымнан Тілеуғабыл ағамыз 

шығып қалып, Ақылбек Сансызбайұлы 

деген кісіге жолықтырды. Ол менімен 

біраз  с�йлесіп, ж�н сілтеп,  «сынақтан 

�тесің» деді. Сынақ мерзімі – жарты жыл. 

«Жасаған сюжеттеріңе ғана қаламақы 

алып отырасың» деген шартпен  келістім. 

Ең  алғаш бастағаным қызық болды. Мен 

�зім радио мен баспас�зде  істегем, соны-

мен қоса баспас�з кафедрасында оқығам. 

Телеарнадағы басшылық тапсырма беріп, 

съемкаға жіберді. Барып келіп, мәтінін 

жазып, оны оқығанда «зкт» мен  «снх-ды» 

қосып зырылдатып оқи беріппін.  Режис-

сер әйел бақырайып бетіме қарайды. Мен 

еш қысылмаймын. Кейін бәрін түсіндіріп, 

үйретті. Осылайша үйрене жүріп, жұмыс 

істедім. Сенесіз бе, бала кезімде де, студент 

кезімде де тележурналист болсам, диктор 

болсам  деп еш ойламаппын, үш ұйықтасам 

түсіме кірмеген нәрсе екен. Бастапқыда 

«журналист болып жұмыс істесем, айлық 

алып, отбасымды асырасам болды» деген 

мақсатым еді. Жаңалықтар қызық бол-

ды �зіме, оның үстіне телевидениенің 

табиғаты да, әлемі де басқаша ғой.

Ал менің курстастарымның к�бі баспа-

с�зде. «Ана тілінің» «Біздің курс» айдары 

арқылы курстастарыма дұғай сәлем жол-

даймын. =рқашан тілеулеспін. Амандық 

болғай. Бұл бір жақсы айдар екен, алдыңғы 

аға буынның жастық шағы кейінгі жастарға 

қызық болса, қуана б�лісеміз, әрине. 

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 

ДИКТОР БОЛУ 
ҮШ ҰЙЫҚТАСАМ 
ТҮСІМЕ КІРМЕГЕН

К
у р а т о р ы м ы з  Ж ұ м а б а й 

 Бекниязов  деген ағайымыз бол-

ды.  Ол кісі білім-біліктілігімен, 

ұйымдастырушылық қабілетімен ерек-

шеленетін. Кураторымызбен,  курстаста-

рымызбен бірігіп алма терген шақ тар бізді 

жақындата түсті.  Жұмыс та  істейміз, к�ңіл 

де к�тереміз. Жастық шақ тың қасиеті 

осында ғой. Күндіз алма теріп, кешкісін 

ойын-сауық құрамыз. Мен, Ерлан  Айтуар 

және  Ғани Қалмаханов үшеуіміз үш 

дауыс та ән салып, топ ішінде  «трио»  ата-

нып жүрдік. =мірхан ақындарша қолын 

әрлі-берлі  сілтеп �лең  оқиды.

Біздің топ  момын топ болды.  У-шумен 

шаруасы жоқ, бірлігі жарасқан топ бол-

ды. Курстастарымыздың ішінде =мірхан 

Балқыбек, Жарас Сәрсек, Сағындық 

Рзахмет,  Қазыбек Құттымұратұлы, 

Күнсая  Ерғазиевалардың �леңдері 

республикалық газет-журналдарда жа-

рияланып, қатарластарының ғана емес, 

ел-жұрттың ақынына айнала бастады. 

Айгүл Аханбайқызы,  Ұлбосын Исабекова, 

Айжан Жұмабаева, Ғайни Мансұрбаева 

деген курстастарымыз да студенттік 

жылдарымыздың жарқын есте ліктерінің 

себепкері бола  білді. 

ҚазҰУ-дың жоғары жа ғында бау-

бақшалар болды ғой. Онда неше түрлі 

жеміс-жидектер бар-тын. Біздің азық-

түлігіміз таусылған кезде, сол бақшаға ба-

рып алма теріп келетініміз бар еді. Былай 

айтқанда ұрлыққа түседі ғой студенттер. 

Қарауылға ұсталып қалып, ол студенттер 

екенін білген соң қоя  беретін. Мұның �зі 

мейірім ғой. Курстастар қызықтарды айта 

қалса, осы сәттерді еске алады. 

Біз Зейнолла Қабдолов, Темірбек 

Қожакеев, Тауман Амандосов, Бауыр-

жан Жақып, Алтай Шәріп сынды мықты 

ұстаздар мен білікті мамандардан дәріс 

алдық. Осындай мамандардың тәрбиесін 

к�рген біздің осал журналист болуға 

қақымыз жоқ еді.

1-курстың І семестрінің соңында емти-

хан, сынаққа әзірленгенде курсымыздың 

ұйымшылдығы тағы байқалды. Бәріміз �з 

бетімізше емтихан, сынаққа әзірленеміз. 

Ал сынақ болардың алдында бір б�лмеге 

жиналып, әр билетті жеріне жеткізіп 

түсіндіріп, талдап, бірге дайындалатын-

быз. Бұл күндері пәтерде, туыстарының 

Зейін ӘЛІПБЕК, тележурналист:

К�здің �зіне тән бір ерекшелігі,ол иесінің 
шындықты айтып тұрған-тұрмағанын 
айқын білдіреді. Мұның сыры біздің 
к�зқарасымыздың бағыты біздің  миымызда 
не болып жатқанына  байланысты. 

Егер біз �зіміздің к�ргенімізді еске 

түсірсек, ойдан шығармасақ, к�зіміз 

еріксізден оң жаққа, жоғары бағытқа 

қарай жылжи бастайды. Ал ойдан нәрсені 

құрастыруға тырысқан сәтімізде сол 

жаққа зер саламыз. =рине, сіз ерік 

күшімен, саналы түрде �з к�з қарасыңызды қалаған жағыңызға 

қарай бағыттай аласыз. Шынайы нәрсені еске алып, сол жаққа 

жоғарыға немесе оң жақ т�менге қарап к�ріңіз, к�з қарастың 

мұндай бағыты сізге қисынсыздау к�рінетіні жасырын емес. 

Көз – алдамайды

АДАМ ҚҰПИЯСЫ

Йоганың қанша түрі бар?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

0 8

Зе

Индекс Мерзімі Қала Аудан\ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44
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