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Бекжан ТҰРЫС: 

Мемлекеттік тілдің ресми түрде 

заңға сәйкес балаларға білім беруге 

құқы бар шағын этникалық топтардың 

тілдерінен де үлкен айырмашылығы 

зор. Мысалы, Қазақстандағы орыс, 

!збек, ұйғыр, тәжік тілдері – ана тілінде 

білім беретін ғана тілдер. #лемде 100-

ден астам елдің мемлекеттік тілі бар 

және ол жалғыз ғана тіл. Бірқатар 

елдерде бірнеше тіл мемлекеттік тіл 

болып есептеледі. Мысалы, Беларусьте 

орыс тілі үстем тіл болғандықтан, орыс 

тілі мен беларусь тілдері – мемлекеттік 

тілдер. Ал Иран, Италия, Испания, 

Ресейде барлық елге ортақ мемлекеттік 

тіл бар, сонымен бірге автономиялық 

республикалар мен аймақтардың да 

мемлекеттік тілдері бар. Мысалы, Та-

тарстанда татар тілі де  – мемлекеттік 

тіл. АҚШ-та ортақ мемлекеттік тіл 

жоқ, бірақ әр штатта мемлекеттік тіл – 

америкалық тіл (ағылшын), сондықтан 

ол тіл  мемлекеттік тіл  қыз ме тін 

атқарады. Енді бірқатар мемлекеттерде 

арнайы заңды мемлекеттік тіл бол-

маса да, мысалы, Швеция, Люксем-

бург, Эритреяда бір негізгі тіл қызмет 

атқарады, !мірдің !зі сол басым тілді 

пайдалануға икемдейді. Ол елдерде 

басқа тілдерде жарияланатын ресми 

құжаттардың тізімі бекітілген.

Кейбір африкалық елдерде, Филип-

пинде бұрынғы отарлаушы елдің тілдері 

мемлекеттік болып сақталған және 

білім беру де сол тілдерде жүргізіледі, 

ол – ағылшын немесе француз тілдері. 

Біздің солтүстік к!рші ағайындар осы 

үлгіні күні бүгінге дейін аңсайды. Ал 

африкалық елдерде тұратындар – 

негізінен ұсақ этникалық топтар, бір 

тілді мемлекеттік тіл деп жарияласа, 

этникалық жанжалдар туатындықтан 

да барлығы білетін, барлығына ортақ 

отарлаушылардың тілін сақтаған.

Ирландияда елдің үштен бірін 

құ  райтын ирландықтардың т іл і 

ұлттық тіл және мемлекеттік тіл деп 

жа рия ланған. Ал елдің басым хал-

қы ның пайдаланатын ағылшын тілі 

екінші мемлекеттік тіл деп бекітілген. 

Ирлан дықтар ана тілдері үшін бел 

шешіп күресуде. Мемлекеттік тілді 

сыйлаудың үлгісін француздар к!р-

сетіп келеді. Еуропалық Одақ тың 

парламентаралық сессиясында Одақ-

тың Орталық Банкісінің бас шысы 

француз Жак Клод Грише ағыл шын 

тілінде с!йлегенде фран цуз делегаци-

ясы залдан шығып кеткенін үлгі етіп 

к!птеген елдерде айтылғаны белгілі. 

ХХІ ғасыр басында Францияның 

мәдениет министрі Тубон «Француз 

тілінің қолдануы» атты заңға бастама-

шы болып қолдау тапты. 

(Жалғасы 5-бетте)
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Сан ғасырлардан бері Түркістан 

қаласы түркі дүниесінің руханият 

ордасы болып келгені  тарихтан 

мәлім. Мұнда Үрімші қаласынан 

Ыстанбұлға дейін бүкіл түркілердің 

рухани жетекшісі Қожа Ахмет Ясауи 

б а б а м ы з д ы ң  ж ә н е  о н ы ң  ұ с т а з ы 

Арслан Бабтың кесенесінің болуы 

бекер емес. «Мадинада Мұхаммед, 

Түркістанда – Қожа Ахмет» деген с!з  

мұның маңыздылығын айғақтайды. 

Осы себепті Түркістан қаласы бүкіл 

түркілердің қасиетті орындарының бірі 

болып саналады. 

Қазақстан  тәуелсіздік алғаннан 

кейін Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 

қаланың рухани күшін қалпына 

келтіру барысында алғашқы қадамды 

Түркияның  к!рнекті президенті 

Тұрғыт Gзалмен ақыл қосып сонда 

Қожа Ахмет Ясауи халықаралық 

қазақ-түрік ортақ университетінің 

бой к!теруіне мұрындық болды. 

Міне, бұл Түркістан қаласының түркі 

дүниесіндегі маңыздылығын қалпына 

келтіру барысындағы ең бірінші 

қадамға айналды. Осы қадамның 

мақсатын түсінбеген кейбір ғалымдар 

мен зиялылар арасында Қожа Ахмет 

Ясауи халықаралық қазақ-түрік 

ортақ университеті сынды ғылыми 

орталықтың Қазақстанның бас қаласы 

Астанада немесе Алматы сынды елдің 

мәдени және коммерциялық қаласында 

ашылмай, Оңтүстік Қазақстанның 

түкпіріндегі кішігірім Түркістан шаһа-

рын да ашылуы үлкен стратегиялық 

қателік деушілер соңғы уақытқа дейін 

болды.

Бұл шешімнің орындылығы аталған 

университет бой к!терген 1993 жыл-

дан 25 жыл !ткеннен кейін енді ғана 

айдай анық ортаға шығып отыр. Осын-

дай к!кейкесті шешімнің арқасында 

Түркістан қаласы тәуелсіздік алған 

алғашқы күндермен салыстырғанда 

мәдени орталықтары, қонақүйлері 

және даңғыл жолдары болған 262 

мың тұрғынымен жоғары деңгейде 

дамып отыр. Университет, сондай-

ақ қаланың атына сәйкес миссия-

сын жүзеге асырып, түркі дүниесінің 

барлық елдерінен студенттер қабылдап, 

оларға жоғары деңгейде білім беріп, 

түркі халықтарының бауырластығы 

мен ынтымақтастығына ерекше үлес 

қосып отыр. Түркістан енді маңызды 

бір орталыққа айналғандықтан, оның 

дамуы одан әрі және жылдамдықпен 

жалғасады деп сенемін. Халықаралық 

әуежайдың ашылуымен де Түркістан 

қаласында туризм саласы !ркендейді. 

Түркістан қаласы және Ясауи кесе-

несі Қырғызстан, Gзбекстан және 

Түрік менстан секілді к!рші елдерде де 

рухани маңызға ие. Осы себептен, қала 

тек Түркістан облысының ғана емес, 

сонымен бірге Елбасының «Орталық 

Азия одағы» идеясы іске асқан уақытта 

сол одақтың да орталығы болмақ. 

Сондықтан бұл шешім осы елдерде де 

үлкен қуанышпен қарсы алынғанына 

күмән жоқ.

�бдіуақап ҚАРА, 
тарих ғылымының докторы, 

Мимар Синан к�ркем �нер 
университетінің профессоры

«Түркістан – екі дүние есігі ғой, 

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой» 

деген қазақтың бірегей ақыны 

Мағжан Жұмабаевтың !лең жол-

дары Түркістанның қаншалықты 

тарихи маңызды !ңір екендігін нақ 

айқындайды. 

Елбасының қай заманда болсын 

тек қана қазақ халқына емес, бүкіл 

түркі жұрты үшін саяси және рухани 

орталық болған Түркістанға қатысты 

жариялаған Жарлығы тарихи мәнді 

құжат болып табылады. 

Оңтүстік Қазақстан облысын 

Түркістан облысы деп қайта атау 

және облыстың әкімшілік орталығын 

Шымкент қаласынан Түркістан 

қаласына к!шіру туралы Мемле-

кет басшысының шешімі Түркістан 

!лкесі  үшін саяси,  әлеуметтік-

экономикалық, мәдени дамуына 

үлкен мүмкіндіктер ашатыны еш 

даусыз. 

#сіресе, киелі !ңірде білім мен 

ғылым саласын дамыту бағытында за-

манауи талаптарға сай оқу орындары 

мен ғылыми-зерттеу орталықтары 

аса қажет. Болашақта Түркістан 

қаласында техникалық бағыттағы 

және туризм саласына қажетті кад-

рлар даярлайтын мамандықтарға 

басымдық берілетін аймақтық ұлттық 

университет ашылуы тиіс. 

Сондай-ақ түркі халықтарының, 

соның ішінде, қазақ халқының Түркі 

әлеміндегі орнын тереңнен және 

кешенді зерттеулермен айналыса-

тын ғылыми-зерттеу институттары 

және Қожа Ахмет Ясауи ғылыми 

зерттеу орталығы құрылса, !ңірде 

Елбасының 2017 жылы 12 сәуірдегі 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық мақаласында 

бағамдалған негізгі міндеттер іс жүзіне 

асырылар еді. 

Теңгеш ҚАЛЕНОВА, 
Л.Н.Гумилев атындағы ЕҰУ тарих 

факультеті деканының оқу ісі 
ж�ніндегі орынбасары

Түркістан облысының құрылуы 

– мен үшін кешегі Кеңес одағы 

кезіндегі тұмша лан ған тарихи са-

наны қайтару. Gйткені Патшалық 

Ресей тұсында әкімшілік-аумақ тық 

басқару тәсілінде Түркістан генерал-

губернаторлығы аталып келген 

Орта Азиядағы түркі халықтарының 

жерұйығы саналатын географиялық 

атауға !з деңгейінде бағаланбады. 

Ендігі кезекте бәрі де жаңаша бағытта 

дамитыны с!зсіз. Түркістан брендін 

Түркі халықтарының интеграция-

сына және ішкі-сыртқы туризмге 

тиімді пайдаланған дұрыс деп санай-

мын. Алаш арысы Мұстафа Шоқай 

Түркістан мұх  тарияты дегенде осы 

географиялық !ңір лік-аймақтық ата-

уды негізге алғаны белгілі. 

О с ы  ә л е у е т т і  п а й д а л а н у ы -

мыз керек. #ртүрлі фестивальдер, 

к!кпар секілді түркі халықтарына 

ортақ спорт түрлерін, Қожа Ахмет 

Ясауидің кесенесіне зиярат жа-

сауды насихаттау керек. Осыған 

сай инфрақұрылым, әуежай салу 

маңызды. Түркиядағы Мәулана 

Румидің зиярат орны сияқты Еуропа 

мен Азияның туристері келіп тама-

шалайды. Сол сияқты дүниелерді 

қайта жаңғырту қажет. Оған әлеуеті 

жететін Ясауи ілімін зерттеуші 

академиялық сала мамандары бар. 

Бұл орайда Түркия елінен тәжірибе 

алуға болар. 

Асылтай ТАСБОЛАТ, 
сарапшы

 БАСПАСӨЗ – 2019

ЖҰРТЫНА ҮЛГІ ЖҮЗ ЕСІМ

РУХАНИЯТ ОРДАСЫ

Түркі әлемі үшін маңызы зор

Ғылыми-зерттеу 
орталығы құрылса деймін

Баспана алу қолжетімді

Келешегімізге қамқорлық

Өмір жастармен 
жарқын

ОҚЫРМАНМЕН 
ҚАУЫШҚАН КҮН

Туристік әлеуеті арта түспек

Пікірлерді әзірлеген Сұлтан ҚАЗИЕВ

Салтанатты шарада «Қазпоштаның» 

Алматы б!лімшесінің директоры Ержан 

Тасмұхан с!з с!йлеп, пошта қызметінің 

еліміздің дамуындағы үлесіне тоқталды. 

#уезов ауданында бүгінгі күні 232 

мыңнан астам тұрғын тұратыны әрі «Grand 

Park» ойын-сауық орталығында 210 мекеме 

жұмыс істейтіні ескерілгенін айта келе, кең, 

жарық және заманауи б!лімшеде ұжым 

тұтынушыларға қызмет к!рсетуге дайын 

екенін жеткізді. #уезов ауданы әкімінің 

орынбасары Қайрат Дастанұлы !з с!зінде 

тәуелсіз еліміздің !сіп-!ркендеуі жолында 

пошта қызметкерлері еңбегінің орасан зор 

екенін айтты.

«Пошта қызметі маған бала күнім-

нен таныс. Мен де ел қатарлы ауыл-

да туып-!стім. #кем «Қазпошта» ұжы-

мында 17 жылдай еңбек етті. Пошта қыз-

меткерлерінің еңбегін бір кісідей білемін. 

«Қазпоштаның» еліміздің әр !ңірінде 

б!лімшелері бар. Қаланың ортасынан 

ең үлкен б!лімшенің ашылуы пошта 

қызметкерлерінің жұрт шы лыққа деген 

қамқорлығы дер едім» деді ол.

Жаңа б!лімшеде пошта ж!нелті-

лімдерін, жедел поштаны қабылдау, тасы-

малдау және жеткізу жұмыстарымен қатар, 

т!лем мен айыппұл т!леуге, ақша аударуға 

(«Western Union», «Юнистрим», «Сәлем, 

теңге!»), несие алып, депозит ашуға, валюта 

айырбастауға болады. 

Рухани жаңғырудың негізгі мақсаты 

– халықтың ұлттық ойлау жүйесін қайта 

жаңдандыру, санасын серпілту, салт-

дәстүрі мен құндылықтарын қайтару, 

ұлттық тілі мен тарихын тану. Демек, 

ұлттық санамыз бен болмысымызды 

жаңғырту, түлету ұлттың патриоттық сана-

сезімін оятып, Отанға адал қызмет етуге 

құлшынысын арттыратыны анық. Туған 

елінің киесі мен қасиетін түсінген, тари-

хынан тағылым алған, ата-баба ұлағатынан 

үлгі алған ұрпақ Отанына шын жүрегімен 

қалтқысыз еңбек етері с!зсіз.

Жас ұрпақтың бәсекеге қабілетті, са-

палы білімді болып !сіп-жетілуіне ата-

анасы,  ұстаздарымен қатар мемлекет 

те жауапты. #сіресе айрықша қабілетті 

ұл-қыз дарымызға лайықты дәрежеде 

қамқорлық таныту қажет. Бұл ретте Елбасы 

мақаласында жастар мен жас мамандарды 

қолдау мақсатында құрылған бағдарлама – 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасы» атты Қазақстан 
халқына Үндеуінде әлеуметтік-
экономикалық жағдайымызды 
жақсартатын бес бастаманы 
к�теріп отыр. 

Соның ішінде, к!ңіл қуантатын 

бастамалардың алғашқысы – отау 

құрған отбасыларды қолжетімді 

тұрғын үймен қамтамасыз ету. 

Яғни баспана алудың жаңа мүмкін-

діктерін беру. Осы орайда, соңғы 

жылдары Мемлекет басшысы қа-

зақ стандықтардың баспана алу 

мүмкіндіктерін кеңейтуде. Оған 

дәлел, !ткен жылы 11,2 миллион 

шаршы метр тұрғын үй пайдалануға 

берілді. Бұл – !те жақсы к!рсеткіш. 

Бірақ соның !зінде-ақ баспанасыз 

жүрген отбасылар қаншама? Сон-

дықтан бұл – еліміздегі әлеуметтік 

маңызы бар мәселелердің бірі. Оның 

шешімі – тұрғын үй ипотекасының 

қалың к!пшілікке қолжетімділігі. 

Осыған орай Елбасы жұмыс 

істейтін әрбір адамға несиеге пәтер 

алып, оны отбасылық бюджетінің 

мүмкіндіктері аясында т!лей алатын-

дай болуы үшін арзан ресурстарды 

ұсынып отыр. Сондай-ақ «7-20-25» 

бағдарламасы да бар. Бұл біз секілді 

жаңа отау құрған жас отбасылар үшін 

!те тиімді. Яғни бұл бағдарлама әрбір 
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редакция қатысты. Еліміздің ең ірі басы-

лымдары мен бірнеше газет-журналды 

қамтып отырған жауапкершілігі шектеулі 

серіктестік басшылары с!з с!йлеп, !здері 

басшылық етіп отырған ұжымдардың 

бағыт-бағдарына тоқталды. Олардың 

арасында республикалық «Казахстанская 

правда» газеті !кіл дігінің директоры Уақ 

Манбетеев, «Егемен Қазақстан» газетінің 

Алматы б!лімшесіндегі тілшісі Эльвира 

Серікқызы, «Мысль» журналының бас 

редак торы Аяған Gтенұлы, «Балдырған» 

жур налының бас редакторы Дүйсен 

Мүсірәліұлы және т.б. бар. 

Баспас!зге жазылу барысында оқыр-

ман ды тарту мақсатында арнайы жеңілдік 

жасалып, ұтыс ойындары ойнатылды. 

Мәселен, «Егемен Қазақстан» газеті !з 

оқырмандарына 20 пайыз жеңілдік жасаса, 

«Қазақ газеттері» ЖШС қарамағындағы 

басылымдарға да осындай к!лемде 

жеңілдікпен жазылуға мүмкіндік болды. 

Шара барысында «Ана тілі» газетіне 

жазылған оқырман пікіріне құлақ түргенді 

ж!н санадық.

Қырық жыл мектепте мұғалім болған, 

оның 17 жылында оқу ісінің меңгерушісі 

қызметін атқарған Мақан Жұмекеева бы-

лай дейді:

– «Ана тілі» газеті – халыққа !те 

қажет басылым. Қазір !сіп келе жатқан 

жас жеткіншектер газет-журнал оқудан 

алшақтап барады. Оларға айтарым, газет-

журналды, әсіресе «Ана тілі» газетін үзбей 

«100 жаңа есімді» ерекше айта аламыз.  «100 

жаңа есім» жобасының мазмұны – түрлі 

саладағы талантты да талапты мамандарды 

қолдауға үлес қосу. Аталған жобаның басты 

мақсаттарының бірі – еліміздегі білікті 

де дарынды жастарға жаңа мүмкіндіктер 

беру, бастамаларын іске асыруға к!мек 

к!рсету. Себебі ел болашағы !скелең 

ұрапақтың қолында екені белгілі. Мемле-

кет бұл бағытта жыл сайын жас ұрпақтың 

сапалы білім мен !негелі тәрбие алуына 

барлық жағдай жасауда. Ғылым мен техни-

ка, мәдениет пен !нер, спорт салалары бой-

ынша еліміздің бірқатар жастары әлемдік 

деңгейде байқаулар мен жарыстарға 

қатысып, еліміздің атын шығарып жүргені 

к!пшілікке аян. 

2017 жылы «100 жаңа есім» жобасы 

алғаш рет қолға алынып, еліміздің 100 

жаңа есімі белгілі болды. Олар Тәуелсіздік 

жылдарында жетістікке жеткен, еліміздің 

қазақстандыққа теңге мен ипотекаға 

үй алуға мүмкіндік береді. Несие 

!сімінің м!лшерле месі қазіргідей 14-

16 емес, жылына 7 пайыз  дан аспай-

тын болады. 

Қазір банктер бастапқы жарнаға 

баспана құнының 30 пайызын, кейде 

тіпті 50 пайызын салуды талап ететін 

болса, бұл бағдарлама бойынша 

ол 20 пайыздан аспауы тиіс. Не-

сие алушының ай сайынғы т!лемін 

оқу керек. Ұялы телефон, компьютерден 

керегін алсын, бірақ газет-журнал мен 

кітаптан алшақтауға болмайды. Адамның 

бүкіл ой, сана-сезімін дамытатын – осы 

газет-журнал мен кітап. 

Нүсия Нүсіпбекованың жасы 78-де. 

Қаладағы №136 мектепті ашуға белсе-

не кірісіп, қазақ мектебі үшін жанын 

салып еңбек еткен ұстаз. Сол жерден 

зейнеткерлікке шыққан. Қазақстан Ре-

спубликасы білім беру ісінің үздігі. #жеміз 

тың. Айтары да к!п. #женің әңгімесі 

оқырманға ой салары анық. 

– «Ана тілі» газетін жыл сайын жазғы-

зып аламын. Газеттің к!теретін тақы-

рып тары ауқымды. Жан-жақты қамтиды. 

Менің айтайын дегенім, бала тәрбиесіне 

к!ңіл б!ліңіздер. Соны жиі к!теру ке-

рек. Алдымен әке-шешесі үйде баламен 

қазақша с!йлессе, қазақ балабақшасына 

берсе, мектепке барғанда балаға жеңілдеу 

болар еді. Қазір мектепте баланың бәрі 

бір-бірімен орысша с!йлесіп жүреді. 

Мектеп к!бейсе. Біздің кезімізде 

оқушылар үш ауысыммен оқитын еді. #лі 

солай оқиды. Сол дұрыс па? Жер-жердің 

әр !ңірінде тұратын әртүрлі жастағы, сан 

алуан этнос !кілдері арасынан анықталды. 

Бұл жобаға қатысушылардың дені – жас-

тар. Биыл да «100 жаңа есім» !з жалғасын 

таппақ. Еліміздің табысты, бәсекеге 

қабілетті, белсенді де білікті тұлғалары 

к!п шілікке танылып, еліміздің !ркендеуі 

мен дамуына атсалысады деп сеніммен 

қараймыз.

Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  # б і ш ұ л ы 

Назарбаев ағымдағы жылдың 5 қазанында 

жарияланған «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының !суі: табыс пен тұрмыс 

с а п а с ы н  а р т т ы р у »  Ж о л д а у ы н д а 

ж а с т а р д ы ң  к е л е ш е г і н е  қ а т ы с т ы 

мәселелерге айрықша к!ңіл б!лді. 

Мәселен,  Елбасының 2019 жылды 

Жастар жылы деп белгілеуі – еліміздің 

жас !рендері үшін үлкен қамқорлық пен 

қолдаудың үлгісі. Жолдауда жастардың 

білім алуы мен қызметке орналасуы 

туралы мәселелер қарастырылған: 

«Жоғары оқу орнының табыстылығын 

бағалаудың басты критерийі – оқу бітірген 

студенттердің жұмыспен қамтылуы, 

жалақысы жоғары жұмысқа орналасуы. 

Жоғары оқу орындарын ірілендіру 

саясатын жүргізу  қажет.  Нарықта 

жоғары сапалы білім беруді қамтамасыз 

ететіндері ғана қалуға тиіс. Назарбаев 

Университетінің тәжірибесіне сүйеніп, 

азайту үшін оның мерзімі 10-15 емес, 

25 жылға дейін ұзартылмақ. Осы-

лайша аталмыш бағдарлама тұрғын 

үй құрылысына зор серпін беріп, 

миллиондаған қазақстандық үшін 

баспана алуға қолжетімділік артады. 

Міне, осының !зі Елбасының к!-

реген саясатына анық дәлел.

Ардақ ҚЫДЫРБАЕВА 
Алматы облысы

Қазіргі таңда еліміздің жоғары оқу орында-
рында 530 мыңнан астам жас оқып жатыр, 
олардың 30 пайызы мемлекет б�лген грантпен 
білім алуда. 

Осы орайда, жоғары білім алудың қолжетім-

ділігі мен сапасын арттырып, студент жастардың 

жатақханадағы жағдайын жақсартуға Елбасы 

баса назар аударып отыр. Сол себепті де жыл 

сайын б!лінетін 54 мың грантқа қосымша 

2018-2019 оқу жылында тағы 20 мың грант 

б!лінетін болады. «Оның 11 мыңы техникалық 

мамандықтар бойынша бакалаврлық білім беруге 

тиесілі болады» деп атап !тті. 

Мен биыл мектеп бітіретін түлек болған-

дықтан, алдыма үлкен мақсат қойдым. Арма-

ным – !зім қалаған оқу орнының журналистика 

факультетіне грантқа түсу. Ал жоғарыда аталған 

шаралар орта мектеп түлектерін, яғни бізді 

жоғары біліммен неғұрлым к!бірек қамтуға 

мүмкіндік береді. Сондай-ақ осы орайда жоғары 

оқу орындары мен колледж студенттерін 

жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі де !те 

!зекті. Осы мәселені баса назарында ұстаған 

Елбасымыз 2022 жылдың соңына дейін  сту-

денттерге арнап кемінде 75 мың орындық 

жаңа жатақхана салуды тапсырды. Бұл алдағы 

жылдарда !се түсетін сұранысты   ескергеннің 

!зінде жатақхана тапшылығын біржола шеш-

пек. Осының !зі – Мемлекет басшысының ел 

болашағын берік қалайтын жастарға артқан зор 

сенімі мен қолдауы.  

Динара БИТІЛЕУОВА
ТАЛДЫҚОРҒАН

барлығына кілең дүкен салып тастаған. 

Ішіне кірсең, жан жоқ. Қаншама аумақты 

алып жатыр. Соның орнына неге мектеп 

салмасқа? «Ана тілі» осы мәселелерді 

к!терсе деймін. 

Қиын кезеңнің !зінде, 1989 жылы 

№136 мектепті біз !зіміз жүгіріп жүріп 

аштық. Орыс мектебіне арнап салынған 

екен, «500 бала тапсаңдар мектептің 

жартысын береміз» деген соң, жаз бойы 

балабақшадан, мектептерден бала іздеп, 

ақыр аяғында 1000 баламен қазақ мектебі 

болып ашылды. Қазір енді, тәуелсіз елміз 

ғой. Тәуелсіз елдің ұлтжанды азаматтары 

қалыптасуы үшін, ең алдымен, мектепке 

жағдай жасалуы керек.  

Б ұ л  о қ ы р м а н м е н  қ а у ы ш қ а н 

күн болды.  Алматы б!лімшесінде 

ұйымдастырылған «Жазылушы – 2019» 

шарасы аясында жиналғандар 765 дана 

газет-журналға жазылса, оның ішінде 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ына қарасты 

басылымдарға жазылған оқырман саны 

жетерлік. Олардың арасында ұтыс ой-

ындарына қатысып, жеңімпаз атанған 

оқырмандарымыз да бар.

үздік шетелдік топ-менеджерлерді 

жұмысқа тарту арқылы әлемнің жетекші 

университеттерімен әріптестік орнату 

маңызды». Сонымен қатар Жолдауда 

Елбасы жастардың тұрмысы мен әл-

ауқатын жақсарту бойынша маңызды 

жобаларға назар аударады: «Жастар 

мен отбасы институтын кешенді қолдау 

мемлекеттік саясаттың басымдығына 

айналуға тиіс. Жастардың барлық санатын 

қолдауға арналған шаралар ды толық 

қамтитын әлеуметтік сатының ау қымды 

платформасын қалыптастыру керек». 

Елбасы Н.#.Назарбаевтың Жолдауда 

жастарды қолдауға қатысты айтқан с!здері 

ұрпақтың кемел келешегін қамтама сыз 

ететіні с!зсіз. «Рухани жаңғыру» бағдар-

ламасы  мен «2019 жыл – Жастар жылы» 

деп қатар жариялануының астарында үлкен 

байланыс бар сияқты. Себебі «Рухани 

жаңғыру» мұраты – ұлттық құндылық-

тары мызды қайтару, рухымызды к!теру, 

Отан-Анаға деген махаббатымызды ояту 

болса, ал «Жастар жылы» қолға алынуы 

ұрпақ бойында адами қасиеттер мен !негелі 

тәрбиенің қалыптасуына оң әсер ететіні 

анық.

Марат БОПАЗОВ,
ҚР Парламенті 

Мәжілісінің депутаты

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

Азаматтың суреті



3ANA TILI №44 (1458)
25 – 31 қазан

2018 жыл
« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

САХНАҒА ҒАШЫҚ 
АДАММЫН

МЕН
Бекжан ТҰРЫС: 

– «Ұлым, саған айтам…» моноспек-
такліңіз театрдың репертуарына енгізіліпті. 
Құтты болсын! �ңгімемізді осы қойылымнан 
бастасақ… 

– Бұл қойылым алғаш сахналанғаннан 
бері үш жыл !тіпті. Менің 50 жылдық 
мерей тойыма орайластырып жасалған шы-
ғар ма шылық кеш болатын. Ол – к!кейім де 
жүрген бүгінгі қазақтың хал-жайы, бүгінгі 
қомағай қоғам, бүгінгі !ркениет, бүгінгі 
шашылған білім, татуың мен араздасып, 
жатыңмен жақын болған тасбауырлық, 
тарихын, дәстүрін бағаламайтын замандас 
пен кейінгі ұрпаққа деген наз… Осының 
бәрін сол бір қойылымға сыйдырғанбыз. 
Есейіп, есің кірген соң қоғамға бейжай 
қарай алмайсың. Сол іштегі шер-шеменді 
«Ұлым, саған айтам…» қойылымымен 
сырт қа шығарған жайым бар. Үш жыл 
ішін де оны бірнеше рет қайтадан сахна-
лағымыз келді, бірақ реті болмады. Қазір 
!з-!зімізден шошып, !з-!зімізден үркіп 
жүре тін болдық қой. Десек те, біз ол жерде 
біреудің жеке басына тиісіп, болмаса, бі-
реуді қаралап, біреуді айыптағанымыз жоқ. 
Кім біледі енді, біреуге тиіп кетеді дей тін 
шығар… Бірақ қазақ айтып жүрген нағыз 
рухани жаңғырудың !зегі осы деп айта 
аламын. 1 қараша күні театрдың тұрақ ты 
қойылымы ретінде тұсаукесері болады.

– Бір сұхбатыңызда �шірбек Сығайдың 
сіз туралы: «Бекжан Тұрыс 40-қа жет-
пей шалдардың р�лін ойнап, шал болып 
кетті. Қазір Бекжанның сал-серілердің, 
батырлардың р�лін ойнайтын кезі ғой. 
Алпысқа келгенде кімді сомдайды екен?» 
дегенін айтыпсыз. Шынымен, алпысқа кел-
генде кімді сомдаймын деп ойлайсыз?

 – #шірбек ағамыз «шал болып кетті» 
деп айтқан жоқ. «Бекжан, сенің қазір 
Ричардты, Сырымды, Ақанды ойнайтын 
кезің. Сондықтан шалдарға к!п ұрына 
бермесеңші» деп ескерту жасаған болатын. 
#рине, ол кісі жанашырлықпен айтты. 
«Сен сахнаға шыққанда бейнебір қазақ 
даласы к!шіп келгендей күйде боламын» 
дейтін. Ол кісі мені жақсы к!рді, жасыр-
маймын. Кітабына да енгізді. Десек те, 
ондай р!лді кім сомдағысы келмейді? 
Сондай р!л ойнаймын деп жүріп, р!л 
ойнамай кеткен адамдар бар. Сондықтан 
мен !зіме сеніп тапсырылған р!лдердің 
бәріне жауапкершілікпен қарадым. 
Театрға «ананы ойнаймын, мынаны ой-
наймын» деп келгенім жоқ, жұмыс істеу 
үшін келдім. Ұстаздарым мені оқытқан 
кезде де р!лдің кішкентайы болмайты-
нын ұқтырды. Қариялардың образын аша 
алғандығымнан шығар, осындай р!лдер 
жиі бұйырады. Онымен шал болып қалдым 
деп айтпаймын. #рине, «штампқа ұрынып 
кетпесек екен» деген қорқыныш та бол-
ды. Дегенмен, менің әр жасаған образым 
театр ды сүйетін қауымның ойында деп ой-
лаймын. Елдің есінде қалатындай, сапалы 
дүние жасадым. Мен мамандығымды жан-
тәніммен сүйетін, сахнаға ғашық адам-
мын. Ешқашан р!лден қашқан емеспін. 
Балуанға оң-солы бірдей. Менің бітірген 
мамандығым – осы. #рине, жас кезімде 
аша алмай қалған образдарым болмады 
емес, болған да шығар. Бірақ менің сәтті 
шыққан р!лім !те к!п. Ол театрға келіп 
жүрген адамдардың есінде. Gйткені бір 
кездері репертуардан белгісіз себептермен 
шығып қалған қойылымды осы күнге 
дейін сұрайтын театрдың нағыз жанашыр 
к!рермендері бар. Оның үстінде к!птеген 
қойылымда басты р!лді жалғыз ойнаймын, 
екінші құрамда ауыстырып ойнайтын 
актер жоқ. К!рермен үзілген емес. Қазір 
қандай да бір дәрежеге жетіп, сыйым артып 
отырса, ол к!рермендерімнің арқасы.

 – �леуметтік желідегі жазбаларыңызға 
қарасам, к�рермен мәдениетіне к�ңіліңіз 
толмайтын сияқты...

 – Ол – рас. Кейде біз білімнің толық-
тығын айтамыз. Мәселе – білімнің 
толықтығында емес, сананың толық-
тығында. Мәдениеттің ар жағы сол сананың 
толықтығында жатыр емес пе? Мешітке 
кірудің қандай да бір әдебі болса, театр да – 
сондай қасиетті орын. Оның да !з әдебі бар. 
Кейде сол әдепті білмейтін к!рермендер 
болады. Олар !з еріктерімен мәдениеттен 
сусындауға келді ме, әлде біреулер күштеп 
әкеле ме, ол жағын білмедім. «Сахна 
– кие» деп жиі айтамыз. Сол киелі сах-
нада жан-тәнімен р!лін сомдап жатқан 
актерге к!рерменнің тарапынан құрмет 
болуы керек. Баяғыда қалай еді? Біздің жас 
кезімізде осы театрға ер-азаматтар міндетті 
түрде костюм-шалбарын киіп, галстугын 
тағып, қыз-келіншектер әдемі к!йлектерін 
киіп, жарқырап келетін. Мейлі, қазір 
галстук тақпаса да, дұрыс киініп келуге 
болады ғой. Жоқ, қалай болса солай, 
к!шеде күнделікті киіп жүретін спорттық 
киімімен келе салады. Соған қарамастан 
алдыңғы қатарда отырады. #рбір образ 
актердің жұдырықтай жүрегінен туады. 
Сол жұдырықтай нәзік жүрегіңнің елегінен 
!ткен дүниені – бұлқынысты жеткізуге 
ұмтылып барыңды салып ойнап жатқанда, 
к!рерменің дәл алдыңда екі аяғын созып 
жіберіп, қорылдап тұрып ұйықтап оты-
руы мүмкін. Кез келген актер мұндайды 
байқағанда жүрегіне әдейілеп қанжар 
сұғып алғандай, аза бойы қаза болады. 
Болмаса, иен далада жалғыз жүргендей да-
уысын басып қоюды ұмытқан телефонын 
құлағына апарып: «Мен театрдамын, кейін 
барамын»  деп айғайлап с!йлесіп отырады. 
Адамның !зінің ішкі мәдениеті мен әдебі 
болуы керек. Олар кішкентай бала емес, 
театр қызметкері әрқайсының артынан 

кетіп, жеті-сегіз жігіттің біреуін былай 
лақтырып, біреуін олай лақтырып, лақты 
жұлып әкетті» деп қосады. Күлкі қысып 
мен отырмын. Сондай бір қызық болған. 
Жас кезімде кемпір мен шалдың дауысын 
айнытпай салатынмын… 

Алла тағала !нерді назары түскен 
адамға ғана береді. «Алла бізге !нер берген 
екен, сол !нерге адал қызмет етуіміз керек» 
деп әріптестеріме де айтып жүремін. Сол 
себепті де «халтураға» онша к!п бармай-
мын. Театрды осы уақытқа дейін сатып, 
тойға, болмаса, киноға кеткен емеспін. 
Киноға түспедім деп айтпаймын, шүкір, 
түстім, бірақ театрыма қиянат жасап, 
түсірілімге кетіп қалып, қойылымдағы 
орныма адам қойып кетіп к!рмеппін. Ол 
– менің !нерге деген адалдығым. Кейде 
к!піріп к!п с!йлейміз, әдемі айтамыз. 
Қызыл с!зден алдымызға жан салмаймыз. 
Gнер туралы айтып жатқанда білмейтін 
адам «мынау не деген адалдық» деп ойлауы 
мүмкін. Менің осы театрда қызмет етіп 
жүргеніме 30 жылдай уақыт болған екен. 
Кейде кей әріптестерімнің сұхбаттарын 
оқып отырып күлкім келеді. «Апыр-ай, 
к!зіміз кеткен соң осылай айтса екен, 
тіпті» деймін. #лден осындай !тірікке ба-
рады, ертең қандай болады? Gйткені !нер 
жолы оңай жол емес. Gнер деген – кесел. 
Жұрттың к!бі !нерді ду қол шапалақтан 
тұрады деп ойлайды. Олай емес. Атасы – 
мұң, анасы нұр !нердің. Оның к!тертер 
жүгі, тартқызар тауқыметі к!п. #сіресе, 
актер деген қауымға… К!рерменді бір 
күлдіріп, бір жылату үшін !мірдің к!п 
сыбағасынан бас тартасың. Ағайын-
туысқа рақмет айтқызары жоқ күрделі 
кәсіп – бұл. Gзгенің !мірін жаңартам 
деп жүріп !з !міріңе қауіп тауып алатын 
ерекше мамандық. «Сахна – киелі мекен» 
дейміз. Ол мекенде пешенесіне бақытты 
болу нәсібі бұйырған адам ғана тұрақтай 
алады. Оның сырын осы сахнаның 
тозаңын жұтып, шаңына аунаған сарабдал 
санаткерлер ғана сезе алады. Бұл – тірі 
!нер. Мұнда ешқандай фонограмма, 
жалған мимика, болмаса, кинодағыдай 
жасандылық жоқ. Бұл жерде !тіріктің 
бәрі к!з алдыңда отырған к!рерменге 
к!рініп тұрады. Сондықтан актерлік !нер 
– күндіз-түні ізденуді талап ететін беймаза 
мамандық.

 – Шәкірт тәрбиелеп жүрсіз бе?
 – Оның жауапкершілігі үлкен. Қазір 

университетті кеше ғана бітіріп, сол жерде 
ұстаздық етуге қалып қойған балалар бар. 
Солар к!п болса, менің баламмен жасты. 
Күлкің келеді. Олар алдына келген студент-
ке не береді? Бізді оқытқан ұстаздарымыз 
Асқар Тоқпанов, Шолпан Жандарбекова-
лар: «Gнерді !нері зор адамнан үйренеді» 
деп айтатын еді. Ал олар сахна к!рместен 
сабақ беріп жүр. Бұл – біреудің нанын 
қызғану емес. Gнер осылай !лшемінен 
айырылады. Осылай !нерді !лтіріп аламыз. 
Қазір онсыз да !нерді – қалжаға, білім-
ғылымды саудаға айналдырып алған шаян 
құйрық, сиыр бүйректенгендер к!п. Аллаға 
шүкір, отыз жылдай сахнада жүрдік, оң-
солымызды білеміз. Айтатының, к!рген-
түйгенің бар. Осы жасқа келгеннің !зінде 
де артыма қарайласам, к!п қателік жіберіп 
алған екенмін. Кейде с!зіңнен, кейде 
ісіңнен жаңыласың. Қателеспейтін адам 
болмайды, періште емеспіз ғой. Қазір 
саралап қарап отырып, енді дәріс беруге 
болатын уақыт келді деп те ойлаймын 
кейде. Осыған дейін менің !зіме де ұстаз 
керек болып жүрді. Осы күнге дейін р!л 
жасайтын болсам, Т!леубек ағаларымның 
ақыл-кеңесіне жүгінемін.

Ал қазіргі жастар ондай емес. Сен 
кемшілігі туралы айтсаң: «Ол !зіңіздің 
пікіріңіз, аға» деп, басқа біреудің мақта-
ғанын айтып шыға келеді. Сын к!тере 
алмайды. «Актердің кемшілігі  не?» 
десе, мен осыны айтар едім. Құлағымыз 
мақтауға әбден үйреніп алған. Сол мақтау 
арқылы біреуді – !сіріп, біреуді !шіріп 
жатқанымызды білмейміз. #сіремақтау, 
!сіре мақтау... Gтірікті к!п айтамыз. Ал 
!нерге !тіріктің керегі жоқ. Абай ата-
мыз: «Саф сұлу !нер бықсық ойдан ту-
майды» демей ме!? Қазір біз бықсып 
кеткен сияқтымыз, былғанып бара жа-
тырмыз. Gйткені қазір бәрі шоу болып 
кетті. Gнердің болмысы ұлттың қайнаған 
тіршілігімен тамырлас болмаса, оны !з 
басым !нер деп қабылдамаймын. Басқа 
ұлт !кілін ойнай алмаймын деп айтпай-
мын, актер болғаннан кейін ойнаймын, 
бірақ тура солардағыдай жеткізе ала-
мын ба? Маған !тірік мақтаудың керегі 
жоқ. Ал қазақтың шынайы болмысы 
менің жүрегіме жақын. Gзге елдікі керек 
емес деп отырғаным жоқ, керек. Бірақ 
қайта-қайта ұрына берудің қажеті не?! 
Біз қазақ екенімізді ұмытпауымыз ке-
рек. Жаңашаланамыз деп шетелдің бір 
нәрселерін к!шіріп әкеліп, қойып жатады. 
Менің жаным да – қазақ, қаным да – қазақ. 
«Чеxов та !здеріңе, Горькийің де !здеріңе, 
мен қазақ болып !лейінші» деймін кей-
де… Шетел классикасынан ойнамадым 
демеймін. Мәселе онда емес. Мәселе – 
ұлттық болмысымыз, ұлттық !нер туралы. 
Біз қазақпыз, бірақ қазақтықтан қашып 
бара жатқан сияқтымыз. Жап-жас оқыған, 
білімді жігіттердің к!бі орысша с!йлейді, 
басқаша ойлайды. Біз сияқты !з тілімен 
!зі күресіп жүрген ел барма екен !зі? 
Кейде осыны ойлаймын да, «тіл білмейтін 
кещеге ем болмайды ештеңе» деп, мұның 
емі табылмайды-ау деп қынжыламын. 
Шұбар тілді,  езбе, ақпақұлақ, бесік 
к!рмеген будандар !сіп-жетіліп, біздің 
қоғамды басқарып отыр. Шетелден оқып 
келгенімен, кеудесінде ұлттық рух жоқ. Ал 
ол болмаған жерде ұлы !нер де, мәдениет 
те, әдебиет те болмайды.

 – �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ 

жат, бірін-бірі түсінбейтін елге айналды. 
Қайтсем !згеден артық ақша табамын деп, 
артық киінемін деп, артық тамақтанамын 
деп, артық дүние жинаймын деп, бар 
арман-аңсарын соған арнайды. Осының 
!зі  адамдар арасындағы мейірімді, 
тілеулестікті жоғалтып, оның орнына 
бәсеке-бақталастықты, күншілдікті, 
қатыгездікті қоздырып отыр. Қазақтың 
бойында бір керемет тектілік бар еді, біз 
соны жоғалтып алдық. Шыны керек, шыр-
пыр болатынымыз да сол ғой, адамдар 
жалтақ әрі құбылмалы болып кетті. Кейде 
мен қолдан жасалған адам мүсіндердің 
арасында !мір сүріп жүрген тәріздімін. 
Осының бәрі адамды толғантады. К!ңілдің 
іздейтіні к!п, бірақ табары жоқ. Тіпті, 
қазір әке мен баланың арасы да Ащык!л 
мен Тұщык!лдің арасындай, бір-бірімен 
қиыспайды. Мысалы, ата – бала – не-
мере үшеуі ошақтың үш бұтындай дейміз. 
Бірақ үшеуі – үш түрлі кезеңнің !кілі. 
Бір-бірінің жан дүниесіне үңіліп емес, 
мал-дүниесімен б!лісіп, әңгімесі де б!лек 
болып кетті. Қазақ бір-біріне жат болып 
барады. Ал қазақтың !зінің болмысы, 
бет-бейнесі қалыптасқан еді ғой. #сілінде, 
қазақтай тектілік сақтап, дүниенің сырын 
дәл ұққан халық жоқ. Басы барды идірген, 
тізесі барды бүктірген, ашты тоқ қылған, 
кедейді бай қылған қазақ едік қой біз? 
Сол қазақтың бойындағы ұлттық һәм 
тектік қасиеттің жоғалып бара жатқанына 
үрейленемін. Кейде ащылау айтатыным 
бар, оным кей адамдарға ұнамай да жа-
тады. Біз сынды айта алмағанымыздан 
немесе дұрыс айтылғанды қабылдай 
алмағанымыздан ұрынып жатырмыз. 
Қазақ жайлы жүрегіммен сүйіп, жама-
нына жаным күйіп, қасиетіне басымды 
иіп, қасіретіне к!з жасымды құйып ай-
татын кездерім болады. «Ұлым, саған 
айтамда» да кейбір мәселелерді ашына 
айтып, к!рерменіме шер тарқатқан бо-
латынмын. Бүгінде жат болып бара жа-
тырмыз. Қалай айтсам екен, татулықты 
қатулықпен ірітіп алған мүлде басқа 
мәдениетті к!шірушіге, басқа !ркениетті 
орнатушы құлға айналдық. Gзінің ұлтына, 
тарихына, тегіне, әдебиеті мен мәдениетіне 
деген құрметі басқа, жаны жаттанған ұрпақ 
!сіп келе жатыр. Ішінде естілері де бар, 
бірақ санаулы ғана. Ал қазір естілер кейін 
қалып, есерлер алға озған біртүрлі заман 
екенін ескерсек… Сондықтан да ертеңім 
үшін алаңдайтыным рас. Біздің болашақ 
бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Қазір, 
шыны керек, ары !шіп, азғындай бастаған 
ұрпақтың сұм-сұрқия тірліктерін к!рген 
кезде жаның түршігеді. Қазақы ибалық 
пен адами имандылық жалаңаштанып 
бара жатқанын к!ргенде жаның ауырады. 
Алаңдайсың бұған. Қорқасың. Gзімнің де 
балам !сіп жатыр… Қанша дегенмен орта 
б!лек қой. Мен үйде былай үйреткеніммен, 
ортасы басқа болуы мүмкін. Ұрпағымның 
келешегі үшін алаңдайтыным рас…

 – Ошақтың үш бұтындай ата – бала – 
немеренің арасы неге алшақтады? �шірбек 

былай қойғанда, мақал-мәтелдер, дуалы 
ауыздан шыққан қанатты с!здердің !зі – 
идеологияның қайнар к!зі еді. Онда біздің 
тариxымыз бен тіліміз жатыр. Соның бәрін 
баланың миына сіңірген. Эйнштейннің: 
«Балаң ақылды болсын десең, ертегі оқы» 
деп айтқаны бар. Ол бекер айтылған 
жоқ. Мектептерде де октябрят, пионер, 
комсомолдың Отанды қалай сүю керектігін 
к!рсететін ережелері бар еді. Қазір сондай 
идеология бар ма? Патриотизмнің негізгі 
қозғаушы күші де – осындай идеологияда. 
Идеологиясы жоқ ел құбылнамасы жоқ 
кемемен, ескегі жоқ қайықпен бірдей. 
Оның үзіліп қалуының себебі неде? Себебі 
қария жоқ. Біз бір қарияның кесімді с!зі – 
еліңді, бір кейуананың кесімді с!зі келінді 
тәрбиелеген ел болатынбыз. Кезінде ана-
ларымыз бар жылы-жұмсағын әкеміздің 
аузына тосатын, «әкең келе жатыр, тұр», 
«әкеңдікі ж!н» деп отыратын. Мен осының 
бәрі әкемнің қасиеті шығар деп ойлайтын-
мын. Кейін мүлде олай еместігіне к!зім 
жетті. Ол біздің аналарымыздың үлкенді 
сыйлауды, әкеге деген құрметті к!рсететін 
үлкен әліпбиі екен. Сол кездің !зінде біздің 
ештеңеміз жоғалған жоқ, сол кездің !зінде 
аталарымыз намазын оқып, Айт сияқты 
діни мейрамдарын тойлап жүрген болатын. 
Керісінше, егемендігімізді алғаннан кейін 
шекараны келімсектерге ашып қойып, елі-
мізге кімдер келді, кімдер кетті, неге келді, 
неге кетті – ешқандай сұрауы болмады. 

Біз ұлттық тәрбиеміздің тізгінін бо-
сатып алдық. Бұрын бір ауылды айран-
дай ұйытып ұстап отыратын ақсақалдар 
болған. Бүгінде сондай ақсақал жоқ. 
Кешегі үлкендердің айтары бар еді. Бүгінде 
айтары бар, с!зі түзу ақсақалдар жоқтың 
қасы. «Кешегінің арты – бүгінгінің қарты» 
деп айтатын адамдар санаулы. Содан 
кейін де шығар Т!бе билер т!релік ай-
татын орынның бәрі т!бет үретін жерге 
айналды. Осының бәрі, айналып келгенде, 
отбасындағы құндылықты қалыптастыра 
алмағанымыздан. Бұл – менің ғана ойым. 
Үш буынның арасы да сол себептен 
бірікпей жатыр-ау…

 – Оған әлеуметтік жағдай да себеп 
деп ойлайсыз ба? �ке баласын к�рместен 
күндіз-түні жұмыс істейді дегендей…

 – #леуметтік жағдайдың әсері деп 
айта алмас едім. Кезінде де солай болды. 
Одан жаман болғанымыз жоқ, керісінше, 
пісіп !стік. Қазір де тұрмыстық тапшылық 
қинайды, дегенмен бәрібір тәрбие б!лек. 
Отбасының ұстанымы б!лек. Отбасын 
түзей алмай жатып, Отан туралы бірдеңе 
айту қисынға келмейді.

 – Аға, жаһандану туралы айтып жатыр-
мыз ғой. Қазір ауылды менсінбеушілік бар 
сияқты. Кинода ауылдан келгендерді мәде-
ниетсіз қылып к�рсетеді. Ауызекі тілде де бір 
нәрсе білмей қалған адамды «ой, ауыл бай» 
дейді. Бұрын «қазақтың қазыналары ауыл-
дан шығады» деп қадір тұтатын. Қазір ше?

 – Қазір керісінше деп айта алмай-
мын. Қазақтың жүрегі қалада емес, да-
лада соғып тұр.Ұлттың !мірін ұзартар 

жүрегі – ол ауыл. Кіндік қаны тамған 
жері, темірқазығы ауыл болған кез кел-
ген адамның ауыл туралы жаман айтуы 
мүмкін емес. Ал жаңағыдай айтып қалатын 
бірді-екілі адамдар болса, олар – асфальт-
та !скендер, орысша с!йлеп, орысша 
түс к!ретіндер, орысша ойлайтындар, 
орысша кино түсіретіндер болса керек. 
К!пке топырақ шашуға болмайды. Біздің 
ұлыларымыздың кіндігі ауылға байланған. 
#рқайсының ауыл туралы, ел туралы !лең-
жырлары да, әңгімелері де бар.

 – �леуметтік желідегі жазбаңызда: 
«Мейірім деген ұлы ұғымның шырағы с�ніп 
қалған» депсіз. Неге бұлай дедіңіз?

 – Рас. Бізде мейірім деген ұлы ұғым 
бар еді. Сол мейірімнің шырағын с!ндіріп 
алдық. Балам екеуіміздің «Ұлым, саған ай-
тамда» айтатын диалогымыз бар. Мағжан 
менен: «Махаббат деген не?» деп сұрайды. 
«Махаббат деген, ол – үйлесім, ұлы күш, 
ұлылығы – дін мен ділің!» деймін. Сонда 
ұлым: «Жоқ, әке, қазіргі махаббат ол – 
зәулім үй, машина, ақша, сосын… Тағы да 
ақша… Онсыз махаббат та, адамгершілік 
те, достық та жоқ» дейді. Мен сонда: 
«Дұрыс айтасың. Мынау қатыгез қоғамда 
оған қоса, мейірім де жоқ. Мейірім 
болмаған жерде махаббат қайдан болсын? 
Бүгінде махаббатқа құлдықтың қамытын 
кигізіп, ақшаның қолын сүйгізіп, арсыз 
бен мұңсыздың алдында маңдайын жерге 
тигізіп қойдық. Есіңде болсын, махаббатты 
ұмытқан қоғамның ұрпағы – ұрда-жық , 
ұрды-бердім берекесіз, сосын бақытсыз 
болады» деп жауап беремін. Сол махаббат-
ты ұмытқан қоғам қазір бақытсыз ұрпақ 
тәрбиелеп шығарып жатыр ғой. Ал махаб-
бат пен мейірім болған жерде бәрі бар. Бұл 
екеуі жоқ жерде бауырмалдық та жоқ, басқа 
да жоқ. Мысалы, біз кішкентайымыздан 
есейіп кеткенше үлкендердің қойнында 
жаттық. Үлкеннің қойнында жатқан бала 
мейірімді болып !седі. Ал бүгін ше? Бүгін 
қалай? Баланы қырқынан шығарған соң 
б!лек жатқызамыз. Тіпті Ана сүтінен 
ерте айырамыз. Уызға жарымаған, б!лек 
жатқан бала мейірімге қана ма? Қоғамның 
қатыгезденіп кетуінің де себебі осында 
шығар, бәлкім... 

Жаңа ғана бір жағдайдың куәсі болып 
келдім. Эпилепсиясы бар бір бала к!шеде 
құлап қалды. Адамдар жанынан !тіп кетіп 
жатыр. Ешкім қайырылып қарамайды. 
#йтеуір, бір-екі адам барып тұрғызып 
алды. Бұл не сонда? Осындайды к!ргенде 
шошисың. Аяқ астынан сүрініп кетіп, 
далада құлап жатсаң… Қазақ қандай еді 
баяғыда? Нанның қоқымын жерге таста-
майтын. Қазір балаларын лақтырып кетіп 
жатыр. Рас па? Қазақ ешкімге ұқсамайтын, 
ұстыны б!лек кең халық болатын. Қазақты 
кең қылып жаратты, кем қылып жаратқан 
жоқ. Сол қасиеттің бәрі қайда? Кеше 
жалғыз баласын фашистермен соғысқа 
жіберіп, сол жақтан ауып келген немістерге 
жарты нанын б!ліп берген қазақ едік қой. 
Сол жарлысы мен байы, жабысы мен тайы 
тел !скен қазақтың қазір байы – мен-

мен, кедейі – кердең. Кейде азаматтық 
құқығыңды қорғай алмайтын жағдайға 
жеткен кезде қорынасың, қарның ашады. 
Қоғамдағы теңсіздіктерді к!рген кезде ащы 
тілің шығады.

 – �леуметтік желіде «Jмір естелігімен 
қымбат» деген жазбаларыңыз бар. Осы жер-
де сізден бір естелік сұрағым келіп отыр…

 – Осы естелік дегендер ойда жүре 
бермейді. Кейде әңгімеден әңгіме туып, 
еске түскенде «осы туралы жазу керек 
екен» деп телефоныма түртіп қоямын. 
Жақында к!кпар туралы бір жазба жазғым 
келіп жүрген. Gзіме байланысты. 

Баяғыда оқуға талпынып, актерлікті 
оқысам деп жүрген кезім. Арман қанша 
алға жетелегенімен, ар жағымда «актерге 
сұлу дене-бітім керек, менің фактурам 
да келмейді» деген күдік болды. Ол кезде 
арық һәм әлжуаз сары бала едім. Кейін 
ержетіп, әскерден келген соң ауылда қой 
бағып жүргенмін. Сол кезде алға қоятын 
ең бірінші мақсатымыз – әскерге барып, 
азаматтық борышымызды !теу болатын. 
Оны !темеген жігіт азамат саналмайтын 
сияқты к!рінетін. Бағанағы айтқан идео-
логиядан шығады, сол қой бағып жүрген 
кезімде біздің Ұйғыр ауданына Дінмұхамед 
Қонаев ағамыз келетіндіктен, аудандық 
«Арзу» ансамблі концерт қоятын болды. 
Арасында екі-үш қазақша н!мір жібереді. 
Ол кезде дәстүрлі әнге ғашық едім. Егер 
ән қусам, дәстүрлі әнші болып кетер 
ме едім? Бірақ әннің артынан түспедім. 
#йтпесе, домбыраны серік еткен халықпыз 
ғой. #н мен қазақ екеуі – егіз. С!з киесін 
ұққан адамға әннің де айтары бар. С!йтіп 
жүрген кезде ауданның басшысы, ол кезде 
бірінші хатшы дейміз, ауданда қызмет 
ететін ағама айтып, мені шақыртыпты. 
Қарсыласқаныма қарамай, ағамның: 
«Мені жұмыстан шығарып жібереді» деген 
с!зінен соң, автоклуб меңгерушісі болып, 
жұмысқа кірдім. Ол да – қойшылармен 
байланысты жұмыс. Ол кезде Шелек, 
Ұйғыр, Нарынқол, Кеген б!лек-б!лек 
аудан болатын. Сол т!рт ауданның 
қойшыларының үлкен слеті !тетін. Соған 
мәдениет б!лімінің жұмысшылары кон-
церт беретін болдық. Шопандардың тойы 
ғажап болып !тетін еді ғой! Шалк!деден 
асып,  Аршалысайдың бойында ма, 
Айғайтас жақта ма, есімде жоқ, бір үйге 
қонуға түстік. Мал сойды. Ол кезде қазақ 
кең еді ғой… Ертемен жиынға баруымыз 
керек. Ертеңінде үй иесі оятты. Шай ішіп 
отырып к!зім керегеде ілулі тұрған ки-
мешекке түсті. Gзімде әзіл орындағанда 
киетін к!йлек бар болатын. Қарасам, 
мәсі де тұр. «#й, мен бір қызық жасайын-
шы» дедім де, сыртқа шықтым. Слеттің 
басталуына әлі уақыт бар. Құжынаған 
халық к!кпардың қызығына кіріп кеткен. 
Кемпірше киініп алдым да, атқа мініп 
алып, «#й, тоқта! Бері тарт!» деп айғайлап, 
далаңдап шауып келіп, к!кпардың ор-
тасына кіріп кеттім. Менің айғайлаған 
дауысымнан жиынға келіп тұрған жұрттың 
бәрі бері бұрылды. «Ана кемпірді қара» 
деп таңғалып тұр. Қ!кпардың ішінде 
мен жүрмін. «Жіберіңдер! Қасиетіңе бо-
лайын, шығар бері! #й, бермен қарай 
бер» деп айғайлап, лаққа таласамын. 
К!кпаршылар мені кемпір екен деп са-
сты. К!кпарды ала сап қашқан кезде ана 
жерде тұрған елдің бәрі аңтарылып, таң-
тамаша болды да қалды. Соларға қарай 
шауып келіп, жүз метрдей қалған кезде: 
«Мына лақты Ұйғыр ауданының әкіміне 
байладым» деп, лақтырып жіберіп, ары 
қарай кимешек пен к!йлегімді желп-желп 
еткізіп шауып кеттім. Кейін жиынға түк 
болмағандай келсем, мұндағы адамдар 
болған жайды қызық қып айтып отыр екен. 
«Ой, қызықтан құр қалдыңдар. Жаңа бір 
кемпір мына жақтан қарауытып шауып 
келді де, к!кпаршылардың арасына кіріп 

Ң

жүгіріп жүріп ескерте алмайды. Бұл к!пке 
топырақ шашу емес, бірақ осындай жағдай 
жиі кездеседі.

 – Қалай ойлайсыз, біз қазір жаһандануды 
желеу ету арқылы �зімізге беймәлім бағытқа 
бет алып бара жатқан жоқпыз ба? 

– Бүгінгі қазақ батыстық талғамды пір 
тұтуға ден қойып бара жатыр. Түбі солай 
болатын болса бұған дейінгі бақытсыздық 
атаулының кез келгенінен ауыр бола-
ды. Ұлттың !мір сүруінің кепілі және 
!мірлік мұраты – ұлттық т!лтумалықты 
сақтау. Телеарналардан тек қана ұлттық 
т!лтума мәдениет, адам заттық асылдар 
насиxатталып жатса ғой.. Gкінішке қарай, 
мүлде басқаша... Қазіргі жәдіг!й заманның 
!тірігі бізді қинап жатыр. Жаһандану 
адамның бет-бейнесін !згертіп жіберді. 
Бір ғасыр бұрын шетел саяxатшылары 
қазақтың руxани тұтастығына қайран 
қалса, сол қазақ xалқы қазір бір-біріне 

ағаның (Сығай) 70-жылдардың айналасында 
�мірге келген ұрпақ туралы «жастық шағы 
Кеңес Одағының ыдыраған тұсына, идеоло-
гия жоқ кезеңге тап келіп, �зін-�зі жоғалтып 
алған» дегені есіме түсіп отырғаны…

 – Кеңес үкіметі кезінде алдымыз – ор, 
жолымыз – тар, тіліміз тұсаулы, қиялымыз 
кісендеулі болған кездегі патриотизм 
б!лек болатын. Идеология бар еді. Біз сол 
идеологияны қайдан алдық? Оның түп-
т!ркіні біздің салт-дәстүрімізде еді ғой. 
Ана баласын емізгенде бесік жырын айтып 
отыратын. Бала ананың уызына жарып, 
әлдиіне тербеліп !сетін. Ес білгеннен зама-
нын ойлап бәйек, айтса с!зі дәйек болған 
қарияларымыздың жыр-дастандарына 
қанығатын. Кешегі қариялардан жет-
кен жыр-дастан қандай еді! Алпамыс, 
Қобыланды, Ер Т!стіктей ертегілеріміз… 
Баршаға мәлім ерлікті,  адалдықты, 
азаматтықты насихаттаған жырларды 
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Жазушылар мен ғалымдардың, жур-

на листердің, зиялы қауым !кіл де рінің 

биік мінбелерде, мерзімдік басылым-

дар да жұмыла қимылдап, ой қозғауы 

нәти жесінде Қазақстан Республикасы 

Үкіме тінің жанындағы мемлекеттік 

оно мастика комиссиясының 2001 жыл-

дың 11 сәуіріндегі №1043 ұйғарымы 

негізінде Ақт!бе облысының Шалқар 

ауда нындағы Қайыр ауылы М!ңке би 

есіміне !згертілді. Облыс әкімінің 2002 

жылғы 28 қарашадағы №379 !кімімен 

Ақт!бе қаласында бабаның ескерткішін 

орнату белгіленді. Келесі жылы 3 қазан-

да облыс орталығында «М!ңке би 

Тілеуұлы – дана ойшыл, әйгілі жырау, 

ке мең гер би» атты ғылыми-танымдық 

кон  фе ренция !ткізіліп, #білқайыр 

даңғы лы мен 101 атқыштар бригада-

сы к!ше сінің қиылысындағы алаңда 

ескерт кіш салтанатты жағдайда ашыл-

ды. 2006 жылғы қыркүйек айының 

22-23-і күндерінде тарихи тұлға есімі 

берілген ауылда (Шалқар ауданы) ру-

хына тағзым ету ретінде ас берілді, 

ұлттық спорт түр ле рінен жарыстар және 

ақындар айтысы ұйымдастырылды, 

жұртшылық !нер ұжымдарының 

концертін тамашалады. 

Сол бір қуанышты күндерде ұлы 

ойшыл мүсінін !зінің есімімен аталатын 

!ңірде орнату ж!нінде идея ортаға 

салынды. Мүсінді суретші Сағынтай 

# л і м б е т о в т і ң  п о р т р е т і  н е г і з і н д е 

Қордайдың гранитінен мүсінші Алтай 

Бейсенов пен сәулетші Бақытжан 

Қосанов жасады. 

Тұрғылықты халық арасында үгіт-

түсінік жұмыстарын жүргізуді әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

проректоры Мұқанбетқали Бүркітбаев, 

кәсіпкерлер: Еркін Ержанұлы, Сағитжан 

Серікбайұлы, Аманғазы Бақтыбаев, 

Бақытжан Ержанов міндетіне алып, 

алғашқылар санатында қаржылай үлес 

қосты, оларға Жоламан Алдияров, 

Жұманазар Асанов және басқалары 

қолдау жасады. Ескерткіш орнатыла-

тын орынға ауыл ортасында жаңадан 

ашылған демалыс саябағы ұйғарылды. 

Айта кету керек, саябақты елді мекенде 

Мұханбетқазы Тәжин атындағы орта 

мектепті әр жылдары бітірген түлек тер 

«Туған жерге тағзым» аясында !з күшімен 

жасап, жабдықтаған болатын.

М!ңке би ауылында ескерт кішті 

ашу салтанаты жұртшылықтың белсе-

не қатысуымен кең ауқымда !ткізілді. 

Баба аруағының қолдауы, халықтың 

ықыласы дейік – табиғат ерекше мейірім 

шуағын т!кті. «Тойхана» ғимаратында, 

жағалай тігілген киіз үйлерде ас берілді, 

Мұқанбетқазы Тәжин атындағы орта 

мектепте «М!ңке Тілеуұлы – би, болжам-

паз, ұлы ойшыл және дала данышпаны» 

деген тақырыпта ғылыми-тәжірибелік 

конференция !ткіз ілді .  «Жастар» 

саябағында ескерткішті ашу құрметіне 

қойылған театрландырылған к!рініс 

Басқосуды ұйымдастырған «Адыр-

на»  ұлттық-этнографиялық бір-

лестігінің т!рағасы Арман #убәкірдің 

ай туынша, олар мұндай іс-шаралар 

!ткізумен он жылдан бері айналысып 

келеді. «Ұлы далада еркін ғұмыр кешкен 

біздің бабаларымыз барлық діндердің 

бостандығын қамтамасыз ете білді. Біз 

бүгін әртүрлі дін !кілдерінің Қазақстан 

атты зайыр лы мемлекетімізде бірге 

тату-тәтті ғұмыр кешіп жатқанының 

куәсі болып отырмыз. Осы жерде 

мемлекеттік тілі міздің орны ерекше. 

Ол қазір бүкіл елді бірік тіретін рухани 

күш болып тұр» дейді ол.

«Бұл шақыруды қуана қабылдадым. 

Осы шара рухани бірлікті іске асы-

рудағы !те жақсы қадам деуге тұрар-

лық. Мен Қазақстандағы саны ең 

қойылды. Онда Тахауи Ахтанов атындағы 

облыстық драма театрының және «Екі 

езу» миниатюралық театрының актерлері 

Толағай Қарасаев, Жасұлан Симанов, 

Гүлзат Ермағанбет М!ңке бидің, Сырым 

Датұлының, М!ңкенің қызы Шынардың 

шынайы бейнелерін сомдап, тарихи 

тұлғаларды асқақтатты. 

Шалқар ауданы әкімінің міндетін 

уақытша атқарушы Жанболат Жидеханов 

(әкім Бауыржан Қаниев жылдық еңбек 

демалысында – Ж.Қ.), бидің ұрпақтары 

атынан еңбек ардагері Базарбай Сәрсенов 

с!йлегеннен кейін ескерткіш жамылғысы 

түсірілгенде жиналған қауым кемел 

тұлғаның жарқын бейнесіне қуана қол 

соқты.

Конференцияда м!ңкетанушы, 

филология  ғылымының докторы, 

профессор Жұманазар Асанов, Қазақстан 

Ж у р н а л и с т е р  о д а ғ ы н ы ң  м ү ш е с і 

Бердібай Кемал тартымды баяндамалар 

жасап,  ғалымдар  мен жазушылар 

туындыларынан айшықты мысалдар 

келтірді, мұрағат деректерін ортаға салды. 

К!пшілікті қуантқан жағымды жаңалық 

– даңқты !нер тарланы Тұяқберді 

Шәмеловтің тынымсыз ізденістері 

нәтижесінде М!ңке бидің т!рт күйінің 

Құрманғазы атындағы мемлекеттік 

академиялық ұлт-аспаптар оркестрінің 

репертуарына енгізілуі болды. Танымал 

күйшілер, республикалық конкурстар 

лауреаттары Талаптан Хамзин мен 

Нұрболат Жанаманов орындаған М!ңке 

бидің және Қазанғаптың күйлеріне 

жұртшылық сүйсіне қол соқты. М.Тәжин 

атындағы орта мектептің мұғалімдері мен 

оқу шылары айтулы шараға ықыласпен 

дайын далған. Мұғалім Жанар Қорған-

бай қызының с!зіне Есенжол Gтебасов 

әуенін шығарған ән тыңдарман жүрегіне 

жол тапты.

Баяндамашылар мен !зге де с!йлеу-

шілер бұған дейін бабаның ұлықтау 

шара  ларының басы-қасында жүрген 

Кемейдулла Т!леубай, Т!лебай Құр-

маналин, Сматолла Беркімбаев, Жолды-

бай Жүсіпов, Болат Тәмпенов және бас-

қаларына ризашылық сезімдерін білдірді.

Ақт!бе облысында қанат жайған 

шаруаның бірі – «Туған жерге тағзым» ак-

циясы. Ас қарсаңында кәсіпкер Бақытжан 

Ержанов он т!рт миллион теңгеге орта 

мектеп ауласында футбол алаңын салып 

берген болатын. Осы алаңда бірнеше 

ауылдық округтердің командалары кез-

десулер !ткізіп, шеберліктерін к!рсетті. 

Аламан бәйгенің, құнан бәйгенің, тай 

жарысының жеңімпаздарына алды 

алты жүз мың теңге – соңы жүз елу 

мың теңге аралығында бәйгелер тапсы-

рылды, ұлттық спорт түрлерінен жарыс 

жеңімпаздары да құр қалған жоқ. 

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі
АҚТGБЕ

аз денаминацияның пасторы ре-

тінде, бүгінгі шараға қатысуымды 

бізді  мемлекеттің қолдауы деген 

қуанышымды жасырмаймын. Турасын 

айтқанда, біз жанымызға жайлы руха-

ни жағдайда !мір сүріп жатырмыз деп 

толық айта аламын» деді христиандық 

«Радость» жергілікті елуліктер діни 

бірлестігінің т!рағасы Томас  Томасов.

Мерекелік іс-шара кезінде Ұлттық 

кітапхана қызметкерлері рухани бірлікті 

насихаттайтын кітаптар к!рмесін 

ұсынып, қонақтарға ерекше сыйлық 

жасады. Салтанатты іс-шарадан соң 

қатысушылар мен қонақтар Масанчи 

к!шесінің бойындағы саябаққа шырша 

мен қайың ағаштарын отырғызды.

Б.ОСПАН

Баба есімі – ел жадында

Бірлік түбі – береке

ТАҒЗЫМ

Нұрлан ШҮЛЕНБАЕВ, 
А. Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институтының ғылыми 
қызметкері
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ұсақ королдіктер, әртүрлі аймақтық 

тұрғындар қарсылық білдірді. 1635 

жылы Францияда тіл ережелерін 

ұқыптылықпен дайын дайтын Академи 

Франсез – Тіл Академиясының негізі 

қаланды. Академия тіл тазалығына, тіл 

мәдениетіне, тіл мамандарын таңдауға 

зор мән берді. Диалекті тілдерінде 

с!йлеуге, жазуға тыйым салынды, мек-

тептерде диалекті тілінде с!йлейтін 

оқушыларды таяқпен жазалаған. Бүгін 

де тіл тазалығына аса назар аудары-

лып, тілдердің ақпараттық техноло-

гия, кулинария, бұқаралық ақпарат 

құралдарында қолданылуындағы 

озбырлығымен күрес жүріп жатыр.

Француз тілінде сауатты с!йлеу 

мен жазу мәдениеттіліктің, француз 

азаматтығының, рухының белгісі бо-

лып табылады. Шет елдерден келетін 

тауарлардың этикеткасы, жарна-

малар және пайдалану нұсқаулары 

француз тілінде болуы керек. Осы 

талапты орындамаған компанияларға 

айыппұл салынады. Сол сияқты 

шетелдік телекомпания, радио-

станция, кинотеатр, театр мен 

концерт бағдарламаларының 

француздық мазмұны 60 пайыз-

дан кем болмауы керек, себебі 

бұлар идеологиялық қызмет 

атқарады. Мемлекет француз 

тілін, мәдениетін қорғайды. Фран-

цуз халқы бұл талапты қолдайды. 

Оларға басқа ұлт !кілдерінің фран-

цуз тілінде с!йлегені ұнайды. Фран-

цуздар ана тілін сүйетіні соншалықты, 

не туралы әңгіме болса да ойларын 

әсем, к!ркем бейнелі тілмен ауызша 

және жазбаша жеткізеді, к!ркем тіл 

қажеттілікке айналған. Француздар 

!з мәдениетін ең озық мәдениет деп 

құрметтеп, әлемге таратуға тырысады.

Жаhандану заманында ағылшын 

тілі жылдан-жылға !з үстемдігін 

жүргізуде. Шабуыл жан-жақты сипат 

алып ұлттық тілдерге қауіп туғызуда. 

Француз тіліне де !з тазалығын сақтау 

оңай болмай тұр. Тіл саясаты үшін 

оларды «шовинист, басқа тілдерді 

сыйлай алмайды» деп кінәлауда. 

Француздар үшін француз рухын биік 

ұстау – аман қалудың амалы. Бірақ 

француздар !здерін қапаста ұстап 

отырған жоқ: ғылым, білім, техноло-

гия саласында жаңалықтарды енгізуде. 

Gз тілдік намысын қорғау үшін ғылым 

мен білім саласын қаржыландыруда, 

жаңа жобалар енгізуде, аэробус пен 

жүйрік пойыздар жүргізуде. Мектепте 

француз тіліне, оның грамматикасы-

на, оқушының ой-пікірін француз 

тілінде сауатты жаза алуына аса зор 

мән береді. Француз тілінде сауатты 

шығарма жазу – университетке түсудің 

басты шарты. Француз тілінің дипло-

маттар тілі болуына бес ғасыр бойы 

айрықша назар аударылып келеді. Қай 

елде де мемлекеттік тілдің мәртебесі 

ұлттық тілден жоғары. Ұлтына қара-

мастан мемлекеттік тілді меңгеруді 

Конс титуция барлық азамматтарға 

міндеттейді. 

ТІЛДІК ОППОЗИЦИЯ

Мемлекеттік тіл жалпы мем-

лекеттік саясатқа, ҚР Конституци-

ясына негізделінеді. Теория және 

практика жүзінде де қазақ тіліне 

мемлекеттік тіл ретінде басымдық 

қоғамның барлық салаларында 

қолданысқа ие бола алмай отыр. 

Бірқатар авторлар бұл жағдайды 

м е м л е к е т т і к  т і л  с а я с а т ы н ы ң 

сәтсіздікке, дағдарысқа ұшырауы 

деп бағалайды. «Миллиардтаған 

қаржы босқа жұмсалды, ол қаржыны 

тиімді жұмсаса, Қазақстан қоғамын 

тұтастай қазақша с!йлетуге болар 

еді» дейтін пікірлер айтылуда. 

К!птеген сарапшылар мемлекет-

тік тіл қолданысының тарлығын 

оқулықтардан, оқу әдістемесінің 

жетілмегендігінен к!реді. Ол сын 

орынды да шығар. Бірақ ешқандай 

мемлекетте барлық елдің к!ңілінен 

шығатын оқулық та, оқу әдістемесі 

де жоқ. Мысалы, Ресей сарапшыла-

ры, ғалымдарының орыс тілін оқыту 

деңгейіне к!ңілі толмайды, бірақ 

олар тілді меңгеруіне емес, орыс 

тілді білмейтін ресейлік жоқ, тіл 

мәдениетіне назар аударады.

БІЗ РЕСЕЙДІҢ АҚПАРАТТЫҚ 
ОТАРЛЫҒЫНДАМЫЗ

Отарлаушы ұлт қай елде де 

жартылай Құдай, !з айтқандарын 

істетеді,  !з мәдениетін, тілін, 

дінін таңады. Отарланған ұлт 

!кілдері отаршылардың айтқанын 

екі етпейді,  тілін, мәдениетін 

қабылдайды. Тіпті !зінің тілін, 

мәдениетін кемсітумен, т!мен са-

наумен, менсінбеумен келіседі, 

тек аз ғана топ қарсылық білдіреді, 

кейбіреулерінің жүйкесі тозады, !з 

құндылықтарынан да айырылып 

қалмауды ойлайды. 

қасіреттің басты себебінің бірі – 

қазақтардың орыс тануында. Орыс 

тілін Қазақ тілінен артық білу қазаққа 

қауіпті екенін енді-енді түсініп 

келеміз.

ТІЛ – ҰЛТТЫҚ НАМЫС

Билік басындағылардың ана 

т і л і н д е  с ! й л е у і  т ! ң і р е г і н д е г і 

психологиялық ахуал б!лек мәселе. 

«Мүмкін, жұрт «Біздің Президентіміз 
неге қазақша сайрамайды, ылғи да 
біраз с�йлеп келіп, орысшаға ауысып 
кетеді» деп ойлайтын шығар. Мен 
мұның бәрін білемін»  деді Нұрсұлтан 
�бішұлы Ұлытаудағы жүздесуде. 
«Халық – қазы, пікір – таразы» 

деген, Елбасының қазақ тілінде 

с!йлеген с!зін, пікірін халық сүйсініп 

тыңдайды, ойға түйеді, с!йлей берсе 

екен, басқа қазақ шенеуніктері үлгі 

алсын дейді, себебі тіл – ұлттық на-

мыс.

Бірқатар қазақ депутаттары, ми-

нистрлер мен әкімдерге де халықтың 

айтатын сыны баршылық. Сарап-

шылар арнаулы баяндамалар неше 

минут қазақ тілінде с!з с!йленді, 

ол барлық уақыттың қанша пайы-

зын құрайды, баяндамаларда неше 

с!з айтылды, оның қаншасы қазақ 

с!здері деп талдау жасайды. Сонда 

олар қазақ тілінде с!йлеген с!здің 

уақытымен, қазақ тілінде айтылған 

с!здердің үлесімен қазақ тіліне де-

ген құрметтің !лшемін айқындауға 

тырысады. Сарапшылармен келісуге 

де, келіспеуге де болар, бірақ қазақ 

халқының аса ынтамен назар аудара-

жатқанын к!рсетеді.  Мысалы, 

40-49 жастағылар қазақ арасында 

13,4 пайызды құраса, орыстарда – 

13,7 пайыз, ал 50-59 жас арасында 

сәйкесінше 5,4 және 8,0 пайыз, 

60-69 жас елімізде 3,7 және 8,2 пай-

ыз, 70-тен асқандар 2,6 және 9,1 

пайыз. Сондықтан да елімізде оры-

стар 1989 жылы 37,6 пайыз, 1999 

жылы – 29,9 пайыз, 2009 жылы 

– 23,7 пайызды құрады. Жылы-

на 40 мыңға жуық жастар тари-

хи Отанына к!шеді, сондықтан 

солтүстік облыстарда туғандардан 

г!рі дүние салғандардың саны ба-

сым. Бұл – табиғи үрдіс. Күні ертең 

қазақ !з елінде 70-80 пайызды құрап, 

бірақ қазақ тіліне сұраныс болма-

са, жағдай шиеленісіп кетпесіне 

кепілдік беру қиын. Бұл мемлекеттің 

қауіпсіздігіне әсер етеді. Ең қатерлі 

жағдай шыдамды, к!нбіс халықтың 

к!терілісі екенін тарих дәлелдеді...

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛГЕ 
БІРТЕ-БІРТЕ КJШУ

Қ а з а қ с т а н д а  қ о с т і л д і л і к т і ң 

деңгейлері к!п: жеке тұлғаның екі 

тілді білуі; аймақтық тұрғындардың 

екі тілді меңгеруі; ұлттың екі тілді 

меңгеруі (мысалы, қазақтардың ба-

сым к!пшілігі, екі тілді); бұқараның 

қостілділігі. Қазақстандықтардың 

бұқаралық қостілділік орыс-қазақ, 

қазақ-орыс тілін меңгеруі ұзақ та-

рихи кезең алады. Сондықтан бүгін 

қостілді мамандарға ұлтына қарамай 

жол ашатын уақыт келген сияқты. 

Сондай-ақ кейбір аймақтарды да 

(Атырау, Қызылорда, тағы басқа да 

облыстар) мемлекеттік тілге ауда-

рып, аудармашылардың к!мегіне 

ж ү г і н б е й - а қ  ж ұ м ы с  ж а с а й т ы н 

мүмкіндік бар. Бұл аймақтарда қазақ 

тілінде жазатын, ойлайтын маман-

дарды қай салаға да іріктеп алуға бо-

лады. Басқа ұлт !кілдерін де жұмысқа 

тарту ж!н, бірақ оларға мемлекеттік 

тілді меңгеруге қатаң талап қою 

міндетті емес. Қазақ тілді орта олар-

ды тіл білуге бірте-бірте икемдейді. 

Ең бастысы – қазақтың қазақ тілін 

меңгеруі.

ҰЛТТЫҚ РУХ

Қазақ тілінің бүгінгі жағдайы қазақ 

ұлтының психологиясы, тарихи сана -

сында жатыр. Ұлы ақын А.Пушкиннің 

орыстық астамшылығы да зор болған. 

Қапқазды зар еңіреткен генерал Ер-

моловты қолдап: «Смирись, Кавказ: 

идет князь Ермолов» деген.

Тек князь П.Вяземский шын 

к!ңіл інен ұлы ақын болса  да, 

Пушкинді сынаған: «Что тут хороше-

го? Что он, как черная зараза, губил, 

уничтожил племена? От такой славы 

кровь стынет в жилах и волосы дыбом 

становятся. Если бы мы просвещали 

племена, то был бы, что воспеть. По-

эзия – не союзница палачей...»

Поэзия ғана емес, тарих ғылымы 

да қанішерлермен бірлеспеуі керек 

еді. 2007 жылы Ұзынағаш түбінде 

«басқыншы Қоқан хандығының 

ә с к е р і н  т а л қ а н д а ғ а н ы н а  1 4 0 

ж ы л  т о л у ы н  а т а п ,  « к е м е ң г е р » 

Колпаковскийге ескерткіш орнатты. 

Оған Ресейден, алыс шетелдерден 

казактар мен славян бірлестіктерінің 

! к і л д е р і  қ а т ы с т ы .  « А й т п а й ы н 

десем, ақым кетіп барады, айтсам 

ағайынның к!ңілі қалады» дегендей, 

айтпауға болмайтын жағдайлар да 

бар. Gкініштісі, «тойдың» ортасында 

белгілі  ел азаматтары, мәжіліс 

депутаттары жүрді. Кезінде Ілияс 

Жансүгіров Колпаковскийдің қалай 

да Жетісуды орысқа шегелеп ұстауға 

мықтап күш салғанын айтқан. Кейін 

Түркістанның генерал-губерна торы 

Фон Кауфман «Ұзынағаш соғы-
сындағы жеңісіміз біздің, орыстың 
бүтін Орта Азияны жаулағандағы 
жеңісіміздің анасы болды»  деді. 

Отаршылдарға ескерткіш қойған тек 

қазақтар ғана. Бұл – қазақ рухын 

сындыру.

С о н д а й - а қ  о ғ а н  ш ы н  т і л і н 

ү й р е т у д і ң  ! з  қ и с ы н д а р ы  б а р . 
Біріншіден, оқушы ана тілін толық 
м е ң г е р г е н д е  ғ а н а  е к і н ш і  т і л д і 
оқытуға болады.  Екіншіден,  оқу 
бағдарламасында ана тілінің басым, 
негізгі тіл болып қалуын мықтап 
қадағалауды к�здейді. Ана тілі мен 

екінші тілден тура аударма салы-

стырып оқытылғанда оқушы !з ана 

тілін де терең меңгеруге мүмкіндік 

алады. Бұл – әлемдік тәжірибе. Біз 

ағылшын тілін қазақ тілі емес, орыс 

тілі арқылы үйретіп, тағы да ұлттық 

рухымызды әлсіретіп отырмыз. Қазақ 

– сырттан келген қауіпке қарсы 

тұру, қолайсыз, жайсыз, әлеуметтік-

психологиялық жағдайда іштей күш 

жинап, !зін сақтау қабілеті басым 

ұлт. Ғасырлар бойы қалыптасқан 

бұл қасиет орыстану саясатынан 

да аман алып шықты, социализм 

қазанында қайнап, басқаға сіңіп 

кетпеді, тілін, мәдениетін негізінен 

сақтап қалды, сондықтан бүгінгі 

тәуелсіз Қазақстанда болашаққа зор 

сеніммен қарауға негіз бар. Ал қазақ 

ұлты ана тілін толық меңгергенде 

ғана мемлекеттік т іл  мемлекет 

азаматтарының басын біріктіреді. 

Орыстанған қойыртпақ, негізінен 

орыс тілі кириллица жазуы басым 

қоғамда да латынға к!шуге аса ынта 

жоқ. Сондықтан бүгін ойланар мәсе-

лелер баршылық. Желпініп ла тынға 

к!шсек, барлық мәселе шешіледі деп 

даурықпай, дайындық жұмысына 

ыждағаттықпен қараған ж!н.

Жиында аталған гимназия директорының тәрбие 

ісі ж!ніндегі орынбасары А.Тұрсынова, директордың 

ғылыми ісі  ж!ніндегі  орынбасары #.Алтаева, 

ұстаздар Е.Досанов, Н.Досқожаева, С.Самсалиева, 

М.Баймаханова және т.б. халық табысының !суі, 

тұрмыс сапасын арттыру, !мір сүруге жайлы орта 

қалыптастыру, сыртқы саясаттың тиімділігі, әрбір 

қазақстандықтың еліміздегі !згерістер үдерісіне ат-

салысуы ж!нінде с!з с!йлеп, еліміздің дамыған 30 

елдің қатарына ену ж!ніндегі атқарылып отырған 

жұмыстарға тоқталды. 

Жолдаудың алты бағыты бойынша маңызды мін-

деттері таныстырылып, кеңінен түсіндірілді. Ба-

сты мақсаты – еліміздің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының !зекті мәселелеріне және қазақстандықтардың 

әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне арналғаны 

айтылды. Елбасының оқу сапасын жетілдіруді және 

мұғалімдерге бала тәрбиесіне к!ңіл б!луді, оларға оқуын 

жақсартуға жағдай жасауды тапсырғанына баса назар 

аударылды. 

Президент дамуымыздың түпкі мақсаты мен ба-

сты құндылығы – саясат та, экономика да емес екенін 

к!рсетті. Ең маңыздысы – бұл қарапайым адам, бұл – 

әлеуметтік қызметтердің болуы, бұл – !мір сүру сапасы, 

жеке басының қадірі екені түсіндірілді.

Елбасы Жолдауы мектеп ұжымына жігер беріп, жігерін 

қанаттандырды. #сіресе жастар үшін жасалған тұрғын 

үй бағдарламасы, бұл жобаға сәйкес жас азаматтардың 

тұрғын үй алуға қол жеткізуге мүмкіндік алатыны жай-

лы мәселе бізді қатты қуантты. Мұғалімдеріміз ендігі 

кезекте Президент жүктеген міндеттерді абыроймен 

атқаруымыз керек екенін түсінді.

Жиынға қатысушылар Елбасының Жолдауын қол-

даудың, оқу сапасын жетілдірудің және мұғалімдерге 

бала тәрбиесіне к!ңіл б!лудің, оқуын және демалуын 

жақ сартуға жағдай жасаудың қажеттігін түсініп, әлеу-

меттік жаңа шылдыққа тоқталып, !з ойларымен б!лісті.

Жиынды гимназия басшысы Г.Мәнекеева қорытын-

дылап, ұжымды Жолдауда к!рсетілген міндеттерді 

орындауға шақырды. 

 «Елбасы Н.#.Назарбаевтың Жолдауын асыға күтеміз. 

Себебі әрбір Жолдаудың Қазақстанның қарқынды да-

муы үшін әсері зор. Мемлекет басшысының Жолдауы 

ұсыныс пен бастамаға толы. Бір с!збен айтқанда, біздің 

болашаққа жасаған жоспарымыз десе де болады. «2019 

жыл – Жастар жылы» болып белгіленуі елімізге тың 

серпіліс береді деп ойлаймын. Елбасымыз болашағымыз 

жастардың қолында екенін және жастарды жаңартылған 

білім мазмұны арқылы оқыту қажеттігіне к!ңіл б!ліп 

отыр. Бұл тұрғыда, әрине ұстаздар қауымының атқаратын 

міндеті зор. Жолдауда к!рсетілген іске !з үлесімізді 

қосуға шақырамын» деді Г.Мәнекеева. 

Бұл Жолдау тиісті бағдарламалар мен жоспар-

ларды уақытылы қабылдап, жыл соңына қойылған 

міндеттердің орындалуын нақты бақылауға мүмкіндік 

береді деп ойлаймыз. Сонымен қатар жаңа ғасырдағы са-

наны сапамен !лшейтін кез келгенін тағы бір еске салып 

отыр. Халқымыз осыны жадында ұстағанда ғана еліміз 

!ркендеп !седі. Ұрпағымыз бақытты ғұмыр кешетін бо-

лады деп үміттенеміз.

Марфуға КАМЗИНА,
№175-ші «Жаңа Ғасыр» гимназиясының 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

ЖАҚСЫЛЫҚҚА 
ЖОЛ АШАДЫ

ЖИЫН

Амангелді АЙТАЛЫ
философия ғылымының 

докторы, профессор

берілді. «Тілдер туралы» Заңмен, 

мемлекеттік бағдарламалар арқылы 

тілді қолдау жүзеге асырылып келеді.

Қазақ тілінің тәуелсіздік жылдарын-

да білім, бұқаралық ақпарат құралдары, 

мәдениет, !нер, экономика, ғылым, 

саясат, қорғаныс салаларында !рісі 

кеңейді.

Дегенмен, елімізде мемлекеттік тіл 

!те қайшылықты ортада !мір сүруде. 

Этнолингвистика ілімі тілдік оппо-

зиция немесе тілдік бәсекелестік де-

ген мәселеге мән береді. Қазақ тілі 

мәртебесінің !суі тілдік оппозиция-

ны күшейтті. Біріншіден, ол оппози-

ция тек орыс тілінде с!йлейтін, жа-

затын, ойлайтындар мен негізінен 

екі тілде с!йлейтін, жазатын, ой-

лайтындар арасында. #лі де орыс 

тілінің артықшылығын сақтағысы 

келетін ниет, психология, қазақы 

құндылықтарға, әсіресе қазақ тілі мен 

мәдениетін іштей  менсінбеушілік, 

тәккаппар лық, «ұлылық» дерті басым. 

Бұл бәсекелестіктің салдары шиеле-

ністерге де апаруы мүмкін. Екінші ден, 

бұл қайшылық тек орыстілді қазақтар 

мен қостілді қазақтар арасында к!рініс 

алады. Тілдік нигилизм, ана тілін 

менсінбейтін, ұлттық құндылықтарды 

м о й ы н д а м а й  т ы н д а р  м е н  ұ л т т ы қ 

патриот тар арасында к!рініс алып 

отыр.

Үшіншіден, қазақтар арасында 

қоспа, былық, қойыртпақ, орыс-қазақ 

с!здерін араластырып с!йлеу кең етек 

алды. Бұл қарапайым адамдар түгіл, 

интеллигенция, ақын, жазушылар, 

ғалымдар арасында да белең алып 

барады. Сауатты, әдеби тілдің үлгісін 

(Басы 1-бетте)

Францияда тілді қорғаудың бай 

тарихы бар. Алғашқы тіл туралы 

заңдар осыдан бес ғасыр бұрын 1490 

жылы қабылданған. Ең алдымен, 

сот француз тілінде жұмыс жасады, 

бұрын латынша толтырылған сот 

протоколдарының француз тілінде 

толтыруы талап етілді. Енді алғаш рет 

франуздар сотта ана тілінде с!йлеп, 

сот істері құжаттары ана тілінде 

жүргізілген. Тілдің орфографиялық 

басқа да  нормалары қалыптаса 

бастаған, аймақтық диалектілер 

ығыстырылған. Бірақ тіл т!ңірегінде 

дау-жанжалдар да болмай қалған жоқ, 

ТІЛ – ҰЛТТЫҚ НАМЫС
немесе ҚАЗАҚҚА ОРЫС ТІЛІН ҚАЗАҚ 

ТІЛІНЕН АРТЫҚ БІЛУ ҚАУІПТІ
к!рсететіндер күнделікті !мірде азай-

ып бара жатыр. Украинада суржик 

деген құбылысты к!п айтады. Суржик 

– бидай мен қара бидай, қара бидай 

мен арпа, тағы да басқа қоспаларды 

білдіреді .  Осыдан украиндықтар 

орыс-украин, украин-орыс тілдік 

қойыртпалықты да суржик деп кеткен. 

Суржик – жергілікті тіл мен үстем 

тілдің қоспасы, қойыртпағы, негізінен 

отарланған елдерге тән, бара-бара адам-

дар қатынасының үйреншікті құралына 

айналып, тұрмыстық тілден әдеби тілге 

бәсекелес тіл болып, кейін тіпті әдеби 

тілді де ығыстыруы мүмкін, әлемде 

ондай жағдайлар кездеседі. Суржик не-

месе біздің бүгін етіміз үйренген шұбар 

тіл әдеби тілімізге оппозиция болып 

отырғаны анық.

Ал отарлаушы ұлт !кілдері 

отар лан ған ұлтқа бейімделмейді, 

о л а р д а  а с т а м ш ы л ы қ  с а н а 

қалыптасады. «Біз» деп !здерін 

белгілі бір дистанцияда ұстай-

д ы ,  « о л а р ғ а »  м е н с і н б е й , 

мүсіркеп қарайды, «олардың» 

т іл і ,  мәдениеті ,  дәстүрінен 

оқшауланып тұрады, олармен ру-

хани араласуға мүдделі емес. Осы-

лай отарланған елдерде шовинистік, 

авторитарлық пен меншілдік тұлға 

қалыптасады.

Нарциссизм, !зін-!зі сүю, жоғары 

бағалауға үйренген отарлаушы ұлттың 

!кілдері отарланған ұлттың тарихына 

да астамшылықпен қарай береді. 

Олардың тарихын кемшін, т!мен 

санау тұрғысынан бағалап, отарлауды 

мәдениет, !ркениетке қол жеткізу 

деп есептейді, отарлауды отарлаушы 

генералдардың, шенеуніктердің, 

миссионерлердің, ғалымдардың 

ерлігі деп қабылдап, отарланған 

х а л ы қ т ы ң  ұ р п а қ т а р ы н  с о ғ а н 

сендіреді. Сол рухта тәрбиелейді. 

Тіпті тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 

кейін де отарлау шы ұлттың тілі 

мәдениетінсіз тұйыққа тірелетіндей, 

!з күштері мен мүмкіндіктеріне 

сенбестік туғызатын психологиялық 

ахуал қалыптастырады, әлі де !з 

ықпалында ұстауға тырысады, енді 

оларды «!з еркімен» отарлануға 

итермелейді. Батыс зерттеушілері 

африкалықтарды «ақ нәсілдердің ру-

хани түрмесінде мәңгілік қамалған» 

деп суреттейді.  Еркіндікке қол 

жеткізу үшін тәуелділіктен арылу ұзақ 

тарихи мерзімді қамтиды.

Біздің діліміздегі немқұрайды-

лық, самарқаулық, немкеттіліктің 

тарихи тамырлары терең. Gткен 

тарихтың бүгінгі ауыр салдарынан 

әлі де жалғасып жатқанынан, ұлт 

сая сатына, тілдік ахуалға жағымсыз 

ықпал ететіндігінен, мемлекеттік 

тілдің бәсекеге қабілетті болуына 

елімізде әлеуметтік-психологиялық 

орта қалыптаса алмады. Сондықтан 

да бәсекеге қабілетті қазақтілді 

ақпараттық кеңістік қалыптаспады: 

ол телеарналарда, радиода, газет 

пен журналдардан к!рініп тұр. Біз 
Ресейдің ақпараттық отарлығында 
қалып отырмыз деуіміз осыдан. Бұл 

тыны, кейде қызу талқылап жататыны 

белгілі. Ал мемлекеттік тілдің үлкен 

мінберлерде қолданылуы әртүрлі 

этностық топтар арасында әр қилы 

ой да туғызады. Баяндамалардың 

орыс тілінде оқылатындығын келелі 

мәселелерді талдауға қазақ тілінің 

мүмкіндігінің шектеулі,  с!здік 

қорының тапшылығынан деп ойлай-

тындар к!п. Сондай-ақ мемлекеттік 

тілде қазақ азаматтарының басым 

к!пшілігінің тілді меңгермеуі бүгінгі 

жас ұрпаққа үлгі-!неге бола алмай 

отыр.

КАДР ТАҢДАУ

Дегенмен, жұмысқа қабылдан-

ғанда, лауазымды қызметке тағайын-

далғанда, ең алдымен қазақтарға 

міндетті болмағандығы бірқатар ата-

аналар мен жастар арасында қазақ 

тілін білудің қажеттігі туралы әртүрлі 

ой туғызып отыр. Баласының ертеңін 

ойлайтын қазақ отбасылары бүгін 

үлкен ойлау, таңдау үстінде: қазақ 

ұлты !кілі ретінде баласының ана 

тілін меңгергенін, ал мемлекеттік 

тілге сұраныстың т!мендігін ойласа, 

орыс мектебінде оқығанын, ағылшын 

тілін білгенін қалайды. Сондықтан, 

қазақ балалары орыс мектебінде оқып 

жатыр. Қызметке тағайындағанда 

«тілдік фактордан г!рі іскерлікке 

артықшылық беру ж!н» деген уәж 

алға тартылады. Осылай мемлекеттік 

тілді меңгеруді тұлғаның іскерлік 

қабілетіне қарсы қоятын жағдайлар 

жиі кездеседі. Бұл қалалық орта-

да байқалады. Шындығында, бүгін 

мемлекеттік қызметте, құқық қорғау 

органдарында,  сот  жүйес інде, 

денсаулық сақтау, басқа да сала-

ларда қазақпен қазақша, орыспен 

орысша с!йлесетін, екі тілде жаза 

алатын мамандарға сұраныс басым. 

Кадрларды іріктеу барысында ол 

сұраныс ескеріле бермейді. Қазақ 

тілі қоғамдық сұраныссыз бірте-бірте 

!зінен-!зі мемлекеттік мәртебеге 

ие болады деу де – қате пікір. Ал ол 

сұранысты ұлттық намыс қамшыласа, 

қазақ тілі !з тұғы рына мінеді. 

Демографиялық жағдай еліміздегі 

славян текті диаспоралардың, соның 

ішінде орыстардың қартайып бара 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орталық 
музейінде қылқалам шеберлері – Зұлқайнар 
Қожамқұлов пен �бдуахат Мұратбаевтың «Біз 
замандастарыңызбыз!» атты шығармашылық 
к�рмесі �тті. К�рме экспозициясына елімізге белгілі 
тұлғалардың қылқаламмен �рнектелген бейнелері 
к�рсетілді. 

К!рменің ашылу салтанатында КСРО-ның халық 

артисі Асанәлі #шімов бастаған зиялы қауым !кілдері 

қатысып, с!з с!йледі. 

#р !нер туындысының астарында үлкен филосо-

фия лық ой бар. Мәселен, суретші З.Қожамқұловтың 

туындыларына мәңгілік махаббат, еліне деген 

сүйіспеншілік тақырыптары тән. К!рменің екінші 

авторы, Қазақстан Республикасының Мәдениет 

қайраткері #бдуахат Мұратбаев шара барысында !з 

жоспарымен б!лісті. Айтуынша, алдағы уақытта ше-

телдерде де к!рме ұйымдастыру ойларында бар екен. 

Қылқалам шебері !з шығармашылығына қазақтың 

тарихын, ұлттық !нерін, болашағын арқау етеді. Эт-

носимволизм бағытында жұмыс істейді. 

Шараға қатысқан қонақтар суретшілердің туын-

дыларына жоғары баға берді. Қорыта айтқанда, кез 

келген адамның қолынан келе бермейтін !нерді 

серік еткен жандардың шабыттары таусылмай, !рлей 

берсін демекпіз. 

Аяжан БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

КӨРМЕ

ЗАМАНДАСТАРЫН 
БЕЙНЕЛЕДІ

ТІЛДЕР НАРЫҒЫ

Тілдер арасында тілдер нарығы, 

тілдер маркетингі деген құбылыс бар. 

#р мемлекетте тілдердің !з алдына 

әлеуметтік топтардың мәртебесін 

айқындайтын ықпалына байла-

нысты !з «бағасы», !з құндылығы 

бар. Тіл адамдық капитал ретінде 

оны меңгергендердің қоғамдағы 

экономикалық, әлеуметтік, саяси 

мәртебесін айқындайды, сондықтан 

ол тілге сұраныс та жоғары. Негізі нен 

ол қызметті мемлекеттік тіл атқарады.

Бүгін қазақ тілі алуан түрлі бәсе-

келестікке түсіп отыр: эконо микалық 

салада, интеллек туал дық, ғылыми, 

мемлекеттік қызмет, мәдениет, 

!нер, БАҚ, құқық, ден сау лық, от-

басы, дін, әскери қызмет, сыртқы 

саясатта бәсекелестік күшеюде. 

Бүгін тіл мәселесін тек заңмен рет-

тей алмайтындығымызға к!зіміз 

жетті. Мысалы, отбасы, күнделікті 

тұрмыстық қатынастарды, базар, 

сауда, к!лік, денсаулық, басқа да 

салаларды қазақ тіліне заңмен икем-

деп, ж!нге салу қиын. Ол мәдениет, 

ұлттық намысқа, тәрбиеге байланы-

сты. 

# л е м д і к  т ә ж і р и б е д е  с а н 

ж а ғ ы н а н  б а с ы м  ұ л т т ы ң  т і л і 

қолданыста басым тіл болатыны 

белгілі, оны мамандар үстем тіл, 

басым тіл (доминантный язык) дейді. 

Қазақстандағы жағдай !згеше, 

сан жағынан аз халықтың, орыс 

диаспорасының тілі басым, үстем 

тіл (доминирующий язык) болып 

отыр. Мемлекеттік тіл ретінде қазақ 

тілі әлі толыққанды, жан-жақты, 
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Болашақтың қамы

Жазу пәнін енгізу қажет

БӘСЕКЕГЕ 
қабілеттілік өрісі

Содан соң 2012 жылғы «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы қалыптасқан елдің 

жаңа саяси бағыты» дейтін Қазақстан 

халқына арнаған Жолдауында: «Біз 2025 

жылдан бастап әліпбиімізді латын гра-

фикасына алмастыруға кірісуіміз қажет. 

Ол – ұлт болып шешуге қажет қағидатты 

мәселе. Бір кезде тарих бедерінде осын-

дай қадам жасағанбыз. Жастардың 

келешегі үшін осы іспеттес шешім 

қабылдауға тиіспіз, сонымен қатар бұл 

дегеніміз, әлеммен бірлесе түсуімізге, 

жастардың ағылшын тілін, сондай-

ақ ғаламтор тілін жетік меңгеруге, ең 

бас тысы әрі маңыздысы – қазақ тілін 

жаңғыртуға жағдай туғызады» деп тағы да 

атап к!рсеткен болатын. Ал «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

ҚР Президенті «Қазақ тілін біртіндеп 

латын қарпіне к!шіру жұмыстарын бас-

тауымыз қажет» деп, нақты тапсырма 

берген еді. 

Латын графикасы жайлы алғаш с!з 

қозғалғаннан бері ғылыми қауымдастық 

арасында оның мүмкіндіктері және 

о н ы  қ а з а қ  ә л і п б и і н е  а у ы с т ы р у 

мәселесі туралы алуан түрлі дәрежедегі 

талқылаулар болып, к!птеген ғылыми-

зерттеу мақалалары да, авторлардың 

құрастырған әліпбилері де жарияланған 

болатын. Мұның бірқатар маңызы бар 

еді. Қазақстан кеш пе, ерте ме, отарсыз-

дану үдерісін басынан !ткеруі қажет.  

Оның бір жолы – түркі елдерімен ортақ 

әліпби кеңістігін құру. 

«Қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» деп ҚР Президенті атап 

айтқандай, қазақтың т!л таңбасын ла-

тын қарпіне ауыстырудың маңызды 

мақсаты – қазақ тілін жаңғырту үшін жа-

салып жатқан іс-шаралардың бірі бүгінгі 

орфографиямызды дамыту, с!зіміздің 

қазақ тілінің табиғи үндесіміне сәйкес 

жазылуын қамтамасыз ету болып са-

налады. Заман ағымына сәйкес тіл де 

үнемі дамып отырады, с!здік құрамы 

байи түседі. Күнделікті !мірде танылған 

барлық құбылыстар және заттар с!з 

бойынша қолданыс табады. Егер аталған 

с!здер !з ана тілінде, не болмаса ана 

тілдің заңдылығына бейімделіп пай-

даланылмаса, онда кез келген тілдің 

с!здік қоры жұтаң тартып, табиғи 

заңдылықтары құртыла бастайды. Сол 

себепті тілдің заңдылықтарын ескеріп, 

жиі жетілдіріліп отыру қажет. Бүгінгі 

жазуымызда басшылыққа алатын басты 

ережелеріміз 1983 жылы қабылданған 

болатын, содан бері тілімізге енген с!здер 

де к!бейген. Сондықтан олардың қазақ 

тілінің негізгі заңдылығы – үндестік 

заңына сәйкес жазылуына к!ңіл аударған 

дұрыс болар. Мәселен, қазақтың Айнұр, 

Жанар, Gтеміс дейтін есімдерін Айну-

ра, Жанара, Утемис деп айтуға үйреніп 

кеттік. Қазақтың үндесе айтылатын 

с!здерін Ысқақ – Сқақ, Ысмайыл – 

Смайл, Ырысты – Рысты деп тіліміздегі 

дыбыстар тіркесін, айтылым заңдылығын 

бұзып жүрген жағдайдамыз. Осы сипатты 

мысалдар к!п. Қазақтың т!л тілінде неше 

дыбыс бар болса, с!здерді сол дыбыстар-

мен жазып, айту қажет екендігін ескер-

мей, кейінгі ұрпағымызды, жастарды 

шатастыра бастадық. Мәселен, бүгінгі 

қазақ тілінде «х» дыбысы жоқ. Сол себеп-

тен, қабар – хабар, қош – хош, қат – хат, 

қан – хан дейтін с!здерде қазақтың «қ» 

дыбысының орнына орыс тілінің «х» 

Жазудың тарихы !те ерте заман-

дардан басталады. Жазу дегеніміз 

– тақтадағы таңбалар, ойдың жемісі, 

тарих куәгері, ұлттық мақтаныш. 

Ұлтымыздың жазу тарихына к!з 

жіберсек, алыстан мұнартып к!не 

руникалық жазбалар к!рінеді. Арысы 

жұмыр жердің, берісі күллі Азияның 

айбынына айналған ата-бабалары-

мызбен біз әрқашан мақтана ала-

мыз. Тізеліні бүктіріп, басы барды 

идірген батырларымыздың ерлігі 

мен бектеріміздің даналығы бізге 

сол күйінде қаймағы бұзылмай к!не 

жазулар арқылы жетіп отыр. Одан 

соң шығыс даласындағы филосо-

фия, логика, математика, медицина, 

әдебиет салалары ерекше қарқынмен 

дамыған алтын ғасыр араб жазулары-

мен !зіне баурап алады. Ислам дінінің 

таралуымен қанатын кеңге жайған 

бұл жазумен біздің к!шпелі халқымыз 

да медреселерде балаларына хат та-

нытып, шығыстың озық мәдениетін 

игерді. Алайда осы бір шашыраңқы 

да шұбырынды жазуларды бір ретке 

келтіретін жаңа реформа 1912 жылы 

жарық к!рді. Ахмет Байтұрсыновтың 

ұсынған жазуын халқымыз жақсы 

қабылдап, тез үйреніп «т!те жазу» деп 

атады. Бұл әліппені қазақ халқы 1929 

жылы латын әліппесіне к!шкенге 

дейін пайдаланды. Ол графиканың 

қазақ тілінің дыбыс ерекшелігіне, 

үндесу заңдылығына негізделіп 

жасалғандығын осы күнгі лингвист 

ғалымдар дәлелдеп отыр.

Қазақ  халқы 1929  жылы ла-

т ы н  г р а ф и  к а с ы н ы ң  н е г і з і н д е г і 

жаңа алфавитті қабылдады. Ғалым 

М.Мырзахметұлы: «Негізі сонда қа-

ланған қазақша бейімделген латын 

жазуынан несіне жерінеміз. Бүкіл түркі 

халқы латын жазуына к!шіп жатқанда 

біз не себепті олардан оңашаланып 

б!лектенеміз. Біздің тегіміз түркі 

халықтарының тобына жатады...» деп, 

латын графикасына к!шу – заман та-

лабы болғанын айтады. Осы жылдары 

еліміздегі түркі тілдерінде с!йлейтін 

басқа халықтар латын алфавитіне 

к!шті. Латын алфавитінің сауат ашу-

да болсын, баспа ісінде болсын, араб 

жазуы негізіндегі әліпбиге қарағанда, 

әлдеқайда прогрестік маңызы бол-

ды. Оның құрамында 29 әріп болды. 

#рбір әріп !зінің жеке тұрғандағы 

қалпын сақтайтын. Осы алфавит 

сауат сыздықты қысқа мерзім ішінде 

жоюға к!мектесті.

Кейін 1940 жылы қазақ халқы орыс 

Жаһандану жағдайында қоғамдық !мірдің 

тілдік саласы елеулі !згерістерге бейім. #лем 

халқының 80 пайызы латын әрпін таңдаған екен. 

Тарихтан білеміз, біздің ата-бабаларымыз да латын 

әрпін пайдаланған. Оны саяси, экономикалық 

және мәдени жүйелерінің ауысу қарқыны мен 

сипаты, басым жағдайда, әрбір жеке алынған 

ел үшін ерекше тілдік, этно-мәдени, әлеуметтік 

және !зге де нақты-тарихи жағдайларға байла-

нысты болатынымен түсіндіруге болады. Білім 

беру мазмұны білім мен білік жүйесін анықтаумен 

қатар, !мірлік құндылықтар мен мұраттарды 

да қамтиды. Ел болу мәселесі, ұлтты сақтау, 

жерді, туған атамекенді қорғау мәселесі қазақ 

халқы үшін қашанда тарихи даму тұрғысынан 

маңызды болып келе жатқаны белгілі. Осы 

аталған мәселелер ешқашанда күн тәртібінен 

түскен емес. Олар әртүрлі тарихи кезеңдерге бай-

ланысты к!кейкестіленіп, қоғамдық ой-сананың 

!зегіне айналып отырған. Бүгінде осы мәселелер 

тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің алдында тұр. 

Жалпы, тіл тазалығы, тіл білімі – үлкен 

ғылым. Оған қалай болса солай қарауға болмай-

ды. Елбасы Н.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында «2012 жылғы 

желтоқсан айында жария еткен «Қазақстан – 

2050» Стратегиясында «2025 жылдан бастап 

латын әліпбиіне к!шуге кірісуіміз керектігін» 

мәлімдедім. Бұл – сол кезден барлық салаларда біз 

латын қарпіне к!шуді бастаймыз деген с!з. 2025 

жылға қарай ісқағаздарын, мерзімді баспас!зді, 

дыбысын жазғаннан с!здің мағынасы 

!згеріп тұрған жоқ. Осы бір дыбысты 2 

әріппен жазу дейтін с!з, !згеше айтсақ, 

бір адамның 2 түрлі т!лқұжаты бар деген-

мен бірдей болады. Ол – тіл заңдылығын 

бұзу, яғни грамматикалық, сонымен 

қатар орфография-орфоэпия заңдылығы 

бұзылды. 

Қазақ тілі – мемлекеттік тіліміз. Осы 

тұрғыдан қарағанда, әліпбиімізді ла-

тын қарпіне ауыстырудың мемлекеттік 

тілді дамыту және қолданыс аясын 

арттыруға да қосар үлесі к!п деп білеміз. 

Бүгінгі таңда мемлекеттік тіліміз тәуелсіз 

елімізбен бірге дамып, оған деген сұраныс 

та !сіп келеді. Шетелдермен жасалып 

жатқан алуан түрлі байланыстар күннен-

күнге артып келеді. Аталған шаралардың 

құжаттарын рәсімдеуде латын әліпбиінің 

қажеттілігі анық байқалады. 

С о н ы м е н  қ а т а р  П р е з и д е н т т і ң 

мемлекеттік тілді жаңғырту бағытындағы 

саясаты, оның шетелге барған сапарында 

БҰҰ мәжілісінде қазақ тілінде с!йлеуі 

мемлекеттік қызметтегі  адамдарға 

айрықша әсер етті деп айта аламыз. 

Бүгін шетелден келушілер саны ар-

т ы п ,  Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н а 

дүниенің к!ңілі ауып отырған тұста 

мемлекетіміздегі басқа ұлттармен бірге, 

шетел азаматтарының да мемлекеттік 

тілді үйренуге деген ынтасы артып 

отыр. Мәселен, кешегі Қытай жерінде 

!ткен ән сайысында жерлесіміз Димаш 

Құдайбергеновтың қазақ тілінде ән ай-

тып, елді аузына қаратуы, оның шетелдік 

жанкүйерлерінің қазақ тілінде ән айтуға, 

қазақ тілін үйренуге деген ықыласы мен 

қызығушылығын оятты. Осы іспеттес 

талай жағдаяттар: күнделікті !мірдің !зі, 

жаңа технологиялар заманы қазақ тілін 

латын қарпіне ауыстырудың қажеттілігін 

басты орынға қойды. Сондай-ақ қазақ 

жазуының латын қарпіне к!шірілуі 

мемлекет келешегі – жастардың оқу-

білім, сонымен қатар ғылым жолындағы 

ізденістеріне де жол ашады. Бүгінгі заман 

– техника және ғылым, ақпарат, оқу-

білім, жаңа технологиялар заманы. Адам 

жазу арқылы хат-хабар алмасады. 

#лемде латын алфавиті барлық са-

лада пайдаланылады. Мәселен, дәрі-

дәрмек атаулары, физика, математи-

ка, химия формулалары, терминдер, 

мамандықтарға байланысты ғылыми 

әдебиеттер және тағы басқалары ла-

тын қарпімен сәйкес екенін байқауға 

болады. Сол себепті де жаңа заманда 

!мір сүріп, еңбек ету, білім алу, белгілі 

бір мамандықты меңгеру сынды тағы 

басқа да адамның белсенді іс-әрекеттері 

мемлекеттік тіл және ағылшын тілінен, 

оның жазуынан айналып !те алмай-

ды. Латын қарпімен жазу бойынша 

басқа тілді де игеру, оны жазу да бір-

біріне жақындап, бір әріптен екінші 

әріпке к!шіру қиындығын жеңілдетіп, 

тілдің қолданысына да оңтайлы әсерін 

береді. Осы іспеттес жағдайда білім 

алып, мамандығын шыңдап жатқан 

жастарға дүниенің қай жерінде жүрсе де 

кедергі келтірмей, жұмысын жеңілдете 

түсуге әсер етеді. Яғни латын әліпбиінің 

келешегі де зор деп айтуға болады.

Ж. ГАБДУЛЛИНА, 
А.МАЛИКОВА 

Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университеті 

графикасына негізделген жаңа әліпбиді 

қабылдады. Орыс алфавитіндегі 32 

әріп түгелдей қабылданып, оған 

қоса орыс тілінде жоқ дыбыстарды 

таңбалайтын 9 әріп алынды да, әріп 

саны 40-қа жетті. Оған екі таңба (ь-ъ) 

қосылды. Міне, содан бері кирилли-

цамен жазудамыз. Сол кездегі қазақ 

жазуының мәселелерін к!теріп, оны 

шешу жолдарын Алаш зиялылары 

«Дала уалаяты», «Айқап», «Қазақ» 

баспас!з беттерінде жариялады. 

«Жазу тәртібі», «Тіл сақтаушылық», 

«Оқу мәселесі», «Школдарда ана 

тілімен оқыту», «Туған тілге» және 

т.б. осындай мақалалар мен !леңдер 

жарық к!рді. Осындағы жарияланған 

мақалалардың к!здеген мақсаты біреу 

ғана еді. Ол – қазақ тілінің табиғатын 

бұзбау, акустика-артикуляциялық 

заңдылығын ұстау. Қазақ тілінің 

үйлесімділік заңын сақтау. Бәлкім, 

сол кезде зорлықпен кириллицаны 

енгізбегенде, қазір латын графика-

сына к!шу қажеттілігі тумас та еді. 

Бүгінгі уақыттың !зі ұсынып отырған 

латын графикасына к!шу талабы 

– ел ертеңі үшін болашаққа батыл 

қадам жасап, елімізді т!рткүл дүниеге 

танытып келе жатқан Елбасының 

тағы бір маңызды бастамаларының 

бірі және дер кезінде қозғалған, ұлт 

тірегі – ана тіліміздің болашағы үшін 

жасалған ғылыми мәнді шара деп 

білеміз. Мұны қазіргі кирилл-қазақ 

әліпбиіне немесе орыс тіліне теріс 

қарау деп емес, қайта қазіргі әліпбиіміз 

бен жазуымыздағы халықтың !з 

еркімен қалап алмаған, кешегі кеу-

дем соқ жүйенің !ктем саясатының 

әмірімен күшпен таңылған кейбір 

кірме әріптерден арылып, таза қазақ 

әліпбиін жасау бағытындағы игілікті 

қадам деп түсінеміз. 

Латын әліпбиіне к!шу, сайып кел-

генде, ана тіліміздің болашағын ойлап, 

қолданыс аясының одан әрі кеңейе 

түсуіне мүмкіндік жасап, тіліміздің 

ішкі табиғатына әліпбиіміз арқылы 

жазудың айтуға жасап келе жатқан 

қиянатын болдырмай, қазақы ай-

тылым (орфоэпия) мен жазылым 

(орфография) талаптарын жүйеге 

түсіру деп түсіну керек. Қазіргі таңда 

ла тын әліпбиі үлкен беделге ие бо-

лып, қолданыс аясы да, мүмкіндігі де 

зор екендігін танытып отыр. Латын 

әріптері графизация (әріп таңбалау) 

заңдылықтарына, яғни, «к!ру – 

қабылдау – тану» талаптарына да сай. 

Жер бетінде латын әліпбиі барлық 

оқулықтарды, бәрін де латын әліпбиімен басып 

шығара бастауға тиіспіз. Ол кезең де таяп қалды, 

сондықтан біз уақыт ұттырмай, бұл жұмысты 

осы бастан қолға алуымыз керек. Біз осынау 

ауқымды жұмысты бастауға қажетті дайындық 

жұмыстарына қазірден кірісеміз. Үкімет қазақ 

тілін латын әліпбиіне к!шірудің нақты кестесін 

жасауы керек. Латыншаға к!шудің терең логи-

касы бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты. Ұлттық бірегейлікті 

сақтау Ұлттық жаңғыру деген ұғымның !зі ұлттық 

сананың кемелденуін білдіреді. Оның екі қыры 

бар. Біріншіден, ұлттық сана-сезімнің к!кжиегін 

кеңейту. Екіншіден, ұлттық болмыстың !зегін 

сақтай отырып, оның бірқатар сипаттарын 

!згерту» деген болатын. 

Президент !зінің Қазақстан халқына арнаған 

кезекті Жолдауында да «Мәңгілік Ел» идеясының 

тарихи астарына тоқталып !тті. «Мәңгілік Ел – 

ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл 

арманы. Ол арман әлем елдерімен терезесі тең 

қатынас құратын, әлем картасынан ойып тұрып 

орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді. Ол ар-

ман тұрмысы бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы 

ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты ел болу еді. 

Біз армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік 

Елдің іргетасын қаладық. Мен Мәңгілік Ел 

ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан 

– 2050» Стратегиясының түп қазығы етіп алдым» Бетті дайындаған Jтеген Н�УКИЕВ

салада қолданылатаны байқалады. 

Барлық дәрі-дәрмек атаулары, мате-

матика, физика, химия формулалары, 

к!птеген терминдер, мамандықтарға 

қатысты ғылыми әдебиеттер, т.б. ла-

тын әліпбиімен байланысты екенін 

байқауға болады. Латын графика-

сын қолданатын барлық елдердің 

әліпбиіндегі әріп саны тілдегі фоне-

малар санынан әлдеқайда аз болуы да 

оның жетістігі болып табылады. Латын 

әліпбиінде әртүрлі диакритикалық 

таңбалар (нүкте, қос нүкте, сызықша, 

айшық, дәйекші, т.б.), яғни қосымша 

белгілер арқылы к!птеген елдің барлық 

фонемалары латынның 26 таңбасымен 

ғана белгіленуі жазу үнемділігін та-

нытатын тиімді әліпби дәрежесіне 

жеткізіп отыр. Жазуға қойылатын бас-

ты талап лингвистикалық (тілді дәл 

жеткізу) бағытта ғана емес, техникалық 

жағдайларға (баспа ісі, компьютер, те-

лефакс, интернет, т.б.) да сай болуы ке-

рек. Қазір латын әліпбиі осы талаптар 

биігінен де к!рінеді, сондықтан оның 

бұл артықшылығын ескеріп, халық 

!з еркімен таңдауға мүмкіндігі болып 

тұрғанда әлемнің озық елдері игілігін 

к!ріп, к!пшілігі қолдап отырған латын 

әліпбиіне біздің де к!шкеніміз дұрыс.

Gткен жылдың 27 қазанында латын 

жазуына негізделген жаңа әліп биді 

бекіту туралы шыққан Елба сы ның 

Жарлығы барша қазақ стан дықтарды 

қуанышқа б!леді. «#лемде ешбір ел 

!зінің жаңа әліпбиін бүкіл халық болып 

осылайша талқылаған емес. Біз үшін 

әрбір адамның пікірін білу маңызды. 

Латын қарпіне к!шуге байланысты 

Президент #кімшілігіне 300-ден астам 

!тініш келіп түсті. Жастардың бұл 

үдерісті қолдағаны қуантады» деді Ел-

басы. Бір қуанарлығы, биліктің халық 

талабымен санасып, алғашқы нұсқаны 

!згерткені болды. Қорытындысында, 

жұртшылық к!ңіліне қонымды латын 

қарпіндегі жаңа әліпби жобасы дайын 

болды.

Нұрсұлтан Назарбаев қазақ тілі-

нің жаңа әліпбиінің жобасын тал -

қылауға жетекші қоғамдық бірлес-

тік тердің, ғылыми орта мен қалың 

жұрт шы лықтың белсенді түрде атса-

лыс қанына назар аударып, барша 

қазақ  стандықтарға алғыс айтты. Жаңа 

гра фикаға к!шу мақсатында кезең-

кезең мен жұмыстар атқарыла бастады. 

#сі ресе, жаңа жазуды жеделдетуді жас-

тар ерекше қолдап отырғаны қуантады.

Жазу – әрбір халықтың рухани, 

мәдени !суін, даму деңгейін к!рсететін 

деп атап !ткен болатын. 

Қазіргі қоғамдағы патриоттық сана екі топ-

тан тұратын біртұтас жүйе ретінде беріледі. 

Оның біріншісі – оқушылардың сана-сезімін 

!з ұлтының мәдениеті мен ана тілін меңгеру 

негізінде дамыту. Екіншісі – әлемдік !ркениет 

жетістіктерін, жалпы адамдық қасиеттер жүйесін 

меңгеру негізінде дамыту.

Б ү г і н г і  Қ а з а қ с т а н  ж а ғ д а й ы н д а ғ ы 

патриотизмнің басты к!рінісі – қазақтың !з 

ана тілінде с!йлеуі, мемлекеттік тілге деген 

ерекше құрмет, ұлттық тәрбие, мінез, жүріс-

тұрысын, ізет, қайырым, мейірім, т.б. сезімдерді 

қалыптастыру. Ол – тек қазақтардың ғана !з Ота-

нына сүйіспеншілігі емес, онда мекендеген ұлт 

пен ұлыс !кілдерінің бәріне қатысты дүние. 

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. 

Жазу, алфавит – адамзат тарихындағы құнды 

дүниелердің бірі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа мирас 

етіп қалдыратын байлығымыз. 

«Жалпы білім беру мекемелерінде, мектептер-

де, балабақшаларда, жоғары оқу орындарында 

оқу үрдісінде латын әріптерін жазуды үйрететін 

пән – каллиграфия (жазу !нері) деген сабақты 

енгізу қажет» деген пікірді оқыдым. Толықтай 

қосыламын. #рине, ол үшін алдымен латын әрпін 

сауатты жазатын, оқитын мамандар, мұғалімдер 

дайындау қажет. Болашақта Латын графикасы 

арқылы таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы 

қазақ елін биіктерге бастайтынына кәміл сенеміз. 

Осы бағытта жасалып жатқан жұмыстарға 

халқымыздың алғырлығы, ғылым, білімге деген 

құштарлығы оң әсерін тигізеді деген сенімдеміз. 

А.С�РСЕКЕНОВА, 
«Jрлеу» БАОҰ АҚ филиалы

Атырау облысы бойынша
 педагогикалық қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру институтының 
аға оқытушысы

ә л е у м е т т і к  м ә н і  з о р  қ ұ б ы л ы с . 

Ол – !ткен мен бүгінді, бүгін мен 

келешекті жалғастыратын алтын к!пір. 

Сондықтан жазу, алфавит адамзат 

тарихындағы құнды дүниелердің 

бірі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа ми-

рас етіп қалдыратын байлығымыз. 

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, 

м ә д е н и е т і н ,  ғ ы л ы м ы н  к ! т е р д і , 

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 та-

ныта алатындай жағдай жасауымыз 

қажет. Латын графикасы арқылы 

таңбаланған қазақ әліпбиі мен жазуы 

қазақ елін осы биіктерге бастайтынына 

кәміл сенеміз. Елбасының «Ана тіліміз 

Мәңгілік елімізбен бірге Мәңгілік 

тіл болады!» деген с!зін жадымызға 

түйдік. Мемлекеттік тілдің жаңа даму 

сатысына жетелейтін латын графика-

сына к!шу мәселесі – уақыт талабы 

тудырған тарихи, рухани қажеттілік. 

Қазіргі жазуымыз бірнеше буынның 

білім алып қалыптасуына, елге қызмет 

жасауына мүмкіндік жасады. Бірақ 

бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына 

ену үшін, Елбасының алға қойған 

мақсат-міндеттерін жүзеге асыру үшін 

ұлттық кодымызды сақтай отырып, 

рухани санамызды жаңғырту керек. Ал 

жаңғыру – жазудан бастау алады.

Жанар ЖАЛҒАСБАЕВА,
Қ.Дүтбаева атындағы Атырау

 гуманитарлық колледжінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 

оқытушысы
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Тәкең  табиғатынан сыпа, қақ-

сұқпен жұмысы жоқ. К!бінесе ой 

үстінде жүріп, ән мен күйді алаб!тен 

жан-тәнімен беріліп сүйетін. Қазақы 

қонақжайлылықтың қисапсыз аста-т!к 

к!кесін к!рген ол біздің жұпыны үйге 

үйірсек еді. Құлай түсіп еміренуі мен 

тебіренуі  сирек болатын. 

Менің анам, абысын-ажындары, ел-

жұрт Сұлуқара атайтын (Шәрім) Қаратау 

теріскейіндегі Тұтамғалының қызы еді. 

Мақал-мәтелдеп с!йлейтін, с!зге ше-

шен, дастан-қиссаларды жатқа соғатын 

кісі еді. Ары-бері !ткенде ғана емес, 

Тәкен #лімқұлов, композитор Шәмші 

Қалдаяқов, прозашы Қарауылбек 

Қазиев, кинорежиссер Сатыбалды На-

рымбетов, ақын Нармахан Бегалыұлы 

сол шеше дастарқанынан талай дәм 

татты. Қай жаққа да Шымшаһардағы 

сол қарашаңырақтан аттанып жүрді. 

Жарықтық, «Қайрылып құстар келген-

ше» деп сәбилерді тоңқаңдатып жол 

қаратып, екі к!зі т!рт болып ұзақ күтіп 

отыра беретін сабыр сақтап.

Оның қай шығармасын алсаңыз да 

елім, жерім деп соққан ыстық жүректің 

лүпілі естіледі. Мәскеуде жүргенде 

Беговаядағы кәдімгі  ипподромға 

(қырғызша атмайдан) жиі баратынбыз. 

С!йтсек, туған топырақты, даладағы 

а т т а р  м е н  з и я т  з а т т а р д ы ,  қ а з а қ 

иісін сағынады екен-ау. Дәл Тәкен 

#лімқұловтай жанкүйерді к!рсем 

к!зім ақсын. Аяқдопта «Спартакқа» 

« а у ы р а т ы н » .  О л  с о н ы м е н  б і р г е 

жер түкпірінің қай нүктесінде бол-

сын к!шіп жүретіндей. Команда та-

рихын бақайшағына дейін шағып, 

бапкерлері  мен әр ойыншысына 

дейін бес саусақтай білетін. Gңі емес, 

түсінде де к!ретіндей. Кремль мен 

кең дала тұтасып кеткен тәрізді. Қазақ 

топырағында топ жарып, алтын тұғырға 

к!терілгендер туралы қалам тартқан 

тарландар некен-саяқ. Ол шабандоз-

дар мен додагерлер, атбегілер мен қыл 

құйрықтар қақында тамсана баяндады. 

Түз бен тұлпарлар тағдыры үнемі ор-

далы оқиғалар ортасынан ойып орын 

алатын. Уақыт к!ші ілбіп ілескендерді 

аямайды ешқашан. Түңіліп те, үңіліп 

те жүруге елгезек болмасаң мұрша 

бермейді. Суреткер кәнігі тамыршыдай 

нысанды солқылдатып тап басады. Кісі 

кейіптеуде Т.#лімқұловтың шынайы 

шеберлігі айрықша атап айтпаса да 

түсінікті. Нобай, с!з шұғыласы, ишара, 

ым арқылы сұмдық сыр сездіреді. Ақыл 

азабы мен с!з тозағы ұзақ жол үстінде 

к!рінеді. К!ңілі күптігей Шоқан озбыр 

Черняевтан кетіскеннен кейін даланың 

жарты патшасындай жайлаудағы Тезек 

т!ренің ауылына келе жатады. Туған 

халқына алапат !ртке қарсы қарлығаш 

қанатымен су сепкендей қолғанат 

болғысы келген жан к!п толғанады. 

«Сапар сазы» сол сергелдең сәттің бір 

ұштығындай, ұшқынындай сезімге 

б!лейді. Қаһарманның ойы онға, сана-

сы санға б!лініп, !ткені !зегін !ртейді. 

Gмірі жол үстінде емес, ой үстінде, 

!ткір қылыштың жүзінде !тіп бара 

жатқандай, күні кеше шырғалаңға 

толы шығысқа барған орыс жансы-

зы енді пенде ретінде пұшайман күй 

құшағында қапаланады. Gр Махамбет, 

ер Тәттімбет, мұңшыл Ақан, сыр шыл 

Сейтек те сондай. Сергек, сезім тал, 

Сәруар. Қамшы сабындай қысқа ғұмыр, 

алдамшы алтайдың қызыл түл кісіндей 

жарық жалған кімге опа береді?

С!йткенмен ауызды қу ш!ппен 

сүрткеннен не шығады? Қазақ проза-

сының к!кжиегі кең. Оның мұр нын 

шұнтитып, құлағын құнти татын тағы 

да !зіміз. Қай к!ркемдік құбылысқа да 

байыптап, байырқалап қағілез қарайтын 

кез келді. Бісміллә, анадағы «С!з энер-

гиясы» жиыны бәріне нүкте қоймайтын 

шығар. Үлкен әңгіме алда әлі. Т!л туын-

дыларында Тәкен #лімқұловтың тапқан 

олжасы орасан. Немесе марқасқа Ма-

хамбет, тебіреністі Тәттімбет, алаб!тен 

Ақанның  жан жаратылысына бой-

лау оңай ма? «Абай жолы» тұрғанда 

хакімнің бейнесін жасауға ол бармады. 

#йтпесе, Қарамола құрылтайынан 

қайтып келе жатқан қазақтың бас 

ақынын айшықтаса, Сенатқа хат жазу 

үстіндегі Абай толғанысын ашып берсе, 

қалам қуаты жетпеді дейсің бе? Жоқ. 

«Жұмбақ жанмен» шектелді. Қалың 

монографияға татитын ересен еңбек 

– бұл. Басқасы талғам қанжығасында 

кетпесін, жалғыз «Қараой» қандай! Айға 

атылған арыстандай, хан қаһарынан да 

қыңбаған Махамбеттің дәм-тұзы таусы-

лар тұс. Артық ауыс ешнәрсе жоқ! Жа-

зушы күллі оқиғаны к!ңіл дүрбісімен 

к!ргендей. Сол күні бас кейіпкердің 

жаралы жан дүниесі алағаржақтанады, 

аруана ш!п (бәлкім, жантақ) шалуын 

тоқтатады, к!к қарға қалбаңдап ұшады, 

аспандағы ай тұтылады. Сұмдық сурет! 

(Бірақ ақын ажал құшқанда Ай тұтыла 

ма, жоқ па? Тұл табиғат құбылысы 

тек Аллаға ғана аян). Жазушы илан-

дырады. Иманы кәміл. Есте қалдыру 

үшін  жер серігін куәға тартады.  #рбір 

тыныс белгісі нобай, ой, образ, ора-

лым ойнап тұр. Зерде зері сақтапты: 

К!кжендетті іздеп шыққанда асығыс 

аттылы Ақанның алдын қара мысық 

кесіп !теді. Сүгірді де күй толғағы 

қысқанда жетім құлын тағдыры (оқиға 

қатар !ріліп), қатты толғандырып, ке-

уде кере күрсіндіріп, к!зге жас үйіреді. 

Мұндағы Қара мысық, Алабажақ Ай, 

Құлдырыңдаған Құлыншақ кездейсоқ 

кірісіп қосалқы тұрған жоқ.

Т.#лімқұлов шығармашылығынан 

шындық шуағы шашырайды, с!з қоры-

ның байлығы молайып, жұмырланып, 

сұлба сұлулана түседі. Қазақ әдебиеті 

мен журналистикасы жалтақ күй кешіп, 

қасаңданып, жадағайланып, жапа-

тармағай жұтап бара жатқанда олардан 

тіпті таным, түсінік, тіркес, түйсік 

ұғым абдырағандай тұсалып, сезім 

сүрініп, к!з тұнады: туашақ, тұрпет, 

ауызтамыр, кіді, дилы, місет, әнжімді, 

шалық, кәззап, гәп, алағаржақ, сүмию, 

қоң, ызғын, манак!нек, мәуірт, діңке, 

титық, мәзірет, ырық, шүңейт, шаппа, 

шәркез, маяна, кергілжің, даралақтау, 

ыпын, әкіреңдеу, сұйқыл, әнтек, дәріп, 

сұқбат, жәһіл, шырық, баршын, шүңгіл, 

усиқы, насаттану, кепе, барашақ, нәш, 

делқұлы, бастаңғы, бабар, әлет,  сәндіп, 

әлпет, !ңзелену, б!стек, меңгу, кейіп, 

меңзеу (мегзеу емес), нәжіс, бейшең, 

ұтылау, қармалмау, қанжудым, боз-

бас, шот, суытаяқ, ығыт, нәпақа, 

кіржамбаз, быдық, кісәпір, қамырығу, 

месел, кіріптар, текрештену, шенеу, 

түткілжім, шегірлену, басыр, тағы 

тағылар. Пай-пай, тізе берсе Ана тілі 

қандай бай! Ығытымен пайдалана білсе, 

әлбетте. Рухани жүдеу болмас еді. Нағыз 

бейнешілдік деп осыны айт!  Ойға – ой, 

сезімге сезім қосады.

Т.#лімқұловтың кейіпкерлері 

шетінен мінез-құлыққа бай, ірі-ірі іс-

әрекеттен кенде емес. Оқпақ оқымысты 

пәнәйі себеппен шежіреге шұқшиып:

ТӘКЕН ӘЛІМ
Оңтүстік Қазақстан облысының Шаян, 

Түркістан аудандары Қаратаудың күнгей 

бетін бауыр !лкесін алғанда, теріскей 

жағы – иен алысқа созылған Созақ 

ауданы. Қаратаудың түстік б!ктерінде, 

қойнауларында қалың қазыналы кендер 

жатыр... Бұл Қаратаудың басынан иісі 

қазақ баласына мәлім сонада кешкен 

бір «к!ш келетін». Содан бері қарай 

Қаратаудың теріскейі мен түстігі аңыз-

әңгімеге, дастан-хикаяға толы дерсіз».

Сол сапарда бірге болған Тәкен 

#лімқұлов қазақ тауларының тәжін 

басқаша перзенттік ғашық к!збен 

к!реді: «Қазақ халқының тарихын-

да Қаратаудың қарашаңырақ екенін 

1723 жылғы «Ақтабан шұбырынды» 

айрықша паш етсе, одан арғы да, одан 

бергі де күрделі дастандардан бұл тауға 

соқпай !тетіні некен-саяқ дерлік. Қозы 

К!рпешті Аяг!зге аттандырған, алы-

стан айдаумен келген Айман-Шол-

панды саялата  білгені, қара қасқа 

атты Қамбардың,  Керқұла  атты 

Кендебайдың !рісі болған, Тайбуы-

рылды Қобыландының қонысы, бала 

батыр Ер Қосайдың бесігіне айналған! 

Шораның шешесі бала тілеп, Шаш-

ты #зіздің ақ шеңгеліне түнеген! Бұл 

тау қиялдың ғажайыбы «Мұңлық-

Зарлықты», діннің аяусыз әжуасы  

«Бір  адамға  байланысты Ұлы 

жүз с!з болғанда тарихи дәлел үшін 

айтылған. Немесе бұл жүздің ішіндегі 

тараулар қанша? Оның таратудың 

қажеті де шамалы. Екінші жағынан 

ескертетін бір нәрсе, қазақ Құранды 

халық. Дулаттың бір тарауы Бестерек 

болса (?) оның түбі шикі к!рінеді. 

Біреулер орыс, біреулер татар деседі. 

Оны дәлелдеу қиын. Ал Бестеректің 

Ақмолда, Бимолда, Жанмолда, Бекмол-

да, Қарамолда болып б!лінетіні белгілі. 

К!рші қырғыздағы Саяқ – Бимолдадан 

тарайды. Сүлгетай, Gтес, Бейімбет, 

#йтектер де тарау-тарауға б!лініп кете 

барады» деп ой кешеді. Тек таратудың 

ешқандай с!кеттігі жоқ болса да, шалт 

қимыл-қозғалыс бүй деуінің !зі оны 

серіктерінің алдында ақтап тұрғандай. 

Кім кімге де қазақ қазақ болғалы 

о н ы ң  б о л м ы с ы  м е н  т а р и х ы н д а 

Қаратаудың орны б!лек тым. Қымбат. 

Қожабергеннің «Елім-айынан»  бастап, 

кейінгі жыр-дастандарға дейін оның са-

налуан тағдыршешті кезеңдері к!рініс 

табады. Оңтүстікке соңғы бір барған 

күзде үстірттегі к!сегенің к!к жонында 

адасып жүріп:

К!кшеқұм деген жерім бар,

Жуасы бар таяқтай.

Қаратау дейтін жерім бар,

Алмасы бар аяқтай.

Осындай жерді жамандап,

Атаңа нәлет Құлмамбет,

Ақылың сенің қаяқта-ай, – деп 

айты сатын Ысты Майк!тті (Санды-

байұлы) Дулат ақыны деп қателессе де 

М.#уезов арғы ата-бабасы бауыр басқан 

бұл тауды сүйсіне суреттейді:

«#ншейінде Қаратау тақыр тасты, 

қойнауы сусыз, сараң тау к!рінуші еді. 

Ал әзірге біздің келе жатқан жолымызда 

әр белден ассаң т!скейден аққан бұлақ-

бастау, сай бойы шалғында к!гал, бел-

белестері құйқалы, шымы тұтас, тегіс 

түкті !лкелер, мал ырысты !ңірлер екені 

айқын танылады... Шығыстан батысқа 

қарай созылған қалың тау – Қаратау. 

«Сауда Ишанды» дүниеге келтірген. 

Қырық рудан құралған қазақ елінің 

сансыз тайпасының басын қосқан. 

Тілдің құнарын, күйдің к!ркін, әннің 

әдемілігін арттырған. Бұл таудың 

ертегі-аңыздардың алтын бесігіне ай-

налуында сансыз ғасырдың шындығы 

жатыр».

Және: «Сайын даланы күнгей мен 

теріскейге б!ліп, шығыстан батысқа 

қарай созылып жатқан ежелгі таудың 

іркес-тіркестеніп, үзіліп, жонданып, 

қайта жалғасатын тұстары пішіміне 

қарай әртүрлі аталады. Найза ұстаған 

батыр, к!ш бастаған келіншек, жусаған 

жылқы, ш!ккен түйе, жортқан қасқыр 

қилы-қилы белгіге айналған».

Діндар намазға жығылғанда құбы-

ладан жаңылмайтындай Т.#лім құлов 

та туындыларында Қараас пан тауын 

– Қаратауды Темірқа зық жұлдызы етіп 

ұстанады: «Қаратау осындай! Бұған 

оның жерасты бар таск!мірін, Отанның 

әлдеқашан игілігіне айналған қорғасын 

рудасын, фосфоритін қоссақ, оның 

баянды байлығы шаттандырады. Мың 

жасаған Қаратаудың құзар басына 

шығып, қазыналы қойнауын, паналы 

аясын арымай араласақ та осындай 

тұңғиық сыр бар. 

Шіркін, Қаратау десеңші! Оның 

шоқтығы – Мыңжылқының басына 

шықпай к!ңіл к!ншімейді. Жусан-

ды дала, шалқар к!л, құрақты !зен, 

шоқты құм, шилі сай сол арадан түгел 

к!рінеді».

Бұл тау мен даланың сиқырлы 

к!ріністері мінсіз мүбәрак қаз-қал пын-

да қағазға к!шірілсе, ол к!терер ме еді? 

#й, қайдам?!.

«Мыңжылқының тұлғасын пайым-

даңызшы. Оның ар жағындағы сұлу 

Сүмбедегі Ақбикеш қарындастың 

күмбезіне зиярат етіңізші. Қаратаудың 

қасиетіне сонда қанасыз. Сізге Арқадан 

соққан жел де, Сырдан соққан ап-

тап та  шипадай әсер етеді,  шын 

тастың шиқылы миыңызбен бірге 

жыбырлағандай болады. Жүз жасаған 

бүркіттің шаңқылы жұмбақтың жауа-

бындай естіледі. Шабытты шағында 

иесі  Кескентерекке түскен сары 

шолақ бүркіттің тырнағы оталғанда ол 

дұшпанын кеудемен соғып мертіктірген 

деген қауесет әлі тірі.

С і з д і  Қ а р а т а у д ы ң  т о т ы д а й 

құлпырған кекіліктері қызықтырады. 

Сізге Қаратаудың шулаған ұзағы 

ұнайды. Сіз құздан қарауыл қараған 

құлжаны, етекте таңы т!ңкерілген 

ақб!кенді к!ресіз».

К!зі қырағы ой қыраны қиядан 

қанат қағып сол сұлулықты к!руге 

шаңқылдап шүйлігеді:

«Қаратаудың тозаңды баурайымен 

салыстырғанда осынау Қоңыр-жердің 

жаннаты Бұйрат барқандардың ара-

сы – тепсең беткейлер. Ойдым-ойдым 

жазыққа кетпен ұрсаң, суы шылқылдап 

шыға келеді. К!к майсаның бояуы к!н 

етікті к!к етікке айналдырады. Бұл 

жақтың жусаны да, изені де, бидайығы 

да, еркегі де, к!десі де ересен күшті».

Қызыл-жасыл қызығына тоймайтын 

беймарал бояуларға толы д!ңгелеген 

дүние-ай! Аңсар арман, елжі реткен елес, 

күмбір-күмбір қоңы раулы к!ш-керуен 

болып, к!гілдір к!кжиектегі м!лдір 

к!к мұнар, сұлу сағымға сіңіп барады. 

Оларды бар жан-тәнімен жарқыратып 

жырлаған жазушының асыл мұраты 

заңғар уақыт алдындағы азаматтық 

жауапкершілік жүгі жеңіл ме? Тәкен 

#лімқұлов іңкәр ізденістер жетегінде 

жүріп, перзенттік парыз бен қарызын 

!теп !тті қаламы мұқалмай. Ол қайдан 

келдім, қайда барамын деген мәңгілік 

сұрақтарға шарқ ұра жауап іздеп, 

жүректерге нәзік жол тартты. Аттың 

жалы, түйе қомында жазды. Толғаулары 

мен шымыр шумақтарының !зінен 

к!ркемдіктің иісі аңқып тұратын.

Тәкен #лімқұл баласы қай жанрға 

б а р с а  д а  қ а м ш ы  с а л д ы р м а й т ы н 

тұлпардай қалам қайраткері, қыруар 

асыл қазына – с!з кенін қопарып, 

қ о р ғ а с ы н д а й  қ о р ы т т ы .  Ж ү й р і к 

сұңғыла жазушының сегіз томдығы 

мен таңдамалысын жарық к!рсеткен 

« Қ а з А Қ П А Р А Т »  б а с п а с ы  қ а л ы ң 

оқырмандар сауабын алып, санаткерлік 

сапына қосылды. Таныс та, бейта-

ныс туындыларымен қайта қауышуға 

мұрындық болды.

Тіл құндылықтарына келгенде 

Т.#лімқұловтың аузының салымы бар 

екен. С!з бен саз теңізінде інжу-маржан 

теріп еркін жүзіп жүрген сықылдысыз. 

Аталмыш жазба жұмыстарында бірауық 

беймәлім беттерді парақтағанда халық 

даналығының ұшқындары !те сирек 

ұшырасатын тіркес, с!йлем, орам мен 

с!здерді тәспідей тізе берсе, алтын 

к!мбенің т!бесінен түскендей күй 

кешетініңіз бір ғанибет.

Оның драматургиядағы қадамы 

да әлі с!з бола қойған жоқ. «Қызыл 

түлкі» комедиясы мен «Махамбет» 

қасіретнамасы тілге тиек етілмегені 

!кінішті, әрине. Ол к!зден таса, 

к!ңілден тыс қалатын тұлға емес, 

ылғи жүректе тұрады. Орысша жазып, 

аяқталмай қалған «Судьба скитальца» 

хикаясы да («Простор» журналында 

үзінділері басылды) арнайы әңгіме 

етуді керек етеді. Жаратылысы жайсаң 

жазушы адам тегінің табиғатына 

түңіліп емес, шабыт шыңында тұрып, 

шүңет шыңырау түбіне үңіліп қарады. 

Періште пендені әуесқойлық әлемі 

қызықтырады: Ар жағында не бар 

екен?!

Р.S. 26 қазан күні сағат 16.00-де 
Қа зақстан Жазушылар одағының 
мә жіліс залында жазушы Тәкен 
�лімқұловтың туғанына 100 жыл то-
луы мерейтойының салтанатты кеші 
#теді. Келем деушілерге есік ашық.

Аян-Сейітхан НЫСАНАЛИН

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

Еліміздегі терминологиялық жұмыстардың 

басым б!лігі  – салалық терминология 

мәселелері болып табылады.  Салалық тер-

минологияны дұрыс қалыптастыру үшін әрбір 

саланы жеке-жеке алып, оның терминдерін 

жан-жақты қарастыру керек екендігі белгілі. 

Ал салалық терминді жасау, түзу немесе бір 

тілден екінші бір тілге аудару сол саланың атау-

түсініктерін дұрыс анықтап, іріктей білуден 

басталады. Сондықтан нақты саланың !зіне 

ғана тән т!л және негізгі түсініктері, оның 

әртүрлі !ндірістік жұмыстары барысында 

жиі қолданылатын атаулары ғана таңдалып 

алынуы шарт. Былайша айтқанда, әр салалық 

с!здік сол салаға ғана қатысты, сол саланы 

танып-білуге негіз болатын атаулар жүйесін 

толық қамтуы керек. Бүгінгі таңдағы қазақ 

тілінің қолданыс аясын барынша кеңейту, 

оның мемлекеттік тіл мәртебесін орнықтыру 

істерінің бір тетігі осы терминдік жүйеде жатса 

керек-ті. 

Тәуелсіздігімізді алып, тіліміз мемлекеттік 

мәртебеге ие болғаннан бергі уақытта термин 

түзу ісі айырықша қарқынмен жүргізілді деу-

ге негіз бар. Бұрындары аударылмай келген 

к!птеген терминдер қазақ тілінде сәтті бала-

маларын тапты.  Жеке-жеке ғылым салалары 

бойынша жарық к!ріп жатқан с!здіктермен 

қатар, 2000 жылы «Рауан» баспасынан 31 

томдық с!здік шықты. Ғылыми басылымдар-

да, бұқаралық ақпарат құралдарында, әртүрлі 

жиын дар мен конференцияларда, семинар-

ларда, д!ңгелек үстелдерде және т.б. термин 

мәселесі қазір де жан-жақты талқылануда.

Осы ретте еліміздегі ғылыми-зерттеу инсти-

туттары мен жоғары оқу орындарының білікті де 

білімді, тәжірибелі сала маман-ғалымдарының 

басын қосып, әрбір салалық терминдерді барын-

ша қамтып, ұлттық үлгіде беруге тырысушылық 

байқалған 30 томдық с!здікті құрастыру бары-

сы ж!нінде айта кеткен ж!н болар. Үш жылға 

созылған с!здік құрастыру жұмысының басы-

қасында болғандықтан, ол кезде қаншалықты 

қиын да күрделі әрі жауапты іс атқарылғандығын 

қазір айту оңай. Академик А.Құсайынов 

жетекшілік жасаған бұл науқанды іске сала ма-

мандарымен қатар, А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының бір топ қызметкері де 

атсалысты. Осы жұмыс барысында қандай да 

сала болмасын, белгілі бір терминнің қазақша 

баламасын д!п басып, дәл беру үшін қаншама 

уақыт, күш-жігер, тіпті бір-екі күнге созылып 

кететін отырыс жайын айтсақ та жеткілікті. 

Басты мақсат – терминдерді мүмкіндігінше 

қазақ с!зімен, қазақ тілінің құралдарымен жа-

сау және нақты салаға қатысты ұлттық ұғым-

түсініктерді де беру болды. Мұны тәптіштеп 

айтып отырған себебіміз – сондай қажырлы 

еңбектердің нәтижесі ретінде қабылданған, 

біртұтас ғалымдар қауымы к!з майын сарқып 

жасаған кейбір терминдерге, атауларға деген  

қазіргі кезде екіұдай пікірдің қалыптасуы. 

Бұл ретте, мәселен, музей – мұражай, архив – 

мұрағат, процесс – үдеріс, процент – пайыз, 

тенденция – үрдіс, композитор – сазгер, пиани-

но – күйсандық және т.б. атауға болады. 

#рине, кез келген істің мүлтіксіз атқа-

рылуы мүмкін емес,  жетіспейтін жақ-

тары, кемшіліктері болады. Дегенмен, со-

нау А.Байтұрсынұлы бастаған кезеңдерді 

айтпа ған ның !зінде, кейінгі тәуелсіздік 

жылдарындағы ұлттық терминологияға 

қатысты еңбектерді, онда жасалған тың 

тұжырымдарды, терминдерді қазақ тіліне ау-

дарып, бекітіп, біріздендіруге, қазақ тілінде 

салалық құжаттарды, стандарттарды әзірлеуге 

қатысты жұмыстарды, салалық с!здіктерді, 

тіпті жекелеген авторлардың ұсынысымен 

қолданысқа сәтті еніп, тұрақтанып кеткен тер-

мин-атауларды біз ерен еңбектің жемісі, ерік-

жігердің нәтижесі, ұлтжандылықтың бірден-

бір нышаны ретінде қабылдауымыз керек. 

Терминдерді жарлық-қаулылардың күшімен 

қолданысқа енгізіп, тұрақтандыру мүмкін 

емес. Ол уақыттың еншісінде. Уақыт !те 

келе, сәтті терминдер жігі білінбей, !з-!зінен 

қолданылып кете береді. Ал сәтсіз дегендері, 

синониммен берілетіндер екшеліп келіп, 

белсенді қолданылатын біреуіне тоқтайды. 

Бүгінгі таңда тұрақтанып, халықтың құлағына 

сіңісті болып кеткен терминдерімізді қайта 

!згертіп, «бұл олай емес, былай болуы керек» 

деуіміз к!ңілге қона ма? Қалай болғанда да, 

отыз жылға жуық уақыт аралығында іске 

асырылған қыруар еңбектің жетістіктерін 

жоққа шығармағанымыз ж!н. Gйткені 

терминжасамның бүгінгі күн тәртібінде тұрған 

мәселелері аз емес. Gкінішке қарай, тер-

минология мәселесі мемлекеттік деңгейде 

қаншалықты !зекті болса да, А.Байтұрсынұлы 

Тіл білімі институты, оның ішінде Терминоло-

гия б!лімі тарапынан ұсынылатын жобаларға 

әзірше жеткілікті деңгейде к!ңіл б!лінбей 

отыр, яғни гранттық қаржыландыруға ілінбей 

келеді. Ол жобалар елеп-ескерілсе, бірқатар 

түйткілді мәселелер с!зсіз шешімін тауып 

қалар еді. 

Жалпы, ел алдындағы ең басты мәселе – 

латын графикалы ұлттық әліпбиімізді жасап, 

оңтайландырып алу. Оның сыртында қаншама 

ереже-заңдылықтарды тыңнан негіздеу, 

жаңадан жасау, оқулықтар, оқу құралдарын 

жазу, кірме терминдерді беру мәселесі және 

т.б. сияқты қыруар шаруалар кезек күтіп тұр. 

Міне, бар күш-жігерді, жер-жерлердегі  адами 

күштерді осы бағыттарға жұмылдыру қажет деп 

ойлаймыз.  

Нағима �ШІМБАЕВА
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі

институтының аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Қалыптасқан терминдерді өзгерту қажет пе? 
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БӘРЕКЕЛДІ!        

Бұған жауапты Арал ауданы Жақсы қы-

лыш кентіндегі ардагер ұстаз, ұзақ жылдар 

ауыл балаларына салауатты !мір салтын 

үйреткен, осындағы №19 орта мектептің 

бұрынғы дене тәрбиесі пәнінің мұғалімі 

Орынбай #бдікеров есімді азамат берген 

болатын.

Орынбайдың әкесі Иса – Ұлы Отан 

соғысының ардагері, бертініректе қайтыс 

болған, ауыл-үйге қадірлі кісі ретінде есте 

қалған қарт. Сол кісі айтып отырады екен:

...1968 жылдың күз айы. Жарасқан 

ақынның әжесі, әкесі #бдіраштың ана-

сы Аңсаған (кейбір деректерде Аңсат) 94 

жасында қайтыс болған жерде үлкендер 

жағы !ткен-кеткенді еске алып әңгіме 

к!рігін қыздырып отырады. Бұл Жарасқан 

ақынның жиырма жасар студент кезі еді. 

Сол кезде әңгімеге #бдікердің Исасы ара-

ласып, қазаға жиналған жұрт біле бермейтін 

бір әңгіменің шетін шығарады.

– Жарықтық, Аңсаған ана нағыз жүрек 

жұтқан батыл әйел еді-ау. Ау, оның ұлы 

#бдіраш та осал емес қой. Үмбет к!кеміз 

бен Аңсаған әжеміздің Назым, Шиуа, Рах-

мет, Қоңыр, Мұса сияқты алты перзентінің 

ішіндегі бетке ұстары сол ғой. #йтпесе 

атақты шайыр Нұртуған Кенжеғұлұлы:

Сухан, #бдіраш, құлақ сал,

Бір кедейдің мұңы еді.

Маған келіп шағынған,

Жүрмісіңдер белсеніп,

Ел таниды сыртыңнан.

Кедейге түссе мейірімің,

Дұшпан үркер бұлтыңнан, – деп !ткен 

отызыншы жылдары !стіп жырына тектен-

текке қосар ма еді? Сол #бдірашпен бірге 

туған ағайынды Рахмет пен Мұса менімен 

бірге соғыстың алғашқы жылдары әскери 

әзірлікте болғанын қазір біреу біліп, біреу 

білмес, – деп қалың ойға шомып кетті...

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

болып жұмыс істеп келеді.

Осы жылдарда !з пәнінен 

оқушылардың сабаққа деген қы-

зығушылығы мен белсен ділігін 

арттыруда, оқу мен оқыту дың 

сапасын к!теруде тынбай еңбек-

тенуді басты мақсат етіп ұстанды.

Ұстаз – жас ұрпақтың рухани 

сәулеткері. Зерделі де зерек, па-

расатты, ұлттық және азаматтық 

құндылықтарды ұрпақ бойына 

дарытушы тұлға. Талмай іздену, 

маңдай терін т!гу арқылы ғана 

ұстаз к!п жетістіктерге қолын 

жеткізе алады. Ұрпақ тәрбиесі 

– қиындығы мен қызығы қатар 

ж ү р е т і н  ұ л ы  і с .  К е з  к е л г е н 

қиындыққа шыдай білген адам 

сол еңбегінің жемісін к!реді. Ол 

үшін ұстаз бойында ұстамдылық, 

дарындылық,  байсалдылық, 

ізденімпаздық сияқты алуан түрлі 

Астанадағы Қазақ ұлттық 
�нер университетінде белгілі 
к�ркем әдебиет сыншы-
сы, публицист Амангелді 
Кеңшілікұлының «Қазақты 
сүю» атты шығармашылық 
кеші �тті. Қаламгердің 
50 жылдық мерейтойына 
орай �ткізілген іс-шараға 
белгілі ақын-жазушылар, 
қоғам қайраткерлері мен 
оқырмандар қатысты. 

«Нұр Отан» партиясы Т!-

ра ға сы ның Бірінші орынбаса-

ры Мәулен #шімбаев Аман-

гелді Кеңшілікұлының кезінде 

Мұхамеджан Қаратаев, Серік 

Қирабаев сияқты үлкен жазу-

шыларымыз қалыптастырған 

дәстүрді  жалғастырып келе 

жатқанына тоқталды. «Қазір 

қазақ әдебиетінде сыншылық 

жанры бұрынғы деңгейінен 

т!мендеп кеткені жасырын 

емес. Бүгінгі мерейтой иесі 

солардың бірі екені даусыз. 

Оған қаламгердің «С!з патша-

сы», «Рух жыры», ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың шы-

ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а  а р н а л ғ а н 

«Мәңгілік сәулесі»  сияқты 

Сұрапыл соғыстың екінші жылы. 1942 

жылдың жадыраған жаз айларының бір күні 

Аман!ткел ауылдық кеңесінен 36 жас жігіт 

келіп, Арал теңізі теміржол стансасынан 

Батысқа қарай қызыл вагонға отырады. 

Бағыттары – от-жалын лаулап, оқ ысқырып 

жатқан қанды қырғын майдан даласы.  Ішінде 

осы әңгіменің к!рігін қыздырып отырған 

#бдікердің Исасы, Үмбеттің Рахметі мен 

Мұсасы бар әлгі жігіттер әуелі Ресейдің 

Троицк қаласына барып түседі. Бұл жерде 

оларды соғыс алдындағы дайындықтан 

!ткізіп, күзге дейін химиялық қарудан қорғану 

оқу-жаттығу әдістеріне үйретіп жатады.

...Қараша айының соңғы күндері бол-

са керек. Бір күні б!лімше командирінің 

«Ағайынды Үмбетовтер штаб бастығына кел» 

деген бұйрықты айғайы құлаққа шалынады. 

Оқу-жаттығу шараларына қатысып, шаршап-

шалдығып жүрген жас сарбаздар әуелгіде «Не 

болып қалды екен?» деп бір-біріне сұраулы 

жүзбен қарайды. Кешікпей мұның сыры анық 

болады.

Кешкілік әскери оқу-жаттығу аяқталып, 

казармаға келген бұлар әуелі !з к!здеріне 

!здері сенбей қайта-қарайды. Себебі әскери 

формадағы Рахметі мен Мұсасын екі жағына 

алған Аңсаған ана кенет к!ктен түскендей 

болады. Содан ауылда қалған !з аналары 

келіп қалғандай бәйек болып жамыраса 

сәлемдеседі. Кейбірінің к!здеріне сағыныштан 

моншақтай-моншақтай жас үйіріледі. Жерлес 

жауынгерлердің іштерінде «мұнда қалай 

жеткен, қалай іздеп тапқан?» деген сауал да 

жоқ емес еді. С!йтсе, байғұс ана тау асып, 

жер асып қос құлынын сағынып, олардың 

елге жазған үшбұрышты хаттарындағы ме-

кен-жайы, әскери орыны арқылы анықтап, 

алып-ұшып жеткен беті екен. Қазақтың 

«Сұрай-сұрай Меккеге де барарсың» деген с!зі 

осындайда айтылса керек.

қасиеттер болуы маңыз ды. Бұл 

қасиеттердің бәрі бір бойынан та-

былатын Майра Құрманбаеваның 

жетістігі де аз емес. Оның к!птеген 

с е м и н а р л а р  м е н  ғ ы л ы м и -

конференция жинақтарында 

бірнеше мақала лары жарық к!рді. 

Атап айтсақ, 2014 жылы «Тіл және 

әдебиет», «Алматы ұстазы», АХСК 

сынды республикалық газет-жур-

нал беттерінде еңбектері жария-

ланды. Сондай-ақ 2016 жылы 

«Қазақстан Республикасы Білім 

беру ісінің құрметті қызметкері» 

т ! с б е л г і с і м е н  м а р а п а т т а л -

ды. Тәрбиелеген шәкірттері де 

мерейін үстем қылып, әртүрлі 

Белгілі абайтанушы-ғалым, Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті «Хәкім Абай» ғылыми-зерт теу 

орталығының директоры Жабал Шойынбет Тәуелсіз Қазақ-

станның рухани және әлеуметтік даму жолында қол жеткізген 

табыстары мен білім саласына қосқан үлесі үшін Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Құрмет гра-

мотасымен марапатталып, Түркістан облысы Созақ ауданының 

«Құрметті азаматы» атанды. Марапат иесіне шығармашылық 

табыс тілейміз! 

еңбек тері айқын дәлел» деді 

М.#шімбаев. 

Бүгінгі уақытта әдеби сын 

жанрына қалам тербеушілердің 

қатары сиреп қалғанда Аман-

гелді  Кеңшілікұлының осы 

салаға қосқан үлесі мол.

«#дебиет сыны – автор ту-

ралы жазу  емес,  автордың 

шығармасының мәтінін талдап-

талқылау, зерделеу. Бұл үшін 

б іл ім  керек.  Амангелдін ің 

сыны – интеллектуалдық сын, 

мәтіннен жоғары тұрып с!й лей-

тін сын. Ол әдебиет теориясымен 

қаруланған. Проза мен поэзияға 

жақын. Ол – жаңа заманның 

сыншысы. Мен соған қуанамын» 

К!п кешікпей атшаптырым 

казарманың бір бұрышына к!лдей 

дастарқан жайылып, Ақшатаудың 

дәм-тұзы жауынгерлердің алдарына 

тартылады. Оның ішінде қақталған, 

қуырылған сазан, жайын балықтары, 

а у ы л д ы ң  қ ұ р т - м а й ы н а  д е й і н 

болады. С!йтіп, Рахмет пен Мұса 

Үмбетовтердің анасы жандарында 

екі күн бірге болып, үшінші күні 

аналық ақ батасын бағыштап елге 

аттанып, бұлар майданға тартып 

кетіпті.

Міне, сол бір ананың, Жарасқан 

ақынның әжесінің қос перзентін 

іздеп қаншама бейнетпен жол 

шеккенін сол бір қария осылайша 

ойға алған екен.

– Аңсаған ананың ақ батасы 

дарыған шығар, оның ұлы Мұса 

екеуміз соғыстан елге аман-есен 

орал дық. Ал екінші ұлы Рахмет 

Украина жерінде,  менің тағы 

б і р  ж е р л е с  ж а у ы н г е р  д о с ы м , 

ш!мішк!лдік ардана жігіт Наға шы-

бай оққа ұшып, майдан даласында 

мәңгі қалып қойды, – деген екен 

сонда, осыдан жарты ғасыр бұрынғы 

әңгімесінде соғыс ардагері Иса 

#бдікеров.

Аңсаған әженің қайраткерлігі, 

кісілігі Жарасқан ақынның «Тоқпақ 

ж і л і к »  а т т ы  ж ы р ы н д а  а н а с ы  

ақынның әжесі
Даражаның с!зімен бейнеленеді. Аңсаған 

әже болмыс-бітімі былайша суреттеледі:

Салт бойынша келе жатқан ежелден,

неге болсын түк үндемей т!зем мен.

Атанғанмен «Басқарманың әйелі»,

барлық билік ауыспайды, әжеңнен.

Ал әжеңнің шығып кеткен атағы,

уысында Үмбет шалдың Отаны...

Алыс-жақын ағайынға, туысқа,

ат мінгізіп, шапан жауып жатады.

Азанменен оянбасақ әл құрып,

асасымен кейде тіпті алды ұрып.

Құтылмастай к!руші едік, дүние-ай,

ол да кетті орнын бізге қалдырып.

Артық айтсам,

!зің кешір, Жаратқан,

Тағдырыма тәубе деймін әр атқан!..

Сол енеміз еншілеген ақ отау

ертелі-кеш арылмайтын қонақтан...

Кейі н а лашқа а л даспан ж ырымен 

танылған Жарасқан сияқты ақын неме-

ресінің «Тоқпақ жілік» жырында сурет-

телетін әжесі Аңсаған ер жігіттер сын дыра 

ал маған құнан қойдың тоқпақ жілігін 

қайратты қолымен қақ б!ліп, отырған-

дарды айран-асыр қалдырған екен.

Міне, Жарасқан ақынның сол әжесі 

Аңсаған (Аңсат) Ұлманбетқызы 1882 жылы 

туып, с!зіміздің басында айтылғандай, 

1968 жылы 94 жасында Жарасқан ақынның 

атасы, !мірлік серігі Үмбеттен (1874-1926 

ж.ж) қырық екі жылдан кейін бұл дүние ден 

!тіпті.

Толыбай АБЫЛАЕВ,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі,

Жарасқан �бдірашев атындағы әдеби 
сыйлықтың лауреаты

олимпиадаларда, байқауларда, 

конкурстарда үлкен жетістіктерге 

жетіп жүр. 

Елбасымыз Н.#.Назарбаев 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұр-

пақтың қолында, ал жас ұрпақтың 

тағдыры ұстаздардың қолында» 

деп атап к!рсеткендей, ұрпақ 

тағдыры үшін жауап беру ұстаз 

атаулыға үлкен міндет артты. 

Білім кілті ұлағат иелерінің кең 

пейілді жарқын бейнесі мен 

білімдарлығы арқылы шәкірт са-

насында қалары с!зсіз.

Бүгін зейнеткерлік дема-

лысына шығып отырған Майра 

Қ ұ р м а н б а е в а н ы ң  е ң б е г і  д е 

әрдайым еленіп, шәкірттері 

қашан да ұстаз тәрбиесін сана-

сынан шығармасы анық.

1982 жылы оқу бітіріп, дәл 

осы кезде  жолдасы Дәурен 

Нұрқадіров екеуі бір шаңырақ 

астында екі ұл, екі қыз тәрбиелеп 

жеткізген. Үлкен ұлдары Ол-

жас – журналист, тележүргізуші 

болса, қыздары Индира мен Жа-

мила жоғары оқу орындарын-

да оқытушы. Ал кенжесі Елжас 

құқық қорғау саласында қызмет 

етуде. 

Майра Бәзілбекқызы – 35 

жыл үздіксіз қызмет етіп, мек-

тептен қол үзбеген сүйікті ұстаз, 

аяулы ана, әзірге бес немере сүйіп 

отырған ардақты әже. 

деді «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-

саяси журналының бас редакто-

ры Аманхан #лімұлы.

Жиында мерейтой иесінің 

әкесі, қазақтың белгілі ақыны 

Кеңшілік Мырзабеков туралы 

естеліктер де айтылды. Мемлекет 

және қоғам қайраткері Мыр-

затай Жолдасбеков, жазушы-

лар Т!лен #бдік пен Қажығали 

Мұханбетқалиұлы бастаған 

қаламгерлер !здерінің ақжарма 

т ілектерін  арнады.  Белг іл і 

!нер жұлдыздары ән-жырдан 

шашу шашып, кештің ажарын 

айшықтай түсті. 

Дина ИМАМБАЕВА

ҚҰРМЕТ

«Құрметті азамат» атанды

Әдебиетке адалдық

Бүгінгі қоғамда теледи дардың 
алар орны ерекше. Түсінген 
адамға оның �зі – рухани 
құралдардың бірі. Сол себепті 
ондағы к�рсетілімдерге, 
айтылған с�зге немкетті 
қарауға болмайды. Алайда 
к�біне осы талаптың ескеріле 
бермейтіні �кіндіреді.

 «Хабар» телеарнасында зей-

нетақыға қатысты жүргізі летін 

арнайы хабар бар. Теле жүр-

гізушінің аржағында «БЖЗҚ» 

деген жазу тұрады. Соған қа-

рағанда хабардың демеушісі зей-

нетақы қоры болу керек, сірә.

Хабар «Берекет кілті – бей-

нет» деп аталады. 

Біздің с!з еткелі отыр ға-

нымыз осы атау, онда да «бей-

нет» с!зі. Gзгелерге қайдам, 

осы с!з !зінің тиесілі орнында 

тұрмағандай к!рінеді. Негізі 

бұл – құлаққа түрпідей тиетін 

с!з. Ал енді ауық-ауық алдыңда 

бадырайып к!ріне бергесін: 

«Апыр-май, бұдан басқа с!здің 

табылмағаны ма?» деп іштей 

налисың да.

Қалам ұстағанымызға пә -

лен бай жыл болғаннан кейін 

әлгі с!здің түп-т!ркіні жақсы 

белгілі. «Қазақ тілінің тү сін дір-

ме с!здігінде» (Алматы, 2008 ж.) 

«бейнеттің» мағынасын дұ рыс 

берген. Яғни ол «азап», «мех нат» 

деген ұғымдарды білдіреді.

Бала кезімізде кешегі соғыс 

жылдарында ауылда қалып, 

тіршілік жасаған апалары-

мыздан естуші едік: «Күндіз 

егістікте масақ тердік. Түнде 

майдандағы жауынгерлерге ар-

нап шұлық, қолғап, басқа да 

қолымыздан келетін заттарды 

тоқитынбыз. Ашқұрсақ болдық. 

Киімге де жарымадық. Бейнетті 

к!п к!рдік, қарағым. Сендерге 

ол бейнетті, азапты бермесін» 

деп отыратын. Расында да, с!з 

жоқ, бұл – бейнет. Ал бүгін 

ше? Қазір бейнет кешетін за-

ман ба? Құдайға шүкір, елдің 

жағдайы жақсы. Тұрмысымыз 

жылдан-жылға түзеліп келеді. 

Оны айтасыз, !з алдымызға дер-

бес елміз. Бейбіт аспан астында 

!мір сүрудеміз. Бәрі !зімізге 

байланысты. Еңбек, талап бол-

са алынбайтын асу, жеңбейтін 

қиындық жоқ.

«Бейнет» – ауыр с!з. Одан 

да неге «Берекет кілті – еңбек» 

демеске. Немесе «Берекет кілті 

– адал т!гілген маңдай терде» 

десек... 

Берекетке негіз болатын 

жайлар к!п. Ынтымақ, дос-

тық, түсіністік, талаптану, із-

дену, мақсат қоя білу, бір-бі-

рі мізге қол ұшын беру, отба-

сы жарасымдылығы... осының 

бәрі берекетке, жақсылыққа 

жеткізеді.

Қазақ бейнетті к!п к!рген 

халық. Азапты !мір енді қайтып 

келмегей.

Gркениетті  мемлекеттер 

секілді қой үстіне бозторғай  

жұмыртқалаған заман орнатсақ 

деп, қарекет етіп жатқан елміз. 

Осы жолда Алла бізді бейнеттен 

сақтасын!

Бейнеттен сақтасын!

ҒЫЛЫМДАҒЫ 
елеулі еңбек

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

БІЛІМ КӨКЖИЕГІҚҰРМЕТ

ОЙТҮРТКІ

аталған ауданның Саты ауылын-

да А.Түркебаев атындағы орта 

мектепте француз тілі пәнінің 

мұғалімі болып еңбек етті. 2001-

2004 жылдары Алматы облы-

сы Талғар ауданы Тұздыбастау 

ауылындағы орта мектепте қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

болып жұмыс істеді.

Ұстаз үйретуші ғана емес, 

үйренуші де. Мұғалім !зін-!зі 

дамытып, бала оқытып, шәкірт 

тәрбиелеуде к!п ізденуі қажет. 

Осы жолда Майра Құрманбаева 

к!п ізденді. Бір оқуымен шек-

телмей, 2004-2006 жылдары 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің 

филология факультетін қазақ тілі 

мен әдебиеті мамандығы бойын-

ша бітірді.

2005 жылдан бастап №99 жал-

пы білім беретін мектепте қазақ 

Алматы қаласындағы Достық үйінде филология ғылымының 
докторы, профессор �лімхан Жүнісбектің 80 жылдық ме-
рейтойына арналған «Қазақ фонетикасы» атты халықаралық 
ғылыми-практикалық д�ңгелек үстел �тті. 

Жиынды А.Байтұрсынов атындағы  Тіл білімі институтының 

директоры, филология ғылымының докторы, профессор Ерден 

Қажыбек ашты. Ол қазіргі латын қарпіне негізделген әліпбиге 

к!шу мәселесінде фонетика саласының алатын орны ерекше 

екенін айтты. «Қазақ тіл біліміне зор үлес қосқан ғалымдар аз 

емес. Бірақ сол ғалымдардың ішінде халықаралық деңгейде 

мектеп құрған және сол мектепті дамытқан, !зінің ғылыми 

ұстанымдарын әлемдік ғылыми ортада мойындатқан ғалым 

біреу. #лекеңнің ұстанған бағытын ғалымдар бұған дейін де зерт-

теген, бірақ оны бір ілімге, ғылымның бағытына айналдырған 

адам – #лімхан Жүнісбек» дей келе, ғалымның еңбектерін атап 

!тіп, оны мерейтойымен құттықтады. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас 

ғылыми қызметкері, профессор Зейнеп Базарбаева «#лімхан 

Жүнісбек жайында үзік сыр» деген баяндама жасап, ғалымның 

еңбектеріне, адамгершілік қасиеттеріне тоқталды. Халықаралық 

«Қазақ тілі» қоғамының президенті Gмірзақ Айтбайұлы да 

әріптесін мерейтойымен құттықтап, «Қазақ тілінің жана-

шыры» деген т!сбелгі тақты. Бұл шараға Халықаралық Түркі 

академиясының сарапшысы, профессор Қадірәлі Қоңқабай 

да қатысты. Сондай-ақ М.Малбақов, Б.Хасанов, Ф.Оразбаева 

сынды ғалымдар да мерейтой иесін құттықтап, елеулі еңбегін 

с!з етті. 

Майя МҰРАТБЕК

Мұндай ұстаздар арамызда 

баршылық. Солардың бірі – 

Майра Құрманбаева. Санаулы 

ғұмырының 35 жылын шәкірт 

тәрбиелеуге арнаған Майра 

Бәзілбекқызы №99 жалпы білім 

беретін мектептен зейнеткерлік 

демалысқа шығып отыр. 

1982 жылы Алматы шет тілдер 

педагогикалық институтының 

француз тілі мен неміс тілі маман-

дығын тәмамдап, еңбек жолын 

Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданы Қырбалтабай ауылындағы 

орта мектепте неміс тілі пәні 

мұғалімі қызметінен бастаған. 

1985-1996 жылдар аралығында 

Алматы облысы Кеген ауданы 

Ұзынбұлақ ауылындағы орта 

мектепте, 1996-2001 жылдары 

Ұстаз ұлағаты



9ANA TILI №44 (1458)
25 – 31 қазан

2018 жыл
Ә Л Е У М Е Т

«ҚАУІПСІЗ ДJҢГЕЛЕК»

Түркістан облыстық Білім басқар-

масы мамандарының мәліметіне 

жүгінсек, биыл аудандық, қалалық білім 

беру б!лімдері арнайы акция бастап, 

мектептерде «Жас жүргізуші» деген 

қабырға газеттерін шығару, «Байқа, 

балақай», «Мен мектепке ба рамын», 

«К!ше мен жол ерек шеліктері», 

«К!ше және мен»  тақыры бында 

ашық тәрбие сабақтары мен «Қауіпсіз 

д!ңгелек» тақырыбында сайыс тар 

ұйымдастырылған. Ата-аналармен 

және облыстық ішкі істер департаменті 

Жол полициясы басқармасы қызмет-

керлерімен кездесу, д!ңгелек үстел 

!ткізілген. Оқушылар шығарма жазып, 

сурет байқаулары мәреге жеткен. «Жол 

қозғалысы» ережелеріне байланы-

сты жасалынған іс-шарада «Жол бел-

гілерінің адамзатқа пайдасы», «Жаяу 

жүргінші», «Жол қозғалысы ережелерін 

сақтау», «Абайлаңыз, бағдаршам», 

«Жол белгілері және оның топтары», 

«Жол қозғалысы ережелерін білесің 

бе?», «Есіңде болсын», «Демалыс 

күндері жол апатынан сақ болайық», 

«Қайда ойнауға болады?», «К!шенің 

және жолдың қиылысы», «Жылжы-

малы ойындар», «Біз мектепке бара-

мыз», «Біздің мектепке барар жолда», 

«Абайлаңыз, балақай», «Жол бойын-

да», «Қауіпсіз жол» сияқты тағы басқа 

тақырыптарда пікірталас, әңгіме, кез-

десу !ткізу, шығарма жазу жұмыстары 

қамтылған. Қоғамдық к!лікте орын 

алатын жарақат түрлері мен алғашқы 

медициналық к!мек к!рсету ж!нінде 

сыныпаралық жарыс пен конкурс, 

тәрбие сағаты !ткізілді. Іс-шара Жол 

қозғалысы жас инспекторларының 

аймақтық, аудандық слетіне ұласқан. 

«Жол-к!лік жарақатының алдын алу 

ж!ніндегі кең к!лемді акция аясында 

мұғалімдер мен мектеп медбикелеріне 

арналған д!ңгелек үстел, семинар-

кеңес, сонымен қатар «Жас жүргінші», 

«Абайлаңыз, бағдаршам» викторинала-

ры мен байқаулары жүзеге асты. «Жол 

ережелері» тақырыбында арнайы кесте 

түзіліп, облыстық, аудандық, қалалық 

жол полициясы басқармасының қыз-

мет керлерімен кездесу ұйым дас -

тырылды. «Бұл бағыттағы жұмыстар әрі 

қарай жалғасуда және қатаң бақы лауда» 

дейді басқарма мамандары.

 Түркістандық полицейлер бүгінде 

балаларға жол ережесін жаңа әдіспен 

үйретудің жолын тапты. Енді олар 

бүлдіршіндерге мультфильм к!рсету 

арқылы жолда сақ болуға шақырады. 

Бұл үшін арнайы «Жолдос к!мекке 

асығады» атты тұңғыш қазақстандық 

анимациялық фильм түсірілді. Туын-

дыны барлық мектеп оқушылары тама-

шалады. Мульт фильм «Жолаушы болу 

оңай емес!», «Велосипедтің рулінде – сен 

жүргізушісің!», «Жүргізушінің қасында 

– қырағы бол!» атты он минуттық үш 

сериядан тұрады. Олардың әрқайсында 

б е л г і л і  б і р  қ а у і п т і  ж о л  о қ и ғ а с ы 

келтірілген және одан шығу жолда-

ры бойынша түсініктемелер беріледі. 

Анимациялық фильмнің бас кейіпкері 

– батыл Жолдос (Жолдағы дос), ол 

фильмнің кейіпкерлерін жолда қауіпсіз 

жүруге үйретуден басқа, керемет күш, 

асқан жылдамдық, кеңістікте шапшаң 

ауысу сияқты қарапайым адамдарда 

жоқ !зінің ғажайып қабілетімен жол-

да болуы мүмкін апаттардың алдын 

алады. Қайсар мінезді «батырдың» 

костюмі байрағымыз іспеттес – к!к 

және сары түсті. Сондай-ақ Жолдостың 

үстіндегі сырт киімде бағдаршамның 

суреті бейнеленген. Мультфильмнің 

сценарийі ерекше, жас интернет пайда-

ланушылар арасында !те танымал. Ол 

Жол полициясының веб-порталында 

орналастырылған «Қауіпсіздік әліппесі» 

онлайн ойынының желісі бойынша 

әзірленген. Сонымен қатар мультфильм 

KazTube-тегі Ішкі істер министрлігінің 

ресми арнасында, веб-порталында 

(mvd.gov.kz) орналастырылған, оларды 

республикалық телеарналарда к!рсету 

жоспарланған. Бұдан басқа, мультсе-

риал дискілерге жазылып облыстың 

жалпы білім беру мекемелері арасында 

тегін таратылды. «Маған мультфильм 
#те қатты ұнады. Жолдос қай кез бол-
са да бірден балаларға к#мекке келеді. 
Оның айтқандарын тыңдай отырып, 
к#птеген жол ережерінен хабардар 
болдық. �сіресе велосипедпен қай жерде 
және қалай жүру керектігін білдім. Дос-
тарыма да айтамын» дейді кішкентай 

к!рермен Сүндет Орынбасарұлы. Жол 

полиция баcқармасының мамандары 

мультфильмнің жол-к!лік оқиғаларының 

азаяюына к!мегі к!п болады деп сенеді.  

 #лемде к!ліктердің саны жылдан-

жылға артып келеді. К!шеде ағылып 

жатқан темір тұлпарлар !з бетінше 

бағыт алып кете берсе не болатынын 

елестетіп к!ріңізші?! Жол еркелікті 

және қателікті кешірмейді. Оның !з 

заңы мен ережесі бар. Бүгінде адамзат 

!мірінің маңызды б!лшегіне айналған 

к!ліктердің жолда оқыс оқиғаларға тап 

болмауы үшін жол жүру ережелері ойлап 

табылған. Бұл тәртіпке жүргізуші мен 

жаяу жүргінші де бағынуы тиіс. Алайда 

жолда тиісті ережелердің сақталмауынан 

оқыс оқиғалар, жол апаттары жиі орын 

алады. Мамандардың мәліметінше, 

елімізде ағымдағы жылдың сегіз айын-

да 9670 жол-к!лік оқиғасы тіркелген. 

Осының салдарынан 1251 адам қаза 

тапқан. 18 мың жүргізуші мас күйінде 

ұсталған.  Республикадағы су жаңа 

Түркістан облысында да бұл к!рсеткіш 

к!ңіл к!ншітерліктей емес. Жыл басынан 

бері !ңірде ірілі-ұсақты 2000-ға жуық 

жол-к!лік оқиғасы тіркелген. Жолдағы 

апаттардың к!шін Сарыағаш ауданы (323) 

бастап тұрса, екінші орында Мақтаарал 

ауданы (237), ал үштікті Түркістан қаласы 

(146) қорытындылап тұр. 

 «Жол-к!лік оқиғаларының негізгі  

себептері: жүргізушілердің – 82,7 пайы-

зы, жаяу жүргіншінің – 16,4 пайызы жол 

қозғалысы ережесін сақтамауынан болады» 

дейді тәртіп сақшылары. Жаяу жүргіншіні 

қағып кету – жол-к!лік оқиғалары түрлері-

нің ішіндегі ең жиі кездесетіні, елді мекен-

дердің ішінде мұндай оқиғалар барлық 

оқиғалардың жартысынан к!бін құрайды. 

Қалалық жердегі әрбір екінші жол-к!лік 

оқиғасы – жаяу жүргіншіні қағу. Мұндай 

оқиғалардың нәтижесі к!лік құралдарының 

соқтығысуымен салыстырғанда 3 есе к!п. 

Gкінішке қарай, жол-к!лік апаттары к!п 

жағдайда балалардың қатысуымен орын 

алады. Мамандар балалардың к!лік астына 

түсуінің жиілеп кетуі алаңдатарлық жағдай 

деп дабыл қағуда. Статистика Түркістан об-

лысында былтыр балалардың қатысуымен 

570 жол-к!лік оқиғасы тіркелгенін айтады. 

Соның ішінде 42 бала мерт болып, 623 бала 

түрлі жара қат алған. Сондықтан да қазіргі 

таңда балалардың қауіпсіздігі бірінші 

орында тұр. 

осындай іс-шаралар ауадай қажет» дейді 

ұйымдастырушылар. Слетке қатысушылар 

саптық байқау, жол қозғалысы ережесінің 

белгілері, велосипедті мәнерлеп жүргізу, 

жас реттеуші, жас санитар, үгіт-насихат 

топтарының байқауы, тапқырлар (эру-

диттер) турнирі, «Ашық үзіліс» байқауы 

бағыттары бойынша сынға түсті. Байқау 

нәтижесінде жалпы командалық есепте 

1-ші орынды Түркістан қаласы №24 жал-

пы орта мектеп оқушыларынан құралған 

«Жасұлан» командасы иеленген бола-

тын. Ал 2-ші орынды Түлкібас ауданы 

Б.Сыдықов атындағы жалпы орта мектептің 

«Жасұлан» командасы қанжығасына 

байлады. Жеңімпаздар Ақмола облысы 

«Балдәурен» республикалық сауықтыру 

орталығының базасында !ткен жол қозға-

лысы жас инспекторларының республи-

калық слетіне қатысып қайтты. Халық 

қаһарманы, полиция капитаны Ғазиз 

Байтасов атындағы мектеп оқушыларының 

арасында қалалық мектеп жас инспектор-

лары слетінің тәрбиелік мәні зор. 

Одан б!лек облыс к!лемінде жол-к!лік 

оқиғаларынан жарақат алудың алдын алу 

мақсатында 2018-2019 жаңа оқу жылының 

қарсаңында жас!спірімдер мен балалардың 

к!шелер мен жолдарда мінез-құлыққа 

байланысты дағдыларын нығайту үшін 

«Қауіпсіз мектеп» атты профилактикалық 

і с - ш а р а  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы .  С о н ы -

жақындағанын хабарлайды. Ол айналасы 

қызыл жолақпен к!мкерілген ақ түсті 

тең қабырғалы үшбұрыш түрінде жаса-

лып, ортасына қауіп түрін айқындайтын 

шартты белгілер салынады. Басымдылық 

белгілері к!ше қиылыстарын, жолдың 

жіңішкерген б!лігін, кесіп !ту кезектілігін 

белгілейді. Олар пішіндері мен түстері 

әртүрлі 9 жол белгісінен тұрады. Тыйым 

салу белгілері жолдағы к!лік қозғалысына 

белгілі бір шектеулер енгізеді немесе 

бұрын қойылған шектеулердің күшін 

жояды. Олардың пішіні д!ңгелек бола-

ды, шеті қызыл жолақпен к!мкеріліп, ақ 

түсті ортасында тыйым салатын шартты 

белгілер к!рсетіледі. Міндеттеу белгілері 

бір бағытта немесе к!ліктің белгілі бір 

түріне ғана жүруге рұқсат етілетіндігін 

к!рсетеді. Солға бұрылуға рұқсат ететін 

белгілер кері бұрылуға да рұқсат береді. 

Жиегі ақ жолақпен к!мкерілген к!к түсті, 

пішіні д!ңгелек не тік т!ртбұрыш болып 

келетін 18 белгіден тұрады. Ақпараттық-

а р а с ы н д а  с ұ х б а т  ! т к і з і п ,  о л а р м е н 

профилактикалық жұмыстар жүргізді. 

Сонымен қатар мектеп оқушылары мен 

ересектерге тас жолда к!рсетілген «Жаяу 

жүргінші» белгісінен !ту керектігі жайында 

ескертілді. Оқушылар шараға қатысушы 

мамандарға !здерін толғандырған сау-

алдарын қойып, оларға тұшымды жауап 

алды. Осы ретте мамандар ата-аналарға: 

балаларға жол қозғалысы ережелерін пай-

далана білуге үйрету, сақтыққа және абай 

болуға тәрбиелеу, тротуардың оң жағымен 

жүруді үнемі айтып отыру, машина ауладан 

шығар кезде абай болуға үйрету; негізгі 

жолға шығуға әдеттендірмеу, коляска, ве-

лосипед, шаналарды тек тротуармен алып 

жүруге дағдылау, баланың бойында жолға 

ұқыпты қарау қабілетін дамыту; алысқа 

к!з тастауды, келе жатқан машиналарды 

ажырата білу секілді кеңестер берді. 

Статистикаға зер салсақ, жол-к!лік 

апаттары балалар жолдан !ту ережесін 

сақтамағанда, белгіленген орындардан 

күнделігінде «Менің мектепке жолым» 

бағыттық парағы әзірленген. Яғни ата-

ана перзентінің үйінен мектепке барар 

жолының сызбасын сызып береді. Осы 

арқылы ұстаз оқушының мектепке дейін 

неше жолды кесіп !тетінін біле алады. 

Бұл жүйе оқушылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету үшін жасалған. Сайрам 

ауданы №28 Ақбай жалпы орта мектебінің 

мұғалімі Динара Юлдашева 7-сынып 

оқушыларына жетекшілік етеді. Екі апта-

да бір рет осы тақырыпқа тәрбие сағатын 

арнаймыз дейді ол. «Балаларға техникалық 
қауіпсіздікпен қатар жолда жүру ережесін 
үйретеміз. �рине 7-сыныптың оқушылары 
жетектеп жүретіндей кішкентай бала 
емес. Алайда жолдағы қауіпсіздік ережелері 
– бәріне ортақ. Жолда балалармен қатар 
ересектердің де зардап шегіп жататыны 
осыдан. Сондықтан оқушыларға мұны 
түсіндірудің маңызы зор. Оның үстіне алды-
мызда қылышын сүйретіп қыс келе жатыр. 
Алдағы айларда балаларға осы к#к тайғақ 

АБАЙЛАҢЫЗ, 
БАЛАҚАЙ...

«ЖОЛ БОЙЫНДА»

Жол-к!лік оқиғаларына байланыс-

ты түрлі  жазатайым жағдайлардың 

орын алуына тек к!лік тізгіндеген аза-

маттар ғана емес,  жаяу жүргіншілер де 

себепші  болып жатады. Gйткені құқық 

қ о р ғ а у  қ ы з м е т к е р л е р і н і ң  а й т у ы н -

ш а ,  т ұ р ғ ы н д а р д ы ң  б а с ы м  б ! л і г і 

белгіленген  жолақтан  !тпей, жолды  кез 

келген жерден  кесіп !тетін к!рінеді. 

Белгіленген ережені сақтамау, әсіресе 

мектеп жасындағы балаларға !те қауіпті. 

Жолдың қалыпты қозғалысы к!бінесе 

балалардың жол бойында қалай болса 

солай жүріп, доп  қуалайтыны, шаңғы  

тебетіні, жүріп  бара жатқан машинаға  

жабысатыны, қалтарыстан жолға  шыға   

келетіні салдарынан бұзылады. Бір с!збен 

айтқанда, жеткіншектердің жол ережесі ту-

ралы білімдерінің әлі де аздығын білдіреді. 

Салаға жауапты мамандар жаңа оқу жылы-

на балалардың жол ережесін біліп баруын 

жаз мезгілінде-ақ қамдана бастаған-ды. 

Нақтырақ айтқанда, Түркістан қаласында 

Ғазиз Байтасов атындағы жол қозғалысы 

жас инспекторларының 18-ші облыстық 

слеті !ткен болатын. Жас инспектор-

лар қозғалысы топтарының қызметін 

жетілдіру, сонымен қатар балалардың жол-

к!лік жарақатының алдын алу жұмысын 

жандандыру мақсатында слетке Жергілікті 

полиция қызметі, Білім басқармасы және 

«Қызыл Жарты Ай» қоғамының !кілдіктері 

мен Қауіпсіз жол инспекторларының 

қалалық және аудандық жеңімпаздары 

қатысты.

«Жолдағы және тұрмыстық жарақат тың 

жоғары болуының басты себебі – балалар 

жарақатынан сақтандыруға ересек  тердің 

жеткілікті назар аудармауы, балалардың 

бос уақытын дұрыс ұйым дастырмауы, 

м е к т е п  о қ у ш ы л а р ы н ы ң  ж о л  ж ү р у 

мәдениетінің т!мендігі, жол қозғалысы 

ережесін жеткілікті білмеуі, ата-аналардың 

кері үлгі к!рсетуі және мектеп жанындағы 

жолдарға жүргізушілердің назар аударма-

уы. Осы олқылықтардың орнын толтыруға 

мен қатар «Қауіпсіз жол» атты жедел-

профилактикалық іс-шара да !тті. Шара 

барысында !ңірдегі барлық мектептер-

ге қатынайтын жолдардың қауіпсіздігі 

қадағаланды. Сала мамандары білім 

ошақтары маңында «Балалар» белгісі, 

жаяу жүру жолдары, арнайы жасалған жол 

кедергілердің талапқа сай орнатылғанын 

анықтады. Сондай-ақ Білім, Денсаулық 

сақтау басқармаларының «Жас Отан» 

жастар қоғамы мен бұқаралық ақпарат 

құралдары !кілдері қатысуымен түзген 

бірлескен жоспарына сәйкес «Қауіпсіз 

жол», «Біз жолдағы қауіпсіздік үшін!», 

«Жүргізуші, менің !мірімді сақта!» атты 

іс-шараларға да мектеп ұжымы мен ба-

лалар тұрақты түрде белсене қатысып, 

ақпараттандырылып жүр. 

ҚҰЛАҒДАР 
ЕТУДІҢ МАҢЫЗЫ

Жалпы жол белгілері деген не және 

оны балаларға үйретудің жолдары қандай? 

Жол белгілері – к!лік қозғалысын рет-

теу және к!лік жүргізуші мен жаяу 

жүрушіге маңайдағы жол жағдайы ж!нінде 

ақпарат беру мақсатында к!ше мен жол 

бойына қойылатын арнайы белгілер. 

Жол белгілерінің бекіт ілген суреті 

мен техникалық сипаттамалары «Жол 

белгілері мен сигналдары туралы» Кон-

венция (Вена, 1968) мен осы Конвенция-

ны толықтыратын Еуропа елдері келісімі 

(Женева, 1971) талаптарына сәйкес жа-

салады. 1998 жылға дейін Қазақстанда 

1987 жылы КСРО-да қабылданған жолда 

жүру ережелері қолданылып келді. 1998 

жылдан республикада жолда жүрудің жаңа 

Ережелері қабылданған. Осы ережелерге 

сай жол белгілері мемлекеттік стандарттар 

негізінде анықталады. Бұл стандарттар 

бойынша, жол белгілері 7 топқа б!лінеді: 

ескерту белгілері, басымдылық белгілері, 

тыйым салу белгілері, міндеттеу белгілері, 

ақпараттық-к!рсеткіш белгілері, қызмет 

к!рсету белгілері, қосымша тақтайшалар. 

Ескерту белгілері жолдың қауіпті б!лігінің 

к!рсеткіш белгілер қозғалыстың белгілі 

бір режимдерін енгізеді немесе күшін 

жоя ды, сондай-ақ елді мекендер мен басқа 

да нысандардың орналасуы туралы ха-

барлайды. Олардың !лшемдері, пішіндері 

мен түстері әртүрлі болып келеді. Қызмет 

к!рсету белгілері жол бойында және 

жолдан әртүрлі қашықтықта орналасқан 

қызмет к!рсету нысандары туралы ақпарат 

береді. Пішіндері тік т!ртбұрыш болып 

жасалып, жиектері қалың к!к жолақпен 

к!мкеріледі, ақ түсті ортасында нысан-

дар туралы шартты белгілер к!рсетіледі. 

Олардың жалпы саны – 12. Қосымша 

ақпараттық белгілер (тақташалар) бірге 

қолданылатын жол белгілеріне қосымша 

ақпарат беруге арналған. Негізінен түсі 

ақ, т!ртбұрыш кестешелер түрінде жаса-

лып, ортасына қосымша ақпараттардың 

шартты белгілері келтіріледі. Жол белгілері 

жолдың (жүріс бағыты бойынша) оң 

жағына биіктеу бағанаға немесе жолдың 

үстіне биіктетіп орналастырылады. Олар 

100 метр қашықтықтан анық к!рінетіндей 

болып жарықтандырылады. Жол белгілері 

мемлекеттік автомобиль инспекциясының 

келісімімен орнатылады. 

 Жол жиегі – жол жиегі мен тротуар 

аралығын б!ліп тұру үшін қаланған арнайы 

тас қаптал. Оны кейде бордюр деп атай-

ды. Бордюр француз тілінде «бір нәрсені 

жиектеуге арналған жолақ» деген с!з. Ба-

лалар кейде жол жиегінің үстімен жүгіріп 

ойнағанды ұнатады. Жеткіншектерге 

мұның қауіпті екенін түсіндіру қажет. 

Аса қауіпті жерлерге арнайы қоршаулар 

қоюға тура келеді. Олар жолаушылардың 

жүргін б!лікке кенеттен шығып кетуіне 

б!гет жасайды. Қоршаулар к!бінесе 

к!ліктердің ерсілі-қарсылы қозғалысы 

к!п жолдарда, мектептер маңында және 

жаяу жүргіншілердің топталған тұстарында 

қойылады. Жол қозғалысы ережелерін 

қасақана бұзушылар – қоршаулардың 

үстінен секіріп немесе оның астынан 

!тушілер. Бұл – ереже бұзудың ең қауіпті 

түрі. Қоршау қойылған жерлерде к!лік 

жүргізушілер жаяу жүргіншінің болмайты-

нына әрқашан сенімді. Сондықтан оның 

алдынан жаяу жүргінші шыға келгенде 

жүргізуші аса қиын жағдайға тап болады. 

Зерттеулер к!рсеткендей, балалар дың 

жолда зардап шегуі әсіресе оқу мерзімінде 

к!бірек орын алады екен. Елімізде алғашқы 

қоңыраудың соғылғанына, міне, екі айға 

жуық уақыт !тті. Түркістан облысы бойын-

ша 2018-2019 оқу жылында 54915 бүлдіршін 

мектеп табалдырығын аттады. Ал жалпы 

облыс бойынша 474 мыңға жуық оқушы 

бар. Білім қуалап жүрген жеткіншектердің 

қауіпсіздігіне мамандар оқу жылы бастала 

салысымен кірісіп кетті. Балаларды жол-

к!лік апатынан сақтаудың бірден-бір жолы  

жолда жүру ережесі мен белгілерін үйрету 

болып табылады. Жол-к!лік апатынан 

балаларды сақтандыру үшін қыркүйектің 

алғашқы күні «Абайлаңыз, балалар!» 

жедел-профилактикалық онкүндігі бас-

талды. Мұндағы мақсат – жол апатынан 

балаларды сақтандырып, одан келетін 

жарақатты азайту. Шара аясында !ңірдегі 

полицейлер рейд !ткізіп, мектеп инспек-

торлары мұғалімдермен бірлесіп балаларға 

жол қозғалысы ережелерін, к!шеде 

!здерін дұрыс ұстау, жаяу жүргіншілердің 

қауіпсіздігі жайында ақпарат берді. Жаяу 

жүргіншілер к!п шоғырланған жерлер-

де жүргізушілер мен жаяу жүргіншілер 

!тпегеннен де орын алады. Сайрам ауданы 

Ақсукент елді мекеніндегі Сәкен Сейфул-

лин атындағы мектеп-гимназиясының 

3-ші сынып оқушысы Салтанат Gскен 

жолдан аса мұқияттықпен !теді. Себебі 

былтыр кішкентай қыз д!ңгелектің астына 

түсе жаздаған. «Мектептен қайтып келе 
жатқанмын. Ата-анам әрдайым жерасты 
#ткелімен #ту керектігін айтып отырады. 
Солай істедім. Тюнельден #ткеннен кейін 
қоғамдық к#лікке бару үщін тағы бір жол-
ды кесіп #туім керек. Сол жолдан жүгіріп 
#тіп бара жатқанымда бір к#лік кілт 
тоқтай қалды. Қатты жарақаттанған 
жоқпын. Тек киімімнен кішкене сырып 
#тті. Бірақ қатты қорыққанымнан жы-
лап жібердім. К#ліктен түскен ағай мені 
дереу к#лігіне отырғызып үйіме алып келді. 
Қазір к#шеден жүгіріп #тпеймін. Арнайы 
жүргіншілер белгісі қойылған тұстан және 
бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана 
#темін» деген Салтанат мектепке 1-сынып 

оқитын інісін жетектеп келеді.   

«Жол ережесін сақта, бағдаршамда 

тоқта!» Бұндай ережені Т!ле би ауданы 

Майбұлақ орта мектебінің оқушылары 

жақсы біледі. Жаяу жүргінші жолағынан 

ғана !тіп, қауіпсіздік ережелерін сақтау 

керектігін оларға ұстаздары үнемі үйретіп 

отырады. Арнайы сабақ !ткізіледі. 

Аталған білім ошағының мұғалімі Фати-

ма Андақұлова шәкірттерге жол ережесін 

үйрету арнайы мектеп бағдарламасына 

енгенін айтады. «Оқушылардың саулығы 
б із  үшін  де  аса  маңызды.  Таңертең 
шәкірттеріміздің сабаққа аман келіп, 
ү й і н е  с а у  о р а л ғ а н ы н  т і л е п  о т ы р а -
мыз. �сіресе зулаған к#ліктен абайлап 
#тулерін әрдайым құлақтарына құйып 
отыру да – біздің міндет. Жол белгілері 
мен ережелерін әр оқушы білуі тиіс. Осы 
мақсатта сынып жетекшілеріне жылына 
15 сағат балалардың қауіпсіздігі, жол-
да жүру ережелерін үйретуге б#лінеді. 
�р тоқсанда ашық сабақтарын #ткізіп 
тұрамыз. Балаларға түсінікті болу үшін 
к#рнекі құралдарды пайдалана отырып, 
жол белгілерімен, бағдаршаммен танысты-
рамыз. Оқушылар жол ережелері бойынша 
тест тапсырмаларын орындайды,  жол  
белгілерін түсіндіріп, оның нақты түсін 
к#рсетеді. Сондай-ақ ашық сабақ барысын-
да балалар мен ересектердің жолдан #ту 
кезінде жіберетін әдеттегі қателіктерін 
талқылаймыз. Ережені сақтамай жүгіріп 
#ткен жағдайда жарақаттанып қалуы 
мүмкін екенін түрлі мысал, к#ріністермен 
жеткіземіз. Кейде дәрігер, мейірбикелердің 
қатысуымен жарақат алған жағдайда 
алғашқы к#мек к#рсетудің де жолдарын 
үйретеміз. Бала оқығанын, к#рген-білгенін 
істейді. Мектепте үйренгенін к#шеде пай-
дасына жарата білсе апаттан сақтанып 
жүреді деген ойдамын» дейді ол. 

#рбір оқушының мектепте оқылатын 

«Жолда жүру ережесі» тақырыбындағы 

сабақты мұқият тыңдап, әр сабақтан 

қорытынды жасап отыруы міндетті. 

«Үлгілі, тәртіпті оқушы к!шеде, жол-

да  жүру ережесін бұзбайды» дейді 

ұстаздар. Расында да, балаларды ерте 

жастан жол қозғалысы ережелеріне 

оқытуды оқу-тәрбие үдерісінің құрамдас 

б!лігі деп қарау керек. Оларды зерде-

лей отырып, оқушылар к!шеде жүріп-

тұру білімі мен дағдыларына ие болады, 

жол қозғалысы қағидаттарын меңгереді. 

Бүгінгі таңда 1 – 4-сынып оқушыларының 

ҚҚҚҚҚҚ
ТҮРКІСТАНДЫҚ ПОЛИЦЕЙЛЕР ЖАС ЖҮРГІНШІЛЕРГЕ 
ЖОЛ ЕРЕЖЕСІН ЖАҢА ӘДІСПЕН ҮЙРЕТУДЕ 

кезінде к#шеде жүру техникасын, мұзды 
жолда жүрудің қаншалықты қауіпті екенін 
үйретеміз. Одан б#лек мектепке Ішкі істер 
департаментінен арнайы мамандарды 
шақыртып, д#ңгелек үстел ұйымдастырып 
тұрамыз. Кейде ата-аналарға балаға жолда 
жүру ережесін қалай түсіндіру керектігі 
туралы ақпарат таратамыз. Мектеп 
маңында жазатайым оқиғалар орын ал-
мас үшін қажетті жол белгілерінің бәрі 
орнатылған. Жұмыс тәжірибемде бұл 
маңда балалардың қатысуымен жол-к#лік 
оқиғалары орын алған жоқ» дейді ұстаз. 

Балалардың жол ережесін білуі тек 

мектеп ұстаздарының мойнына жүктелген 

міндет емес. Баланың жақсы жолаушы 

бола білуі ата-ананың тәрбиесіне де бай-

ланысты. Түркістан қаласының тұрғыны 

Жібек Ерланқызы тұңғышының !мірі үшін 

алаңдайды. Себебі 2-сыныпта оқитын 

ұлының мектебі үйінен әжептәуір алыста. 

Оның үстіне білім ұясына күре жолдың 

бойымен бару керек. «Қазір к#лік тым к#п 
әрі жылдам жүреді. Сауатсыз жүргізушілер 
де к#п. Ұлымды таңертең сабаққа жанымды 
шүберекке түйіп жіберемін. Жол ережесін 
әбден үйреткенмін. Бағдаршамды да біледі. 
Мектеп маңында тиісті жол белгілерінің 
барлығы қойылған. Ескіргендерін мамандар 
жаңартып отырады. Дегенмен, баланың 
аты – бала емес пе? Достарымен ойнап, 
к#шеден жүгіріп кете ме деп қорқамын. 
Алла бетін аулақ қылсын, алайда машина 
басып кеткен талай баланы естіп-к#ріп 
жүрміз. Баламен жүргенде #зім де жол 
ережесін бұзбауға тырысамын. Себебі бала 
ата-анасының ісін қайталайды» дейді үш 

баланың анасы. 

Дүниежүзілік  денсаулық сақтау 

ұйымының мәліметтері бойынша, жас-

тар арасында жол-к!лік оқиғалары 

нәтижесінде болатын !лім к!рсеткіші 

жүрек-қан тамыры аурулары, обыр, ту-

беркулез және инфекциялық аурулар-

мен қатар бірінші орында тұр. #лемде 

жол-к!лік апатынан жылына миллион-

нан астам адам к!з жұмады екен. Оның 

дені – мектеп жасындағы балалар. Ал 

еліміздің бас прокуратурасының ресми 

мәліметтеріне сүйенсек, к!лік апатынан 

ең к!п зардап шегетін республиканың үш 

мегаполисі екен (Астана, Алматы, Шым-

кент). Статистикалық мәлімет бойын-

ша, елімізде соңғы 10 жылда жол-к!лік 

оқиғалары салдарынан к!з жұмғандар 

саны 30 мыңнан асыпты.

Қоғам үшін баланың денсаулығы мен 

!мірінің қауіпсіздігі – ең басты байлық. 

Балалар жолда жүру заңын сіз  бен 

бізден үйренеді. Ол үлкендердің жүріс-

тұрысының жақсы жағын да, жаман жағын 

да қабылдайды. Балаларға жолда жүру 

ережелерін үйретіп, үнемі оған үлгі к!рсетіп 

және жүріс-тұрысын қадағалап, к!шеде 

болатын қауіпті жағдайлардан сақтандыру 

– әрбір ата-ананың міндеті. Балалар 

!мірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін, оларды жол жарақаттарынан сақтау 

үшін, алдымен, к!шеде жүру ережелерін, 

жолда жүру тәртібін үйретуіміз керек. 

Үйде – ата-ана, мектепке дейінгі ұйымда 

– балабақша тәрбиешілері бірлесіп, жол 

ережелері туралы үйретер болсақ, балалар 

ұшырайтын жол апатының алдын алар 

едік.

Айнұр АСАНҚЫЗЫ
Түркістан облысы 
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Талап қыл, азды-к!пті жұмса ойды, 

#р істің ақырын ойла, к!ңіл б!ліп, – деп жігіттерге 

ақыл айтады. Ал «Айтамын замандасқа біраз кеңес» 

деген !леңінде уәдеге берік, айтқан сертте тұратын бір 

мінезді жігіттің т!ресі мен екіжүзді, с!зіне ісі сай емес, 

мақтаншақ, әпербақан даңғой, бос белбеу жігіттерді 

салыстыра сынай келіп, «жақсыдан үйрен, жаман-

нан жирен» дегенді айтады. Сондай-ақ «#йелдер 

сипаты» деген !леңінде ақылына к!ркі сай, жолдасы 

үшін жанын беруге бар әйелдер мен салдыр-салақ, 

шаруаға қырсыз, жанжалшыл, ұрысқа дайын тұратын 

әйелдерді салыстыра сипаттайды. Жақсы жарды ақын:

Дүниенің тұрақтайтын тұрағы екен,

Гүл жүзді, сырлы с!зді жақсы қатын, – деп си-

паттаса, ал оған қарама-қарсы сойқан мінезді, долы 

әйелдер жайында:

К!йлегі кір болады май-май ғана. 

Ұрысар байыменен таймай ғана. 

Сыртына ш!мішінің балшық жағып, 

Салады қазанына шаймай ғана. 

Ойламас ол байының ата-тегін, 

Сорлының қатыны алар байдан кегін, – деп 

толғанады.

«Gтпес пышақ, шабан ат, долы қатын» үшеуі ер 

жігітті қартайтады дегенді айтады. Ал «Достарға» деген 

!леңінде кейбір еріншек, жалқау, дүниеқор, дарынсыз 

надан жігіттерді сынай келіп, «ондайлардан аулақ 

бол, шын дос сені жауға тастап кетпейді, досты дұрыс 

таңдай біл» дейді.

Қорыта келе айтарымыз, Ақан сері !лендері – 

адам сезіміне ерекше әсер ететін, оқырманға терең 

ой салатын терең мәнді лирика. Сондықтан оның 

шығармаларын ерекше сезімге б!ленбей оқу мүмкін 

емес.

Серғазы ҚАЛИҰЛЫ,
педагогика ғылымының 

докторы

Арқада Сағынай деген атақты байдың асына Ақан 

Құлагерді бәйгеге қосады. Құлагер 500 аттың алдында 

арқан бойы оза шауып келе жатқанда Батыраш, 

Қотыраш деген ағайынды екі бай қызғанышпен кісі 

жұмсап, маңдайға айбалтамен ұрып !лтіреді. Бұл 

қорлыққа шыдай алмай ашынған Ақан !зінің атақты 

«Құлагер» әнін шығарады. Ол ән бүкіл қазақ даласына 

кең тарап кетеді.

Сүйген қызы Ақтоқтыдан, жанына балаған жүйрік 

аты Құлагерден айрылған Ақанның тауы шағылып, 

!леңін, әнін ермек етеді. Ел еркесі, !нер иесі – компо-

зитор Ақанның қайғысына бүкіл елі ортақтас болады. 

Мәселен, ол «Қыз сипаты» деген лирикалық !леңінде 

сұлу қызды «Ай мен күндей, әмбеге бірдей» дей келіп:

С!йлесе с!зі әдепті, тілі жорға 

Ұқсатам жұмақтағы бейне қорға.

Ажары, ақша бетің сағымданып.

Жарасар құлағыңа алтын сырға, – деп, кейіпкерін 

жұмақтағы қордың қызына теңейді.

Үшінші, бір қыз келер қара шашты,

Күлім к!з, оймақ ауыз, қиғаш қасты.

Шомылған айдын к!лдің аққуындай,

Отырар ағажан деп кәрі-жасты, – деп ибалы, 

әдепті сұлу қыздың мінезіне к!ркін сай етіп бейне-

леп береді. Ал бұларға қарама-қарсы д!рекі, !зімшіл, 

!рк!кірек, тоңмойын, тәкәппар, паң қыздарды !лтіре 

сынайды.

Алтыншы, бір қыз келер толық сары,

Бойына тең келмейді жанның бәрі.

Лайықты !зіне тең таппаған соң,

Кетпейді к!кіректен қайғы-зары.

Жетінші, бір қыз келер алым-салым,

Кедейдің арылмаған соры қалың 

Сорлыға осындайлар кез келеді,

Пәледен құтыларлық жоқ амалың, – деп мінез-

сіз, ақылсыз, д!рекі қыздың жігіттің т!ресіне кез 

келетінін !кінішпен баяндайды. «Жігіттің біліміне 

ақыл серік» деген !леңінде ақыл парасаты мол жігітті:

Адамның біліміне ақыл серік,

Ақыл кен таусылмайтын жанға к!рік. 

Мидан шыққан с!зіңе тіл себепкер, 

Қалай айтып с!йлесең !зіңде ерік, – дей келіп:

Тұрмысқа тірі күнде бол себепкер, 

Отырма құр үйіңде бойға сеніп.

Ақан қай ауылға келсе де, қыз-келіншектер жи-

налып, !нер иелеріне зор құрмет к!рсете бастайды. 

Жезтаңдай әнші, сазгер Ақан жастардың ойын-

тойының гүліне айналады. Сондай бір тойда ол 

Ақтоқты деген байдың қызына ғашық болып, с!з бай-

ласады. Ақтоқтыны Омбы жақтың бір байының мыр-

засына айттырып қойса керек. Мұны қыздың ағалары 

сезіп қояды да, аңдып жүріп Ақан мен Ақтоқтыны 

ұстап алады. Ақанды !лімші етіп сабап, ауыл сырты-

на тастап кетеді. Қызды уәделескен уақыттан бұрын 

ұзатып жібереді. Сері бір ай үйінде құсамен жатады 

да, жарасы жазылғаннан кейін «Сырымбет» деген ән 

шығарады.

Ауылым қонған Сырымбет даласына,

Ғашық болдым ақ сұңқар баласына.

Ғашықтықтан, құсадан мен !лмеспін,

Бір жаманға қор болып барасың ба? – деп !зінің 

іштегі зарын т!геді. Ақан Қадиша, Жамал атты 

қыздарға да !зінің ғашықтық сезімін !леңмен 

білдіреді. Ұзатылып бара жатқан осы екі қызға арнап 

«Балқадиша», «Жамал қызға» атты әнін шығарады.

Қолы қысқа, жалғыз атты кедей жігіттің жүйрік 

аттары Маңмаңгер, Құлагерлерден айрылуы екінші 

үлкен соққы болды. Маңмаңгерді Ақан Атығай 

Қарауылдағы нағашысы Мәмбет деген атақты 

атбегіден қалап алып, жаратып, орта жүздің айт пен 

тойында бәйгеге қосып отырады. Ол үнемі қалың 

топтың алдын бермей, озып келіп, Ақанның мерейін 

үстем етеді. Бір жылы к!ктемде бәйгеден бірінші боп 

келген Маңмаңгерді Ақан суытып қойып, Қоск!лдің 

жағасына шідер салып таң асыра жайылуға жібергенде 

бір топ қасқыр жабылып, талап !лтіріп кетеді. Жа-

нына балаған жалғыз атынан айрылған Ақан аза 

тұтып, ән шығарады. #н аса зарлы болып келеді. Ол 

Маңмаңгердің бүкіл Атығай еліне жүйріктігімен мәлім 

болғанын айта келіп:

Маңмаңгер, кекілің қысқа сандалгерім, 

Атығай Қарауылға мәлім едің.

Бәйгенің алдын бермес жануарым,

Бір қыста отыз қасқыр алған едің, – деп назаланады. 

Бәйге атынсыз !мір сүре алмайтынын сезген Ақанның 

достары қайғысына ортақтас болып, Есеней деген 

байдың Құлагер атты жүйрік тайына он бие беріп 

сатып әпереді. Құлагер де Ақанның атын шығарған 

бүкіл орта жүзге әйгілі жүйрік болады. Бір қыста 

– Қасқа-ау, мына түріңмен бәйге 

сенің не теңің? Далада қаласың ғой!

– Анау аты кішкентай, сосын к!зге 

к!рінбей жолдан қосылып, бәйге 

алғысы келетін шығар! – деп бәрі 

қарқ-қарқ күледі.

Содан қойшының қара домалағы 

құлдыраңдап, бәйгеден алдына жан 

салмай, бірінші келеді. Алқадағылар 

аң-таң әрі сенбейді...

– Бұл әлгі айтқанымыздай жолдан 

қосылған ғой, – деп дау шығарады.

Сонда қойшы жігіт қойнынан 

!зімен бірге шапқан барлық шабан-

доздардың бастарына тартқан орамал-

дарын, киген телпек терін шығарыпты. 

Жұрттың сенбесін біліп, дәлел үшін 

бәрінің басындағыларды жандарынан 

озып бара жатып жұлып алып, қойнына 

тыға берген. С!йтіп, даукестердің ау-

ыздарына құм құйыпты.

Мен Айтбергенді !зінің кіш кене 

ғана тұрқымен бәйгеден бірінші 

келетін сол қара тұлпардай к!ремін. 

Осындай ертегілік теңеу келтіргеніме 

Айтоштан (інімді осылай атаймын) 

кешірім !тінемін.

Осы тұлпар мәреге бірінші жетсе де, 

біреулер елемей, тіпті менсінбей (он-

дай да болған) жүргенде бастарындағы 

б!ріктерін жұлып әкелгендей әсер 

береді. Осыған дейін марапаттар-

дан қалыс қалып келген Айтберген 

ПЕРДЕСІЗ КӨҢІЛ

Бала кезімде бір 
ертегі оқығаным бар. 

Оның атын да ұмытып 
қалыппын. Жалпы мазмұны 

былай болып келеді:
Бір жарлы жігіттің жалғыз аты бар екен. 

Кішкентай ғана қара домалақ жылқы 
күнделікті күн көріс, қой бағуға мініп 

жүрген көлігі болыпты.
Бір күні ауылда үлкен той болып, бәйге 

жарияланады. Жер-жерден керемет 
сәйгүліктер келіп жатыр. Әуелден жарыстың 

алдын бермейтін жайсаң тұлпарлар 
жиналыпты. Соған әлгі қойшы жігіт те 

кішкентай қара домалағымен қатысуға 
ниет білдіреді. Жұрт күледі. Кілең 

сирақтары ұзын сүйекті бәйге 
аттарының қатарында мұныкі тіпті 

аласа, жарысқа жарамайтын 
сияқты. Басқалар қойшыны 

мазақтап, күлкі етеді.

патшасының кеуде мүсіні күйік болып 

к!рінетін қара темірден жасалған еді, 

сондықтан оны ел «Күйік патша» деп 

атап кеткен.

Мінеки, біз «жаман қараның» 

бір берен !кілін айттық. Осы жерде: 

«екеуін айтамыз деп едіңіз, екіншісі 

кім?» деген сұрақ туатыны белгілі. 

Екіншісі – осы мақаланың негізгі 

кейіпкері  – Айтберген #білұлы 

Жаңбыршы болмақ.

Жоғарыда келтіргеніміздей, ол –  

шынында да тұлпар, !нер тұлпары. 

Дәстүрлі !нердің: күй, ән, жырдың 

саздарының жинағы (2 кітап), «Адай-

дың ырғамасы» ән-жыр жинағы және 

«Қарасай-Қағи» дастаны. Ал биыл 70 

жасқа толған шағында Gскенбай мен 

Мұраттың шығармашылықтарына 

арналған «Күй қонып, кие дарыған 

әулет» атты кітап қолымызға тимек.

О л  М ұ р е к е ң  ! н е р і  м е н  ! м і р 

жолына сонау консерваторияда оқып 

жүргенде-ақ кіріскен-ді. Дипломдық 

жұмысына осы тақырыпты таңдап, 

сазгер Тастановтың басшылығымен 

ш ұ ғ ы л д а н а  б а с т а й д ы .  М ұ р е к е ң 

күйлерін жазып алу үшін Қаршыға 

Ахмедияров екеуі күйшіні іздейді. 

Б ұ л  ж е р д е  Қ а р ш ы ғ а н ы  а й т ы п 

отырғанымыз – екеуінің достық-

жолдастығы керемет еді. «Жолдасыңды 

айт, !зіңнің кім екеніңді айтайын» 

демекші, Айтбергенде дос-жаран к!п, 

бірақ соның ішінде жанына жақыны – 

заманымыздың ұлы күйшісі Қаршыға 

Ахмедияров еді. Енді !зіңіз біле беріңіз, 

консерваторияда оқып жүргенде 

Айтберген оның бір туысындай үйінде 

жататын, бір жүріп, бір тұратын.

Содан екеуі Мұрекеңді белгілі 

күйші Мырзағұл Панаевтың үйінен та-

уып, бұйымдарын білдіреді. Мұрекең: 

«Бүгін кешке #біш қонаққа шақырған, 

сонда келіңдер, сол үйде күйлерді 

жазарсыңдар» деді. Бұлар ұялып, 

ыңғайсызданып еді, қария: «Ештеңе 

етпейді, !зіміздің үйіміз» деп нықтады. 

Келсе, кілең ығай мен сығай, сыйлы 

адамдар. Жайланып шай ішкеннен 

кейін, ет піскенше Мұрекең қолдары 

домбырада жүйтки ж!нелді, қызықты 

әңгімесімен. Айтберген магнитофо-

нын қосып үлгеріп, іздегеніне жетіп, 

қуанышында шек болмады.

К!п ұзамай Айтберген диплом 

жұмысын үздік қорғап, оның бір да-

насын Мұрекеңе сыйға тартты. Сонда 

күйшінің мәз болғанын к!рсеңіз. 

Біз осы жерде тарихта оқиғалардың 

қайталанатынын куәландырғымыз 

келеді. Жоғарыда келтіргеніміздей, 

ерте заманда жаңайдың ұлы тұлғасы 

Қожаназар Gтебайды мақтап, «осы 

жаман қара» деп к!ңілін білдірсе, 

енді екі ғасырдай уақыттан кейін сол 

жаңайдың тағы бір белгілі тұлғасы, 

берен !нерпаз Мұрат Gскенбаев сол 

Gтебайдың бір ұрпағы Айтбергенді 

мақтап, к!кке к!терді. Бірақ ол «жа-

ман қара» дегенді айтқан жоқ, «апыр-

ай менің күйлерімді нотаға түсірген 

жақсы қара бала!» деп еді.

Мұрекең сол кезде-ақ !зінің «күй 

қонып, кие дарыған әулетін» тап осы 

бала тиянақтап, толық жинақтап 

шығатынын сезгендей еді. Міне, со-

лай болды да!

Енді  !мір  !ткелдерін шолып 

!тсек, 1969 жылы Алматыдағы Чай-

ковский атындағы училищеге түседі. 

Оның 2-курсында-ақ дарындылығы 

к!зге түсіп, Құрманғазы атындағы 

халық аспаптар оркестріне шақыры-

л а д ы .  У ч и л и щ е н і  б і т і р і с і м е н 

консерваторияға қабылданады. Бірақ 

1974 жылы әкесінің денсаулығына 

байланысты ауылға қайтады. Форт-

Шевченко қаласындағы Киров орта 

мектебінде ән-күйден сабақ беріп 

және «К!ңіл ашар» деген ансамбль 

ұйымдастырып, халыққа концерттер 

қояды. 1976 жылы жаңадан ашылған 

музыка мектебіне директор болды. 

1977 жылы Қызылорда училищесіне 

шақырылып, сонда біраз уақыт еңбек 

етті. 1983 жылы Форт-Шевченкоға 

қайта оралып, музыка мектебінде 

сабақ берді, оркестр құрды. 1986 жылы 

Қызылордаға тағы жол түсті. Осы 

Қызылорданың қайта-қайта Айтош-

ты тарта беретін себебі, ініміздің жан 

жары, оған сүйікті ұл-қыз сыйлаған 

Гүлжәмила сол Қызылордадан. Бір 

бүйірі солай қарай бұрып тұрады (әзіл).

1992 жылы Ақтау қаласына келіп, 

Абыл атындағы музыка мектебінде 

м ұ ғ а л і м ,  1 9 9 3  ж ы л ы  а ш ы л ғ а н 

Маңғыстау !нер колледжінде халық 

аспаптар б!лімінің меңгерушісі, 

Абыл оркестрінде домбырашы болды. 

2004-2005 жылдары Форт-Шевченко 

қаласының мәдениет б!лімін бас-

қарды. Ал 2005 жылдан осы кезге дейін 

колледжде оқытушы болып келеді.

Бір айта кететін жай – оның 

энцикло педиялық жинағы. Тірнектеп 

жина ған ноталар, қазақ !нері  ж!ніндегі 

мақалалар, түрлі құжаттар осы Айт-

бергеннен табылады. Мұғалімдер, 

студенттер бірдеңе іздесе (нота, ескі 

күй табақ, тарихи материал, т.б.) соған 

жүгіреді. Бәрін тауып береді. 

Ал оған !нер қайдан келді десек, 

!нердің бәрі – бір !нер, !зінің аталары 

қол!нер шеберлері болған. #кесі #біл 

ақсақал етікші және түрлі бұйымдар 

жасайтын маман еді. Домбырашылығы 

нағашысы жақсы күйші Атабай 

Қорқытбайұлынан дарыған болса 

керек.

Міне, біздің Айтберген осындай. 

Оның ұлан-ғайыр еңбегі, !нерге деген 

қызметі– керемет.

Сержан ШАКРАТ,
ҚР еңбек сіңірген қайраткері,

Маңғыстау облысының 
Құрметті азаматы

болып, үлкен құрмет, сый-сияпат 

к!реді. Сонда Gтебайды арқасынан 

қағып: «#й, осы бір жаман қара жара-

ды» депті. Gтебай да ұрпағы Айтберген 

секілді қара кісі болса керек. Міне, 

осы с!з елге тарап, рудың аты «жаман 

қара» болып кеткен. Оны ешкім де 

қорсынбай, бәрі иемденген.

Бұл рудан небір жайсаң жақсылар 

ш ы қ қ а н .  О с ы  ш а ғ ы н  м а қ а л а д а 

олардың бәрін тізу міндет емес. Тек 

екеуін ғана айтсақ, жарар. Біреуі, 

бір де болса, бірегейі – атақты Иса 

болыс. 1870 жылғы Адай к!терілісі 

басшыларының бірі, Досан батырдың 

оң қолы, саяси тірегі. Яғни, орысша 

айтқанда – политрук. Олай дейтініміз 

– тілге шебер, орақ ауызды би болған 

және батырлықтан да кенде емес, 

Досан батырға сай күресіпті. Ол 

қозғалыстың халық ауызында «Иса-

Досан к!терілісі» деп аталуы тектен-

тек емес. Gнерге де жақын болыпты. 

Маңғыстаудың жеті қайқысының 

бәрін жинап, «Тесік там» деген жердегі 

билер кеңесінде әншілер айтысын 

ұйымдастырғаны ел есінде сақталған.

Қазір Кетік қаласындағы бір 

т!бешікте Иса мен Досанның ке-

ремет ескерткіші бой к!терген. Ол 

т!бешіктің ескі заманда «Күйік патша» 

аталғанын қазіргі к!п ұрпақ білмеуі 

мүмкін. Ол т!бешікте орнатылған орыс 

қай-қайсысына да жетік. #рине, к!п 

орындап жүрген жоқ, бірақ соларды 

жинап, елге ұсынып, сахнада к!рсетудегі 

еңбегі  орасан.  Қазір  Маңғыстау 

күйлерінің, ән-жырларының еліміздегі 

керемет орындаушылардың қолынан, 

не к!мейінен естіп жүргеніңіз кімнің 

арқасы? Тұп-тура Айтбергеннің арқасы! 

Мәселен, !ткен ғасырдың үшінші 

ширегіне дейін біздің күйлеріміз, ән-

жырларымыз республика деңгейіне 

к!теріліп пе еді? Жоқ, тек Мұрекең 

– Мұрат Gскенбаевтың бірен-саран 

күйлері ғана болмаса. Міне, олардың 

ноталары шыққаннан бастап, бүкіл 

Қазақстанға тарала бастады.  Ал 

ноталарды шығарған кім? Біздің Айтош 

– Айтберген #білұлы Жаңбыршы. 

М ы с а л ы ,  а д а й д ы ң  а л ш а ң д а ғ а н 

«Ақжармасы», «Жалдықарасы», т.б. 

күйлері және де әдемі нақышпен 

тартылатын «Терісқақпай», «Б!гелек», 

«Кербез керік», «Жаңылтпаш», аңыз, 

айтыс күйлер қазір жастардың ынтық, 

сүйгілікті дүниелеріне айналды. Сол 

сияқты жеті қайқының әндері, бұрынғы 

!ткен Дүйсенбай, Сүгір, Шамғұл, 

Ұзақбай сынды жырау-жыршылардың 

саздары к!пшіліктің ырзығы болды.

«Мәдени мұра» бағдарламасымен 

шыққан нота кітаптарын айтайық: 

«Нарату» күйлер жинағы (2 кітап), 

«Мен қашанғы жүйрігің» терме-жыр 

қазір 70 жасқа толған шағында ғана 

ҚР мәдениет саласының үздігі және 

Ы.Алтынсарин медальдарын иеленді. 

Ештен кеш жақсы, құтты болсын!

«Қара» демекші, бұл с!з әуелден 

Айтберген ауылына б!тен емес. 

«Жаман қара» – адайдың белді 

р у л а р ы н ы ң  б і р і .  Б ұ л  е с і м 

Маңғыстау түгілі, бүкіл Кіші 

жүзге белгілі бай және ел қай-

раткері Жаңай Қожаназардың 

аузы нан шыққан к!рінеді. Ол 

туған жиендерінің бірі Gтебай 

Жанбозұлының ауылында қонақ 

а Ақан 

лдында

ыраш, ш

ен кісі сі 

ді. Бұл 

атақты 

ласына 

ТАЛАЙДЫ
тамсандырған

Астаналық және к!кшетаулық 

зияткерлер бір аптаға созылған 

шара барысында аймақтың фло-

расы мен фаунасы жайлы ақ-

парат алу үшін Маңғыстау об-

лыстық ботаникалық бағына бар-

са, облыстық тарихи-!лкетану 

және «Отпан тау» тарихи-мәдени 

кешенінің мұражайында түбек та-

рихымен танысты. Сонымен қатар 

Ақтау қаласында да экскурсия 

ұйымдастырылды. 

– Б і з  т а б и ғ а т т ы ң  к ! р і н і с і 

м ұ н д а й  к е р е м е т  б о л а д ы  д е п 

күтпедік. Мысалы, табиғаттың 

!зі жасаған үңгірді тамашаладық. 

Оны с!збен айтып жеткізу мүмкін 

емес. Бір Каспийдің !зі Ақтауға 

келіп дема луға жақсы жағдай жасай 

алады. Осындай тамаша табиғатқа 

тамсануға мүмкіндік берген На-

зарбаев Зияткерлік мектептеріне 

алғысы мызды білдіреміз, – дейді 

Астана қаласындағы Назарбаев 

Зияткерлік мектебінің оқушысы 

Аружан Ошақбаева.

Жоба бағдарламасына сәйкес, 

оқушылар Маңғыстаудағы ХІІ-

ХІІІ ғасырлардағы сәулет !нері 

ескерткіші саналатын Шақпақ 

ата жер асты мешітіне барды. 

Аймақтағы ең к!ркем орынның 

бірі Ақеспе жырасының (алқап) 

сұлулығына куә болды. Кезінде 

халықты жау шабуылынан қорғауға 

шақырған Отпан таудағы «Ұран 

отын» к!ріп, оның маңызымен 

танысты. Gлкенің визитті кар-

тасына айналған Шерқала тауы 

мен қос ғашық Ақб!бек пен 

Қайып ескерткішіне барып, аңыз-

әңгімелер тыңдады. 

Маңғыстау тылсым жерлері-

мен ғана емес, ерекше тұлға-

ла рымен де танымал. Түбектің 

тари хи тұлғалары Иса-Досан 

батыр ескерткішін к!ріп, Форт-

Шевченко қаласындағы этно-

графия лық мұражайынан жер гі-

лік ті халықтың тұрмысы туралы 

мәліметке қанықты. 

–«Туған елге тағзым» жоба-

сына қатысатын балалар !здері 

к!ріп қана қоймай, оны санасында 

қорыту мақсатында, күнделік тол-

тырып, алған әсерін, мәліметтерін 

тізіп отырады. Бұл баланың туған 

жерге деген сүйіспеншілігін арт-

тырып қана қоймай, алған мәлі-

меттерді жадында сақтауға жақсы 

мүмкіндік, – дейді мектеп дирек то-

рының тәрбие ісі ж!ніндегі орын-

басары Алтынзер Ихсанова. 

G л к е т а н у - з е р т т е у ш і л і к 

э к с п е д и ц и я с ы  б о й ы н ш а 

қорытынды кеште әбіштанушы 

ғалым Жан бибі Дүйсенбаевамен 

к е з д е с у  ұ й ы м д а с т ы р ы л ы п , 

зияткер лер !ңірдегі құдықтар, жер-

су атаулары, #біш Кекіл баевтың 

! м і р і  м е н  ш ы ғ а р  м а  ш ы л ы ғ ы 

жайында пікір алмасты.

 Айта кетейік, «Туған елге 

тағзым» – «Назарбаев Зиякерлік 

мектептері» дербес білім беру 

ұйымның еліміздің түкпір-түкпірін 

жас зияткерлерге таныстырып, 

зерттеушілік қабілеттерін артты-

рып, туған жерге деген махаб-

батын қалыптастыруға арналған 

авторлық жоба. 2012 жылдан бері 

ұйымдастырылып келе жатқан 

шара туған !лкені танып-білуге, 

оқушылардың бойында туған елдің 

ерекшелігі мен оның қыр-сырын 

білуге, оқушы бойында патриоттық 

сезімді арттыруға бағытталған.

Экспедиция аяқталған нан 

кейін, алдағы оқу жылында !т-

кізілетін экспедицияда зерттеу 

жүргізу үшін, жинақталған ма-

териалдар мектеп кітапханасына 

беріледі. 

Айта кетейік, Ақтау қаласын-

дағы Назарбаев Зияткерлік мек-

тебінің 12 оқушысы Алматыға 

аттанды.

Рысгүл РАМАЗАНОВА,
Ақтау қаласындағы 

химия-биология бағытындағы
Назарбаев Зияткерлік 

мектебінің 
баспас�з хатшысы

ӨЛКЕТАНУ

МАҢҒЫСТАУ 
ҒАЖАЙЫПТАРЫ
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АҚЫН САРАНЫ 
қалай ардақтап жүрміз?

Дегенмен, ақын Сараның дәріптелуіне 

күш салып жүрген азаматтар да жоқ емес. 

Мәселен, !ткен жылы «Нақ-Бірлік» қоғамдық 

қоры т!райымы Салтанат Меңлібаева, Алматы 

облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясының 

жауапты қызметкері #білқайыр Оралов бастаған 

бір топ азаматтар ресейлік әйгілі сәулетші Мар-

гарита Ващенко сомдаған біраз дүниелерді елге 

әкелді. Тарихи құндылық тары мызды туған 

жерге әкеліп, рухани жаңғырып жатқанымыз 

к!ңіл қуантарлық, әрине. Бұл олжаға да оңай 

кенелгеніміз жоқ. Басынан баяндайық.

Мәскеу қаласында оқып, білім алған 

Маргарита Ващенко 1955-1960 жылдары 

Талдықорған облысының бас архитекторы 

болды. Ващенконың !зі репрессияға ұшыраған 

әулеттен шыққан, ешқандай атақ-дәреже алмай-

ақ, бір айлықпен күн к!рген қарапайым адам 

болды. Ол Талдықорғанда тұрған жылдары 

қаланың сәулетімен ғана емес, !ңірден шыққан 

ұлы тұлғалардың да бейнесін сомдаумен 

әуестенеді. Шоқан Уәлихановтың зиратында 

тұрған бюстің авторы да – осы Ващенко. Ауыл-

аймақтардағы клубтардың алдына қойылатын 

мүсіндерді де жақсылап ойластырады. Ел-

жұртпен ақылдаса отырып жұмыс істеген. 

Сәулетші «Абай колхозында қандай ел адамдары 

бар, кімнің мүсінін жасаймыз?» деп жергілікті 

тұрғындардан сұрағанда қапалдықтар бірден ақын 

Сараны айтқан деседі. Дегенмен, сәулетші ақын 

Сараның мүсінін жасауда к!п қиындықтарға тап 

болады. Алғашқы қиындық – ақынның суретінің 

сақталмауы еді. К!з к!ргендердің айтуымен 

ақын Сараның бейнесі жасала бастайды. Содан 

кейінгі қиындық – Маргарита Ващенконың 

қызмет уақыты аяқталып, Мәскеуге қайтады. 

Қазақтың жеріне деген құрметі мен еліне 

деген сүйіспеншілігі сәулетшіні Мәскеуде де 

Сара ақынға «байлап» қояды. 1960 жылдары 

«бейнесін ұқсаттым-ау» дейді де, туындыны 

елге жібереді. Сол уақытта ауылдың басқарма 

бастығы Нұрболат Тушкенов, партог Амантай 

Смағұлов, ауыл азаматтары, барлығы жиналып, 

суретші дүниесіне келісімдерін береді. Осылайша 

1960-1961 жылдары бекітілген бейнені Мәскеу 

бірден мақұлдамайды. Сәулетші араға он жыл 

салып, ақын Сара скульптурасының құйылуына 

рұқсат алады. 

Маргарита Ващенконың қолымен жасалған, 

Ресейдің Мытыщев зауытында құйылып, 1971 

жылы бой к!терген еңселі ескерткіш Мәскеу 

арқылы Матай станциясына жеткізілген. 

Амантай Смағұлов бастаған ел азаматтары 

ескерткішті !зіне тиесілі орынға қондырған. 

Ващеноканың кішкентай үйінің т!рінде 

тұрған қазаққа тән, қазақтың құндылығы 

саналатын дүниелер бұл ғана емес. Маргарита 

Маркиановна Қазақстаннан Ресейге қоныс 

аударғанымен, к!п жылдар бойы Абай 

колхозының партком хатшысы Амантай 

Смағұловпен байланысын үзбей, хат-хабар 

алмасып жүреді.  К!зінің тірісінде осы 

құндылықтарды қазақ жеріне жеткізе алмаған ол 

2005 жылы дүниеден !тер шағында еңбектерін 

қызы Гелияға аманаттапты. Гелия Тимофеева 

анасының аманатына қиянат жасамай, 

суреттерді сақтап, ұрпағына табыстаудың 

Талантты балалардың да ауылдан 

шығатыны содан. Gйткені олардың 

дүниетанымы, ойлау қабілеті ұлттық 

тамырдан нәр алады. Мұндай ортада ер 

жеткен адамның таланты мен қабілеті 

де жыл санап шыңдалып, ашыла 

береді. Қалалық !мірдің !зі кісіні 

белгілі бір шеңберге салып қоятындай. 

Адами қарым-қатынас азаяды, уақыт 

жағынан шектеулілік, тақ-тұқ с!йлеу, 

ойды қысқа қайыру, үстіртіндік, т.б. 

түрліше қалалық сипаттар ауылдың 

сипатынан, ауылдың болмысынан 

б!лектеу болатыны белгілі. 

Ауыл баласы мен қала баласын 

қатар қоятын болсақ, екеуі екі түрлі 

облыстық мәслихаттың бас есепшісі болып 

қызмет атқаратын Гүлнәр Амантайқызы 

бірнеше жерде осы мәселені к!теріп, ескерусіз 

қалған соң, күйбең тіршілікке қайта енеді.

Осыдан тура бір жыл бұрын ақын Сараның 

қайтыс болғанына 110 жыл толып, үлкен 

ас берілді. «Нақ-Бірлік» қоғамдық қоры 

т!райымы Салтанат Меңлібаева ақынға 

қатысы бар барлық азаматтарды іздеп, оның 

ішінде Амантай Смағұловтың қызы Гүлнәрды 

да шақырады. 

Салтанат МЕҢЛІБАЕВА, 
ақын, саратанушы:
« А с қ а  д а й ы н д ы қ  б а р ы с ы н д а  Г ү л н ә р 

Амантайқызының қолындағы құжаттарды 
к$ріп таңғалдым. Гелия Алексеевнаның жазған 
хаты маған қатты әсер етті. Осыдан кейін 
Гүлнәрдан рұқсат алып, жұмыс істеуге кірістім. 
Осыдан бастап ел азаматтарына, мәдениет 
қызметкерлеріне, әкімдіктегілерге айта бас-
тадым. Сосын Алматы облысының Құрметті 
азаматы, Жетісу анасы атанған, Маргарита 
Ващенконың үзеңгілес замандасы Бәтима 
Есболатқызына барып жағдайды айттым. 
Бәтима апа: «Қарақтарым-ау, бұл нағыз 
рухани жаңғыру ғой. Қозғалыңдар. Міне, менің 
зейнетақымнан 20 мың теңге, азаматтарды 
жина, дүниемізді әкеліңдер» деп бір-ақ кесті. Бұл 
маған кәдімгідей күш-қуат берді. 

жолдарын қарастырады. 2011 жылы Гелия 

Алексеевна бұл кезде дүниеден !ткен Амантай 

Смағұловтың қызы Гүлнәр Смағұловаға хат 

жолдап, анасының туындыларын сый ретінде 

қабылдап, еліне алып кетуін !тінеді. Оның 

ішінде ақын Сараның 3 бейнепортреті мен 

Біржан-Сараның айтысы !ткен «Тоғызқұ-

малақ» б!ктерінің к!ріністері суреттелген, 

барлығы 13 дана туындыны, Шәкәрім 

Құдайбердиев пен Шоқан Уәлихановтың 

шағын бюсттерін және басқа да құнды заттарды 

сарғайған қағазға орап, к!зінің қарашығындай 

сақтап келе жатқанын айтқан. Бұл уақытта 

Бюджеттен ақша сұрау үшін оны жоспарлау 
керек, жобалау керек, оны келесі жылы қарау ке-
рек деген әңгіме бар. Қой дедік те, сол қоғамдық 
қордың президенті Оралбек Жақиянов бүкіл $зінің 
т$рағалығымен, кеңестің, құрылтайшылардың 
барлығының басын қосып, шешім қабылдады.
Белгілі меценат Бауыржан Оспанов демеуші 
болып, Мәскеудегі бір зейнеткердің шағын 
үйіндегі құнды дүниелерімізді әкелуге аттандық. 
Қазақстанның Мәскеудегі елшісі Иманғали 
Тасмағамбетов командасының ықпалымен біз 
2017 жылдың 8 шілдесінде аңсаған дүниемізге 
қол жеткіздік». 

Ващенканың қызы Гелия Мәскеу қаласы, 

Фестивальная к!шесіндегі 19-үйде, вокзалдың 

маңында тұрады екен. Gз құндылықтарын алып 

сый-сияпатымен келген қазақстандықтарды 

Гелия Алексеевна ерекше ықыласпен қарсы 

алады. Бұл туралы ақын, саратанушы Салтанат 

Дәулетханқызы былай деп еске алды:

«Гелия Алексеевна бізді к$ріп қатты қуанды. 
«Ох, шіркін, келдіңіздер-ау әйтеуір, мен сіздерді 
к$п күттім ғой. Шешемнің аманатын ақыры 
орындадым» деп к$зіне жас алып қарсы алды. 
Байқасам, Маргарита Ващенко $мірге $те 
құштар жан болған екен. 1980 жылдары әу 

баста суретті графикамен және түрлі-түсті 
майлы бояумен, тушьпен салған. Пейзаж, 
Қапалдың әртүрлі үйлерін, тау, Тоғызқұмалақ 
б$ктерін салған екен, бәрін сақтап қойыпты. 
Cте қарапайым тұратын суретші қызының 
шаңырағында баяғы «серванттар» әлі тұр. 
Қарасам, 4-5 мүсін тұр, оның бірі – Шәкәрім, 
екіншісі – Ш.Уәлиханов. Сұрасам, «бұның бәрі 
– шешемнің жасағандары, артында қалған 
бар дүниесі осы» деді. Нешетүрлі суреттер, 
портреттер ілулі тұр. Абайың да, Ілияс, 
Шәкәрім, Ғани Мұратбаев, Шоқан Уәлиханов, 
әл-Фараби – бәрін жасаған екен. Осының 
бәрін Гелия Алексеевнадан сұрап алдым. Анасы 
Маргаританың дипломын, еңбек кітапшасын, 
жасаған жұмыстарын түпнұсқа күйінде бізге 
сыйға тартты. Осылайша құнды дүниелер мен 
құжаттарды елге жеткіздік». 

Кезінде Шоқан Уәлихановтың Эрмитаж-

дағы портретін миллионға сатып алғанымыз 

бар. Ал ақын Сараның тегін, сыйлыққа келген 

портреттерін әлі де қабылдай алмай жүргеніміз 

!кінішті. 

Ақын Сараның суреттері елге келе жатқан 

кезде Алматы облысының әкімі Амандық 

Баталов та ерекше қуанған. Осы орай-

да Талдықорғанда қаланың оңтүстік-батыс 

тұрғын ауданында 300 орынды музыка мектебі 

салынып жатқанын айта кетейік. Құрылыс 

Ақбота 
МҰСАБЕКҚЫЗЫ

«Ана тілі»

к!лемінің 75 пайызы аяқталған. Ендігі жерде 

Чехиядан және басқа да шетелден әкелінетін 

пианино, рояль сияқты музыкалық аспаптар 

қабылданып, құрал-жабдықтарды орнату 

жұмыстары жүріп жатыр. «Бұл !зінің концерт 

залымен, музыкалық мектепке тән барлық 

ерекшеліктері ескерілген заманауи !нер 

мектебі болуы тиіс. Сондықтан ең бірінші са-

палы құрылысты талап етемін. Мектепке ақын 

Сараның есімі беріледі. Сосын ақынымыздың 

рухын асқақтататын барлық дүниелеріміз осы 

мектептің музейінде сақталатын болады» деген 

еді облыс әкімі. 

Биыл қыркүйекте құрылысы аяқталуы тиіс 

мектеп әлі де пайдалануға берілген жоқ. «Мек-

теп іске қосылып, оған ақын Сара аты беріліп 

жатса, Қапал ауылындағы құнды дүниелерді 

облыс орталығына к!шіруге мүмкіндік бо-

лар еді» дейді саратанушылар мен ғалымдар. 

Қапал ауылындағы музейге кімнің барып, 

кімнің тамашалап жүргенін білмейміз. «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы аясында аяулы 

ақынымыздың есімін бір жаңғыртып алуға да 

болар еді. Тек бәрі уақыттың еншісіне қалып 

отыр.

Иә, Сараны ұлықтау, дәріптеу жұмыстары 

кенжелеп тұр. Былтырға дейін мүлде атаусыз 

қалып жүрді. Тек !ткен жылдың сәуір айын-

да Қапалдағы ақын Сара атындағы музей-

де жас ақындар арасында мүшәйра !тті. 16 

жас!спірім қатысқан шарадан к!пшілігіміз 

бейхабармыз. Содан кейін қайтыс болғанына 

110 жыл толуына орай берілген ас бар. Биыл 

Сараның туғанына 165 жыл толуына орай 

республикалық ақындар айтысы !тті. Бұл 

айтысқа қайта ораламыз. 

Біз Сара қызды ұмытқанымызбен, оның 

с!здері жүректі тыныш қоймайтыны қақ. 

Gйт кені Сараның «Мені де «ұрпағым» деп, 

еске ал, жұртым» деген с!зі ел есінде мәңгі 

сақталмақ. 

«Елудің т!ртеуіне келгенімде,

Дерт жеңіп, қалып барад !леңімде.

Болды ғой қысқа менің қу !мірім,

Алпысқа жетпей бір күн !лемін бе?

Бір аз күн еңбек еттім дос-жаранға,

Gлеңім аз да болса мақтанарға.

Мені де «ұрпағым» деп, еске ал, жұртым,

Сараның айтары осы аттанарда».

Дерті дендеп, бұл !лім Сараның да айналып 

!тпеді. Gзі кеткенімен, с!зі !шпеді. Тек к!зі 

к!ргендер мен ұрпағы арасында тағы бір мәселе 

туындады. Ендігі мәселе – Сара апамыздың 

шын жасы еді. Сараны зерттеген ғалымдар да, 

докторлық қорғағандар да бар. Дегенмен әлі де 

туған жылына келгенде күмілжіп жүрміз. Бір 

деректерде Сара Тастанбекқызы 1853 жылы 

туған десе, енді кей деректе 1878 жылы туған 

деп к!рсетіледі. Тіпті кейбірі одан беріге жыл-

жытып әуре. 

Енді жоғарыда атап !ткен республикалық 

ақындар айтысына тоқталайық. Ақынның 

кіндік қаны тамған Ақсу !ңірі Сараның тойын 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атап 

!тті. Жансүгіров кентінде «Жетісудың Сарасы 

– бар қазақтың дарасы» атты республикалық 

айтыс !тті. Айтысқа Балғынбек Имашев, 

Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова, 

Жандарбек Бұлғақов сияқты суырыпсалма 

!нердің !кілдері келіп, Ақсу аспанын с!збен 

!рнектеді. 

Осы айтыстың басы-қасында жүрген 

мәдениет қызметкерлері мен облыс әкімдігі 

Сара ақынның туғанына 165 жыл толғанын 

айқындай түсті. 

–Биыл айтыстың дара дүлділі  Сара 

Тастанбекқызының 165 жылдығы облыс 

к!лемінде аталып !туде. Жансүгіров кентінде 

!ткен «Жетісудың Сарасы – бар қазақтың 

дарасы» атты республикалық айтыс соның 

бір к!рінісі. Бұған дейін ақынның Мәскеуден 

табылған суреттері, жеке заттары елге әкелінген 

болатын. Ақын Сараға деген ел құрметі арта 

береді. Оның жасына байланысты алуан түрлі 

пікірлер бар. Дегенмен, бұл айтысты ақынның 

туғанына 165 жыл толуына орай ұйымдастырып 

отырмыз, – деп нақтылап берді Алматы облы-

сы әкімінің орынбасары Ақан #бдуәлиев.

Мерейтой қарсаңында Сара Тастанбек-

қызының ұрпақтары да табылды. Оның қызы 

Рухияттан туған ұл-қызы бүгінде Алматы об-

лысында тұрып жатыр. Gкінішке қарай, ұрпағы 

арасында да ақын апамыздың жасы туралы 

түрлі пікір бар. #рқайсы әртүрлі жас айтады. 

Дегенмен, Ақын Сара 1853 жылы туып, 1907 

жылы !мірден !ткен. Бұл деректі әдебиет 

зерттеушісі Шеген Ахметов, қаламгер Зейтін 

Ақышев, жазушы Бексұлтан Нұржекеұлы, 

айтыскер ақын, ағарту ісінің үздігі Түлкібек 

Құрақбаев қолдаған.  Ағартушы Мәкей 

Еркінбеков пен танымал !нер иесі Қанабек 

Байсейітов те кезінде растаған.

Сонымен, биыл Сара Тастанбекқызының 

туғанына 165 жыл толып отыр. Жыл соңына 

дейін ақынымыздың атын асқақтатар абы-

ройлы істерді әлі де күтеміз. Тек Алматы 

облысының орталығы Талдықорған қаласында 

салынып жатқан музыкалық мектепке ақын 

Сара аты беріліп, Қапалдағы құнды дүниелер 

осында жинақталса деген игі тілегі бар 

жетісулықтардың.

мәдениеттің, екі түрлі дүниетаным ның 

!кілі екенін бірден байқайсыз. Gйтке-

ні қалада шарттылық к!п. Ауылда 

табиғилық басым. Ауыл баласына 

ұс тамдылық, сабырлылық, ұяңдық, 

салмақтылық тән болса, қаланың 

баласына ұшқалақтық, сабырсыздық 

тән. #рине, бұдан бәрі де сондай екен 

деген ұғым тумаса керек. Gйткені 

әр адамның !зіне тән ерекшеліктері 

болады. Ол кейде !скен ортаға да, 

тәлім-тәрбиеге де байланысты. Бірақ 

жағымсыз әдеттерге қала баласы ең 

алдымен үйірсек келетіндей к!рінеді. 

Gйткені күнделікті !мірде, жүрген 

ортасында солардың бәрін к!ріп 

!седі. Былайша айтқанда, к!з ал-

дында дайын үлгілер к!п. Соларға 

еліктейді, к!кейіне қондырады. Ауыл 

баласының алдында қалай дегенмен 

ел бар, елдің дәстүрі, салт-санасы 

бар. Ұлағатты с!з айтар үлкендер, 

ақсақалдар, әжелер бар. Ауылдың әр 

ұланы «кімнің баласысың, әкең кім, 

шешең кім?» деген сауалдарға жауап 

бере жүріп-ақ !здерінің кім екенін, 

тегінің қайдан шыққанын біле бастай-

ды. «Қайда барасың, қайдан келесің?» 

деген сауалдың !зі баланың бойындағы 

тәртіптілікті, жүріс-тұрысының дұрыс 

әрі түзу болып қалыптасуына негіз бо-

лады. Жалпы, адамды әңгімеге тарту, 

сұхбат құру, кеңесіп отыру, жақсы, 

ғибратты дүниелер айту – ұлттық 

ерекшелігіміз. 

Ауыл баласының тағы бір артық-

шы лығы жастайынан еңбекке ара-

ласып !сетіндігі. Еңбек – ауылдың 

тіршілік к!зі. Күнделікті !мір еңбек 

дейтін ұғыммен астасулы. Мысалы, 

су әкелу, отын жару, к!мір тасу, мал 

жайлау, ш!п шабу, қора-қопсыны 

тазалау, аула сыпыру, т.б. к!птеген 

еңбек түрлері баланы шынықтырып, 

қиыншылыққа т!зуге, ауыр еңбекке 

шыдамды болуға, жұмысты тиянақты 

атқаруға, жауапкершілікке, ептілікке 

тәрбиелейді. Ал қала баласы мұндай 

еңбектің бірін де к!рмей !седі. Ада-

ми қасиеттердің қалыптасуында 

еңбектің алатын !зіндік орны бар 

екенін ескерсек, еңбексіз ер жет-

кен баланың бойында ерік-жігер, 

намыскерлік аздау болады. Бүгінде 

қаншама қала балаларының уақыты 

дене еңбегінсіз !тіп жатыр. Gйткені 

қалада ауылдағыдай істей тін қара 

жұмыс жоқ. Қалалықтардың бала 

еңбегіне  к!зқарасы да басқа ша. 

Жасыратын несі бар, заманауи ата-

аналардың к!бі балаларын еңбекке 

баулығысы келмейді. Баласының 

еркін !скенін қалайды. Негізі, қала 

балаларының сабақтан тыс уақыт-

тарда к!біне-к!п бос жүретіндерін 

байқайсың. Бұл тұрғыдан алғанда 

ауыл баласының бос жүруге уақыты да, 

мүмкіндігі де бола бермейді. #йтеуір, 

алдында бір міндеттер, жұмыстар даяр 

тұрады. Бәріне үлгеру керек. С!йтіп 

жүріп, уақыттың да қадірін біліп !седі. 

Яғни, бойында уақытты бос !ткізуге 

қарсы иммунитет қалыптасады. Сон-

дай баладан күні ертең еліне елеулі 

еңбек сіңіретін азамат !сіп шығады. 

Мақаламыздың әлқиссасын ауыл-

дың тәрбие мектебінен бастадық 

қой. Ойымызды сонымен түйіндесек. 

Қаланы даттаудан аулақпыз. Себебі 

бо лашақ қалалық жерлерге ойы-

сып жатыр. Одан ешқайда қашып 

құтыла алмаймыз. Бірақ, десек те, 

қазақтың тамыры ауылда. Сол үшін 

де ауылды сақтап қалуымыз керек. 

Елбасының жаңа Жолдауында «Ауыл 

– ел бесігі» деген жобаны қолға алу 

қажеттігі айтылды. Сәтімен жүзеге 

асса, !те орынды бастама. Gйткені 

ұлттық болмысымыздың, тіліміздің, 

дәстүріміздің қаймағын сақтаудың 

бірден-бір жолы ауылмен байланысты.

Соңғы жылдары «болашағы жоқ 

ауылдар» деген ұғым пайда болды. 

Жалпы, осы с!здің !зі қаншалықты 

дұрыс? Ауылда неге болашақ болмау 

керек? Мүмкін жергілікті жердегі 

жұмыстар жүйелі ұйымдастырылмай 

отырған шығар? Осының анық-

қанығын зерттеп жатқан кім бар? 

Тұрақты жұмыс пен табыс к!зі бол-

са, !мір сүруге қолайлы жағдайлар 

жасалса, ел-жұрт ауылдан кетпес 

еді ғой. Кеше т үтіні т үзу шығып 

отырған кейбір ауылдардың бүгінгі 

ахуалын, сұрықсыз кескін-келбетін 

к!ргенде жаның ашиды. Сондай 

ауылдармен бірге қаншама ұлттық 

құндылықтарымыз, руханиятымыз 

жоғалып жатыр. Ауыл, шын мәнінде, 

ел бесігі екенін естен шығармасақ 

екен. 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

Ауыл мен қала баласы

Азаматтың суреті
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Ойынның тәрбиелік мәні

– Шырағым, – деді салиқалы 

келген орта жастардағы кісі.  – 

Байқаймын, әдеп сақтап отырсың. 

Дәмнен ешкім үлкен емес, оның 

үстіне «кемедегінің жаны бір» деген, 

ұялма, дастарқан басына кел. 

Таныса келе жүзінен мейірімді лік-

тің шуағы т!гіліп тұрған азаматтың 

аты-ж!ні #мірсейіт #лиев екенін 

білдім, екеуміз әріптес болып шықтық. 

Gмірден к!ргені мен түйгені мол 

ел ағасы Шымкент қаласындағы 

«Оңтүстік Қазақстан» газетінің бас 

редакторы екен. 

– Аға, мен қызмет атқаратын «Село 

жаңалығы» газеті редакторының да 

тегі #лиев. Ғани аға да !зіңіз сияқты 

мейірімді жан, – дедім есімі бүкіл 

Қазақстанға белгілі журналиспен 

танысқаныма қуанып.

– Негізінде, #лиевтер жаман бол-

майды, – деді жаңа танысым әзілдеп. 

– айтпақшы, сенің де аты-ж!нің маған 

!те таныс. 1967 жылы «Лениншіл 

жасқа» жарияланған аты шулы «Менің 

оқығым келеді» деген мақаланың авто-

ры сен емессің бе, інім? 

Шынында да, «Газеттің !зі бір 

күндік, с!зі мың күндік» деген осы. 1965 

жылы болатын, туған ауылымдағы орта 

мектепте  тәп-тәуір оқып жүргенмін. 

#кем Ұлы Отан соғысының ардагері 

еді, бір қолын майданда қалдырған жа-

уынгер. Қолғабыс болсын деді ме екен, 

мені аяқасты мектептен шығарып 

алып,  ауылдағы үлкен к!шенің 

жекеменшік қойын бақтырып қойды. 

Орысша айтқанда пастухпын. Таңертең 

менімен қатарлас балалар улап-шулап, 

мектепке бара жатады. Ал мен болсам, 

қой біткенді маңыратып, !ріске айдап 

бара жатамын. Қойшы бала болсам 

да, қолымнан газет-журналдарды бір 

тастамаймын. #сіресе, республикалық 

жастар газеті «Лениншіл жасты» 

күн құрғатпай оқимын. Қызықты 

мақалалар к!п басылады, сондай-ақ 

жастар тәлім-тәрбиесі, олардың !мірі 

мен тыныс-тіршілігі туралы жан-

жақты жазылып, күрделі мәселелер 

к!теріледі.  Бірде оқығысы келсе де, 

оқи алмай жүрген мен сияқты баланың 

жан күйзелісін осы газеттен оқып, 

үлкен ойда қалдым. Менің де оқып, 

қатарымнан қалғым келмейді, иә, 

мектепті бітіріп, !зің қалаған бір оқу 

орнына түсіп, Абай атамыз айтпақшы, 

дүниеге қажетті бір кірпіш болып 

қаланғанға не жетсін! Осы ой мені 

қатты толғандырып, қолыма қалам 

алып, қой соңында салпақтап, күйзеліп 

жүр генімді, ата-анамның менің уақыт-

ша мал тапқаныма мәз болып болаша-

ғымды ойламайтынын қағаз бетіне 

түсірдім. Дәл осылай болады деп 

1929 жылы қолдан күштеп жасалған 

коллективтендіру науқаны кезінде 

партияның солақай саясатына қарсы 

шыққандар да – созақтықтар. Бұл 

ұлттық к!теріліс қазақ тарихында 

«Созақ к!терілісі» деген атпен қалды.

Аудандық партия комитетіне 

кіріп, іссапардың мақсатын айт-

тым. Үгіт-насихат б!лімінің 

меңгерушісі  мен баратын  

«Жартыт!бе» совхозына те-

лефон соғып, к!лік жіберу 

ж!нінде тапсырма берді. К!п 

ұзамай-ақ совхоздың партия 

комитетінің хатшысы Gміртай 

Исаевтың «Уазигімен» жолға 

шықтық.  Созақ ауданының 

орталығы – Шолаққорған ауылы 

мен «Жартыт!бе» совхозының екі 

арасы әрі кетсе 15 шақырымдай 

болып қалады. Жолсапарға шығар 

алдында баратын шаруашылықтың 

т а р и х ы  м е н  қ а з і р г і  т а ң д а ғ ы 

екеуің үйге келіп, дәм татыңдар. 

Қазақ – әрқашанда меймандос, 

қонақшыл халық. Бұл салт-дәстүр 

әсіресе, Оңтүстік Қазақстанда жақсы 

сақталып, қаймағы бұзылмай келеді. 

С о в  х о з  д и р е к т о р ы н ы ң  ш ы н а й ы 

к!ңіліне іштей риза болып тұрдым. 

Исабектің құдай қосқан жары Сәбина 

мені к!птен бері білетін жандай жылы 

қабылдады. Т!ргі б!лмеде сабақтарын 

пысықтап отырған үйелмелі-сүйелмелі 

екі бала орындарынан тұрып, ізетпен 

сәлем берді. Сол сәтте Асқар мен Абы-

лай болашақта министр дәрежесіне 

дейін к!теріліп,бүкіл исі қазаққа белгілі 

мемлекет және қоғам қайраткерлері 

болады десе ешкім сенбеген болар еді. 

Ауылдық ауруханада бас дәрігер бо-

лып қызмет атқаратын Сәбина жеңгей 

дастарқанды жайнатып тастапты, бабы-

мен піскен сірнені сүйсіне жедік. Ашық-

жарқын әңгіме отырыстың ажарын аша 

түскен.Журналистік сапар кезінде талай 

ығай мен сығайдың дастарқанынан 

дәм таттым. Бір аңғарғаным, елге есімі 

белгілі азаматтардың к!бісінің  бала-

лары ерке болып келеді. Асқар мен 

Абылай болса үлкен дастарқанның бір 

шетінде томпиып қана тыныш отыр, 

алдарындағы тағамды үнсіз ішіп болған 

соң, аналарына рақметін айтып, орын-

дарынан тұрды. Біз бел жазбақ болып, 

тысқа шыққанымызда сүйкімді балалар 

ауланың ішін реттеп, тазалап жүр екен. 

– Асқар мен Абылай тәрбиелі,  

еңбексүйгіш балалар екен, – дедім 

сүйсініп.

– «Баланы жастан» деп данышпан 

аталарымыз бекер айтпаған ғой, – деді 

Исабек. – Шаруашылықтың жұмысы 

деп кейде бала тәрбиесіне онша мән 

бере бермейміз, бұл әрине дұрыс емес. 

«К!рінген тау дың алыс тығы жоқ» 

демекші, балалар ды кіш кентайынан 

ізгілік пен жақ сылыққа, адалдық пен 

еңбексүй гіш тік ке тәрбиелеп, дұрыс 

білім беруге айырықша к!ңіл б!лген 

абзал. Кішкен тайынан ұлттық салт-

дәстүрін, тарихын, ана тілін қастерлеп, 

сыйлап !скен бала ешқашан да жаман 

болмайды.

Шай үстінде де талай-талай ғиб-

технология. Белгілі педагог А.С.Макаренко 

ойынға үлкен мән бере отырып, ойынды 

тәрбиеленушілер !міріне міндетті түрде 

енгізіп отырады. Ол балалардың ойынға 

деген сүйіспеншілігі мен қызығушылығын 

тәрбиелейді деп қарастырады. 

О й ы н н ы ң  т е х н о л о г и я л ы қ  н е г і з г і 

ерекшелігі – балалар үн-түнсіз ойнамайды. 

Тіпті жалғыз қалғанның !зінде де с!йлесіп 

жүреді. Ойын барысында с!йлесу қарым-

қатынасы үлкен р!л атқарады. С!йлесе жүріп 

балалар пікірлесіп, әсер алысып, ойынның 

түпкі ниеті мен мазмұнын анықтайды. 

Ойынның негізгі құрылымдық элементтеріне 

ойынның !зінен туатын және балалар жа-

сайтын немесе тәрбиешілер ұсынатын ойын 

ережесі жатады.

Ойынның түпкі ниеті – балалардың нені 

және қалай ойнайтынының жалпы анық-

та масы. Мысалы, сюжетті-р!лдік ойындар: 

«Поч та», «Дәріхана», «Дүкен», «Аурухана», 

«Кітап хана»,  «Отбасы», «Балалар бақшасы». 

В.А.Сухомлинскийдің с!зімен айтар 

болсақ, «Ойынсыз ақыл-ойдың қалыпты да-

муы жоқ» және болуы да мүмкін емес. Ойын 

дүниеге қарай ашылған үлкен жарық терезе 

іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі 

ратты әңгіме қозғалды. Совхоздың 

еш қашанда таусылмайтын шаруасы 

бастан асып жатса да, Исекеңнің уа-

қыт тауып, к!п оқитынын с!з сапта-

сынан аңғардым. Шаңырақ иесі әде-

биет және !нер иелерімен дос-жаран 

болып, араласып жүретіндігін ерекше 

бір мақтаныш сезіммен әңгіме етіп 

отырды. Осы шаңырақта с!з зерге-

рі нің асқан шебері, жазушы Т!кен 

#лімқұлов, атақты сыншылар Т!леген 

Тоқ бергенов, Асқар Сүлейменов, 

талант ты кинорежиссер Сатыбалды 

Нарымбетов бастаған белгілі қалам-

герлер, !нер қайраткерлері сыйлы 

қонақ болып, берекелі дастарқаннан 

дәм татыпты.

– Қазақтың маңдайына біткен та-

лантты қаламгер, атақты «Ақбоз ат» 

романының авторы Т!кен #лімқұлов-

тың жұбайы дүниеден озғанда, біршама 

уақыт біздің ауыл да тұрды. Қолымнан 

келгенше Т!кеңе қамқорлық к!рсетіп, 

шығар ма шылықпен шұғылдануына 

жағдай жасадым. Ағаның жан-дүниесі 

күмбірлеген күй еді ғой, – деді Исекең 

жазушы ағасын сағынышпен еске алып.

Ертесіне совхоз директоры, партком 

хатшысы үшеуміз шаруашылықтың 

бірнеше б!лімшесін аралап, елтірі 

! н д і р у ш і л е р д і ң ,  м а л ш ы л а р д ы ң , 

ш!п дайындаушылардың, құрылыс-

шылардың жігерлі, берекелі істерімен 

танысып, риза болдым.Сондай-ақ 

қарапайым еңбек адамдарына жасалған 

әлеуметтік және мәдени-тұрмыстық 

шаралар да жүрекке қуаныш әкеледі.

К!зден бұл-бұл ұшқан сол бір кезең 

шын мәнінде ырыс пен берекенің, 

татулық пен бірліктің,  ауылдың 

еңбекпен гүлденген керемет кезі еді. 

Созақ ауданынан жазған мақалам бас 

редактордың к!ңілінен шықты.

Бір !кініштісі, «Оңтүстік Қазақ-

станда» небәрі бір аптадай ғана қызмет  

атқаруға тура келді. Ойламаған жерден 

анам қайтыс болып, артында кәрі әкем, 

кішкентай-кішкентай үш қарындасым 

қалып, амалсыздан елге оралдым. 

Содан бері 40 жылдан астам уақыт 

!тіпті, заман, дәуір !згерді. Бірақ 

«Жартыт!беде» !ткен екі күнім әлі 

есімде. #сіресе, елін, туған жерін, қалай 

!ркендетіп, гүлдендірсем деген ізгі 

жүректі, іскер азамат, совхоз директо-

ры Исабек Мырзахметовтың жарқын 

бейнесі к!з алдымда қалып қойыпты. 

Кезінде Шымкент қаласындағы 

Қазақ қарак!л елтірісі ғылыми-зерттеу 

институтының бас директоры болған, 

ауыл шаруашылық ғылымының док-

торы, академик #бдірахман Омбаевты 

жақсы танушы едім. Бүгінде Алматы 

қаласында тұратын белгілі ғалымды 

жақында кездестіріп қалдым.

– #беке, қасиетті Созақтың түлеп 

ұшқан бір азамат ретінде сені жақсы 

білемін. Кезінде Созақ ауданында әкім 

болып, туған ауданыңды к!ркейтуге 

лайықты үлес қостың. Осы ауданда 

үлкен шаруашылықты басқарған 

елдің бір елеулісіне айналған Исабек 

Мырзахметов деген азамат бар еді. Сол 

кісіні танисың ба? – дедім әңгімеге 

тартып. 

– Танығанда қандай, – деді құрда-

сым. – Ел сыйлайтын, білікті басшы, 

үлкен азамат еді, Исекең. Gмірден оз-

ғанына біраз жыл болды.  Совхоздың 

директоры кезінде ауыл шаруашылығы 

ғ ы л ы м ы н ы ң  к а н д и д а т ы  ғ ы л ы м 

дәрежесін қорғап, Оңтүстік Қазақстан 

облысында қарак!л елтірісінің !р кен-

деуіне үлкен үлес қосты. Кейінірек 

екеу міз қарак!л елтірісі ғылыми-

зерттеу институтында бірге қызмет ат-

қардық. Ағалы-інілі ретінде араласып, 

бір-бірімізге деген сый-құрметіміз 

ерекше болды. Талай рет Исабек ағаң-

ның шаңырағында болып, Сәбина 

жең геннің қолынан дәм татқам. #ттең, 

ел сыйлаған абыройлы азамат қос 

ұлы Асқар мен Абылайдың  шыңның 

биігіне шығып, министр дәрежесіне 

жеткенін, белгілі мемлекет және қоғам 

қайраткері болғанын к!ре алмай кетті. 

Мырзахметовтар шаңырағының ырысы 

мен берекесі болған Сәбина анамыз 

бүгінде 80 жаста, Алматы қаласында 

тұрады. Ұлдары мен қыздарының, 

келіндерінің, немере-ш!берелерінің 

ыстық ықыласына б!ленген ардақты 

ана,  шын мәнінде бақыт құшағына 

б!ленген ана. 

Мен «Оңтүстік Қазақстан» газетін-

дегі алғашқы және соңғы жолсапа-

рымды әңгіме етіп, !ткен күндерді 

сағынышпен еске алдық...

* * *

Исабек Мырзахметовтың қос ұлы 

Асқар мен Абылайды !згелерге үлгі 

етіп, сырттарынан әрдайым тілеулес 

болып жүрсем де, кездесудің бір сәті 

түс пепті. Иә, ұлағатты тәлім-тәрбие 

әр қашанда !зінің жемісін береді. 

Асқар мен Абылай ізгілік пен іскерлік-

тің қос тізгінін қатар ұстап, ата-ана, 

ел се німін ақтады. Ағайынды екеуі 

де адам гершілігімен, үлкен ұйым-

дастырушылық қабілетімен да раланып, 

Тәуелсіз Қазақстанның мемлекет және 

қоғам қайраткерлеріне, тұлғалы аза-

маттарына айналды. Асқар Мырзах-

метов Оңтүстік Қа зақ стан облысының 

әкімі,  «Нұр Отан» партиясының 

т!рағасының бірінші орынбасары, 

ауылшаруашылық ми нистрі болып, 

абыройлы еңбек етті. Асқар бүгінде 

Жамбыл облысының әкімі болып, ел 

игілігі үшін жемісті еңбек етуде. Иса-

бек Мырзахметовтың кіші ұлы Абы-

лай әке, аға жолын қуып, талай асқар 

биіктен к!ріне білді, кезінде үлкен 

бір министрлікті бас қарды. Бүгінде 

Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлер 

палатасының т!ра ғасы. «#ке к!рген – 

оқ жонар» деген осы. 

Бетін аулақ қылсын, жеке басы ның 

қамын бәрінен де жоғары қойып, ар 

мен ұятты сатып, халық бай лығын то-

нап, шетел асып кеткен ми нистр ді де, 

әкімді де жақсы білеміз. Қазақстанды, 

қастерлі де, қасиетті, қазақ халқын, ата-

дан балаға мирас болған салт-дәстүрін,  

діні мен ана тілін сүйетін азаматтар 

ешқашанда халқын, Отанын  сатпайды. 

Ағайынды Мырзахметовтар солардың 

қатарына жатады. Олар Елбасының ай-

нымас серігі ретінде ата-бабаларымыз 

аңсап !ткен Тәуелсіздігімізді сақтау, 

нығайту жолында табандылықпен 

еңбек ете бермек. Мен осы жол-

дарды жазып отырып,  к!не Тараз 

жерінде VII ғасырда !мір сүрген Жүсіп 

Баласағұнның «Gзі жақсы адамға бақ 

та, бақыт та қонады» деген даналы  

с!зін есіме алдым.

Доқтырхан ТҰРЛЫБЕК,
жазушы, Халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты

кім ойлаған? Бір ай !тпей жатып, 

«Лениншіл жасқа» әлгі мақалам жарқ 

етіп шығып, бүкіл елді шулатты. Жан-

жақтан келген комиссия атаулы қара 

қытайша қаптап, «адам болайын деп 

жүрген балаңды оқытпай, қой соңына 

салып қоюға саған кім құқық берді» 

деп әкемді қатты қыспаққа алды... К!п 

ұзамай-ақ мен қайтадан мектепке бара 

бастадым.

«Оңтүстік Қазақстан» газетінің 

бас редакторы #мірсейіт ағаны да 

сол мақала бей-жай қалдырмаған 

болып шықты.

– Доқтырхан, – деді белгілі 

журналист  арқамнан қағып. – 

Қойшы бала болсаңда сонда 

үлкен мәселе к!тердің. Ай-

тулы мақалаң сол кездегі 

қоғамға үлкен ой тастап, 

сенің әкең сияқты к!п-

т е г е н  ә к е  ! з  р а й ы -

н а н  қ а й т ы п ,  т а -

лай-талай балалар 

мек тепке оралды. Білім ордасында 

оқуларына жүрдім-бардым қарайтын 

балалар да ойланатын болды. Мектепті 

бітірген соң, үлкен құрылыста еңбек 

еткеніңді, әскер қатарынан оралып 

аудандық газетке орналасқаныңды, 

ҚазГУ-дің журналистика факультетіне 

сырттай оқуға түскеніңді кейінірек 

«Лениншіл жас» біздің т!л баламыз 

деп тәмпіштеп жазғанын да оқыдым. 

Сыртыңнан тілеулес болғандықтан 

«Лениншіл жасқа», «Социалистік 

Қазақстанға» жазып жүрген мақала-

ла рыңды, очерктеріңді оқып жүрмін, 

бір қуанатыным, қаламың кәдім гідей 

т!селіп қалыпты. «Оңтүстік Қазақ-

станның» ауыл шаруашылығы б!лімінде 

тілшінің орны бар,  бізге келсең қайтеді?

Шынымды айтсам, бұл мен күт-

пеген ұсыныс еді. Облыстық немесе 

республикалық басылымдарда ба-

ғымды сынап к!рсем деп, іштей арман-

дап жүретінмін. Құдайдан сұрағаным 

алдымнан шығып тұр. 

– «Шақырғанға бармасаң, шақыр-

ғанға зар боласың» деген, аға. Шындап 

шақырсаңыз неге бармаймын, бара-

мын, – дедім нақты шешімге келіп. 

...Екі күннен соң Шымкент қала-

сындағы «Оңтүстік Қазақ стан» газе-

тінің бас редак торы #мірсейіт #лиев-

тің кабинетінде отырдым. 

– Інім,  – деді бас редактор жұмысқа  

қабылдау ж!ніндегі !тінішіме қол 

қойып жатып. – Gзің де жақсы білесің, 

жаңадан келген тілші жұмысқа бір ай 

сынақпен қабылданады. Бұдан сү-

рінбей !тетіндігіңе сенімдімін. #зір ге 

бойдақсың, қаладағы  жатақха на лар-

дың бірінен орын тауып берерміз. Ал 

қызметің құтты болсын!

Екі-үш күннен соң, Созақ ауданы-

на алғашқы жол сапарыма аттандым. 

Бұл !ңірде болмасам да, к!рнекті 

жазушы Т!кен #лімқұловтың «Ақбоз 

ат» романы арқылы жақсы білемін. 

Созақ дегенде қазақтың атақты 

күйшісі Сүгірдің  керемет күйлері дәл 

құлағымның түбінен күмбірлегендей 

болады. Осы қасиетті !ңірде Қарабура 

бастаған әулиелердің ескі бейіттері 

ғасырлар қойнауынан сыр шертеді. 

«Қазіргі  жас буын, бүлдіршіндер – 

мемлекетіміздің мығым тірегі» деп Елбасы 

Н.Назарбаев атап к!рсеткендей, жас!с-

пірімдердің жан-жақты даму негіздері – мек-

тепке дейінгі мекемеден бастау алады.

Қазіргі  уақытта балаларды оқытуға 

арналған әдістемелер, соның ішінде ойын 

технологиясы кеңінен даму үстінде. Яғни, 

ойынды игеру балалардың жан-жақты бо-

луына зор ықпалын тигізеді. Сондықтан 

тіршілігіне, еңбектегі қолжеткен та-

быстарына айрықша назар аудардым. 

Негізгі мамандығы мал дәрігері болып 

келетін совхоз директоры  Исабек 

Мырзахметов – тәжірибелі, ысылған 

басшы. Барлық к!рсеткіштер бойын-

ша жақсы нәтиже к!рсетіп келе 

жатқан шаруашылық аудан бойын-

ша озат атанып, абырой биігінен 

к!рініп жүр. Совхоз негізінен қарак!л 

елтірісін !ндірумен шұғылданады. 

Атқарылатын жұмыстың !німділігі мен 

сапасына айырықша назар аударған 

жартыт!беліктер – аудан, облыс 

к!лемінде ғана емес, республикалық, 

Бүкілодақтық еңбек жарыстарын-

да топ жарып жүрген еңбек ұжымы. 

Республикалық және Бүкілодақтық 

жарыстарда үздік атанған совхоз 

бірнеше рет ауыспалы Қызыл Туға ие 

болды. Gндірілген қарак!л елтірілері 

Москвадағы Халық Шаруашылығы 

Жетістіктері к!рмесінде талай рет 

алтын  және күміс медальға ие болды. 

Совхозда қойдан басқа жылқы, ірі қара, 

түйе !сіріледі. Совхоз еңбеккерлері т!рт 

түлік мал !сірумен бірге қоғамдық малға 

арнап, жем-ш!п қорын дайындауға 

да айырықша назар аударып, аудан 

бойын ша алда келеді.

– Совхозда туған жерді қадір тұтып, 

еңбекті сүйе білетін жандар тұрады. 

Бірлік пен  ынтымақ бар жерде жетістік 

те, ырыс пен береке де қатар жүреді, 

– дейді партия ұйымының хатшысы 

Gміртай Исаев мақтаныш сезіммен.

С о в х о з  д и р е к т о р ы  И с а б е к 

Мырзахметов қабағы ашық, жылы 

жүзді жан болып шықты. Мені бірінші 

рет к!ріп тұрса да, тосырқай қойған 

жоқ, ықыласпен қарсы алды.

– Шырағым, – деді шаруашылық 

басшысы. – Шымкент пен біздің 

ауылдың арасы біраз жер, шаршаған 

боларсың, біраз демалып ал. Амандық 

болса, ертең шаруашылықты бірге ара-

лаймыз. «Мың рет естігенше, бір к!рген 

артық» деген. Ел ырысы үшін атқарып 

жатқан игі істі !з к!зіңмен к!ріп, 

бағасын бере жатарсың. Қонақүйден 

жайлы бір б!лме дайындап қойдық. 

Жуынып-шайынып алған соң, Gміртай 

олардың оқу іс-әрекетін арттыру үшін ойын 

элементтерін тиімді пайдалану керек. Сол 

арқылы бала қоғамдық тәжірибені меңгереді.  

Қандай ойын түрлерін қолдануға болатынын 

ұйымдастырылған оқу қызметінің мазмұнына, 

мақсатына, жас ерекшелігіне сәйкес таңдалуы 

керек. Яғни бала тілін дамыту барысында 

ойын элементтерін қолдану – балалардың 

!здігінен дамуына, жетілуіне, қабілетті тұлға 

болып қалыптасуына жол ашатын таптырмас 

жасампаз !мірімен ұштасып, !зін қоршаған 

дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз 

– ұшқын, білімге құмарлық пен еліктеудің 

маздап жанар оты. 

Психологиялық тұрғыдан алып қарағанда 

мектепке дейінгі балалар белсенді болып 

келеді. Р!лдік ойындарды табысты және 

қарқынды жүргізе біледі. С!йлеу әрекетінде 

қозғаушы күш – ырғақ. С!йлеу ырғағын 

құру тәрбиешілердің р!лдік ойындар-

ды ұйымдастырудағы ең қиын іс-әрекеті. 

Балалардың қызығушылығын арттыру 

мақсатында тәрбиеші ойынға қатысушының 

!зіндік с!з ырғағын бейнелеп к!рсетіп, тап-

сырманы дұрыс құра білуі керек. Тақырыптық 

«р!лдік ойындар», «қимылды ойындар», 

«дидактикалық ойындар» жас!спірімнің 

с!йлеу дағдысын қалыптастырады. 

Қазақ халқы мәдени мұраларға бай. 

Ұлттық ойындар атадан балаға, үлкеннен 

кішіге мұра болып жалғасып келеді. #рине, 

ойын !нер ретінде әдебиет пен мәдениеттің 

сан алуан түрлеріне қабысып, астасып келіп, 

бірін-бірі толықтырып байыта түседі. Іс-

қимылдық ойындарды ұлттық ойындар 

желісінде ұйымдастыруға болады. Мысалы: 

«Соқыр теке», «Асық», «Бәйге», «Тақия 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

тастамақ», «Арқан тартыс». Бала !мірінің 

кезеңі ойын арқылы жетіледі. 

Баланың бойына ана тілін, ата-баба сал-

тын сіңірген, оны қастерлей білетін азамат 

қылып !сіруде ұсынатын ең басты құралымыз 

– ұлттық ойындар. Жас!спірім  ойын арқылы 

дүниені танып, түсінігі арқылы қабылдап, 

ересектерге еліктей жүріп үйренеді, !з бойына 

қабылдайды. 

Қорытындылай келе айтарымыз, ойын 

– балалардың таным белсендігін жандан-

дыратын, !здігінен ойлауын дамытатын 

тәсілдердің бірі. Олар кез келген оқу ма-

териалын қызықты да тартымды қылып, 

балалардың к!ңіл-күйін  к!теруге, !здерінің 

жұмыстарына қанағаттануға және !тілген 

тақырыпты жеңіл меңгеруге к!мектеседі. 

Тақырыпты ашу барысында ойын арқылы 

дамытуға арналған тапсырмалар жүйелі 

қолданылып, ұйымдастырылып отырса, 

сонда ғана тәрбиешінің тақырып мақсатын 

ашуына мүмкіндік береді. 

Маржан  АБДИКАДИРОВА, 
№31 «Салтанат» балабақшасының 

тәрбиешісі
ШЫМКЕНТ 
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Б
ектұр Т!леуғалиұлы 1940 жылы 

27 қаңтарда Маңғыстау облы-

сы (бұрынғы Атырау облысы) 

Маңғыстау ауданындағы Тұщықұдық 

елді мекенінің жанындағы Егдір деген 

жерде дүниеге келген. #кесі Т!леуғали 

соғыс басталысымен майданға аттанып, 

1944 жылдың қыркүйек айында Варшава 

маңында қаза тапты, сол жердегі бауыр-

ластар зиратына жерленген. 

Бекең шешесінің тәрбиесінде болып, 

соғыс кезіндегі қиыншылықтарды к!ріп, 

ерте есейеді. #уелі Тұщықұдық аулындағы 

жетіжылдық мектепте оқып, оны бітірген 

соң Таушықтағы Шахта мектебіне ау-

ысып, 8-10 сыныптарды осында оқып, 

орта білім алып шығады. Тумысынан 

зерек бала қолы жеткен жұмыстарға ара-

ласып, еңбекке ысыла жүріп, бірте-бірте 

қолы жеткен білім баспалдақтарынан 

!тіп жетіледі. Шахта орта мектебінде 

оқып жүрген кезінде қысқа мерзімдік 

шоферлік курсты қоса тәмамдайды. 1957 

жылы мектеп бітіргеннен кейін еңбек жо-

лын !зінің туған ауылы Тұщықұдықтағы 

«Амангелді» ұжымдық шаруашылығында 

жүргізушіліктен бастап, кейін инженерлік 

жұмысқа ауысады. Атырау қаласындағы 

ауылшаруа шылық техникумының меха-

никаландыру б!лімін және Мәскеудегі 

Кәсіподақтардың жоғары мектебінің эко-

номика факультетін бітіреді. 

Ауыл шаруашылығы жұмыстарында 

қатар дағы инженер бола жүріп, осы са-

ланың ұңғыл-шұңғылына қанық қан ол 

бірте-бірте қызмет баспалдақтары мен 

!рлеп, 1962-1978 жылдары Маңғыстау 

ауданының «Октябрьдің 50 жылдығы», 

Куйбышев, Ералиев атындағы кең-

шарларда бас инженер болып қызмет 

атқарды. 

1978-1980 жылдары Куйбышев атын-

дағы кеңшарда партия комитетінің хат-

шысы, аудандық партия комитетінің б!лім 

меңгерушісі болып, партиялық қызметтің 

де жауапкершілігін сезініп, білікті маман 

болумен қатар, ұйымдастырушылық 

жұмыстарға да т!селіп, еңбекқорлығы мен 

табандылығының арқасында сол кездегі 

партия, кеңес орындары басшыларының 

сеніміне ие болып, оған Маңғыстау 

секілді табиғаты қатаң !ңірдегі ұжымдық 

шаруашылықты басқару жұмысы тапсы-

рылады. 1980-1991 жылдары Маңғыстау 

ауданындағы «Октябрьдің 50 жылдығы» 

атындағы кеңшар директоры болып 

қызмет еткен жылдар шаруашылық бас-

шысы үшін ерекше сын болды, Бәкең ол 

сыннан да сүрінбей !тті әрі !зінің қандай 

шаруашылық болса да, халықпен тіл та-

быса отырып, еңбекті тиімді ұйымдастыра 

алатынын к!рсетті.

 Бұл кеңшар бұған дейін басшы тұрақ-

тамай, шаруасы алға жылжымай қойған 

шаруашылықтың бірі болатын. Дирек-

тор лауазымында да !зін іскер басшы, 

шаруаның білікті ұйымдастырушысы 

таңбасында «Зираттағы оттар» және 

«Құткелдінің оралуы» секілді әңгі-

мелерінің де !зіндік орны бар. Gмірде 

болған деректердің ізімен әдемі тәмсілдеп 

жазылған бұл шығармалар оқырманын 

бейжай қалдырмай, шымыр да ширақ 

қызғылықты сюжетімен, к!ркем тілімен 

елітіп отырады. Сондықтан да болар, 

бұл туындылар орыс және басқа да 

шет елдердің тілдеріне де аударылып, 

миллиондаған әлем оқырмандарына 

қолжетімді к!ркем дүниеге айналды.

Б.Т!леуғалиев 2008 жылы жарық 

к!рген «Маңғыстау» энциклопедия-

сы ның редакциялық алқа мүшесі бол-

ды. Кейінгі жылдары !зі бастама к!-

теріп, облыс әкімінің қолдауымен бір 

топ мамандар «Маңғыстау облысының 

ауыл шаруашылығы энциклопедиясын» 

дайындап, ол Алматыдағы «Арыс» бас-

пасынан жарыққа шықты. Облыстың 

ауыл шаруашылығы туралы кең к!лемде 

мағлұмат беретін мұндай салалық әмбебап 

басылым тұңғыш рет жарық к!ріп отыр. 

Gткен ғасырдың жиырмасыншы жыл-

дарынан бастап !ңірімізде құрылған 

серіктестік, артельдер, колхоздастыру 

кезеңі, ауылдық кеңес, кәсіподақ, пар-

тия, комсомол ұйымының басшылары, 

еңбек озаттары мен ардагерлері тура-

лы мәліметтер мен Маңғыстаудың мал 

шаруашылығы, балық шаруашылығы, 

аңшылық, ұсталық, зергерлік, т.б. са-

лалардан танымдық материалдарды 

қамтитын бұл басылымға Бәкең тікелей 

жетекшілік етіп, облыс тұрғындарының 

алғысына б!ленді. 

Бәкеңнің еңбектегі  жетістіктері 

лайықты бағаланып, «Нұр Отан»  саяси 

к е ң е с і н і ң  Қ ұ р м е т  г р а м о т а с ы м е н , 

«В.И.Лениннің туғанына 100 жыл», «Ең-

бектегі ерлігі үшін», «Тіл жанашыры» 

ме даль дарымен және Маңғыстау облысы 

әкімі мен мәслихатының Құрмет грамо-

тасымен марапатталған. Ол – «Қазақстан 

Республикасының мәдениет қайраткері», 

«Қазақстанның құрметті журналисі», 

сондай-ақ Маңғыстау  облысының 

Маңғыстау ауданы мен Ақтау қаласының 

«Құрметті азаматы» атақтарының иегері. 

Gткен жылы мемлекеттік жоғары награда 

– «Құрмет» орденімен марапатталды.

Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан 

халқына арнаған биылғы Жолдауында: 

«Біз ауылдық жерлердің әлеуметтік ор-

тасын жаңғыртуға кірісуіміз қажет. Бұған 

арнайы «Ауыл – ел бесігі» жобасының 

іске қосылуы септігін тигізеді. Бұл жоба 

арқылы !ңірлердегі еңбекке қатысты 

идеологияны ілгерілетуді қолға алу ке-

рек» деп, ауылдың мәртебесін к!теру 

бағытында тағы бір бастамасын жария-

лады. Бұл қазақтың алтын бесігі – ауылға 

деген перзенттік парыз, еңбек адамы на 

деген құрмет, аға буынның еңбектегі ер-

ліктерін ұлықтауға деген жаңа қадам деп 

түсінеміз. 

Құдайға шүкір, қазір ақсақал жасына 

келіп абыз атанып, жастары ұлғайса да 

қарттықтың құрсауына мойынсұнбай, 

тұғырдан таймай еңбек етіп келе жатқан 

азамат ағаларымыз арамызда баршылық. 

Елінің тілеуін тілеп, мүмкіндігінше түрлі 

шаруаларға араласып, ақыл-кеңесін ай-

тып жүрген осындай жандарға құрметпен 

қараймыз, олардың бойындағы кісілік па-

расат пен !мірсүйгіштік рухқа сүйсінеміз. 

Олардың еңбек жолы, !мірлік тәжірибесі 

– елге мұра, жастарға үлгі. Солардың 

арасында Бектұр ағамыздың да !зіндік 

орны бар!

Соңғы кездерде елге еңбегі сіңген 

ғы лым мен білім, мәдениет саласы 

майтал ман дарының есімін оқушы жас-

тар арасында насихаттау, еңбектерін 

оқып-үйренуді жолға қою бағытында 

игілікті жұмыстар жүргізіліп келеді. 

Оқу орындарында ғалымдар мен ақын-

жазушыларға арналған кабинет ашу, 

клубтар мен үйірмелер ұйымдастыру 

секілді жақсы дәстүр қалыптасуда. Бұған 

бизнес !кілдері мен кәсіпкерлер қолдау 

к!рсетіп, мектептің рухани-материалдық 

тұрғыдан толысуына жаңа тыныс бе-

руде. Бұл да – «Рухани жаңғыру» ая-

сында жүзеге асып отырған бір жақсы 

үрдіс.  Осы орайда С.Жанғабылов 

атындағы Тұщықұдық орта мектебінде 

де осы білім ұясының түлегі, осы ауыл-

да туып-!скендердің ішінен тұңғыш 

рет Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі болған, Қазақстанның мәдениет 

қайраткері, Маңғыстау облысының 

құрметті азаматы, «Құрмет» орденінің 

иегері Б.Т!леуғалиевтің еңбектерін 

оқып-үйренуге арналған арнайы оқу 

кабинетін ашу туралы ұсыныс айтқымыз 

келеді. Бір айта кетерлігі, оқу кабинеті 

тек қана Тұщықұдық орта мектебінен 

ғана емес, сонымен қатар Маңғыстау 

ауданының басқа да мектептерінен 

ашылып жатса, ешқандай ерсілігі бол-

мас еді. Бұл ұсынысты мектептердің 

п е д а г о г и к а л ы қ  ұ ж ы м ы  м е н  а у ы л 

тұрғындары қолдайды  деп ойлаймыз. 

Мұндай шараның қаламгер азаматтың 

шығармаларын оқушылар арасында 

оқып-үйретіп, оларды ұлт тарихын зерде-

леп, елі мен жерін сүюге тәрбиелеуге игі 

ықпал ететіні с!зсіз.

Асқар ЖҰМАҚАЛИЕВ,      
Тұщықұдық орта мектебінде     

45 жыл ұстаздық еткен,      
ҚР-ның білім беру ісінің үздігі,     

Маңғыстау ауданының       
Құрметті азаматы. 

Тәжіғали БЕКҚАЛИҰЛЫ, 
еңбек ардагері, «Ерен  еңбегі үшін» 

медалінің иегері, Тұщықұдық
орта мектебінің 1967 ж. түлегі.

жүрсе, О.Сүлейменовтың еңбегі туралы 

мақаласы Москваның «Литературная 

газетасына» жарияланып, байыпты талда-

улары к!пшілікті елең еткізді. Сосын қолға 

қалам алып, орнығып отырып !зі де әдеби-

к!ркем, танымдық кітаптар жазуға кірісті. 

Бекең халықтың ауызша тарихы мен 

шежіресінің ізімен әлі к!пшілікке таны-

ла қоймаған жазбаша тарихи деректерді 

сабақтастыра отырып, тарихтың ақтаңдақ 

беттерін ашып, оны деректі-к!ркем 

туындыға айналдыруды мақсат етті. 

Соның нәтижесінде он-он бес жылдың 

ішінде «Балдағы алтын ақ болат», «Бас 

сардар» және «Адай тарихы сыр шертеді» 

атты кітаптар дүниеге келді.

Бекеңнің алғашқы к!лемді туындысы 

– күрескер ақын Махамбет Gтемісұлының 

!міріне арналған «Балдағы алтын ақ бо-

лат» хикаяты. Бұл шығармада ақын тура-

лы бұрыннан белгілі жайларды қайталап 

жатпай, ел есіндегі деректер мен естелік 

әңгімелерді сәтті пайдаланып, келісті 

штрих-детальдар арқылы ақынның !су 

жолын, күрескерлік тарихын нақты 

оқиғалар арнасында шынайылықпен 

бейнелеген. 

Қаламгер жоңғарға қарсы жан аямай 

күрескен, кіші жүз қолын басқарып, 

ерен ерліктің үлгісін к!рсеткен Шотан 

Назарұлының ерлік істері 2005 жылы 

«Бас сардар» атты тарихи-деректі хи-

каятын жариялады. Шотан Назарұлы 

– жоңғарлармен соғыста #білқайыр 

қалдырғанының айғағы. «Нағыз қазақ 

қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра!» деп 

Қадыр ақын жырлағандай, қазақтың әр 

үйінің т!рінде домбыра ілулі тұрады. 

Қазақтың бұл !нері ешқашан тозбай-

ды» деді А.Жайымов. 

Фестивальге қатысуға ниет біл-

дір ген 15 оркестр ұжымы облыс тық 

халық шығармашылығы орталы ғын да 

!нер к!рсетті. Концерт шымыл ды-

ғы Д.Нұрпейісова атындағы акаде-

миялық қазақ халық аспаптары ор-

кестрінің !нерімен ашылды. Бұл күні 

Қырғызстанның «М!л-м!л» фоль клор-

лық этнографиялық оркестрі, Ресейдің 

«Скиф» квартеті және К!кшетаудан 

келген К.Күмісбеков атындағы қазақ 

халық аспаптары оркестрі, ақт!белік 

А.Жұбанов атындағы қазақ ұлт аспап-

тары оркестрі !нер к!рсетті. Сондай-

ақ Павлодар, Ақтау, Қостанай, Астана 

қаласынан келген !нер ұжымдары 

Құрманғазы бабаның күйлерін Атырау 

сахнасында күмбірлетті. 

Gзбекстанның «Согдиана» мемле-

кеттік камералық халық аспаптары 

оркестрі, атыраулық «Нарын», тал -

ды  қорғандық М.Т!лебаев атын  дағы, 

Орал қаласынан келген Дәулет ке-

рей атындағы және Алматыдан Құр-

манғазы атындағы Қазақ мемле кет тік 

академиялық халық аспаптары ор-

кестрлері мен қызылордалық Тұр-

мағамбет атындағы халық аспаптары 

оркестрінің !нерімен жалғасты. Аты-

рау облысында екі күнге созылған күй 

додасы Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 

«Жайық» спорт-мәдени кешенінде 

қорытындыланып, оркестрлер шеруі 

ұйымдастырылды. 

Алтыншаш ҚҰРМАШЕВА

Суретті түсірген
Ерлан АЛТЫБАЕВ

да құлақтан кіріп, бойды алар әсем 

әндерді әуелетті. 

Оның репертуарындағы әндердің 

бәрі мағыналы да мәнді. Сон дықтан 

да концерт залында ине шан шар орын 

болған жоқ. С!йтіп, Қазақстан Рес-

публикасының еңбек сіңірген ар тисінің 

Қостанайдағы жер лес терімен жүздесуі 

жоғары деңгейде !ткендігін айтып 

!ткеніміз абзал. 

Кештің соңында руханият жана-

шыры, облыстық Мәдениет басқарма-

сының басшысы Ерлан Қалмақов және 

Амангелді ауданы әкімінің орынбаса-

ры с!з с!йлеп, Ғазиза Жұмекеноваға 

алдағы уақытта да мықты денсаулық, 

шығармашылық табыс тіледі. 

#йгілі әнші !з кезегінде Ерлан 

Болатұлы бастаған барлық зиялы аза-

маттарға және !нердегі досы, ком-

позитор-әнші Қалибек Деріпсал динге 

шынайы алғысын білдірді. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

ретінде танытқан Бәкеңнің арқасында 

бұл шаруашылық аяғына тік тұрып, тасы 

!рге домалап жүре берді, бірнеше жылдың 

ішінде аудан ғана емес, облыстағы 

алдыңғы қатарлы шаруашылықтардың 

сапына шықты. 

Б е к е ң н і ң  к е ң ш а р  д и р е к т о р ы 

болғанына т!рт-бес жыл !ткен соң 

Қазақстан бойынша озат тәжірибесімен 

танылған үш совхоз директорының бірі 

ретінде іс тәжірибесі «Озат тәжірибе 

к!пке ортақ» айдарымен «Дербестік 

және жауапкершілік» деген тақырыпта 

1988 жылы «Қайнар» баспасынан 20 

мың тиражбен кітап болып шығарылып, 

бүкіл республика к!леміне таратылды. 

Бұл Бекеңнің басшылық қызметінде қол 

жеткізген жетістіктері бүкіл республи-

ка бойынша мойындалып, тәжірибесі 

бүкіл елдің қадесіне жарайтын жаңалық 

есебінде қабылданды деген с!з еді. Сол 

Аталған шараға к!ршілес Ре-

сей, Қырғызстан, Gзбекстаннан ар-

найы келген қонақтар және еліміздің 

домбырашылары алдымен облыс 

орталығындағы күйшінің ескерткішіне 

гүл шоқтарын қойды.

Атырау аймағында осыдан 60 жыл 

бұрын 500 адамнан құралған !нер-

паздардың ұлт-аспаптар оркестрі күй 

т!кті. Сол кезде Бүкілодақтық фес-

тивальге дайындалған біріккен ор-

кестрді ұйымдастыруда есімдері аңызға 

айналған абыздарымыз бар шылық. 

Соның бірі облыстық ардагерлер 

кеңесінің т!рағасы, кезінде аталған ор-

кестрде !нер к!рсеткен айтулы !нерпаз 

Қатимолла Ризуанов шара барысында 

с!з с!йледі. 

– Бүгін Атырауда үлкен күй мереке-

сінің шымылдығы ашылуда. Сонау 1952 

жылы Алматыда !ткен фестивальге 

100 адам қатысқанда үлкен жаңалық 

болып еді. Одан кейін 500 адамдық ор-

кестр !нер к!рсетті. Исатай-Махамбет 

алаңында – 600, одан әрі мың адамдық 

оркестр құрылды. Gткен жылы Астанада 

!ткен шарада 3000 адам бір мезетте күй 

шертті. Сондай-ақ Елбасының Домбы-

ра күнін белгілеуінің де маңызы ерекше. 

Бұл басқа атаулы күндерден !згеше 

реңкте дараланады. Себебі бұл – руха-

ни жаңғыру мен кемелдену дің жемісі. 

Демек, домбыраның киесін сақтау – 

баршаға парыз, – деді Қ.Ризуанов. 

Бұл пікірді Астана қаласы Мемле-

кеттік академиялық филармониясы 

қазақ оркестрінің к!ркемдік жетекшісі, 

Атырау облысының Құрметті азама-

ты Айтқали Жайымов та қостады. 

«Қасиетті Атырау топырағында дом-

быра ұстаған дүлдүлдердің бас қосуы 

– Құрманғазы бабамыздың ұлылығына 

құрмет. Домбырашылар қай жерде бас 

қосса да Құрманғазының күйі асқақ 

күмбірлейді. Бұл – ұлы бабамыздың 

артына !лмейтұғын құдіретті күй 

Халық арасында �нер жұлдызы ата-
нып кеткен Ғазиза Жұмекенованың 
есімі бұл күндері күллі елімізге 
жақсы танымал. Jйткені күміс 
к�мей, жез таңдай әнші �зінің 
орындауындағы әндерімен жүрекке 
жол тапқан. 

Бұл жолғы кеші Елубай Gмірзақов 

атындағы облыстық филармония-

да !тті. Жерлесіміздің концертінің 

ұйым шылдықпен !туіне облыстық 

Мәдениет басқармасы тікелей мұрын-

дық болды. 

Қостанайлықтар к!ңілі – к!ктем, 

жаны жаз аяулы қыздарын сағынып 

қалыпты. Сондықтан оның шыр-

қауын  дағы халық әндерін, Қазақстан 

ком пози торларының туынды ларын 

және жергілікті азаматтар дың шығар-

ма ларын ерекше ықыласпен тыңдады.

Gңірдегі Амангелді ауданының 

Байғабыл елді мекенінде туып-!скен 

даңқты артист к!пшіліктің алдын-

бір қиын жылдарда ауыл шаруашылығын 

алға бастырудағы Бекең мен оның 

командасының қажырлы еңбегін заман-

дастары әлі күнге дейін мақтанышпен 

еске алып отырады. 

Еліміз тәуелсіздік алып, экономика 

мен шаруашылық шатқаяқтаған жыл-

дары да Бәкеңнің мойнына кәсіподақ 

жұмысына араласып, елді қиыншылықтан 

алып шығуға !з үлесін қосуға тура келді 

және мұны да абыроймен алып шықты. 

1991-2004 жылдары ауыл шаруашылығы 

қызметкерлерінің Маңғыстау облыстық 

кәсіподағы комитетінің т!рағасы бо-

лып қызмет еткен Бектұр Т!леуғалиұлы 

!зінің еңбекшілер мүддесін қорғау мен 

!тпелі кезең қиындықтарынан шығу 

жолындағы қолдан келген к!мегін аяп 

қалған жоқ. Елдегі таршылық пен жоқ-

шылық жайлаған кезеңде !мірден к!ргені 

мен түйгені мол, шаруашылық пен елдің 

жайын білетін тәжірибесі тағы да к!мекке 

келді. 

Бекең зейнеткерлікке шыққаннан 

кейін де «Мұнайтелеком» жауапкер-

шілігі шектеулі серіктестігінде осы 

мекеменің сұранысы бойынша аудар-

машы болып қызмет атқарды. Қазір 

де Бекең Маңғыстау облыстық «Қазақ 

тілі» қоғамдық бірлес тігінің басқарма 

т!рағасы болып және республикалық 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ның Маңғыстау 

об лысындағы !кілі болып қызмет атқарып 

келеді. 

Облыстық «Қазақ тілі» қоғамдық 

бірлестігі жыл сайын ақындар мүшәй-

расын, к!ркемс!з оқушылар мен шығарма 

жұмыстарының байқауын ұйымдастырып 

тұрады. Орта мектептер мен колледж 

оқушылары арасында Елбасы Н.Назарбаев 

еңбектері бойынша, қазақтың ұлы ақыны 

Абай шығармалары мен Қазақстанның 

халық жазушысы #.Кекілбаев шығарма-

шы лығы туралы, қазақтың салт-дәстүрі, 

әдет-ғұрпы ж!нінде шығарма жазушы-

лардың байқауын !ткізіп тұруды дәстүрге 

айналдырды. 

Бекең республикалық «Қазақ тілі» 

қоғамының соңғы үш Құрылтайына деле-

гат боп қатысып, туған тіліміздің тағдыры 

мен мәртебесі орайында с!з с!йледі. 

Республикалық басылым беттерінде ел 

мен жер, тіл мен тарих тақырыптарында 

үзбей мақалалар жариялап келеді . 

Мем лекеттік тіліміздің болашағы жо-

лында аянбай еңбектенген Бекең 2013 

жылдың қорытындысымен «Қазақ тілі» 

қоғамының қызметін жоғары деңгейге 

к!тергені үшін «Тіл жанашыры» құрмет 

белгісімен марапатталды.

Б.Т!леуғалиевтің тағы бір елеулі 

қыры – қаламгерлігі. Ұлт тарихына деген 

құрмет пен с!з !неріне деген құштарлық 

Бекеңді елу жасында әдебиетке алып 

келді. #уелі к!ркем шығармалар тура-

лы, тіл мен әдебиет жайындағы ойла-

рын мерзімді баспас!з беттерінде айтып 

ханның бас сардары болып қол бастаған, 

небір сұрапыл ұрыстарда ерлігімен 

к!рініп, ақыл-айласының арқасында хан 

қосынын қыспақтан шығарып отырған, 

Бұланты, Аңырақай шайқастарында ерен 

ерлік к!рсеткен атақты батыр. Автор 

Мәскеудегі Сыртқы істер министрлігі 

жанындағы мұрағаттан тапқан нақты 

деректеріне сүйеніп, тарихи тұлға туралы 

шындықты жарыққа шығарды. С!йтіп, 

бұрын тек ел аузындағы аңыз-әңгімелер 

мен қисса-дастандарда ғана айтылғаны 

болмаса, тарихшылардың назарынан тыс 

қалып келген ардақты Шотан батырдың 

бейнесі әдебиетте айшықталып, Қазақ 

тарихының 550 жылдығына шығарылған 

энциклопедиядан !з орнын тапты. 

Бекеңнің қаламгерлік қызметінің 

тағы бір белесі – оның 2007 жылы «Gлке» 

баспа сынан жарық к!рген «Адай тари-

хы сыр шертеді» атты роман-эссесі. Бұл 

ең бек қазақтың адай руының түп атасы 

Адай батырдың !мір жолы мен ерлік 

істерін нақты құжаттарға сүйене отырып, 

та рихи шындық тұрғысынан баяндайды. 

Романды қазақтың аңыз-шежірелері мен 

ғылыми еңбектердегі деректерді жинақ-

тап, әсіресе иран саяхатшысы #л-Ибн 

Баху ридың 1814 жылы жазған «Алғашқы 

қазақтардың бірігуі», сондай-ақ тарихшы 

#крам Мұхитбердінің «Қазақ құрамасы» 

атты 1797 жылы жазылған еңбегін негізге 

алып жазғанын айтады. Сол материал-

дар негізінде Адай атаның Қазақ елінің 

іргетасын қаласуда атқарған еңбегін 

к!р кем баяндайды. Қазақ хандығының 

құрылу процесіндегі іргелі оқиғалар арна-

сында Алшын тайпасынан шыққан күллі 

қазаққа мәшһүр жаужүрек батыр Адай мен 

оның балалары Келімберді мен Құдайке, 

олардан тарайтын Қосай мен Тәзіке тура-

лы әсерлі баяндалады. 

Б . Т ! л е у ғ а л и е в т і ң  қ а л а м г е р л і к 

қыры туралы баспас!з беттерінде к!р-

некті әдебиетші, тарихшы ғалымдар 

Ғ.Бексейітов, G.Мұқай, А.Айтқұлов, 

Д.Байғұнақов, Т.Сәукетай, А.Мекебай, 

С.Адай, С.Хасан, #.Спан, А.Gтегенов, т.б. 

орнықты пікір айтып, оң баға берді.

Бекең жас ұрпақ тәрбиесіне арнап 

қазақтың салт-дәстүрі туралы құнды 

деректік материалдар мен толғамды ой-

ларын баспас!з бетінде де, жеке жинақ 

түрінде де ұсынып жүр.  Бұл орай-

да #.Қабыловпен бірлесіп жариялаған 

«Салт-дәстүр және қазақ тілін оқыту» 

оқу-әдістемелік құралынан да (Алма-

ты. Арыс, 2013 ж.) оқырманның пайда-

лы деректер табары с!зсіз. Бұл құралда 

мектеп мұғалімдерінің, ата-аналар мен 

оқушылардың қажетіне әбден жарайтын 

тіліміздің лексикалық қорындағы салт-

дәстүрге қатысты атаулар сыры мен қазақ 

тарихына қатысты деректер, сондай-

ақ лексиканы оқытудың әдістемелік 

мәселелері қамтылған.

Б.Т!леуғалиевтің қаламгерлік қол-
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дер кімсіңдер» дегендей, жер тарпыған 

дандайсуы ішінде тепсініп тұратын. 

Үшеуі бірінші рет опера театрына 

барғанда: «Маған боянудың керегі жоқ, 

бояну сендерге тән нәрсе ғой» деген с!зі 

!ңменінен !тіп кетті. Пішән түйіліп 

қалды. Gзі !ңі келіспеген ұрғашының 

қайтпас қайсары. Құлағына айғайлап 

айтқан есіміне жұрт түсіне алмай 

жүргенде: «Біздің Сыр бойында пішен 

деген ш!п болады, сол әбден пісіп-

толғанда мен !мірге келіппін. Оны 

жеген сиыр сүтті болады. «Гүл» деген 

қосымшасы тағы бар. Ерке боп !сіп 

Пішән боп кеткенбіз» деп тақ-тақ 

етіп, есімінің құпиясын елге жария 

еткен. Семи нарда сабақ айтқанда ке 

келген тақырыпқа қолмен қойғандай 

ғып жауап береді. Осы, !зінің күйеуі 

Тәсір б!лмеге алғаш келгенде қатар 

отырған Қарақат менсінбесе де, бір 

к!ргенде жүрегі шым ете қалды. Ол 

болса сұлу қызға тіпті, назар аудар-

мады. «Е-е, маған бата алмағаны ғой» 

деп !з к!ңілін !зі жуып-шәйді. СМУ-

да балташы боп істейтін күліп тұрған 

нұрлы жүзді жігіт Жетісайдан екен, 

әр келген сайын бір қалта күріш, бір 

дорба қызанақ, т!рт-бес бәдірен ала 

келеді. Қыздар салат жасап бір тойы-

қалмаған б!л мелес құрбысына дән риза. 

«Шотына қондырдың, оғың дәл тиді, 

сенің екеумізден қай жерің артық?» 

деп, қызыл тіл шіркіннің адамды аямай 

әшкерелейтіндігіне к!зі жетті. Қарақат 

қол жұмсайын десе, Рымкеш жеңіл 

атлетикамен айналысады, бос кезде 

белесепед тебеді, қол-аяғы балғадай 

қыз ерегіссе еркегіңді де қас пен к!здің 

арасында орнына қояды. Қол жұмсауға 

сескенді, с!йтіп, іштен тынып, !зегін 

!рт жалап жүргенде т!рт жылдың бүгесі 

мен шігесі к!з алдынан бұлаңдап !те 

шықты...

Қарақат жазған күнделігінен үзінді 

оқып берді. Бәрі рас. Ешкімді мен-

сінбей жүріп, !мірде жалғыз қалғанын, 

күнк!ріс үшін амалсыз осындай жолға 

түскенін ашып айтыпты. Gң-жүзін 

сызық-сызық әжім торлап, қыр тыс-

танып кетіпті, әйтпесе, бет біт кеннің 

сұлуы еді, қазір шегінерге жер таппай 

жан дүниесін жайып сап отыр.

– Gмір деген осы, – деп Пішән 

бүйірі томпақ шайнекке қолы қалай 

барғанын білмей қалды. Күйеуінің 

кесесіне буын бұрқыратып тағы бір 

кесе шай құйды. «Ішші!» деді жаңа 

к!ргендей бетіне тура қарап.

Сол мезет тілші қыз:

Б е л г і л і  а қ ы н 

Абдрахман Асыл бек 81 

жасқа қараған ша ғында 

!мірден !тті.

А қ ы н  е с і м і  х а л -

қымызға жақсы таныс. 

Үлкендерді айт пағанда, 

мек тептегі балалардың 

!зі жырларын жаттап 

!сті. Ол – жас жеткін-

ш е к  т е р г е  а р н а л ғ а н 

к!птеген құнды кітап-

тардың авторы.

Қаламгер есімін елге 

танытуда !лең де ріне 

жазылған тамаша әндердің де ықпалы 

зор болды. Абдрахман аға мыз музыкаға 

мәтін жазудың үлкен шебері еді. 

#н дегенде алдымен «Жар-жар» 

аузымызға ілігеді. Үйленген жастардың 

тойлары бұл әнсіз !тпейді десек, 

ешқандай да артық айтқандық емес. 

Немесе сай-сүйегіңді сырқы ратар 

«Желтоқсан желін» алайық. Мейрам-

бек шырқайтын «Бозтор ғай» әні қандай! 

Жүрекке жетіп, к!ңілді шалқытар осы 

!шпес, !лмес дүниелердің с!зін жазған 

А.Асыл бек болатын. Сазгер қауыммен 

G н е р д і  ж а н ы м е н ,  а қ ы н д ы қ 

жүрегімен сезіне білген Абдрахман 

Асылбектің !мірден !туі қазақ халқына 

ауыр тиіп отыр. 

Абдрахман Асылбек – әннің та-

б и ғ а т ы н ы ң  н е г і з і  м ә т і н д е  ж а т -

қа нын, мәтін арқылы композитор 

толғанатынын, оны жүрегінен !ткізген 

кезде ғана әуен мен мәтін үй лесім 

тауып, халықтың жүрегінен орын 

алатынын дәлелдеген ақын.  

Қазақтың үйлену тойының «Жар-

жарын» жаңа заманның үнінде, жаңа 

заманның тілінде жазған азамат ретінде 

тарихта қалды. Үйлену, үй болудың 

!зі – мәңгілік процесс. Той кеше де, 

бүгін де, болашақта да !те береді. Осы 

тойдың сәніне ай налған «Жар-жар» 

шырқалған сайын ол ақынның жүрегі 

арқылы !тіп жатқанын біреу білсе, 

Абдрахман  аға !те сәбижан, таза 

адам болатын. Ағамыздың шығар-

машы лы ғының к!бі жас ұрпақ тәр-

биесіне арналды, балаға арнап !леңдер 

жазды. Бұл !зінің ұлтын, елін, жерін 

шын сүйіп, үлкен атақтарға құмартпай, 

ұрпақ тәрбиесіне, ұлт болашағына 

алаңдаудың бір к!рінісі деп білемін. 

А б д р а х м а н   а ғ а н ы ң  а т а ғ ы н 

сонша лықты биік жерлерден к!ре 

алмаға нымызбен, бүгінгі мектеп-

те тәрбиеленіп жатқан ертеңгі түрлі 

қызмет тізгінін ұстай тын !скелең 

ұрпақтың жүрегінде Абдрахман  ағаның 

жырлары болады деп ойлаймын. Себебі 

1-сыныптан бастап 11-сыныпқа дейінгі 

қазақ тіліндегі оқулықтарды қарап 

отыр саңыз, Абдрахман  Асылбектің 

!леңі кірмеген оқулық жоқ. 

Ал екінші бір еңбегі,  !шпес 

дүниесі – 300-ге тарта әндерге мәтін 

Абдрахман ағаның мінезі  !те 

жұмсақ болатын, к!п с!зге жоқ еді. 

#нге !лең жазу, әуеннің бағын аша 

алатын, мазмұнына дәлме-дәл түсе 

салатын с!з жазу әр ақынның қолынан 

келе бермейді. Ол кісімен жұмыс 

істегеніме он сегіз жылдай болған екен. 

Шыны керек, басқа ақынға мойын 

бұра алмай қалғаным да рас. Менің 

авторлық әндерімнің 70-80 пайызының 

с!зі Абдрахман Асылбек ағамыздыкі 

екен. Ол кісі тек маған емес, Алтынбек 

Қоразбаев ағадан бастап,  Бейбіт 

Оралұлының, Ренат Гайсиннің к!птеген 

әндеріне, тағы да басқа әншілердің 

әндеріне мәтін жазып берді. 

Одан б!лек, к!птеген кітаптардың 

авторы. Балаларға арналған еңбегі 

орасан зор. Пушкин мен Крыловтың 

!леңдерін дәлме-дәл аударды. Сол 

– Gлә-ә, мынау Қарақат қой, – 

деп телебезер к!ріп отырған Пішән 

шар ете қалды. Телебезерге бір, құс 

жас тықты жастанып шәниіп жатқан 

күйеуіне бір қарады. Ескі танысы 

«Тол ғандырар тақырып» деген хабарға 

кейіпкер боп, жолынан жаңылысқан 

жез!кше ретінде қатысып отыр. – 

Сауап! – деп саңқ ете қалды да: –

Ой, сорлы-ай, ешкімді менсінбеуші 

едің... Дастарқан басында жардай 

КӨКСАНДЫҚ

ПРОЗА

Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының ұжымы Қазақстан Респу-

бликасы Ұлттық ғылым академиясының академигі, филология ғылымының докторы, 

профессор, қазақ тіл білімінің к!рнекті ғалымы Ісмет Кеңесбаевтың зайыбы 

Жұмаш БАЙД�УЛЕТҚЫЗЫНЫҢ 
дүниеден озуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 

ортақтасып, к!ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары белгілі жазушы, баспагер, халықаралық «Алаш» сыйлығының лауреаты 

Райхан Маженқызына аяулы қызы

АИДАНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к!ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары белгілі жазушы 

Талғат КЕҢЕСБАЕВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, туған-туыстарына қайғыларына 

ортақтасып к!ңіл айтады.

– Музейге !ткізбедіңіз бе?

– Оны музей неғылсын...

– Оу, мынау баяғы Қарақат қой, 

– деп күйеуі енді ғана танығандай, 

бір т!ңкеріліп түсіп, жастығын оң 

қолтығына ауыстырып, кеседен қолы 

босап, к!гілдір экранға тесіле қарады. 

– Енді таныдың ба? Gзінен к!рсін. 

Тиіш отырып шайыңды іш, – күйеуінің 

меншікті ортан кесесіне белуардан 

келтіріп тағы да шай құйды. 

– Шынында музейге тапсырмай 

ма? – деп күйеуі айдалада отырып 

ақыл қосты.

– Жаның ашып отыр ма? Телміріп 

қалыпсың ғой. Музей оның темірін 

неғылсын.

– Сұлудың аты сұлу ғой, – деп 

Тәсір әйнектің арғы бетіндегі бейненің 

қыл  шылдаған қыз кезін есіне алып, 

томпиған жастығын енді сол қолты-

ғына ауыстырды.

– Жетісіп қапсыңдар... – лезде 

тәмпіш танауы қусырыла қалған ке-

лін шегі к!зінің астымен күйеуіне 

түйіле қарап, телебезердің салбыраған 

бауының ұшындағы егіз тік темірді 

сығырайған тесіктен суырып алды. – 

Одан да, тыныш отырып шайыңды 

іш, – деді дауысын қатайтып. – Теле-

тығыз байланыс орнатқан 

ақын үш жүзге жуық әннің 

!леңін !мірге кел тір ді. Бұл 

әндер қазіргі таңда қазақ 

да  ласын шарлап жүр. 

Шарлай береді де...

#бекең намысшыл 

да еді .  #сіресе қазақ 

тілінің бүгінгі халі қатты 

толғандыратын. «Қазір 

қазақ білім де  алып, 

шетелге шығып та жүр. 

Бірақ соның «қазағым» 

дейтіні аз. Ұлттық, елдік 

намыс деген жетіспейді. 

Тіл, діл, жер – осы үш нәрсе ғой мем-

лекетті, елді, ұлтты анықтайтын. 

Сондықтан менің оларды ойламауым 

мүмкін емес. Себебі тілім жойылып, 

с!зім сұйылып, кейінгі ұрпаққа жет-

пей жатса, ұрпағым !зіме жат боп 

кетсе, мен не үшін жазамын?» деп еді 

сұхбаттарының бірінде.

Ұлтының, жұртының қамын жеген 

ақын, азамат есімі ұмытылмайды. Туған 

елімен мәңгі жасай береді.

«Ана тілі» ұжымы

біреу білмес. Мұндай бақытты ақын !з 

басынан !ткізді. 

А б д р а х м а н  А с ы л б е к  –  к е ң е с 

!кіметінен бастап келе жатқан кәсіпқой 

ақын. Салиқалы ойдың ақыны. Менің 

алғашқы кітабымның бірі «Жазушы» 

баспасынан Абдрахман редактор болып 

жүрген кезінде шыққан еді. Сол кезде 

оның  поэзияны жанымен түсінетінін 

сезіндім.

Адал адам еді. Жаны нәзік. Gз ор-

тасын, !зінің ішкі мәдениетін сақтай 

білетін жан еді. Қос қанаты – кәсіпқой 

поэзиясымен қатар, ән !нерін бірге 

алып жүрген әдебиетіміздің тұлғасы 

еді. Бұл – ауыр қаза. Поэзияның үлкен 

қазасы. Отбасына, бауырларына, қазақ 

еліне қайғырып к!ңіл айтамын. 

Ш�мішбай САРИЕВ

жазуы. Біз Тәуелсіз ел болып, жаңа 

қалыптасып жатқан кезімізде елдің 

еңсесін к!теретін, отаншылдық, 

патриоттық рухтағы мәтіндер жазып, 

оларды әндерге лайықтап, керемет 

әншілердің орындауында халыққа 

жолдай білді. Абдрахман  ағаның 

бұл саладағы жұмысы !те бір елеулі 

еңбек. 

Ең соңғы, дүниеден !тер кездегі 

атқарған ең ірі еңбегі – Құранға тәпсір 

жазуы. Бұл – әркімнің батылы бара 

бермейтін нәрсе. 

Ардақты ақын !мірде атақ қуған 

жоқ, биік мансапқа ұмтылған жоқ. 

Gзінің не істеу керегін анық біліп, сол 

мақсатпен ғана !мір сүрді. 

Ағамыз иманды болсын деймін. 

Қымбат адам еді...

Байғали ЕСЕН�ЛИЕВ

еңбектеріне т!лемақы сұраған жоқ. 

Себебі тәуелсіз еді, ешкімге жалтақта-

май тын. Жазса, қаржы, табыс үшін 

жазған жоқ. Gзі сол еңбектерінен нәр 

алды, қуат алды. Дегенмен, Абдрах-

ман ағаның еңбегі, !кінішке қарай, 

мемлекет тарапынан лайықты бағасын 

алды дей алмаймыз. Gзінің авторлық 

қоғамнан түскен қаламақысымен ғұмыр 

кешті. Жазушылар одағында сексен 

жылдығын атап !тті. Кеше де сол орда-

дан ақтық сапарына аттанды... 

Мен есімді енді жиып отырмын. 

Туған әкемді жоғалтқандай күйдемін. 

Мұншалықты тез айырылып қаламыз 

деп ойладық па... 

Ағамыздың алды пейіш, арты кеніш 

болсын!

Медеу АРЫНБАЕВ

боп отырған Құдай қосқан қосағына 

арқа сүйей қарады. Қосағы болса, аяқ 

жағындағы бұжыр бет, тәмпіш танау, 

дәл мұрнының үстінде бұлтиған меңі 

бар, бес биенің сабасындай маң дайы 

кең, жап-жалпақ жұбайының тұла 

бойына жаңа к!ргендей к!зін сүзіп, 

қою шайды армансыз сімірді. Ішші 

тағы да, – деп сүт қатқан шайдан тағы 

бір құйғанда кесе ұсынған быртық 

саусақтары бәріне риза боп тұрды. 

– Ішіп-же... – дастарқан толы дәмді 

дәл бір қолы жетпей отырғандай он 

жыл отасқан күйеуіне қарай саусақ 

ұшын тигізіп жақындатып қойды. 

Пәни жалғанда қолы жеткеннің бәрі 

осының арқасы екеніне дәл қазір к!зі 

жеткендей, болмыс-бітімі !зіне ұқсас 

гүжбандай қара, бірақ жай отырғанда 

да күлімсіреп отыратын түсі жылы 

күйеуін іші шым етіп, бұрынғыдан 

бетер жақсы к!ріп кетті.

Хабар жалғаса берді...

Студент шақтың мәре-сәре күнде-

рінде үш қыз бір б!лмеде тұрды. Сол 

баяғы ауыл қыздары к!п түсетін 

ҚазПИ-дің филология факультеті. 

Ішін дегі ең сұлуы к!гілдір экран-

ды к!мкеріп отырған осы Қарақат 

еді. Gзін-!зі сұлу санап ешкімді мен-

сін бейтін. Курстың жігіттерін кісі 

құрлы к!рмейтін. Басқа факультеттің 

жігіттері с!з айтса, біреуін кәрі, біреуін 

қортық, біреуін «простой», енді бірін 

«маң дайы тартылып қалған асфальт» 

деп келемеждеп, !зінше ат қойып ап, 

естіп-білген әдеби персонаж дарға 

теңеп жүрді. Б!лмелес екі қыздан да 

!зін артық санап, «Мен тұрғанда сен-

нып, кекірік атып қалады. Бірақ «осы-

ны әкелген менің жігітім» деп Пішән 

танауын к!кке к!термейді. Ол үшін 

бірге жеген тамақтың бәрі тәтті. «Жоқ 

танауды қалай к!терсін» деп, қып-

қызыл қызанақты шайнап отырып, к!з 

астымен қарап, оны да іштей келеке 

ғып қоятын. Пішән болса ұрғашының 

етек-жеңі мол пішілген кеңпейілі, 

зеректігінде шек жоқ, оқытушының 

айтқанын қағып алып, сол күйі мұртын 

бұзбай !зіне қайтарады. Қарақат сонда 

«Пішәннің түрін емес, басын берсе 

ғой» деп іштей булығатын.

Қарақат бірінші курста-ақ айнала-

сына тәкаппарлығын танытып алды. 

Орыс б!лімінде оқитын жоғары курс-

тың жігітімен жол үстінде таныс қанда, 

бұл: «Қарақат» десе, ол «Смородина» 

деп мазақтапты. «Дурак!» деп жерге 

тығып жібердім» деп дірілдеп келді. 

– «Gзі шұнақ екен» деп, тәп-тәуір 

жігіттен келеңсіз бейне шығарды. 

Үшінші қыз Рымкеш болса, қара-

торы ның әдемісі еді. Солтүстіктің 

тумасы. Биязы мінез, анда-санда бір 

с!й лейді, тіпті әр с!зін сатып аласың 

десе де болғандай. Бірақ орынды с!й-

леп, тауып айтады. Сол жолы Қа рақат 

«шұнақ жігітті» жерлеп жат қанда, «Gзіңе 

қарасайшы!» деді кірпігін қақпай тіке 

қарап. Ол үрпиіп, үн-түнсіз қалды. Апта 

бойы бір-біріне ауыз ашпады. «Неге 

бүйдеді екен?» деген сауал Қарақаттың 

жанын тырмалады. «Менің басқалардан 

қай жерім кем?» деп, үшеуіне ортақ 

д!ңгелек ай наның алдынан арлы-

берлі !ткен сайын келбетіне к!з сүзіп 

қарап қойды. Пішән болса, бұғып 

– Gзіңіз Алматы мақта-мата ком-

бинатында тоқымашы боп істепсіз. 

Неге !з мамандығыңызбен мұғалім 

боп істемедіңіз? – деп сауал қойды.

– Gз мамандығыммен істей алма-

дым. Пән бойынша жыл сайын тап-

сыратын аттестациядан !те алмадым, 

– деді қысқа ғана. 

– Комбинаттағы жұмысыңыз жа-

ман болмапты. Бесжылдық қорытын-

дысы бойынша Еңбек Қызыл Ту 

орденін алыпсыз. Демек, озаттар қата-

рында жүрдіңіз ғой?..

– Қарағым, менің қолым істеген 

жоқ, бетім істеді. Орден де сол бетіме 

берілген марапат қой, – дегенде, 

Пішән қолына ұстаған кесесін не ер-

ніне тигізе алмай, не жерге қоя алмай 

дағдарып қалды. Құрбысы жан сырын 

жайып салып отырғанын к!рген сәтте 

бір рақат сезім тұла бойынан жү-

гіріп !тті. «Сол күйі қалған, түк те !з-

гермеген. Паңдығы да сол күйі».

– Орденіңіз қайда?

– Орден, медаль жинайтындарға 

арзан бағаға !ткізіп жібердім. Заман 

!з гергесін АХБК де жабылғанын бі-

лесіз. Пендеде сатылмаған не қал ды...

безер де не болса соны к!рсете беретін 

болыпты... Айтуын айтқанмен, қыз 

күніндегі құрбысының бүгінгі отыры-

сын тағы да к!ргісі кеп кетті.

Шалт келіншек телебезерді тағы 

тоққа қосты. 

– Хабарға келіп, тың тақырыпты 

б! ліс  кеніңізге рақмет!  Хабарды 

жүргізген... – деп, !з атын ерекше б!-

ліп айтқан тілші қыздың соңғы с!зін 

ес тіп қалды. Құрбысының сәні кеткен 

сұлық ажары қырынан ғана к!рінді. 

#йел-бейне экранға сіңіп, жоғалып 

бара жатты.

– Үш қыздың сұлуы да !зің едің, 

қор болғаныңды қарашы, – деп ор-

нынан тұрған Тәсір сұлулықты жер 

ортасына жеткенде мойындағандай 

күректей алақанымен қарнын сипап, 

құлазып қалған телебезердің бауын сол 

қолымен тоқтан суырды.

– Бала-шағаның к!зінше бұндай 

с!зді айтпа, – Пішән лезде торсаңдап 

қалды.

Екеуі бір-біріне тура қарамаса да, 

жоғалып кеткен құрбыларының дере-

гін білдірген телебезер шіркінге бар 

ырзалығын арнап тұр еді.

ӨЛЕҢІ ӘН БОЛЫП 
ТӨГІЛГЕН...

Салиқалы ойдың ақыны

Атаққа қызықпады

Өнердегі әкемдей еді

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

– Роза Қуанышқызы, жоба қатысушыларын бағалау 
кезінде неге мән бересіз? Қатысушының қандай қасиеттеріне 
назар аударасыз? 

– Бірінші кезекте, әрине, музыкалық талғамы мен 

дауысы. Себебі бұл – әншінің вокалдық қабілетін 

анықтайтын байқау. Дауысымен қатар қатысушының 

бойында артистік таланты, к!рерменді !зіне баурап алар 

қасиеті болса нұр үстіне нұр. Мінезді, білімді, музыкалық 

бағыты ерекше, әнді !згелерге ұқсамайтындай етіп ұсына 

алатын қатысушыларды тыңдау да – бір ғанибет. 

 Сонымен қатар к!рерменнің талғамы деген түсінік 

бар. Егер әділқазылар қатысушының дауысы, музыкалық 

және кәсіби біліміне к!бірек назар аударса, к!рермен 

артистік қабілетіне, тұлғаның ерекшелігіне қарайды. Сол 

себепті қазылар мен к!рермен берген баға сәйкес келмей 

жатады. 

Оның үстіне, дайындық барысында тамаша !нер 

к!рсеткен адам, сахнада қобалжып, жақсы нәтиже 

к!рсетпеуі де мүмкін. Сондықтан қатысушы !згелермен 

терезесі тең болуы үшін тәжірибелі болғаны жақсы.

– Яғни қатысушыларға «Топжарған» сахнасында �нер 
к�рсету үшін таланттан б�лек тәжірибе де керек пе? 

– Тәжірибелі болмаса да,  талантымен есте 

қаларлықтай жарқын болуы керек. Жоба барысында 

шеберлігін шыңдайды, репертуарын кеңейтіп, басқа 

қатысушылармен сайысқа түседі. Мұның !зі – үлкен 

тәжірибе. Талант, дауыс, талғамы болмаса бәрі бекер. 

Сонымен қатар әр бағдарлама сайын !зінің жаңа қырын 

к!рсетуі, әмбебап болуы керек. Біздің мақсатымыз 

– кәсіби орындаушыны табу. #ділқазылар әсіресе 

осыған баса назар аударады. Музыкалық деңгейі т!мен 

адам жеңімпаз бола алмайды. Сонымен қатар жеңген 

адамның біздің елімізді !зге мемлекеттерде танытатын 

басқа да халықаралық байқауларға қатысуы мүмкін ғой, 

сондықтан !зінің ойын жеткізе алатын сенімділік керек. 

Қатысушылардың ән таңдауы ғана емес, әнді 

лайықты орындауы да маңызды. Таңдаған әнін қалай 

орындағанына, әнге жаңа тыныс бере білгеніне, !зінің 

дауыс ерекшелігіне сай ұсынғанына байланысты. 

Мысалы, джаз жанрында әнді әрлей білген Жеңіс 

Нұрғалиев !зін жақсы к!рсете білді. Ол бізге бұрыннан 

таныс әнді басқаша ұсынды, сондықтан оның әнін 

тыңдау қызық болды.  

– Қалай ойлайсыз, жоба қатысушыға не береді? 
– Бірінші кезекте мыңдаған к!рерменнің ықыласы. 

Жобаға қатысушылар – бірінен-бірі !ткен мықтылар. 

Мұны к!рермен бағалар деген ойдамын. Екінші жа-

ғынан, бәлкім, жобадан кейін олар !з бағыты мен 

продю сер табар. Сондай-ақ к!птеген бағдарламаларға 

ша қыру алып, жылдың жаңалығы болуы да ғажап емес. 

– Қазақстанда вокалдық шоулар �те к�п, «Топ жарған-
ның» ерекшелігі қандай? 

– Иә, түрлі жобалар бар, бірақ біздің жобаның 

ерекшеліг і  –  кәсіби қазылар мен к!рермен 

қ а з ы л ы ғ ы н ы ң  б о л у ы .  Қ а т ы с у ш ы л а р  к ә с і б и 

әділқазылармен бірге к!рерменге де ұнау керек. 

Менің ойымша, бұл – әділ баға. Сонымен қатар әр 

шығарылым – финал, қатысушылар жобада қалу үшін 

барын салып күреседі. Ал жаңа келгендер финалдың 

үздік т!рттігін ысырып, орнына таласады. Яғни 

байқаудың ішіндегі – байқау. Бұл қиын әрі қызық 

және сонысымен !зге байқаудан ерекшеленеді. 

«Топжарғанның» артықшылығы да осында. Менің 

ойымша, к!рермен жаңа жұлдыздармен танысады. 

#рине, кімнің жеңімпаз атанарын жобаның соңында 

білеміз. Егер әнші !з жолын тауып, сұранысқа ие 

болып жатса, жобаның мақсатына жеткені және біз 

лайықты әншіні таба білдік деп есептеуге болады. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
Ұлжалғас НАЯТ

«ТОПЖАРҒАН» 
үздігі атануға әркімнің мүмкіндігі бар
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– «Шабдалы» атты фильміңіз к�п-
ші лік к�ңілінен шықты. Туынды діттеген 
мақсатына жете алды ма?

– Фильм жасау – ұжымдық жұмыс. 

Бұл – ондаған мамандардың түрлі 

жағ дайда айлап жүріп жасаған еңбегі. 

«Асыл арна» телеарнасының т!л 

туын дысы.  «Шабдалының» фильм 

ретіндегі идеясы Мұхамеджан Тазабек 

ағамыздың әуелден к!здеп жүрген 

мақсаты болатын. Ол кісі кездесе қалса, 

оңтүстік пен солтүстік қазақтарының 

бірлігі, ынтымақ, еңбекке шақыру 

жайлы фильм жасасақ деп жүретін. «Біз 

қандай фильм түсірсек те ол алдымен 

ұлтты тұтастыққа, бірлікке шақыруы 

тиіс» дегенін !з құлағыммен талай 

мәрте естігенмін. С!йтіп жүргенде, 

Алмас Алматов ағамыздың «Шабдалы» 

атты әңгімесі жолыға кетті.  Тамаша 

шығарма. Жырау ағамыз анасынан 

естіген осы хикаяны әлеуметтік желіде 

жариялады. Оны маған Мұхамеджан 

аға жіберді. «Оқып к!рші, мынадан 

жақсы фильм жасауға болатын секілді» 

деген. «Шабдалының» фильм ретіндегі 

!мірі осылай басталды. Ал енді ол 

мақсатына жете алған-алмағанын 

уақыт к!рсетеді. Фильм уақыт !те келе 

толысады, ол айналадағы түсініктерге, 

с ұ р а қ т а р ғ а  ж а у а п  б е р е  а л а  м а , 

маңыздылығын жоғалта ма-жоқ па – 

мұның бәрін уақыт к!рсетеді. Бір нәрсе 

анық – «Шабдалы» қазақ қоғамындағы 

түйткілді тақырыптарды к!терді. Ол 

жоғарыда айтқан аймаққа б!лінудің 

пайдасыздығы, еңбекқорлықтың 

жемісі әрі адалдық түсінігі.  

–  Кино түсіруге деген қызығушы лы-
ғыңыз қашан басталды?

– Бала кезімізде «видик» деген 

нәрсе ауыл балаларының негізгі ермегі 

болды.  Жан-Клод Ван Дамм, Джеки 

Чан, Чак Норрис секілді актерлердің 

ойынына қызығып, соларға еліктеп 

!стік. Фотосын үйдегі мұздатқыштың, 

кітап с!релерінің есігіне желімдеп 

қоятынбыз. Сол «Суға салса батпай-

тын, отқа жақса жанбайтын» амери ка-

лық қаһармандарға ұқсағымыз келіп, 

ертелі кеш т!белес кино түсіріп ойнай-

мыз. Сценарий бойынша ұдайы мен 

жеңетінмін. Күндердің күні достарым 

ол озбырлығыма шыдамады – мен 

түсіретін әрі !зім басты р!лде ойнай-

тын «кинодан» безе қашатын болды. 

Қатарластарымды қайдам, мен киноға 

әуелден әуес болдым. Алда-жалда 

біреудің қолынан яки үйінен сондай 

кинокассета к!ре қалсам, к!ргенше 

асығатынмын. Бір күні #лімжан б!лем 

сондай кассета әкеліп: «Мынаны 

қараңғы к!лмеге апарып, лентасы-

на шамның жарығын түсірсе, кино 

к!рінеді» деді. Содан әлгі кассетамен 

екі күн алыстым. Қараңғы  жер іздеп, 

жерт!леге түстім, әшейінде маңына 

жолай алмайтын қораның қараңғы 

қуыс-қуысында мұрным пышылдап, 

лентаға үңілдім. Gкінішке қарай, 

ештеңе к!ре алмадым...

– Қызығушылығыңызды кәсіпке 
айналдырып, қалыптасуыңызға кім 
себепші болды? 

– Кино-теле саласына аяқ басқалы 

бері үнемі жанашыр әрі жақсы адам-

дармен қызметтес болып келе жа-

тырмын, Аллаға шүкір. Телеарнада 

жүргенде  Бақыттас Санитас ағамыз 

бен Шара Айдарова әпкемізден 

режиссураның қыр-сырын үйрендім. 

Телеконтент, ондағы заңдылықтар 

мен қағидалар, формат пен стилисти-

ка секілді нәрселерді к!збен к!ріп, 

қолмен ұстатып үйреткен ұстаздарым 

– осы кісілер. 

Ал кино саласында арнайы білімім 

жоқ. Мойындаймын, мұғалімнен 

тәлім алғанға ештеңе жетпейді. Тео-

рия – темірқазық, негізгі ұстын. Сту-

дент кезімде Т.Жүргенов атындағы 

Gнер академиясына жиі баратынмын. 

Бірақ ол жерде оқу бұйырмады. Gз 

бетімше іздендім. С!йтіп жүріп, кино 

туралы кітап, сұхбат оқып, деректі 

фильм дер к!рмесем тұра алмайтын 

халге жеттім. Киноның ішкі-сыртқы 

формасы, сценарий, актермен жұмыс 

секілді дүниелермен небір атақты 

режиссерлердің жазған-сызғандары 

арқылы таныстым. Сидни Поллак 

«кино!ндірістің !зіне тән қағидалары, 

ережелері бар» дейді. Егер сіз негізгі 

қағидаларды білмесеңіз, онда жазу 

!нерінен хабарсыз, бірақ !зін блогер 

санайтын немесе сурет сала алмай-

тын, бірақ !зін абстракционист деп 

атайтындардан айырмаңыз болмай 

қалады. Менің «теория – темірқазық» 

деп отырғаным сол. Қазір тәжірибені 

теориядан жоғары қоятын үрдіс пайда 

болды. Жоқ. Теория – жүйе. Жүйесіз 

ештеңе дамымайды.  Ал тәжірибе 

туралы Жан Люк Годардың мынадай 

с!зі бар: «Фильм түсіру үшін жас әрі 

ақымақтау болуың керек. Себебі ертең 

«ШАБДАЛЫ»
бәрін біліп алғанда фильм жасау !те 

қиын». Годар «жас әрі ақымақтау» 

деп батылдық, амбицияға бейімділікті 

меңзесе керек. #йтпесе киноның 

бастауы – теориялық білім, сосын 

тәжірибе. 

– Киносценарий қалай жазылады?
– Кино түсіру –  кедергілерді жою. 

Себебі қағаз бетіне жазылған ой мен 

идея түсірілім барысында !згеріске, то-

сын бетбұрысқа ұшырап жатады. Мен 

осы уақытқа дейін ұзын саны тоғызға 

жуық фильм-сериал жасаппын. Солар-

ды түсіру барысында түрлі кедергілерге 

кезіктік. Режиссердің бір идеяға ғана 

«жабысып» алуына болмайды. Ол 

туралы Мартин Скорсезе: «Үнемі !з 

идеяңызға жабысып, айналаға  «жоқ» 

деп айта бермеңіз. Барлық нәрсеге 

тыйым сала берсеңіз, камераның 

айналасындағыларға кесіріңіз тиеді 

және бұл міндетті түрде фильмге әсер 

етеді. Кейде кездейсоқ дүниелер филь-

мге к!п пайда келтіреді» дейді. Бұл 

ойға қосыламын. Кино түсіру –  шұғыл 

шешімдер қабылдай алу !нері.  Ал 

енді сценарийге келсек, оны жазу – ең 

машақатты жұмыс. Мұндағы басты 

мәселе – байыз тауып отыру, жазу 

дағдысын қалыптастыру. Кейде сцена-

рий жазуды ой еңбегі ғана деп бағалап 

жатады. Алайда оның физикалық жағы 

да оңай емес. К!з ауыра ды, саусақ 

шаршайды, бел талады. Яғни сценарий 

жазу қажырлылықты, табандылықты, 

тіпті жанкештілікті талап етеді. Негізгі 

идея, концепциядан ауытқуға болмай-

ды.

– Кино әлемінің қайнар бұлағымен 
сусындап жүрсіз. К�біміз к�рсек те 
түсіне бермейтін кино – саясат, кино 
– идеология, кино – ақша ұғымдары 
аясындағы ойларыңыз?

– Кино – саясат. Шетелдік фильм-

дерге !нер тұрғысынан ғана қарауды 

қою керек. Бұл – аңғал адамның 

тірлігі. Кез келген фильмнің айтар ойы 

болады. К!бі біздің таным-түсінікке, 

тағылым-тәрбиеге қайшы түсіп жата-

ды. Жалпыадамзаттық құндылықтарға 

дау жоқ.  Алайда баланың әкеге қарсы 

с!йлеуі, қыздың ата-анасын тыңдамай 

үйден кетуі, онысын «менің құқым» де-

ген әдемі с!збен !рнектеп беруі – бұл 

жағдайлардың !нерге еш қатысы жоқ. 

Ол – тұнып тұрған идеология. Біздің  

экрандарда жүріп жатқан фильмдерді 

асықпай саралап шықсаңыз, батыс 

елдерінің сыртқы саясатынан туған 

бірсыпыра таңылма түсініктерге куә 

боласыз. #рі-беріден соң оны сіңіре 

бастайсыз. Осы күні с!йлеу мәнері, 

қимыл-әрекет, тамақ ішу секілді 

бірқатар мәдениеті сіңіп те кетті. 

– Кино идеологияның құралына 
айналған осы заманда қазақ кино сына 
қандай бағыт қажет? Jз қол таңбаңызды 
қалдыруға әрекет жасап жүрсіз бе?

– Фильм түсірудегі негізгі мақсат 

– қандай да бір мәселені к!теру. Енді 

оны күлдіре отырып к!тересіз бе, 

әлде жылата отырып па, арасында 

қорқытып қоясыз ба – еркіңіз. Ал 

бізде мәселе жетіп артылады. Түрлі 

тақырыптар бар. Олар таспаланып та 

жатыр. Түйткіл – не түсіруде емес, 

қалай түсіруде болса керек.  Қазақ 

киносына қазақтарға арналған кино 

керек. Кәдімгі қазақтар түсінетін, 

солардың тілінде с!йлейтін, соларша 

ойлайтын, кейіпкердің логикалық 

шешімдері анау жырақтағы қарапайым 

шаруаның шешімдерінен аумай қалған 

фильмдер керек. 

Ал қолтаңба туралы айтпас бұрын 

Георгий Данелияның с!зін келтірейін.  

«Егер к!рермен менің фильмдерімнен 

шыққан соң, «режиссерлік шешімі 

керемет екен» немесе «кадр әдемі 

екен» десе, маған одан !ткен жаман 

баға жоқ. Себебі к!рермен киноның 

сюжеттік желісінен жалығып, әдемі 

кадр,  режиссерлік шешім іздеп 

кеткен ғой» дейді. Расында, солай. 

К!рерменнің басын қатырудың 

қажеті  жоқ.  «Все гениальное – 

просто». Қалай дәл тауып айтылған! 

Фильмнің динамикалық құрылымын 

тап-тұйнақтай етіп әрі режиссерлік 

қолтаңбасын да айқын к!рсете алатын 

жандарға тәнтімін. Gз басым қандай да 

бір сахна жиынтығын таспалай жүріп, 

қолтаңбам жайлы ойлауға мұршам да, 

мүмкіндігім де бола бермейді. Маған 

маңыздысы – сюжет. Актердің с!зді 

меттер  жылына екі-үш фильмнен жа-

сайтынын, бертіндегі Вуди Аллендер 

жылына бір фильм тұрақты !ндіріп 

отыратынын ойлап, !зімді одан бетер 

қанаттандырамын. Қазір техниканың 

заманы. Уақыт зымырап жатыр. Ен-

деше, аспанға қарап жұлдыз санап, 

айдың к!леңкесінде шабыт шақырып 

отыратын уақыт жоқ. Прагматизм 

және еңбек.  Біздің қоғамға керек 

қасиет – осы. 

– Кино түсіру де – шығармашылық 
жұмыс, к�п ізденуді қажет етеді. Осы 
ретте �зіңізді қалай дамытасыз? Қандай 
кітаптарды оқисыз?

– К!біне кино туралы кітаптарды, 

осы сала үздіктерінің !мірбаянын, атап 

айтқанда ағайынды Коэн, Дэвид Линч, 

Георгий Данелияның автобиография-

сын, Блейк Снайдер, Александр Митта, 

Дэвид Говард пен Эдвард Маблидің 

сценарий-драматургия турасындағы 

кітаптарын жиі оқимын.  Бала кезімде 

оқыған Машқар Гумеров, Сафуан 

Шаймерденов, Сайын Мұратбековтың 

бірқатар шығармаларын қайта қарап 

жүрмін. Себебі оларда киноға жақын 

сюжеттер баршылық екен. «Ютубта» 

түрлі сабақтар, шеберлік сабақтары бар. 

Соларға да зейін қоюға болады. 

– Сын қабылдай аласыз ба? 
– Осы саланы түсінетін жандардың 

сынын қабылдай аламын. Олардың 

саны шектеулі. Ал «сын айтудың 

ж!ні осы екен» деп, әйтеуір пікірін 

айтып қалуды ж!н санайтындарды 

тыңдаймын, бірақ келісе бермеймін. 

Gйткені сын айту басқа, мін тағу басқа. 

Осы екеуін шатастырып жатамыз. 

Жалпы, жасалып қойған дүниеге сын 

айтудан !ткен пайдасыз ермек жоқ. 

#сіресе, режиссура саласында. Режис-

сура – к!зқарас. Адам фильмді алды-

мен !з қалауымен жасайды және оның 

артықшылығын да, кемшілігін де бес-

ке біледі. Gзің білетінді !згенің айтуы 

соншалықты жаңалық емес. #дептілік 

тұрғысынан тыңдауға болады. Бірақ 

құйылып қойған іргетасқа,  орылып 

қойған егінге сын айтқаннан не пайда?  

Ал болашақта нәтиже шығару үшін 

айтылатын сынның формасы, әдебі 

болады. Сол биязы қалыптан шығып 

кетпесе қабылдап, одан қорытынды 

шығару құпталады. #йтсе де істің 

маманы айтпаған с!зде не салмақ 

болсын? Сондықтан, «тауық сойса да 

қасапшы сойсын» дегендей, сынды 

да хабары бар адамның айтқаны ж!н 

болар.

–  Сізге қарап бой түзеп келе жатқан 
іні-қарындасқа айтар ағалық ақылыңыз 
қандай?

–  Қандай істі бастаса да, соңына 

дейін жеткізу. Бастап, кейін аяқсыз 

тастап кету дағдыға айналады. Ол 

– адамның тұла бойындағы қарым-

қабілетті  білдірмей жейтін жегі 

құрт. Ендеше, бір істі бастадыңыз 

ба, нәтиженің жақсы-жаманына 

қарамастан соңына дейін апарыңыз. 

Кез келген ынтамен істелген әрекет 

түптің түбінде оң бағасын алады. 

Сосын тұрақтылық қажет. Адам бір 

саланы таңдаған соң, оның жілігін 

шағып, майын ішетіндей дәрежеге 

жетуі тиіс деп санаймын. Сол жолда 

ізденуден шаршамау керек. Бұлардан 

тыс !мірге шынайы қарауды үйрену 

керек. Адамдарға !кпе артып !мір 

сүрудің пайдасы жоқ. Бәріміз әр ісіміз 

үшін жауап беретінімізді ұмытпасақ 

екен. Осы жауапкершілік біздің адами 

санамызды кемелдендіре түспек... 

– �ңгімеңізге рақмет!  Шығармашы-
лық табыс тілеймін!

�ңгімелескен 
Үміт ҚОНЫСБЕК

түсініп айтуы, дыбыстың анық шығуы, 

әрекеттің нанымды болуы. Жалпы, 

режиссер айналысатын негізгі үш 

нәрсе бар: мәтін, актердің ойыны, 

фильмнің негізгі түсі, яғни визуалды 

атмосферасы, бұл декорация мен 

детальдардағы және костюмдегі басым 

түстерге қатысты. Осы үшеуін тең 

ұстап, к!рерменді еліте алу – мен 

секілділерге оңай шаруа емес.

– Қазір қандай туынды түсірудесіз?  
– Биылғы жыл мен үшін !німді 

болды. «Шабдалының» тұсаукесерінен 

соң, бірден «Құтты қонақ» атты 

қысқаметражды фильмнің түсірілімін 

жасадық. Іле-шала «Тамыз» атты 

толықметражды фильмді таспалап 

қойдық. Енді міне, «Менің болашағым» 

атты толықметрлі фильмнің түсірілімін 

аяқтап, монтажына кірістік. Бір жылда 

үш фильм жасадық. Рас, қарбалас бо-

лып кетті. Бірақ бұл қалыпты нәрсеге 

айналуы керек, яғни !ндіріс жолға 

қойылуы тиіс. Кезіндегі Сидни Лю-

қанд

таспалай жү

лы ойлауға мұршам 

гім де бола бермейді. Мағ

аңыздысы – сюжет. Актердің с!зд

с

тү

Со

–

сыны

саны

ж!ні о

айтып 

тың

Атам қазақ бұл дүниеге «бес күндік 

жалған» деп !з бағасын берген ғой. Осы 

с!здің растығына к!з жеткізген сайын 

к!ңілің бір түрлі құлазып қа латыны бар. 

Қос ғасырдың куәгері, абыз ақсақал 

Кәмесхан Аманбайұлының  !мір ден 

озғанына да, міне, қырық күнге жуық 

уақыт болып қалған екен.  Оқыған-

тоқығаны мол, к!рген-түйгені к!п, 

ұрпағына, халқына айтары бар, шежіре, 

дана қартты сумаңдаған сұм ажал ара-

мыздан әкетіпті. Беу, баянсыз дүние-ай! 

Ол кісімен құдандалы болған екі-үш 

жылдың ішінде кәдімгідей бауыр ба-

сып қалған едік. Бір-бірімізді баяғыдан 

білетіндей сыйлас, сырлас жандарға 

айналып едік. Амал қанша, !зіңізден 

к!з жазып қаламыз деп ойладық 

па? «Т!рлет, балам» деген мейірімге 

толы с!зіңізді, жанға шуақ сыйлар 

дауысыңызды сағынатын болармыз. 

Жаныңыз жаннатта, топырағыңыз торқа 

болсын дейміз. 

Қадірлі қарияның қайтыс болуына 

байланысты Талғатбек құдамыз бен 

Зейнеп құдағиымызға, сондай-ақ барша 

туыстарына қайғыларына ортақтасып 

к!ңіл айтамыз. 

Тілеубаевтар отбасы

Бұл – адам мен бүркіт достығының түп тари-

хы баяндалатын «Мұзбалақ» толықметрлі ани-

мациялық фильмінің қысқаша мазмұны. Картина 

ҚР Мәдениет және спорт министр лігінің тапсы-

рысы бойынша «Қазақфильм» киностудиясында 

түсірілген. Режиссерлері: Тұрдыбек Майдан мен 

Тілек Т!леуғазы. Режиссерлердің айтуынша, 

мұзбалақ – бес жасар бүркіттің атауы.  

65 минутқа созылған мультфильмнен қазақтың 

иісі аңқиды, ұлттық болмыс менмұндалайды. 

Саятшылық дәстүрінен б!лек,  күбі  п ісу, 

ұсталық, кілем тоқу сынды тұрмыстық салттар 

да к!рініс тапқан. Осыған қарап-ақ, туындының 

қазақы тәрбие к!рген азаматтардың қолынан 

шыққанын байқауға болады. Бұл ойымызды 

режиссерлердің бірі Тұрдыбек Майданның !зі 

растады. Ол қарапайым қазақ ауылында туып-

!скен, 16 жасына дейін киіз үйде тұрған екен. 

Одан б!лек «Мұзбалақты» шығаруға 40-қа 

жуық маман тартылса, оның 99 пайызы – !з 

қандастарымыз. Олар туындыны 2D және 3D 

форматында жасап шығу үшін әр секундында 24-

25 кадр сурет салыпты. Кейіпкерлерді дыбыстауға 

Ержан Жарылқасынұлы, Жанат Тыныбаев, Самат 

Қордабай, Ерғали Т!лебаев, Алма #ділқызы есімді 

театр және кино актерлері қатысқан. 

Асыл 
бейнеңіз 

жүрегімізде

«Мұзбалақ» көрерменге жол тартты

«Мультфильмді 2,5 жыл дайындадық. Бұл – 

әлемдік тәжірибемен салыстырғанда қалыпты 

жағдай. Мысалы, Walt Disney студиясы «Мулан» 

анимациялық фильмін дайындауға 5 жыл жұмсаған 

екен. Оның 1-1,5 жылын батырдың !мір тарихын 

зерттеуге арнаған» деді ол. 

2017 жылы қазақ анимациясының 50 жылдығы 

болды.  Бәріміздің балалық шағымыздың 

куәсі «Қарлы ғаштың құйрығы неге айыр?» 

мультфильмінен бері осынша уақыт !тіпті. Одан 

бері қаншама туынды жарыққа шықты. 

«Елу жылда – ел жаңа». Заман, адамдар ауы-

сады. Қазақ анимациясына да жаңа буын келді. 

Жаңа жоспар бар, жаңа мүмкіндік ашамыз. Алдағы 

айда «Күлтегін» толықметрлі мультфильмін де 

к!рермен назарына ұсынамыз. Жылына екі бірдей 

толықметрлі анимациялық фильмнің шығуы – 

тарихта болмаған жайт. Біз сонымен мақтанамыз. 

Ендігі үлкен мақсатымыз – жылына бір немесе 

екі толық метрлі анимациялық фильм шығарып 

отыру. Себебі !скелең ұрпақты қазақша с!йлету, 

оларды ұлттық санада тәрбиелеу мәселесін осы 

бір ғана анимациялық тәсілмен шешуге бола-

ды деп ойлаймыз. Алдағы уақытта мультсериал 

түсіруді де қолға аламыз. К!птеген елдер бұған 

баяғыда кірісіп кеткен. Мысалы, «Маша мен аю», 

«Фиксики» туындыларын алайық. Бұл – !те үлкен 

идеологиялық қару. Біз осы идеологиялардың 

соқтығысында бәсекеге қабілетті бола білуіміз 

керек»  дейді  «Анимациялық фильмдер» 

шығармашылық-!ндірістік бірлестігінің басшы-

сы Адай #білда. 

Естеріңізге сала кетейік, Адай #білда – 

«Күлтегін» анимациялық фильмінің режиссері. 

Ол туынды бұған дейін Португалияда !ткен кино-

фестивальге қатысып, қазылар алқасының наза-

рын аударған. «Мұзбалақ» та одан қалысқан жоқ. 

Татарстанда !ткен халықаралық кинофестивальде 

к!пшіліктің ықыласына б!ленді. «Картиналардың 

к!рермен к!ңілінен шығуы оның ұлттық болмы-

сына да байланысты» дейді «Қазақфильм» анима-

ция б!лімінің редакторы Ерлан Т!леутай. 

«Елу жылдық анимациялық тарихымыз 

түрлі кезеңдерден тұрады. #мен Қайдаровтың 

«Қарлығаштың  құйрығы неге айыр?» туындысы 

әлемнің 48 елінде к!рсетіліп, үлкен табысқа ке-

нелген. Сол табыстың негізгі кілті – оның ұлттық 

сипатқа ие болғандығында. Одан кейін қанша 

мультфильм түсірілді. Ішінде сәттісі де, сәтсізі 

де болды. Кеңес үкіметі тарағанша 150-ге жуық 

анимациялық фильм түсірілген. Оның к!бі орыс 

тілінде шықты. Gйткені сол кезде анимацияға 

қала қазақтары, орыстілді мамандар келді. Сол 

себепті де басқаша рухпен тыныстап тұрды. Ал 

ұлттық сипатта түсірген аниматорлардың к!бі 

!мірден !тіп кетті. Бірақ соңдарында жақсы із 

қалды. Ал 1991 жылдан кейінгі кезеңде қаржы 

болмай, ұстаз-шәкірт арасы үзіліп қалған жайы 

бар. Сол 1991-2009 жылдар арасында фильм 

!те аз түсірілді. Ал 2009 жылы анимациялық 

фильмдердің шын тәуелсіз дәуірі басталды. Ол 

кезде де түрлі кедергілер болды. Оның бәріне !зім 

куәмін. Адай #білдалардың анимацияға қалай 

келгені, алғашқы фильмдерін қалай түсіргені 

к!з алдымда. Шын мәнінде, біз дің тарихымызда 

бір жылда екі бірдей толықметрлі анимациялық 

фильм шық қан емес. Ол !те үлкен қыруар 

еңбекті қажет етеді» деді әңгімесін жалғастырған 

Е.Т!леутай.

«Мұзбалақ» еліміздің барлық ірі қалаларындағы 

кинотеатрларда қазақ және орыс тілдерінде 

к!рсетіледі. Дегенмен, қазақ тіліндегі туындылар 

к!рерменге жайсыз уақытта қойылып жататы-

нын білеміз. Ол – айтыла-айтыла жауыр болған 

тақырып. Десек те, «мұны шешуге болады» дейді 

«Қазақфильм» баспас!з қызметінің жетекшісі 

Айнұр Исаева. 

Айта кетейік, Тұрдыбек Майдан осыған дейін 

«#лін білмеген», «Ақ қаз», «Бақыт жолында» 

туындыларын түсірген. Ал Тілек Т!леуғазы бол-

са «Нүктелер», «Б!где»,  «Иесі оралған мысық» 

мультфильмдері арқылы белгілі. Тілек пен 

Тұрдыбек бұған дейін де «Тастүлек» мультфильмін 

бірлесе жарыққа шығарған болатын. Енді жігіттер 

Алтын адам туралы фантастикалық жанрдағы 

туын дыны қолға алып жатыр.
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�лемдегі ең к�не құрылыстың бірі – 
пирамидалар қалай салынған. Соған қарап 
бұрынғы адамдардың технологиясы қазіргі 
заманнан асып түскен бе деп қаласың. Себебі 
заманауи технология пирамидаларды жасай 
алмайды. 

Біріншіден, тастан қашалған аса зор 

блоктарды дайындау және соншалық 

қашық жерден оларды пирамида орнына 

жеткізіп, қабырғаларына қалау үшін жүз 

мыңдаған адам еңбек етуі керек. Ал сон да 

тастан қашалған бұл блоктар сол құрылыс орнына қалай жеткізілді?

Екіншіден, осынау жүз мыңдаған адамдардың тамағын рет-

теу және оларды ұстау ісі қалай мүмкін болған? Еңбек тәртібін 

қадағалау қалай ұйымдастырылды екен?

Үшіншіден, аса зор тас блоктарды жартастардан қашап алу 

және оларда қажетті қалыпқа дәл келтіру үшін қандай жабдықтар 

пайдаланылды? Ол кездерде тастарды жаруға қолданылатын 

динамит сияқты қопарғыш заттар болмады ғой. Егер ертедегі 

мысырлықтарда сондай тиісті жабдықтары болған болса, онда олар 

қалай дайындалған?

Т!ртіншіден, пирамида құрылысшылары ауыр тас блоктарды 

жоғарыға к!теру үшін тиісті арқандар мен құралдарды қайдан тап-

ты? Ол дәуірде аса ауыр салмақты жүктерді к!теруге арналған болат 

арқандардың жоқ екені мәлім емес пе?

Бесіншіден, сәулет !нерінің осынау жалт-жұлт еткен таңға-

жайып зәулім туындысын тұрғызған сәулетшілер мен құрылыс-

шылар шеттен ешқандай үлгі, к!мек тәжірибе алмай-ақ оларды 

қалай салып шықты? 
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ANA TILI

Африкада, Үндістанда және Қазақ-
станда ғана ұзын мойынды, ұзын сирақты 
құс кездеседі, оны қоқиқаз деп атайды. Қоқи-
қаз дың басы айтарлықтай үлкен емес, алайда 
тұмсығы едәуір қомақты. 

Тұмсығының орта тұсы д!ңестене иіліп, 

жалпы ұзындығы басының тұрқынан асып 

түседі. Қоқиқаздар шаян тәрізділермен, 

моллюскалармен, кейбір түрлері бал-

дырлармен қоректенеді. Оның қорегін 

іздегені к!ңіл аударарлық. Басын тоқтау 

судың түбіне қарай батырып жіберіп, т!бесін су түбіне тірейді 

де тұмсығының үстіңгі жағын т!мен, ал астыңғы жағын жоғары 

қаратады. С!йтіп, су түбіндегі омыртқасыз организмдерді су-

дан тұмсығымен сүзіп алып, сонымен қоректенеді. Денесімен 

салыстырғанда аяғы !те ұзын болғандықтан қоқиқаз су бетінде 

едәуір жоғары к!теріліп тұрады. Қоқиқаз – құстар әлеміндегі ең 

ұзын сирақты, ұзын мойынды құс. 

К!кке шаншып құйрығын,

Келеді шауып жүйрігім?

 (Құлыншақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Қоқиқаз

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

Бұзау бұлқынып, 

Мойыншағын үзе ме?

Мойыншағын үзген соң,

Ол біреуді сүзе ме?

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019 ТАЛШЫБЫҚ

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!

Павлодар облысы Кенжек�л ауылының от-
басы үлгісіндегі балалар ауылында жетім 
және ата-ана қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған «Тілдік келісім» жобасы 
аясында фестиваль �тті. 

Облыстық Тілдерді дамыту ж!ніндегі 

басқар ма Елбасының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаң ғыру» бағдарламалық мақаласы 

негізінде ау қымды жобаларды іске асыруда. 

Солардың  «Тілдік келісім» жобасы. 

Фестиваль барысында !ңіріміздің та-

рихын, мәдени мұрасын, ана тілімізді, ру-

хани құндылықтарымызды насихаттау бағы-

тындағы мәдени-сауықтыру концерт тік 

бағ дарламасы ұсынылды. Шарада тәрбие ле-

нушілермен «Асық ату», «Сақина салу» және 

басқа да дү ние танымды арттыратын ойындар 

ойнатылды.

Аталмыш шараға Павлодар қаласының 

және Кенжек!л ауылының отбасы үлгісіндегі 

балалар ауылының тәрбиеленушілері қатысты.

Айтуған Д�УЛЕТ

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН! Бала тілі – бал

кенде ол кісінің шәкірттері Қайрат ағаға 

келіп оқитын. Қайрат аға іссапарға кеткенде 

біз Жәкеңе барып оқимыз. Екеуінің қолынан 

дәріс алдық. Керемет әндерді үйрендік. 

Мейрамбектің дауысы биік тембрлі болды. 

Қазір Семейде филармонияда істейді. Ол 

оқуға келгенде «Ғазиздің әнін» айтып келді, 

сонда «диапазоны сұмдық қой» деп таң 

қалатынбыз. Оның азаматтығы, патироттығы 

!те биік еді. «Мен елге барам, елдегі жас-

тарды к!терем, елдегі жастарға ән үйретем, 

ауылда үлкен мектеп қалыптастырам, 

дәстүрлі мектепті жалғастырам» деп жүрді. 

Ол мақсатына жетті.

Ұстаз болып кеткен бауырларымыз бар. 

Ербол Қырғызәлиев деген курстасымыздың 

даусы кейде баритон, кейде бас боп кететін. 

Қайрат ағамыз «сенің даусың күшті» деп оты-

ратын. Оқып жүргенде отбасылы, балалы бол-

ды. Сосын ол педагогикаға қарай бейімделді. 

Балалармен к!п жұмыс істейтін. 

Менің қуанатыным, курстастарымның 

барлығы осы күнге дейін қолынан домбыра-

сын тастамай, әнін айтып, сахнада жүр. 

Біз алғашқы күннен бастап дос болдық, 

сырлас болдық, мақсатымыз бір болды. 

Ғасырлап келе жатқан қазақтың т!л !нерін 

ары қарай жеткізуге атсалысуымыз керек 

екенін білдік. Gнердің қамытын киген-

нен кейін !нердің к!шін алға оздыру керек 

туған-туыстарының үйінде тұрған балалар да 

болды. Жатақханада студенттік !мірді бірге 

!ткізген, сол кездердегі қызықты кештердің 

куәсі болған жігіттер кездесе қалғанда керемет 

әндер, әңгімелер шертісіп отырамыз.

Біз Қажыбаймен бірге №30 б!лмеде 

тұрдық, қалғандары әрбір класқа байланыс-

ты б!лініп тұрды. Ұлтумен дос боп жүрген 

кезіміз. Ол бізге ас дайындайды, тамақ 

піскен кезде бүкіл курстастарымыз жүгіріп 

келіп алады. «Бұлар қайдан біліп алады?» 

деп ойлаймыз. Оның сырын кейін білдік. 

Қажыбайдың лақап аты «Айбозым» еді, 

ол сол әнін айтады. Бірінші шумағын 

қайырмамен айтып тоқтай қояды, бұл 

тыңдап тұрғандарға «тамақ пісіріліп жа-

тыр» деген белгі екен. Біраздан кейін 

тағы «Айбозымның» даусы шығады дейді, 

екі шумағын қайырып, қайырманы екі 

қайырған кезде «тамақ пісті, келіңдер» деген 

белгі екен. Сол кезде басқа б!лмеде тыңдап 

күтіп отырғандар қасықтарын алып жүгіріп 

келеді екен ғой. Осындай керемет студенттік 

кездердің қызықты естеліктері бар. 

Эстрада б!лімінде оқитын біраз қыз-жігіт-

тер бізбен араласты. Солардың ішінде Ұлту да 

болды. Ұлту – Шымкенттен келген, қазақи 

ауылдан шыққан, қазақи тәрбиеленген қыз. 

Маған ұнайтыны ол тік с!йлейтін. Барыңды 

бар дейді, адамның артынан с!з айтпайды. 

Тағы бір жақсы нәрсесі – ол сыр сақтай алады. 

Құпия ұстау керек болса, ұстайды, айтпайды. 

Ол кезде студенттерді аймақтарға жұмысқа 

жіберетін, картоп, темекі, алма жинайтын. 

Біз Қоғалы ауылына картоп жинауға бардық. 

Ол кезде күндіз жұмыс істейміз, кешке 

қоғалылықтарға концерт қоямыз. С!йтіп 

себебіміз, қазіргідей оқуды бітірген соң қайда 

барам, «қайда барып жұмыс істеймін?» демейді. 

Жүйе бар еді. Оқуды жақсы бітірген, конкурс-

тарда к!рінген балаларды оқу бітіргеннен 

кейін арнайы облыстардан адамдар келіп, 

екі әнші, бір күйші, бір бишіден б!ліп алып, 

филармонияға орналастыратын. Жас маман 

ретінде оларға жатақхана беріп, үйленгендер 

болса, отбасылық жатақхана беріп, әрбір 

ансамбль, концерттік бірлестіктерге кәдімгі 

жұмыскер ретінде қабылдап, ортаға қосып 

жіберетін.

Қ а т а р  о қ ы ғ а н  б а л а л а р д ы ң  і ш і н д е 

м е н і  А л м а т ы ғ а  а л ы п  қ а л д ы .  С ! й т і п , 

« Қ а з а қ к о н ц е р т »  б і р л е с т і г і  « Ж а з и р а » 

ансамблінде Қазақстанның халық артисі 

Нұрғали Нүсіпжанов ағамыздың қоластына 

қызметке орналастым. Сосын сырттай 

оқыдым, Абай атындағы университеттің 

«КазПИ» кезінде түсіп, «АГУ» кезінде бітіріп 

шықтым. 

Біз гастрольдік сапарда к!п боламыз. Мы-

салы, кеше ғана Семей қаласында болдым. 

Сонда жігіттер жиналды. Бәріміз бас қостық. 

К!кшетауға барсақ, Қажыбаймен жолыға 

саламыз. «Астана – арқау», «Астана – мың 

жылдық тоғысында» дейтін фестивальдер 

жылына бір рет ұйымдастырылады. Сондай 

кездерде кездесеміз. Бұл киелі домбыраны тас-

тамай, шәкірт тәрбиелеп жүргеннің арқасы. 

Сондықтан біз курстастармен 5 жылдық, 

10 жылдық, 20 жылдықты күтіп, арнайы 

басқосуды күтіп отырғанымыз жоқ. Бұйыртқан 

уақытта кездесіп, қауышып жүрміз. 

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ТАБЫСТЫРҒАН 
ҚАСИЕТТІ ӨНЕР

БІЗДІ 

Сол кезде арман қуған жастар Қазақ стан-

ның түкпір-түкпірінен келді. Ақан сері, Біржан 

сал, Үкілі Ыбырайлардың табанының ізі 

қалған жерлерден келген жастар Ақан серінің 

әңгімесін айтып отыратын. Сонда не деген 

білімді жігіттер деп ойлайтынмын. 

Менің курстастарымның ішінде К!кше-

тауда Қажыбай Жахин дейтін жігіт бар. #н 

айтқанда дауысы керемет еді. Емтиханда 

Біржан салдың «Айбозым» деген бір-ақ әнін 

айтып оқуға түскен. Кейін байқасақ, оның «р»-

ға тілі келмейді екен. «Ыл-ыл» дейді. Біз «!ткен 

жолғы емтиханда сен тәп-тәуір айтып шықтың 

ғой» дейміз. С!йтсек, «Айбозымның» ішінде 

«талады қарай-қарай екі к!зім» деген жолда 

ғана «р» бар екен. Мәтіндегі «қарай-қарай» 

деген с!зді «жол тосумен» деп !згерте салған 

екен. Бір әннің ішінде бірде-бір «р» дейтін 

әріп болмаған, с!йтіп, оқуға түсіп кеткен жігіт. 

Кейін оқу орнының мамандары қолға алып, 

Қажыбайдың тілін жаттығулар жасап, ұштады. 

Ғалымжан Серікбаев деген курстасымыз 

болды. Ол да Хан-Тәңірінің баурайынан. 

Екеуіміз бала кезден армандап, Алматыға бірге 

келдік. Ғалымжан да Қайрат ағамыздан тәлім 

алды. Кейін консерватория бітірді. Қаншама 

экспедицияларға қатысты, қаншама әндердің 

тұсауын кесті. Gкінішке қарай, !мірден !тіп 

кетті.Талантты жігіттің бірі еді.

Астанада тұратын Айтбек Нығызбаев де-

Рамазан СТАМҒАЗИЕВ,  Қазақстанның еңбек сіңірген артисі:

М

Суретшілер �з шығармасының ұзақ ғұмыр 
жасағанын, бояуының уыты мен әрін жоғалт-
па ғанын және шытынап жарылып-жарылып 
кетпегенін қалайды.

XVII ғасырға дейін суретшілер !з шы-

ғар масын ағаш тақтайдың бетіне салған-ды. 

Ондай т!сек тақтайды дайындаудың !зі де 

оңайға түспейтін-ді. Оның еш жерінде безі 

болмауы, әрі әбден семіп қатқан құрғақ 

болуы тиісті. Ол үшін тақтай әлденеше жыл 

бойы құрғақ жерде сақталып кептіріледі 

екен. Сосын май сіңіріп, арнайы құраммен бетін сылап, !ңдейді 

екен. Қайта !рлеу дәуірінің шеберлері шәкірттерінің жәрдемімен 

бояуларын !здері ұнтап, !здері езіп, тақтайларын !здері !ңдепті. 

�лемдегі ең ұзақ еңбек �тілі жапониялық Шигешио Изумидің 
үлесінде. Ол қызылша плантациясында табан аудармай 98 жыл 
жұмыс істеп, зейнеткерлікке 105 жасында бір-ақ шыққан. 

#лемдегі ең ежелгі ағаш Американың «Ақ Таулар» деп аталатын 

ұлттық паркінде !сіп тұр. «Ондағы қарағайдың жасы 4700 жылдан 

асты» дейді ғалымдар. 

#лемдегі ең күшті сарқырама – Ниагара сарқырамасы елу 

метрлік биіктен минутына миллиондаған литр суды құлатып 

жатады. Алайда оның тас табаны барған сайын мүжіліп, кемерді 

жылына бір метр жеп, биіктеп барады. Ол пайда болғаннан бергі 

12 мың жыл шамасында жеті миль кері шегінді. Осылай мүжіле 

беретін болса, 35 мың жылдан соң сарқырама Ниагара !зені ағып 

шығатын Эри к!ліне бір-ақ жетпек. 

Қайта өрлеу дәуіріндегі өркениет

Әлемде талай қызық бар

ҚЫЛҚАЛАМ

ЕҢ...ЕҢ...

Пирамида қалай салынған?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?
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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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ген курстасым бейне бір Қайрат ағамыздың 

к!шірмесі дерсіз. Ұстазымыздың жүрісіне 

дейін, бүкіл репертуарын, тембрін, домбыра 

тарту техникасын бойына сіңіріп алған аза-

мат. Қазір үлкен мұғалім. Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері. 

Театрда Нұрай Танабаев дейтін жігіт бар. 

Актерлік шеберлігі !те мықты болатын. Те-

атрда да, филармонияда да жұмыс істеді, 

оркестрмен де ән айтып жүр, спектакль-

дерде де р!лдерде ойнайды. Ол да қазақ 

даласындағы керемет әндердің тұсауын 

кесіп жүр. 

Т а ғ ы  б і р  к у р с т а с ы м  – 

Мейрам бек Ахметов деген 

семейлік жігіт. Жәнібек Кәр-

менов те оқыды. Арасын-

да біздің топқа қосылады. 

Жәнібек аға гастрольге кет-

екенін түсіндік. Gйткені Жәнібек, Қайрат 

ағаларымыз бізге жалпы !нердің барлық қыры 

мен сырын шамасы жеткенше үйретті. Адал 

болуды, !нер – халықтың аманаты екенін, 

әрбір нүктесін, әрбір үтірін түсіндірді. Кезінде 

!зі түгіл атын атауға болмайтын авторлардың 

кейбіреуін құлағымызға сыбырлап айта-

тын. «Болашақта біліп жүріңдер, заманында 

әннің с!зін алып тастап, қазақтың адуынды 

ақындарына с!з жаздырған. Мына ән сол 

мәтінмен айтылып жүр, негізі с!зі басқа» деп 

к!птеген әндердің шығу тарихын жеткізетін. 

Біздің бақытымызға Тәуелсіздік келді. 

Қазір, шүкір, кез келген студент архивтерге 

барып жұмыс істеуіне болады, экспедицияға 

шыға алады. 

#р кезіккен кезде бізде айтатын ортақ 

әңгіме к!п. Бізбен бірге тұрып оқығандар 

да болды, үйде тұрып оқығандар, қалада 

жүріп, Ұлту екеуміз дос болдық. Достықтың 

ар жағы үлкен отбасыға айналды. Біреулер 

сияқты бір к!ріп жалт етті, ғашық боп қалдым, 

құлап қалдым дейтіндей емес. Біз кәдімгі екі 

жыл бойы бір оқу орнында оқып, дос болып 

жүріп, қарым-қатынас орнаттық. Мен оның 

эстрада саласындағы үлкен сапарларына, 

үлкен концерттеріне куә болдым. Ол сондай 

сапарларда !зінің жолдастарымен, достары-

мен келіп араласып жүрді. Кейін бір-бірімізге 

к!мектесе бастадық. Бір-бірімізге қол ұшын 

бере бастадық. 

Біздің негізгі оқу жүйесіндегі бағыт орын-

даушыларды дайындап шығу еді. Gйткені сол 

екі жылдың ішінде шыңдалып, білім алып, ән 

қоржынын толтырған, к!птеген конкурсты 

жеңіп алған балалар тікелей жұмысқа орна-

ласып кететін. 

Ол кездерде алаңсыз едік. Алаңсыз болған 

Азаматтың суреті

«Алашұлы» тобы


