
ANA TILI
www.anatili.kz e-mail :  anati l i_gazetі@mail .ruwww.twitter.com/anati l ikzwww.facebook.com/anati l ikaz

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№45 (1459)
1 – 7 қараша

2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

7-бет

САҒЫЗ САҢЛАҚТАРЫ

РАРИТЕТ

ЖҮЗ ЖАҢА ОҚУЛЫҚ Бүгінгі санда:

Ұлттық 
журналистика 
өз болмысын 
сақтауы керек

Шекарашы болып 
кете жаздадым

3-бет

12-бет

болжаған Абыл, Нұрым Шыршығұлұлы, 
Ақтан Керей, Зәкәрия секілді ақындар, 
елі мен жерін талай шапқыншылықтан 
қорғаған Қонай, Ер Жанақ, Т$леп, 
Мырзатай сынды батыр бабалар, т.б. 
к$птеген марқасқалар кіндігін кес-
кен. Ал Санкт-Петербург қаласында 
білім алып, атағы жер жарған ғалымдар 
Павлов пен Бектереевтің лекциясын 
тыңдаған, әскери-медицина акаде-
миясын үздік бітірген заманының ең 
сауатты қатарынан ойып тұрып орын 
алған, аса к$рнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері, қазақтың біртуар текті ұлы 
Халел Досмұхамедовты айтпай кету әсте 
күпірлік болар.

Сонымен қатар Сағыз атырабының 
тағы бір ескере кетер тұсы- мыңғыртып 
мал $сірген. Қора салып, қысқа жем-
ш$п дайындамайтын халық малдың 
қамымен Маңғыстаудан к$шіп, Ресей 
аймағындағы Орынбордың Тұздыт$-
белге дейін ш$бі шүйгін, суы тұщы $зен-
к$лдерді ен жайлау, қыстақ етіп, жыл 
мезгіліне сәйкес қайта оралып отырған. 
Бұл дүниедегі к$шу бағыты ең ұзақ халық 
болған деседі.

Айтулы шараға Астана, Алматы, 
Ақт$бе, Атырау, Маңғыстау қалаларынан 
және $ңірлерден к$птеген танымал 

азаматтар келді. Осы тақырыпты зерт-
теп жүрген ақын-жазушылар, Сағыз 
$ңірінен шыққан белгілі тұлғалар 
Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі, Қызылқоға ауданының құрметті 
азаматы Тәжібай Жанаев, Қазақстан 
бизнесінің к$шбасшысы, меценат, 
Қызылқоға ауданының құрметті азама-
ты Жауғашты Нәбиев, Қазақстанның 
мәдениет қайраткері Жұмабай Құлиев, 
жазушы Марат Мәжитов, сондай-ақ 
осы мақаланың авторы, $лкетанушылар 
«Тәуелсіздікті аңсаған алаш азамат-
тары» атты ғылыми конференцияға 
қатысып, пікірлерін ортаға салды. Жа-
зушы, $лкетанушы :білхайыр Спан 
«Тобанияз қоғам қайраткері», фило-
логия ғылымының докторы, прфессор 
Жұбаназар Асанов «Зәкәрия – халық 
жыршысы» тақырыбына баяндама 
жасады. Мұндай межелі басқосуды 
ұйымдастырып, игі бастамаға мұрындық 
болып модератор, С.Бәйішев атындағы 
Ақт$бе универсиетінің басшысы, фило-
софия ғылымының докторы, профессор, 
Қызылқоға ауданының құрметті азаматы 
Ахан Бекежан жүрді.

;ткен ғасырдың 20-30 жыл дардағы 
реп рессияда қазақ халқының 110 мыңға 
жуығы дарға асылды, атылды, айдалды, 
қорлық-зорлық торына түсті. Ақ бесігі 
тер беусіз, адамы жерлеусіз қалған сол 
бір күнәһар кезеңде Кеңес үкіметі ал-
дас  пандай жарқылдаған, басы ноқтаға 
сыймаған асылдарымызды жайратып 
салды емес пе. Олар елдің топ бастар сер-
ке лері еді. Елі үшін, ақиқат үшін күресіп, 
арпалысып $мірден $ткен 26 тұлға ның 
құрметіне мемориалдық тақта ашылды.

(Жалғасы 5-бетте)
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DANALYQ MÁIEGIАТАМЕКЕНАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

АУДАРМА – ДАМУ КЕПІЛІ

С$зіміздің тұздығы ретінде айта 
кетейін, Атырау облысындағы ұйым-
дастырылған мәдени мереке аясында 
қоғам қайраткері Тобанияз :лниязұлы 
мен ақын, жыршы, әнші, атбегі, қуғын-
сүргін құрбаны Зәкәрия Сағындықұлын 
еске алу шарасының $туі. Жазықсыз 
жалалы болған ерлерді ұлықтау рәсімі 
Былқылдақты елді мекенінде жалғасын 
тапты. 

 Қоғалык$л мен Қоңырсай,
Т$ңірегі малға жай.
Сол қоныста жүргенде,
Елімнің болды бәрі бай.
Топырақшашты, Нарш$ккен,
Қонысым еді күл т$ккен.
Ежелден мекен жер еді,
Ата-бабам белгі еткен.
Ақорда тігіп, ас беріп,
Салтанатты оңды еткен.
Бұрын-соңды байқасам,
Жоқ екен бәйгім құр кеткен, – деп 

Зәкәрия Тұрниязтегі жырға қосқан 
бұл киелі топырақта қазақ халқының 
тәуелсіздіг і  жолында бар саналы 
ғұмырын сарп еткен атақты Тобанияз 
:лниязұлы, халқына қалтқысыз қызмет 
етіп, рухани нұрландырған Абдолла 
Хазірет, $леңімен елін сусындатып, 
оның кешегісін, бүгінгісін, болашағын 

-
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Қали СӘРСЕНБАЙ: 

Досхан ЖОЛЖАҚСЫНОВ:

:ңгіме былай басталған екен. Батыс 

ғылымы, математикасы, инженерия-

сы біздің заманымыздың алғашқы 

ғасырларында араб, парсы, түркілердің 

терминдері не гізінде жасалғаны бел-

гілі. :л-жәбр ( ) с$зінің арабша дан 

ау дар ғандағы мағынасы – жеке б$лік-

терді салыстыру жүйесі. Ол ағыл шын 

тіліне, жалпы $зге тілдердің бар лығына 

түпнұсқа тіл ден еш аударылмай, тер-

мин тү рінде алгебра болып енді. Ис-

пандар ХІ-ХІІ ғасырларда алгебра ның 

ұғым-түсініктерін $з тілдеріне аудара 

бастайды. Араб тіліндегі кейбір дыбы-

старды еуропалықтар айта алмайтыны 

белгілі. Кей дыбыстардың таңбасы 

да Еуропа мемлекеттеріндегі тілдерде 

кездеспейді. Мәселен, шин ( ) әрпі. 

Арабтар $з есептерінде белгісіз зат-

ты «әлдене» ұғымын білдіретін «әл-

шәййун» ( ) с$зі арқылы есептеп 

шығаратын болған. Формулаларда да 

белгісіз санды анықтау үшін дәл осы 

әл-шәййун ( ) с$зін немесе шин 

( ) әрпін пайдаланған. Бұл әріп Х 

ғасырдан бастап математикада белгісіз 

саны анықтау үшін қолданылып келген 

еді. 

Ал испандарда «ш» әрпі жоқ бола-

тын. Ортағасырлық испан ғалымдары 

белгісіз санды анықтауға арналған әл-

шәййун ( ) с$зін немесе шин 

( ) әрпін қалай аударамыз деп бас 

қатырды. Ойлана келе, ереже ойлап 

тауып, ч дыбысына жақын келетін, χ 

(хей) деп таңбаланатын әріпті белгісіз 

санды табу үшін қолданамыз деп шешті. 

Еуропа елдері классикалық грек әліп-

биінен жаппай латынға к$шкен кезде 

х әрпі «икс» деп дыбыстала бастады.

Осылайша, «әлдене» ұғымын білдіретін 

әл-шәййун ( ) с$зі немесе шин ( )

әрпі х-ке айналып шыға келді. Бүгінгі 

таңда түпнұсқа терминнің авторы сана-

латын ұлттың $зі математикада х санын 

белгісіздік таңбасы ретінде бейнелейді. 

Демек, аударма кей-кейде түпнұсқадан 

да кең қолданысқа да ие болатын кездер 

бар...

Бұл мысалды не үшін келтіріп отыр-

мыз? Бүгінгі мың құбылған әлем үшін 

ғана емес, ғылым дамуы мен мәдени 

қарым-қатынастардың да беки түсуі 

үшін де тіл мен тіл, ұғым мен термин, 

с$з бен с$йлем бір-бірін жатсынбай, 

жоқ с$здің орнын жаңа с$з, жаңа термин 

алмастыра алуы абзал. 

Аударма, әсіресе ғалыми оқулықтар 

тәржімасы әзелден ұлт пен ұлт, ел мен 

ел арасында бай ла ныстырушы тірек 

– мызғы мас арқан міндетін атқарған 

еді. К$р кемдеп айтсақ, аударма – жаңа 

әлемге ашылған терезе іспетті. Ке зіндегі 

грек қоғамы ғылым мен фило софияның 

алтын арқауына қалай айналды дерсіз? 

;зге тілдің, діл дің, дүниетанымның 

шығарма ла рын жатсынбай, $здеріне 

аударып, сіңіре білу арқылы дамыды! 

Ислам $ркениеті де әлемді «қарудың 

күшімен емес, қаламның күшімен» 

жаулауының сырына үңілсеңіз, әлемнің 

т$рт тарабындағы халықтардың тіліне 

аударылған діни шығармаларға тап 

болар едіңіз. Түнек ғасырлардың шаң 

басқан жамылғысын ысырып тастап, 

жаңа әлемге к$з тіккен кәрі құрлық 

халқы да ғылымын аударма арқылы 

дамытқаны ешкімге жасырын емес.

(Жалғасы 4-5 беттерде)

Түркістан 
қайта түлейді 11-бет
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БӘРЕКЕЛДІ!

ШАҺАР

Нұрлан АПАХАЕВ, 
«Қайнар» колледжінің директоры,   

заң ғылымының кандиданты, 
доцент, профессор

Театр ғимаратының ашылуы Орта 

Азия елдерінің ХVII халықаралық 

театр фестивалімен тұспа-тұс келді. 

«Бұл фестивальге Башқұртстан, 

Түркия, Түркіменстан, Қырғызстан, 

;збекстан мемлекеттерінен те-

атр ұжым дары және КСРО халық 

артисі, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты, Қазақстан театрлары 

ассоциациясының т$рағасы Асанәлі 

:шімов бастаған қазылар алқасы 

қатысып отыр. Сонымен қатар атал-

мыш $нер додасы к$рнекті мемле-

кет және қоғам қайраткері Темірбек 

Жүргеновтің 120 жылдығына арналып 

отырғаны да ұрпақ сабақтастығы деп 

есептеймін» деді Алматы облысының 

әкімі Амандық Баталов құттықтау 

с$зінде.

Осы орайда айта кетейік, Аста-

на ның 20 жылдығы мен к$рнекті 

м е м л е к е т  қ а й р а т к е р і  Т е м і р б е к 

Жүргеновтің 120 жылдығына арнал-

ған VII Орталық Азия елдерінің 

х а л ы қ а р а л ы қ  ф е с т и в а л і  $ т у д е . 

Аталмыш ауқым ды шараны Мәдениет 

және спорт министр лігінің қолдауымен 

Қазақ стан Театрлары ассоциациясы 

ұйым дас тырған. Мақсаты – Орталық 

Азия елдері мен Қазақстанның театр 

$нері  саласындағы әріптестікті 

нығайту, театр $нерін дамыту және 

осы сала мамандарын шығармашылық 

бастамаларға ынталандыру, сондай-

ақ жұрт шылықтың назарын театр 

үрдісінің жаңа, заманауи үлгілеріне 

аудару.

Фестивальге Қазақстан, Қырғыз-

стан,Түркіменстан, Башқұртстан, 

;збекстан, Түркия елдерінің театр-

лары қатысады. Фестиваль аясында 

11 қойылым ұсынылса, алдымен 

Б.Римова атындағы Талдықорған дра-

ма театры «Айман-Шолпанды» қойса, 

«Дариға-ай» жастар театры «Ричард 

III» қойылымын ұсынды.

А й т а  к е т е й і к ,  « Т е а т р  –  2 8 » 

ұжымы «Войцек» қойылымын, Алп 

Арслан атындағы Түркімен Ұлттық 

жастар театры «К$роғлы және Агаю -

нусты», ресейлік М.Гафури атын дағы 

Башқұрт мемлекеттік ака демиялық 

драма театры «Іздеп таптым сені…» 

қойылымын тарту етеді .  Түркия 

республикасынан келген Хасан Ажар 

$ндірістік театрының ұжымы «Пирайе» 

атты пьесаны к$пшілікке ұсынса, 

Б.Қыдыкеева  атындағы Қырғыз 

Мемлекеттік жас $спірімдер театрының 

актерлері «Қасқыр ұлыған түнді» 

сахналайды. ;збекстанның Сырдария 

облыстық музыкалық драма театры 

«Ана – Жер – Ана» қойылымын, 

Н.Бекежанов атындағы Қызылорда 

облыстық қазақ музыкалық драма 

театры ұжымы «Нарком Жүргеновты» 

ұсынатын болады. 

Сонымен қатар С.Мұқанов атын-

дағы Солтүстік Қазақстан облыс тық 

Қазақ музыкалық драма театры «Қара-

г$зді», елордалық Қ.Қуаныш баев 

атындағы Мемлекеттік академия-

лық қазақ музыкалық драма театры 

«Қорғансыздың күнін» сахналайды. 

Бота ҚУАТ

Елбасының «Болашаққа бағ-

дар: рухани жаңғыру» атты бағ дар-

ламалық мақаласынан туындаған 

міндеттерді жүзеге асыру аясында 

«Туған жер» жобасының «Руха-

ни қазына» бағдарламасы бойын-

ша бой к$терген Жамбыл Жабаев 

ескерткішінің ашылуына Елорда-

дан Мәжіліс депутаттары, Халық 

қаһарманы Бақытжан Ертаев пен 

Бақытбек Смағұл, зиялы қауым 

$кілдері қатысты. 

Жамбыл баба ескерткіші ма ңа-

йын    дағы сазды су бұрқақтармен, 

«Достық» алаңындағы сазды су 

бұрқақтармен үйлесімін тауып, жа-

раса кетті.

Қаладағы Қайрат Рысқұлбеков 

саябағында бірнеше айдан бері қай-

тадан қалпына келтіру жұмыстары 

жүргізіліп жатқан болатын. Мұнда 

келушілер алдымен Халық қаһар-

манының еңселі ескерткішінің ашы-

луына қатысты. 

«Тәуелсіздік ұшқыны» стеласы-

на арналған лентаны Тараз қала-

лық қоғамдық кеңестің т$рағасы 

Қ а р ж а у б а й  Б е к б о л а т о в  п е н 

«Желтоқ сан» қозғалысының Тараз 

қала лық фи лиалының т$рағасы Са-

нат Қонарбаев қиды. 

С о н ы м е н  қ а т а р  ұ л т т ы қ 

құндылық тарымызды насихат-

тайтын «Ғибрат» орталығы ашыл-

ды. Осы орталықта қонақтар №15 

ықшамауданның және «Шахрис-

тан» кешенінің дамуына арналған 

жобалармен танысты. Облыс әкімі 

Асқар Мырзахметов Тараздағы №15 

ықшамауданнан 1500 орындық 

« С а л т а н а т »  с а р а й ы ,  « Н е к е » 

және «Тәуелсіздік» сарайлары, 

қонақүйлер, 280 к$п пәтерлі тұрғын 

үйлер бой к$теретінін, ықшамаудан 

жалпы 360 гектар жерді қамтитынын 

айтты. Асқар Исабекұлы «Шах-

ристан» к$рме кешенінің аумағы 

мен Қарахан кесенесінің ара-

с ы н д а  б і р н е ш е  қ ұ н д ы л ы қ т а р 

бой к$теретінін, тіпті арғы жағы 

«Былғары аяқ киім» комбинаты-

на дейін жалғасып, Орта Азиялық 

архитектуралық ансамбль болаты-

нын, Тараздың үш негізгі орталығы 

болатынын айтып $тті. Мұнда Орта 

Азия үлгісімен салынған ғимараттар, 

сәнді кешендер, орталықтар сырт-

тан келген туристерді таңдандырып, 

әсерге б$лейтін болады. «Шахри-

стан» кешені мен «Тектұрмастың» 

арасын аспалы к$пір жалғайды. Бұл 

орайда, 5 миллиард теңге қаражат 

жұмсалады деп жоспарлануда. Оның 

3,5 миллиард теңгесі облыстық 

бюджеттен б$лінсе, $згесі демеуші 

кәсіпкерлер есебінен шешілмек.

Нысандарды аралау шарала-

рының соңы концерттік бағдарла-

мамен аяқталды. 

   

 Есет ДОСАЛЫ
Жамбыл облысы

ЖИЫН

ТАЛДЫҚОРҒАН ТЕАТРЫНА 
жаңа ғимарат берілді

ҚУАНЫШ СЫЙЛАҒАН 
ЖИЫРМА НЫСАН

Болашаққа бағдар

Тың идея, жаңа үдеріс ЖАСТАРҒА 
жүктелген сенім 

Әліпбидің жаңа белесі Ісқағаздарға 
назар аударылды

Жолдауда: «Біз гранттардың са-

нын к$бейттік, енді жауапкершіліктің 

кезеңі келді. Жоғары оқу орнының 

табыстылығын бағалаудың басты 

критерийі – оқу бітірген сту денттердің 

ж ұ м ы с п е н  қ а м т ы л у ы ,  ж а л а  қ ы с ы 

жоғары жұмысқа орналасуы. Жоғары 

оқу орындарын ірілендіру саясатын 

жүргізу қажет. Нарықта жоғары сапалы 

білім беруді қамтамасыз ететіндері ғана 

қалуға тиіс. Назарбаев Университетінің 

тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-

менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы 

әлемнің жетекші университеттерімен 

әріптестік орнату маңызды» деп атап 

к$рсетті. Бұл міндетті тиісті деңгейде 

о р ы н  д а у ғ а  о т а н д ы қ  ж о ғ а р ы  о қ у 

орындарының әлеуеті жетеді деп ойлай-

мын. 

Елбасының «Қазақстан – 2050» Стра-

тегиясында к$рсетілгендей, Қазақстан 

әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу туралы мақсат қойып, сол ме-

жеге жетудің басты бағыттарының бірін 

жоғары оқу орындарына жүктеді. Ел-

басы: «Мақсатқа жету үшін біздің са-

намыз ісімізден озып жүруі, яғни одан 

бұрын жаңғырып отыруы тиіс. Бұл саяси 

және экономикалық жаңғыруларды 

толықтырып қана қоймай, олардың 

$зегіне айналады» деп атап к$рсетті. 

Сондықтан университеттер әлемдік 

стандарттар деңгейінде білім беруі тиіс. 

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагоги-

калық  университеті – 75 жылға жуық 

 Қазақстандықтардың әл-ауқаты, 

ең алдымен табыстарының тұрақты 

$сімі мен тұрмыс сапасына байла-

нысты. Ал мұның бәрі ұстаздардан 

бастау алары анық. Осы орайда 

Жолдауда қарастырылған «Педагог 

мәртебесі туралы» Заңды әзірлеп 

қабылдау қажет деп тапсыруы $те 

орынды болды деп есептей міз. Бұл 

құжат мұғалімдерді қосымша жүк-

темелерден арашалауға к$мек бола-

ды деп білемін.

ІІ бағыттың бесінші б$лімінде 

жоғары білім беру ісінде оқу орын-

дарының маман даярлау сапасы-

на қатысты талаптар күшейтіледі 

делінген. Бұл дегеніміз нарықта 

жоғары сапалы білім беруді қамта-

масыз ететіндері  ғана қалады 

дегенді білдіреді. Назарбаев уни-

верситетінің тәжірибесіне сүйеніп, 

үздік шетелдік топ-менед жер  лер-

ді жұмысқа тарту ар қылы әлем-

нің жетекші универси теттерімен 

әріптестік орнатудың маңызды 

екендігін ескертіп $ткен. 

тарихы бар, Қазақстанның іргелі жоғары 

оқу орындарының бірі. Университет 

әлемдік білім, ғылым және ақпараттық 

қауым дастығына ену жағдайында қазақ 

халқының ұлттық дәстүрлері мен әдет-

ғұрпын сақтайтын жоғары білікті педа-

гог мамандарды даярлап және олардың 

бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету, 

инновациялық  әрекет базасы ретіндегі 

университетте білім беру мен зерттеу 

үдерістерін жоғары сапамен тиімді ұйым-

дастыруды басты негізге алады. 

Қарашаңырақ Қыздар университеті 

қазіргі кезде халықаралық бәсекеге қа-

білеттілігін, отандық және әлемдік жо-

ғары оқу орындарының талаптарына 

сай білікті маман даярлау саясатында 

бірқатар айтулы жетістіктерге жетті. 

Бұл орайда республикалық білім сапа-

сын бағалауға арналған рейтингтерде 

жоғары к$рсеткіштерге қол жеткізіп, 

бірнеше аталымдар бойынша «жүзден 

– жүйрік, мыңнан – тұлпар» атанды. 

Қазіргі таңда Қыздар университеті әлем 

елдерінің 30-дан астам жоғары оқу 

орнымен ынтымақтастық орнатқан. 

Олардың қатарында АҚШ, Үндістан, 

Франция, Қытай, Германия, Түркия, 

Малайзия сынды мемлекеттердің беделді 

университеттері бар. Оқу орны LAMS 

Ұлыбритания университеті, Честер 

университеті және АҚШ-тың Миссиси-

пи мемлекеттік университетімен бірлесіп 

қосдипломдық оқу бағдарламасын іске 

асыруда. Университет халықаралық 

Жолдауда қарастырылған мәсе-

лелер қатарында мұғалім мәртебе-

сін к$ терер жағымды жаңалықтар 

к$ңіл ге қуаныш ұялатты. Соның 

бірі бюджеттік мекемелерде жұмыс 

істейтін қызметкерлердің еңбек 

ақысын орта есеппен 35 пайызға 

$сіруі. Халықтың әл-ауқатының 

$суіне бұл да үлкен к$мек.

Жолдаудың жетінші б$лімінде 

к$рсетілген $ңірлік деңгейдегі 

резервтерді тауып, бұқаралық 

спорт пен дене шынықтырудың 

қолжетімділігін арттыру тура-

лы тапсырмасында кем дегенде 

100 дене шынықтыру-сауықтыру 

кешенін салуды бұйырды. Сондай-

ак оқу орындарындағы спорт 

ғимараттарын тиімді пайдаланып, 

дене шынықтырумен айналысу 

үшін аулалар, парк, саябақтарды 

жабдықтауды тапсыруы халық үшін 

жасалып отырған игі істер. 

Осындай 6 басым бағыттан 

тұратын Жолдау халық үшін $мір 

сүруге жайлы орта қалып тас-

тырудың жолдарын к$рсетіп отыр. 

Сонымен бірге қазақстандық жас-

тардың болашағы мен олардың 

да муына, атқаратын щараларына 

да к$ңіл б$ліп отырғандығы, келесі 

жылды «Жастар жылы» деп жария-

лауы жастарды қанаттандырары 

с$зсіз. Алтыншы бағытта Қазақстан 

жастарының дамуында «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының зор 

серпін бергенін ескере отырып, бұл 

бастаманы әрі қарай жалғастырып, 

жаңа мазмұнмен толықтыру қажет-

тігін атап $тті.

Осы орайда «Жастар жылы» 

бағдарламасына сәйкес колледж 

оқытушыларына жас маман-

Мемлекет басшысы Н.�.Назарбаевтың 
«Қазақстандықтардың әл-ауқатының %суі: табыс пен 
тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауын талқылау 
мақсатында Алматы технологиялық университетінде 
Алматы қаласы жастар ұйымдарының т%рағалары 
мен белсенді мүшелері бас қосты. 

Шара барысында с$з алған университеттің тәрбие 

ісі және әлеуметтік мәселелер ж$ніндегі прорек-

торы Қалтай Батхолдин Елбасы Жолдауын іске 

асырудың негізгі бағыттарына тоқталып, күн тәртібінде 

к$терілген ең негізгі мәселе: «2019 жыл – Жастар 

жылы» болып жарияланғанын мәлімдеді.

Кездесуде «Нұр Отан» партиясы жанындағы 

«Жас Отан» жастар қанатының Алматы қалалық 

филиалының т$рағасы Дулат Қасымов, Алматы қаласы 

Жастар саясаты басқармасының Жоғары оқу орында-

рымен жұмыс б$лімінің бас маманы Жұлдыз Жорабек, 

АТУ «Жас Отан» жастар қанатының т$рағасы Арман 

Жақсылық баяндама жасады. 

Белсенді жастар Жолдаудағы ең маңызды басым-

дықтарға, оның ішінде жастарға байланысты Елбасы 

тапсырмаларына ерекше тоқталды. Айта кетсек, Дулат 

Қасымов жас буынды кәсіпкерлікпен айна лысуға 

шақырды. Елбасының жыл сайынғы Жолдауын да 

жастарды қолдауға бағытталған жобаларға басым-

дық беріліп отырғанын жеткізді. Ол бірқатар жас 

кәсіпкерлерді мысалға келтіре отырып, олардан үлгі 

алуға кеңес берді. 

Ал Арман Жақсылық жастарды жұмыспен қамту 

мәселесін к$терді. Бүгінгі білім алушылардың 

ертеңгі білікті маман болып шығуы үшін теориялық 

дәрістерден г$рі практикалық дәрістердің к$п болуын 

алға тартты. Сондай-ақ университет түлектері үшін бос 

орындар жәрмеңкесінің жиі ұйымдастырылып отыру-

ына  ұсыныс білдірді. 

АТУ-дың жеңіл $неркәсіп және дизайн, инжини-

ринг және ақпараттық технологиялар, экономика және 

бизнес факультеттерінің белсенді студенттері Тимур 

Талипов, Ислам Ғабдулқали және :лихан Болат $з 

баяндамаларында Елбасы Жолдауында жас буынға 

зор үміт артылғанын атап $тті. Және сол үмітті ақтап, 

еліміздің дамуына қомақты үлес қосуға сенім білдірді. 

Кәмшат �ЛІБЕКОВА, 
АТУ Медиа орталығы

ынтымақтастықты кеңейту бағытында 

б іраз  жетіст іктерге  қол жеткізді . 

Атап айтқанда, Түркия жоғары оқу 

орындары Ассоциациясының және 

Педагогикалық білім беру ғылымдары 

Халықаралық академиясының мүшесі. 

Магистранттар мен докторанттар Ресей, 

Қытай, Сингапур, Франция, Түркия 

және Моңғолияның ғылыми-зерттеу 

орталықтарында, жоғары оқу орын-

дарында ғылыми тағылым дамаларға 

қатысып, біліктілігін к$тереді. 

Білім – жаңа әлемнің $ркендеуі мен 

дамуындағы негізгі индикатор. Елбасы 

Отанымыздың ұзақ мерзімді әлеуметтік-

экономикалық гүлденуін қамтамасыз 

ету үшін білім жүйесін дамытуға бірінші 

кезекте басымдық беруде. Мұның $зі 

– біздің еліміздегі білім беру мен ин-

теллектуалды тәрбие беру сапасының 

халықаралық стандарттарға сай келуі 

қажет деген с$з. Ал осы білімді беретін, 

оны интеллектуалды тәрбие бойынша 

оқытатын бірден-бір мекеме жоғары 

оқу орны болса, ол кез келген бәсекеге 

қабілетті ұрпақты тұлғалық тұрғыдан 

қалыптастыруға әлеуетті болуы тиіс. 

Қазіргі білім беру мен ғылым жүйесі үшін 

«Тілдер туралы» заңнаманы және 
тілдерді қолдану мен дамыту 
бағдар ламасының орындалуын 
бақылауды жүзеге асыру ж%ніндегі 
Үйлестіру кеңесінің мәжілісі %тті.

Алқалы жиынға Үйлестіру кеңе-

сінің мүшелері, қала, аудан әкімдерінің 

орынбасарлары, қалалық мәдениет 

және тілдерді дамыту б$лімінің қыз-

меткерлері, бұқаралық ақпарат құ-

ралдарының $кілдері қатысты.

Басқосуда Жылыой ауданы әкім-

дігінің ҚР «Қазақстан Республи ка-

сындағы «Тіл туралы» Заңын, Қазақ-

стан Республикасындағы тілдерді да-

мыту мен қолданудың 2011-2020 жыл-

дарға арналған мемлекеттік бағдар-

ламасын,  Атырау облысының :ділет 

Достық үйінде Елбасының «Бола-
шаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдар ламалық мақаласын іске 
асыру шеңберінде және қазақ 
тілінің әліпбиін ла тын графикасына 
кезең-кезеңімен к%шіруді түсіндіру, 
насихаттау, ілгерілету жұмыстары 
аясында «Латын әліпбиіне к%шу 
– қазақ тілінің жаңа белесі» атты 
республикалық ғылыми-теориялық 
конференциясы %тті. 

Конференцияны Павлодар об-

л ы с ы  ә к і м д і г і н і ң  қ о л д а у ы м е н 

облыстық Тілдерді дамыту ж$ніндегі 

басқармасы ұйымдастырды. Аталған 

шараға Қазақстан Респуб лика сының 

Мәдениет және спорт ми нистр лігі 

Тіл саясаты комитетінің т$ра ғасы 

Қ.Борашев, сондай-ақ отандық мен 

шетел ғалымдары, $ңірлік тілдерді да-

қойылатын негізгі талап осы. Мемлекет 

басшысының «Болашаққа бағдар: руха-

ни жаңғыру» мақаласында к$рсетілген 

үш тілде білім беру, латын әліпбиіне 

к$шу, «Цифрлы  Қазақстан» және т.б. 

негізі мәселелер Қыздар университетінің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының  ба-

сым бағыттарында қолданылады. 

Университеттегі білім беру қызметі сапа-

лы білімді, жоғары білікті кәсіби маман-

дар даярлауда қоғам мен тұтынушының 

сұранысын толық қанағаттандыруға 

негізделген. 

С$з соңында Қазақ мемлекеттік 

Қыздар педагогикалық университеті 

жо ғары білікті мамандарды даярлау 

сапасын арттыру, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары мен инновациялық әзірле-

ме лердің деңгейін к$теру ж$ніндегі 

міндетті атқаруға қомақты үлес қосып 

келе жатқанын айтқым келеді.

 

Ләззат ҚОЖАКЕЕВА,
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық университетінің 
Тарих кафедрасының меңгерушісі, 

тарих ғылымының докторы, 
профессор

департаментінде ҚР «Қазақстан 

Республи касындағы тіл туралы» 

Заңын, Қазақстан Республикасындағы 

тілдерді дамыту мен қолданудың 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын орындаудағы жұмысы 

қорытындыланды.

Тілдерді дамыту ж$ніндегі басқар-

масының басшысы, Үйлестіру кеңесі 

т $ р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  : с и я 

Қыстаубаева баяндама жасап, мемле-

кеттік тілде ісқағаздарын жүргізу, соның 

ішінде шығыс құжаттарын мемлекеттік 

тілде ресімдеу, ресми бланкілерді 

қолдану, сауатсыздыққа жол бермеу 

сияқты мәселелерге назар аударды.

<.Н�УКИЕВ
Атырау облысы

мыту басқармаларының басшылары, 

қала, аудан әкімдерінің әлеуметтік 

мәсе лелері ж$ніндегі орынбасарлары, 

жер гілікті жоғары оқу орындарының 

рек торлары мен ғалымдары, сала 

мамандары, зиялы қауым және БАҚ 

$кілдері қатысты.

Латын графикасына к$шу – жал-

пы еліміздегі тіл саясаты үшін ғана 

емес экономика, халықаралық бай-

ланыс, ұлтаралық қатынас сияқты 

$зге де маңызды факторларға ерекше 

әсер ететін құбылыс. Осы орайда 

конференцияда латын графикасына 

ауысқан түркі тілдес мемлекеттердің 

тәжірибесі, жаңа заман талабына 

сәйкес елдің рухани жаңғыруындағы 

л а т ы н  ә л і п б и і н е  к $ ш у д і ң  р $ л і 

талқыланды.

Айтуған Д�УЛЕТ

дарды қабылдап, кәсіби білікті-

лігін арттыруға мүмкіндік беру 

үстіндеміз. Келесі оқу жылын-

да да мамандық иелері қатарын 

бірыңғай жас оқытушылармен 

то лықтыру жоспарда бар. Елба-

сымыз айтқандай, «Болашақ – 

жас тардың қолында». Егер біз 

оларға мүмкіндік берер болсақ, 

еліміздің дамып, 30 елдің қатарына 

қосылуға 1-адым жақындаймыз 

деген сенім бар.

Жоғарыда айтып $ткендей, 2019 

жыл жастар үшін мүмкіндіктерге 

толы жыл болмақ.  Аталмыш 

бағдарламаға, 1 триллион 700 мил-

лион ақша б$лініп отыр. Бұған 

жаңа $ндірістік кәсіпорындар 

мен жаңа технологиялық білім 

алу жүйесі кіреді. «Қайнар» кол-

леджінің директоры ретінде Ал-

маты мектептеріндегі 9-сыныптар 

арасында сайыс ұйымдастырып, 

20-дан аса оқушыға колледжде 

тегін оқуына мүмкіндік жасағалы 

отырмыз.

Жолдауда елдің тыныс-тірші-

лігіне қатысты бірде-бір мә селе на-

зардан тыс қалмаған. Қазіргі таңда 

жаңартылған білім беру мазмұны 

бойынша жүргілізіп жатқан оқу 

үдерісі ұстаздар қауымынан жоғары 

біліктілікті, жаңашылдықты талап 

етеді. Осы талаптарды орындауда 

әрбір педагог $зінің мамандығын 

шынайы түрде алға ұстап білім 

алушыларға саналы тәрбие мен 

сапалы білім беру жүйесінде $з 

тәжірбиесінде шыңдала түседі және 

оқуға деген қызығушылықты арт-

тыру үшін аянбай еңбек етеді деп 

сенемін.

Е л б а с ы  б ұ л  Ж о л д а у ы н д а 

ұстаздарға ерекше жігер берді. 

Сондықтан Жолдауда қойылған 

мақ саттарды іске асыру үшін 

колледж оқытушылары жұмыла 

кірісеміз деп сенім білдіреміз.



3ANA TILI №45 (1459)
1 – 7 қараша

2018 жыл
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ҰЛТТЫҚ
ӨЗ БОЛМЫСЫН САҚТАУЫ КЕРЕК
ЖУРНАЛИСТИКА

– Бүгінгі журналистиканың келбеті 
қандай? <зіңіз айтпақшы, баспас%з неге 
б%спес%зге айналды?

– Деңгей деген нәрсе бар. Адам бір 

істі атқарса, қалай атқарғаны арқылы 

$з деңгейін, $ресін, оқыған-тоқығанын 

байқатады. Осы тұрғыдан безбендегенде 

қазіргі журналистиканың деңгейі де к$біне 

ала-құла, біртүрлі сұрқай... Сауатсыздық, 

жауапсыздық басым. Интернет деген 

шықты. Жақсы болды. Ешкімнің жаны 

қиналмайды. Керек нәрсенің бәрін содан 

қарап, тауып алады. Ерінбей бір-екі с$з 

қосып, т$пей береді. Басы ауырмайды. 

Сол себепті қазір қоғамда журналистика 

күнк$ріс құралына, оңай кәсіпке айна-

лып кетті деген пікір басым. Кім біледі, 

данышпандар к$п қой, мүмкін басқалары 

$згеше ойлайтын шығар. Маған солай 

к$рінеді. Журналистика қолбала сияқты... 

Иісі мұрнына бармайтын, $мірі қолына 

қалам ұстап, он жол хабар жазбаған адам 

да журналистика ж$нінде пікір айта-

тын болды. Ал Шерхан, Камал, Қалтай, 

Оралхандардың тұсындағы журналистика 

қандай еді? Сұрапыл еді ғой. Олар бұл 

саланы $нер деңгейіне к$теріп кетті. Тек 

әдебиетке, басқа салаларға ғана емес, 

журналистикаға да шығармашылық тән. 

Адамның тұла-бойында жүріп жататын 

ой, сезім, мұң деген стихиялардың бәрі 

сол шығармашылықта к$рінеді. Оның 

барлығы с$з арқылы шығады. Кешегі 

Шерхан, Камалдардың журналистік жаз-

балары сюжетсіз демесең әңгіме оқыған 

секілді әсерде болатынбыз. Себебі с$здің 

күші, с$здің қуаты деген болады. Ол тек 

к$ркем әдебиетке ғана тән емес. Ал енді 

қазір журналистика $нер емес деп жатса, 

біздің не кінәміз бар?! Ол тұста «қасқыр 

к$п, арлан бірнешеу» ғана болатын. Оның 

ішінде де талантты адамдар ғана журна-

листиканы $нер деңгейіне к$терді. Қазір 

әріден, Алаштың ардақтылары, Алаш-

тың ұлыларынан қалған журналистика, 

атақты Ахмет Байтұрсынұлының «Газет 

– халықтың к$зі, құлағы һәм тілі», Мір-

жақып тың «Қай елдің баспас$зі мықты 

болса, сол елдің $зі де мықты» дегенінен 

бастап айтпай-ақ, бертіндегі Шерхан, 

Камал дардан қайтқанның $зінде, журна-

листика $те сұрапыл сала болды. Кейбір 

жалтақ жазушылардың с$зін журналистер 

айтты. ;зінің мектебі, дәстүрі бар еді. 

Қазір соның бәрі сұйылды. Сес жоқ. Кім-

к$рінгеннің журналист болатыны – содан. 

Деңгейі т$мен адамдардың журналистика-

ны күнк$ріс к$зі, кәсіп деп айтатындары 

да содан. Бүгінгі к$зқарас сондай. Бұл – 

кешегі қайталанбас к$семс$зге топырақ 

шашу деген с$з. 

– Қазір әлемдік медиа-сарапшылар: 
«скриншот-журналистика, видео-жур-
налистиканың дәуірі келді, енді ешкім ұзын-
сонар мәтінді оқымайды» деген пікірде. Осы 
жаңашылдық газет-журналға қалай әсер 
етеді? Газет заман ағымына қалай бейімделуі 
керек? 

– «Оқымайды» деген с$зді оқымайтын 

адам айтады. Кеше де солай болған, 

бүгін  де солай. Бұл $згермейтін, жаны 

сірі пікір. Қазір технологиялар заманы. 

Ешкім де бұл үдерісті тоқтата алмай-

ды. Бұның бәрі жақсы. Жаңалық к$п. 

Бірақ соның бәрін талғаусыз жұта бер-

сек не болады? Таңдау, талап, талғам 

қайда қалады? Менің айтқанымды оқып, 

біреулер «ескіні аңсау» деп ойлауы мүмкін, 

олай емес. Журналистиканың аса үлкен 

шап шаңдықпен дамуы – заңдылық. Қазір 

айтылған ақпараттың сол сәтте-ақ дүние-

жүзіне тарап кетуі – жаңалық және $те 

үлкен қажеттілік, табыс. Ол керек. Онсыз 

болмайды. Мен бұл саладағы жаңалық тар-

дың барлығын құшақ жая қарсы аламын. 

Оған сіз ешқашан қарсы бола алмайсыз да. 

;йткені ол – уақыттың, заманның қойып 

отырған талабы. С$йте тұра, ұлттық журна-

листика $зінің болмысын сақтап қалуы ке-

рек. Мысалы, «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», 

«Егемен Қазақстан», «Айқын», «Жас Алаш» 

сияқты ұлттың дәстүрлі басылымдары ділі, 

тіні, сұранысы б$тен пиғылды жаһандық 

журналистикаға жұтылып кетпеуі тиіс. 

Осы ұлы дүрмектің ішінен $з соқпағын та-

уып, қоғамның назарын ұлтқа бұру керек. 

Маған сол кешегі айдарынан жел ескен, 

айбарлы журналистика керек. Баспас$здегі 

дәстүр сабақтастығы, мінез сақталуы 

керек. Қазіргі журналистика осындай ай-

бынынан, айбарынан алыстап бара жатыр. 

Рас, бүгінде «Журналистика керемет 

дамып кетті ғой, жаңалық к$п. Бұрын 

осындай болып па еді?»» дегенді айта-

тындар к$п. Егер бәрі жетіліп, дамып 

кетсе, сіз неге дамымайсыз? Талантыңыз 

асып-тасып кеткен екен, онда неге дұрыс 

газет шығармайсыз? Ұлттың, елдің с$зін 

с$йлейтін, мұңын мұңдайтын басылым 

неге жасамайсыз?.. :леуметтік желідегіні 

к$шіріп басып отыра беру де жаңалық па? 

Жаңалықтың, технологияның пайдасы осы 

ма? К$шірме, к$пірме ме?.. Қазір «бұрын 

осындай болып па еді?» деп с$йлейтін әдет 

пайда болды. Бұрын болған. Тағы да айта-

мын, Шерхан, Камалдардың заманында. 

Сол мінез қайда кетті? Солар к$терген 

мәселе әлі де $зекті. Журналистика неге 

қолжаулыққа айналды? Қазіргілердің 

бойында сол журналистиканың рухы бо-

луы керек. Ал оны заман талабына сай, 

технологиялардың мүмкіндігіне орай пай-

далану – басқа әңгіме. 

талантты адамның аражігін ажыратудан 

қалдық. Оған «дежурный» шалдарды 

қосыңыз. Осындай тұста «журналиске 

пікірін айтпауы керек» деген не с$з? Онда 

с$з $лді десейші. :ркім де $зінің ойын, 

пікірін айтуға құқылы. Егер оның қоғамға 

пайдасы болса, әрине... Ал түнде к$леңке 

іздеп, біреуден $ш алуға бағытталған 

пікірдің түкке керегі жоқ. 

Пікір демекші, қазір мынадай мәселе 

бар. Менің түсінігімде, түсірілген фильм, 

жазылған кітап халыққа түсінікті болуы ке-

рек. Философиялық, ғылыми еңбектердің 

ж$ні б$лек. Ал жалпы $нер ұлтқа ұғынықты 

болуы тиіс. Кешегі заманда «$нердің 

түрі – ұлттық, мазмұны – социалистік 

болуы керек» деді ғой. Ал қазір $нердің 

түрі де, мазмұны да – ұлттық болуы тиіс. 

Мысалы, Францияға француздың $зіне 

белгілі мәселені к$теретін туындыны 

апарудың қажеті жоқ. Оларға ол таңсық 

емес. Оларға сенің ұлтыңның қасиеті, 

мінезі керек. Қандай ұлт екенін анықтап, 

айқындайтын $нер керек. Ал қазір білімін 

біреулердің айтқанынан, к$ргенінен жиып 

жүрген дүбәралар жұртты адастырып, 

бірдеңе түсіреді. Оған пікір айта бастасаң, 

«Бұл – менің түсінігімше, қабылдауымша 

жасалған. Оны сендер түсінбейсіңдер» 

деп елді кінәлайды. Қыруар ақша кететін 

ондай дүние кімге керек? Ол ең бірінші 

халыққа ұнауы керек. Болды. Бір-ақ 

нәрсе. Суреткерлік тәсіл, форма табуы-

нан жаңалық болса ол басқа әңгіме. Оны 

түсіндіру, зерттеу мамандардың шаруасы. 

Асағаң (А.:шімұлы) бірде «қазір кино 

емес, оған кеткен ақша туралы айтатын 

болдық» деп еді, сол рас с$з ғой. 

– Иә, киноларды фестивальге арналған, 
ел ішіндегі к%рерменге арналған деп б%летін 
болдық қой...

– Мен соны айтып отырмын. Менің 

түсінігімде, «анаған арналған, мынаған 

арналған» деген болмайды. ;нер – ортақ. 

:рине, шайнап бергендей түсінікті бо-

луы міндетті емес, бірақ ол сізге әсерлі, 

ықпалды болуы керек, күрсіндіруі керек, 

ойландыруы керек, керек болса, жылатуы 

керек. Міне, соны $нер деп түсінуге бо-

лады. 

Қазір рухани дүние жүдеп тұр. Қоғамды 

рухани эпидемия шарпып тұр. ;ткенде 

отыз жасқа толмаған бір әнші: «;ткен 

$мірім туралы кино түсірейін деп жатыр-

мын» дейді. :лі отызға толмаған, жиырма 

бестен енді асқан, $мірі енді басталған 

адамда қандай $мір болуы мүмкін... Радио 

тыңдап келе жатсам, сондай бір әншіден 

жүргізуші шығармашылық кешін қашан 

$ткізетінін сұраса, анау: «халқым соны 

сұрап жатыр» дейді. Айналайын-ау, ол 

сонда халқым деп айтатын деңгейге жетті 

ме? Міне, біздің деңгей! 

– �нші демекші, қазір теле-радио-
арналарда шоу-бизнес %кілдеріне қатысты 
бағдарламаларды айналдыра береді. «Неге 
осындай бағдарламалар к%бейіп кетті?» де-
генге, ТВ-радио саласындағы журналистер 
«к%рерменнің сұранысы – осы» деп жауап 
береді. Шындығында, к%рерменнің талғамын 
журналистер қалыптастырмай ма? 

– Сол деңгей туралы әңгімеге қайтып 

келеміз ғой. Телевидение – мыңдардың, 

миллиондардың аудиториясы. Сондықтан 

оған бұрын кім-к$рінген шықпайтын. 

Ондағы киім киісің, жүріс-тұрысың, с$з 

мәнерің, кескін-келбетің, сүйкімің – бәрі 

ескерілетін. ;йткені сен халықтың алды-

на шығасың. Қазір кімнің қалай шығып 

жүргенін к$ріп жүрсіз. Оның бәрі ілім-

білімнің таяздығынан. Кейде надандықтың 

исі аңқып кетеді. Адамдардың жан дүниесі 

қазақы болмыстан алыстап бара жатыр. 

Баяғыда :уезов мұражайының ішінде 

қоғамдық негіздегі Халық университеті 

болды. Рахманқұл Бердібаев басқаратын. 

Сонда :лкей Марғұлан, Т$леген Момбеков 

сияқты басқа жерде кездесуге мүмкіндік 

бола бермейтін тұлғалар кездесу $ткізіп, 

дәріс оқитын. Біз солардан қалмайтынбыз. 

Сол кейін телеарналардан к$рсетілетін. 

Қазір ондай жоқ. «Халықтың сұранысы – 

осы» деп айта береді. Бұл пікірді қоғамда 

зерттеу жүргізіп, соның нәтижесінде ай-

тып отыр деп ойламаймын. Біреуге қызық 

болып к$рінеді де, сондай хабар жасай 

береді. Ол халықтың талғамына сай келе 

ме? Жұртқа әсер-ықпалы қандай болады? 

Ол жағын жылы жауып қоя салады. Марқұм 

Олег Табаков «Мен рейтинг деген пәледен 

қорқамын» деп еді бір сұхбатында. Сол рас 

с$з. Түсінемін, $нер кейде эксперименттен 

тұрады. Оны халыққа ұсынады да, халық 

қалай қабылдайтынын, пікірін ескереді. 

Сондай бағытта болса, жарайды. Меніңше, 

ұрыс-керіске құрылған, жы лауық қоғамның 

ғана болмысын беретін хабар лар емес, 

танымдық дүниелерге арнал ған бағдарлама 

жасауға тырысу керек. Жалпы, қоғам руха-

ни дамуға толайым бет бұруы керек. Қазір 

бір Мәскеудің $зінде 380 театр бар. Оған 

қойылымдарын үйге барып қоятын 10 те-

атрды қосыңыз. Рухани жаңғыру дегеніміз 

– осы. Демек, бізге тойхана емес, кітапхана, 

театрлар ашу керек. ;нер атаң мен әжеңдей 

еміреніп, әкең мен шешеңдей шырылдап 

тұруы керек. Атаның күшімен, ана сүтімен 

ауызданған, рухтанған, рухани-мәдени 

тегіңнен тамыр тартқан текті, сұлу $нер ке-

рек бізге. Жарылғапбердіше айтқанда, «әнді 

ерттеп, күйді мінген» жігіттер атқа қонбай, 

бұл істен барақат таппаймыз. Қысқасы, ру-

ханият рухтанса, $нер $ркендесе, жүрекке 

иман қонады, келіп-кетіп жүретін ұят 

оя нады. Парламентіңнің де, Үкіметіңнің 

де жұмысы жеңілдер еді деп ойлаймын. 

Қыл мыс та азаяр еді. Қабылдайтын заң да 

азаяр еді. 

– Сұхбат бергеніңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

– Бұрын журналистика факультетіндегі 

мұғалімдердің ең осалының $зі студентке 

бағыт-бағдар беруге жарайтын, кімді оқу 

керектігін, не оқу керектігін айта алатын. 

Ал қазіргі мұғалімдердің деңгейі қандай 

екенін білмеймін. Бізге тәжірибеден 

$туге келген студенттердің деңгейіне 

қараймын да, байқаймын. Біздің «Ал-

маты ақшамында» «Тұлғатану», «Тұлға-

тағдыр», «Адамдар. Жылдар. Тағдырлар», 

т.б. айдарлар бар. Оларды не үшін аштық? 

Тұлға – бағыт-бағдар беруші, биік адам. 

Қазір қоғамда сондай тұлға бар ма, жоқ 

па? Тұлға бар, бірақ ол елге қызмет ететін 

тұлға ма, жоқ әлде қолдан жасалған тұлға 

ма? Осы мәселелерді к$теріп, тұлғаға 

айналған адамдардың тағдырын, $мірін 

жазу арқылы жастарды тәрбиелейміз. 

Қаншама тұлғалардың $мірі қағазға түсіп, 

тағдырлары туралы жазылып жатыр. Осы 

айдар аясында кейбір тұлғалар туралы 

жазғанда қиналмайсың. Ал кейбір тұлға 

атанып жүрген адамдар туралы жазайын 

десең, жұртқа аты мәлім болғанымен, 

$мірінен іліп алар ештеңе таба алмай ит 

боласың. Не бір түзу с$зі жоқ. Сондықтан 

журналистика факультеттерінде студент-

тің келешектегі тұлғалық қасиетін қалып-

тастыруды жолға қою керек. Журналист 

биік тұлға болуы керек. 

Біздің кезімізде журфак университеттің 

ішіндегі университет болатын. Үздіксіз кез-

десулер $тіп жататын. Ақын-жазушылар 

жатақханада жүретін. Мүйізі қарағайдай 

мықты-мықты редакторлар келіп, дәріс 

оқитын. С$йтіп, балаларға жан-жақты 

тәрбие, білім беру мәселесі ерекше 

дамыған еді. Ал қазір сол бар ма, жоқ 

па, білмеймін... Біз 3-4 курстарда оқып 

жүргенде журналистік шеберлік деген 

курс болатын. Сол курс сіздің журналист 

болатыныңызды, болмайтыныңызды 

айқындайтын. Ол кезде газеттегі б$лім 

бастықтарының есігін ашып кіре алмай-

тынбыз. Бұл не деген с$з? Сол кездегі 

журналистика деңгейі қандай болғанының 

белгісі. Қазір осы саланың $зінде адам 

танымайтын ұрпақ $сіп келеді. «Оралхан 

Б$кейден сұхбат алып келейін, соткасын 

бересіз бе?» деп зәремізді алғандар болған. 

Журналистика факультеті кезінде 

екі-үш-ақ жерде болған: КазГУ-де және 

Қарағанды университетінде,  сосын 

жоғары партия мектебінде. Қазір к$шедегі 

дүңгіршек тәрізді к$рінген жерде журфак 

бар. Елдің бәрі журналист болғысы келеді. 

Журналистика теледидарға шығып, таны-

мал болу үшін ғана керек сияқты болып 

к$рінеді. Шындығында, шешен с$йлеу 

де – адамға Құдайдан берілетін $нер. Зерт-

тей білсе, әр адамның бойында сондай бір 

$нер бар, бір салаға бейімділік бар. Бізде 

адамның сол қабілетін ашу деген жоқ. 

Бірден ұлы болғысы келеді. Мынадай бір 

мысал келтірейін. 

Қытайда бір облыс губернаторының 

қызы оқуға түсе алмай, құлап қалыпты. 

Бізде облыс әкімінің қызы тұрмақ, аудан 

әкімінің қызы оқудан құласа, масқара деп 

қызының кондитер саласында кәмпит 

орауға қабілетті екенін анықтаған. :кесі 

мұны естігенде қатты қуаныпты. Сол 

сияқты адам $з қабілетіне қарай мамандық 

таңдауы керек. «Қайтсем жұлдыз боламын, 

танымал боламын» деп емес. Мысалы, 

мектепте жүргенде $лең жазуыңыз, мақала 

жазуыңыз мүмкін. С$йтіп, қабілетіңіз 

біртіндеп шыңдалып, оқуға келесіз. Ал 

қазір ондай жоқ. Бірден, оқу-тоқусыз 

журналист болғысы келеді.  ;йткені 

бұл мамандықтың қадірі кетіп қалған. 

Қазір бізде $зінің мамандығымен істеп 

жүрген журналистер $те сирек. Атақты 

к$кезу мылжың М.Горбачевті орнына 

қойған Урмас Отто тәрізді жолбарыс 

журналистеріміз қайда кетті? ;йткені 

телевидениені артистер, КВН-щиктер, 

т.б. басып қалды. Содан кейін де қоғамда 

анекдот к$п айтылады. Басқаша айтқанда, 

қоғам анекдотпен күн к$ріп отыр. Ірілі-

ұсақты басшылардың басы қосылса да 

анекдот айтады. ;йткені қоғамның деңгейі 

осындай... 

Жаңбырдан кейінгі к$ктей қаптаған 

блогерлер шықты. С$зінің нәрі, мәні жоқ. 

Мыңдаған жазылушы жинайды да, жұлдыз 

болып шыға келеді. Қоғам солармен жұмыс 

істейді. Содан кейін жан азабымен ауы-

рып, жүрегі солқылдап отырып жазатын 

журналистерді не қылсын? Қоғамда осын-

дай әділетсіздіктер бар.

– Журналистерді даярлау туралы айтып 
жатырмыз ғой. Елімізде к%птеген оқу орын-
дарында «Журналисте тіл де, дін де, жыныс 
та, ұлт та болмайды» деп оқытады. Бұл 
қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз?

– Мен мұны түсінбедім. «Журналисте 

ұлт та, дін де болмайды» деген қандай 

әңгіме?

– Мысалы, «Журналист бәріне бейта-
рап түрде қарауы керек. Қазақ пен орыстың 
мәселесіне келгенде «онда ұлт жоқ, қазақты 
қоштап шықпауы керек, бәріне адал қарауы 
керек» деген сияқты...

– Қазақстандық болу америкалық 

болу емес қой. Мысалы, олимпиадаға 

Қазақстаннан барған спортшы орыс болса 

да, ойрат болса да бәріне бірдей жанкүйер 

боламын, бірдей жүрегім ауыра ды. Сондай-

да $зімнің қазақстандық екенімді бәлкім, 

сездіруім керек шығар. Себебі ортақ намыс 

деген болады. Ал енді ұлттың мәселесі ай-

тылып жатқанда «мен журналиспін, менде 

ұлт жоқ» деп тұру дегенді білмеймін... 

Қандай ақылға сияды? «Журналистикада 

ұлт болмайды, дін болмайды» деп қай кезде 

қараймыз? Жалпыадамзаттық мәселелерге 

келгенде. Ал басқа кезде журналист $зінің 

азаматтық ұстанымын к$рсетуі керек. 

Меніңше, бұл журналистикаға тән емес. 

Ұлттық мәселелерді, қазақтың мәселелерін 

$зіңнің жеріңде жанын шығарып тұрып 

айтпасаң, қайда айтасың? Ол ағылшынға 

керек емес, орысқа керек емес... Қазақтың 

жоғын жоқтап, мұңын мұңдап отырған 

$зінің дәстүрлі  басылымдары ғана. 

;зге тілде шығып жатқан газеттердің 

мемлекеттік тіл туралы мәселе к$теріп 

жатқанын к$рдіңіз бе? Ешқашан... Олай 

болған да емес, болмайды да. ;зге тілдегі 

басылымдар қашан қазақтың жері, жалпы 

мәселесі туралы жазды? Күні кеше жер 

туралы тартыс болды, сол басылымдардың 

біреуі қазақтың пайдасына бірдеңе деді 

ме? Ешқайсы жұмған аузын ашқан 

жоқ. Телевидениені айтпай-ақ қояйық. 

Үнсіздік. Қоғамда ештеңе болмаған 

сияқты. Жазған кім? ;з қотырын $зі 

қасып отырған қазақтар. Мысалы, кезінде 

Алматының мың жылдығына байланысты 

к$птеген керенаулықтар орын алды. 2005 

жылы осы газетке редактор болып келгенде 

газеттің маңдайшасындағы с$зді ауыстыру 

керек болды. Ол кезде орыстілді газет-

тер мен басқа да басылымдар «Алматыға 

150 жыл» деп жаза бастады. Қала күні 

болғанда әр жерге жаңағы «150 жыл» 

дегенді қылтитып қояды. Содан ойлана 

келе газеттің маңдайшасына «Мың жасаған 

шаһардың шамшырағы» деп жаздырдым. 

Ол кезде мың жылдық туралы әңгіме жоқ. 

Жібек жолының бойында атақты жеті кент 

бар, соның бірі осы – Алмалық, Алмату, 

Алматы. Оның мыңдаған жылдан астам 

тарихы бар. Ол белгілі нәрсе. Газетке неге 

бұлай дегенімізді түсіндіріп жаздық. Бұл 

қоғамда үлкен резонанс тудырды... Ал 

енді қараңыз, осы мыңжылдықты $ткізуге 

қазақтардың ішінде де қарсы болғандар 

бар. Кезінде Мәмбет Қойгелдиевтің 70 

жылдығына орай «Храпуновтың қалпағын 

қайырып жіберген ғалым» деген мақала 

жаздым. Осыдан жиырма шақты жыл 

бұрын Мәмбет Қойгелдиевті әкімдікке 

шақырыпты. С$йтсе, олар Алматының 150 

жылдығын $ткізбек болып, соны растай-

тын құжатқа тарихшыларға, археологтарға 

қол қойғызып жатыр екен. Гәп мына-

да: «Тарихшылардың бәрі қолдады» деп 

Президентке жіберіп, ол кісі қолдаса, 

дүркіретіп тойлатпақ екен. Сонда олар 

Алматының тарихын Верныйдан бастап 

есептеген ғой. Соған қол қойғандардың 

ішінде қазір керемет болып жүрген та-

рихшылар да бар. Мәкеңді күтіп отыр 

екен. Мәмбет Қойгелдиев ол кезде Та-

рих институтының директоры, былайша 

айтқанда, еліміздің бас тарихшысы. Мәкең 

құжатты қарап шығып, «Мен мынаған қол 

қоймаймын. Оны әуелі анықтау керек, 

зерттеу керек» деп, кетіп қалыпты. Содан 

бірден Президентке жағдайды түсіндіріп, 

телеграмма жолдапты. Мемлекет басшы-

сы Иманғали Тасмағамбетовке тапсырма 

беріп, Иманғали ол кезде Мемлекеттік 

хатшы, бәрін тексертіп, тоқтатқан. С$йтіп, 

кезінде Алматының 150 жылдығын тойлай 

жаздағанбыз. Сонда к$рдіңіз бе, қазақтың 

мәселесі қазаққа ғана керек. Басқалар неге 

осы мәселеге «Мынау – қазақтың тарихы 

ғой. Осы елдің отын оттап, суын ішіп, ауа-

сын жұтып отырмыз. Осы елде $сіп-$ндік. 

Кеше тентіреп келгенімізде бір жапы-

рақ нанымен б$лісіп, жылы-жұмсағын 

берді. Демек, бұл – ортақ абырой» деп 

қараған жоқ? Қазақтың мәселесі қазаққа 

ғана керек... Ал орыс пен қазақ шекісіп 

қалып, орыстыкі дұрыс болып тұрса, 

шынында оған қиянат жасалып тұрса, 

мен оны қолдаймын. Бірақ жаңағындай 

шовинистік-империялық бағыттағы 

ұсыныс-пікірлерді неге қолдауым керек? 

Мен оған қарсы шығамын. Адамда $з 

ұстанымы болуы керек. Кешегі журна лис-

терді айта беретін себебіміз де – сол. Олар-

да азаматтық ұстаным мықты болатын. 

Кешегі бір Шерханның $зі неге тұрады? 

Жердің мәселесі, тілдің мәселесі болсын, 

арыстандай ақырып айтты да отырды. 

Мәселе сонда. Журналистердің к$бі тұлға 

болды, елдің с$зін биік мінберден айтты. 

– Азаматтық ұстаным демекші, «Журна-
лист мақаласына %з пікірін қоспауы керек» 
деген де ереже бар. «Барлығын сарап шылар-
дың аузынан, жазып отырған саласы ның 
мамандарының аузынан айтқыза білуі керек» 
деп айтады. Бұл қаламсап ұстаған маманның 
т%релік айтуға құқы жоқ деген с%з бе?

– Олай болмайды. Оны кім айтып жүр. 

Сондай заң бар ма?

– Оны бірқатар медиа мамандары ай-
тады. Журналистерге арналған семинар-
тренингтерде де солай деп айтылып жүр. 
«Журналист %зінің пікірін мақаласына 
тықпаламауы керек» дейді...

– Неге? Ой, идея, пікір-ұсыныс дегенді 

жалпы шындықты журналист айтпаса, 

жазбаса, кім жазады? 

:ңгімемізге тұздық ретінде мынадай 

бір лепес айтайын. Кесапат Колбин кезінде 

Құрманғазы оркестрінің, әкемтеатрдың ре-

пертуарын құпия түрде тексерткенін біреу 

білсе, біреу білмейді. Ал енді осы тәрізді 

шындықты журналист айтпаса қалай бола-

ды? Бұл ұлтқа жасаған қылмыспен бірдей 

ғой. Ғабең (Ғ.Мүсірепов) айтпақшы, 

шындық неге біреудің паспортымен жүре 

бермекші. Ол ұлт жұмысына жегілген 

журналист болса, ол неге $з пікірін, шын-

дығын жасырып қалуы керек. Демек, бұл 

жаңсақ айтылған с$з болуы керек. Бұл 

с$зді де айтқызып отырған сол деңгей. 

Құндылықтар шегініп бара жатыр. Мы-

салы, қазақ қалжыңсыз жүре алмайтын 

халық болған. Сол қалжыңымен, с$збен, 

$нермен $скен халықпыз. ;ткенде Сәбит 

Оразбаев: «Қали-ау, қазір $зі біреумен 

қалжыңдасу да қауіпті. Оны да адамы-

на қарап айтатын болдық» дейді. Ра-

сында солай. Бұрын «әзілің жарасса, 

атаңмен ойна» деп, қалжыңдаса беретін 

едік.  Қазір байқап қалжыңдасасың. 

Біреуге «қарағым», «шырағым» деп с$йле-

сең, біртүрлі қарайды. Оның орнына 

жаңағындай жағдай орын алып жатыр. 

Мінбеге орташа таланттар шығып кетті. 

Олар жұртқа танымал болғанымен, талан-

ты орташа. Себебі барлық пысықтығын 

жұртқа танымал болуға жұмсаған. Сол 

танымалдылығынан айырылып қалмауы 

үшін жанұшырып қайта-қайта кеш $ткізіп, 

кездесулер ұйымдастырады. Ал талантты 

адамдар ондайға бас қатырмайды. ;йткені 

халық ешқашан шын талантты ұмытпайды. 

Қазір қоғамда осы талант деген мәселеге 

екі түрлі к$зқарас бар. Еңбекқор адам мен 

Қазір жастар «заман басқа ғой» деген 

с$зді к$п айтады. Мен бір-ақ нәрсені 

білемін: қазақ деген ұлт бар, сол ұлтқа тән 

тәрбие, сол ұлттың мұңын мұңдайтын, 

жоғын жоқтайтын рух болуы керек, сезім, 

мұң болуы керек. Оның заманға қандай 

қатысы бар? Сонда заман осындай екен 

деп, ұлттың с$зін с$йлемеуіңіз керек 

пе? Онда сіз $зіңізді-$зіңіз жоғалтасыз 

ғой. Журналистика деген – ұлттың 

$зін-$зі жоғалтпауы жолында күресетін 

мамандық. Заман дұрыс. Мүмкіндіктер 

кезеңі туды. :ркім $з ісімен айналысуы 

керек. 

– Журналистика деңгейінің түсіп бара 
жатқанына журналистика факультеттерінің 
беріп отырған білімі әсер етіп отырған жоқ 
па? Мысалы, бұл мамандықты «4 жыл 
оқытудың қажеті жоқ, үш айлық курсты 
оқып алса да жетеді» деп айтатындар 
шықты. <зіңіздің де алдыңызға қаншама 
жас журналистер келеді, соларға беріліп 
жатқан білімге к%ңіліңіз тола ма? 

Қали СӘРСЕНБАЙ: 

қабылданады ғой. Ал ана кісі үндемепті. 

С$йтсе, Қытайда кез-келген университетте 

оқудан құлап қалған балалардың к$ңілі 

түсіп, жасып қалмауы үшін солардың 

басын жинап, олардың неге қабілетті 

екенін анықтайтын мамандар бар екен. 

Бізде ондай жағдайда $зіне қол салатындар 

бар ғой, олар соның алдын алу үшін 

жасайды. С$йтіп мамандар губернатордың 

Азаматтың суреті
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– «Жүз жаңа оқулық» жобасы аясын-
да жарық к�рген кітаптарға қатысты 
айтылып жатқан, әлі де айтыла бермек 
пікірлер легі к�п-ақ. Кітаптардың алғашқы 
легі 2018-2019 жылғы оқу бағдарламасына 
енгені белгілі. Яғни кітаптардың тікелей 
«тұты нушылары» – студенттер мен 
ұстаз дар жүз жаңа оқулықты қалай 
қабылдады? 

– «Жүз жаңа оқулық аясында», менің 

білуімде, 18 оқулық жарық к$рді, тағы 

отызы аударылу үстінде. Осы кітаптардың 

барлығын қамтып айту мүмкін емес. 

Менің  жұмысыма тікелей қатысты еңбек 

– Светлана Тер-Минасованың «Тіл 

және Мәдениетаралық коммуникация» 

оқулығы жайына аз-кем тоқталып $тейін.  

Студенттер үшінжәне шетел тілдерін, 

орыс тілін, қазақ тілін $зге тіл ретінде 

оқытатын оқытушылар үшін, тіпті кез 

келген тілші-маман, басқа да сала маман-

дары үшін бұл оқулықтың мәні аса зор. 

Себебі оқулық кез келген оқырманды да, 

мәдениеттер сұхбатына қатысушы белгілі 

бір мәдениеттің атынан с$йлейтін тілдік 

тұлғаны да тіл, мәдениет, мәдениетара-

лық коммуникация мәселелеріне қатыс-

ты беймәлім мәселелерден ха бардар етіп, 

олардың ерекшеліктері мен маңызын 

түсіндіреді.  Осы тұрғыдан алғанда, 

кітапты студенттер мен оқытушы қауым 

оқу үрдісінде $те жақсы қабылдаған жайы 

бар. 

Оқу орындарында $зге тілді оқытып 

үйрету сол елдің мәдениетін меңгерту 

арқылы (сол халық мәдениетінен алынған 

мәтіндер, мысалдар, деректер, оқиғалар, 

т.б.) жүзеге асуы тиіс дейтін ұстаным 

маңызды орынды иеленіп отыр. ;йткені 

ел мен елдің, халық пен халықтың әртүрлі 

саладағы қарым-қатынасы саясатқа да, 

экономикаға да, басқа да толып жатқан 

мемлекетаралық кедергілерге қарамастан 

$з жолымен жалғасып, дамып, $рістеу 

үстінде. Осындай мәселелерді ескере келе, 

бұл оқулықтың оқытушы-профессорлар 

құрамы мен студенттер үшін маңызы аса 

зор екенін айта кеткім келеді.

– Қазақстан ғылымының қай са-
ласын алып қарасақ та, қалыптасқан, 
дамыған, әбден орныққан ғылым екеніне 
к�зіміз жете түседі. Ендеше, аталған жүз 
оқулықтың қазақ ғылымына қосар үлесі 
қандай? Оқулықтардың әдіснамалық �зегі 
не?

– Оқу құралының орыс тілін дегі 

нұсқасының алғы с$зінде Мәскеу 

мемлекеттік университетінің рек торы 

В.А.Садовничий былай дейді: «Мәскеу 

университетінің «Классикалық универ-

ситет оқулығы» сериясымен шыққан 

«Тіл және мәдениетаралық комму-

никация» атты оқу құралын мазмұны 

терең, ұсынылған оқу материалдарының 

тиімділігімен ерекшеленетін, оқыту әдісі 

мен әдістемесінің баға жетпес тәжірибесі 

жинақталған қазіргі заман үшін аса 

қажет оқу құралы деп тануға болады. 

Сондықтан бұл оқу құралы – тек Мәскеу 

университетінің ғана емес, Ресейдің $зге 

$ңірлеріндегі университеттер, тіпті бүкіл 

дүниежүзі университеттері пайдалануға 

болатын оқу құралы». Осы пікірге ден 

қоя отырып, С.Г.Тер-Минасованың 

«Тіл және мәдениетаралық коммуни-

кация» атты жоғары оқу орындарының 

студенттері  мен аспиранттарына 

арналған оқу құралының қазіргі әлем 

халықтары тығыз араласып, «шека-

расыз әлем» жағдайында $мір сүруге 

ұмтылыс жасап жатқан кезеңінде 

Қазақстан студенттері үшін де аудары-

лып, ұсынылуын дер кезінде жасалған игі 

іс деп түсінеміз.

Қазір кез келген тілді $зге тілді дәріс-

ханада оқытуда сол тіл иесі халықтың 

мәдениеті арқылы оқыту бағыты немесе 

танымдық-лингво мәдениет танулық бағыт 

дейтін оқыту ұстанымы алға шығып отыр. 

Бұл ұстаным бойын ша тілді оқыту кезінде 

пайдаланылатын с$йлеу әрекеті түрлері 

сол ел мәдениетінен алынған мәтіндерді, 

деректерді, оқиғаларды, сұхбаттарды, 

т.б. пайдалану арқылы жүреді. Ал мұндай 

мәліметтерде міндетті түрде сол халық 

тіліндегі аялық білім түрлері (реалия-

лар, логоэпистемалар, лакундар, мақал-

мәтелдер, қанатты с$здер, т.б.), әртүрлі, 

сол халықтың ұлттық ділінен туындай-

тын ұғымдар мен түсініктер кездеседі. 

Аталған мәліметтерді дұрыс түсіну, 

мағынасына дұрыс интерпретация жасай 

алу, оларды $з с$зінде дұрыс қолдана алу 

– мәдениетаралық коммуникацияның 

дұрыс жүруін қамтамасыз ететін алғы 

шарттардың ең бастысы. Сондық тан 

оқу  лық мәдениетаралық коммуника-

ция ның дұрыс жүруін қамтамасыз етуге 

бағытталып, ұғымдар мен түсініктерді 

жан-жақты, егжей-тегжейлі талдай оты-

рып, орыс тілі мен ағылшын тіліндегі 

мысалдарды салыстыру жолымен жүйелі 

баяндау мақсатын к$здей келе, $те тиімді 

Мысалы, «…Қоғамның дамуына 

сәйкес орын алатын мәдениеттегі қарама-

қайшылық, оның мәдени қақтығыстары 

тек $зге мәдениет $кілдері арасында 

ғана емес. Халық $міріндегі әлеуметтік 

$згерістердің тереңдеуі соншалық, $з 

ата-баба ларының мәдениеті мен дүниета-

нымын мүлде білмейтін белгілі  бір 

мәдениетті ұстанушы халық $мірінде 

қ а р а м а - қ а й ш ы л ы қ  п а й д а  б о л а д ы . 

Классикалық әдеби шығармаларға 

берілетін комментарийлер қазіргі және 

$ткен кезеңді сипаттайтын тұңғиық 

терең су үстіндегі к$пірдің немесе бүгінгі 

оқырманға $ткен дәуірдің детальда-

рын к$ру мүмкіндігін беретін сиқырлы 

к$зілдіріктің қызметін атқарады» дей 

келіп, «Орыс классиктерінің шығар-

маларында Ресейдің т$ңкеріске дейінгі 

тұрмыстық $мірін бейнелейтін жүздеген 

ұғым-түсініктердің кездесуі қазіргі 

оқырман қауымына «кедергі келтіретін 

тас сияқты», не мүлдем түсініксіз, не 

м ү л д е  к е р і с і н ш е  ұ ғ ы н ы л а д ы »  д е -

ген филолог Юрий Федосюктің с$зін 

береді. Бұл ойға мысал ретінде қазіргі 

орыс тілінде мағынасы $згеріске түскен 

с$здерді келтіреді. Мұндай мысалдарды, 

келтірілген дәйектерді оқыған кезде, бұл 

сияқты ұғымдар мен түсініктер, с$здер 

қазақ тілінде де, қазақ жазушыларының 

ертеректе жазылған шығармаларында 

да ұшырасады ғой, сондықтан тілді $зге 

ұлттың $кіліне ғана емес, $з ұлтымыздың 

қазіргі балаларына да түсіндіру қажет қой 

деген ойға қаласың. Осы себептерден 

кейін бұл оқу құралының қазақ тіліне 

аударылуы осы бағыттағы қазақ тіліндегі 

еңбектердің, атап айтқанда оқулықтардың, 

монографиялардың, диссертациялардың 

Екінші бір мәселе, қазіргі Қазақстан 

жағдайында үш тұғырлы тіл саясатының 

белең алып тұрған тұсында   – қазақ, ағыл-

шын, орыс тілдерін қатар оқытумен бай-

ланысты бұл оқу құралының маңызы арта 

түспек.  Себебі оқу құралында  к$терілген 

мәселелердің барлығы ағылшын тілін 

оқытумен байланысты беріледі. Мы-

сал ағылшын тілінен алынып, орыс 

тілімен салыстырылып отырады. Қазақ 

тілін $зге ұлт $кілдеріне оқыту үстінде 

де мұны тиімді пайдалануға болады. 

Мысалы, ағылшын, орыс тілдеріндегі 

мысалдың қазақ тіліндегі баламасын 

беру арқылы немесе берілген материал-

ды келтірілген мысалға ұқсас, қазақ 

тіліндегі мағынасы жақын мысалмен 

толықтыру арқылы ұсынуға болады. 

Сонда үш тілдің арасындағы $згешеліктер 

салыстырылып, ұқсастықтар к$рініп, әр 

тілдің $зіне тән ерекшелігі сараланып, 

тілді оңтайлы оқып-үйрену тиімділігі 

жүзеге асады. Бұл дәйек тілді $зге ұлт 

$кілдеріне оқытуға арналған деңгейлік 

оқулықтарға, осы оқулықтар негізінде 

$тетін практикалық сабақтарға қосымша 

ретінде ұсынылуға тиіс мәселерге арна-

лып айтылып отырғанын еске салу артық 

емес.  

– Аударма �зегі – тіл. Ал тіл туралы 
ғылыми кітаптарды аударудың ерекшелігі 
қандай?

–  Аударылған он сегіз оқулықтың 

екеуі – тілге қатысты оқулық.  Олар: «Тіл 

біліміне кіріспе» және осы біз әңгіме 

арқауына айналдырып отырған – «Тіл 

және мәдениетаралық коммуникация» 

деп аталатын оқу құралдары. «Тіл біліміне 

кіріспе»  оқулығы  студенттердің  линг-

вистика мәселері туралы білім алуы-

на, олардың маңызды лингвистикалық 

зерттеулерден хабардар болуына, тіл 

және оны пайдалануға қатысты $зекті, 

қажетті мәселелермен таныс болуына 

к$мектеседі. Бұл оқулықты аударудың 

қажеттілігі бұрынғы  «Тіл біліміне кіріспе» 

оқулықтарымен салыстыра қарағанда 

ерекше байқалады.  Аударма оқулықтың 

бірнеше артықшылығы бар. Мысалы, 

біріншіден, бұрынғы оқулықтарда бар 

дүниелер мұнда жан-жақты толық ашы-

лып қана қоймай, тарқатыла түсіндіріледі. 

Және бұрынғы оқулықтарда айтылмаған 

мәселелер де к$п. Мысалы, грам ма тикаға 

қатысты: дескриптивті грамматика, 

прескриптивті грамматика, оқытушы 

грамматика, әмбебап грамматика, адами 

емес тіл; ым тіліне қатысты:  ым тілінің 

морфологиясы, ым тілінің синтаксисі; 

тілдің мағынасына қатысты: имплика-

тура, презумпция дейтін мәселелер; тіл 

және адам миы дейтін мәселелер бұрынғы 

оқулықтарда болмаған, айтылмаған 

мәселелер. Бұлардан $зге де айтылмаған 

жайлар к$п. Содан кейін әлем тілдеріне 

ортақ болып келетін кейбір заңдылықтар 

бұрынғы оқулықтарда жалпылама ай-

тылып қана кетсе, бұл оқулықта тара-

тыла баяндалып, ықшам мәтіндерден 

мысалдар келтіріле отырып, басқа бір 

тілдегі осы заңдылықпен салыстырыла 

түсіндіріледі. Тілдік бір категория бір 

тілде бар, енді бір тілде жоқ болуы мүмкін. 

Мысалы, орыс тіліндегі род, вид катего-

риясы қазақ тілінде жоқ, т.б. Осындай 

мәселелер нақты ғылыми дәлелдермен 

дәйекті түсіндіріледі.  Мұндай тал-

даулар қазақ тіліндегі бұрынғы «Тіл 

біліміне кіріспе» пәніне арналған 

оқулықтарда кездеспейтін. Сондықтан 

қазақ тілі біліміне кіріспе пәнінің оқу 

құралдарында айтылмаған  мұндай 

тың дүниелердің қазақ филологиясы 

студенттерінің тілге қатысты теориялық 

білімдерін кеңейтіп қана қоймай, оларды 

жаңа ізденістерге жетелей түсері анық.  

Сонымен бірге осы еңбектегі бір тілге 

тән ережені басқа тілдің ережелерімен 

�сипат �ЛМЕТОВА,
педагогика ғылымының докторы, 
профессор:

(Басы 1-бетте)

іздің заманымыздың VІІ-VІІІ ғасырларында Еу-

ропа ғалымдары үнді, парсы, араб ғұламаларының 

география, математика, астрономия, т.б. ғылым 

салалары бойынша жазбаларын $з тілдеріне 

тәржімалап, Шығысқа к$з тіккенін кәрі тарихтан 

сұрасаңыз, тізбелеп айтып береді. ХVІІ ғасырда 

ІV Мехмед сұлтанның басқаруындағы Осман 

империясының білгірі Кәтиб Челеби ғұлама 

түріктерге Еуропа мәдениетінің есігін ашып 

берген ғалымдар қатарынан саналады. Ол гео-

графия, философия, жаратылыстану ғылымдары 

бойынша Еуропа авторларының еңбектерін түрік, 

парсы және араб тілдеріне аударудың негізін қалап 

кетті. Осман сұлтандарының баршасына жуығы 

Еуропа мен Шығыс әдебиеті жауһарлары, ғылыми 

еңбектер, Аристотельден бастап, күллі грек 

ойшылдарының шығармалары жергілікті тілге ау-

дарылуына мүдделі болды. Не үшін дерсіз? Ғылым 

мен мәдениеттің дамуы үшін жергілікті ғылым мен 

білімді дамытып қана қою жеткіліксіз еді. Күллі 

ғаламның сырын білу мен тереңіне бойлау үшін 

жан-жақты байланыс, $згелердің жаңалығы мен 

ғылымын да оқып-үйрену маңызды.  

Иә, бұл $ткеннің мысалы. Жалпы, заманауи 

мемлекеттердің бүгінгі тыныс-тіршілігіне назар 

салсаңыз, бүгінгі аударма бұрынғыдан $згерек 

екеніне к$з жетеді. Ғылым мен білімнің дамуы үшін 

бүгінгі күні аударма кітап не болмаса оқулықты 

іріктеп алу мен таратудың жаңаша әдіс-тәсілдері 

қалыптасқан. Ал қазақстандық аударманың жаңа 

үлгісі – түпнұсқа тілдегі маңызды кітаптарды 

мың оқулықтың ішінен елеп-екшеп ала білуімізде 

десек, қателеспейміз.Екіншіден, жүз оқулықты 

аудару мәселесі – қазақстандық ғылым үшін ғана 

емес, асқақ биіктен қарасақ, күллі Орталық Азия 

халқы үшін де маңызды жоба болар деп жора-

малдаймыз. Қазақстан аударған жүз жаңа оқулық 

біздің тіл ұғынықты халықтардың да игілігіне ай-

налып жатса, кім-кімді де ғылымның к$кжиегіне 

к$термей ме? 

«Бұл аудармадан жасалған аударма емес. Адамзат 

санасы тудырған ең таңдаулы туындылар түпнұсқа 

күйінен алынып отыр. Біз $з тарихымызда бірінші 

рет шет тілдерден тікелей қазақ тіліне жаппай ауда-

рудамыз. Мұндай заман қашан болған?! Біз әрине, 

әлем тілдерінен орыс тіліне тәржімаланғандарды 

қазақшалап, к$п нәрсеге қол жеткіздік. Оны жоққа 

шығаруға да болмайды. Бірақ, әр тілге аударған 

сайын түпнұсқасынан біраз $згешелігі бәрібір 

қалыптасады. Ал, осы жоба аясындағы туынды-

лар жастарға гуманитарлық ғалымдар қазынасы 

арқылы бүкіл әлемнің есігін ашып береді. Бұл 

ғажайып білім қорын игеріп қана қоймай, іс 

жүзінде кәдеге жаратуы мыз керек» деген Прези-

дент Н.:.Назарбаевтың с$зі оқулықтарды тиімді 

пайдалану мен сапалы аударма жасаудың міндетін 

айқындайды.

Иә, аударма саласы қазақ үшін жат емес. ;ткен 

ғасырдың басынан-ақ қазақ тіліне тәржімаланған 

әдеби шығармаларды есепке алмағанның $зінде,  

ғы лыми оқулықтардың $зі ұшан-теңіз. Олар ғылым 

мен техника жетістіктерін баяндайтын мақа ла-

лар, жазбалар және жеке кітапшалар еді. Иә, ол 

аудармалардың құндылығына ешкім шәк келтір-

мейді. Бірақ олардың кейбірі «аудармадан жасалған 

аударма» екенін ешкім жоққа шығара қоймас...

Бүгінгі таңда «Жүз жаңа оқулық» жобасы аясын-

да ағылшын, француз тілдерінен тікелей қазақшаға 

аударылып жатқан кітаптар қазіргі заманғы 

әлеуметтік-гуманитарлық саладағы $згерістерді де 

назардан тыс қалдырмақ емес. «Дүниеде жақсы кітап 

к$п, оның бәрін аударуға біздің күшіміз де кел мейді 

және оның қажеті де жоқ» (Жұмағали Сайын) екенін 

ес керсек,мыңның ішінен сұрып   тап алған бүгінгі 

«Жүз жаңа оқу лық  тың» оқырманға нендей пайда 

әкелгенін елеп-екшеп отырудың да маңызды лығын 

түсінеміз. Осы кезге дейін «Жүз жаңа оқулық» 

бағдарламасы аясында аударылған кітаптар қазаққа 

не берді? Қазақ білімінің к$кжиегін қалай кеңейтті? 

Тәржіма оқулықтарды бүгінгі білім беру жүйесінде 

қолдана отырып, дәріс оқып жүрген мамандар бұл 

сауалға қалай жауап берер екен?  

АУДАРМА –

-

әдіс темелік жол к$рсетеді. Бұл жол алдағы 

уақытта қазақ тілін $зге ұлт $кілдеріне 

оқыту мақсатында жазылатын к$птеген 

әдіс темелік жұмыстарға арқау болары 

анық.

Е к і н ш і д е н ,  о қ у  қ ұ р а л ы н ы ң 

құндылығы оның тек қана  сабақ үстіндегі 

әдістемелік мақсатты шешу үшін ғана 

емес немесе тілді $зге ұлттың $кіліне 

оқытып-үйрету мақсатын қанағаттандыру 

үшін ғана емес, тілдің қыр-сырын, 

с$з мағынасын $з ұлтымыздың қазіргі 

балаларына  түсіндіру үшін де қажет 

екендігінде.Бұлай дейтін себебіміз оқу 

құралы  – шетел тілдерін оқып-үйренудегі 

әлеуметтік фактордың р$ліне аса мән 

беріп, айрықша ықылас тоқтатады.

Бұл тұста автордың әлеуметтік мәдени 

комментарийді мәдениеттер арасындағы 

тартысты (культурный конфликт) шешу 

жолындағы ерекше бір тәсіл ретінде 

қарастырғаны байқалады.С$йтіп келіп, 

әлеуметтік комментарийдің түрлері ай-

тылады. :леуметтік мәдени аспектінің 

аясында к$ркем әдебиетті түсіну мәселесі 

де с$з болып, бұл салаға арнайы тарау 

б$лінеді.Тарау «Қоғам мәдениетінің 

$згеруі мен дамуының тілдегі к$рінісі» 

деп аталады. Мұндағы «К$ркем әдебиетті 

түсіну мәселелері. :леуметтік коммен-

тарий арқылы мәдени шиеленістерді 

шешу» дейтін тақырыпшаларда айты-

латын мәселелердің $зі-ақ к$п нәрсені 

аңғартады.

жазылуына да түрткі боларына сене 

бастайсың. Аударылған басқа ғылым сала-

ларына қатысты да осыны айтуға болады. 

Ол оқу құралдарында да қазақ қоғамына 

қатысты, қазақ қоғамының  сол ғылым 

саласына қатысты  мәселелерін к$теретін 

монографиялар, диссертациялар, оқу 

құралдарын жазуға  аударылған кез келген 

оқулықтардың ой салары анық.   

– Осы күнгі әлем күн санап емес, сағат 
санап �згереді деген пікірді айтатындар 
к�п. Жаңа оқулықтар �згермелі әлемдегі 
қазақстандық ғылымның бет-бейнесін, 
бағыт-бағдарын қай бағытқа �згертпек? 
Бұл �згерістер бізге не береді?  

– Аударылған жаңа оқулықтар бүгінгі 

қазақ ғылымының әлемдік ғылымның 

даму бағытына сәйкес болуына, $сіп 

келе жатқан ұрпақтың әлемдік ғылым 

жаңалықтарына еркін араласуына, 

әлемдік деңгейде ойлауына мүмкіндік 

беріп, жол ашады.  Бұған дейін орыс 

тіліндегі еңбектерді аударумен, орыс 

тіліндегі ғылыми еңбектерге иек артумен 

келсек, бұдан былай  кез келген ғылым 

саласында бірден қазақ топырағына тән, 

қазақша ойлау жүйесіне негізделген, 

қазақ қоғамының бүгінгі мәселелерін 

әлемдік деңгейде с$йлете алатын ғылыми 

еңбектердің $мірге келетініне, осындай 

еңбектерді жазатын және $з жазғанын 

әлемнің кез келген мінберінде қорғай 

алатын ұрпақтың тәрбиеленетініне сену-

ге болады. 

ТАЛҚЫҒА САЛЫНДЫ

«ТІЛДАРЫН» 
ОЛИМПИАДАСЫ 

КӨРКЕМСӨЗ ШЕБЕРЛЕРІ

БІЛІГІҢ ҚАНДАЙ, 
МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ?

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Атырау облысында мемлекеттік 
тілдің мәнін, мазмұнын кеңінен на-
сихаттау, кәсіпорын, мекеме мен 
ұйымдарда тілдерді дамыту мен 
қолдану, жұртшылыққа латын 
әліпбиінің болашағын жан-жақты 
түсіндіру мақса тын  да к%птеген игі 
істер ұйым дастырылуда. 

Халықты жаңа қазақ әліпбиіне 

үйрету мақсатында облыс аумағында 

к$шпелі семинар-тренингтер ұйым-

дастырылды. Бұл шараны $ткізуге қоғам 

қайраткері, ана тіліміздің жанашыры, 

«Үш байлық» қоғамдық бірлестігінің бас 

директоры Оразгүл Асанғазы, ғалым, 

филология ғы лымының докторы, про-

Ғ.Сланов атындағы облыстық 
ғылыми әмбебап кітапханасында 
облыстық Тілдерді дамыту 
басқармасының ұйымдастыруымен 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін 
жетік меңгерген жастар арасында 
«Тілдарын» облыстық олимпиадасы 
%тті.

Шараның мақсаты – үш тілді жетік 

меңгерген қабілетті жастарды анықтау 

және қолдау, тілдік қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастырып, к$п тілді 

меңгерген тұлғаны тәрбиелеу, қазақ-

стандық патриотизмді нығайту, $зге 

халықтардың мәдениеті мен тілін 

құрметтеу.

Олимпиадаға жоғары оқу орын-

дары мен колледждерден 14 үміт кер 

қатысты. Олар берілген тақырыптың 

мазмұнын ашу,  эссе жазу және 

м ә т і н г е  і л е с п е  а у д а р м а  ж а с а у 

бағытындағы тапсырмаларды орын-

дады. Нәтижесінде Х.Досмұхамедов 

атындағы мемлекеттік университеттің 

3-курс  студенті  Мадлен-Ниль-

Атырау облысы Тілдерді да-
мыту ж%ніндегі басқарманың 
ұйымдастыруымен Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік Гимні 
авторларының бірі, мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, қазақтың 
к%рнекі ақыны, жазушы Жұмекен 
Нәжімеденов атындағы к%ркемс%з 
оқу шеберлерінің республикалық 
байқауы %тті.

Ж ұ м е к е н  Н ә ж і м е д е н о в т і ң 

әдеби мұрасын халық, әсіресе жас-

тар арасында насихаттау, оның шы-

ғарма шы лығы арқылы жас буын-

ды адам гер  шілікке, ұлттық рухқа, 

отансүйгіштікке тәрбиелеу мақсатында 

ұйымдастырылған байқауға Қазақстан-

ның барлық облыстары мен Аста-

Атырау облыстық Н.Жант%рин 
атындағы филармонияда Тілдерді 
дамыту ж%ніндегі басқарманың 
ұйымдастыруымен мемлекеттік 
қызметшілер арасында «Мемлекеттік 
тіл – LATYN qarpimen» атты 
облыстық байқауы %тті.

Қ а з а қ  т і л і н  л а т ы н  қ а р п і н е 

негізделген әліпбиге к$шіру барысын-

да  жасалып жатқан жұмыстарды на-

сихаттап, мемлекеттік қызметшілердің 

дайындығын шыңдау мақсатында 

ұйымдастырылған байқауға облыстық 

б а с қ а р м а л а р д а н  1 4  м е м л е к е т т і к 

қызметші қатысты. Олар диктант жазу, 

мәтін теру, тақырып бойынша жазбаша 

диалог жүргізу сияқты сынақтарды тап-

сырды. Барлық қатысушылар байқауға 

жақсы ізденіс, дайындықпен кел-

фессор, жаңа әліпби авторларының 

бірі :лімхан Жүнісбек, филолог Айнұр 

Бұлақбай шақырылды. 

Аталмыш шара шалғайдағы Қы-

зыл қоға ауданынан басталып, барлық 

$ңірлерді қамтыды. Ең бастысы, 

Ел басының латын әліп биіне к$шу 

бас тамасы к$птің к$кейінде жүрген 

$зекті мәселе екені аңғарылды. Себебі 

осы шараға тұрғындар $те қатты 

қы зы ғушылық танытты. Мысалы, 

Қызылқоға ауданында, Исатай ауда-

нында бұл шараға 500-ге жуық халық 

жиналды. Олар к$кейіндегі сұрақ тарын 

қойып, мол мағлұмат алып, осындай 

игі істердің жалғасын табуға лебіздерін 

білдірді.

да Ерсаинова Бас жүлдені иеленіп, 

« Т і л д а р ы н »  о л и м п и а д а с ы н ы ң 

республикалық кезеңіне жолдама 

алды. Ал Қ.Дүтбаева атындағы Атырау 

гуманитарлық колледжінің студенті 

Аян Бисенғалиев – 1-орын, Каспий 

оңі рінің қазіргі заманғы колледжінің 

студенті Ұлжан Жалғасбаева – 2 

орын, С.Мұқашев атындағы Атырау 

политехникалық жоғары колледжінің 

студенті Айнұр Нуфтоллина мен Қы-

зыл қоға ауданы APEC Petro Technic 

жо ғары колледжінің студенті Ернұр 

Шәріп 3-орынды қанжығасына бай-

лады.

на, Алматы қалаларынан 17 талантты 

жас қатысты. Оларға белгілі жазу-

шы, Қазақстан Жазушылар одағының 

басқарма Т$рағасының орынбаса-

ры, Қазақстан Республикасының 

Президенті сыйлығының лауреаты, 

«Құрмет» орденінің иегері Мереке 

Құлкенов бастаған қазылар алқасы 

т$рағалық етті. Байқау қорытындысы 

бойынша, Қарағанды облысынан кел-

ген Айсұлу Нұртай Бас жүлдені иеленді. 

Сондай-ақ қатарластарынан оқ бойы 

озық шыққандардың қатарында 1-орын 

алған атыраулық Ж.Утешова, 2-орын 

алған павлодарлық А.Оралқанов пен 

ақмолалық Г.Қайыргелді, 3-орын 

иеленген астаналық Н.Қасқатаев, 

батысқазақстандық Д.Қуанышбайұлы 

және қызылордалық Р.:зілханова бар. 

ген, себебі тапсырмаларды $те жақсы 

деңгейде алып шықты.

Байқау қорытындысы бойынша бас 

жүлде облыстық Қаржы басқармасынан 

келген Эльмира Мендигерееваға бұйыр-

ды. Ал облыстық Білім беру басқар-

масы нан Айнагүл Жұмағазиева 1-орын, 

Эконо мика және бюджеттік жос парлау 

басқар масынан Айнаш Жагпарова мен 

Ауыл шаруашылығы басқар ма сынан 

:сем Бағытова 2-орын, Сәулет және 

қала құрылысы басқармасынан Ғалия 

Қапарова, Жастар саясаты мәселе-

лері басқармасынан Айгерім Құрман-

берлиева, Кәсіпкерлік және индус-

триялық инновациялық даму басқар-

масынан Мейірбек Сембек 3-орынды 

иеленді. Жеңімпаздар дипломдармен, 

Алғыс хаттармен және қаржылай серти-

фикаттармен марапатталды.

Дайындаған <теген Н�УКИЕВ

-



5ANA TILI №45 (1459)
1 – 7 қараша

2018 жылЖ Ү З  Ж А Ң А  О Қ У Л Ы Қ

АТАМЕКЕН

ФИЛОСОФИЯДАН 
ЖАҚСЫ ОҚУЛЫҚ 
ЖАЗУҒА БОЛАДЫ

ЗАМАН К<ШІНЕ 
ІЛЕСКЕН АУДАРМА

лы ғы мен құрбандығы жастарға ой салып, 

олардың тұлғалық келбетінің қалыпта-

суына оң әсер ететіні с$зсіз. 

Оқулықтарда әрбір философтың $мір 

шежіресі, ол $мір сүрген кезеңдегі маңызды 

тарихи оқиғалар туралы мәліметтер 

берілуі де жастардың қызығушылығын 

арттырып тұр. Авторлар $з оқырманын 

үнемі пікірталасқа шақырып, сұрақтар 

қою арқылы оның $зіндік к$зқарасын 

қалыптастыруға ықпал етуге, сонымен 

қатар субъективтілікке бой бермеуге 

ұмтылады. Бұл ерекшелікті біз, әсіресе 

олардың Карл Маркс философиясын 

талдауынан байқадық. Шетелдік авторлар 

ойларын қысқа да нұсқа, қарапайым түрде 

жеткізеді, осы тұрғыдан алғанда оның 

баяндау әдісін қазақтың с$з саптауымен 

салыстыруға болады. Аудармашылардың 

оқулық тілінің мүмкіндігінше қарапайым, 

мазмұнының терең болуына ұмтылуы $з 

нәтижесін бере бастады. Аталған оқулық-

тар биылғы оқу жылы басталған екі айдың 

ішінде «Философияны» міндетті оқу пәні 

ретінде оқитын студенттер үшін ғана 

емес, «Философия» мамандығы бойынша 

арнайы білім алатын жастарымыздың да 

қолынан түспейтін кітаптарға айналуы 

осы пікі рімізге дәлел бола алады. Бұрын 

фило софияны тереңдеп зерттеу үшін олар 

орыс тілдеріндегі кітаптарды іздеуге мәж-

бүр болса, қазір бұл іс аударылған осы оқу-

лық тардың арқасында едәуір жеңілдеді.

Жалпы алғанда, «Қазақ тіліндегі 100 

оқулық» жобасы бойынша философия 

оқулықтарын аудару ісі отандық фи-

лософиядағы елеулі де пайдалы құбылыс 

болды және философияның $ркендеуіне 

$зіндік үлес қосқаны с$зсіз. 

немесе «х» қайдан шықты?
салыстыра отырып түсіндіру, сол арқылы 

ана тілінің грамматикасын терең игер-

туге деген талпыныс $з ана тілін  $зге 

тілмен салыстыра отырып  меңгеруге 

дағдыландырады. Сонымен бірге бұл 

әдіс $зге тілді де тез, жылдам үйреніп, 

игеруге ықпал етеді. Оқулықта баянда-

латын әлем тілдерінің әрқайсысына тән 

$зіндік табиғаты болатыны, олардың 

даму заңдылықтары, белгілі бір тіл туралы 

жасалған қорытындылар мен топшы-

лаулар, ғылыми ой-тұжырымдар қазақ 

тілінің болашақ мамандарының жаңа 

бағытта білім алып, қазақтың тіл ғылымы 

туралы жаңа ша ойлауларына  ықпал 

етеріне дау жоқ.

– Қай саладағы аударманың да 
�зіне тән жетістігі мен қиындығы бо-
латыны түсінікті. )йтсе де, ғылыми 
аударманың жауапкершілік жүгі тым ауыр 
сияқты к�рінеді. Студенттер, ғылыми 
қауымдастық «Жүз жаңа оқулық» серия-
сымен  аударылған кітаптарды аударма 
деп емес, қазақ ғылымына тән еңбектер 
деп қабылдауы үшін әлі де қандай қадамдар 
жасалуы керек деп ойлайсыз?

– К $ п т е г е н  ғ ы л ы м и  т е о р и я л а р 

қай саладағы оқулық болсын, тілдік 

айырмашылыққа қарамастан ортақ 

мәселелер ғой.  Біздің талдау нысаны-

на алып отырғанымыз  тіл мәселесіне 

қатысты екі оқулық болса, оның біріншісі 

«Тіл біліміне кіріспе» оқулығы – осы 

дәлелге жауап беретін еңбек. :рине, 

$зіндік ерекшеліктері бар,  оны жоғарыда 

айттық. Ал «Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация» оқулығының теориялық 

мәселелері – қазақ тіл ғылымы үшін 

жаңа. Себебі мұндай еңбек қазақ тілінде 

бұған дейін жазылмаған еді. Солай десек 

те... «оқулықты аударма деп емес, қазақ 

ғылымына тән еңбек» деп қарау дәл осы 

оқулыққа қатысты алғанда аса күрделі 

мәселе де емес, $йткені  мәдениетаралық 

коммуникация – ел мен елдің, тілдердің, 

мәдениеттердің араласуы – тек орыс 

халқына, не тек ағылшындарға ғана тән 

нәрсе емес қой. :лемдегі барлық халық 

қазір $те тығыз араласу үстінде  немесе 

«шекарасыз әлем» жағдайында $мір 

сүруге тырысуда.  Сондықтан оқулық 

к$терген теориялық мәселелер бізге, 

қазақ қоғамына да жат емес. 

Ал теорияны дәлелдеу үшін беріл-

ген мысалдар оқулық орыс ті  лінде 

жазылғандықтан, әрине,  орыс $міріне 

қатысты еңбектерден алынған немесе 

ағылшын тілінен алынып, сол тілде 

берілген.  Осы мысалдарды  қазақ тыныс-

тіршілігіне сәйкестендіріп аударса немесе  

теориялық материалға сәйкес мысал-

дар қазақ ділі мен қазақ мәдениетінен 

туындайтын материалдардан алынса  

және мұны осы оқулық негізінде жаса-

латын онлайн лекциялық курстардағы 

ә р  т а р а у д ы ң  с о ң ы н а  ж а т т ы ғ у л а р 

түрінде енгізсе немесе лекциялық 

курстарға қосымша түрінде берсе деген 

ұсынысымыз бар. Мұндай жаттығуларды 

прак тикалық сабақтарда, семинарларда, 

студенттердің $з бетімен орындайтын 

$здік жұмыстарында пайдаланып отыру 

әрі ыңғайлы болар еді, әрі студенттердің 

сабақты түсініп қабылдауына да жеңіл  

болар еді.  :рине, бұл пікір орыс тіліндегі 

мысалдар студенттерге түсініксіз де-

ген с$з емес.Орыс тілі қазіргі қазақ 

қоғамында, әсіресе, студент жастар үшін  

аса күрделі қиындық туғызатын тіл емес 

екені де баршаға аян. С$йтсе де, ана 

тілінен алынған мысалдар тақырыптың 

түсінікті болуы үшін де, оқулықты  ау-

дарма деп емес, қазақ ғылымына тән 

еңбек деп қабылдау үшін де тиімді болар 

ма еді деген пікір ғана. :рине, мұны  

тек лекциялық курстарға ғана енгізуді 

ұсыныс түрінде ғана меңзейміз. Және осы 

ұсыныс  аударылған басқа оқулықтарды 

да аударма деп қабылдамау үшін   тиімді 

болар ма еді деген ойдамыз.

Оқулықта к$птеген терминдер (мә-

дениеттер қақтығысы, мәдениеттер 

тартысы, мәдени шиеленіс, мәдени 

есеңгіреу, мәдениеттер соғысы, әлемнің 

мәдени бейнесі, мәдениеттер тоғысы, 

мәдениеттер қиылысы, әлеуметтік-

мәдени комментарий, т.б.) аталып, де-

финициялары беріледі. Бұларды ерек-

ше жаңалық демесек те, қазақ ғылыми 

тілінің толығуына қосылған с$з тіркестері 

деп қабылдауға болады.

Адамның әлемді танып білуінен 

 туындап, оның таным қалтарыс тары-

ның астарында жасырынып жататын, 

әр адамның $зіне ғана тән қабілетінің 

к$рінісі болып табылатын оның тілі, 

жеке тұлға ретінде қалыптасатын 

мәдениеті, әрине, ешкімге ұқсамауы 

ықтимал нәрсе. Сондықтан бүгінгідей 

ұлт пен ұлт, тіл мен тіл, мәдениет пен 

мәдениет араласы айрықша белең алған 

заманда, $зге мәдениетке т$зімділік 

к$рсете білуге, оған қызығушылық та-

нытып, құрметпен қарауға тәрбиелеу 

$зекті мәселеге айналып отыруы да 

уақыт талабы деп түсінуіміз керек. Ал 

оқулық авторы С.Тер-Минасованың 

м ә д е н и е т а р а л ы қ  к о м м у н и к а ц и я 

мәселелеріне назар аударып, оның 

құпиясын түсіндіруге арнаған бұл іргелі 

еңбегінің қазақ тіліне аударылуы дер 

кезінде қолға алынған $те құптарлық 

жұмыс деп қараймыз.

ғылымы, даналардың данасы, $нерлердің 

$нері» деп сипаттаған философияны ҚР 

Білім және Ғылым министрлігі қолдап, 

жоғары оқу орындары үшін міндетті 

пәндер қатарында сақтауы, сонымен 

қатар «Философия» мамандығы бойын-

ша бакалавриат, магистратура және 

докторантураға гранттар санын күрт 

арттыруы да мемлекетіміздің философия 

туралы оң шешімінің к$рінісі.

Оқулық мәселесі,  соның ішінде 

философия оқулығы кез келген қоғам 

үшін қашан да $зекті болды. Иммануил 

Канттың $зі «философиядан жақсы 

оқулық жазу мүмкін бе?» деп күмәнданған 

екен. Тәуелсіздік жылдары қазақ тілінде 

жазылған философия оқулықтары 

баршылық, бірақ шетелдік оқулықтар бізге 

әлі беймәлім еді. Олар философияның 

кәсіби әдебиет  қорын,  жастардың 

философия туралы білімінің к$кжиегін 

кеңейте түскені с$зсіз.    Еліміздің 

рухани $міріндегі  ерекше құбылыс 

болған «Мәдени мұра» жобасы аясында 

түпнұсқалар ғана аударылды. Сондықтан 

шетелдік философиялық оқулықтарды 

аударуды қолға алу $те маңызды іс 

болды деп айта аламыз. Елбасы $зінің 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласында атап к$рсеткен «сананың 

ашықтығы» дегеніміз осы. Бұрынғыдай 

$з  қазаны мызда $з іміз  қайнаудың 

заманы $тті, жаңаны сараптаудан $ткізіп, 

болашаққа бірге ала баруымыз керек.

Философия бойынша аударылған 

т$рт оқулық – Дерек Джонстонның 

«Философияның қысқаша тарихы. 

Сократтан Дерридаға дейін», Энтони 

Кеннидің «Антика философиясы», «Орта 

ғасыр философиясы», Реми Хесстің 

«Философияның таңдаулы 25 кітабы» 

еңбектері еліміздің барлық жоғары оқу 

орындарының кітапханаларына жетіп, 

оларды оқытушылар да, студенттер 

де кеңінен қолдана бастады. Аталған 

оқулықтар «Философия» пәні бойынша 

Қазақстан Республикасы Білім және 

Ғылым министрлігінің тапсырысымен 

дайындалған Типтік оқу бағдарламаға 

енгізілді, ҚазҰУ Философия кафедрасы 

оларды оқу барысында қолдану туралы 

әдістемелік нұсқаулықтарды республи-

ка оқыту шыларына қазақ және орыс 

тілдерінде ұсынды. 

Оқулықтар туралы еліміздің жоғары 

оқу орындарының ұстаздары мен сту-

денттері оң пікір білдіруде. Олардың 

жазылу тәсілдері де қызықты. Шетелдік 

ғалымдар философия тарихын филосо-

фия лық тұлғалардың – Сократ, Платон, 
Аристотель, Акуинолық Томас, Декарт, 
Локк, Кант, Маркс, Ницше, Сартр, Дер-
рида және тағы басқалардың – шығар-

ма шылығын  талдау арқылы жеткізген. 

Бұл – $те қызықты және философия 

та  рихын хронологиялық тәсілмен қа-

рас  тыруға дағдыланған біз үшін жаңа 

әдіс. Шынында да, философия тари-

хын құрайтын философиялық тұлғалар.
Фило софиялық ой оқырман үшін оны 

пайым даған тұлғалар арқылы ғана мәнді, 

Карл Ясперстің с$зімен айтсақ, «фило-

софия кеңістігіндегі субстанциялардың» 

қайталанбас дүниесіне үңілу, жеке $мірі 

мен шығармашылығын талдау, тіпті 

кейбір $мірбаяндық кезеңдеріне назар 

аудару (бұл Батыста к$п қолданылатын 

ғылыми зерттеу әдісі)  танушы субъектінің 

тұлғалық қалыптасуына маңызды әсер 

етеді. Ойшылдардың ақиқатқа жету 

жолын дағы адами және ғылыми тазалығы, 

философиялық ізденіске деген құштар-

Гүлжиһан НҰРЫШЕВА,
философия ғылымының докторы, профес-
сор,  әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Филосо-
фия кафедрасының меңгерушісі:

Базар ХАМЗЕЕВА, 
Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті 
университеті, Дінтану кафедрасының 
доценті

«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 оқулық» жобасы еліміздің 

білім беру жүйесі мен ғылымының дамуы-

на елеулі ықпал ететіні с$зсіз. Осы жоба 

аясында 2017 жылы 18 оқулық ағылшын, 

француз тілдерінен аударылып, жарыққа 

шықты, биыл 30 оқулық дайындалуда. 

Атап $тетін бір нәрсе – 18 оқулықтың 

т$ртеуі философия бойынша. Ұлттық ау-

дарма бюросының бұл таңдауы қоғамның 

философия ғылымына деген к$зқарасын 

білдіреді. :л-Фараби «ғылымдардың 

Антропология ұғымы Қазақстанға кеш 

келді. Оған дейін этнография, археология 

деген терминдер қолданылып келген еді. 

Еліміз тәуелсіздік алған соң, Жоғары оқу 

орындарында философиялық антрополо-

гия, мәдени антропология, кейін діни ан-

тропология деген пәндер оқытыла баста-

ды. 2013 жылы докторантураға арнайы пән 

ретінде сол кездегі Нұр-Мүбарак ЕИМУ-

нің ректоры, доктор М.Ф.Хижази «Діни 

антропологияның тарихы мен теориясы» 

деген пән енгізді. Осылайша, студенттер 

мен оқытушылар құрамы антропология 

пәнінің қыр-сырына терең үңіле бастаған 

еді. Бірақ пәндерге лайық, қазақ тілінде 

шыққан кітап, оқулық табу мәселесімен 

бетпе-бет келдік. Ендігі жерде антрополо-

гия жайлы терең де мазмұнды кітаптарды 

іріктеп, оны қазақшаға тәржімалап, 

студенттерге ұғынықты тілде дәріс оқу 

мәселесімен кезіктік. 

Жиырма жылдан астам уақыт бойы 

адам проблемасымен шұғылданып келе 

жатқан маман ретінде «Жүз жаңа оқулық» 

бағдарламасы аясында Алан Барнардтың 

«Антропологияның тарихы мен теориясы» 

атты оқулығының оқытушы қауым үшін 

де, студенттер үшін де маңызы айрықша 

зор екенін айтқым келеді. Заманауи 

әлемде антропология жеке пән ретінде 

тармақ талып, бірнеше салаға б$лініп кет-

кен. Ал оның тарихы мен теориясы осы 

саланың басы-қасында жүрген кез келген 

маман үшін құнды. Осы орайда, бүгінгі 

күні студенттер мен оқытушылардың 

игілігіне айналған оқу құралының бірнеше 

маңызды тұсын айта кеткім келеді: 

1. Аударма $те сәтті шыққан. Тілі 

жатық. Студент те, оқытушы да кітап ты 

емін-еркін оқи, талдай, сараптай алады. 

2. Кітап сәтті таңдалған. Алан Бар нард 

антропологиядағы тео рияларға, ондағы 

теория авторла рының к$зқарасына қыс қа 

да нұсқа тоқталып, салыстырып, қо  ры-

тынды жасайды. Бұл біз үшін аса маңызды. 

3. Кітапта қозғалып отырған мәсе-

лелер қазақстандық жоғары оқу орындары 

студенттері мен оқыту шыларына жақсы 

таныс. Демек, шетелдік ЖОО-ла рының 

әдістемесі мен теориясын салыстыра оқуға 

мүмкіндік мол. 

4. Кітаптың соңында екі жүзден аса 

авторлар мен әдебиеттердің тізімі және 

глоссарий берілген. :дебиеттер тізімінің 

барлығын бірдей оқып тауыса алмасақ та, 

антро пологияның мәні мен мазмұнына 

қатысты негізгі авторлардың не жазып 

жүргенін, қандай кітаптар арқылы не 

оқи ала  тынымызды талдап-таразылауға 

жол аштық. Ал глоссарий тізімін қарап 

отырып, студенттер мен оқытушылар осы 

салаға қажет термин жасау саласын одан  

әрі терең дете түсуге мүмкіндік туды деп 

есептеймін.

Қараг%з СІМ�ДІЛ

ДАМУ КЕПІЛІ

КЕШ

Кешке белгілі күйші-домбырашы 

Абдулхамит Райымбергенов, Қазақ-

стан Республикасына еңбек сіңір ген 

қайраткері, әнші Ардақ Исатаева, 

республикалық конкурстардың 

лауреат  тары Санат Исаев пен 

Венера Қаржаубаева және ақт$белік 

жыршы Жетес Жәмеков қатысты. Ең 

алдымен, дәулескер күйші, $нер зерт-

теуші Абдулхамит Райымбергенов 

с$з алып, қазақ музыка мәдение-

тінің тарихында ерекше орын 

алатын Қазанғап Тілепбергенұлы-

ның $мірі мен шығар ма  шылығы-

нан сыр шертті. Қазанғап күй шінің 

«Ақжелең», «Ысырма» және басқа 

бір неше күйінің шығу тарихы жайлы 

қызықты әңгімелерінен кейін 

домбыраға кезек берді. Күйшілікте  

$зінің ерекше стилін қалыптастырған 

Қазанғаптың «К$кіл» туындысын  

шерте отырып, тағ дыр тауқыметін 

(Басы 1-бетте)

Жиналған қауым бұл қадамды $з 
жұртына жұмыс жасап, еңбегі сіңген 
ерлерді қадірлеген елдіктің белгісі 
деп қабылдағаны анық. Расында да 
елінің азаттығын мойнына бұршақ са-
лып тілеген, қаны мен жанын аямаған 
текті тұяқ ерлердің рухтарына бас иіп, 
лайықты құрмет к$рсеткенге не жетсін? 
Осынау ардақтылардың тіз імінде 
Шалбар руынан шыққан, оқыған, 
мол білімі бар, к$зі ашық, к$кірегі 
ояу Мырзағұл да бар еді. Қазақтың 
белгілі ақыны Шернияздың бейітін 
тауып беріп, ұлы баба рухын кейінгі 
ұрпақпен сабақтастыруға мұрындық 
болған да осы Мырзағұл болатын. Оның 
артында қалған ұрпақтары әке атын 
ардақтап, $мір жолынан ғибрат беретін 
кітап шығарудың қамымен жүргендігі 
ж$ніндегі хабар барша жұртшылық үшін 
жағымды жаңалықтың бірі болды десек 
артық айтқандық емес.

 Шындығы керек, ел мен халық үшін 
адал қызмет еткендердің есімі ешқашан 
ұмытылмақ емес. Тарихқа қиянат бол-
мау үшін тағы бір жарқын тұлғаны 
атап $ткенді ж$н к$ріп отырмын.Ол 
қазақтың маңдайына сыймай кеткен 
арысы Жанақ Стамғазы Мақатұлы. Ол 
халыққа қарсы жасалып жатқан қорлық 
пен зұлымдыққа шыдай алмай намыс 
пен қайрат отына қақталып, 500 адам-
нан қол құрап билікке қарсы ұрандаған. 
Алайда, мұздай қаруланып, әбден 
әскери дайындықтан $тіп ширыққан, 
шыныққан, мықты қарумен жасақталған 
әскерге қарсы тұру оңай деймісің. 
Ақыры Стамғазы қолы сәтсіздікке 
ұшырайды. Кейбір дерек к$здерінің 
айтуынша, атақты мұнай кеніші сана-
латын Мақат теміржол стансасының 
аты оның әкесімен тығыз байланысты 
деседі. Айтпақшы, Стамғазы, басқа 
да к$теріліске шыққандар қатарында 
Құныскерей Қожахмет те болған. 
:упіріммен қуғын-сүргіннен, қысымнан 
басын аман алып шыққан ол қасиетті 
ата-баба мекенінен безіп, атын $згерту 
арқылы $мір сүруге мәжбүр болған.

 Және бір үлкен шаруа Сағыз үлкен 
теміржол стансасы болып халыққа 
ж ұ м ы с  б е р і п ,  е л г е  қ ұ т т ы  қ о н ы с 
болғанына 80 жыл толған екен. Осы 
жылдар әлетінде бұл $ңірден атақты, 
адал азаматтар к$птеп шыққан.

 Ұлы Отан соғысы жылдары Сағыз 
елдімекенінің түбіндегі Сарытоғай ауы-
лында :зен атты үлкен жүректі ана 
тұрған. Ол кісінің алты ұлы майдан 
даласынан оралмады. Сұм соғыстың 
зардабы кім-кімге де ес жиғызған 
жоқ. Он екі мүшесі сау, қарулы деген 
азаматтар майданға кетсе, ауылда қалған 
бірлі-жарым шал-шауқан мен әйелдер 
күні-түні еңбек етті. Сол зұлматты 
кезеңде елдің ауызбіршілігін сақтап, 
берекесін келтіріп отыратын к$шбастар 
қариялар болды. Міне, :зен шешейдің 
соғыс жылдарында қанатымен су сепкен 
қарлығаштай әрбір жанұяға қамқор 
болып, шаңырақтың берекесін келтіруге 
ұйытқы болғандығын к$рген жұрт әлі 
күнге дейін аңыз қылып айтады. Қиын-
қыстау кезеңге қарамастан нардың 
жүгін к$теріп жетім қалған немерелері 
мен туған-туыстарының балаларына 
тәрбиелеп, жеткізіп, қанаттандырған. 
;зі де текті жердің қызы еді. Сағыз 
$ңірінде К$кмешіт деп аталатын білім 
ордасын ашып, халықты сауаттандыруға 
$лшеусіз еңбек сіңірген атақты Абдолла 
хазіреттің қарындасы. Хазіреттен алған 
тәлім-тәрбиесі,  имандылығы оны 
қайырымды, қайсар, $жет, парасатты 
тұлға болып қалыптасуына зор әсер 
еткен.

тартқан $нер иесінің $мірін тыңдау-

шының к$з алдына әкелді.

Дәріс-концертте Арқа әндерін 

орындаушылар ретінде жақсы танымал 

Санат Исаев Ақан сері Қорамсаұлының, 

Ардақ Исатаева Біржан салдың, Венера 

Қаржаубаева Ғарифолла Құрманғалиев 

жеткізген Батыс әндерінің  шығу тари-

хымен таныстырып, әндерін әуелетті. 

Ал Ақт$беден келген Жетес Жәмеков 

қобызбен айтқан жауынгер жырау-

ларымыздың туындылары тыңдау-

шының құлақ құрышын қандырды. Жи-

налған қауым жыршыға $здерін қызық-

тырған сауалдарын қойып, қобызбен 

жыр айту дәстүрі туралы мағлұмат алды.   

Дәстүрлі $нерді дәріптеген ерекше 

кеште тыңдармандар ән мен күй құді-

ретіне бас иіп, $нерпаздарға қошемет 

к$рсетті. 

Дина ИМАМБАЕВА

 Сұрапыл соғыс уақытында осы аймақ 
тұрғындарының аш $зегін құмаршық деп 
аталатын $сімдікпен тамақтандырып, 
аштан $луден аман алып қалған да осы 
:зен апалар. Тырмысып жүріп майданға 
кеткен жауынгерлердің отбастарына 
(халық арасында «әскер семьясы» деп 
аталып кеткен) қамқорлық жасаған.

 Бір күні жетім балалардың несібесі 
деп аталған құмаршық $сімдігін Кідірген 
есімді әйелдің сұраусыз жұлып алып 
жатқанын к$ріп, қолынан ұстап алып, 
балалар ырыздығына неге қол сұғасың 
деп қатты ұрысып, қуып шығыпты. 
С о н д а  а у ы л  а д а м д а р ы  К і д і р г е н 
Баянқұлдың әйелі болғаны үшін ғана 
:зен анамыздың жазасынан аман қалды 
деп айтып отыратын. :зен апаға арна-
лып Сағыз мекенінде ескерткіш тақта 
да орнатылған. Немерелері де бейбіт 
заманға қолы жетіп жақсы азаматтар бо-
лып қалыптасты. Біреуі Сағыз теміржол 
мектебінің, екіншісі шағын зауыттың 
директоры, үшіншісі мұқым Қазақстанға 
танымал кәсіпкер Жауғашты Нәбиев. 

 Айтулы $ңірде $зінің аузынан ақ май 
ағып отырмаса да, қарны тойып тамақ 
ішпесе де жетім-жесірге жаны ауырып 
шырылдаған аяулы аналар тізімін әлі 
де жалғай беруге болады. Мәселен, 
былтыр тоқсаннан асып дүние салған 
Қалнияздың Зершесі, т.б. ондаған ана-
лар дәріптеуге әбден тұрарлық.

 Жалпы Сағызда жарғақ құлағы 
жастыққа тимей, жақсылық жасаудан 
жалықпай жүрген Зәкәрияның туысы 
Мұрат К$птілеуовтың еңбегін ауыз 
толтырып айтуға болады. Мәселен, 
Былқылдақ ауылында бір гектар жердің 
аумағын қоршап Зәкәрия саябағын 
ашып, оны к$галдандырып, ескерткіш 
қойып, тұрғындардың бірден –бір дем 
алатын орнына айналдырған жайы 
бар. Егер Мұрат мырзаның Зәкәрия 
Тұрниязұлына қай жағынан туыстығын 
тарқатар болсақ: Тұрнияздың кіндігінен 
Сағындық, К$птілеу, Сәрсенбай атты үш 
ұл тараса, Сағындықтан атақты Зәкәрия, 
К$птілеуден – Баянқұл, Баянқұлдан – 
осы Мұрат туады. 

 :ңгіме оның бабалар рухына қызмет 
етсем деген тілегінде, ынтасында. Осы 
$лкеден шыққан азаматтардың және бір 
ерекшелігі осы туып-$скен жері Сағызға 
қол ұшын созып, қамқорлық жасауға 
ұмтылуы құптарлық-ақ екен. Мәселен, 
Жауғашты Нәбиев жерлестеріне мешіт 
құрылысын салып, тарту етті. Мұрат 
К$птілеуұлының Былқылдақта қуғын-
сүргін құрбандарына арнап салған 
ескерткіші де с$з жоқ ұлағатты үлгі 
боларлық шаруаның бірі. 

 Ал Тастеміров Сағызбай ауылдаста-
рына ауыл орталығынан спортзал салып 
берді. Осы сияқты ел азаматтары мере-
кеге қатысқан к$п халыққа дастарқан 
жайып, сыйлық-сыбаға жасауда да 
ауызбірліктері айқын байқалып тұрды

 Аудан әкімі Арман Сырымұлы 
Баженовтың мұрындық болуының 
арқасында $ткен бұл шара «Рухани 
жаңғыру» аясында жүзеге асты. Рухани 
жаңғыру дегеніміздің $зі–ұлтымыздың, 
барша қазақстандықтардың ғасырлар 
бойы жинаған рухани құндылықтарын 
ақпараттық дәуірдің к$шіне лайықтап 
түрлендіру, жаңа серпін беру емес 
пе? Яғни «Рухани жаңғыру» арқылы 
адамгершілік құндылықтарды қалып-
тастырамыз. :семдік, ақиқат, еркіндік, 
рақымшылдық, кешірімділік сияқты 
ізгіліктер де $мірге еркін ене бастай-
ды. Міне, біз тілге тиек етіп отырған 
игі іс осының жарқын к$рінісі деп 
қабылдадық. 

<мірзақ ОЗҒАНБАЕВ, 
профессор   

«Ғасырлар үні»

Сағыз саңлақтары
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Жүзіктің $зінен де к$зі қымбат,

Ақынның сыйынан да с$зі қымбат,

Қанша ұзақ жасаса да Ер жігіттің,

Еліне себі тиген кезі қымбат, – деп 

жыр  лаған Қазақстанның халық ақыны, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері, бүгінде 

95 жылдығы аталып $тіп жатқан Мұзафар 

:лімбайдың да туған хал  қына бергені де, 

аянбай еткен еңбегі де қыруар. 

Жырлар керек, $мірді жырлау керек,

Жырлау үшін желілі жылдар керек,

Ұзата г$р, тағдырым, жылдарымды,

Бермей-ақ қой бақытты мыңнан б$лек, 

– деп тілеген ақынның ниетін Жаратушы 

қабыл етіп, ғасырға жуық ке зең дегі небір 

жан түршігерлік зор лық-зобалаңның 

қайғы-қасіретін хал қы мен бірге бастан 

кешіп, бүгінгі тәуел сіздіктің атқан әрбір 

таңына мінаәжат етіп, туған ел-жұртымен 

бірге қарсы алған абыз мына $леңінде: 

Мен нұр болсам – күнненмін, 

Мен гүл болсам – жерденмін.

Толқын болсам – к$ңілден,

Мен ұл болсам – елденмін, – деп 

толғанады. 

Бұл жан-тәнімен ел-жұртына ұқса ған, 

халқының рухани қазынасымен нәр -

ленген, дарынын да, жалынын да туған 

жұртына сарқып бере білген ел ұлының 

к$ңілінің марқаюы, халқына арқа сүйеуі. 

Жастық шақтың уызын Ұлы Отан 

со ғысына жұтқызып, к$ңілдері атқы-

лаған оқтан күлдіреп қалса да, аман-есен 

елге оралып,туғандарымен қауышқан 

сол ерлердің, миллиондаған қыршын 

кеткен боздақтардың атқара алмай кет-

кен міндеттері де $здерінің мойынында 

екенін сезінуі – олардан мықты болуды 

талап етті. 

Қандай соғыс болмасын, ол ең ал-

дымен, адамның психикасын жаулай-

ды. Бораған оқтың астында шабуыл-

ға шыққан бозбалалардың бойындағы 

қорқыныш, жан дүние сіндегі қопа рылыс 

пен астан-кес тенді шынайы, ашып жазуға 

болма ғандықтан, Кеңес әдебиетіндегі 

социалистік реализм бағытымен жазылған 

к$птеген шығар маларда кейіпкерлерді 

құрыштан құйылғандай, адами, пенделік 

әлсіздікке бой алдырмайтын етіп к$рсетті. 

:рине, бұл соғыстағы жеңістің жетістігі 

әрбір саналы азаматтың $з еліне, ата-

ана, бауырларына деген ғасырлар бойы 

қалыптасқан сүйіспеншілігі мен адал-

дық борышында жатқан да шығар, бірақ 

коммунистік идеалдарға берік тұлғаларды 

сомдаудағы кеңестік к$ркем әдебиеттің де 

атқарған міндеті зор еді ғой.

Ал бірінші дүниежүзілік соғысқа 

қатыс қан Америка Құрама Штаттары 

мен Еуропаның әйгілі жазушылары: 

Э.Хемингуэй, Э.М.Ремарк, Ф.С.Фицдже-

ральд, У.Фолкнер, Дж.Дос Пассос, 

т.б. «біз тоқырауға ұшырап, адасқан 

ұрпақпыз, себебі соғыс біздің барлық 

идеалдарымызды күйретті, к$ңілімізге 

сенімсіздік ұялатты, біз «$ркениетті елдің 

азаматымыз» деген үгіт-насихатқа ал-

даныппыз» деген сияқты пессимистік 

к$ңіл күйлерін, сол 1914-1920 ж.ж. жазған 

шығармаларында жанайқайын, іштегі 

күйігін сыртқа шығарып, әлеммен б$лісу 

арқылы жеңілдеді. Екінші дүниежүзілік 

соғыстан (1939-1945 ж.ж.) кейін де 

АҚШ, Ұлыбритания, Федеративтік 

Германияның «күйреуге ұшырағандар» 

әдебиеті дүниені шарлады. Бірақ кеңестік 

әдебиет пен барлық $нер саласында 

қоғамымызда ешқандай психологиялық 

күйреуге де, тоқырауға да ұшыраушылық 

болмағандай, тек «жағымды, жағымсыз» 

кейіпкерлерді сомдаумен шектеткізілді.

Коммунистік идеалдарға берілген, мінсіз 

бас кейіпкерге жас буынды еліктеткізіп 

$сіру де ұлы Отан соғысындағы жеңіске 

жетуге ықпалын тигізгені анық. Бірақ сұм 

соғыстан жаны аман қалып, қан кешіп, 

қандықол болып елге оралған әсіресе, 

$рімдей жастардың к$кірегіндегі шер 

мен к$мейге тығылып қалған $ксікті кім 

к$ре білді, олардың іштеріндегі іріңдеп 

жатқан жарасы «еңбек терапиясымен» 

емделіп кетті ме? Құдайға мұңын шағуға 

да Үкіметтен қорқатын азаматтардың бой-

ын жайлаған үрей, оларды «сырты бүтін, 

іші түтін» халде $мір сүруге мәжбүрлеген 

жоқ па? Атақты батыр, партизан-жа-

зушы Қасым Қайсенов ағамыз жылдар 

бойы айта алмай, санасын жегідей же-

ген күйзеліс-үрейін, тәуелсіз халқының 

алдында, $зі жайлы түсірілген деректі 

фильмде: «Мен мойныма адам $лімін 

жүктеген адаммын, қолым қанды, Құдай 

мені кешірмейтін шығар деп қорқамын» 

деп ақтарылып, ішін босатқандай болды. 

Бұл жүрек шері, «арымды күнәдан қалай 

арылтам» деген жан ышқынысы еді, 

халқының алдында осылай ағынан жа-

рылу – әркім нің батылы жете бермейтін 

алыптық қасиеттің белгісі. 

Сол соғыс жарықшақ боп 

бойымда жүр,

Қасіреті жүйкені сойылдап жүр.

Күн емес ол еске алып қоя салар,

К$ктемеде –жеңістің тойында бір.

Кім ұмытар қасірет тосын келсе,

Оқ пен отқа кеудесін тосып ерше,

Қаңтардан да ызғарлы жер қойнына 

Он сегізге толмаған досын берсе?!

 Ошағы $ртенгенін кім ұмытар?

 Досының ерте $лгенін кім ұмытар?

 Жүрегі дерттенгенін кім ұмытар?

 Халқына шер т$нгенін кім ұмытар? 

– деп риторикалық толғаумен толғанған 

ақын Мұзафар :лімбай сияқты ата-

ағаларымыздың бойында жарықшақ бо-

лып қалған сол соғыс жаңғырығы олардан 

туған біз сияқты ұрпақтың да бойына $з 

таңбасын салғаны анық. Ештеңе де ізсіз 

кетпейді ғой. ;мір жолынан қаланып, 

халқына жанашырлық, тарих к$шіндегі 

қозғалысына болысу!» деп жазған ақын-

зерттеуші Мұзафар ағамыз қазақтың 

маңдайына біткен Мағжандай от жүректі 

ақынның поэзиясының толассыз мұхи-

тының тереңіне сәулелі ой-түйсігімен 

сүңгіп, оның жан тұңғиығындағы маржан-

дарының қасиетін аша білген.

Қазақ даналығының келбетіндей 

арынды жыраулар жырларынан бастау 

алып, кемеңгер Абайдың ордалы ой 

дүмпуі нен қуаттанған, Шәкәрім ақынның 

Ұлы Ақиқатқа деген риясыз сенімінен 

туындаған пәлсапасымен нәрленіп, Алаш 

арыстарының бек заттық, пассионарлық 

отына шарпыл ған туындылары, Мұхтар 

: у е з о в т е й  ұ л ы  ж а з у ш ы н ы ң  д а л а 

стихиясын, қазақ тың рух-болмысын шебер 

к$ркем дікпен адамзатқа жеткізуі – 1950-

1980 жылдар аралығындағы бүкіл қазақ 

қаламгерлерінің қанатын кең жайып, 

$рістерінің кеңейе түсуіне зор ықпал 

еткені с$зсіз. Қазақ әдебиетінің май-

талмандарының $мірлері мен шығар-

ма ларына арнаған зерттеулері мен эссе-

лерінің бірінде Мұзағаң: «Пайғамбар 

ақындар болмысты, құбылысты, қимылды 

түгел-толайым тұтас қалпында к$ңіл 

экранына түсіре білетін бір сиқыры болса 

керек! ;йткені олар – үлкен серпінді, 

кең тынысты поэзия жасаушылар!» деп, 

ол ақындық болмыстың құпиялылығына 

тамсана түседі.

Мұзафар ағамыздың Мұхтар :уезовтей 

алыптың жанында жүріп, оның айтқан 

ойларын жазып,  ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізгенінің $зі баға жетпес қазына 

ғой. Мұзағаң эссесінде ұлы жазушының 

қаламгерлік жайында айтқан бір ойын 

келтіреді: «Таяуда бір жас жігіттің повесін 

оқыдым. Қозғалыс, даму жоқ. Жайлы-

терең білім, зерттегіштік талант қажет» 

деп ақын, зерттеуші Мұзафар :лімбай 

қаламгерлік пен шығармашылыққа деген 

$зінің қырағылық, қастерлі к$зқарасын та-

нытады. «Ұлы болу – бағыт-бағдар сілтеу» 

деген екен Австрияның жазушысы Стефан 

Цвейг. Ұлылардың жан дүниесіне бойлап, 

шығармаларын тереңінен зерттеу үшін 

де бойында ұлықтылық пен к$регенділік 

к$кірек к$зі бар Мұзафар :лімбай сияқты 

жан-жақты дарын иесіне $з заманының 

әдеби, мәдени, зор тұлғаларымен сырласу, 

рухани ағайындық қарым-қатынаста болу 

бақыты бұйырған екен.

Біздің қазақтың тау тұлғалы ұлдарының 

жастайынан $здерінің халықтың тірегі 

екенін сезініп, елінің болашағына зор 

жауапкершілікпен қарайтынының дәле-

лін дей мына жан тебірентер к$ріністі 

Мұзафар :лімбай ағамыз 2002 жылы 

шыққан «К$зін к$рдік жақсы менен жай-

саңның» атты естелік кітабында қазақтың 

марқасқа жазушысы Ғабит Мүсіреповтың 

айтқанынан келтіреді: «Орынборда Сәбит 

екеуміз Сейфуллиннің пәтерінде жатып 

оқыдық. Содан бері білем. Оның бәрін 

түтінін үзбей айта берсек, ұзақ сонарға 

түсіп кетерміз. Тоқ етер түйінді бір эпизод 

соңғы к$руімді айтайын... 1937 жылы 

күзгі  айлардың бірінде Жазушылар 

одағында Сәкен Сейфуллиннің «Қызыл 

сұңқарлар» пьесасының жаңа редакциясы 

талқыланды. Шығарманы, шынымды 

айтып, қатты сынадым. Ол кезде с$з 

иесіне қарамайды, с$зіне қарай бағалау 

салт болатын... К$ркемдік қуатының 

солғындығын айттым, тартыс, коллизия 

бәсеңдіг ін  жасырмадым пьесаның. 

Сәкен аға айтылған сындарға тіксініп 

ЗИЯЛЫЛЫ�
қалғаны бүркеусіз сезілді... Үйді-үйімізге 

тарттық. Шайымды ішіп болып, кешкіде 

кабинетте сол күнгі газеттерді ақтара 

бастағанмын. Біреу сыртқы есікті таяқпен 

итеріп ашқандай болды. Мен де қарадым 

– ар жақтан үстіне плащ киген, басында 

шляпа, Сәкен аға к$рінді... Күтпеген 

келіс! Мен «сілкілеуге келді-ау» дегендей 

іштей жиырылып қалып, түрегелдім... 

Қайран қалатыным, жайшылықта жалпақ 

тілмен, қарапайым қоңыр с$йлейтін Сәкен 

Сейфуллин біреумен ұрысса, кейіссе, 

ренжіп мінбеден с$йлесе қайдағы-жайдағы 

әрі қатқыл, әрі удай ащы атауларды 

қ а п т а т ы п ,  қ а р с ы л а с ы н  б а т п а н д а й 

с$здермен қатты соққылап «жеп» қоятын 

әдеті... Мен қарсы беттеп, үш-т$рт аттадым 

білем.

– Сәкен ағам ренжіп кетіп, тірескелі 

келді, – деп тұрсың ғой, ә?! Отыр! Тіксін-

бей-ақ қой! Отыр! :ңгіме бар! – деді 

Сейфуллин.  Екеуміз  де орындыққа 

жайғастық. Қолындағы кавказ таяғын 

тізесіне к$лде нең қойып, с$йлеп кетті.

– Мені жуырда әкетеді... Оған шүбәң 

болмасын! Сендерге тимейді. :де  биеттің 

басында енді  сендейлер,  сендердің 

жасыңдағылар қаласыңдар... Ежелден-

ақ әдебиет – елдіктің ең бірінші белгісі, 

х а л ы қ т ы ң  б а с т ы  қ а с и е т і н  б о й ы  н а 

дарытқандар – ақын-жазушылар – ха-

лықтың қамқор панасы, дауыл $тіндегі 

қалқан тауы. Біздің қазақ – қасқыр мінездес 

халық... Бірін-бірі талаудан тайын байды. 

Сендерге аманатым – қазақты біріне-бірін 

жегізбеңдер, аман-сау алып қалыңдар. Мен 

осыны ғана айтуға келдім. К$з байланған 

кез ғой. К$зге түспеген шығармын. Ал, 

қош, Ғабит! – деп орнынан жылдам тұрды.

– Сәкен аға, ондай үрейлі ойдан аулақ 

болыңыз. Сізге де тимейді. Елдің алдын-

дағы ерен еңбегіңізді қайда қояды?! – дей 

беріп едім, – мендейлердің нешеуі аман 

қазір? – деп кесіп тастады. Қолымды қатты 

қысты да, сыртқа беттеген Сәкен қараң-

ғылық қойнына сүңгіп бара жатты... Сәкен 

ағаны соңғы к$руім сол екен! Екі күннен 

кейін бүкіл қала дүңк ете қалды:  – Сәкен 

Сейфуллинді ұстапты... 

Қандай нарлық қасиет!  ;зі  $лім 

ауызында тұрса да, туған халқының 

жағдайын ойлап, ел мүддесін $зінің 

жеке басынан жоғары қойып, «мен не 

болсам болайын, сен аман бол, туған ел» 

деп, жұртына деген шексіз перзенттік 

махаббаттан жүректері $ртенетін арыстарды 

туғызып, бойларына осыншама ұлы 

сезімдерді бойлата білген қазақ халқының 

мықтылығына тәнті боласың! Ғасырлар 

бойы ұрпағының санасына сіңірген, атадан 

балаға берілген елдіктің қадір-қасиетін 

қастерлеу – ақиқат аксиомасы болып 

қазақтың генетикалық жадында сақталған. 

«Ер елінің тірегі», «ел баласы бол», 

«намысыңды сатқанша $лгенің артық» 

дегендей, к$птеген халық даналығымен 

$рілген мақал-мәтел дер ұлтымыздың елдік 

болмысты сақтау кодексі! Ал халқы мен 

жаны егіз ақын дарының табиғатын Алаш 

арысы Жүсіпбек Аймауытовтың мына 

с$здері тамаша айқындайды: «Ақын елінің 

тілі ғой, адал туған ұлы ғой, бүлк-бүлк 

еткен жаны ғой, жанын жеген ары ғой, айта 

алмай жүрген зары ғой. Жаннан, ардан 

безбесе ақынын қай ел қастерлемесін». 

Иә, Сәкен Сейфуллиндей халқымыздың 

дүлей мінезді, $р тұлға аяулы ұлдары 

халқына қалқан болып, Кеңес үкіметіне 

үрей туғызды, сондықтан олардың к$зін 

жойып тынды. 

Тумысынан пайым-парасаты биік, хал-

қының даналығын бойына сіңірген ақын 

Мұзафар :лімбай да $зінің мына $леңінде: 

Ана алдында бала бол,

Аға алдында іні бол,

Іні алдында аға бол,

К$п ішінде бірі бол,

Дау алдында дана бол,

Ескі алдында жаңа бол,

Қиындықта сірі бол!

Қауым үшін тірі бол,

Ел қадірін біліп $л – деп, ежелден ата-

анадан ұрпаққа мирас болып келе жатқан 

$негелі с$зін айтады. Қазақ халқының 

ұлан байтақ жерін сақтап келгені – $неге-

тәрбиесінің $міршеңдігінен, құнарлы бас-

таулардан нәр алғандығынан. К$не Римде 

ұлы соғыстан қашып келсе, анасы «елін 

қорғамаған сатқын менің балам емес!» 

деп қарғап, үйіне кіргізбей, қуып жібереді 

екен. Иә, жастайынан ұрпағын еліне адал, 

жұртына қорғаныш ер етіп $сіре білген 

халық қана $з жеріне ие бола алады. 

Белгілі орыс жазушысы Н.С.Лесков-

тың: «Не могут быть отменно хороши 

юно ши, там, где отменно гнусны стар-

цы» дегеніне, қазақтың: «жақсыдан 

жақсы туар, әке жолын қуар» сынды 

мақалын антитеза етіп алсақ, Мұзафар 

ағамыздың да шыққан тегі, тәрбие-тәлім 

алған ортасы зиялылықтың бастауы екен. 

:кесі Айтмағамбет Уфа қаласындағы 

діни медресені ХХ ғасырдың басында 

бітіріпті. Елге келіп молдалық құрмай, 

мұғалімдікпен шұғылданыпты, мектеп 

ашыпты. «Дін –тәрбие діңгегі» атты 

мақаласында Мұзафар ағамыз: «Дін – 

адам арын таза ұстаушы, имандылық екен, 

дін – адам жанын ғазиздендіруші күш-қуат 

екен, дін – гуманистік ілім екен! Дінде 

жанашырлық, мейірбандық, арлылық, 

жақсылық жасауға құштарлық, жалпы 

адам ардақтау сияқты асыл да гуманистік 

мінез-құлықтар мол екен. Иә, дін – тәрбие 

мектебі екен!» деп, еліміз егемендікке 

ие бол ғаннан кейін ата дініміздің қадір-

қасиетін айғақтайтын «Мұсылмандық 

мұраты» атты $лең кітабын жазғанын 

айтады. 

Қарымды қаламгер, Мұзафар :лімбай-

дың шығармаларындағы шұғылалы, шы-

райлы ой $рнектерінен с$з иесінің $мірге, 

жерге, елге, адамзатқа деген ақ ниеті мен 

шынайы сүйіспеншілігінен, нағыз халық 

ақынына тән кең тынысты, тағылымды 

ұлағаттылықты ұғасыз. Оның кіршіксіз 

жан әлемінен туындаған туындылар кіші-

нің де, үлкеннің де жанына бірде жыр боп 

құйылып, бірде пәлсапалық к$ркем ой 

шы рағданын жаққан эссе, естеліктер, зерт-

теулер мен мақал-мәтелдері арқылы хал-

қының санасын сәулелендіріп, қаншама 

жылдар бойы, рухани азығы болып келеді. 

Ал ақынның жас$спірімдер жан дүниесін 

жарқыратып, қиялдарын ұшқыр, жас 

қанаттарын биікке талпындыратын 

$леңдерінің $зі бір әлем! 

Жаратушы әр адамға жер бетіндегі 

міндетін атқару үшін уақытын да белгілеп 

беретін болуы керек. Мұзафар ағамыз 

$зінің рух-жігерінің, аянбай, талмай 

еңбектенуінің,  ізденімпаздығының 

арқасында дарынын дамытып, уақыттың 

да, $мірдің де, тұлғалылықтың да қадіріне 

жете білген жан. Туған жұртымен тағдыр-

лас абыз ақынның маңдайына қазақтың 

ғасырлық дарабоз тұлғаларымен бірге 

сырлас, мұңдас болып әдебиет деген 

киелі алып кемеде бірге жүзуді жазған 

екен. :дебиет, мәдениет, ғылым, $нер 

саңлақтарының тұлғалық, шығармашылық 

ерекшеліктерін, жан әлемін тереңінен 

түсініп, олардың қадір-қасиетін қастерлеп, 

зерттей білу – зиялылық талғамның, 

білімдарлықтың белгісі. Мұзағаң к$ркемдік 

әлемнің кеңістігінде $з болмысындағы жан 

жомарттығы, сергек сезімталдығы және 

кең дүниетанымы арқылы шығармашылық 

бағыт-бағдарын айқындаған қарымды 

қалам иесі.

Мұзафар :лімбай әдебиеттің қырлы 

да сырлы соқпақтарынан дара жол тар-

тып, жұртының жүрегіне бойлаған, елінің 

қамын ерте ойлаған, қаламы қолынан 

бір сәт түспеген, шығармашылық қыруар 

еңбегін халқының рухани дамуына 

бағыштаған, елін шексіз сүйетін біртуар 

дарынды ағаларымыздың қатарынан. 

1996 жылы шыққан «К$ңіл күнделігі» 

атты кітабындағы Мұзағаңның $з с$зімен 

айтқанда: «Жақсылық пен ізгілік, ерлік пен 

елдік дәстүрі ешқашан үзілмесе екен. Осы 

дәстүр аға ұрпақтан бала ұрпаққа мирас 

боп жалғаса, жарқырай берсе екен! Ол үшін 

аға ұрпақ бала ұрпақ алдында маңдайға 

ұстап, мақтан тұтар марқасқалардың $шпес 

$негесін, $лмес ерлігін дәріптеп, соны-

мен қабат $здері кешкен опығын да, тіпті 

қателігін де жасырмай, бүгіп қалмай, 

әрдайым баяндап отырса екен. Шынайы 

қаламгер $з творчествосында осындай 

мұратты к$здесе керек!» Бұл халық ақыны, 

ар-иманын кіршіксіз сақтай білген, ел 

ұлы Мұзафар :лімбайдың халқына, 

шығармашылық иелеріне берген ақ бата-

сы іспеттес. 

 

Жадыра Д�РІБАЕВА,
ақын, «Алаш»  халықаралық 

әдеби сыйлығының иегері, 
ҚР еңбек сіңірген қайраткері

моральдық мұрамызға айналған сана жүгі 

жылдан-жылға ауырламаса, жеңілдемесі 

хақ. Сол кеңестік тоталитарлық жүйенің 

темір құрсауында жүріп-ақ, туған ұлтының 

қадір-қасиетін, жарқын жан дүниесін 

к$ркем ойлы шығармалары арқылы к$р-

сете білген, халқымыздың генетикалық 

еркіндік кодын сақтап қалуына арқау 

болған жазушыларымыз жұртымыздың 

қамқоршысы һәм рухани к$шбасшылары 

бола алды. Мысалы, Мұзағаң «Шегендік 

:лен ақын айтыпты» атты поэмасындағы 

мына шумақта: 

Жүректен асқан сандық жоқ,

Ерліктен асқан салдық жоқ.

Елдіктен асқан ерлік жоқ,

Еркіндік алмай теңдік жоқ.

Наданнан асқан кемдік жоқ,

Құлдықтан асқан қорлық жоқ,

Қорлықтан асқан зорлық жоқ, – де-

генде, :лен ақынның аузына салып, $з 

арман-мүддесін, халықтың к$кейіндегісін 

айтып тұрған жоқ па? 

1992 жылы жарық к$рген «Толқын-

нан толқын туады» атты қазақ әдебиеті 

қай раткерлерінің шығармашылығына 

арналған зерттеулер, эссе, естеліктер 

кіта бындағы ақын Мағжан Жұмабаев 

жайлы: «Мағжан жырларында мәнсіз дік, 

мағынасыздық атымен ұшырас пайды, 

жылан салқындық табылмайды, оның с$зі 

қайнап, бұрқырап тасып жатқан гейзер 

суындай ыстық! Мағжан жүрегі рентген 

айнасындағыдай оқырманның к$з алдында 

лүпілдейді, шиыршық атады, атқақтайды, 

тайша тулайды, кейде ақ қағазға қып-

қызыл қанын сорғалатып жатқандай 

әсер береді... Жұмабаев поэзиясының 

сарқып құяр сағасы – сахарадағы туған 

жақсы, қоңыр ғана жайлар. Бар қасиетті 

сыртқа шығармақ керек. Адам тұтанып 

жанып,  тұтанып жанып тұрмас па! 

Шығарманың оғы, оқ дәрісі бар сияқты, 

бірақ атылмайды. Пугач боп атылатын да, 

пушка боп атылатын да адам бар. Адам 

ішінде ядро қуаты бар. Соны жара біліп, алу 

керек. Біздің жастардың жазғандарында 

кейіпкерлер не жыламайды, не құламайды. 

Адам ата боп қайғырмай ма, ана боп жы-

ламай ма?» деген кемеңгер жазушының 

дарын қуаттылығы жайында тебіренісін 

айта келе, Мұзағаң: «Мұхаңның алдында 

біраз болғанның $зінде кісінің күннен 

сәулеленген сияқты к$ңілі нұрланып 

шыға келер еді, – деп қанаттанады. – 

Бірде с$зден-с$з туып Мұхаңның: «;з 

басым талай ғалымды к$ріп-біле жүре, 

солардың $з ұстаған ілімі т$ңірегінен әрі 

аса бермейтініне ішімізден қабақ шытып 

қалатынымыз да бар. Ал Қаныш болса 

М.Горький с$зімен айтсақ, «бүкіл бір 

мекеме». Қазақ «сегіз қырлы» дейді ғой. 

Бәлі, бұл с$з кем соғады. Қаныш басының 

қадір-қасиеті, дарын-таланты орасан мол. 

Оған Мәскеу оқымыстылары қандай ден 

қояды?! Қаныш даңқ-дабыра, ду мен шуды 

суқаны сүймейді!»  деген алып жазушының 

Қаныш Сәтбаевтың асқарлығы жайлы там-

санысын Мұзафар ағамыз шаттана жазған 

екен.

«:р қаламгер, дарын жомарт ты ғымен 

халқын қарық қылушы, дербес бір әлем, 

жалпақ жиһан. Ұлан-ғайыр сол дүниенің 

ішіне кіріп, ұңғыл-шұңғылына дейін үңіліп 

зерттей тану, жанға ләззат алу, белгілі 

шығарма иесінің стильдік $згешелігін 

айы ра білу, сыншылардың да кез келгеніне 

оңай асу емес. Оған қапысыз талғам, 
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

М
и х а и л  В а с и л ь е в и ч т і ң 

Астана дағы бізбен ха-

барласып, газетке $ті-

ніш білдірген шаруасы онша бас 

қатырарлық дүние болмай шықты. 

Оны тез орындап беруге уәде еттік те 

қарт ұстаздың содан  29 жыл бұрын 

айтқан ғажап фактіге толы әңгімесін 

есіне салдық.

— Иә... иә, ол есімде, — деді Ми-

хаил Васильевич. — Оны айтып қана 

қоймай, $здеріңді кітапханаға ертіп 

барып к$рсеттім де емес пе? Менің 

түсінбей тұрғаным... Ол неге керек 

болып қалды сендерге?

— Сол қазынаны елге жария етіп, 

газетке жазсақ деп едік. Ол үшін оның 

суреттері керек. Соны кітапханаға ба-

рып түсіртіп, бізге салып жіберсеңіз.

— Е, жарайды. Алаңдама. Тапсыр-

маң ды орындасымен хабарласамын.

С$з осымен бітті. Мен Михаил 

Васильевичтен 1971 жылғы к$ктемде, 

ҚазМУ-дегі лекция үстінде ол кісінің 

сол кездегі ІІ курс студенті біздерге 

сыр ғып шерткен әңгімесі бойынша 

т$мендегі жайтты жазуға отырдым.

.. .1941-1945 жылдардағы Ұлы 

Отан соғысының от-жалынынан 

оралғанда біздің кейіпкеріміз 27 

жастағы жап-жас жігіт болатын. 

Алматыға келісімен $зі бір кездері 

оқуға түсіп, оны аяқтай алмай кеткен 

ҚазМУ-дегі филология факультетінің 

ағылшын тілі б$лімін бітіру үшін 

қайтадан студент партасына отырды. 

Оны тамамдағаннан кейін ассистент-

оқытушылыққа қалдырылды да, 

Чарльз Диккенс шы ғар малары туралы 

ғылыми жұмысқа бел шеше кірісіп 

кетті. Михаил Васильевичтің бұл 

тақырыпты алуының $зі де қызық. Сол 

кездегі одақтас республикалардағы 

жоғары оқу орындары бойынша әр 

он жыл сайын шетел әдебиетінен бір 

ғылыми жұмыс игеріліп отырылуы 

керек екен. Бірақ ағылшын, француз, 

испан тілі мамандарына зәру ҚазМУ-

де бұл тапсырма мүлде қолға алынбай, 

орындалмай келген.  Орталыққа 

берілетін жылдық есепте аталмыш 

мәселеге байланысты ылғи с$з естіп, 

одан әбден запы болған университеттің 

ғылыми кеңесі осы тақырыпты Михаил 

Васильевич Мадзигонға жүктейді де 

к$ңілдерін бір демдейді.

Ағылшын тіліне жетік, шетел 

қалам гер лерінің шығармаларын 

түпнұсқадан еркін оқи алатын ол 

алғашында бұл міндетті орындап 

шығатынына іштей сенімді-тін. 

Бірақ қиындықтың басқа жақтан бой 

к$рсетпесі бар ма? Ол — сол кездегі 

Алматы кітапхана ларындағы ағылшын 

тілінде басылған шығармалардың 

мүлдем аздығы және шетел әдебиеті 

мен тіліне қатысты кафедралардың 

Қазақстан мен Орта Азия республи-

калары жоғары оқу орындарында 

әлі құрыла қоймағандығы себепті 

бұл бағыттағы диссертациялардың 

тек Мәскеу мен Тбилисиде ғана 

қор ғалатындығы еді. Қарап тұрсақ 

талабыңды таптап, жігеріңді жасыта-

тын-ақ қиындықтар бұлар.

Осыған қарамастан жас ғалым $зіне 

бекітіліп берілген тақырыпқа ынты-

шынтымен кіріседі. Жатпай-тұрмай 

ізденіп, Алматы кітапханаларын 

адақтап шығады. Байқап қараса, 

біраз дүние жинақталып қалғандай. 

Олар Чарльз Диккенстің «Оливер 

Твистің басынан кешкендері», «Пик-

вик клубының жазбалары», «Дэвид 

Копперфильд» сияқты орыс тіліндегі 

романдары мен Белинский, Черны-

шевский, Толстой, Горький, тағы 

басқа әдебиет $кілдерінің ағылшын 

жазушысына берген бағалары және 

Луначарский мен Шордың бірлесіп 

жазған «Диккенс» атты кітапшасы. 

Ғажабы сол, Чарльз Диккенс XX 

ғасырдың алғашқы ширегінен бас-

тап, қазақ оқырмандарына да жол 

тарта бастапты. Оның бұл бағыттағы 

тұңғыш тәржімешісі :лкей Марғұлан 

десе де болғандай. Ол кісі ағылшын 

қаламгерінің «Бастилия тұтқынын» 

қазақ тіліне аударып, 1931 жылы жа-

риялатыпты. Михаил Васильевич оны 

да к$рді. Бірақ... иә, бірақ ең басты 

әрі қажетті нәрсе жоқ. Ол — дис-

сертация объектісі болып табыла-

тын қаламгердің құрығанда ағылшын 

тілінде шыққан үш немесе бес томдық 

Қане, енді осы сауалдарға жауап іздеп 

к$релікші.

...1906 жыл. Лондон. Осындағы 

б а й  ә р і  б е д е л д і  « Ч е п м е н  ж ә н е 

Холл» баспасының алқасы мынадай 

шешім қабылдайды. Жазушы Чарльз 

Диккенстің ешкімге ұқсамайтын, 

бұрынғы шығарылған басылымдарын 

қайталамайтын мүлдем жаңа сипаттағы 

полиграфиялық сапаға ие 40 томдық 

жинағын сувенир ретінде шығару 

керек. Олардың мұндай ұйғарымға 

келуіне ұлы қаламгер туындыларының 

басынан аяғына дейін $здерінде 

үзбей басылып келе жатқанына 70 

жыл толғандығы себеп болған еді. 

Иә, 1836 жылы есімі әдеби ортаға 

мүлдем белгісіз Чарльз Диккенс атты 

бұйрабас бозбала тырнақалды туын-

дысын еш жерге бастыра алмай, «Чеп-

мен және Холл» баспасының есігін 

келіп қағады. Ондағылар: «Тәуекел!» 

— деп оның шығармасын жарыққа 

шығарған кезде бұл кітап оқырмандар 

тарапынан үлкен сұранысқа ие болып, 

банкроттықтың аз-ақ алдында тұрған 

баспа мол табысқа кенеледі. Содан 

бастап Чарльз Диккенс $зінің жаңадан 

жазған роман, повесінің бәрін басқа 

жерге бермей, тек «Чепмен және Холл» 

баспасына ғана әкеліп отырған. Ұлы 

жазушының осындай қасиетіне риза 

болған әрі оның шығармаларының 

$тімділігі арқасында тасы $рге дома-

лап, байыған баспа қаламгер рухына 

тағзым ретінде 1906 жылы оның толық 

шығармалар жинағын басып шығаруға 

ұйғарым жасаған.

Содан Лондонда аталмыш 40 

томдық 750 дана ғана болып жарық 

к$реді. Оның сапасы, полиграфия-

лық тұрғыдағы безендірілуі жұртты 

таңғалдырады. Мұқабасына: «Тек 

қана коллекционерлер үшін» деп, 

еді. Ал одан соң ол қазына атал-

мыш дүкен с$ресінде тұрып-тұрып, 

$тпеген соң подвалға түсіріледі. Кейін 

жоғарыда баяндағанымыздай, ҚазМУ 

кітапханасынан келіп бір-ақ шығады.

...;зінің іздеп жүрген жоғын кез-

дейсоқ тапқан Михаил Василье-

вич Мадзигон осыдан кейін ғылы-

ми тақырыбына керемет бір құлшы-

ныспен білек сыбана кіріседі дейсіз. 

Нәтижесінде канди даттық диссер-

тациясын 1964 жылы Тбилисиде 

с ә т т і  қ о р ғ а ғ а н  о л  қ ұ ж а т т а р ы н 

ВАК-қа (Жоғары аттестациялық 

комиссия) жіберіп, уh дейді. Бірақ... 

Иә, бірақ ондағылар мұның бұл 

еңбегін мойындамайды. Комиссия 

о т ы р ы с ы н д а  ғ а л ы м н ы ң  к $ з і н 

б а қ ы р а й т ы п  қ о й ы п :  « Қ а й д а ғ ы 

бір провинциялық қалада тұратын 

дилетант мұндай тақырыпты қалай 

бекітіп алып жүр? Бұл Мәскеудің, 

тек  Мәскеу ғалымдарының ғана 

айналысатын дүниесі емес пе? Қиырда 

жатқан жабайы Алматыда зерттеліп 

отырған объектіге қажет оқулық, 

шығармалар бар ма екен $зі?» деп 

сілікпесін шығарады.

« М е н  М ә с к е у д і  б і р і н ш і  р е т 

к$ріп тұрғаным жоқ, — дейді $зіне 

түсіріп, жазып болған соң Алматыға, 

Михаил Васильевичтің үйіне теле-

фон соқтым. Ойым — ҚазМУ кітап-

ханасындағы қазынаны суретке тү-

сіртіп, ол фотоларды газетке осы мақа-

ламен қоса жариялау еді.

—  ;кінішке қарай, — деді ауызекі 

аман-саулықтан соң қарт ұстаз наза-

ланған үнмен, — тапсырмаңды орын-

дай алмадым.

— Неге?

— Кітаптар орнында жоқ. Қанша 

іздестірсем де таба алмадым.

—  Мүмкін оны біреулер оқуға 

алған шығар... Немесе орны ауысып, 

басқа с$релерде тұруы да...

—  Жоқ. Қолды болып кеткен 

сияқты.

—  Қызық екен... Сонда оны кім 

алуы мүмкін?

—  Құнын білген адам да. ;зім де 

оңбаймын. Қырық жыл бойы оны 

кім к$рінгенге айта бердім емес пе? 

Солардың ішіндегі пысықай біреуі 

мына нарық заманында бизнес жа-

самақ болып «жекешелендіріп» алды 

да.

— Соңғы рет ол шығармалар жи-

нағын кітапханадан қашан барып 

к$рген едіңіз?

— Жеті-сегіз жыл шамасы бұрын. 

Библиограф Даниловтың $тінішімен 

барып ем. Онда аман-есен тұрған бола-

тын. Ал, кейін... иә, кейін жасымның 

ұлғайғанын $зің де білесің.

Жүріп-тұру қиындап кетті емес 

пе?.. Сол себепті ат ізін салмағанмын. 

Енді айтып тұрмын ғой... :неукүні 

$зіңмен с$йлескен соң барып қарасам, 

жоқ.

«Апыр-ай, ә, — дедім қарт про-

фессорды аяған мен ішімнен. — Қолда 

тұрған қымбат қазынадан айырылып 

қалғанымыз ба сонда?».

Михаил Васильевич артық әңгіме 

айтып, аңғырт кетпейтін адам. Жасы 

82-ге келген қария $тірік айтып не 

к$рініпті?! Демек, оның қаупі дұрыс. 

Құнды кітаптар қолды болған. Пысы-

қай лар одан коммерция жасаған. Жа-

са ғанда да мықтап асаған. :ттеген-ай...

Коммерция демекші, к$леңкелі 

кооперативтер қаптап, жабайы бизнес 

жайлаған 90-шы жылдардың басында 

«Вечерняя Алматы» газеті мынадай 

бір хабар жариялады. Сол кездегі 

Қазақстан астанасында Израильдің 

$зінде жоқ «Еврей халқының тарихы» 

атты 12 томдық кітап болған. Міне, 

осы жәдігердің құнын жақсы білетін 

біреу оны азын-аулақ тиын-тебенге 

сатып алып, Тель-Авивке қомақты 

валютамен асырып жіберген. Бұл, 

журналист Сауытбек Абдрахмановтың 

с$зімен айтқанда: «Алматыда бұрын 

болған жәдігер енді бізде жоқ. Ал Тель-

Авивте бұрын болмаған кітап енді 

оларда бар». Сол сияқты ағылшынның 

ұлы жазушысы Чарльз Диккенстің 

АҚШ-тағы Конгрестер, Англиядағы 

королева және Қазақстандағы ҚазМУ 

кітапханаларында ғана бар толық 

шығармалар жинағы таяу және алыс 

шетелдерде бұрын жоқ еді. Қазір енді 

бұл құнды рухани қазына оларда бар, 

бізде жоқ болғаны ма? Парадокс?!

А в т о р л ы қ  а н ы қ т а м а .  Б і з 

осыдан кейін Чарльз Диккенс к$п 

томдығының жоғарыдағы тағдыры 

туралы 2000 жылғы 8 қарашада 

«Егемен Қазақстанда» мақала жазған 

болатынбыз. Содан екі апта $ткен 

соң, яғни 23 қараша күні редакцияға 

ҚазМУ-дың  сол кездегі проректоры, 

экономика ғылымының докторы 

Е.Б.Жатқанбаевтан хат келді. Онда 

ол қазіргі  уақытта бұл басылым 

университеттегі ғылыми кітапхананың 

сирек кездесетін білім қорында 

тұрғандығын және оқырмандардың 

пайдалануында екендігін хабарлап, 

оған айғақ ретінде аталмыш жәдігерді 

суретке түсіртіп, редакциямызға салып 

жіберіпті. Біз бұл хатты алысымен 

бірден Алматыға, Михаил Васильевич 

М а д з и г о н ғ а  т е л е ф о н  ш а л д ы қ . 

«Сенейін бе, сенбейін бе... Мүмкін 

емес, — деді таңданысын жасыра 

алмаған қарт профессор. — Айттым 

ғой, біз Данилов екеуміз (бұл жерде 

ол кісі белгілі библиограф, атақты 

кітапқұмар Даниловты айтып отыр 

- авт.) университет кітапханасы-

ның с$релерін түгел шарлап, оны 

қанша іздестірдік. Сондағы қанша 

қызметкерлермен әңгімелестік. Таба 

алмадық емес пе? Енді келіп... Жо... 

жоқ. ;з к$зіммен барып к$рмейінше 

мен оған сенбеймін».

Екі пікір. Екі түрлі жағдай. Мен 

не деймін, домбырам не дейдінің кері 

емес пе бұл? Бірақ біз с$з етіп отырған 

раритет бар екен! Михаил Васильевич 

арнайы барып, $з к$зіммен к$ргенін 

бізге қуана хабарлады. Десек те, ол 

қалай жоғалып, табылды? ;мір бойы 

сол рухани қазынаның шырақшысы 

болып келе жатқан қарт профессор 

оны кенет... неге таба алмай жаңылды? 

Ой к$п. Ал әзірше.. иә, әзірше... кітап 

бар екен! Құнды қазына $з орнында 

тұрған болып шықты. Ең бастысы да, 

бізге керегі де міне, осы ғой.

Содан бері де, міне, 18 жыл $тіпті. 

Михаил Васильевич Мадзигон ақсақал 

қазір бұл $мірде жоқ. Қария 2013 жылы 

қайтыс болған. Ал ғалым ұстаздың 

$мірінің мәні болған жоғарыдағы к$п 

томдық ҚазҰУ кітапханасында бар ма 

екен? «Тұрған шығар» дейміз іштей.

АСТАНА

шығармалар жинағының Алматыда 

болмауы.

Не істеу керек?

Осы сұрақты $зіне-$зі қайыра 

қойған жас ғалым «жазған құлда 

шаршау жоқ» дегендей, Алматыдағы 

А.С.Пушкин, одан кейін ҚазПИ мен 

ҚазМУ-дегі кітапханалар с$релерін 

тағы бір сүзіп шығуға бел байлайды. 

Нәтиже жоқ. Бұдан кейін ол қаладағы 

к$птеген ғалым, жазушылардың 

жеке кітапханаларына сұрау сала-

ды. Бос әурешілік. ;стіп жүргенде 

оған ҚазМУ-дегі $зі білетін библио-

граф апай жолығып қалады да таяу да 

университет кітапханасына бір жүк 

машинасына толы кітаптың келіп 

түскенін, тау-теңіз боп үйіліп жатқан 

сол басылымдардың ішінде «Дик-

кенс» деп латын әрпімен таңбаланған 

бес-алты буманың жатқанын айтады. 

«Диккенс» деген с$зді естігеннен-ақ 

есі кеткен ол бас корпусқа құстай 

ұшып жетеді де $з к$зіне $зі сенбей 

тұрып қалады. Дәлізде оның табаны-

нан таусылып іздеген жоғы шашылып 

жатыр еді. Және білесіздер ме, таза 

жүрген авторыңыздың шығармалары 

мұнда, міне, осы «Букинист» тауар-

ларымен бірге келіп қалған жайы бар.

Иә, бұл ғажайып рухани қазына 

болатын. Егер с$з етіп отырған оқиға-

мыздан сәл оза отырып баяндасақ, 

құрметті оқушым, ол дүние жүзінде $те 

сирек кездесетін, құны тек алтынмен 

ғана бағаланатын басылым еді. Қолға 

түскен бұл 40 томның құндылығын 

мына мысалдардан бағамдап, байқауға 

болады. Кейін анықталғанындай, 

Чарльз Диккенстің аталмыш толық 

шығармалар жинағы сол кездегі кітап 

қоры ең бай Ленинградтағы Салтыков-

Щедрин мен Мәскеудегі В.И.Ленин 

атындағы кітапханалардың $зінде жоқ 

болып шығып, шетелдерде ол тек екі-

ақ жерде кездескен. Бұлар АҚШ-тағы 

Конгрестер және Англиядағы ұлы 

мәртебелі Королева кітапханалары еді.

Сонда аталмыш басылымның 

осынша лық сирек кездесіп, аз тара-

луының сыры неде? Және бұл еш-

кімге таптырмайтын шығармалар 

жи нағы, қолға түспес ғажайып қазына 

қиырдағы Алматыға қалай келіп жүр? 

РАРИТЕТ
белгі соғылған бұл жинақ к$зді ашып-

жұмғанша сатылып кетеді де уақыт $те 

келе ешкімге таптырмас $те құнды әрі 

сирек рухани қазынаға айналады.

Ал ол Алматыға қалай келген дей -

сіздер ғой. 1941-1943 жылдар ара-

лы ғында Ленинград қаласы неміс 

әскерлерінің құрсауына түскені белгілі. 

Сол кезде оның тұрғындарының бір 

б$лігі эвакуациямен Қазақстан аста-

насы — Алматыға келіп орын тепкен. 

Олардың арасында ата-бабасынан бері 

ақсүйектіктің тіні үзілмеген к$птеген 

з и я л ы л а р  б а р  е д і .  М і н е , 

солардың ішіндегі  бір 

орыс әжей тұрмыстан 

қатты тарыққан бо-

луы керек, Ленин-

градтан алып кел-

ген жоғарыдағы 

4 0  т о м д ы қ т ы 

«Букинистке» 2 

мың сомға са-

т а д ы .  Б ұ л  с о л 

кез дегі бағамен 

есеп тегенде 8 б$л-

ке нанның құны 

с$з берілгенде Мәскеу,  Мәскеу 

д е г е н  д а у р ы қ п а д а н  ш а р ш а ғ а н 

Михаил Васильевич. — 1941 жылы 

сіздер қайта-қайта айта беретін 

осы Мәскеуді мен қанымды т$гіп 

корғағанмын. Енді арада 23 жыл 

$ткенде сол Мәскеуден қорғанып 

тұрмын. Бұл — бір. Екінші, Алматыда 

Чарльз Диккенс шығармашылығына 

қатысты материалдар  жоқ-жоқ 

дейсіздер. Оны сіздерге кім айтты? 

Біле білсеңіздер ең сирек, ең қасиетті 

дүниелер сонда. Мәселен, $зіміз 

с$з етіп отырған жазушының 

1906 жылы Лондоннан 

шыққан 40 томдығының 

қ ұ н ы н ы ң  қ а н д а й 

екенін сіздер менен 

жақсы білесіздер. 

Л е н и н г р а д  п е н 

Мәс кеуде, Киев-

те жоқ сол жинақ 

с іздер  про вин-

ция лық қала деп 

баға берген Ал-

матыда тұр.  Құ-

дайшылық та рыңыз-

ды ай тыңыз   дар шы, 

ол мұнда бар ма? Жоқ. 

Мен, міне, осы қазы наны 

пайдаландым».

Алматылық ғалымның мына 

с$зін естігенде ВАК-та отырған Ба-

тыс Еуропа әдебиетінің білгірлері 

М.Е.Елизарова, А.А.Елис тра това 

сияқты ғалымдардың $зі сылқ ете 

түседі. ;йткені бұл кісілер $зіміз 

с$з етіп отырған жинақтың құны 

мен бағасын да, қадір-қасиетін де 

$згелерден артық білетін. С$йтіп, 

олардың пікірлерінің $згеруі біздің 

кейіпкерімізге жеңіс әкеледі. Михаил 

Васильевич Мадзигон Мәскеуден 

Алматыға филология ғылымының 

кандидаты деген атақты қанжығасына 

б$ктеріп қайтады.

...1971 жылдың к$ктеміндегі лекция 

үстінде айтылған осы әңгімеден кейін 

мен Михаил Васильевичке ілесіп 

барып, ҚазМУ кітапханасынан сол 

рухани қазынаны к$рген едім. Ол 

кезде 19 жастағы бала кезім. Мектепте 

оқып, университетте жалғастырған 

н е м і с ш е д е н  б а с қ а  ш е т е л  т і л і н 

білмейтін уақытым. Сондықтан 

ағылшынша шыққан атақты 40 

томдыққа сырттай қызыға қарап, 

ары-бері аударыстырдым да қойдым. 

Есімде ерекше сақталып қалғаны — әр 

кітаптың әр парағының арасына жеке-

жеке салынған жұқа үлбірек қағаздар 

болды. Бұл жинақ беттеріндегі әріптер 

үйкеліп, тозбауы үшін жасалған әдіс 

болуы керек. Содан кейін сувенир үшін 

коллекционерлерге ғана шығарылған 

бұл 40 томдықтық 38 томы Чарльз 

Диккенстің тікелей $з шығармалары 

екен де, ал қалған 2 томы Форстер 

деген ғалым ба, сыншы ма, әйтеуір сол 

кісінің ұлы жазушының, яғни автордың 

$мірбаяны мен шығармашылығын 

бүге-шігесіне дейін қалдырмай, талдап 

тұрып жазған дүниесі екен.

...Жоғарыдағы жайттың бәрін есіме 

(Басы 1-бетте)

ағылшын тілінде шыққан ол 10 немесе 

15 том емес, бақандай 40 том дүние 

болатын!

— Бұл қайдан келген байлық? 

Мына... иә, мына кітаптарды қай жер-

ден алып келдіңіздер? — деп сұрады 

қуанышы қойнына сыймаған жас 

ғалым тізім жасап отырған қыздан.

— «Букинист» подвалынан, — 

деді ол. — Дүкен меңгерушісі жыл-

дар бойғы $тпеген кітаптарын сонда 

апарып үйе беріпті. Таяуда олар бұл 

басылымдардың бағасын т$мендетіп, 

бізге сатуға шарт жасасқан. Сіздің іздеп 

«Қайдағы 
бір провинциялық 

қалада тұратын диле-
тант мұндай тақырыпты 
қалай бекітіп алып жүр? 

Бұл Мәскеудің, тек Мәскеу 
ғалымдарының ғана айна-
лысатын дүниесі емес пе? 

Қиырда жатқан жабайы Ал-
матыда зерттеліп отырған 

объектіге қажет оқулық, 
шығармалар бар ма 

екен өзі?»
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ОЙТҮРТКІ

ІНІГЕ ІЗЕТ

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

А х м е т  Ж ұ б а н о в қ а  о р а л а й ы қ . 

Қазақ музыкасын зерттеуші к$рнек ті 

ғалым, саңлақ сазгер, дирижер. ;зге 

тындырған ауқымды істерін айтпағанда, 

Қазақ халық аспаптар оркестрінің, 

Қазақ мемлекеттік филор мониясының, 

Қазақ консерва ториясының, Қазақ 

м у з ы к а л ы қ  т е а т р ы н ы ң  $ м і р г е 

келуіне ұйтқы болды. Ахметтің ағасы 

Құдайберген Жұбановтың аты тіл 

білімі саласында жақсы белгілі. Осы 

саладағы алғашқы қазақ профессоры. 

Ахмет Байтұрсынұлы тілге қалай еңбек 

сіңірсе, Құдайберген де бұл бағытта 

Ахаңмен қатар тұратын ірі тұлға.

;зіміз тілге тиек етіп отырған жоға-

ры дағы бірегей, ерекше шаңырақтар 

қатарына Сарыбаевтар әулетін қосуға 

әбден болар еді. :улеттің басындағы 

Шамғали Сарыбаев – белгілі ғалым, 

қазақ тілі  әдістемесінің негіз ін 

салушылардың бірі. Ол кісінің бір 

баласы – Шора Шамғалиұлы тіл 

тарланы, академик, қазақ тілі диа-

лектологиясы ғылымының негізін  

қалаушылардың қатарында. Биыл 

94 жасына қараған шағында $мірден 

озды. Ш$кең дүниеден $ткенше 

басындағы тақиясын тастаған емес. 

Тіл білімі институты директорының 

орынбасарлығына бекітерде осы 

қызметті ұсынғандар, «Т$беңіздегі 

тақияңызды тастап, анектод айтатын 

әдетіңізді қойыңыз» депті. Ш$кең бұл 

екі талаптың екеуін де орындамапты. 

Шамғалидың тағы бір ұлы – Болат 

Сарыбаев. Бұл есімді білмейтіндер 

кемде-кем. Музыкатанушы. Қазақтың 

ұлттық музыка аспаптарын жина-

ушы әрі сол аспаптарда орындау-

шы. Кезінде «қазақтарда екі-ақ аспап 

– домбыра мен қобыз болған» де-

ген пікір қалыптасқан еді. Болат 

Шамғалиұлының еңбегі арқасында 

жиырмадан аса к$не музыкалық 

1976 жылы Халық артисі, Еңбек 

Ері Серәлі Қожамқұлов ағамыздан 

Е р е у і л т $ б е  о қ и ғ а с ы н  $ з  а у з ы -

нан естідім. Жұма сайын М.:уезов 

мұражайында $тетін тағылым дәріс-

те естелік айтып, Қарқара жазы-

ғын да Ораз Жандосов пен Ыдырыс 

К$шкінов 1916 жылғы к$те ріліс құр-

бандарына қалай белгі қой ғыз ғанын 

о кісі тебірене айтып берді. «Жұлдыз» 

жұрналының бас редакторы Шерхан 

ағамызға кіріп, сол кісінің айтқанын 

$з атымен жұрналға әзірлеп берсем 

деген ойымды айтып ем, бастығым 

қуана құптады.  Серке Қожамқұлов 

ағамызды редакцияға шақырып, 

айтқанын жазып алдым, жарияла-

дым. Бірақ он жыл бойы ол мақалаға 

ешкім айтарлықтай к$ңіл аудармады. 

1986 жылы Шерағаң «Қазақ әдебиеті» 

гәзетінде бас редактор еді. Енді $зім 

«Тарихи т$бе» деген мақала жазып 

апардым. Басты. Албан к$терілісінің 

70 жылдығы сонымен ғана аталды 

деп ойладым. Ол кезде Зақаш Кама-

лиденов ағамыздың «Тарих түбіне 

терең бойлады. Хандар мен билерді, 

алашордалықтарды мақтады» деген 

жаласымен жұмыссыз жүргем.

Бір күні үйге ;збекәлі Жәнібеков 

телефон соқты. «Ана сенің Ереуіл-

т$ бең қайда? Кегеннің адамдары 

бірде-бір орнын к$рсете алмады?» деді 

$зі нің зіркілдеп с$йлейтін әдетімен. 

«;зеке, оны $зім де к$ргем жоқ. Серке 

Қожамқұлов ағамыздың айтқаны 

мен Елубай ;мірзақовтың естелігін 

оқығам, сол бойынша жаздым» деп ем, 

бұрқ етті де, телефонды тастай салды.

К$п ұзамай ;зекең сол Ереуілт$-

бенің басында митинг $ткізіп, т$бені 

тарихи орынға айналдырды. О кісі 

ол кезде Алматы обылыстық атқару 

комитетінің т$раға орынбасары бола-

тын.

Сол т$бе жайында менен кейін 

іле-шала Сағатбек Медеубекұлы деген 

бір азамат «Қазақ әдебиеті» газетінде 

1980 жылдың жаз айларында «Мың 

сыр тұнған бір т$бе...» дейтін мақала 

жариялады. Сол мақаланы оқыдым да, 

«Е, ел-жұртта ел мен жердің тарихына 

құлағы елеңдейтін інілеріміз бар екен 

ғой!» деп, әлгі інімді сырттай еске 

сақтай қойғам. Кейін $зімен таныстым. 

«Жақсының жаттығы жоқ» деген, ой 

$рісі, талабы мен талпынысы $зіме 

ұнап, үнемі араласып тұратын ағасына 

айналдым. 

:н айтады екен, ән шығарады екен, 

ел ішінен ескі әндерді жыйнай ды екен. 

;нерге құлағы түрік, елгезек, ілім-

ғылымға үйірсек болып шықты.

аспаптар табылды. Олар – шаңқобыз, 

сыбызғы, сазсырнай, үскірік, шер-

тер, жетіген... Осы аспаптардың ор-

кестрлерде, ансамбльдерде пайда-

ланылуы $неріміздің даңқын одан 

әрі арттыра түсті. Болаттың баласы 

Талғат та айтулы $нер иесі болатын. 

Ол $зі сазгер, к$птеген халық әндеріне 

жаңа заман талаптарына сай әр берді. 

«Гүлдер», «Арай» секілді ансамбльдер-

ге жетекшілік жасады.

Біздің бүгінгі с$з еткелі отырға-

нымыз Сарыбаевтардың үлкені – 

Шамғали Харесұлы туралы.

Жақында Абай атындағы Қазақ 

ұлттық педагогикалық университетінде 

Шамғали Сарыбаевтың 125 жылды-

ғына орай «ХХІ ғасырдың ғылыми- 

ағартушылық парадигмалары: руха-

ни құндылықтар аясындағы тіл және 

мәдениет» тақырыбында халықаралық 

ғылыми-практикалық конференция 

$тті. Бұл жиынның $ткені $те орын-

ды болды. Себебі басқаларды ауызға 

алмағанның $зінде тіл т$ңірегінде 

қызмет етіп жатқан мамандардың 

бірқатары, тіпті к$бі дерлік Шамғали 

Харесұлының еңбектерінен хабарсыз 

болуы мүмкін. ;йткені бұл есім алқалы 

жиындарда, маңызды басқосуларда ай-

тыла бермейді. Ал шындыққа жүгінсек, 

қазақ тіл білімі саласында, оқу-ағарту 

ісінде Ш.Сарыбаевтың атқарған істері 

елеулі.

Шамғали Харесұлы 1893 жылы Ба-

тыс Қазақстан облысының Орда ауда-

нына қарасты Қарашағыл деген деген 

жерде $мірге келген. Орынбордағы 

Хұсаиния медресесінде білім алады. 

Қазалы қаласында бала оқытады. Шым-

кентте уездік халық ағарту мекемесіне 

басшылық жасайды. Ташкенттегі Қазақ 

ағарту институтында сабақ береді. Ал-

матыда Қазақ педагогикалық технику-

мын ұйымдастырады. ;мірінің кейінгі 

кезеңдерінде Алматыдағы Қазақ журна-

листика институтында, Абай атындағы 

Қазақ педагогикалық институтында, 

Кеген ауылы мен Кеген $зенінің 

солтүстік бетінде «:ділбектің Ақшо-

қ ы  с ы »  д е й т і н  ә д е м і  ш о қ ы  б а р . 

Соның шығыс жақ іргесінде Ақтасты 

аталатын ауыл да, жер де бар. Сол 

арадан Сағатбек к$не тасжазуларды 

тауып, оған ғалымдарды шақырып, сол 

арадағы иероглиптерді біраз зерттеп, 

ол араның ертеде мәдениеті дамыған 

елді мекен болғанын дәлелдеді. Ежелгі 

Үйсін мемлекетінің бір жұрна ғын 

жұртқа жария етті.

Қарқара жайлауы – қазаққа әйгілі 

жайлау. Ондағы жыл сайын $тетін 

жазғы жәрмеңке Арқадағы Қарқаралы 

жәрмеңкесімен бәсекелес. 1916 жылы 

Албан к$терілісінің орталығы болған 

бұл жайлау, тағдыры мен тарихы 

Ораз Жандосовтың есінен кетпеген, 

Мұхтар :уезовтің қаламына іліккен 

осы жайлаудың тағдыр-тәлейі жайлы, 

«Қарқара» с$зінің т$ркіні мен тарихы 

туралы ол аз қалам тербеген жоқ. Сол 

араның жер-суын елеп $скен азамат 

перзенттік парызын шырылдап жүріп 

$теді.

Нарынқол, Кеген мен Ақсу-Шарын 

жұрты «Шәлк$де» атты әдемі бір 

әнді қырық жыл бойы айтады. :н 

«Шәлк$де, мен сенің бел балаң» деген 

$леңмен қайырылады. «Апыр-май, 

бұл $леңді кім жазды екен?» – деп, 

– Біздің елімізде омарташыларға 

жағдай жасалмаған, – дейді Қайрекең. 

– Қалай, сонда? – деймін. 

– Мысалы, Грекияда кәсіптің бұл 

түріне арнайы қаражат б$лінеді. ;ндірген 

балдарын да мемлекет $зі сатып ала-

ды. Омарташылар балымызды қалай 

$ткіземіз деп бас қатырмайды. Аталған 

Қазақ мемлекеттік университетінде 

қызмет етеді. Ол жыр дүлдүлі Жам-

был туралы алғаш мақала жазған адам 

ретінде де белгілі. 

;ткен ғасырдың 20-40 жылдары оқу-

ағарту саласында күрделі кезең болды. 

Жазу таңбасы $згерістерді бас тан кешті. 

Ахмет Байтұрсынұлының әліппесімен 

сауат ашқан жұрт шамалы уақыттан 

соң латын қаріпін, сәлден кейін ки-

рилл жазуын меңгерулеріне тура келді. 

Осындай жағдайда оқулықтар да қайта 

жазылып жатты. Халыққа пайдалы 

осы жұмыстардың басы-қасында 

Шамғали Харесұлы да жүрді. Тілге 

қатысты к$птеген мақалалар жаз-

ды. «Орыс мектептерінде қазақ тілін 

оқыту әдістемесі» атты тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғады. 

Бұл әріптестері атап к$рсеткендей, 

қазақ тілін оқыту әдістемесінен арнайы 

қорғалған тұңғыш ғылыми жұмыс бо-

латын.

Шамғали ағамыз $мір  сүрген 

уақыт ғылымның «балғын» кезеңі еді. 

Тіл білімінің теориялық мәселелері 

т ү п  к і л і к т і  ш е ш і м і н  т а п п а ғ а н . 

Соған қарамастан ғалым басқа да 

үзеңгілестерімен бірге қазақ тілінің 

мектептерде дұрыс оқытылуына мән 

берді. Бұл ретте алғашқы оқулық-

тардың,  бағдарламалардың,  оқу 

құралдарының $мірге келуіне қомақты 

үлес қосты.

– Шамғали Харесұлы – қазақ 

т ілінің тұңғыш әдіскер ғалымы. 

А.Байтұрсынұлы бастаған қазақ тіл 

білімі корифейлерінің ізін баса келген 

ғалым. Ол тек қазақ тілі әдістемесіне 

ғана емес,  сонымен қатар қазақ 

әдебиетіне, соның ішінде халық ауыз 

әдебиетіне де сүбелі үлес қосты, – деді 

жиында баяндама жасаған ҚазҰПУ 

ректоры  Такир Балықбаев.

Жиында с$з с$йлеген мемлекет 

және қоғам қайраткері М.:уезов, 

түрік ғалымы М.;лмез, Халықаралық 

Түркі академиясының президенті 

Д.Қыдырәлі, ғалымдар М.Қойгелді, 

Ф . О р а з б а е в а ,  Қ . Қ ұ р м а н ә л и е в , 

Қ . К ү д е р и н о в а ,  Б . С м а н о в ,  Қ Р -

ның Авс тра  лиядағы Т$тенше және 

;кілетті елшісі, ғалымның немересі 

Қ.Сарыбай және басқалар Шамғали 

Харесұлы ның қазақ тілі мен педагогика 

ғылымдарының негізін қалап, қалып-

тастыруға айрықша үлес қосқанын 

нақты мысалдармен дәлелдеді. 

– Басқосу күткендегідей $з дең-

гейінде $тті. Жиыннан түйгеніміз – 

«:дістеме» деп аталатын ғылымның ба-

стауында тұрған ғалым еңбегі әлі де бол-

са кеңінен зерделеуді, $з дәрежесінде 

бағалауды талап етеді, – дейді ғылыми 

конференцияны ұйым дастыруға 

мұрындық болған университеттегі 

академик С.Қирабаев атындағы қазақ 

тілі  мен әдебиеті  кафе драсының 

меңгерушісі, филология ғылымының 

докторы, профессор Қалбике Есенова. 

Конференцияның талаптағыдай 

$туіне профессор Б.:бдіғазиұлы 

жетекшілік ететін филология және 

к$птілді білім беру институтының да 

үлкен еңбегі барын айта кеткен ж$н.

...Сарыбаевтар әулетіне ұлттық на-

мыс, отансүйгіштік, патриоттық тән де-

уге болады. Бұл с$зімізге бір дәлел. Шора 

ағамыз орыс тілі қаһарына мініп тұрған 

кешегі заманның $зінде балаларына 

ұлттық тәрбие беруге күш жұмсаған. 

Қазақ балабақшасы Алматының қиыр 

шетінде болса да Қайрат ұлын ерінбей-

жалықпай жетектеп соған апарыпты. 

Шетелде қызмет ететін перзентіне: 

«Маған хат жазсаң, қазақша жаз. Орыс-

ша жазсаң, оқымаймын» деп қатаң 

талап қойыпты. :кесінің бұл еңбегі 

босқа кетпеді. Кейін жемісін берді. 

Нәтижесінде шаңырақта ұлтжанды аза-

мат $сіп-жетілді. Елші Қайраттың ше-

телде жүрсе де зор мақтаныш сезіммен 

кейбір ресми салтанаттарда қазақтың 

шапаны мен б$ркін киіп шығатынынан 

біз де хабардармыз. 

Сарыбаевтарға тән ұлтты сүю, 

құрметтеу деген тағлымның қайнар 

к$зі қайда жатыр десек, бастау басы 

Шамғали аталарында. Мұны Шамғали 

шапағаты деп сезінгеніміз абзал.

бас шайқайтын да қоятынбыз. Ақыры 

Сағатбек оны да дәлелдеді. ;лең 

Мұқағалидікі екен, әнді шығарған адам 

$з аузынан шыққан с$зді бәрімізге 

жеткізді.   

Жоғалды, ұмытылды деп жүрген 

Шалтабайдың (Ұзақ батырдың әкесі 

Саурықтың інісі) әнін, Қапездің, 

Сәдіқожаның, К$дектің шығар ма-

лары мен әндерін, Қожекенің күй лерін 

жарыққа шығаруда бұл Сағатбек біраз 

шаруа бітірді.

«:й дүние-ай!» романым, «Кек-

намыс» хикаямды жазарда мен інім мен 

к$п с$йлестім, к$п к$мек сұра дым. 

Қапез Байғабылұлының мұра ғаттан 

табылған деректерін Сағат бектен ал-

дым.

Мұның бәрі мен білетін еңбектері 

ғана. Оның мен білмейтін де қыр-сыры 

к$п болар.

Елін, жерін  әке-шешенің, ата-

бабаның қасиетті мекені деп қастерлей 

білетін, тарыдай тарихын тәлім үшін 

пайдалана білетін талантты інімнің 

60-қа келуі де айтулы оқыйға. Жасына 

жас, қосыла берсін! Елін, жерін сүйген 

жүрегі еліне, жеріне ұзақ қызмет жа-

сасын!

Ағалық ризашылықпен 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ 

АТҚАРҒАНЫ БАР
АЛПЫС

Алдағы сенбі, 3 қараша 

күні Алматы қаласындағы «Ала-

тау» дәстүрлі $нер театрында белгілі $нер 

зерттеуші ғалым, ұстаз, ақын-сазгер, журналистика 

факультетінің деканы Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫНЫҢ 

«Алатауым менің!» атты шығармашылық кеші $теді. 

Кеште қазақтың тартылмай жүрген күйлері мен айтылмай келген 

әндері және мерейтой иесінің авторлық туындылары тұңғыш рет орын-

далады. Концертте:

Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық xалық аспаптары 

оркестрі, Б.Байқадамов атындағы Мемлекеттік xор капелласы, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Бейімбет ДЕМЕУОВ, К.Байсейтова атындағы дарынды 

балаларға арналған РММОМИ xор ұжымы, «ТҰРАН» этно-фольклорлық 

ансамблі, сондай-ақ Жетісу күй $нерінің қазіргі $кілдерінің бірі, күйші 

Сауқынбек ШАХАНОВ, ҚР Еңбек сіңірген артисі Рамазан СТАМҒАЗИЕВ, ҚР 

мәдениет қайраткерлері Еркін ШҮКІМАН, Ерлан СТАМҒАЗИЕВ, Нұржан 

ЖАНПЕЙІСОВ, халықа ралық және республикалық конкурстардың лау-

реаттары Тілеулес ҚҰРМАНҒАЛИЕВ, Шолпан ДАРЖАНОВА, Ержан 

Ж:МЕНКЕЕВ, Мақсат МЕДЕУБЕК, Бауыржан БЕКМҰХАНБЕТ, Ра-

уан :БІЛБАЕВ,Сәуле ЖҰМАБАЙ сынды дарындар $нер к$рсетеді. 

Кеш «АЛАТАУ» Д:СТҮРЛІ ;НЕР ТЕАТРЫНДА $теді.

Келемін деушілерге есік ашық!

Мекен-жайы: Алматы қаласы, «Алғабас-І» шағын 

ауданы.

Басталуы сағат – 15:00-де

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ШАМҒАЛИ
шапағаты

Омарташылар жағдайын кім ойлайды? 

салаға қызығушылық білдірген жастарды 

Үкімет $зі қамқорлай ды. Алдымен оқуына 

жіберіп, кәсіпке машықтандырады, содан 

кейін $з ісін бас тауға қаржылай к$мек 

жасайды. Ал бізде омарташылықпен айна-

лысып жүргендердің к$бісі жасы ұлғайып 

қалған азаматтар. Жас тар бұл кәсіпке 

қызықпайды, – дейді. 

Оның айтуынша, омар ташылардың 

жай-күйіне дұрыс к$ңіл б$лінуі керек. 

«Біз $зімізбен-$зіміз жүрген адамдар-

мыз» дейді. Ал атқарып жүрген еңбектері 

ұшан-теңіз. Араны баптау оңай шаруа 

емес. Оның $зіне тән қиыншылықтары 

да бар. Айтпағымыз, бұл кәсіп иелеріне 

мемлекеттік тұрғыдан тиісті қолдаудың 

болмай отырғандығы. Мәселені оңтайлы 

шешу үшін барлық түйткілдерді заң 

жүзінде қарастырып, шаруа шылықты 

дамытуға жеңілдіктер жасалып, субсидия 

б$лу, тіпті омарташыларға байланыс-

ты бағдарлама қабылдау керек. Елімізде 

жылына бір рет құзырлы министрлік 

$кілдерінің қатысуымен омарташылар 

жиы ны ұйымдастырылса, онда кәсіп 

иелерінің мұң-мұқтажы, талап-тілегі 

тыңдалса мұның $зі де аз шаруа емес. Бал 

$ндірісін $ркендету – экономикамыздың 

ілгерлеуіне де септігін тигізеді. 

Жалпы бал $ндірісі әлем елдерінде 

жақсы жолға қойылған деуге болады. 

Олардың арасында осы саланың к$шбас-

шы лары да аз емес. Статистикалық 

деректерге сүйенсек, Қытайда жыл сай-

ын 305000 тонна бал $ндіріледі екен. 

АҚШ-та балдың 300 түрі $ндірілсе, 

Аргентина мемлекеті бал экспортта-

удан 100 миллион доллар пайда таба-

тын к$рінеді. Түркия елі қарағай балын 

$ндірушілердің к$шбасшысы саналады 

екен. Сонымен қатар Үндістан, Ис-

пания мемлекеттері де бал $ндірісінен 

алдыңғы орындарда. Еліміздің табиғи 

жағдайларын ескерсек, Қазақстанға 

осы елдердің қатарынан к$рінуге зор 

мүмкіндіктер бар. Бірақ тиісті жағдайдың 

жасалмай отырғандығынан, аталған сала 

$з деңгейінде дамымай тұрғаны жан 

ауыртарлық мәселе. 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»
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Т
ұрлыбек ес білгеннен Таңжарық 

жыр ларын, айтыстарын естіп 

$скен. «;мірде тақырыптың да 

тағдыры болады. Шығар ма шылықтың 

ширықты жолында «мені жаз, мені жаз» 

деп тұратын тақырып бар да, автордың $зі 

іздеп табатын тақырып бар. Осы орайдан 

келгенде, Таңжарық тақы рыбы Тұрлыбекті 

$зі іздеп тапқан, авторға $зі жолыққан 

үлкен олжа дейміз» (Ш.Елеукенов).

Дилогияның бірінші кітабында жас 

Таңжарықтың әкесі Жолды Күнес еліндегі 

ежелден ұқым-тұқымымен шынжыр балақ, 

шұбарт$с Нүптібек байдың ауылында 

малына қарасып күнелтеді. Жас жігіт 

Таңжарық Нүптібектің жылқысын баға 

жүріп, бозбалаға жарасқан жеті $нерді 

меңгеріп, гүл жайнаған К$кмойнақ, 

Гүлтекше, Талдыкердің құшағында, 

ай ас тында кербез сұлудай керіліп, бір 

қалыпты әуенмен сылдырап ағып жата-

тын Талдыбұлақтың жағасында ән салып, 

ақындық таланты оянып, серілік құрып, 

құлжа сақаның оңқайындай үйірілген 

күндерді басынан $ткізді.  Кедейдің 

шаңырағында дүниеге келген асып туған 

асылдың қасиеті қанша болса, к$ресі 

қасіреті де соншалығын ол ерте бастан 

кешті. Нүптібек, Жайырбек, Еркінбек, 

Мақсұт сияқты байлар бітімі де келісті, 

ақыл-ойы да бүтін, жанып тұрған, қай іске 

жексең, $рге алқынбай шығатын, қолдағы 

қызыл балақ қыранды Күре қаласындағы 

қытайша-ұйғырша 3 жылдық мектеп-

те оқытып, сауатын аштырып, сауда-

саттығын $рге жүздіретін, істің к$зін, 

қисықтың тезін табатын қолбалаларына 

айналдыруды к$здейді. 

:ділін айтқан ж$н, Т.Мәмесейіт ро-

ман-дилогиясына материал жинау ба-

рысында дауылды, бұрқасынды, құйыны 

ұйтқыған тарихқа бүгінгі парасат биігінен, 

рухани $міріміздің игі талабынан қарайтын 

байыпты, сабырлы, салмақты, парасатты, 

зерделі зерттеуші, к$зі $ткір, к$ңілі жүйрік 

байсалды барлаушы, сақ, әділ сарапшы 

ретінде танылатын тұстары мол.

Романда Таңжарықтың Іле бойын 

ж а й л а ғ а н  А л б а н д а р ғ а  Қ ы т а й  а с ы п 

келіп сіңіп кетуіне отырса отбасында 

к$сем, к$шсе к$ш басында к$сем ел 

ақсақалдарының қосқан үлесі алаб$тен. 

Солардың бірі жұртты аузына қаратып 

билік айтып, ызғары еселене түскен 

жаңа заманның ауа райына бейімделуге 

шақырып, береке-бірлікке үндейтін 

к$кірегі к$мбе Б$рібай қария Албандардың 

к$не к$здерінен қалған, с$з ұстаған ұлық 

кісі саналып, т$ріне оздырып жүрген 

ардақтысы, абызы.

Досынан дұшпаны к$п, қағынып 

тұрған заманда Қытай ауып келген, 

дұшпанпейіл күдікті адам санап, арты-

нан с$з еріп, ізіне тыңшы түспеуінен 

сақтанып, даңғыл к$кірек қария оны 

к$ршілес Қалжатта тұратын, Суан ішіне 

берген бір әпкеміздің баласы дейік деп, 

бәйбішесі мен Таңжарықты сақтыққа 

шақырады. Жазушы Б$рібайдың к$лденең 

к$к атты емес, бұл т$ңірекке аса сыйлы, 

дастарқаны дарқан, т$рінен ел елеулілері 

мен қалаулылары арылмайтын, кісі 

құрметтеп, $зін де құрметтете білетін 

танымалдығын таныту үшін жазушы 

оқырманға оның 8 қанат үйіне назар 

аудартуы да тегін емес. «Айқыш-ұйқыш 

қызыл ала басқұрлар. Аппақ киізге қызыл 

уық та жарастық тапқан. Айнала қызыл 

ала кілем тұтылған. Күмістенген айналы 

абдыралардың үстіне жүк жиналыпты. Оң 

жақта $рнектелген адалбақан. Сол қанатта 

жүктен кейін кереге басына созылта нән 

к$кжалдың терісі ілінген. Қараған сайын 

құбылып тұратын сияқты. ;рнектелген 

шашақты домбыра жүкке сүйеулі тұр».

Кеңес $кіметіне жер ауып келгендегі 

Таңжарықтың басты арманы – Қытайда 

үзіліп қалған оқуын жалғастыру болғаны 

мәлім. Оның ол арманына Б$рібай, Баспақ 

қариялар қолын жеткізіп, Қаратұмсықтағы 

орталау мектепке орналастырады. Осы 

шағын Таңжарық: «Қолым оқуға жетті. 

Арманның үлкені сол еді ғой. К$п нәрсеге 

к$з ашылды. Ел-жұрттың сый-құрметінің 

$зі неге тұрады. Құдайға шүкір» деп емірене 

еске алады. Мұғалімдері сайдың тасындай 

ғой. :сіресе, әдебиеттен сабақ беретін 

:бдімәлік оқытушысы талай нәрсеге к$зін 

ашқан. Газет-журналдарда басылған Абай, 

Ілияс, Шәкәрім $леңдерін әкеп беріп, 

жазба $леңдегі Абайдай даналық, жыл 

құсындай жаңалықты; Ілияс, Шәкәрімдей 

нені жырласа «тағыны жетіп қайырған» 

шеберлікті; Мағжан, Міржақыптардай 

«Алаштың арыстарының таңғы шықтай 

м$лдір, ұлттық рухқа оранған туындылары 

жас ақынды жемісі уылжыған баққа енгізіп 

жібергені анық. Дилогиядағы б$тен елден 

жаурап, туған елге келгенде салт басты, 

сабау қамшылы Таңжарықты жатырқамай 

қабылдап, жылы құшағында аймалаған 

қариялар, жергілікті жастар, :бдімәліктей 

ұстаздар қамқорлығы, «адамды сүйіп, 

Алланың хикметін сезінуден» ләззат ала-

тын қазақи дәстүрдің кереметтігіне бас 

идіреді.

Кеңес $кіметінің елді жұмыспен 

қамтып, асырап отырған дәулет біткен 

адамдардың бәрінің ата-бабаларынан 

бері жинап келген дәулетін сыпырып 

алып, $здерін қанаушылар ретінде жер 

аударып, тәркілеуі, ақылға сыймайтын 

жаза қолдануы ауырлау, адамгершілікке 

сыймайтын, «$лмесең ома қапқа» жата-

тын фашистік саясат еді. Байларды бұлай 

қорлау, азаптау қараңғы, «күні туған» 

кедейлерді есіртіп, ал байлар $з тарапы-

нан тәркілеуге ілінбегендерді қаралап, 

«жақсы заман» атыс-шабыс, дау-дамай, 

тыңшылардың күні туған, барар жер, 

басар тауы қалмаған, $з елі $зіне жау, $з 

жері табаныңды жалтыратпасаң, суық 

молаңа айналатын уақыт жетті... Паналап 

келген Баспақ нағашысын: «Баспақтың 

әкесі қажыға барған, бай, малын құдасы 

Берікбайға қосқан, ар жақтан қашып 

келген Таңжарықты «жиенім» деп жасы-

рып отыр» деп ел тағдырын ойлап, күндіз 

күлкі, түнде ұйқыдан қалған әулиепейіл 

Баспақ қарияға да қара күйе жағылып, 

жазық сыз жаза тартатын сағаты соққандай. 

С$йтіп, Таңжарықтың Қазақстанға сапа ры 

сәтті басталып, оқуын аяқтауға бір жыл 

қалғанда, туған жері Мәңкүр, Нәң күр лер-

дің дәурені жүрген бақытсыз мекенге, «ал-

дамшы дүниеге айналғанына» қынжылып:

Болмады бұл заманда ешбір тұрақ,

Күнде жиын, күнде той, күнде сұрақ.

Ғайбат айтпа, адамның ақын жеме,

Білгенге осы с$зім ақылырақ, – деп 

Кеңес $кіметінен қазақ біткеннің басын 

шыр к$белек айналдырып, онсыз да «Мың 

$ліп, мың тірілген» халқымызды тағы да 

бір «$ліп-тірілуге» мәжбүрлемеуді $тінеді, 

амалсыздың күнінен келген жағына 

сәтімен жетіп алуға асығады...

 «Таңжарық» роман-дилогиясының 

екінші кітабы түгелдей кеңестік Қазақстан-

нан білім қорын жиып, ел ішіндегі түрлі 

саяси, қоғамдық-әлеуметтік, револю-

циялық $згерістер әкелген күрделі 

құбылыстарды к$зімен к$ріп, әділет, 

нысап, ұят, рахым, мейірбаншылықтың 

жетіспеуінен алтыбақан алауыздық 

жайлаған ортадағы дерттен сауығудың 

емін парасатпен ойлап шешуге жараған, 

с$зі сүбелі, ойы зерделі, күш-жігері 

толысқан, ер тұлғалы, намысты, батыл да 

жігерлі Таңжарық Қытайға, туған үйіне 

оралады. Үй шаруашылығына бейімі жоқ 

ақын :сейін, Нұрсалбек, :лекен атты 

ежелгі достары, сал-серілермен сол ойын-

тойы, асты жағалап әнін айтып, қыз-

келіншектермен айтысын жалғастырып, 

$зі жазбақшы, «Ойласам, айғайға ерген 

мен бір жазған. Мен болдым шайтанға 

еріп, жолдан азған» «диуаналық дәуреніне» 

қайта оралып, азаматтық тұлғасына біраз 

селкеулік түсіріп алады. 

Мақсұт куандай $зін жауапты қызметке 

тартқаннан соң, Таңжарық ел ішіндегі 

ел қосылар»; «Ат баспаймын деген жерін 

үш басады, ер жігіт к$рмеймін деген жерін 

үш к$реді», т.б. Бір ескерерлігі, Тұрлыбек 

пай даланған мақалдар роман-дилогияның 

мазмұнын ашып, оның құрылысын бекем-

деп тұрған берік құрылыс материалдары. 

Екін шіден, мақалдан шалқып жатқан $мір-

лік оқиғалар $ріп шығып, солардың қым-

қуыт әрекеттерінің нәтижесі түйінделеді. 

Жазушы халық үшін жазады. Халық 

$зінің ісі, арман, мұраты, бостандығы мен 

тәуелсіздігі жолында: «Үлкен жер ақиқаты 

мұндай болды. Бір басқа пәле деген құмдай 

болды. Кешегі кердеңдеген қайран Тәкең, 

Бұл күнде жорғалаған құрдай болды... К$р-

генім к$рмегеннен әлі аз екен, Туралық 

бұл жерменен араз екен... Ыңырсып бәрі 

жатыр қараңғы үйде, ;лмес күн $тіп сон-

дай сұмдық күйде...» деп күші басым, ай-

лакер, зұлым жаумен арыстандай айқасып, 

Үрімжі абақтысында естен тандырған 

жазалаудың азабын шегіп, «к$рмегені 

к$р генінен асып түсіп», Таңжарықтың 

«дауыл $леңінде» түстеп таңбаланған 

күйді басы нан $ткерген піл сауырлы 

арыс тары мен боздақтарын елі ешқашан 

жады  нан шығармақ емес. Соның жарқын 

дәлелі, қуатты партизандық қозғалыстың 

нәти  жесінде уақытша құрылған Шығыс 

Түркі стан $кіметі абақтыдан бостандыққа 

шығар ған Таңжарық ақынын Күнес елі 

шашу шашып, ақсарбасын сойып, ұлан-

асыр той жасап қарсы алады. Тойда домбы-

ра шана  ғынан күй саулатқан «күй перісі» 

:шім күйші күрескер, $лең-жырдың тұл-

пары – оған арнаған «Ботам» атты күйін 

орындайды. 

«Таңжарық» роман-эпопеясының 

эпилогі де сәтті шыққан. «Қырық жыл 

қырғын болса да, ажалды $лер» десе де, 

түрменің аты – түрме, жеті жылдың әр 

күні естен тандырған жазалау, аштық, 

жайсыз нарға жатқан күндер түбіне жетіп, 

44 жасында бұл фәнимен қоштасады. Оған 

$кінбейді. ;лер алдында ең аяулы адам-

дарын есіне түсіріп, рухымен соңғы мәрте 

тілдесіп, жүрегі шымырлайды. ;зін-$зі 

жұбатып, «Ақын $лімнен қорқып жатқан 

жоқ. Қайта итжанды екен, бұл уақытқа 

жетті. Сау тамтығы қалмай әйтеуір ел 

шетіне ілінді-ау! Алла тағала осындай 

тағ дыр жазса не істей алады. Елі-жұрты 

аман болсын! Қазақ бар жерде әлі де талай 

ақын дүниеге келеді» деп күреспен $ткен 

жылдарына, күрестен тапқан ажалына 

$кінбей, ел-жұртының амандығын тілеп, 

аман болса, $зі салып кеткен жолы, жаққан 

оты $шпей, жалғасатынына шүбәланбайды. 

Таңжарықтың денесі жер қойнына берілген 

түнде марқұмның тірі кезіндегі $тінішімен 

досы :шім оның қабірінің басында $зіне 

арнап шығарылған «Ботам» күйін боздата 

орындаса, онымен бірге келген жан доста-

ры :сейін мен Рымбек те онан қалыспай, 

:сейін «Аққудың зары» күйін күңірентіп, 

Рымбек сырнайымен «Жалғыз аққудың» 

ащы зарын сыңсытты. Тау мен дала, күллі 

қорым, жыршысынан айырылған Іле, 

бұлт басып мұңға батқан аспан құлақ түріп 

мүлги қапты. :шім енді «Жетім қызды» 

күңірентті. Ол аяқтай бергенде :сейін 

«Ұшардың ұлуын» қобызында аңырата тар-

тып, ет жүректі езсе, Рымбек «Бозторғай» 

күйін сырнайында сызылтып сай-сүйекті 

сырқыратқан. «Абай жолы» эпопеясының 

эпилогында ұлы ақынның денесі жер 

қойнына берілген күні, жұрт тарап кеткен 

соң, :йгерім мен Дәрмен қабір басына 

келіп, құранның орнына Абайдың $леңдерін 

жатқа оқып, салауат айтатыны бар-ды. 

Философиялық астары тұңғиық деталь. 

Тұрлыбек Мәмесейіт «Таңжарық» роман-

дилогиясының эпилогында халықтың 

басына түскен ауыртпалықты бірге б$лісіп, 

қан кешкен аласапыранды, тар заманда 

жауларымен ымырасыз айқасып, абақтыда 

жолбарыстай алысып, жалынды, отты 

$леңдерімен бостандық, теңдікті жеңіп 

алуға үндеген ақын, қоғам қайраткерінің 

тағдырын ескеріп, қандык$йлек, мұраттас, 

армандас күрескер-$нерпаз жан достары 

:шім, :сейін, Рымбектер ел тынышталған 

тымық кеште Таңжарықтың жас қабіріне 

келіп, құран оқудың орнына ұлттық 

аспаптарымыз домбыра, қобыз, сыр-

наймен халықтың күйлерін орындап, ол 

халықтың сүйікті перзенті екенін, қазақ 

барда Таңжарық бар, тәні жер қойнына 

енгенімен, рухы, ісі, $леңдері мәңгі бірге 

жасайтынын тұспалдаған.

«Таңжарық» роман-дилогиясы – 

эпика  лық табиғаты бар туынды. Онда 

оқиғалар дың $рісі барынша шалқар, қазақ, 

қытай аймағын қамтиды. Миллиондардың 

тағдыры кеңінен суреттеліп, таптық күрес 

$ршіп, революциялық $згерістерді жүзеге 

асыру кезеңіндегі таптық, қоғамдық са-

наны ояту, қоғамдық пікір тудырып, 

қоғамдық ой қалыптастыру, қоғамның 

асқақ мақсаттарын, ұлттық мүдделерді 

к$здеген деңгейде шешу барысындағы жан 

алып, жан беріскен айқастар к$ркемдік-

эстетикалық, әлеуметтік-философиялық 

қуатымен баурайды.

Қысқасы, к$п қырлы талант $з по-

тенциалын, имиджін тиімді пайдала-

нып, тағдыры тағылымды күрескер-ақын 

тұлғасын арзан мадақтау, даурықпа «айқай-

ұйқайға» ұрындырмай, шын шыл дығымен, 

с$з кестесінің бояуы ажарлылығымен, 

к$ркем, публи цис тикалық стилистикасы 

«тілге жеңіл, жүрекке жылы тиетін» поэ-

тика талабынан табылуымен, қажымас 

қайрат, қиын еңбек к$рігінен шыққан 

роман-дилогия ретінде жан сүйсіндіріп, 

тебірентерлік қасиеттерге ие, мазмұны 

терең, идеялық пафосы салмақты туынды-

мен қауыштырды. 

Тұрсын СЫДЫҚОВ,
филология ғылымының 

докторы, профессор         

аласапыран оқиғалардың жуан ортасында 

жүреді. Кеңес $кіметіндегі бітіспес таптық 

күрес, байларды тап ретінде жою, шағын 

ұлттарды езіп-жаншудың лас тәсілдерін 

іске қосу Қытайда да $ршіп тұрды. Бодан 

ұлттардың мекені Шыңжаң билеушісі 

Жың Шурин сыбайлас жемқорлыққа 

құнығып кеткеніне қатысты 12 сәуір 1933 

жылы Шың Шысай ($лкенің әскери 

билеушісі) оның тағына отырады. Алым-

салық $сті, ел іші қаптаған тыңшы. Ол 

Шыңжаңдағы $зінің билігін бекемдеуде 

басты қауіп қазақ диаспорасынан келеді 

деп күдіктенеді. Сондықтан қазақтардың 

қолындағы қаруды, мінер атын жиып 

алып, алым-салықты к$бейтті, ел ішіндегі 

беделді адамдарды тыңшылары арқылы 

анықтап, түрмеге жауып, зорлықпен 

бағындырудың амалына к$шті. Гоминдаң 

$кіметі к$шпелілер қолындағы қару-

жарақты жиып алмаса, ол құралдар Шың 

Шысай $кіметіне қауіп т$ндіретінінен 

қорықты.  Осындай айып-күдікпен 

Іле аймақтық қазақ-қырғыз мәдени 

ағарту Үйшұмасының бастығы Мақсұт 

бастаған, ішінде :уелқан гүң, Айса т$ре, 

Тұрдыақынбай, Жабықбай, :лімжан 

ақалақшалар, елге беделді 50-60 адам 

Үрімжі абақтысына қамалды. Аңдыған 

ежелгі жау алмай қоймасы белгілі, жай 

сақшыдан тергеушілікке к$терілген, 

жүзіктің к$зінен $тетін пысық жігіт 

Асқар «саяси ісімізді былғады», «$кімет 

кадрларына жала жауып, қастандық 

ұйымдастырды», «ұлтшыл Мақсұттың 

сыбайласы», «үйінен Кеңес Одағындағы 

Алаш ордашылардың кітаптары табыл-

ды» деген дәлел-дәйектерді бекемдеп, 

Таңжарықты да абақтыға жапты. Бірлі-

жарым емес, бүкіл елге салды құрықты. 

Айса т$ре бастаған 50 адам, Сұлтан т$ре 

бастаған 80 адам, Іле-Күнестен Мақсұтты 

бас қылып 70 адамды бір түнде ұстап, 

түрмеге тоғытты. Ауылда бас к$терер 

адам қалмады. Тағатын күнәсі: «Сендер 

ұлтшылдықты қоздырып, Үкіметке, заңға 

қарсы іс қылып отырсыңдар!» деп қаһарын 

т$кті. Таңжарықтың $лең дәптерін тауып 

алып, қытайы, қазағы, орыс, ұйғыры бар 

сұрақшылар онан:

Жазып тастап кетейін,

Белгі қалсын артыма.

Арманым к$п әлемде,

Бас к$терсін сәлемде.

Қайғыда жүрген қараңғы,

Қазақ, қырғыз халқыма.

Ескерілмей қалмасын,

Оған да айт сартыма, – деген жолдарын 

ызғар лана қайта-қайта оқып, ауыздарынан 

к$бігін шашып: «Үгіт емей бұл не? Жұртты 

$кіметке қарсы к$теріліске ашық үгіттеп 

тұрсың ғой!» деп жеті басты жалмауызды 

к$ргендей зәрелері ұшып, орындары нан 

тік к$теріліп, күншіл, жағымпаз, ман-

сапқор, имансыз, маргинал, ұлтын сатқан 

безер, қатыгез қазақ тергеушіге қал дырады. 

Ол Таңжарыққа сұсты жүзін бұрып: «Сен 

күн сайын ажалыңа жақындап келесің!» 

деп қытайша балдыр-бұлдыр с$йлеп, 

тұтқынды бақайынан арқанмен байлап, 

басын салақтатып асып кетеді. Бұл – 

тергеуші қазақ Мұқанбаевтың сүйікті 

тәсілі болса, 1937-1938 жылдардағы Со-

вет $кіметіндегідей «тазарту» саясатын 

жүргізбекші Шыңжаң билеушісі Шың 

саясатына қарсы тұтанған партизандық 

сұрапыл $ртті тұншықтыру үшін Қытай 

$кіметі оны орнынан алып, т$рағалыққа 

У Жұң Шинді тағайындайды. Шыңжаң 

$кіметі тап болған тағдыршешті күйден 

шығудың амалын ойластырып басы қатқан 

жаңа т$раға аудармашы етіп қасына саяси 

тұтқындықтан босатып алған, Қытайда 

туып, Қытайдың тәрбиесін қанына 

сіңірген Сәліс есімді қазақ жігітін ертіп 

келіп, тұтқын Таңжарықты бастықпын 

деп шіренбей, емен-жарқын әңгімеге 

тартады. Оған себепші камералас Қасым 

есімді жігіт түрмеден босанғанда, сақтық 

сақтап, тыңшылардың қолына түсірмес 

үшін бір топ жырын, «Жәлелханға» деген 

$леңін де қоса елге тарату үшін аманат 

етіп беріп жібереді. Түрмеден шығар жер-

де қатаң тексеру барысында Қасымнан 

әлгілерді сыпырып алып, $зін қайта 

тұтқындайды. Сондағы «Елге сәлем», 

«Жастар ұйымына!»; «Жәлелханға» атты 

$леңдер, әсіресе «Елге сәлемдегі»:

Жабығып қасірет тартқан елге сәлем,

Жамылап ымырт басқан жерге сәлем! 

Атойлап қан майданға шықты дейді,

Сол қуат, елім сенен бізге сәлем... – 

дейтін Шығыс Түркістанды алау $ртке 

тұншық тырған сұрапыл партизандық май-

данның отына май құйып, соны қолдап, 

азаттық туын к$терген елге жүрек сәлемін 

жолдап,олардың $зімен, $зінің олар-

мен бірге екенін жеткізген, атом бом-

басынан да қауіпті жыр жазған тұтқын-

ақынға $зін ел қамын жеген, бейбіт 

$мірді аңсаған шыншыл, батыл, дербес 

ойлау жүйесі мығым, қарапайым басшы 

ретінде к$рсетіп, оның осы қуатты талан-

тын керісінше пайдалануға тырысады. 

«;ткенге де, келешекке де әділеттілік 

жолымен қарасақ дейміз» дейді ол мұндай 

кездесуді күтпей, абдыраған ақынға. «Сон-

да менің сіздерге қандай к$мегім тимек?» 

– деген Таңжарықтың сауалына У Жұң 

Шин: «Сізді бостандыққа шығарамыз. 

Бостандыққа шығарсақ ел ішіне барып, 

жұртты тыныш тыққа үгіттейсіз. К$мек де-

ген сол» дейді аярлықпен жымиып. Қаласа, 

қызметке қалдыруға да бар. Таңжарық 

тұтқынмын деп т$меншіктемей, т$рағаның 

жүзіне барлай үңіліп: «Бостандық деген 

жақсы ғой, Жуши мырза! Бірақ еріксіз 

бостандықтың абақтыдан айырмашылығы 

бар ма?» дегенде тек ақындар ғана 

шындықты айта алатын, күні үшін күлге 

к$мілмейтін, меди тациялық қуатына тосы-

лып қалады. Дәл осы сәтте, жаңа т$рағаға 

қазақ бола тұра, әзір к$теріліске қатыспай 

отырған Таңжарық шыққан Күнес елін 

мақ тап, партизандардың жуан орта-

сында кес кілескен күрестің тайқазанын 

қайна тып жүрген Алтай керейлерін У 

Жұң Шинге ерні ерніне тимей бұзық, 

қандыбалақ екенін қара бояуын баттас тыра 

жағып жаман дап, $шпенділігін қоздыруға 

жағымпаздана табанын жалап, құйрығын 

бұлғаңдатуына бірде семсер, бірде қалқан 

ірі мінезді, намысқой, от тілді, орақ ау-

ызды ақын қатты қорланып, шиыршық 

атқан ішкі динамикасын тежей алмай: 

«Құдай т$беңнен ұрсын сені, Сәліс! Ата-

бабаңның аруағы атсын! Осыншалық 

опасыз,  сатқын болармысың!»  деп 

бастығының алдында абыройын айрандай 

т$геді. Иә, «отаршылдардың тәрбиесінен 

к$рмеген, Шың жанның мұздай қаруланған, 

айбынды гоминдаңдықтарды 2 рет ойра-

нын шығарып талқандап, қыруар қару-

жарағын, жорық аттарын олжалайды. 1949 

жылы Гоминдаңның штабын берілуге 

мәжбүрлеп, Құлжаға басып кіреді. Осы 

жылы 11 қарашада «Шығыс Түркістан 

уақытша $кіметі» құрылады. Президенті – 

:лихан т$ре, орынбасары – Хакімбек қожа. 

Шәуешек, Д$рбілжін, Шағантоғай, Толы 

толық азат етіледі. Гоминдаң $кіметімен 

арада келісс$з жүріп, олар амалсыздан күші 

асқанның талабын орындап: дін еркіндігіне, 

мектептің ұлттық тілде болуына, ұлттық 

мәдениет пен к$ркем$нерді дамытуға, 

$лкелік $кіметті қайта құруға, ұлттық армия 

жасақтауға, түрмедегі саяси тұтқындарды 

босатуға жарлық береді. Бұл – қазақтардың 

ата жауына танылуының басы, құлақ естіп 

к$рмеген ерлік, қол жеткен артықшылық.

Т.Мәмесейіттің «Таңжарық» роман-

дилогиясы күрескер, ақын, қоғам қай-

раткері Таңжарықтың қуғын-сүргінде 

$ткен ауыр тағдыры аласапыран уақыттың 

тозағынан $ткен халық тағдырымен бірге 

$рілетіндіктен, пенделік сана, масылдық 

сана,  таптық сана,  бодандық сана, 

халықтық сана, ұлттық, шовинистік сана 

иелерінің психологиясын ашуда Тұрлыбек 

к$п тер т$ккен. Онсыз романның ұлттың 

ұлы армандарын, асқақ мақсаттарын 

арқау еткен басты мұраты діттеген 

биігіне жете алмас еді. Бітіспес қанды 

шайқас осы саналардың сойылын соғып, 

жүгін арқалаған кейіпкерлер арасында 

жүретіні аян. Жазушы, ақын үшін тарих – 

халықтың адамгершілік, философиялық, 

күрескерлік тәжірибесі саналатындықтан, 

соны оқырманға жеткізіп, түрлі сезім 

күйіне бой алдыртатын тілдің нәрі, с$лі, 

шырыны, оты, сүмесі, ұлттық бояуы 

қанық, алымды да шалымды, шешен, 

бай болуына барын салмақ. Тұрлыбек 

Мәмесейіттің тілі – құнарлы тіл, не нәр-

сені суреттесе де еркін отырады, оны 

біз Шұбартал, Қарқара, үлкен Қақпақ, 

Текес $зені, Іле бойы, Айғайтас, Айғыр-

жал дың тұмса, қайталанбас табиғатын 

сипаттайтын, Балтабай аңшы сызылта 

ойнаған сыбызғысынан шыққан күй та-

рихын шертетін тілінің қаймағы – бес 

елі. Кейіпкер портретін к$ркем с$збен 

келістіре салуда да талабы тамсандыратын 

тұстары жеткілікті. 

«Мақал – с$здің мәйегі» (М.:лімбаев). 

Тоқсан ауыз с$зді тобықтай түйінмен-ақ 

түйіп, күрмеп байлауға құдіреті жеткені – 

қазақтың кемелдігі мен кемең гер  лігінің 

айғағы. «Таңжарық» роман-дилогия-

сындағы: «Ашуланғанда к$з қызарады, ашу 

басылған соң бет қыза рады»; «Ақсақалдың 

назасына қалсаң, сақалының ағы ұрады»; 

«Атасыздың аузы зор»; «Дүниеде $зіңнен 

шыққан жау жаман»; «Тамам жұлдыз жиы-

лып айға жетпес, тамам кедей жиылып 

байға жетпес»; «Ит құтырса иесін қабады»; 

«Ерді құдай ұрарда жауға мінер жампозды 

жабы орнына мінеді, елді құдай ұрарда 

жатқа бермес жақсысын жалбы орнына 

к$реді»; «Күң құтырса, күл шашады»; 

«Бұл заманның ісін есті кісі бітірмейді, 

епті кісі бітіреді»; «:ркім жолдас бола-

ды амандықта, бір күн тастап қашады 

жамандықта»; «:мірші есірсе, әлеумет 

сорлайды»; «Тау мен тау қосылмас, ел мен 
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ЕМЕННІҢ
иір бұтағы

Империялық пиғылы асқынған 
аю мен айдаһар саналатын 
көршілеріміздің басы қосылып, 
бодандықтың қайыс ноқтасы 
есеңгіреткен ұсақ елдерді 
буржуазиялық, пролетарлық ре-
волюциялар сүргінінен өткізіп, енді 
коммунистік езгінің темір ноқтасын 
басына бекем кигізіп, түбіне жетуді 
мақсат еткен лас, арамза, зұлмат 
саясаттың апофеозін біз Тұрлыбек 
Мәмесейіттің «Таңжарық» роман-
дилогиясындағы (Алматы, 2017) 
тағдыршешті тарихи оқиғалардың 
телегей толқындарын бастан 
кеше сезініп, өзек өртеген өрелі 
сұрақтарға жауап табамыз. Үлкен 
ақынымыз Дихан Әбілов марқұм: 
«Өлең жазсаң, мың ыстық қаныңмен 
жаз, Ақ құстың тәңіріндей арыңмен 
жаз. Тірілерді жырыңмен бақытты 
етіп, Өлгендерді тірілтер жаныңмен 
жаз» депті. Тұрлыбектің кейіпкеріне 
фәни жалған нан небәрі 44 жас қана 
бұйырған, оның өзі тумай жатып 
қуғын-сүргіннің, езгі мен қорлаудың 
сыбағасы бұйырып, есі кіре елі 
шеккен саяси қысым, тозақы өмір 
санасын ерте оятып, қабырғасы 
қатпай, бұғанасы бекімей елдің 
қамын, ұлттың мүддесін қорғауға 
ниет еткен ақпейіл, ұлт жан ды 
қайсар емендердің ығында жүріп, 
айтқанына құлағын түріп, ірілігін 
сезініп, ұлтжанды, жалынды бозбала 
боп ерте ержетеді, еменнің иір бұ-
тағына айналады. Демек, Тұрлыбек 
Дықаң ағасы өсиет еткендей, кү-
рескер-ақын Таңжарық бейнесін 
«мың ыстық қаны», «арымен», «жа-
нымен» көр кемдік қалыбынан иін 
қандыра шығаруға шама-шарқынша 
еңбек еткен.

Шысайға оның «Шыңжаңды жаңа құру» 

жоспарын жоғарғы деңгейге жеткізе 

орындауға $лшеусіз үлес қосқан кеңестік 

тергеушілер Уголин мен Фалинов кеңестік 

асыра сілтеу саясатынан шошынып, ше-

кара асып келген қазақтар мен басқа да 

ұлт $кіледеріне қырғидай тиіп, садизмнің 

қазанында қуырады. Мәселен, Уголин 

мен Фалинов таққан кінәсін мойында-

май, ырқына к$нбеген Таңжарықтың 

«басына темірден құрсау, қолына кісен 

салдырды. Аузы-мұрнынан бірдей қан 

бұрқ етті. Шегелі орындыққа отырғызды. 

Екі к$зі кеткен салбырап. Бас та бос 

бұлғақтайды. Тырнақтың к$бесіне ине 

сұғып шырқыратады. Түрі тірі аруақ. Баяғы 

екі иығына екі кісі мінгендей, нарттай 

қып-қызыл жігіттен жұрнақ жоқ. Тұла 

бойында сау-тамтық қалмаған. «Құйрық 

жағы қасқыр тартқандай дал-дұл...» деп 

Тұрлыбек қорғансыз шағын ұлттардың 

зәресін ұшырып, шовинистік, фашистік 

идеология талабына к$зсіз табына бас 

ұруға мәжбүрлеген зұлым тергеушілердің 

айуандық астамшылығын қаз-қалпында 

бейнелеген. Қанша айтқанмен, шоң балға-

мен соға берсең темір де сынады, болат та 

майырылады, Таңжарық адамды сындыру, 

қорлап аяғына жығу мақсатымен ет пен 

сүйектен жаралған жанның мүмкін дігінен 

неше есе артық қинауды басынан $ткеріп, 

бір айдан астам ес-түстен айырылып, зорға 

$зіне-$зі келеді. Осындай қарғыс атқан 

халді 7 жыл бастан кешіп, Күнестегі еліне 

оралып, бала-шағасымен қауышады. 

Халыққа қырғидай тиіп, сталиндік 

зұлматты Шыңжанда жүзеге асырған нағыз 

қанішер, зұлым, жендет Шың Шысайдың 

шық қан элита – $з халқының ең басты 

жауы» (Махатма Ганди). У Жұң Шин абақ-

тының азабын тартып, әбден қал жыра-

ған ақын-күрескерді түрмеден босатып, 

«жасаған жақсылығының» есесіне к$те-

рілген халықты озбыр $кіметтің антиха-

лық тық саясатына қарсы шықпай, жаңа 

бас шыны мақтап, к$з жұмып соңынан еру-

ге шақыртпақ болған арам пиғылы әдірам 

қалып, қара тырнағына дейін ұлтжан ды-

лықтың иісі аңқып тұрған Таңжарықпен 

комформизмге келуден, жартасты балғамен 

үгітудің оңайлығын сезініп, жасып қайтты. 

Түрмеде азап шегіп жатқан ақынның 

к$семдер мен шешендер, батырлар мен 

палуандардың еркіндікте жүріп, үміт еткен 

елінің к$сегесін к$гертуге тобанаяқтық 

жасауына қынжыла, намыстарын оятуы 

қытайлардың астамшылығы шегіне жетіп, 

қазақтардың жерін сыпырып алып, ел 

басшыларын қалдырмай абақтыға жа-

уып, алым-салықты тарихта болмаған 

деңгейге к$теріп, дініне шабуыл жа-

сап, құран кітаптарын $ртеп, құдайын 

қорлауға жеткен шақта дүр сілкіндірді. 

Есімхан, Ырысхан батыр, Мұса мерген, 

Шәріпхан т$ре, Сүлеймен батырлар он-

сыз да кекпен арыстандай ыңыранып 

отырған халықтың басын шапшаң құрап, 

қытай-орыс басқыншыларының гене-

рал Зубатов, Баненке, Разборов бастаған 

әскерлерінің тас-талқанын шығарып, 

генералдар солардың қолынан ажалын 

табады. Партизандар тобы құрылып, 

штаб бастығына Фатих, қарулы күрес 

қолбасшылығына :кбар, орынбасарлығына 

Хамит тағайындалып, жойқын жорықтар 

ұйымдастырады. Партизандар жеңіліс 
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Құттықтау с$з кезегін алған ҚР Ақ-

па рат және коммуникациялар министрі 

Дәурен Абаев: 

– Қадірлі қауым, қадірменді Дүйсенбі 

аға!

Сізді елге танымал журналист ре тінде 

жақсы білеміз, қатты құрметтейміз, сый-

лаймыз. Бүгін екі кітаптың тұсаукесеріне 

қатысып отырмыз.  Болашақ ұрпақ 

тәрбиесіне $з үлесін қосады деп сенеміз.

Денсаулығыңыз мықты болсын! 

Тұсаукесер жалғасты болсын!

Құрметті, маңғыстаулықтар! Бүгін Қа-

зақстанда пилоттық жоба ретінде тұңғыш 

рет цифрлық телевиденияның тұсауы 

кесілді. Енді Маңғыстау облысы бірінші 

болып цифрлық телерадио хабарын $те 

жоғары сапада тегін к$ре алады, – деді. 

Т ұ с а у к е с е р  р ә с і м і н  ж а с а у  ү ш і н 

ортаға республикалық ардагерлер одағы 

т$рағасының орынбасары ;мірзақ 

Озғанбаев, қоғам қайраткері Зейнолла Ал-

шымбаев, ақын Айтуар ;тегенов шығып, 

құттықтау с$з с$йледі.

;мірзақ Озғанбаев:

– Құрметті ағайындар! Асыл аға, абзал 

аға, Дүйсеке! 85 жасыңызды халқыңыз 

жиналып, $зіңізді құттықтауға келіп 

тұр. Сіз бізге  абзал аға, к$п азаматтарға 

ұстаз болдыңыз. К$п мұраларды ха лыққа 

қалдырдыңыз. Санамалап айтар бол-

Ол қазіргі  қазақ жазуында 

қолданылып жүрген әліпбиді латын 

әріптерімен ауыстыру мәселесіне 

келіп тіреледі. Ол ж$нінде Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан – 

2050» Стратегиясы – қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Жолдауында латын қарпіне 

к$шу мәселесіне тоқтала келіп: 

«Балаларымыздың болашағы 

үшін осындай шешім қабылдауға 

тиіспіз және бұл әлеммен бірлесе 

т ү с у і м і з г е ,  б а л а л а р ы м ы з д ы ң 

а ғ ы л ш ы н  т і л і  м е н  и н т е р н е т 

тілін жетік игеруге, ең бастысы 

– қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» деп атап к$рсетті. Бұл – 

кириллицаға негізделген әліпбиге 

қырын қарау емес, керісінше, таза 

қазақ әліпбиін жасау бағытындағы 

игі қадам. Біз бұл қадамға латын 

әліпбиіне к$шу ана тіліміздің, 

ұрпағымыздың болашағын ойлау, 

қолданыс аясының одан әрі кеңейе 

түсуіне мүмкіндік жасау, тілдің 

ішкі табиғатына әліпбиіміз арқылы 

қазақы айтылым (орфоэпия) мен 

жазылым (орфография) талаптарын 

жүйеге түсіру деп қарауымыз қажет. 

Қазіргі қазақ елінде әліпбиімізді латын 
қарпіне к%шірудегі басты мақсат – әрине, 
озық %ркениеттің жетістіктерін игеру. 
Қазақстанның тәуелсіздік алған жылдары 
әлеуметтік-экономикалық, қоғамдық-
саяси жетістіктерге жетуі, ғылым мен 
білімге, рухани %мірге бет бұруының бір 
к%рінісі – латын қаріпті әліпбиге ауысты-
руы болып отыр. 

Қ а з і р г і  к и р и л л и ц а  н е г і з д і  қ а з а қ 

әліпбиінде 42 әріп бар, олардың екеуі ай-

ырым белгілер (ь, ъ), бесеуі қос дыбысты 

белгілейтін әріптер (ё – й+о, ц – т+с, щ 

– ш+ш, ю – й+у, я – й+а), т$ртеуі басқа 

тілден енген с$здерді таңбалауға арналған 

әріптер (в, ф, х, һ), «ч» дыбысының түркі 

тілдерінің тарихи т$ркініне жат дыбыс емес 

екендігі – лингвистикада дау туғызбайтын, 

дәлелденген тұжырым. Сонда тек қазақ 

тілінің дыбыстық қорына тән т$л с$здерді 

белгілейтіні – 31 әріп. Ал жоғарыда ескерт-

кен, қазіргі қазақ тілінің с$з байлығын 

латын жазуымен дәлме-дәл таңбалау үшін 

бес қос дыбысты белгілейтін әріптерді 

алып тастағанда, қалғаны латын негізді 

қазақ әліпбиіне орнығуы қажет. Демек, 

қазақ тілінің әліпбиі 37 таңбадан, яғни 35 

дыбысты белгілейтін әріптен, 2 айырым 

белгілерінен (ь, ъ) тұруы керек болады. 2017 

жылдың 9 қазанында жалпы мақұлданған 

әліпбидің кемшілігі 32 әріп таңбасынан 

болғандығында жатыр. Себебі бұл нұсқада 

«и» мен «й» жеке-жеке таңбаланбаған 

(Каир, Украина дегенді «Кайр», «Украйна» 

деп жазып және оқуға болмайды ғой); «ь» 

жіңішкелік белгісі мен «ъ» қатаңдық белгісін 

қалдырмаған абзал. Неге десеңіз, фольклор, 

съезд дегенді «фолклор», «сезд» деп жазып, 

Адай к$терілісі туралы жинақты шыға-

руға қаншама еңбек еттіңіз. ;мір бойы 

оқумен, тоқумен келе жатырсыз. Соның 

арқасында сіздің қаламыңыздан та ғы лымы 

мол еңбектер туындады, қаншама кітаптар 

шықты. 

Біз сіздің алдыңызда бас иеміз. :р-

дайым алдымызда Дүйсекең болсын! 

Отба  сыңызбен бірге аман болыңыз, $мір 

жалғаса берсін! – деп бітірді с$зін ;мекең.

Бұдан соң облыс әкімі атынан той иесі 

Дүйсенбі ағамызға шапан жабылды.

Құттықтау кезегін алған Зейнолла Ал-

шымбаев:

– Құрметті жиналған қауым! «Қызыл 

барқыт кітаптың берері мол» деп мақала 

жазып, ол облыстық газетке басылып 

шыққан. Осы $лкенің тарихын біз осын-

дай ақсақалдардың жазбаларынан білеміз.  

Осы кітапта к$птеген естеліктер бар. «;мір 

жолы» – мемуарлық жанрда жазылған 

тағылымы мол кітап, – деді.

;з кезегінде ақын Айтуар ;тегенов: 

– Мені Маңғыстауға алып келген Сіз 

едіңіз. Және алып келіп қоймай, Маң-

ғыстау шежіресін зерттеуге, шығар ма-

шылығыма шалқар шабыт бергенсіз. 

Дүйсеке, сізге денсаулық тілеймін, – деп, 

мерейтой иесіне арнаған $леңін оқыды. 

Ақынның: «Маң ғыстаудың маң даласы 

секілді, Ұғын ғанға $н бойыңыз парасат... 

Кешегі $ткен кеңестік жүйе 

ке зінде орыс тілінің ё, ю, я, в, ф, 

х, ч, ц, ь, ъ әріптері әліпбиімізге 

ерік  сіз енгізілгені белгілі. Онымен 

қоймай, әліпбиіміз кирилл жазуы-

на ауыстырылып, «орыс тілінен 

және сол арқылы басқа тілден ен-

ген $зге с$здерді орысша қалай 

айтылып-жазылса, қазақ тілінде 

де солай қолданылуы керек» де-

ген талап қойылды. Тіл тазалығы 

тікелей бұзылып, тілімізге жат 

дыбыс тіркестері кедергісіз еніп, 

тіліміз шұбарланып, ұлттық бояу ы 

мен $зіндік реңін жоғалтты. Орыс 

тілінен енген бірқатар с$здер ұлт 

тілінің бояуымен к$мкеріліп, қазақ 

с$зі сияқты пайдаланылып кетті. 

Мысалы жәшік (ящик), б$телке 

(бутылка), б$шке (бочка), бәтеңке 

(ботинка),  шәйнек (чайник), 

кәмпит (конфеты), ұшқыш (лет-

чик), пәнер (фанер), жорнал (жур-

нал), с$мке (сумка) және т.б. 

Т і л д і  т і л  е т е т і н ,  б о л м ы с -

бітімін айқындап тұратын бас-

ты заңдылықтарының б ір і  – 

дыбыстардың бір-бірімен к$рші 

тұруы, тіркесіп жазылуы. Қазақ 

оқу ерсі; «х» және «һ» фонемаларының 

таңбаларын да екі әріппен таңбалау дұрыс, 

$йткені фонема дегеніміздің қазақшасы 

мағынасы – дыбыс, демек, дыбыстар 

с$здердің мағынасын айыруға (шақар, ша-

хар, шаһар; қан, хан – бұл с$здер емлеміздің 

дәстүрлік қағидасымен жазылады, $зіндік 

орфоэпиялық ерекшелігі тағы бар) тікелей 

әсері бар деген с$з, оның үстіне ол екі 

дыбыстың жасалуында да ерекшелік бар. 

Сонымен қатар қазіргі әліпбидегі дыбыс 

пен әріп санының сәйкессіздігі де бірқатар 

қиындықтар туғызып отыр. Егер әріп пен 

дыбыс саны сәйкес келетін графика ең жетік 

графика деп танылатынын ескерсек, «бір әріп 

– бір дыбыс» ұстанымы басты назарда болуы 

қажет. Осы аталған ұсыныстардың барлығы 

да қазіргі бекітілген әліпби нұсқасында орын 

алған. Қолдануға ыңғайлы, әлемдік жаңа 

технологияларға бейімделген, қазақ тілінің, 

сондай-ақ Қазақстанда тұрып жатқан басқа 

да ұлттар мен ұлыстардың тілдік жайларын 

қамтитын латын қарпіндегі әліпбиіміздің 

жаңа нұсқасы шын мәнінде, халқымыздың 

рухани жағынан жаңғыруына жол ашатын 

ұлттық кодымыздың кілті болмақ. 

Түйіндей келгенде, біздің мақсатымыз 

к е л е ш е к  ұ р п а қ қ а  қ а л д ы р а р  ж а з у  – 

білім-ғылымның негізі, ал білім-ғылым 

$ркениеттің тұтқасы десек, сол ж$ңкілген 

к$штен қалмайтын байсалды да байыпты 

әліпби, жазу қалдырсақ деген ниеттен туын-

дап отыр. 

А.ЕЛЕУОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, филология 
ғылымының кандидаты 

Кейде ұрсар, кейде сипар маңдайдан, Ке-

рек бізге $зіңіздей жақсы аға» деген с$здері 

қатыс қан к$пшіліктің к$ кейіндегі ойды 

д$п басқандай болды.

Мерейтой иесін құттықтау-тілек одан 

әрі жалғасын тауып, ардагер ақсақал Тер-

геу Айдарханов «Дүйсенбі аға 85 жас та»  

$леңін оқып, «Жүре бер ортамызда кітап 

жазып, толысқан айы болып осы елдің!» 

деп бітірді $з құттықтауын.

Еңбек ардагері, ардагер ұстаз Қойлы-

бай Қаражанов мерейтой иесінің $зіне 

туыстық жағынан аға болып келе-

тінін айтып, оның елге сіңірген ең-

бегіне қысқаша тоқтала келе, шараны 

ұйымдастырған облыс, қала әкімдігіне 

алғыс тілегін білдірді.

– Дүйсекең идеология жұмыс та-

рының басшысы болды. Принципшіл, 

талапшыл, азаматты тани білетін, сол 

ісіне қарай бағалай білетін аға, – деп 

аяқтады Қойлекең құттықтау с$зін.

Одан соң тілек айтқан ардагер 

ақсақал Бектұр Т$леуғалиев:

– Құрметті Дүйсеке, 85 жасыңыз 

құтты болсын! Қамшы сабындай қысқа 

$мірде әр адамның артында жол қалады. 

Кейбірінің артында бұралаң, кейбірінің 

артында сара жол қалады дейді.  Сіздің 

артыңызда үлкен сара жол қалып отыр.

Тұщықұдық $ңірінен к$птеген аза-

маттар шықты. Сол Тұщықұдықтан 

шыққан азаматтың бірі $зіңіз. Ауылша руа-

шылығын, қоғамды, әдебиетті да мытуға 

үлес қосып жүрген азаматсыз. Дүйсекең 

сияқты ағаларыңызды сыйлап, құрметтеп, 

мынадай үлкен мереке жасап, халықтың 

алдында құрмет к$рсеткеніңіз үшін халық 

атынан рақмет айтамын, – деп қала, облыс 

әкімдігіне алғыс айтты.

Құттықтау кезегіне ие болған ұзақ 

жылдар облыстың басқару орындарында 

қызмет еткен Ғани Карин Дүйсекең-

нің жақсы қасиеттерін айта келе, оны-

мен біраз жылдар жұмыстас болғанын, 

тілінде буын, с$з ішіндегі және с$з 

бен с$з аралығындағы дыбыстар 

$зара келісіп, үйлесіп, үндестік 

заңына бағынып тұрады. Ал тілінде 

үндестік заңы емес, с$з екпіні үстем 

орыс тілінен енген с$здер қазақ 

тілінің басты заңдылығына кері 

әсер етіп келеді. Мысалы, орыс 

тіліндегі бірнеше дауыссыздың, 

дауысты дыбыстардың с$з ішінде, 

әсіресе бір буында қатар келуі қазақ 

тілінің табиғатына жат. Осындай 

с$здер ана тіліміздің ұлттық бояуы-

на дақ түсірді. Мәселен, поэма, 

дуэт, какао, соус, оазис, Аида, 

Раиса сияқты, т.б. с$здер тіліміздің 

айтылым табиғатына сай келмей 

тұр. Кейбір ғалымдар «қазақ тілінде 

сингармонизм заңы елеулі $згеріске 

ұшырады» деген пікір айтып, аралас 

буынмен жазылған кейбір с$здердің 

«естілімі әуезді де әсем ырғақты» 

айтылатынын тілге тиек етеді. 

Шындығында, аралас буынмен 

жазылса да, «бидай», «ғибрат», 

«жиhаз», «жина», т.б. с$здердің 

ор фоэпиясы аралас емес екенін 

ескеру керек. 

Басқа тілдің с$здеріне есікті 

айқара ашып, сол күйінде ала 

беру тілдің лексикалық жүйесінде 

$зге с$здердің салмағы арттырып, 

$з ана тіліңдегі с$здің азаюына 

әкеп соқтырары с$зсіз. Мұндай 

әрекеттер тілді $шірмесе, $сірмейді. 

Бүгінгінің білікті ғалымдарының 

бірі Б.Қалиев: «Халықаралық тер-

миндер барлық тілде еш $згеріссіз 

ақсақалдың $зінен жасы кіші адамдарға 

сіз деп с$йлейтін кішіпейілдігін ерекше 

атап $тті.

Аудан, облыс басшылығында қызмет 

атқарған ардагер Сақып Керелбаев 

Дүйсекеңмен қызметтес болған кезінде 

оның кітапқа құмарлығын, ұқып тылығын 

айта келіп, ақсақалға жинағын мұражайға 

тапсыруға ұсыныс жасады.

Одан соң Дүйсенбі :ріповтің туған 

апасы Марқаш інісін сыйлап, тойға келген 

ел  азаматтарына алғыс білдіріп:

– «Ел ағасыз, тон жағасыз болмайды» 

дейді, қарағым 85 жасың құтты болғай! 

Халқыңа қалаулы, еліңе елеулі болдың. 

Аманшылық болсын! – деген тілек айтты.

Той иесінің інісі, «Маңғыстау» газе-

тінің бас редакторы, ақын Ғалым :ріп:

– Біздің тойымыз дей алмаймыз. Себебі 

Дүйсекең тек біздің ағамыз емес, елдің 

азаматы, ел ағасы, – деп тойды $ткізіп 

отырған облыс, қала әкімдігіне тумаласта-

ры атынан алғыс айтты.

Мерейтой барысында Бейнеу ауда-

нынан арнайы келіп, мерекеге қатысқан 

еңбек ардагері Сұлтан Жаңбыров, аудан 

әкімінің орынбасары Үміт :мірханова 

аудан жұртшылығы атынан той иесін 

құттықтап, иығына шапан жауып, ат 

мінгізді.

Қаламгер Жоламан Бошалақ Дүйсе-

кеңнің Маңғыстаудан Журналистер 

одағының мүшелігіне $ткен бірінші 

қаламгер екенін, :біш Кекілбаев секілді  

кемеңгерге сабақ бергенімен, «:біштің 

ұстазы – Халық» деп, шәкіртінің мәр-

тебесін әрда йым жоғары к$терумен  

жүретінін айтты. 

Шара барысында облыстық филар-

мония әншілері $нер к$рсетіп, к$пшілік 

қошеметіне б$ленді.

Үміт Ж�ЛЕКЕ,
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

алынады деген ой дұрыс емес» 

дейді .  Ғалымның бұл с$зінің 

салмақтылығы тіліміздің қазіргі 

жайынан анық байқалады. Бұл 

ж$нінде Ш.Құрманбайұлы: «Тер-

мино логиямыздың негізгі б$лігін 

$зге тілдерден дайын қалпында 

қабылданған терминдер құрап 

тұрған біздің жағдайымызда ұлт 

тілінде термин жасауға айрықша 

мән берілуі керек» дейді.

Латынға к$шу мәселесі бір 

жағынан $з ана тіліміздегі т$л 

с$здерімізді жазуда кеткен олқы-

лықтарды ж$нге келтіруге к$мек-

теседі. «Латыншаға к$шудің терең 

логикасы бар. Бұл қазіргі за манғы 

технологиялық ортаның, ком-

муникацияның, сондай-ақ ХХІ 

ғасырдағы ғылыми және білім 

беру үрдісінің ерекшеліктеріне 

байланыс ты» деп Елбасы айтқандай, 

латын әліпбиіне к$шу – заман 

талабы. Кезінде жазу емлесінде 

жіберілген олқылықтарды ж$нге 

келтіреміз және қазақ тіліне тән 

емес басы артық дыбыстардан, 

артық таң балардан арыламыз. 

Интернет, халықаралық пошта, 

к$лік, тағы да басқа әлемдік қарым-

қатынас құралдарын қолдану 

мейлінше жеңілдейді. 

М.АМАНҒАЛИЕВА, 
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университеті
К%птілді білім беру факультетінің 

аға оқытушысы

ӨНЕГЕЛІ ӨМІР

-

Осы материал газет бетіне дайындалып жатқанда мақала кейіпкері, ел 
ағасы, ҚР еңбек сіңірген қайраткері, Маңғыстау облысының Құрметті 
азаматы Дүйсенбі 8ріповтің :мірден :ткені туралы суық хабар жетті. 
Газет ұжымы осы қазаға орай елінің сый-құрметіне б:ленген ардақты 
азаматтың  отбасына, туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып 
к:ңіл айтады. 

Зейнетке шыққалы ел шежіресі, за-

мандастары туралы толымды еңбектер 

жазуды қолға алған ақсақалдың ме-

рейтойы Маңғыстау облысының әкімі 

ЕралыТоғжановтың құттықтау с$зімен 

ашылды. 

– Тұсаукесерді Дүйсекеңнің туған 

күніне дүйсенбі күніне белгілеп $ткізіп 

отырмыз. Кітабын дайындап жатыр 

дегесін кітабын күтейік дедік. Дүйсенбі 

аға, той құтты болсын! Сіздер сияқты 

сүйегі асыл, жастарға үлгі азаматтар бар 

кезде еліміздің рухы да, намысы да, бо-

лашағы да биік болады деп ойлаймын. 

сам, «Маңғыстау» энциклопедия сына 

сіздің сіңірген еңбегіңіз :біш ағамен бірге 

ұрпақтың есінде қалатын, ұмытылмайтын 

шаруа.

Бейнеу ауданын басқарған жыл-

дар дағы халық үшін атқарған еңбегіңіз 

$мір жолыңыздағы үлкен белес. Ержан 

хазіреттің артына қалдырған мұраларын 

ұзақ уақыт жинап, зерттеп, халықтың жа-

дына сіңіруге бірнеше жылдан бері еңбек 

етіп келе жатырсыз. 

Сіз – Маңғыстау тарихының жыл-

н а м а ш ы с ы з .  ; л к е  т а р и х ы н ы ң  к $ п 

беттерінің анығын ашқан, осы $лкедегі 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Мәселен, тарих ғылымының кан-

дидаты, доцент Ұлан Үмітқалиев Түр-

кістанның облыс орталығына айна-

луы жақын болашақта атқары латын 

жұмыстардың бастамасы екенін айта-

ды. Сонымен қатар аймақ тағы тарихи-

мәдени, рухани ескерткіштерді барша 

жаһанға насихаттау мәселесіне де баса 

мән берілуі қажеттігін алға тартты. 

– Жалпы айтқанда, республи-

кадағы облыстардың басым к$пшілігі 

шаруашылық деңгейінде дамитын 

болса, Түркістан облысының туризм 

бағытында дамуына мүмкіндігі зор 

және жаңа әлеуетті облыс деңгейіне 

к$терілуіне де негіз бар. Түркістан 

жалпы қазақ елінің елдігін құруда 

аса маңызды р$л атқарған $ңір. Егер 

біз осы саланы зерттеп, зерделейтін 

болсақ талай құнды нысандарды ашуға 

қол жеткіземіз. Ал қазіргі туризм-

нің ерекше бағыты – тарихи туризм 

болып табылады. Қазір әлемді ара-

лушы сапаршылардың дені тарихи 

орындарға қызығады. Осы орайда 

Түркістан түркі жұртына ғана емес, 

түгел жер шарына жаңғырық болуы 

әбден ықтимал. Бұл $ңірде зауыттар 

ашу секілді экономикалық маңызды 

қадамдар жасап жатқанда, туризмді 

де кенжелетіп алмағанымыз абзал, – 

дейді Ұ.Үмітқалиев. 

Тарихшы маман Ноян Еділов 

Түркістанды облыс деңгейінде әрі 

жеке қала деңгейінде дамыту бұл 

елімізді барша түркі әлемімен бай-

ланыстырады деген пікірде. ;йткені 

сонау ғасырлардан бері Түркістан тек 

қазақ халқы үшін ғана емес, $зге де 

түркі халықтары үшін де қасиетті ұғым 

саналды. 

Елбасының Түркістанға облыс 

мәртебесін беру туралы шешімі $з 

кезегінде $ңірдің қайта түлеуіне жол 

ашқаны с$зсіз. Бұл орайда С.Демирел 

университетінің әлеуметтану ғы лым-

дары кафедрасының ассистент про-

фессоры Аслан Тұрлыбек Түркі стан-

ның жаңа сипат алып, дамудың тың 

кезеңіне қадам басуы $ңірдің әрі қарай 

$рлеуіне жақсы мүмкіндік дейді. 

– Бұған дейін Шымкент қаласы 

облыс орталығы болып, үлкен же тіс-

тіктерге қол жеткізді. Бүгінде мил-

лиондаған тұрғыны бар еліміздегі 

үшінші мегаполиске айналды. Түр-

кістан қаласы $з кезегінде, егемендік 

алып, тәуелсіздікке нық қадам бас-

қан күннен бастап, $ңірдің эко но-

микалық, әлеуметтік дамуына $з 

үлесін қосты. Ал енді Түркістанның 

облыс орталығына айналып, қайта 

түлеуі халқымыздың руханиятының 

жаң ғыруының, экономикасының әрі 

қарай қарқынды дамуының кепілі, – 

дейді тарихшы. 

 Сарапшы Ерке Қартабаева Түр-

кістанда мәңгілік мекен тапқан 

тұлғалардың $мір тарихын тереңнен 

зерделеу, зерттеу қажет екенін ай-

тады. Сондай-ақ киелі орындар мен 

тарихи ескерткіштердің мәнін та-

нытатын жарнамалық кітапшалар 

кеңі нен таралуы керек. «Аймақтың 

инфрақұрылымы дамып, тарихи 

ескерт кіштер мен киелі орындарға 

халық тың, шетелдік қонақтардың сая-

хат жасауына кеңінен мүмкіндіктер 

туса нұр үстіне нұр болар еді» дейді. 

Белгілі тарихшы Берекет Кәрібаев 

облыс орталығы болғаннан кейін 

қа лада жаңадан тұрғызылатын ғима-

раттар Түркістанның ХХІ ға сыр ға 

лайық бейнесін үстей түседі деген 

сенімін білдірді. 

– Алдағы 15-20 жылда Түркістан 

та рихи, рухани, мәдени, т.б. тұрғыда 

$зге де сәулетті  қалалармен тең 

деңгейде иық теңестіре алады. Баты-

ста зауыт болған жерде міндетті түрде 

қала пайда болады, ал зауыт жабылса, 

қала да құлдырап кетеді. Ал шығыста 

ру ханилық басым. Мысалы, бізге 

дейінгі $ткен ғасырларда рухани ірі дін 

басылары, рухани к$семдер жерленген 

қалалар орта ғасырда да құрымай, 

біздің кезеңге жетіп отыр. Ол – Сай-

рам, Созақ, Түркістан. Түркістан ежел-

ден рухани орталық болды, әлі де сол 

мәнін жоғалтпай келеді. Керісінше, 

қазіргі ХХІ ғасырда Түркістанның 

рухани орталық статусы дами түскен. 

Қала $ркендеуінің маңызды фактор 

осы, – дейді Б.Кәрібаев. 

Қайрат СЕЙТҚАЗЫ

Өңірдің өркендеуіне 
мүмкіндік мол

Тіліміздің жайын зерделесек...Ұлттық кодымыздың кілті
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2018 жылА Л Т Ы Н  Б Е С І К

ТҮРКІ �ЛЕМІНІҢ 
ОШАҒЫ

Бұл ж$нінде Түркістан облысының 

әкімі Жансейіт Түймебаев Орталық 

коммуникациялар қызметінің Түркістан 

қаласында $ткізген к$шпелі баспас$з 

конференциясында мәлімдеді. «Ел-

басы Жолдауы мен «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасын жүзеге асыру және 

Түркістан қаласын дамыту  бары-

сы» тақырыбындағы ОКҚ к$шпелі 

баспас$з конференциясы жаңа фор-

матта $тті. Қ.А. Ясауи кесенесі алдында 

$ткен к$шпелі отырыста  облыс әкімі 

Ж.Түймебаев осындай керемет бастама-

ны қолдап, іске асырған  Ақпарат және 

коммуникациялар министрлігіне және 

Орталық коммуникациялар қызметіне 

шынайы алғысын білдірді. Облыстың 

экономикалық-әлеуметтік ахуалына 

кеңінен тоқталды. Түркістанның ертеңі 

бойынша жоспарланған іс-шаралармен 

б$лісті. «Елбасы қыркүйектің соңында 

о б л ы с  о р т а л ы ғ ы н д а  Т ү р к і с т а н 

қаласын түркі әлемінің мәдени-рухани 

орталығы ретінде дамыту ж$ніндегі бас 

жоспардың тұжырымдамасын мақұлдау 

туралы Жарлыққа қол қойған бола-

тын. Осы орайда Түркістан қаласын 

Түркі әлемінің мәдени-рухани орталығы 

р е т і н д е  д а м ы т у д ы ң  б а с  ж о с п а р ы 

тұжырымдамасын әзірлеу мақсатында 

халықаралық конкурс ұйымдастырылып, 

$ткізілді. Оған Түркия елінен – 2, Корея 

елінен – 2, ;скемен қаласынан – 1, Ал-

маты қаласынан – 6, Астана қаласынан – 

6, Шымкент қаласынан – 4, Түркістаннан 

– 1,  барлығы 22 жоба жолданған. 

«Сондай-ақ Елбасының «Түркістан» 

еркін экономикалық аймағын құру тура-

лы Жарлығы да Түркістанның дамуына 

тың серпін береді. Осы орайда 1 380 гек-

тар аумақта орналасқан экономикалық 

аймақта $ндіріс орындары ашылады. 

Тұжырымдамаға сәйкес, халық санының 

$суіне байланысты 3 жобалық кезеңдер 

қабылданды» деді Ж.Түймебаев.  Яғни 

жобалық кезеңдер қазіргі  161 мың 

тұрғынның 2035 жылы 350 мыңға, ал 

2050 жылы 500 мың адамға $суі ескеріле 

жасалған.  Бұл орайда қала аумағы 

ұлғайып, 25 000 гектарға жеткізілмек. 

Қаланың жаңа құрылысының сәулет 

стилі жергілікті ұлттық салт-дәстүрге 

сүйенетін болады. 

Түркістан облысының әлеуметтік-

экономикалық дамуының 2024 жылға 

дейінгі кешенді жоспарына сәйкес, 

2018-2022 жылдары 170 инвестициялық 

жобалардың жобалау-сметалық құжатта-

малары әзірленуі тиіс. Елбасының Түркіс -

тан облысына іс-сапары барысында, 

бірқатар ұлттық компанияларға, бизнес 

$кіл дері мен шетелдердің инвесторларына 

16 нысанды салу бойынша ұсыныстар 

ж а с а л ы н ғ а н  б о л а т ы н .  С о н д а й - а қ 

республи калық маңызы бар қалалардың 

және облыс әкімдіктерімен 13 құрылыс 

ныса нын салу к$зделіп отыр. Мысалы, 

«ERG» компаниясы «Түркі  әлемі» 

орталы ғын, «Базис – А» холдингі қазақ 

драма театрын, «SembolConstruction» АҚ 

туристік бағыттағы колледж, «Қазақмыс 

корпо рациясы» ЖШС «Ұлы Дала елі» 

орталы ғын салатын болады. Сондай-

ақ Астана қаласы әкімдігі  «Астана 

саябағы», Алматы әкімдігі  «Медиа 

орталық», Шымкент қаласы әкімдігі 

облыстық ғылыми-әмбебап кітапхана 

құрылысын іске асырмақ. Түркістан 

қаласының дамуы бойынша 2018-

2021 жылдарға арналған Даму тұжы-

рымдамасы жасалынып, қаланы тарихи-

киелі, құрылыс салуды реттеу, әкімшілік-

іскерлік орталығы сынды 3 аймаққа 

б$ліп,  дамыту жұмыстары әзірленуде. 

Барлық құрылыс жұмыстары басталып, 

аяқталған соң Түркістан Түркі әлемі 

және Еуразия құрлығындағы заманауи 

қалалардың біріне айналады деген сенім 

мол. 

ТОҒЫЗ АЙДАҒЫ 
ТОЛЫМДЫ ІСТЕР

Айта кетелік, Орталық коммуника-

циялар қызметінің к$шпелі брифингі 

жаңа форматта $тті. Алдымен облыс әкімі 

жыл басынан бергі 9 айда атқарылған 

жұмыстарға кеңінен тоқталды. ;ңіріміздің 

$суі мен дамуының даңғыл жолы айқын-

далған Елбасы Н.Назарбаевтың «Қазақ-

стан дықтардың әл-ауқатының $суі: та-

быс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 

халыққа арнаған Жолдауы жүктеген 

міндет терді жүзеге асыру мақсатында 

атқарылатын жұмыстар, жоспарланған 

іс-шаралар да қамтылды. Жолдауда экс-

портқа бағытталған индустрияландыру 

мәселесі экономикалық саясаттың негізгі 

элементі болуы тиіс екеніне, отандық 

$ндірушілерді қолдау керектігіне ерекше 

назар аударылған болатын. Бұл орайда 

2018 жылдың 9 айы қорытындысымен 

о б л ы с т а  м а ң ы з д ы  ә л е у м е т т і к -

экономикалық к$рсеткіштердің $сімі 

сақталған.  Аймақта 300-ден астам 

$неркәсіп кәсіпорын дары мен 323,9 

млрд. теңгенің $німі $ндірілді. Облыста 

тамақ $німдерін $ндіру 8,0%-ға (69 748,7 

млн.теңге), жеңіл $неркәсіп 28,3%-ға 

-

-

(3 850,3 млн. теңге), химия $неркәсібі 

3,5%-ға (358,2 млн. теңге), басқа да ме-

талл емес минералды $німдерді $ндіру 

3,8%-ға (8 507,5 млн. теңге), дайын ме-

талл бұйымдары 20,5%-ға (10 027,8 млн. 

теңге), фармацевтика $неркәсібі 5,3%-ға 

(318,7 млн. теңге) артты. 

Ж.Түймебаевтың мәлімдеуінше, 2015-

2019 жылдарға арналған Қазақстанның 

индустриялық-инновациялық дамуының 

мемлекеттік бағдарламасы аясында 2018 

жылы 16,8 млрд. теңгеге 804 жұмыс ор-

нымен 9 жобаның іске асырылуы жоспар-

лан ған. Есепті кезеңде «Green Technology 

Industries» ЖШС-нің құны 1,3 млрд. теңге 

болатын жобасының бірінші кезеңі іске 

қосылды.  ПЭТ қалдықтарын $ңдеу және 

штапельді талшықтар $ндірісін ұйым-

дас тыруда 60 жұмыс орны ашылды. За-

манауи технологиялармен жабдықталған 

зауыттың жобалық қуаттылығы – жы-

лына 15 мың тонна $нім шығарады. 

Сондай-ақ жалпы құны 7 млрд. теңгені 

құрайтын «Golden Camal Group LTD» 

ЖШС іске қосылып, 144 жаңа жұмыс 

орны ашылады. «Елбасы Жолдауын-

да: «Агро$неркәсіп кешенінің әлеуетін 

толық іске асыру керек. Негізгі міндет 

— еңбек $німділігін және қайта $ңделген 

ауыл шаруашылығы $німінің экспортын 

2022 жылға қарай 2,5 есе к$бейту» деген 

болатын. Біздің жоспарымыз бойынша 

Түркістан облысы аграрлық аймақ ретінде 

қалады және еліміздің ірі қалаларына 

ауылшаруашылығы $німдерін жеткізіп 

беретін азық-түлік базасы болады. 

Түркістан қаласы маңында 6 000 гектар 

аумаққа азық-түлік белдеуін құруды 

жоспарлап отырмыз» деді Ж.Түймебаев. 

Ауылшаруашылығы $німдерін қайта 

$ңдеу $ңірдің экономикалық $сімінің 

негізгі драйверіне айналады. Бұл орай-

да облыстың агро$неркәсіп кешенінің 

дамуы ауылшаруашылығы $німдерінің 

алқабы 2017 жылмен салыстырғанда 55,2 

мың гектарға ұлғайтылмақ. Биыл  826,3 

мың гектар, ал 2025 жылы 881,5 мың 

гектарға жетеді. Алдыңғы қатарлы тех-

нологияларды ендіру есебінен қарқынды 

бау алқабы к$бейеді. Сондай-ақ  етті мал 

шаруашылығын, қой шаруашылығын да-

мыту бағытындағы жұмыстар жалғасады. 

Облыс әкімінің мәлімдеуінше, ауыл 

шаруашылығын экономикалық дамудың 

жаңа драйверіне айналдыру ж$ніндегі 

Елбасының тапсырмасын орындау 

нәтижесінде $нім к$лемінің $сімі 2017 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 

3,8%-ды немесе 374 млрд.  теңгені 

құраған. Оның ішінде, мал шаруашылығы 

– 188 млрд. теңге болып, $ткен жылдың 

сәйкес кезеңінен 5,0% артты. ;сімдік 

шаруашылығы 184,4 млрд. теңге неме-

се 102,8%-ға жетті. Жыл басынан бергі 

9 айда ірі қара малдың басы 10,7%-ға, 

қой 4,7%-ға, жылқы  7,9 %-ға артқан. 

Нәтижесінде ет $ндірісі 6,7%-ға артып, 

154,7 мың тоннаны құрады. Шетелге 4 

600 тонна ет экспортталып, бұл к$рсеткіш 

бойынша Түркістан облысы елімізде 

алдыңғы қатарға шықты.  Республика 

бойынша ауылшаруашылығы $німінің 

үлесі 14,1%-ды құрап, бұл к$рсеткіш 

ж$нінен облыс 2-орында. Айта кетелік, 

жыл басынан жаңадан 27 модульді сүт 

қабылдау бекеттері сатып алынып, жал-

пы бекеттердің саны 49-ға жеткен. Осы 

бекеттер есеп беру айында 4860 тонна 

сүт қабылдады. Жыл басынан жаңадан 

10 модульді мал сою бекеттері сатып 

алынған. Жалпы бекеттердің саны 60-қа 

жетіп, 5500 тонна бордақыланатын  мал 

қабылдаған.  Сонымен қатар  2018-2027 

жылдарға арналған ұзақ мерзімді етті мал 

шаруашылығын дамыту бағдарламасына 

сәйкес, іс-шаралар жоспары әзірленіп, 

тиісті министрлікпен бекітілген. 

К<К<НІС ШЕТЕЛДЕРГЕ 
ЭКСПОРТТАЛУДА

Аймақтың жылыжай, тамшылатып 

суғару бойынша к$ш бастап тұрғаны 

елге мәлім. Мәселен, жылыжай к$лемі 

1285,4 гектарды құраса, тамшылатып 

суғару әдісі 6,4 мың гектарға артып, 64,4 

мың га болып отыр. Республика бойын-

ша $ңірдің жылыжай үлесі – 80%, там-

шылатып суғару – 72%-ды құрап отыр. 

К$к$ніс, картоп, бақша дақылдарынан 

2,7 млн. тонна $нім жиналып, рекордтық 

к$рсеткішке қол жеткізілді. ;ткен жылы 

бұл к$рсеткіш 2,5 млн. тонна болған. 

Оның ішінде, 500 мың тоннаға жуық 

$німдер Ресей, Беларусь, Латвия, Герма-

ния мемлекеттеріне экспортталса, 1 млн. 

тоннасы еліміздің солтүстік $ңірлеріне 

ж$нелтілді.  Қайта $ңдеу саласы бойынша 

облыста 38 ет, 35 сүт, 34 жеміс-к$к$ніс 

$ңдейтін кіші, орта және ірі кәсіпорындар 

жұмыс істеуде. Сондай-ақ облыс әкімі 

$ңірде құрылыс жұмыстары қарқынды 

жүргізіліп жатқанын атап $тті. Тоғыз 

айда құрылыс жұмыстарының к$лемі 84,4 

млрд. теңгені, $сімі 109%-ды құраған. 

Пайдалануға берілген тұрғын үйдің жал-

пы алаңы  325,4 мың шаршы метр болған. 

Осы арада айта кетелік, журналистердің 

сұрағына берген жауабында облыс әкімі 

$ңірде 28 мың адам баспана кезегінде 

тұрғанын айтып $тті. Тұрғындарды баспа-

намен қамтамасыз ету мақсатында $ңірде 

73 к$пқабатты тұрғын үй құрылысы 

жүргізілуде. Сондай-ақ аудандарда да 

к$пқабатты үйлер салу қолға алынған. 

Мысалы Т$леби ауданының орталығында 

480 пәтерлі 8 к$пқабатты тұрғын үй 

пайдалануға берілген. Сарыағашта 13 

к$пқабатты тұрғын үй салынуда. Ал «7-

20-25. :рбір отбасына баспана алудың 

жаңа мүмкіндіктерін беру» бағдарламасы 

аясында Түркістан қаласында 336 пәтерлі 

6 к$п қабатты тұрғын үй құрылысы 

жүргізілуде. Бұл пәтерлер 2019 жылы 

пайдалануға берілмек. Қараша айын-

да құрылысы аяқталатын 32  пәтерді 

аталмыш бағдарлама аясында беру 

қарастырылып отыр.

Елбасы Жолдауында $ңірлік және 

қалалық инфрақұрылымды жүйелі түрде 

дамытуды, $ңірлердегі $ткір проблемалар-

ды шешуге күш жұмылдыруды әкімдердің 

назарына салған болатын. Бұл орайда 

Түркістан облысында $ңірлерді дамыту 

бағдарламасы аясында сумен жабдықтау 

бойынша 2018 жылы республикалық 

және облыстық бюджеттен 83 нысанның 

құрылысына 9,9 млрд. теңге б$лінген. 

Оның 17-сі ағымдағы жылы пайдалануға 

беріледі, ал қалған  66 нысан 2019 жылға 

$тпелі. Сондай-ақ 2018 жылдың соңында 

орталықтандырылған сумен қамтамасыз 

ету ауылдық елді мекенде – 75,1%-ға 

(628 елді мекен),  қалалық елді мекенде – 

95,8%-ға жеткізіледі. Ал газбен жабдықтау 

бойынша биыл республикалық және 

облыстық бюджеттен 98 нысанның 

құрылысына 16,5 млрд. теңге б$лініп, 

оның 58-і биыл пайдалануға беріледі, ал 

қалған 40 нысан 2019 жылға $тпелі. Яғни 

2018 жылдың қорытындысымен газдан-

дыруды қамтамасыз ету 385 елді мекенді 

(45,6%) құрайды немесе облыстың 1 056 

405 тұрғыны «к$гілдір отынды» пайда-

ланатын болады.  Электрмен жабдықтау 

бойынша 2018 жылы республикалық 

және облыстық бюджеттен 3,9 млрд. 

теңге б$лініп, 22 нысанның құрылысы 

жүргізілуде. Оның ішінде биылғы жылы 8 

нысанды пайдалануға беру жоспарланып 

отыр, қалған 14 нысан 2019 жылға $тпелі. 

Демек, 2018 жылдың аяғында 12 елді ме-

кен немесе 21,1 мың адам сапалы электр 

қуатымен қамтамасыз етілетін болады. 

ТУРИСТЕР САНЫН 
2025 ЖЫЛЫ 5 МИЛЛИОНҒА 
ЖЕТКІЗУ К<ЗДЕЛІП ОТЫР 

Елбасы Жолдауында жүктелген 

міндеттерді жүзеге асыру шеңберінде 

облыстағы кәсіпорын басшылары ең 

т$мен жалақыны к$теру мәселесін 

қолдайтынын білдіріп, іске кіріскен. 

Бүгінгі таңға облыс аумағында 9 798 

кәсіпорын бар. Ең т$менгі жалақыны 

к$теру бойынша жүргізілген түсіндіру 

жұмыстары нәтижесінде әзірге 100-ге 

жуық кәсіпорын басшысы жалақыны 2019 

жылдың 1 қаңтарынан бастап к$теруге 

келісім беріпті. Түркістан облысы үшін ту-

ризм ең маңызды сала. Бұл орайда $ңірде 

туризм саласын дамыту  мақсатында 

3 қонақүй, 1 хостел, 2 шипажай  және 

1 туристік ұйым ашылса, жыл соңына 

дейін 14 туристік нысанды іске қосу жо-

спарлануда. Туристік инфрақұрылымды 

жетілдіру мақсатында маршруттарға алып 

баратын нысандардың бойына бірыңғай 

дизайндағы 69 жол к$рсеткіш пен 3 тілде 

31 нысан т$лқұжаты орнатылған. Сондай-

ақ облыста «Қасқасу» тау-шаңғы кешені, 

Сарыағаш курорт аумағын кеңейту, 

Шардара су қоймасы аумағында жағажай 

туризмін дамыту, Түркістан қаласын 

туристік орталық ретінде дамыту сынды 

бірқатар жобалар қолға алынған. Со-

нымен қатар анықталған 104 сакралды 

нысанның 40-ы туристік маршруттарға 

енгізілген. Облыс әкімдігімен бекітілген 

жол картасы аясында «ontustiktravel.kz» 

порталы мен «Ontustik Guide» туристік 

мобильдік қосымшасында туристік 

ақпаратты цифр лау бойынша  жұмыстар 

жүргізілуде. Осы арада айта кетелік, күні 

кеше Түркістанға миллионыншы турист 

келіп, оған сый-құрмет к$рсетілді. Ал 

2025 жылға қарай «2019-2025 туристік ин-

дустрияны дамыту» бағдарламасы аясын-

да туристер санын 5 миллионға жеткізу 

к$зделіп отыр.

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН 
КҮРЕС КҮШЕЙТІЛДІ

Елге мәлім $ңір табиғи $сім бойынша 

алда келеді. Яғни әлеуметтік нысандар 

оның ішінде балабақша, мектеп салу 

мәселесі күн тәртібінен түскен емес. 

Бұл орайда жыл басынан бергі 9 айда 6 

541 орынға 70 жекеменшік балабақша, 

мемлекеттік-жекеменшік-әріптестік ая-

сында 3 балабақша (600 орындық) және 

1 мемлекеттік (140 орындық) балабақша 

п а й д а л а н у ғ а  б е р і л г е н .  С о н д а й -

ақ жыл аяғына дейін 35 жекеменшік 

балабақшаны    пайдалануға беру жо-

спарлануда. Биыл мектепке дейінгі білім 

беру мекемелеріне 12 мыңнан астам бала 

электронды түрде қабылданған. Жалпы 

білім беру ұйымдарында 60 555 педагог 

кадрлар қызмет етеді.  Елбасы сыбайлас 

жемқорлықпен күрес бойынша Түркістан 

облысына қатысты сын айтқан болатын. 

:сіресе білім беру саласына байланысты. 

Осы орайда облыс әкімі к$шпелі бри-

фингте  сыбайлас жемқорлықпен күрес 

бойынша атқарылып жатқан жұмыстарға 

да кеңінен тоқталды. Мысалы, облыста 

мектеп мұғалімдерінің құрамдық сапа-

сын арттыру және жұмысқа қабылдау 

кезіндегі сыбайлас жемқорлық қаупін 

жою мақсатында 902 (100%) мектепте 

jumys.sitcen.kz жүйесі орнатылған. Осы-

лайша жалпы орта білім беру ұйымдары 

педагогтарын жұмысқа қабылдау және 

мектеп директорларын конкурстық 

тағайындау барысы автоматтандырылды. 

Сонымен қатар білім ұйымдарындағы 

техникалық қызметкерлердің бос орын-

дары туралы хабарламалар орналасты-

рылады және осы жүйемен қабылданады. 

Бүгінгі күнге дейін жүйе қызметі арқылы 

933 бос жұмыс орны жарияланып, 

285 адам жұмысқа орналасқан. Облыс 

әкімінің айтуынша, қазіргі таңда, жүйеде 

648 бос жұмыс орны туралы хабарла-

ма тұр, 61 373 қолданушы тіркелген, 2 

718 $тініш келіп түскен. Айта кетелік, 

Түркістан облысының білім саласында 

енгізілген «jumys sitcen.kz» жүйесі ҚР 

Президенті :кімшілігімен республи-

када ең үздік жүйе ретінде таңдалып, 

қазір басқа $нірлерге тарату мәселесі 

қолға алынуда. Жаңартылған білім беру 

мазмұнымен сабақ беретін     32 532 

педагогтың айлық жалақысына қосымша 

30% қосылған. Бұдан б$лек, ағымдағы 

жылдың қыркүйек айынан бастап жаңа 

формат бойынша 4200 педагогтың айлық 

жалақы санаттарына қарай 30-50 пай-

ыз үстемақы т$ленуде. Облыстағы 902 

мектептің 860-ы (94%) бейнебақылаумен 

жабдықталған.  Сондай-ақ облыс әкімі 

$з баяндамасында 38 медициналық 

ұ й ы м н ы ң  б а р л ы ғ ы  э л е к т р о н д ы 

құжат айналымға қосылғанын, 121 

медициналық форманың 74-і электрон-

ды форматқа к$шкенін атап $тті. Соны-

мен қатар облыста 1 768 871 электронды 

денсаулық паспорты құрылған. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласының барлық 

басым бағыттары бойынша $ңірде 

ауқымды жобалар жүзеге асырыл-

ды. Бүгінгі таңға облыстық Жобалық 

кеңсе Түркістан қаласына к$шіп келіп, 

Қ.А.Ясауи атындағы халықаралық қазақ-

түрік университетінде орналасқан. «Ру-

хани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

биыл облыста 46 жоба мен 168 іс-шара 

белгіленіп, $ткізілуде. Мысалы, «Туған 

жер» арнайы жобасының «Атамекен» 

кіші бағдарламасы шеңберінде облыста 

биыл  28 млрд. 156 млн.теңге болатын жо-

балар, яғни 428 нысан жүзеге асуда, оның 

ішінде құны 887,2 млн. теңге болатын 

23 нысан іске қосылған. Бағдарламада 

қойылып отырған басты мәселелердің 

бірі – адамды білімді,  әрі рухани  бай етіп 

тәрбиелеу. Осы мақсатқа бағытталған 

«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы 

аясында $лкенің тарихын кеңінен тану, 

зерттеу мақсатында 5-7 сыныптарға 

арналған  «;лкетану» оқулығын баспа-

дан шығаруға жергілікті бюджеттен 153 

млн. теңге қаралып, 50 мың таралыммен 

шығаруға баспаға жіберілген. Соны-

мен қатар облыс әкімі «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы», «Қазіргі 

заманғы қазақстандық мәдениет 

жаһандық әлемде» арнайы жобалары 

шеңберінде атқарылған жұмыстарға 

тоқталды. Түркістандық $нерпаздардың 

Францияның Париж, Ресей астанасы 

Мәскеу, Түркия Республикасының Ан-

кара, Стамбул, Сакария, :зірбайжанның 

Баку, Глобустан қалаларында $ткен 

10-нан астам халықаралық конкур-

стар мен фестивальдарға қатысып, 

еліміздің мәдениетін танытуда зор 

үлес қосқанын атап $тті. Ал «Ауыл – 

ел бесігі» арнайы жобасы бойынша 

облыстың 123 елді мекенінен 2 588 

адам «:р ауылға $з шебері» жобасы 

аясында арнайы оқудан $ткен. Бри-

финг барысында Түркістан аумағында 

жүргізілетін археологиялық жұмыстар, 

жаңадан салынатын спорттық кешендер 

ж$нінде де баяндалды. Сондай-ақ, бұл 

күні Түркістан қаласында «TÚRKІSTAN 

MEDIA» халықаралық орталығы мен 

«TÚRKІSTAN» интеллектуалды клубы 

ашылды.

Е.�БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы
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ANA TILI

Ежелден тіршілік етіп келе жатқан 
жануарлардың бірі – тасбақа. Қазір олардың 
210-ға жуық түрі белгілі. Бұлар теңізде 
де, батпақта да, құрылықта да тіршілік 
ететін т%зімді жануар. Олардың жағымсыз 
иіс шығаратын түрлерінен басқасын адам 
тамаққа пайдаланады және бұлардың 
жұмыртқаларын да жейді. 

:детте тасбақаның дене пішіні ірі 

болып келеді. Бұлардың ең үлкені теңізде 

тіршілік ететін терілі тасбақа, оның 

сауытының ұзындығы 2 метр, салмағы 600 кг. Еті мен жұмыртқасы 

жеуге жарайтын болғандықтан бұларды к$п аулаған, сондықтан 

қазір олар аз кездесетін болған. Құрылықта мекендейтін 

тасбақалар ішіндегі ең алыбы Галапогосс аралдарында тіршілік 

ететін пілтасбақа. Бұлардың сауытының ұзындығы 110 см биіктігі 

60 см болып келеді. Тасбақалардың бұл түрінің салмағы 10 кг, 

кейде 40 кг болады. 

Қазақстанда тасбақалардың екі түрі: батпақ тасбақасы және 

дала тасбақасы тіршілік етеді. Бұл тасбақалар айтарлықтай 

үлкен болмайды. Олардың сауытының ұзындығы 10-20 см және 

16-28 см. Дала тасбақасының еті мен  терісін бағалы аңдарға 

азық ретінде пайдаланады. Мәселен, Қазақстанда жыл сайын 

100 мыңнан астам дала тасбақаларын аң шаруашылықтарында 

аңдарға азық ретінде дайындайды. 

Иілмейді, сынады,

Жеңіл құрал батпайды.

Жаңбыр оны жуады

Балта бірақ шаппайды.

(Тас)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Тасбақаның түрі көп

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

Бұл зар жақ – 

Қай зар жақ?

Шаршар жақ жоқ!

Бұл жылаңқы зор, заржақ.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019 ШАРА

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!

Талдықорғандағы «Жастар» спорт сарайында 
тұңғыш рет «Тойқазан – 2018» атты ұлттық 
тағамдар фестивалі %тті. 

Жиынның ашылу салтанатында Алматы об-

лысы әкімінің орынбасары Айдарбек Байжанов 

с$з алып, қауымға алғысын білдірді.  

Бұдан кейін жұртшылыққа облыстағы 

кондитерлік орталықтардың дайындаған 

ұлттық тағам дары ұсынылды. Сонымен 

қатар, қол$нершілер мен $нерпаздардың 

к$рмесі ұйым дастырылды. Басқосу  соңында 

«Қуатымыз бірлікте» атты Ассамблея шеруі, 

«Тойқазан таңы» театрландырылған қойы-

лымы, Сүйінбай атындағы облыстық фи лар-

монияның концерттік бағдарламасы к$рсетіліп, 

спорттық жарыстар $тті. «Достық үйінің» ар-

найы ұйымдастыруымен «Бейбіт аспан аясын-

да» атты шеруі болды. Кешті әрлендіре түскен 

танымал этникалық шоу «Сарбаздар рухы» 

болса, жиналған халықты «Тойқазан таңы» атты 

театрландырылған к$рсетілім тәнті етті. 

С.ҚАЖЫКЕН

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН! Тағамдар мерекесі

ішінде ең  кішкентайы – мен, сосын Кәдірбек 

Демесінов болды. Дайындық барысында 

Асқар Тоқпанов, Шолпан Жандарбекова, 

Хадиша  Б$кеева, Рәбиға Қаныбаева сынды 

аға-апаларымыз отырады, әрқайсымызды 

тыңдайды. Ортада орындық тұрады, соған 

сүйеніп  тұрып тапсырманы оқимыз. 

Біразына: «сендер жарамайсыңдар, басқа 

оқуға барыңдар, артист бола алмайсыңдар» 

деп шығарып салып жатыр. Бірі жылап, бірі 

мұңайып шығып жатыр. Кезек маған келді, 

ортаға шықтым. 

Абайдың қара с$зінен де, «Цығаннан» да, 

«Абай жолынан» да тапсырмалар бойынша 

оқи  бастап едім, Рәбиға Қаныбаева апамыз 

«апырым-ай,  к$рдіңдер ме, балалар, мына 

бала $зі қап-қара, бойы да, түрі де жоқ. Бірақ 

$зінің айтып тұрғанына $зі сеніп тұрғандай, 

міне, осылай оқымайсыңдар ма?!» деп мені 

мысалға келтірді. Сосын құжатыңды тапсыр 

деп тілдей қағаз жазып берді. Бір аптадан 

кейін емтихан болды. Емтиханда да дәл сол 

тапсырмаларды оқимыз. Асқар Тоқпанов ағам 

мәз болып: «мынау қырман, айдалада жанып 

жатыр, сенен басқа ешкім жоқ, ал не істейсің, 

қане, тез» деп айғайлады. Содан мен бар дау-

сыммен айғайладым да, үстімдегі шапаным-

ды шешіп алып, полды ұрғылап жатырмын, 

$зім айғайлап, жан-жағымның бәрін ұрғылап 

$рт с$ндіріп жатырмын. Бұл к$рініске бәрі 

қарқылдап, мәз болып күліп, «болды-бол-

ды» деп мені әрең тоқтатты. Осылайша, 23 

студенттің бірі болып емтиханнан $ттім. 

С$йтіп, 1-қыркүйекте сабаққа келдік. 

А л ғ а ш  Х а д и ш а  а п а м ы з д ы ң ,  : ш і р б е к 

ағамыздың жүзіне асықпай қарап отырып, 

дәріс тыңдадық. Хадиша апамның к$здері осы 

уақытқа дейін жүрегімде күннің сәулесіндей 

нұрын шашып тұрады. Оның к$зі соншалықты 

отты, жанары ғажап еді. Адамға қарағанда күн 

сәулесі, мейірім, талант, бойындағы кісілігі 

бәрі-бәрі осы к$здің ұшқынында тұратын. 

С$йлегенде «балақай» деп с$йлейтін. 

Хадиша апам менің анамдай болды. ;мір-

ден озғанға дейін бір-бірімізге деген қамқор-

лығымызды аяғанымыз жоқ. Хадиша апамның 

тектілігі, мәдениеттілігі туралы айта кетейін. 

Ол кісі жамбасы сынып  ауруханада жатыр. 

:йелдер б$лмесі болған соң, мейірбикеден 

Досхан баласы келгенін ескертуін $тіндім. 

Есік кішкене ашық, маған апам к$рініп тұр. 

Сәлемімді алған Хадиша апам басын к$теріп, 

қолына айнасын алды. Алдымен айнадан 

$зінің жүзін к$ріп, ернін бояп, содан кейін 

мені қабылдап жатыр. Бұл адамның $зіне деген 

құрметі, мәдениеті, үлкен тектілік.

Актерлік факультетте «жарамсыз» дейтін 

болатын. :р жылда кәсіби ісіне жарамсыз 

адам оқудан шығарылып отыратын. Осы-

лай 1-2-курстарда 5-6 адам кетіп, соңында 

23 адамнан 16-мыз бітіріп шықтық. Соның 

ішінде Қазақстанның халық артисі Тұңғышбай 

Жаманқұлов, Қазақстанның еңбек сіңірген 

артистері Кәдірбек Демесінов, біздің Қыз 

Жібегіміз – Меруерт ;текешова, Асқарбек 

Сейілханов, Асылболат Ысмағұлов, Жақсыбек 

Құрманбеков, Шекербек Жабықбаев, Т$леген 

Қуанышев, ;мірбек Боранбаев, Сара Манас-

баева, :лихан Ыдырысова сынды талантты 

қыз-жігіттермен оқып бітірдік. 

Біз студент кезімізде ТЮЗ қазіргі Абылай 

хан даңғылы мен Қабанбай батыр к$шелерінің 

бұрышында болатын. Сол театрға барғанда 

Сәлима Саттарова апамыздан бас тап, Қазақ-

станның халық артисі :мина ;мірзақова, 

Мұхтар Бақтыгереев, Мәкілқожа  Құланбаев, 

Қасым Жәкібай, Алтынбек Кенжеков, Шапай 

Зұлқашов, Роза :шірбекова, Жамал Бектасова 

сынды  $нер иелерінің ойындарын к$ріп, 

үлкен $мірлік те, сахналық та, экрандық та 

тәжірибесін жинадық.  

Абай даңғылындағы 56-үйде жатақханамыз 

болды. Біздің ар жағымызда А.Жұбанов  

атындағы музыкалық училище болды. 

Т$рт жыл курстас бауырларымызбен бірге 

жатақханада тұрдық. Ең жақын досым  – 

Асылболат  екеуіміз  асханаға барып қарызға 

тамақ  ішеміз, достарымыздан қарыз аламыз, 

стипендия алған кезде қарыздарды таратып 

береміз. Жақсыбек Құрманбеков бізден үлкен 

жігіт, $зі таза жүреді, ақшасы бар, бұған дейін 

жұмыс істеп келген азамат. Ақшадан қысылсақ 

соған барамыз. Ол  кезде үйден к$п нәрсе 

келе бермейді. Ауыл алыс. Бір күні шешем 

жарықтық екі қазы салыпты. Ол Алматыға 

жеткенше к$геріп кеткен. Белгілі  теледик-

тор :бдірәлі Б$лебаев бізден кейін екі курс 

т$мен оқиды, сол келіп қалды. «Қарашы, 

мынау анамның  жіберген қазысы еді, екеуі де 

к$геріп кетіпті, енді тастауға тура келеді» деп 

отырмын. «Тастама, мен бұны ж$ндеп қоям, 

сабағыңа бара бер, кешке келгенде к$ресің» 

деді. Сабақтан келсем, :бдірәлі қазыны 

жақсылап жуып, етті қайнатып т$гіп, қайта 

қайнатып қойыпты. :п-әдемі қазы пісіп тұр. 

Содан жора-жолдастың бәрін шақырып, 

сол екі қазыны жедік. Анам жарықтық ан-

да-санда конверттің ішіне 10 сом салып 

жібереді. Маған  хатында «балам, енді осы-

ны $зің там-тұмдап ұстарсың» деп жазады. 

Конверттің ішін ақтарам, ақша жоқ. Осы-

лай 2-3 рет поштадағылар алып қойды, сол 

ақшалар қолыма бір тимеді. Ол кісілерді  бәйек 

қылмайын деп, мен де «мама, ақшаны алдым, 

к$п-к$п рахмет» деп  жауап жазып жіберемін.

Ол кезде әр театрдан келіп  әрқайсымызға  

сұраныс жасайды. Сол кезде Арқалық жаңадан 

облыс болып, онда жаңа театр ашылған. 

;збекәлі Жәнібеков ағамыз Арқалықта об-

ком хатшысы, жаңа театрдың директоры 

пәтер кілтін беріп, «міне, дайын үй, дайын 

жұмыс» деп бізді шақырды. Мен «шешем 

бар, іні-қарындастарым бар» дегенімде екі 

б$лмелі пәтердің кілтін беріп, бәрің жүріңдер 

деген. Содан Арқалыққа қоныс  аударатын 

болып дайындалып жүрдім. Сол кезде бала-

лар мен жас$спірімдер театры директорының 

ұсынысымен мен Алматыда қалдырылдым. 

Қосалқы труппа деген болады, онда бір актер 

ауырып қалса, орнына шығатын актер болып 

балалар мен жас$спірімдер театрына орналас-

тым. Актерлер 85 сом жалақы алса, мен соның 

жартысын аламын. Тұңғышбай, Меруерттер 

драмтеатрда қалды.Т$леген бастаған бірнеше 

курстасымыз Арқалыққа кетті. Міне, осы-

лайша жас маман болып әрқайсымыз әр 

тарапқа кеттік. Бүгінге дейін бір бірімізді іздеп, 

сағынысып, кездесіп тұрамыз.

Мен $зім қойған «Біржан салда» да, «Құнан-

байда» да  курстастарымды кинода  ойнатуға күш 

салдым. Т$леген Қуанышев студент кезімізден 

жанып тұрған, басынан с$з асырмайтын жігіт 

еді. Ол «Біржан салда» Азнабайды ойнады. 

Біржанның досын Асылболат Ысмағұлов 

сомдады. «Құнанбайда» билердің ішінде менің 

достарым отырды, соның ішінде Асылболат, 

Шекербек, Асқарбек болды. Тұңғышбай серіні 

ойнайды, Қостанайдағы Сара Манасбаеваны 

да шақыртып алдым.  

Міне, осы бүгінге дейін бір-бірімізден хабар 

үзбей келеміз.  Осы  уақытқа дейін қайғымызға 

ортақтасып,  жақсылығымызға  қуанып,  $сіп-

$ніп  келе жатырмыз. ;нер деген қасиетті 

дүние. Осы $нер болмағанда, менің  тағдырым 

не болатыны, қайдам... Егер мен шекарашы 

болып кеткенде $нердегідей  бағым ашылар ма 

еді, ашылмас па еді, кім білсін...

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ШЕКАРАШЫ БОЛЫП 
КЕТЕ ЖАЗДАДЫМ

Қыздардың оқу орнында оқитын әпкем 

бар еді, сол кісі «Құрманғазы атындағы ;нер 

институтында Кеңес Одағының Халық артисі 

Хадиша Б$кеева актерлік б$лімге екінші топ 

жасақтап жатыр екен, соны к$рейік» деді. Оны 

1969 жылы :шірбек Сығай, Құман Тастан-

беков ағаларымыз бітірген. Хадиша апамыз 

:шірбек ағамызды $зіне к$мекші қып жұмысқа 

алып қалады. Актерлік б$лімге оқуға түсу үшін 

Абайдың қара с$зін, Оспанхан :убәкіровтың 

«Цыған» әңгімесін, «Абай жолынан» Қодарды 

$лтіретін кездегі Қодардың монологын жаттау 

керек. Мен ауылда жүргенде к$ркем$нерпаздар 

үйірмесіне қатысып, домбыра шертіп, ән 

айтып, $лең оқып, концерттерді жүргізіп 

жүретінмін, бейімім бар. Оқудың сынағына 

дайындалу маған қиын болмады, тапсырмала-

рын бір-ақ аптада жаттап алдым.

Ол кезде емтихан алдында кеңес беру 

дәрістері болатын. Бұл емтиханнан да қиын 

жүреді. Дайындыққа барсам, адам к$п. Соның 

ішінде бірінші рет Тұңғышбай Жаманқұловты 

к$рдім. Бойы ұзын, әдемі, шоқша сақалы 

бар, кәдімгі құйып қойған сурет енді. Со-

сын Асылболат Ысмағұлов  к$зге түсті, ол 

гимнастикадан спорт  шебері, әдемі келген, 

қайта-қайта айнаға қарайды.  Сол к$птің 

Досхан ЖОЛЖАҚСЫНОВ, Қазақстанның халық артисі:

М

Кампучийде жасы %зіңнен үлкен қызға 
үйленуге болмайды. Бұл шектеу %те қара-
пайым жағдайдан туған – әйелі күйеуіне 
«бан» (үлкен деген с%з) деп айтуға міндетті, 
ал ері әйеліне – «фаон» (кіші) деп айтуы 
керек. 

Егерде әйелі күйеуінен үлкен бол-

са, онда ерлі-зайыптылар бір-бірімен 

с$йлесе алмас еді. Кампучийде ерлі-

зайыптылардың бірін-бірі есімін атап 

с $ й л е с у г е  р ұ қ с а т  е т і л м е й д і .  Ж і г і т 

қалыңдығы үшін ата-анасына қалыңмал т$леуі керек. Егер де 

ол кедей болып, қыздың «құнын» т$леуге шамасы келмесе, онда 

ол қайын атасының шаруашылығында үш жыл жұмыс істеп 

«т$лемді» той алдында $теп шығады. Мұндай салт-жоралар 

к$птеген қауымдарда бар, кейбіреулері күйеу жігітті тіпті 10 

жылға дейін еріксіз жұмыс істеуге мәжбүр етеді.

Африкандық конигуй (Гвинея) тайпасының әйелдері 

(басқаларына қарағанда) $з құқықтарының  шектеліп, еркектердің 

үстем болғанына наразылық білдірмейді. Мұнда бас билік 

әйелдерге берілген. Рудың заңды мүшелері тек солар: аналар мен 

әжелері, нағашы тәтелер, олардың қыздары мен немерелері бо-

лып табылады. Мұраға иелік жасау құқығы еркектің $з балалары 

емес, әпкелерінің балаларына тиісті. 

Суретші алдын ала әлденеше жобалар 
жасайды, т%ңірегіндегі адамдар арасынан 
кітап кейіпкерлеріне ұқсайтындарын іздейді. 
Егер онда белгілі бір қала мен ауыл, %зен 
мен тау с%з болса, соны барып к%ріп, қағазға 
бейнелейді. 

Автор $ткен замандар оқиғасын 

с$з ететін болса, суретші әңгіме болып 

отырған дәуірді зерттейді. Музейлерді 

аралап, кітаптарды ақтарып, ол кезде 

адамдардың қалай киінгенінен, үйлердің 

қалай салынғанынан, қандай жиһаздар болғанынан мәлімет 

алады. Суретші $зі бейнелейтін нәрселерді жетік білуі тиіс. Оны 

тек автордың қол жазбасы ғана емес, $зі де, оның ойлары мен 

кейіпкерлері туралы пікірлері де бейжай қалдырмауы керек. 

Суретші Д.Дубинский А.Гайдар шығармаларын иллюстра ция-

лауға кіріскенде, жазушы қайтыс болып кеткен еді. Дубинский 

жазушы шығармаларын қайта-қайта оқып, оны к$ргендердің 

естелігін қызыға тыңдады. А.Гайдар повестеріндегі балаларды 

етене біліп алады. :сіресе оның «Чук пен Гек» әңгімесіне салған 

иллюстрациясы сондай тамаша. Ол екі баланың басынан $ткен 

оқиғаны к$рмесең де, к$ргендей қылып, к$з алдыңа м$лдіретіп 

тізе қояды. Міне, алғыр да пысық Чук, міне, бірдеңеге ұрынып 

жүрмесе басы ауыратын аңғал Гек. Дубинскийдің бейнелеуінде 

олардың екеуі де $те сүйкімді балалар. Жан дүниесінің сұлулығы 

да керемет ашылған. 

Әр елдің заңы басқа...

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

Бейнелеу өнері

ҚЫЛҚАЛАМ

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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Азаматтың суреті

Жазушы-публицист Сарбас Ақтаев
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