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ҚАЛАЛЫҚ ҰЛТҚА 
ҚАЛАЙ АЙНАЛАМЫЗ?

�ңгімені әлқиссасынан бастасақ... 

Болат Сарыбаевтың �мір жолын 

таңдауына Құрманғазының шәкірті, 

атақты домбырашы Дина Нұрпейісова 

ықпал еткен екен. Дина апа Екінші 

дүниежүзілік соғыс кезінде біраз 

уақыт Сарыбаевтар үйінде тұрған. 

Сонда Болаттың музыкалық қабілетін 

байқап, �зінің домбырасын сыйға 

тартыпты. Дәулескер күйшінің осы 

бір артқан сенімі қанат бітірсе керек, 

Болат Шамғалиұлы Алматы консерва-

ториясына оқуға түсіп, Ж.Қаламбаев 

пен Л.Я.Эдельман сыныбында білім 

алады. Консерваторияны ойдағыдай 

аяқтаған соң, �зі білім алған оқу 

ордасының ұлт-аспаптар кафедрасы-

на қызметке орналасады. Сол жылы 

Ахмет Жұбанов оған ғылым жолына 

түсіп, к�не аспаптарды зерттеу керек 

екенін айтыпты. Академиктің бірауыз 

с�зі Болат Сарыбаевтың зерттеу 

жұмыстарын бастауына негіз болған 

екен. Бұл туралы аспаптанушының 

шәкірті Жарқын Шәкәрім баяндап 

берді.

(Жалғасы 15-бетте)

502-«ПАЛАТА»

Жанарына сыр тұнған,
Жүрегіне жыр тұнған.

Ақ халатты киіп ап,
Ақ параққа ұмтылған.

(Журналистік фольклордан)

Сонау сексен бірінші жылы 

КазГУ-дің журфагына түскен бізге 

әйгілі бесінші жатақхананың 502-

ші б�лмесі бұйырды. Бұл – бесінші 

қа баттағы ең шеткі б�лме. Тарих 

фа культетіне тиесілі алтыншы жа-

тақ ха намен иық тіресіп тұрамыз. 

Шағын екі б�лмелі бес адамдық 

секция тұрғындарының т�ртеуі – 

біздің курстың жігіттері. Ал бесін ші 

орынға сол кездегі үшін ші курс -

тың студенті, бүгінгі қазақ жур-

налистикасының майталманы 

Нұрт�ре Жүсіп жайғасты. Ақын 

Ертай Ашықбаевтың дәл осы жатақ-

ха нада бір секцияда тұрған �зінің 

бес курстасы туралы «Біз дегенің – 

бұлттан асар бес қыран, К�к аспанға 

мың сәлем! Уа, жойылсын к�не 

дүрмек, ескі ұран, Ояна бер, тың 

тіршілік, тұмса әлем» деген �лең 

жол дары бар-ды. Сол Ерекең айт-

қан дай, біздің б�лмедегі осы қалам 

ұс таған қырандардың қа наты болма-

са да, халаты болуы әбден мүмкін еді. 

Олай дейтінім, �з басым әкейдің 

айтуымен медицина институтына 

барып, бақ сынап, оқуға іліге алмай, 

екі жылдан соң журфакқа әзер табан 

іліктірген бетім. �ңгімелесе келсек, 

бұл б�лмеде менен де басқа біраз 

«дәрігерлер» бар сияқты. Мәселен, 

Нұрт�ре Жүсіп бала күнінен хирург 

болуды армандапты. Мектепте оқып 

жүргенде отаққа барып, буынына 

салқын тигізіп алып, ауруханада 

біраз уақыт сарылып жатқан. Сол 

кезде ол ақ халаттылардың ерен 

еңбегіне ерекше тәнті болған. Ере-

ван медицина институтының түлегі, 

хирург ағасы Жәкенге еліктеп, 

дәрігерлік оқуға түсуге ниеттенген. 

Сегізінші кластан соң Қызылорда 

медицина училищесіне тартып 

кеткелі тұрғанда к�кесі жібермей 

қойған. Қызық, бі реумізді әкеміз 

дәрігердің оқуына зорлап жібереді, 

біреумізге тыйым салады... 

Bстіп отырғанымызда б�лмеміз-

ден тағы бір «дәрігердің» т�бесі 

қыл тиды. Ол – тілі мен жағына 

сүйен  ген талды қор ғандық �рен 

Талғат Батырхан. Бұның есіл-дерті 

пе диа тр болу екен. Сол мамандыққа 

ұмты луының �зі қызық. Алдымен 

оған осы «педиатр» деген с�з қатты 

ұнаған. Бүкіл энциклопедияны 

қарап, педиатрдың балалар дәрі-

гері екенін білген соң одан әрі 

құ мартқан. Тіпті оны ата-анасы 

Ақт�бенің медицина институтына 

оқуға апаратын болыпты. 

(Жалғасы 9-бетте)
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Еркінбек ШОҚАЙ: 

Урбанизация немесе адамдар-

дың үлкен қалаларда шоғырлану 

процесі бүкіл әлем елдеріне тән. 

Урбанизация, яғни кенттену де-

ге німіз адамдардың үлкен қалада 

к�бірек шоғырлануын білдіреді. 

Кенттенудің негізгі к�рсеткіші – 

қала тұрғындарының пайыздық 

үлесі. Бүгінгі таңда озық елдерде 

тұр   ғындардың 70 пайыздан аста-

мы қалаларда тұрады. Қалада �зіне 

тән ерекше мәдениет қалыптасады. 

Қа лада азаматтардың жан-жақты 

дамуына мүмкiндiк мол. Жаңа тех-

но логияларға, жаңа кәсiптерге 

үйренедi. Қазіргі жаһандық эконо-

мика к�рсетіп отырғандай, елдің 

экономикалық қуаты ірі елді мекен-

дерде – қалаларда шоғырланады. 

Олардың арасында тұрғындар саны 1 

мил лионнан асатын қалалар жетек ші 

позицияға ие. Сондықтан дамыған 

Білімдінің 
сөзін тыңда... 8-бет

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»
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РЫ 

КӨЗІҢНІҢ ҚАРАШЫҒЫНДАЙ

елдерде орасан зор �ндірістік қуат, 

ақпараттық, инновациялық және 

мәдени әлеует шоғырланған мега-

полистер ұлттық байлықтың негізгі 

�сімін қамтамасыз етеді.  Ал �з 

елімізге келсек, Астана мен Алма-

ты еліміздегі жалпы ішкі �німнің 

30 пайыздан астамын қамтамасыз 

етіп, донор, яғни бюджетке ақша 

құятын қалалар болып отыр. Бірақ 

Қазақстандағы қалалардың инфра-

құрылымы кәсіпорындар мен тұр-

ғын дардың жедел �сіп келе жатқан 

қажеттіліктеріне сай келе бер мейді. 

Мұны жуырда Елбасы Н.Назарбаев 

«Қазақстандықтардың әл-ауқа тының 

�суі: табыс пен тұрмыс сапа сын арт-

тыру» атты Жолдауында атап айтты. 

– Еліміздегі қала тұрғындарының 

үлесі 57 пайыз болса, ауыл тұрғын-

дары 43 пайызды құрайды. Яғни қала 

халқының саны – 10 млн 555 мың, 

ауыл халқы – 7 млн 755 мыңнан астам. 

Бірақ ауыл тұрғындары жалпыұлттық 

ішкі �німнің (ЖІB) бар болғаны 5-7 

пайызын береді. 

(Жалғасы 7-бетте)

Сурет интернеттен алынды. 
Авторы – Тарик Зайди. 
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ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Аталмыш халықаралық форум ту-

ра лы ой к�п. Біріншіден, бұл – �те игі 

бас тама. Меніңше, шара �те жоғары 

денгейде ұйымдастырылған. Оның 

үс тіне қаланың аурасы да жанға �те 

жылы. К�не әрі түркілік танымға 

сондай жақын.

Иә, бұл бір күндік дүние емес. 

Үлкен сапарға бастайтын алғашқы 

қадам ғана. Бұдан былай мұндай ша-

раға қатысушылар қатары одан сайын 

артады деп ойлаймын.TRT теле-

арнасы алғашқылардың бірі болып 

аталмыш конференция барысында 

меморандумға қол қойғанын баса 

айтқым келеді. Ендігі кезекте �ңірдегі 

журналистика саласын дамытуға �з 

үлесімізді қосқымыз келеді. Оның 

үстінде аталмыш меморандумның 

арқасында екі жақ тарап еркін ақ-

парат алмаса алады. 1500 жыл тарихы 

бар қаланың жаңа даму кезеңі үшін 

бұл жақсы бастама деп білемін. Енді 

түркі жұрты үшін тарихи маңызы зор 

қаланың тыныс-тіршілігін түркиялық 

оқырмандар да аңдай алатын болады.

Бұл үрдіс �з кезегінде Түркия мен 

Қазақстан секілді бауырлас елдердің 

қарым қатынасын одан әрмен да-

мыта түспек. Ақиқатына келгенде 

біздің түп-тамы рымыз бір, дәстүріміз 

егіз, тіліміз ұқсас келеді. Сондықтан 

бауырластық пен тығыз қарым-

қатынастың берер игілігі мол деп 

сенеміз. 

Абдулхамит АВШАР, 
түркиялық TRT телеарнасының 

Қазақстандағы филиалының 
директоры 

Форумды �те жоғары бағалаймын. 

Ұйымдастыру жағынан к�п еңбек 

жасалған. Аталмыш шараның �зге 

шаралардан �згешелігі де бірден к�зге 

түседі. �уелгісі – ашықтық. Иә, жиын-

ға жур налистика саласындағы май-

талмандардан б�лек студенттер де 

жиналған. Бұл – к�ңіл қуантарлық 

жағдай. Шара барысында ең ұнағаны 

– аудиториямен болған әңгіме. Жергі-

лік ті адамдардың диа логқа деген 

ұстанымы ерекше екен. Сұрақ қоюдан 

да, пікір білдіруден де жасқанбайды. 

Жиналған қауымға бола шақтағы жур-

налистика саласы ның дамуы тура-

лы с�з қозғадық. Оның үстіне екі ал 

арасындағы ақпараттық қаты настың 

дамуы на к�п жағдай жасала ты ны тура-

лы да пайымдап к�рдік. Менің ше, кел-

ген дегі мақсатымыз жүз пайыз орын-

далды. �сер мен пайым осындай. Енді 

нәтиже мен нақты істерге қарай ойыс-

сақ. «Татар информ» алдағы уақыт-

та түркі жұртының ортақ мүддесін 

да мы тып, бауырлас елдердің бірлігін 

ны ғайту жолында қолынан келгеннің 

бар лығын жасайды. Алдағы уақытта та-

раптар даму үшін �зара тәжірибе алма-

сатын болады. Бұл біздің де дамуымыз 

үшін зор үлесін қосады деп сенеміз.

Рамис ЛАТИПОВ,
«Татар-информ» АА Бас 

директорының орынбасары

Қазақ пен қырғыз бір туған. 

Алатау дың екі баурайына ен жай-

лап қоныс тепкен бұл екі жұрт 

арасындағы бауырлық қатынас 

қаншама ғасырлар бойы сабақтасып 

келеді. Бұл қуантарлық нәтиже әрі 

мақтанарлық к�рсеткіш деп білемін.

Тілі мен ділінде титтей де айырмасы 

жоқ осы бауыр лас елдегі жаңғырығы 

жаһанға тараған журналистер фо-

румына келіп қатысқанымызға ри-

замыз. Жалпы тәжірибе алмасып, 

алған-білгеніміз туралы ақпар жетіп-

артылады. Бастысы нәтиже бар. 

Белгілі жоспар құрылды. Алдағы 

уақытта осы бағытта жұмыс жасай-

тын боламыз.  Жур налистер фо-

румына нақтырақ тоқтала кетсем. 

Ұйымдастыру жағына келгенде с�з 

жоқ. Bте жоғары деп бағалағым 

келеді. Форум барысында барлығы 

сезілді. Қаланың түркі танымы-

на қаншалық жақын екен, қазақ 

а ғ а й ы н н ы ң  б а у ы р м а л д ы л ы ғ ы , 

мамандардың кәсібилігі, жастардың 

жаңашылдықа ұмтылатыны к�з 

қуантады. Форумның арқасында ба-

уырлас түркі жұртының маңдай алды 

ақпарат агенттіктерінің �кілдерімен 

де кездестік. 

Ендігі кезек ділі мен тілі ұқсас, та-

мыры бір бауырлас елдер арасындағы 

ақпараттық байланыс күшейеді 

деп сенемін.Бұл руханият бесігінің 

алғашқы әлдиі іспеттес. Нақтылы 

істерге қарай ойыссақ. Форум ба-

рысында екі жақты меморандумге 

қол қойдық. Сонымен қатар осы 

саланың қажеттілігіне орай жаңа 

технология ларды дамыту туралы 

ойға баса назар аудардық. Алдағы 

уақытта бұл да �з жемісін береді деп 

күтемін.С�з соңында айтарымыз, бұл 

бас тама алдағы уақытта бұдан да к�п 

жақтастарын табады деп сенеміз. 

Калнур ЖАНЫБАЕВ,
Қырғызстанның «Кабар» 

ұлттық ақпарат агенттігінің 
ІТ департаментінің директоры

С�з басын әріден бастағым келіп 

отыр. Қазақстан мен �зірбайжан 

әуелден бауырлас елдер. Бізді рес-

ми байланыстан б�лек ортақ тамыр 

біріктіреді емес пе? Біз түбі түркілерміз. 

Біздің рухани құндылығымыз, мәде-

ние тіміз, к�шпенділікке тән болмы-

сымыз бар. Сондықтан түгел түркі 

жұртына бірдей бағалы, бірдей қадірлі 

Түркістанда халықаралық журналис-

тер форумы болады дегенде қатысуға 

асықтық. Бұл да игі бастамының бірі 

ғой. Мұндайда біз бауырластығымызды 

танытуымыз керек.

�уелде форумның ұйымдастырылу 

деңгейінің жоғары болғанын атап �ткім 

келеді. Мұндай шараның жүгі ауыр бол-

са керек. Сондықтан қаншама маңдай 

тердің жемісі осындай деңгеймен 

берілді деп ойлаймын.Халықаралық 

деген мәртебесі болған соң форумға 

алыс-жақын жерде ту тіккен бауырлас 

елдің барлығынан белгілі мамандар бас 

қосты. Мұның �зі – үлкен тәжірибе, 

үлкен нәтижеге әкелетін ұлы бастама.

Қазақстан мен �зірбайжанның 

арасындағы қатынас жайлы айтқызбай-

ақ білуге болады. Экономикалық, 

стратегиялық қатынастан б�лек руха-

ни байланысымыз ешқашан үзілген 

емес. Ал сол бауыр лас елдің т�рінде 

іргетасы қаланған ең к�не қалалардың 

бірі – Түркістан қаласы. Форум ба-

р ы с ы н д а  б ұ л  қ а л а н ы ң  т ү р к і л і к 

танымға қаншалық жақын екенін 

толық аңғардық. Иә, мұндай шара-

лар барлық тарапқа мол тәжірибе 

сыйлайды. Бұл еңбектің бір шеті 

ғана. Меніңше, алдағы уақытта түркі 

жұртының рухани астанасы болып 

бектілген Түркістанның түркі тамырлы 

бауырлас елдер арасындағы жаһандық 

бренді қалыптасады.Біздің тарап 

бұл бастамаға �з к�мегін тартынбай 

береді. Алдағы уақытта Түркістан 

облысының тыныс-тіршілігі, даму 

процесі, оның рухни мол мұрасы ту-

ралы ақпарат кеңістігінде мол дүние 

жариялаймыз.�зірбайжан тарабы 

түркі жұртының байланысын арт-

тырып, бауырластығын дамытып, 

татулығын үстемдете түсуге дайын. 

Bз тарабымнан ұйымдастырушыларға 

алғыс айтқым келеді. Бұл даму үшін 

де, тәжірибе алмасу үшін де жасалған 

үлкен қадам болды. Алдағы уақытта 

қатарымыз бұдан да бетер к�п болып, 

үлкен, дербес күшке айналатынымызға 

кәміл сенемін. 

Физули МАЖИДИ, 
7зербайжанның ITV 

телерадиокомпаниясының 
Қазақстандағы :кілі

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің :кілі Айбек 
Смадияров БАҚ :кілдеріне :ткізген брифингте ата-аналары 
Қытайда қалған қазақстандық балалардың мәселесінен хабардар 
екенін айтты. А.Смадияровтың хабарлауынша, қазіргі таңда 
министрлік тарапынан балаларынан ажырап, Қытайда қалған 
қазақтар мәселесіне қатысты Пекинмен жұмыстар жүргізілуде. 

– Балалары Қазақстанда, �здері Қытайда қалған қазақтардың 

мәселесін білеміз. Дипломатиялық арналар арқылы бірнеше нота 

жолдадық. Аты-ж�ндерін де жібердік. Кейбір балалардың ата-ана-

ларын білмейміз. К�мек керек болса, ресми түрде Сыртқы істер 

министрлігіне хабарласса болады, – деді А.Смадияров.

 Бұған дейін Шыңжаңның түрлі аудандарынан Қазақстанға 

к�шіп келген қазақтар Алматыда баспас�з мәслихаттарын �ткізіп, 

Қытайда қамалған туыстарын босатуға биліктен және халықаралық 

қауымдастықтан араша сұраған болатын. Қытайдағы этникалық 

азшылыққа қысым к�рсетіліп жатқанынан �зге аз ұлт �кілдері 

балаларының құқығы да халықаралық ұйымдардың назарына ілігіп, 

алаңдаушылық тудырған. 

ЖЫРАҚТА ТҮТІН ТҮТЕТКЕН

БАСҚОСУМӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ТҮРКІСТАН ЖАҢА 
АҚПАРАТТЫҚ КЕҢІСТІКТЕ

«Мейірім» шуағы

ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫНА 
СЕПТІГІН ТИГІЗЕДІ

ЫНТЫМАҒЫМЫЗДЫ АРТТЫРДЫ

ЕҢ БАСТЫСЫ – НӘТИЖЕ

ТӘЖІРИБЕ АЛМАСУДАҒЫ 
МАҢЫЗДЫ ҚАДАМ

Дипломатиялық 
нота жолдады

Пікірлерді әзірлеген Қайрат СЕЙІТҚАЗЫ

Ресми дерек бойынша, Алматы-

да 100 инклюзивті мектеп бар. Олар 

жер гілікті әкімшіліктің қолдауымен 

тәжірибелік жоба ретіне жүреді. Осы 

орайда жуыр да Алматының Түрксіб ауда-

нында мүмкіндігі шектеулі балалар үшін 

«Мейірім» атты ерекше реабилитациялық 

орталық ашылғанын айта кетейік. 

Орталық 2007 жылы әкімдік уақытша 

пайдалануға берген №250 балабақша 

базасының негізінде ашылып отыр. Жоба 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

жүзеге асса, алматылық кәсіпкер Қайрат 

Боранбаев құрылысқа 2 млрд теңге жеке 

инвестициясын салған. 

«Мейiрiм» атты жаңа орталық цере-

бралды паралич ауруына және басқа да 

сырқаттарға ұшыраған, интеллектуалдық 

дамуы т�мен, сонымен қатар Даун 

синдромымен туған 3-тен 15  жас 

аралығындағы мүмкіндігі шектуелі 

балаларға есептелген.

Мамандардың айтуынша, Даун син-

дромы – генетикалық мутация. Түрлі 

инфекциялық аурулар, радиация қаупі 

жоғары аймақта �мір сүру, генетикалық 

модифицирленген тағамдарды пайдала-

ну бұл ауруға әкеледі деу – қате түсінік 

екен. Бұл жағдайға жүктіліктің ауыр �туі 

мен ауыр босану да әсерін тигізбейді. 

Сондықтан ата-аналар Даун синдромы 

туындауына �здерін кінәлі санамауы 

керектігін айтады дәрігерлер. 

Бүгінде қоғамда белең алған Даун 

синдромын 1862 жылы ағылшын дә-

рігері Джон Лэнгдон Даун ашты. Ол 

21-хромосоманың трисомиясы, яғни 

адамда барлығы 23 жұп хромосома болса, 

соның 21-іншісінде екі емес, үш хромо-

сома болады да, жалпы хромосома саны 

47 болып кетеді. Сау адамда ол – 46 бо-

лады екен. Ал осындай ерекше жағдайда 

туған балалардың мүмкіндіктерін жа-

сау да оңай емес екенін ескеруіміз ке-

рек. Ашылған мекеменің бір ерекшелігі, 

мұнда әр бала үшін коррекциялық және 

реабилитациялық дамудың жеке әдісі 

жасалған.  Балалар коррекциялық-

даму сабақтарына қатысады, оларға 

психологиялық-педагогикалық к�мек 

к�рсетіледі, емдеу физкультурасы, мас-

саж, физиотерапия, әлеуметтік-еңбек реа-

билитациясы, музыка, к�ркем және ойын 

терапиясы жұмыс істейді. Сол себепті де 

алматылық науқас балалардың ата-ана-

лары бұл орталыққа сенім артып, бала 

болашағын біліммен қамтамасыз етіп, 

қоғам арасында �мір сүруіне жағдай жа-

сай алады. Бұл с�зіміздің дәлелі, аталған 

орталық аумағына айрықша инклюзивті 

балалар алаңы орналасқан, мұнда олар 

түрлі жаттығулар жасайды, �здерін тік 

ұстап, координацияларын, жалпы және 

шағын моториканы, күштерін, ептілігін, 

к�ру қабілеттерін, тактильді сезінулерін 

жетілдіреді және топ болып ойнауға 

бейімделеді. Жалпы, орталық айналасын-

да мүгедек арбасындағы және мүмкіндігі 

шектеулі балалардың еш кедергісіз 

қозғалуы үшін барлық жағдай жасалған.

О р т а л ы қ т ы ң  а ш ы л у ы н а  А л м а-

ты қаласының әкімі Бауыржан Бай-

бек қатысып, балалардың ата-анала-

рымен аз-кем тілдесті. �кімнің ай-

туынша, алматылық кәсіпкерлердің 

басым к�пшілігі «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында мұндай әлеуметтік 

бағдарламаларға қолдау білдіруде екен.

«Болашақ» қоры қамқоршылар 

кеңесінің т�рағасы ретінде аутизм проб-

лемасымен біз кеңінен айналыстық. Жеке 

қаржыны тарта отырып, инклюзивті 

қолдаудың 20 кабинеті ашылды, оның 7-і 

Алматыда. Алматылық тұрғындар арасы-

нан сәбидің арбасын сүйреген аналарды, 

қарттарды және мүмкіндігі шектеулі 

жандарды к�руге болады. Қазіргі кезде 

реконструкция аясында біздің қаламыз 

ерекше қолдауды қажет ететін адамдар 

үшін барынша қолайлы болуда» деді 

Бауыржан Байбек балалардың ата-анала-

рымен кездесуінде.

Айта кетерлігі, Алматыда әлеуметтік 

саланы қаржыландыру соңғы үш жылда 

2,5 есе �сті. Биылғы жылы тек мүмкіндігі 

шектеулі жандарды қолдауға ғана қала 

әкімдігі 7 млрд теңгеден астам қаржы 

б�лген. Қазіргі кезде Алматы қаласында 

23 реабилитациялық орталық жұмыс 

істейді, олардың тең жартысы жекенікі. 

�леуметтік қоғамның басты мәні 

– адамдарды жалғыз қалдырмау. Мем-

лекет басшысы бұған айрықша назар 

аударуда. «Қазақстан Республикасының 

мүгедектерді әлеуметтік қолдау туралы» 

және «Мүмкіндігі шектеулі балаларға 

әлеуметтік және медициналық-педаго-

гикалық к�мек к�рсету туралы» ҚР-ның 

Заң дарына сәйкес мүмкіндігі шектеулі 

жандарға деген мемлекет тарапы-

нан к�рсетілетін к�мек етек жинап, 

ел бол ғалы толастаған емес. Ал осы 

мүмкіндігі шектеулі жандар тек қоғамдық 

қамқорлық қана емес білім беру саласын-

да да басты назарда. Мұндай жарымжан 

жандар оң-солын танып, білім алып, 

толыққанды азамат болуы үшін білім 

беру саласы да �з мүмкіндіктеріне орай 

біліммен қамтамасыз етуде.

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

Қисаның көпірі

КӘСІПКЕРЛІККЕ 
ҚОЛДАУ БАР

Bрлеухан Қиса Шыңжаңдағы 

Іле қазақ облысы Алтай аймағында 

�мірге келген. Гуанчжоу университеті 

Жер сілкінісіне қарсы т�зімділікті 

зерттеу орталығының бас инженері. 

Сейсмикалық оқшаулау, конструкция-

ларды зерттеу және жобалау ісімен ай-

налысады. 1989 жылы Далянь жараты-

лыстану ғылымдары университетінде 

магистратураны бітірген. 1996 жылы 

Жапонияның Шығыс-солтүст ік 

университетінде сәулет-құрылыс 

мамандығы бойынша білім алып, 2000 

жылы Жапонияда докторлық диссер-

тация қорғаған. Шиань мемлекеттік 

мұражайында оннан астам мемлекеттік 

қорғаудағы мәдени мұраны сақтау 

жобасын сәтті аяқтаған. Қытайдың 

мәдени ескерткіштер мен ұлттық 

мұраларды қорғау технологиясының 

жаңа әдісін тауып, ежелгі мәдени 

реликвиялық оқшаулаудың алғашқы 

зерттеу жобасын жасаған ғалым. 

Қазір Қытайда тарихи ескерткіштер 

мен адамзат �ркениетінің мұрасын 

тиімді қорғауға елеулі үлес қосқан 

білікті маман ретінде зор құрметке ие 

ғалымдардың бірі. 

Bрлеухан Қиса жобасын жасаған 

бұл к�пір ұзындығы бойынша әлемде 

т�ртінші орынға ие. Дүниежүзіндегі ең 

ұзын үш к�пір де Қытайда орналасқан. 

Бірінші орында – 2011 жылы Шығыс 

Қытайда салынған, ұзындығы 164,8 

шақырым, оның тек 9 шақырымы ғана 

судың үстінен �тетін Даньян-Куньшан 

болса, екінші орында ұзындығы – 

113,7 шақырымды алатын Тяньцзинь 

к�пірі. Бұл екі к�пір де Пекин-Шанхай 

жылдамдықты теміржолының б�лігі 

болып есептеледі. Үшіншісі – 79,7 

шақырымдық Вэй к�пірі.

А л Хунань провинциясындағы 

Аталған жиынға Алма-

ты қаласы бойынша «Даму» 

кәсіпкерлікті дамыту қорының 

аймақтық филиалының бас-

шысы Мереке Сыздықов та 

қатысты. Ол «БЖК–2020» 

бағдарламасының негізгі 

бағыттары туралы айта келе: 

«Даму» қорының 2018 жылдың 

1 қазандағы дерегі бойын-

ша, Қазақстан бойынша суб-

сидиялау шарттарының 897 

жобасына қол қойылды, қол 

қойылған жобалардың жалпы 

сомасы 107,53 млн теңгені 

құрады. Оның ішінде Алматы 

қаласы бойынша 15,57 млрд 

теңге сомасына 53 субсиди-

ялау шартына қол қойылды. 

Bңдеу �неркәсібі мен к�лік 

және қоймалау салалары к�ш 

бастап тұр» деді. 

Сондай-ақ шара аясында 

кредиттердің жалпы сомасы 

31,813 млрд теңгені құрайтын 

823 кепілдендіру шартына қол 

Гра н д-К а н ь он ұ л т т ы қ парк і н і ң 

үстінде орналасқан Гонконг-Чжу-

хай-Макао к�піріне келетін болсақ, 

ұзындығы 55 шақырым к�пір биіктігі 

жағынан да рекорд орнатып отыр. Ол 

жерден 275 метр биікте орналасқан. 

Үш қабат ты 99 қат ты панельден 

тұрады. Ұзындығы жеті шақырым 

бола тын су асты туннелі мен жасан-

ды аралдар салынған к�пірді салуға 

сегіз жылдан астам уақыт кетіпті. 

Маман дар к�пір сегіз балдық жер 

сілкінісіне т�теп беріп, кемінде 120 

жыл пайдалануға жарайды деп бол-

жайды. Жобаның құны – 20 мил-

қойылды, ал кепілдік сомасы 

12,488 млрд теңгені құрады. 

А л м а т ы  қ а л а с ы н д а  2 0 1 8 

жылғы 1 қазан айында жағдай 

бойынша кредиттің жалпы 

сомасы 2,923 млн теңгеге 44 

жобаға қол қойылды, бұл рет-

те кепілдік сомасы 1, 201 млн 

теңгені құрады.

Ал Алматы қаласы мәсли-

хатының депутаты, кәсіп-

керлікті  қолдау ж�ніндегі 

Қоғам дық кеңестің т�ра-

ғасы Сергей Козлов �з с�-

з і н д е  а м н и с т и я  ж ү р г і з у 

кәсіпкерлердің бұл қаражатты 

бизнесті дамыту мен кеңейтуге 

жұмсауына мүмкіндік беретінін 

атап �тті. Сондай-ақ Сергей 

К о з л о в  « D o і n g  B u s і n e s s » 

есебінің деректері бойынша, 

Қазақстан бизнесті жүргізуді 

жеңілдету үшін реформалардың 

ең к�п санын жүргізген 30 

елдердің қатарына кіргенін 

айтты. «Қазіргі уақытта біздің 

лиард доллар. К�пірмен автобус пен 

коммер циялық к�ліктер ғана жүретіні, 

жергілікті таксилердің жүруіне тыйым 

салынғаны белгілі болды. Ақпарат 

к�здерінің хабарлауын ша, к�пірмен 

жүріп �ту үшін де алдын ала билет са-

тып алу қажет. 

Айта кетерлігі, к�пірдің салтанатты 

түрде ашылу рәсіміне ҚХР Т�рағасы Си 

Цзиньпин, Гонконг әкімшілігінің бас-

шысы Кэрри Лам, ҚХР Мемлекеттік 

кеңесінің вице-премьері Хань Чжэн 

және т.б. 700-ге жуық қонақ қатысқан. 

Біздің айтарымыз – қайда жүрсе де 

қазақтың беделі үстем болғай!

мін детіміз – кәсіпкерлердің �з 

кәсіпорнын дамытуын жеңіл-

дету үшін барлық шаралар мен 

күш-жігерді қолдану» деді ол.

Депутат айтқан рейтинг 

еліміздің стратегиялық тал-

дау орталықтары емес, Дүние-

ж ү з і л і к  Б а н к т і ң  « D o і n g 

Busіness» рейтингісінің қоры-

тын дысы екенін естеріңіз-

ге сала кетейік. Бұл рейтинг 

жыл сайын әлемнің 189 елі 

арасында жүргізіліп отыра-

ды. Осы индикаторлардың 

бағалауы нәтижесінде  әр 

ел  халқының әлеуметтік-

тұрмыстық дәрежесі, бизнес 

пен инвес тицияға қолайлы 

климаты, сыртқы сауданы 

дамытудағы жетістігі, бақылау 

функцияларының аздығы 

және кедергісіз жұмыс істеу 

қағидаттары айқындалады. 

Мысалы, біздің еліміз әлемдік 

рейтинг бойынша Италия (45), 

Израиль (53), Түр кия (55), 

Люксембург (61) сияқты мем-

лекеттерден к�ш бойы озып 

кетті. Оның үстіне, Қазақстанда 

кәсіпкерлік қызметке қолайлы 

жағдай жасауға барынша ден 

қойылған. 

А.МҰСАБЕК
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– Діни білімді қайдан алдыңыз? 
Қалай қари болдыңыз?

– �рбір адамның тәрбиесі, тұлға 

ретінде қалыптасуы �зінің туып-�скен 

жерімен байланысты ғой. Бала күнім 

тәуелсіздік алған жылдарымызға тура 

келді.  6-сыныпта оқып жүргенде 

ауылдың имамы мектепке келіп, араб 

тілінен сабақ беретінін, дін үйрететінін 

айтты. 20-30 шақты бала сол кісіден 

ілім үйренуге жазылдық. Дін үйренуге 

қызығушылығым жоғары болды. Мек-

теп бітіргенше сол имамнан тәлім 

алып жүрдім. Кейін имамның ақыл-

кеңесімен діни білімімді Шымкент 

қаласындағы Арыстан баб медресесінде 

ж а л ғ а с т ы р д ы м .  О н д а  Қ ұ р а н н а н 

сабақ беретін Кәмілжан деген қари 

ұстазымыз болды. Сол кісі менің жат-

тау қабілетімнің жақсы екенін ай-

тып, Құран жаттататын орталығына 

шақырды. Ол жерде 3 жыл білім алып, 

Құранды толығымен жаттап шықтым. 

Бірақ оның мағынасын түсінбейтінмін, 

себебі араб тілін білмейтінмін. Десе 

де, �зім жаттаған аяттарды түсініп, 

түсіндіре білетін деңгейге жету үшін 

араб елдерінде білім алуды арман-

дайтынмын. Сол арманым орын-

далып,  Ливан ел індег і  Триполи 

университетінде «Шариғат. Ислам 

құқығы» факультетінде білім алуға 

Алла нәсіп етті. Университетте оқып 

жүріп, Құранның түрлі оқу жолдары 

– қырағаттарды қосымша орталықта 

оқыдым. Солайша университетті 

бітірген кезде Құранды оқудан ид-

жаза алып шықтым, яғни қасиетті 

Құранды Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 

үйреткеніндей оқуға қол жеткізіп, 

оған ресми түрде рұқсат алдым. Елге 

оралған соң қызметтік жолымды 

Астана қаласындағы Президенттік 

Мәдениет  орталығында  ғылыми 

қызметкер болып бастадым. Еуразия 

ұлттық университетінде «Дінтану» 

мамандығы бойынша магистратурада 

оқып, «Құрандағы диалог мәселесі» 

деген тақырыпта магистрлік диссерта-

ция қорғадым. Арада 7 жылдай қызмет 

еттім. Қазір Нұр-Мүбарак Египет ислам 

мәдениеті университетінде 3-курс-

та докторантурада оқимын. Бүгінгі 

түйткілді мәселе – тәкфиризм бойынша 

диссертация жазып жатырмын. 

– Қазіргі діни ахуалға қандай баға 
бересіз? Бұрын қандай едік? Қазір 
қандаймыз?

– Шынын айту керек, бастапқыда 

діни ахуал күрделі  болды. Себебі 

Кеңестік дәуірде �мір сүрдік. Ол кез-

де діннің қаншалықты шектелгенін, 

тұншықтырылғанын білеміз. Ұстаздар, 

дәрігерлер, құрылысшылар сияқты ма-

мандар үздіксіз даярланып жатса да, діни 

мамандар жүйелі түрде оқытылған жоқ. 

Ал сол Кеңес одағы ыдырағанда біз діни-

рухани вакуумде қалдық. Мұны Араб 

елдерінен, батыстан, Үндістан, Қытай 

сияқты шетелдерден келген әртүрлі 

миссионерлік сипаттағы тұлғалар 

ұтымды пайдаланды. Дінін жоғалтуға 

шақ қалып, оң-солын танып үлгермей 

жатқан халықты жан-жаққа тартып 

кетті. Алайда 1992 жылы қабылданған 

«Дін туралы» Заң 2011 жылы толығымен 

�згертіліп, жаңа жағдайдағы ахуал 

ескеріле отырып, жаңарды. Дін істері 

агенттігі құрылды. Осыдан кейін діни 

ахуалға мемлекеттік деңгейде к�ңіл 

б�ліне бастады. Дінтанушы мамандарды, 

имамдарды к�птеп дайындай бастадық. 

Мысалы, Нұр-Мүбарак университетінде 

соңғы 7-8 жылда бакалавриат, магистра-

тура, докторантураға мемлекеттік грант 

б�лінетін болды. Бұл елдегі шиеленісіп 

кеткен діни ахуалдың шешілуіне, 

реттелуіне үлкен септігін тигізіп отыр. 

Қазір халықтың сауаты осыдан 5-10 жыл 

бұрынғымен салыстырғанда біршама 

к�терілді. Жат ағым �кілдері баяғыдай 

еркін к�сіліп жұмыс істемейді, заңның 

шеңберінде жүреді. Қоғамның осындай 

талабының нәтижесінде аяғын тартып 

қалғаны байқалады. Жұмыстарымызды 

осылай жүйелі түрде жалғастыра берсек, 

діни ахуал әлі де жақсара түсетініне 

сенімдімін. 

– Атырау облысында Дін істері 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы  б о л ы п 
қызмет атқардыңыз. Еліміздің батыс 
аймағындағы ағайындар дін десе се-
кеммен қарайтын деңгейге жеткен. Сіз 
қызмет атқарған жылдары қандай еді? 
Нені :згерте алдыңыз?

жүйеге �теді, басқа мешіттер секілді 

тәртіппен жұмысын бастайды. 

Азаматтар мешіт салуға неге ынта-

лы? Ол – Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 

дәуірінен бері адамдарды тәрбиелейтін, 

тек қана жақсылық, игілік, имандылық 

насихатталатын орын.  Bздеріңіз 

білесіздер, мешітте ешқашан адамдыққа 

жат тірлік болған емес. Мешіт – 

Алланың үйі. Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): 

«Кімде-кім жерден Алланың үйін са-

латын болса, оған Алла тағала жаннат-

тан сондай сарай соғып береді» дейді. 

Сосын сол мешітте қанша адам намаз 

оқыса, соларға намаз оқуға мүмкіндік 

жасағаны үшін салған адамға ол �мірден 

�тіп кетсе де сауап жазылады. Біздің 

азаматтарымыз мешіттерді осындай 

сеніммен салып жатыр деп ойлаймын.

– Дәстүрі  дінмен сабақтасқан, 
салт-санаға ерекше екпін берген елдің 
ұрпағымыз. Соңғы кездері дәстүрді 
жоққа шығаратын діни қауым пайда 
болды. Маман ретінде дін мен дәстүрдің 
аражігін ашып баға берсеңіз... Жалпы 
к:ктен түскен киелі кітаптарда дәстүрге 
байланысты нақты байламдар бар ма?

– Дәстүр – бір елдің ғасырлар 

бойы қалыптасып, бірге жасасып 

келе жатқан әдет-ғұрыптары, тарихи 

ерекшеліктеріне, құндылықтарына 

айналған жоралғылары. Қазақтың 

дәстүрі к�п жағдайда �зіміздің ата 

дініміз – Ислам дінінің тәлімдерімен 

біте қайнасқан. К�птеген салт-дәстүрле-

рімізден Исламның тәлімін, белгілерін 

к�реміз. Мысалы, сүндет той салтын 

алайық. Сүндет – Пайғамбарымыздың 

(с.ғ.с.) «сунна» деген с�зінен шыққан. 

Ер баланың сүндеттелуі – Пайғамбары-

мыздың (с.ғ .с . )  сүннеті .  Біз  сол 

баланың сүндеттелгенін, енді азамат 

болғандығын жариялап, той жасаймыз. 

Демек, бұл – Ислам дінімен тікелей 

ұштасқан дәстүр. 

Сол секілді беташар дәстүрі бар. 

Осыған тиісетіндер к�п. Мен бұл салт-

ты тікелей шариғатымызбен байланы-

стырамын. Қалай? Беташар әулетке 

келін түскен кезде жасалады. Қазақ 

жаңа түскен келінін ешқашан үйге 

жайдан-жай кіргізіп, қазан-ошақ 

басына араластырмаған. Оны ар-

найы жоралғыларымен, салтанат-

ты рәсімімен таныстырып, сәлемін 

бергізіп барып, кіргізген. Мұның 

дінмен байланысы қандай? Шариғатта 

адамзаттың әртүрлі ұлт, ру болып 

б�лінуінің, әркімнің есім иеленуінің 

мақсаты – танысу деп түсіндіріледі. 

Адамдар танысқан кезде, арада қарым-

қатынас орнайды. Қоғамдасу, топ-

тасу, бір-біріне к�мектесу, қамқор 

болу, жақсы к�ру – осы үдерістің 

барлығы танысудан басталады. Бета-

шарда келінді – бүкіл әулетке, әулетті 

әрқайсының ерекшеліктерін айта оты-

рып, келінге таныстырады. Яғни бета-

шар – шариғаттың мақсатын орындау 

және оның салтанатты түрде жасалуы. 

Бұл – бір. Екіншіден, Алла тағала 

Құран кәрімде: «Бір үйге кіргенде 

рұқсат сұра және сәлем беріп кір» дейді. 

Үйге баса-к�ктеп кіре салу Исламның 

әдебіне жат. Ал беташарда келінді 

барлығына сәлемдестіреді, яғни сәлем 

салдырады. Осы сәлем салуды «Ал-

ладан басқаға иілуге болмайды» деп, 

жоққа шығаратындар бар. Алладан 

басқаға құлшылық мақсатында рүкуғ, 

сәжде жасауға болмайды. Ал сәлем са-

луда келін құлшылық мақсатында емес, 

амандасу, құрмет мақсатында иіледі. 

Егер мүлдем ешкімге иілуге болмайтын 

болса, Алла тағала Адам атаны жаратқан 

соң, жындар мен періштелерге: «Мен 

оны �зімнің құдіретіммен жарат-

тым. Енді сендер менің құдіретіме 

бастарыңды иіп, адамға құрмет жа-

сап, сәжде қылыңдар» деп айтпайтын 

еді ғой. Ол – Алланың құдіретіне, 

ұлықтығына құлшылық, адамға құрмет. 

Ал Адамды құрметтемеген, Алланың 

қ ұ д і р е т і н  м о й ы н д а м а ғ а н  І б і л і с 

қияметке дейін Алланың рақымынан 

қуылды, лағынеттелді. 

Ж ы л у  ж и н а у  с а л т ы м ы з  б а р . 

Пайғам барымыз (с.ғ.с) бір бауыры, 

сахабасы қиналғанда жылу жинаумен 

айналысқан. Мысалы, к�ктемде Аяг�з 

ауданындағы ауылдарды су басқанда 

Алматы облысының мешіттері жылу 

жинадық. Талдықор ған мен Алматы 

қаласынан жиналған жылуға кейбір 

отбасыларға үй алып бердік. Сонымен 

қатар қаншама к�мек жеткізілді. Міне, 

бұл да – біздің шриғаттың тәлімімен 

біте қайнасқан дәстүріміз.

Абай «Дәстүрдің озығы бар, тозығы 

бар» деп айтады. Біздің шариғатымыз 

дінге қайшы емес, қоғамның жағымды 

жақтарын қалыптастыруға үлес қосатын 

дәстүрлерді дұрыс дәстүрлер деп, ал 

діни нанымға қайшы, қоғамға зиянды 

дәстүрлерді бұрыс деп екіге б�леді. 

Алла тағала Құранда Пайғамбарымызға 

(с.ғ.с.): «Сен дәстүрге, ғұрыпқа бұйыр» 

дейді. Ғұрып деген не? Қоғамда қалып-

тасқан жағымды жағдайлар. Дәстүрге 

солай саналы түрде қарау керек. Егер 

біреу дәстүрге тіл тигізсе, олай деуінің 

себебін сұрау керек. Біздің атадінімізге, 

сенімімізге қайшы келмесе, керісінше, 

біздің шариғатпен біте қайнасқан 

дәстүр болса, ол адамның адасып 

отыр ғанын ескерткен дұрыс. Дәстүр 

мәселесіне осылай кеңдеу қараған ж�н.

– 7ңгімеңізге рақмет!

7ңгімелескен 
7сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

– Атырау облысына 2011 жылғы, 

2012 жылғы лаңкестік оқиғалардан 

кейін аймақ �те  қиын жағдайда 

т ұ р ғ а н д а  б а р д ы қ .  О л  м е ш і т к е 

келетін жамағаттың басым к�пшілігі 

салафиттік ағымға бой ұрып кеткен, 

�те агрессиялық к�зқараспен �мір сүріп 

жатқан, сол пиғылдарын іс-әрекетке 

айналдыруға бейім тұрған уақыт еді. 

Имамдар мешітте уағыз айтқан кез-

де олар тыңдамайтын, дәстүрлі �бу 

Ханифа мазхабы, Матуриди ақидасы 

туралы айтылса, қарсылық танытатын. 

Олар �здерін ықпалды сезінгендері 

соншалықты, Атыраудағы діни ахуалды 

�здеріне бағынышты к�ретін. Соларды 

ескере отырып, к�птеген жобаларды 

қолға алдық. Ең бірінші жұмысымызды 

мешіттегі жамағатпен жұмыс істеуден 

бастадық. Сол уақыттағы облыс бас-

шысы Бақытқожа Ізмұханбетовтың 

қолдауымен, оннан аса білімді, діни 

тұрғыда, дәстүр тұрғысынан сауатты 

мамандар мешіттерде тұрақты түрде 

түсіндіру, уағыз-насихат жұмыстарын 

жүргізді. Айтқандарын ұнатпаған адам-

дарды сұхбаттасуға шақырып, олар 

бір хадис айтса, біздікілер 4-5 хадис 

айтып, олар бір мәселені айтса, біздің 

мамандар соған қатысты 4-5 мәселені 

к�теріп, дәлелдеп отырды. Сол уақытта 

Ерсін �міре деген ғалымымыз сала-

фит к�семдерінің бірі болған Октам 

Зауырбековпен арнайы пікірталас 

ұйымдастырды. Ол тоғыз сағатқа 

созылды. Сонда Октамның дәлел-

дәйектерінің, пікірінің, к�зқа расының 

әлсіз ,  жаңсақ екені  дәлелденді . 

Б ұ л  п і к і р т а л а с  т е к  Қ а з а қ с т а н 

мұсылмандарына ғана емес, ТМД 

елдеріне де әсерлі болды. Татарлар, 

�збектер, қырғыздар да оны тыңдап, 

бағалады. С�йтіп, имамдарға қарсы 

шығып отыратын басқа ағымдағы бау-

ырларымыз бір жарым жылдың ішінде 

қалыпты күйге түсті. �ңгімеге ілініп 

қалудан, сұрақ қойылуынан қашатын 

болды. Мұның барлығы да – сол жер-

де жүргізілген сауатты жұмыстың 

нәтижесі. Сосын 2013 жылдың соңында 

сол кездегі облыс әкімінің орынбасары 

Шыңғыс Мұқанның тапсырмасы-

мен М.Bтемісұлы атындағы Атырау 

облыстық драма театрында алғаш рет – 

дін тақырыбына арналған «Хақ жолы» 

деген қойылым қойылды. Сценарийін 

театр директоры Асылбек Ихсанов 

жазды. Оған Астанадағы Дін істері 

агенттігі оң бағасын берді. Осыдан 

соң жат ағыммен күресте театрдың, 

�нердің мүмкіндігін қолдану туралы 

идея туып, басқа облыстарда да қойыла 

бастады. Кейін «Bнер қырандары» 

театры да осы тақырыпқа арналған 

қойылымдарын ұсынды. Кейін ел та-

рихында алғаш рет дін, жат ағыммен 

күрес тақырыбында бес б�лімнен 

тұратын «Bмірзая» деген телесериал 

түсірдік. Онда ақ пен қараның күресі 

к�рсетілген. Нәтижесінде жат ағым 

жетегінде жүргендер бұрынғыдай 

ерегеспейтін, к�рсе сыйлап, құрметтеп 

тұратын, мүмкіндігі болса, с�йлеспей 

қашып кетуге тырысатын болды. Одан 

б�лек мемлекеттік мекеме қарамағынан 

арнайы баспахана қалыптастырдық. 

Сол арқылы діни кітапшаларымызды 

200-300 мың данамен шығарып, облыс 

бойынша таратып отырдық. 

– Дәстүрлі емес діни ағымдардың 
негізгі белгілері қандай? Жақынын жат 
ағымның жетегінен құтқарғысы келетін 
адамдар қайда жүгінуі керек? 

– Жат діни ағым туралы айтқанда 

негізгі  белгілері  ретінде сыртқы 

атрибуттарға емес, адамның сана-

сына мән бергенді  ж�н к�ремін. 

Bкінішке қарай, кейде сақалмен, 

киіммен, балақпен күресіп кетіп жата-

мыз. Мәселенің түп-т�ркініне үңілетін 

болсақ, оның сақалды солай сала-құлаш 

қылып �сіруіне санасы итермеледі. 

Балағын қысқартуға да к�кейінде 

тұрған сенімі апарды. Сондықтан ең 

бірінші адамның сенімімен, түйсігімен 

жұмыс істеу керек. 

Егер бір кісі жат ағымның жете гіне 

түсіп кетсе, айналасындағы адамдармен 

қарым-қатынасы �згереді. Ғасырлар 

бойы бірге жасасып келе жатқан діни 

ұстанымымыз – �бу Ханифа мазхабы, 

Матуриди ақидасын ұстанып, осы 

дәстүрлі жолды жалғастырып келе 

жатқан Қазақстан Мұсылмандары 

Діни басқармасының жұмыстарын, 

имамдардың айтқан дарын жоққа 

шығара бастайды. Имамдарды тыңдауға 

құлқы соқпайды, оларды қолдап 

с�йлегендерді ұнатпайды. Себебі жат 

ағымдар олардың санасына ең бірінші 

мешіттегі жұмысқа, имамдарға, діни 

басқармаға қарсы түсінік береді. Сол 

себепті жақыныңыздың жат ағымда 

жүргеніне күмәндансаңыз, мешіт, 

имамдар туралы сұрап, білуге болады. 

Содан кейін үйдегі қарым-қатынасқа 

да селкеу түсе бастайды. Мысалы, 

Атырауда жүргенде бір бақуатты кісі 

үйіне шақырды. Еш нәрседен тарықпай 

мүмкіншілігі жоғары. Бала дінге енді 

бет бұрып, уағыз тыңдап, кітап оқуды 

бастаған кезде, оның дұрыс емес жол-

да екенін ескертсе, қоя салуы мүмкін. 

Ал егер үшінші, т�ртінші деңгейге 

�тіп кетіп, жат ағым �кілдерінің айт-

қанын санасына түпкілікті құйып алса, 

«басқаларыныкі қате» деген сенімді 

к�кейіне орнатып алса, оны қайтару 

қиын. Оған не айтсаң да, қабылдамайды. 

Сол себепті де алғашқы улану белгілерін 

байқаған бойда, әрекетке к�шу керек. 

Ол үшін үнемі баланың кімдермен 

араласып, кімдерді тыңдап жүргенін 

бақылауда ұстау керек.

– Бұл бағыттардың таралуына ин-
тернет :те үлкен әсерін тигізіп отыр. 
К:пшілік білмегенін діни маманнан емес, 
«гуглдан» сұрайтын болды. Ал онда 
қаншама мәлімет бар. Діни сауаты жоқ 
адамға қайсы дұрыс, қайсы бұрыс екенін 
ажырату қиын. Осы орайда, қандай 
кітаптарды оқуға, кімдердің лекцияларын 
тыңдауға кеңес берер едіңіз?

– Дін істері және қоғамдық даму 

министрлігі, Қазақстан Мұсылмандары 

Діни басқармасы барлық діни мате-

риалды дінтану сараптамасынан 

�ткізеді. Сондықтан барынша осы 

министрліктің, Діни басқарманың оң 

қорытындысын алған, Қазақстанда 

оқуға, таратуға рұқсат етілген, заңға 

қайшылығы жоқ еңбектерді оқу керек. 

�сіресе, адам дінге енді бет бұрған 

алғашқы кезеңдерде. Себебі олар ақ пен 

қараны, дұрыс пен бұрысты ажырата 

алмайды. Ал әртүрлі кітаптарды тек 

маман ғана оқи береді. Себебі оның 

діни білімі, діни сүзгісі бар. Ал уағызға 

келетін болсақ, діни басқарманың 

уағызшыларының, атап айтқанда Ерсін 

�міре, Бауыржан �лиұлы, Арман 

Қуанышбаев, Ризабек Батталұлы секілді 

тағы да басқа үлкен ғалым азамат тардың 

уағыздарына ден қойған дұрыс. 

– Мешіттерде діни сауат ашу курс-
тары ашылған. Алайда, халық оларға да 

Олар әлі намаз оқуды білмейді. Міне, 

сондай кісілер жат пиғылдылардың 

арбауына түсіп қалмауы үшін, біз 

Жұма намазынан кейін намаз үйрету 

семинарларын �ткізіп тұрамыз. Намаз 

үйренгісі келетіндер Жұмадан кейін 

қалып, үйренуіне; ары қарай білім 

алғысы келсе, курстарға қо рықпай 

келе беруіне болады. 

– Елімізде к:птеген ауыл-аймақтар-
дағы мешіттерде әлі күнге дейін сауат-
ты маман жетіспейді. Бұл мәселе неге 
шешілмей жатыр? 

– Біз Кеңес одағының тұсында дін 

мамандарын дайындаған жоқпыз. Тек 

бірлі-екілі адамдар ғана Бұқарадағы 

Араб медресесіне, Ташкенттегі Ис-

лам университетіне барып оқыды. 

О л а р д ы  д а й ы н д а у ғ а  т ә у е л с і з д і к 

алған соң ғана шындап ден қойдық. 

Қазақстандай үлкен елді 20-30 жыл 

ішінде дін мамандарымен толықтай 

қамтамасыз ету мүмкін емес. Нұр-

Мүбарак университетінің ашылғанына 

17 жыл ғана болды. Мемлекеттік 

гранттың б�лінгеніне де к�п болған 

жоқ. Сондықтан, дін мамандарының 

алғашқы 50 жылда жетіспеуі – табиғи 

жағдай. «Елу жылда – ел жаңа» дейді 

ғой. Тағы бір 15-20 жылдан кейін бұл 

мәселе толығымен шешіледі деген 

сенімдемін. �рбір ауыл, елді мекендер 

мамандармен қамтамасыз етіледі. 

– Алыс ауылдар мен аудандарда, ірі 
қа лаларда ауқатты адамдар мешіттер 
салып, к:пшіліктің игілігіне ұсынып жа-
тады. Сол мешіттердің жұмысы қалай 
үй лестіріледі? 

– Мешіт салғысы келетін азамат-

тар ҚМДБ-ға ұсыныс білдіреді. Со-

сын сол мүфтияттың рұқсатымен, 

тікелей қадағалауымен, жергілікті 

биліктің келісімімен салады. Мешіт 

құрылысы толығымен аяқталған соң, 

Діни басқарамаға тапсырылады. Себебі 

мешітті жеке кісілер жүргізбейді. Ол 

туралы арнайы заң бар. Ал қалай біздің 

Еркінбек ШОҚАЙ, Алматы қаласының бас имамы: 

�скен баласы дәстүрлі емес діни ағымға 

кіріп кеткен екен. Баланы мешітке 

апарайын десе, к�нбейді. С�йтіп, мені 

үйіне қонақ етіп, баласын дастарқан 

басына шақырды. Ал баланың ата-

анасымен қарым-қатынасы дұрыс 

емес, оларды сыйламайды, дұрыстап 

с�йлеспейді. Неге? Bйткені ата-анасы, 

туыстары оның сенімінде емес. Баласы 

үстел басына келгенімен, бізбен отырып 

тамақ ішпеді. Мені ертіп келгені үшін 

әкесіне ашуланып, тыңдамайтынын 

айтып, тұрып кетті. �кесі болса, к�з 

жасына ие бола алмай қалды. Айтуынша, 

баланың отбасымен бір дастарқан 

басында тамақтанбағанына 2-3 жылдың 

к�лемі болыпты. Бәрі үстелден тұрып 

кеткен соң, �зі тамақ істеп ішеді екен. 

Ал біздің дініміз бойынша, ата-ана 

басқа дін �кілі болса да, олармен дұрыс 

қарым-қатынаста болып, қызмет ету 

керек, оларды ренжітуге болмайды. 

Құранда: «Ата-ана сені қылмысқа 

итермелесе, олардың айтқанын жасама, 

бірақ оларға қызмет етуіңді, жақсылық 

жасауыңды тоқтатпа» дейді. Осы екі 

мәселе адамның діни тұрғыда адаса 

бастағанының айқын дәлелі бола алады. 

Мұның алдын алу үшін ата-ана 

баласын күнделікті қадағалауы керек. 

Жаман ауруды бірнеше деңгейге б�ліп 

қарағандай, жат ағыммен улануды да 

т�рт деңгейге б�ліп қарасақ, алғашқы 

екі деңгейде олардың бетін бері қайтару 

сеніңкірей бермейді. «Сондай курстарға 
барып жүріп,  басқа ағымға түсіп 
кетіпті» дегенді де естиміз. Сол курстар 
қаншалықты бақылауда?

– Мешіттердегі діни сауат ашу 

курстары Діни басқарманың ар-

найы бекіткен бағдарламасымен 

оқытады. Онда б�тен пікір наси-

хатталуы, б�тен сенімнің үйретілуі 

мүмкін емес. Себебі ұстаздар ол 

курстарға Діни басқарманың сараптау 

комиссиясының емтиханынан �ткен 

соң ғана тағайындалады. Ол жоғары 

деңгейде қадағаланады. Бірақ сауат ашу 

курстарына барып жүрген кейбіреулер 

сол мешітте жүрген басқа ағымның 

адамдарымен (мешіт баршаға ашық 

қой) әңгімелесіп, солардың уағызына 

еріп, сауат ашу курстарын тастап кетуі 

мүмкін. Сосын адамдар оны «мешітке 

діни сауат ашу курсына барды да, ада-

сып кетті» деп ойлайды. Сондықтан 

ата-ана баласын діни сауат ашу курста-

рына берсе, қадағаласын. Бала сабаққа 

кіріп, ұстазға барды ма, әлде мешітке 

келіп, �зге адамдармен араласып 

жүр ме? Ал ересек адамдар сауат ашу 

курсына барса, тек сол курстардағы 

сенімді ұстаздардан ілім үйренуі ке-

рек. Мәселе адамның �зінде. «Bзіңе 

�зің берік бол, к�ршіңді ұры тұтпа» 

деген с�з бар. Адам �зіне берік болса, 

мешітте адаспайды. К�птеген кісілер 

Жұма намазына бірінші рет келеді. 

« А Н А  Т І Л І Н І Ң

ҰЛТТЫҚ ДӘСТҮРІМІЗ 
ИСЛАМ ДІНІМЕН 
БІТЕ ҚАЙНАСҚАН

Азаматтың суреттері
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к�шу ана тіліміздің, ұрпағымыздың 

болашағын ойлау, қолданыс аясының 

одан әрі кеңейе түсуіне мүмкіндік жасау, 

тілдің ішкі табиғатына әліпбиіміз арқылы 

қазақы айтылым (орфоэпия) мен жазы-

лым (орфография) талаптарын жүйеге 

түсіру деп қарауымыз қажет. 

Кешегі  �ткен кеңестік жүйенің 

солақай саясаты кесірінен қазақ тілі ды-

быс жүйесінде жоқ орыс тілінің ё, ю, я, 

в, ф, х, ч, ц, ь, ъ әріптерін әліп биімізге 

еріксіз енгізгені баршаға белгілі. Оны-

мен қоймай, әліпбиіміз кирилл жазуына 

ауыс тырылып, орыс тілінен және сол 

арқылы басқа тілден енген �зге с�здерді 

де орысша қалай айтылып-жазылса, 

қазақ тілінде де солай қолданылуы керек 

деген талап қойылды. 

деген ой дұрыс емес» дейді. Ғалымның 

бұл с�зінің дұрыстығын тіліміздің қазіргі 

жайынан анық байқалады. Бұл ж�нінде 

Ш.Құрманбайұлы: «Терминоло гия-

мыздың 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 олқылықтарды ж�нге келтіруге 

к�мектеседі. Қазіргі заман – жазу заманы. 

Жазу – әрбір халықтың рухани, мәдени 

�суін, даму деңгейін к�рсететін әлеуметтік 

мәні зор құбылыс. Ол �ткен мен бүгінді, 

бүгін мен келешекті жалғастыратын алтын 

к�пір. Сондықтан жазу, әліпби – адам-

зат тарихындағы құнды дүниелердің бірі 

ретінде ұрпақтан-ұрпаққа мирас етіп 

қалдыратын байлығымыз. Адам жазу 

арқылы сауатын ашып, білім алып, 

байланыс жасап отырады. Осы жазу-

лар бүгінгі ұрпақтың орфоэпия (айты-

лым) заңдылықтарын ұмытып, айтуы 

да, жазуы да орфография (жазылым) 

заңдылықтарымен жүруіне итермеледі. 

Қазіргі жастар арасында тілдің айтылым 

(орфоэпия) және жазылым (орфография) 

заңдылықтарын ажырата қарамай, жазы-

лым бойынша с�йлеуі етек алып бара жа-

тыр. Олар ана тіліміздің басты ерекшелігін 

танытатын – үндестік заңын мойындағысы 

келмейді. 

«Латыншаға к�шудің терең логикасы 

бар. Бұл қазіргі заманғы тех нологиялық 

ортаның, коммуни ка цияның, сондай-ақ 

ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 

үрдісінің ерекшеліктеріне байланысты» 

деп Елбасы айтқандай, латын әліпбиіне 

к�шу – заман талабы. 

Қазіргі таңда латын әліпбиі үлкен бе-

делге ие болып, мүмкіндігі де зор екендігін 

– шабытымның үш қайнар бұлағы» 

дейді. Орыстың жазушысы А.Чехов: 

«Бірер тіл білмеген адам �зін паспорт-

сыз жандай сезінеді» деген екен. Олай 

болса, «Полиглот» деп ондаған тілдерді 

қатар үйренуге қабілетті адамдарды ай-

тады. Сондықтан білім беру жүйесінде 

үштілділік мәселесі қалай жүзеге асыры-

лып жатыр? Тілдерді оқытудың жаңаша 

әдістемесі  қандай? Педагогикалық 

әдістемені қалай жетілдіру керек деген 

сұрақтардың аясында озық идеяларға, 

озат тәжірибелерге, инновациялық 

әдіс-тәсілдерге негізделген жаңа типтегі 

б а ғ д а р л а м а л а р д ы  о қ у - ә д і с т е м е л і к 

кешендерді әзірлеу – тілшілердің алдында 

тұрған жауапты іс болып есептелінеді.

Қазіргі заман талабына сай озық 

әдіспен оқытудың бағдарламасын жа-

сау талабын алға қойған Президент 

тапсырмасы дәл қазір нақты сипат ала 

бастағанын аңғарып отырмыз. Елбасы-

мыз Н.�. Назарбаевтың «Үш тұғырлы тіл 

саясаты» біздің пәнімізде жүзеге асыры-

лады. Білім беру мекемелерінде оқушылар 

білімді мемлекеттік тілде алса, сонымен 

қатар орыс, ағылшын, неміс тілдерін де 

сол деңгейде меңгеруде. Қазіргі таңда 

шет тілдерін меңгеру – �зекті мәселе. 

Bйткені Қазақстанда әртүрлі шетел 

фирмаларының тілді жетік меңгерген 

мамандарға зәру екендігі анықталған. 

Осы тұрғыда біз алдымызға мақсат 

қойып, оқып отырған шет тілін тек 

оқулықпен оқытуға шектелмей, қазіргі 

жаңа оқыту технологияларының негізінде 

интерактивті әдістер арқылы жүзеге асы-

ру қажет. Ел мен ел, халық пен халық 

жиі араласып, халықаралық қатынастар 

ерекше к�теріліп жатқан қазіргі таңда 

дүние жүзінің әлеуметтік мәдени талап-

тілегіне орай бірнеше тілді қатысымдық 

құзыреттілікті дамыту күрделі міндеттердің 

бірі болып табылады. Адамдар ең бірінші 

бір-бірімен тіл арқылы қарым-қатынас 

Мысалы, «ң» әрпінің орнына «n», 

«�» – «о», ал «ү», «ұ» орында рына «u» 

қол да нылғаны белгілі. �рине, бұл 

әріп термен-ақ жо ғарыда айтылғандай 

ақпараттар беріліп жүрді, әлі беріліп 

те жүр. Бірақ оның бәрі қазақ т�лтума 

дыбыстарының шет қалуына, ауыз-

ша айтылғанмен, жазғанда к�птеген 

бұрмалаушылықтың болуына әкелді. 

Мысалы, «Бүгін үйде болмаймын, 

Жеңіс күніне арналған шараға бара-

мын» деген с�йлем былай жазылады: 

«bugin uide bolmaimyn, zhenis kunine 

arnalgan charaga baramyn». С�йлемдегі 

а қ п а р а т  т ү с і н і к т і  б о л ғ а н ы м е н , 

айтқанда дұрыс дыбыстағанымызбен, 

айналып келгенде қазақ тілінің 

құрылысын толықтай бұзушылық бо-

лып шығады. 

Міне, сондықтан қазақ әліпбиін 

латын графикасына к�шіруге байла-

нысты шаралар осы мәселені шешуге 

байланысты болып келеді. Бірақ осы 

тәжірибелердің бәрі еліміздегі ресми 

болмаса да кириллмен қатар латын 

әрпінің кең тарауының басы болды. 

Осындай жағдай ҚР азаматының 

жеке куәлігі және халықаралық пас-

порт, жүргізуші куәлігі, банк карточ-

калары сияқты құжаттарда да молынан 

кездеседі. Жалпы тәуелсіздік жылда-

ры халықаралық коммуникациялық 

кеңістікке бейімделген латын 

графикасындағы жазуы бар осы 

құжаттардың пайда болуы да тек 

іс қағазы емес қоғамдық санаға, 

әліпби қолданысына үлкен �згеріс 

әкелді, бұл құжаттардың жаппай 

қолданыста болуының �зі қазіргі 

болып отырған әліпби ауысуына 

дайындық сияқты сипат алды. Себебі 

адамдар �з аты-ж�нін болса да ла-

тынша оқыды, үйренді, әріпке к�з 

үйретті. 

Енді жалпы латын алфавитінің 

біздегі қоғамдық �мірдегі басқа да 

қолданысына келер болсақ, бүкіл 

әлемдегі сияқты Қазақстан Респуб-

ликасында к�птеген шетелдік ком-

паниялар, фирмалар, инвестор-

лар қызмет етеді. Ағылшын тілінің 

іскерлік, экономикалық салада кеңінен 

тарауы да латын графикасының 

күнделікті �мірде, әсіресе қалалық 

лингвистикалық кеңістікте молынан 

кездесуіне мүмкіндік жасап отыр. 

Қалалардың �суіне байланысты ур-

бонимдер де салалық, тілдік бағыт 

жағынан кеңею үстінде. Солардың 

ішінде тек қана кирилл әрпіндегі не-

месе қазақша ғана емес, латын әрпімен 

жазылған ағылшынша, түрікше және 

тағы басқа тілдердегі атаулармен қатар 

латын әрпімен жазылған қазақша 

және орысша онимдер де жеткілікті. 

Енді соларға тоқталып �тсек. 

Қалалық ономастика кең диапазон-

ға ие құбылыс. Оған к�ше атаула-

ры, шағын аудандар, әлеуметтік-мә-

дени құрылымдар (мектеп, аурухана, 

балабақша және т.б.) атаулары сияқты 

к�п нәрселер енеді. Осының бәрі 

қалалық әлеуметтік-кеңістіктегі тіл 

құбылысын қамтиды. Бірақ соның 

ішінде үлкен құбылыстың бір ғана са-

ласын – қаладағы іскер кәсіпорындар, 

жалпы экономикалық іскерлікпен, 

кәсіпкерлікпен байланысты атаулар-

дың басым екенін айтқан ж�н. Бұл 

бағыт – қазір «эргоурбонимдер» деген 

атау алған тілдік, лингвомәдени зерт-

теу саласы болып табылады. Атау екі 

с�зден құралады, ол «эрго» – грекше 

«ergon» – жұмыс және түбірі «қала» 

с�зінен тараған «урбоним» с�здерінен 

құралған. 

Қаладағы эргоурбонимдерді 

бірнеше салаға б�луге болады: сауда-

саттық орындар, қызмет к�рсету 

о р т а  л ы қ т а р ы ,  ф и р м а л а р ,  к і ш і 

кәсіпорындар және т.б. Олардың 

қалалық тілдік кеңістіктегі орын алу, 

к�ріну түрлері: маңдайшалар, жар-

намалар, баннерлер және т.б. Жалпы 

түрде қалалардың эргоурбонимдік 

номинациялар номенклатурасын 

мынадай деңгейге б�луге болады: 

халықаралық эргоурбонимдер; ТМД 

к�лемінде туындағандар; шығыстық 

т і л д і к  м ә д е н и  с и п а т  т а ғ ы л а р ; 

қазақстандық немесе автохтондық 

эргоурбонимдер. Осы лар дың к�бі 

дерлік латынға ауыса бастады. 

Іскерлік саласында, соның ішінде 

мұнай �ндірісінде, оған қызмет етуші 

түрік компанияларының да үлесі 

жоғары, сондықтан түрікше номинаци-

ялар да негізінен латын графикасында 

кездеседі. Қазір елімізде мың жарым-

нан аса түрік компаниялары бар екен, 

демек, осыншама латын атаулары бар 

деген с�з. Мысал үшін мыналарды ғана 

атап кетуге болады: «Basaran group», 

KOÇ Holding, YILDIRIM, Yildizlar 

SSS, KIBAR Holding, Ulker Group, 

«Turkuaz Group», «YildirimGroup», 

«Yi ldizHolding»,  «AkfelHolding», 

«AselsanElectronic», «Acibadem», «Calik 

Holding», «Аgrobest Group», «Yildirim 

Holding», «Yildizlar SSS Holding» және 

тағы басқа атаулар. Болмаса итальяндық 

«Saipem International B.V.(ENI Group 

C o m p a n y ) » ,  қ а з а қ с т а н д ы қ  Т О О 

«Magnum Cash&Carry», «Astana», 

«Dastan Hotel Aktobe» және мыңдаған 

америкалық, Батыс Еуропа елдері 

компаниялары бар екенін ескерсек, 

соның ішінде жүздеген латын әрпімен 

жазылып жүрген отандық компания, 

фирмаларды айтуға болады. Айта кету 

керек, еліміздің к�птеген үлкен ком-

паниялары �з атауларын бұрыннан-

ақ әлемге ортақ латын алфавитінде 

жазып келді. Қазірдің �зінде елімізде 

жаңа қабылданған латын әліпбиінде 

ж а з ы л ғ а н  м ы ң д а ғ а н  а т а у л а р д ы 

к�руге болады. Еліміздегі үш тілде 

оқыту концепциясын жүзеге асыруға 

бағытталған жұмыстар, жүздеген 

ағылшын тілі курстары, алыс шетелмен 

байланыстың күннен-күнге нығаюы, 

шетелде оқып және жұмыс істеп жүрген 

қазақстандықтардың к�беюі, әлемдік 

интернет, әлеуметтік жүйелердің 

кеңінен тарауы, міне, осының бәрі 

еліміздегі латын графикасының барған 

сайын тарап бара жатқанынан ха-

бар береді. Енді қазақ тілінің латын 

әліпбиіне к�шуі ұлттық тіл деңгейіндегі 

жазудың жаңа нұсқасын жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

Н.САЙЛАУОВА,
педагогика ғылымының докторы, 

Ж.АБДРАХМАНОВА, 
филология ғылымының кандидаты 

Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да 

қастерлі, құдіретті ұғым. �лемдегі жо-

ғары дамыған елдердің санатына енуді 

к�здеген еліміздің басты мақсаты са-

уатты, саналы ұрпақ тәрбиелеу болып 

отыр. Бұл дегеніміз – �з ана тілінде еркін 

с�йлей, сауатты жаза алатын, оның салт-

дәстүрлері мен тарихын терең меңгерген 

ұрпақ. Бүгінгі күннің басты талабы тілді 

шұбарламай, анық, сауатты жаза білу 

саясаты болып тұр. 

Сол саясаттың бір ұшы қазіргі қазақ 

жазуында қолданылып жүрген әліпбиді 

латын әріптерімен ауыстыру мәселесіне 

келіп тіреліп отыр. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев «Қазақстан – 2050» Стра-

тегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

Халқына Жолдауында латын қарпіне 

к�шу мәселесіне тоқтала келіп: «Біз 

2025 жылдан бастап әліпбиімізді ла-

тын қарпіне, латын әліпбиіне к�шіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып ше-

шуге тиіс принципті мәселе. Бір кезде 

тарих бедерінде біз мұндай қадамды 

жасағанбыз. Балаларымыздың болашағы 

үшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз 

және бұл әлеммен бірлесе түсуімізге, 

балаларымыздың ағылшын тілі мен 

интернет тілін жетік игеруге, ең басты-

сы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай 

туғызады» деп атап к�рсетті. Мұны ел 

ертеңі үшін болашаққа батыл қадам 

жасап, елімізді т�рткүл дүниеге таны-

тып келе жатқан Елбасының тағы бір 

маңызды бастамаларының бірі және 

дер кезінде қозғалған, ана тіліміздің 

болашағы үшін жасалған басты қадам деп 

қараймыз. Бұл дегеніміз қазіргі уақытта 

қолданыстағы кириллицаға қырын қарау 

деп түсінбеуіміз керек.Керісінше, таза 

қазақ әліпбиін жасау бағытындағы игілікті 

қадам деп түсінеміз. Латын әліпбиіне 

Президент жүктеген тапсырмаларға 

сәйкес, Тілдерді қолдану мен дамы-

тудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы мен «Тіл дердің 

үштұғырлығы» мәдени бағдар ламасында, 

Қазақстан Республикасында білім беруді 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында, 2020 

жылға қарай «... барша қазақстандықтар 

қазақ тілін, орыс тілін – 95% және 

25% – ағылшын тілін меңгеруі тиіс» 

делінген. К�птілді оқыту – білім берудің 

қоршаған әлемде болып жатқан үдемелі 

�згерістерге бейімделгіштігін күшейтетін 

лингвис тикалық біліктілігі жоғары 

дамыған, бәсекеге қабілетті жастардың 

қалып тасуына септігін тигізетін жаңа 

үлгісін құруды к�здейді. Осы орайда үш 

тілде (қазақ, орыс, ағылшын) бірдей 

оқытуды білдіретін к�птілді оқыту 

бағдарламасының бірегейлігін атап �ту 

керек. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.�.Назарбаевтың «Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан 

х а л қ ы н а  Ж о л д а у ы н д а  « Т і л д е р д і ң 

ү ш т ұ ғ ы р л ы ғ ы »  м ә д е н и  ж о б а с ы н 

кезеңмен іске асыруды қолға алуды 

ұсынды. «Қазақстан бүкіл әлемде халқы 

үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел 

ретінде танылуға тиіс. Бұлар: қазақ тілі 

– мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық 

қатынас тілі  және ағылшын тілі  –

жаһандық экономикаға ойдағыдай кірігу 

тілі» атап к�рсетілді. Иә, «үштілділік» са-

ясатын қайта қарау қажет деген пікірлер 

жиі қылаң беріп жүргені жасырын емес. 

Десек те, Елбасының: «Қазақ тілі үш 

тілдің біреуі болып қалмайды. Үш тілдің 

біріншісі, негізгісі, бастысы, маңыздысы 

бола береді» деп ескерткен. �лемдегі 

Тіл тазалығы тікелей бұзылып, 

тілімізге жат дыбыс тіркестері кедергісіз 

еніп, тіліміз шұбарланып, ұлттық бояуы 

мен �зіндік реңін жоғалтты. Бір тілден 

екіншісіне с�з ауыса берсе де, әр тілдің 

�зіндік дыбыстары мен жазу емлесі бо-

латынын есте сақтаған ж�н. Жазудан 

айту басым болған кезеңдегі «оқымаған» 

халық орыс тілінен келген с�здерді �з 

тілінің ұлттық бояуымен к�мкеріп: жәшік 

(ящик), б�телке (бутылка), б�шке (боч-

ка), бәтеңке (ботинка), шәйнек (чайник), 

кәмпит (конфеты), ұшқыш (летчик), 

пәнер (фанер), жорнал (журнал), с�мке 

(сумка) деп, �з с�зі етіп алған еді. Осы 

халықтық ұстаным А.Байтұрсынұлы 

сияқты ғалым еңбектерінің негізгі тірегі 

болды. 

Тілді тіл ететін, болмыс-бітімін 

айқындап тұратын басты заңды лық-

тарының бірі – дыбыстардың бір-бірімен 

к�рші тұруы, тіркесіп жазылуы. Қазақ 

тілінде буын, с�з ішіндегі және с�з 

бен с�з аралығындағы дыбыстар �зара 

келісіп, үйлесіп, үндесіп, үндестік заңына 

бағынып тұрады. Бұл заңнан тысқары 

тұрған дыбыс, буын не с�з болмайды. 

Ал тілінде үндестік заңы емес, с�з екпіні 

үстем орыс тілінен енген с�здер қазақ 

тілінің басты заңдылығына кері әсер 

етіп келеді. Сондықтан қазақ тіліндегі 

әр с�здің табиғи бояуы дыбыстар тіркесі 

арқылы, яғни үндестік заңы арқылы та-

нылады. Орыс тілі және осы тіл арқылы 

дауыстының не бірнеше дауыссыздың 

с�з ішінде, әсіресе бір буында қатар келуі 

қазақ тілінің табиғатына жат тіркесімдер 

болып табылады. Осындай тіркесі бар 

с�здер қазақ с�зінің ұлттық бояуына 

дақ түсірді. Мысалы: поэма, дуэт, ка-

као, соус, оазис, Аида, Раиса сияқты т.б 

с�здер тіліміздің айтылым табиғатына 

сай келмей тұр. Кейбір ғалымдар «қазақ 

дамыған отыз елдің қатарына қосылу 

үшін билік «үш тұғырлы тіл» саясатын 

қолға алып жатқаны белгілі. Ақпараттық 

техниканың дамыған заманында тілді 

үйрену қиындық тудырмайды, қайта к�п 

тіл білгеннің ешбір зияны жоқ. Бірақ 

қазақ баласы әуелі отбасында қазақы рух-

пен тыныстап, ана тілінің нәрлі уызына 

қанып, ұлттық рухани тәрбиенің қайнар 

бұлағынан сусындап �суі керек. 

А л ғ а ш қ ы  т ә р б и е н і  а н а  т і л і н д е 

қабылдап, қазақы қасиетпен жетілген 

бала кейін қандай ортада жүріп, қанша 

тіл үйренсе де, �з тілін ұмытпайтын, 

ұлттық қасиетінен к�з жазып адасып 

қалмайтын болады. �лихан Б�кейханов 

сынды алаш арыстарымыздан бастап, 

кешегі Абай Құнанбайұлы, М.�уезов, 

Қ.Сәтбаев сияқты талай тарландарымыз 

орыс тілінде білім алса да, ана тілінің 

идеологиясы мен мәртебесін ең жоғары 

орынға қойған. Bйткені олардың бәрінің 

де тілі қазақша шыққан, бірі ауыл мол-

дасынан хат таныса, енді бірі ана тілінде 

мұғалімдерден тіл сындырған. Тіл ана тілде 

сайрап тұрғандықтан, ешкім оған балта да 

шаба алмаған. Қазақ халқы – табиғатынан 

еліктегіш, қабылдағыш халық.

Кеңес заманында орыс тілі заманның 

кілті болды. Бұл – заман талабы еді. Енді 

алдағы асу – ағылшын тілі. Адам к�п тіл 

білген сайын оның к�кірек к�зі ашы-

лып, �мірінің к�кжиегі кеңіп, �рісі ұлғая 

түсетін болады. Қазақ халқында «Жеті 

жұрттың тілін біл, жеті түрлі ілім біл», «Бір 

тіл білген – бір адам, екі тіл білген – екі 

адам» деген халық қағидаты бар. Шығыс 

ғұламасы әл-Фараби жетпіске жуық 

тілді меңгерген. Жазушы-аудармашы 

Г.Бельгер: «Неміс тілі, қазақ тілі, орыс тілі 

тілінде сингармонизм елеулі �згеріске 

ұшырады» деген пікір айтып, аралас 

буынмен жазылған кейбір с�здердің 

«естілімі әуезді де әсем ырғақты» айты-

латынын тілге тиек етеді. Шындығында, 

аралас буынмен жазылса да, «бидай», 

«ғибрат», «жиhаз», «жина», т.б. с�здердің 

орфоэпиясы аралас емес екенін ескеру 

керек. 

Басқа тілдің с�здеріне есікті айқара 

ашып, сол күйінде ала беру тілдің 

лексикалық жүйесінде �зге с�здердің 

салмағы артып, �з ана тіліңдегі с�здің 

азаюына әкеп соқтырары с�зсіз. Мұндай 

әрекеттер тілді �шірмесе, �сірмейді. 

Бүгінгінің білікті ғалымдарының бірі 

Б.Қалиев: «Халықаралық терминдер 

барлық тілде еш �згеріссіз алынады 

танытып отыр. Жер бетінде латын 

әліпбиі барлық салада қолданылатыны 

байқалады. Барлық дәрі-дәрмек атаулары, 

математика, физика, химия формулала-

ры, к�птеген терминдер, мамандықтарға 

қатысты ғылыми әдебиеттер, т.б. ла-

тын әліпбиімен байланысты екенін 

байқауға болады. Қорыта айтқанда, 

латын тіліне к�шудегі біздің ұтатын 

нәрселеріміз ұшан-теңіз. Кезінде жазу 

емлесінде жіберілген орайсыздықтарды 

ж�нге келтіреміз және қазақ тілі үшін 

тән емес, басы артық дыбыстарды ал-

май, артық таңбалардан арыламыз. 

Интернеттегі �зімізге қажетті сайттарды 

�з таңбаларымызбен-ақ ашу мүмкіндігіне 

ие боламыз. Интернет, халықаралық по-

шта, к�лік, тағы да басқа әлемдік қарым-

қатынас құралдарын қолдану мейлінше 

жеңілдейді. Қо ғамда к�рнекі ақпарат, 

жарнама, түрлі тауарлар мен заттар, ин-

тернет ар қылы �мірімізге әлдеқашан ен-

ген әліпбиді заңдастырамыз. Ең бастысы, 

мемлекеттілігі бар түркі ағайындармен 

байланысымыз бұрынғыдан да арта 

түседі. Халық �з еркімен таңдау мүм-

кіндігі мол болып тұрғанда әлемнің озық 

елдері игілігін к�ріп, к�пшілігі қолдап 

отырған латын әліпбиіне біздің де к�ш-

кеніміз құптарлық іс деп білеміз. Латын 

графикасы арқылы таңбаланған қазақ 

әліпбиі мен жазуы қазақ елін биік белес-

терге бастайтын сара жол. 

Маржан АМАНҒАЛИЕВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университеті
к:птілді білім беру факультетінің аға 

оқытушысы

жасайды дейтін болсақ, сол тіл арқылы 

түрлі мәдениеттер арасындағы тілдесу 

диалогпен �ркендейді. Тіл – әр ұлттың 

дәстүрлі мәдениетімен астасатын күрделі 

қарым-қатынас құралы. Қазіргі заманғы 

инновациялық технология бүгінгі күні 

еліміздегі білім беру мекемелерінде 

білім алып жатқан оқушылардың, тіл 

үйренушілердің әлем халқы тілдерімен 

тілдесуіне мүмкіндік беріп отыр. «Адам 

�мірінің шегі бар, ал білімнің шегі жоқ» 

деп атап �ткен Елбасы оқушы жастарды 

ғұмыр бойы білімнің тұнғиығына терең 

үңілуіне шақырды. «Мен бүгінгі ұрпақтың 

үш тіл білуін қолдаймын. Мемлекетік тіл 

– мемлекет құрушы ұлт тың тілі, ал орыс 

тілін білу – ұлы бай лық. Ағылшын тілі 

ілгерілеушілік пен технологиялардың тілі 

болғандықтан біз оны үйренуге тиіспіз. Ал 

қазақ тілі барлық Қазақстанды біріктіріп, 

жа қын  дастырып �зара түсіністік пен сүйіс-

пен шілікке жетелейді» деді. 

Тілдердің үш тұғырлылығы идеясына 

Елбасы нақты анықтамасын да береді: 

қазақ тілі мемлекеттік дәрежесінде мем-

лекет �мірінің бар саласында «бүкіл 

қоғамымызды біріктіруші» қызме тін 

атқарса, орыс тілі ұлт �кілдері арасын-

дағы қарым-қатынастарға қызмет етеді, 

ал ағылшын тілі әлемдік экономикаға, 

әлемдік қауымдастыққа кірігуімізге қызмет 

етеді. 

Ж.ҚЫРЫҚБАЕВА, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің 
оқытушысы

ЖҰРТ БОЛЫП 
ҚҰПТАРЛЫҚ ІС

КӨП ТІЛ БІЛУ – 
ЖАҺАНДЫҚ ТАЛАП

Уақыт қажеттілігінен 
туындаған

Латынға көшу 
мәселесі бір жағынан өз 

ана тіліміздегі төл сөздерімізді 
жазуда кеткен олқылықтарды 

жөнге келтіруге көмектеседі. Қазіргі 
заман – жазу заманы. Жазу – әрбір 

халықтың рухани, мәдени өсуін, даму 
деңгейін көрсететін әлеуметтік мәні зор 

құбылыс. Ол – өткен мен бүгінді, бүгін мен 
келешекті жалғастыратын алтын көпір. 

Сондықтан жазу, әліпби – адамзат 
тарихындағы құнды дүниелердің 

бірі ретінде ұрпақтан-ұрпаққа 
мирас етіп қалдыратын 

байлығымыз.

Бетті дайындаған
 �теген Н�УКИЕВ 

Атырау облысы
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Иә, ұлттық тіл білімі ғылымының тілі – 

қазақ тілі, ол – мемлекеттік тіл. Сондықтан 

да «осылай, тіл мәселесі шешіледі» деуге 

толық негіз бар. Солай дегенмен, бұл 

қалайша, аса күрделі мәселе бір мезетте 

бірден шешіле салады? Оның себебі мы-

нада: 

Біріншіден, латынға к�шу дегеніміз, 

қазақ тіл білімі ілімінің заңдылықтарын, 

ере желерін, жалпы ғылымды қайта қа рау, 

оны ұлттық қалыпқа келтіру деген с�з.

Екіншіден, ғылымның идеология-

лық (теориялық) негіздері дұрыс, Ах-

мет Байтұрсынұлы үлгісінде қалыптас-

тырылған.

Үшіншіден, Ахаңның ұлттық тіл білімі 

теориясы қазіргі таңдағы қазақ тілінің 

�ркендеп-�скен деңгейін ескере отырып 

немесе оның �су деңгейіне сәйкестендіріп 

жаңғыртылған.

Т�ртіншіден, ғылым атаулары ұлт 

тілінде �рнектелген.

Бесіншіден, ұлттық ғылыми �рнек 

қалыптастырылған. 

Алтыншыдан, ұлттық ғылым ті лі  нің 

ақпараттылығы қамтамасыз етілген. 

Жетіншіден, ғылым тілі тұрпаттан-

дырылған (формализация).

Бұл дегеніміз – ұлттық ғылым �з 

тұғырына қонды деген с�з. Енді оны орны-

нан қозғау қиынның қиыны, мүмкін емес 

десе де болады. Осы атал ған фактілерді 

іске асыру үшін Ахмет Байтұрсынұлы 

еңбектеріндегі тіл білімі ілімінің тео-

риясы кеңінен қолданылатын болады, 

қолданылуы тиіс, әрине. Ол ілім теориясы 

осы уақытқа дейін жарияланбағандықтан 

немесе ол қоғамға жат элемент еңбегінің 

нәтижесі танылғандықтан, оны қоғамның 

тұты нуына тыйым салынған еді. Енді 

соны жария ету, қайта жасау қажеттілігі 

туып отыр. Ол қалай жасалмақ? Біздің 

зерттеулеріміздің нәтижесінде мынандай 

(Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі ілімінің 

теориялық негіздері) бағдарламалық жоба 

дүниеге келді. Бағдарламамыз т�рт түрлі 

қомақты да, атқарылуы күрделі жобалар-

дан тұрады:

1-жоба. Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі 

ілімі атауларының к�птілдік (қазақ, орыс, 

ҒЫЛЫМ
ҰЛТ ТІЛІНДЕ 
СӨЙЛЕУІ ТИІС «ҚҰҚЫҚ» пен 

«ҚҰҚ» ХАҚЫНДА

ҚазҰУ – үздіктер көшбасшысы

араб, ағылшын), екіжақ (ұғым, этимоло-

гия) түсіндірме с�здігін жасау.

2-жоба. Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі 

ілімі атауларының жасалу теориясын 

әзірлеу.

3-жоба. Ахмет Байтұрсынұлы тіл білімі 

грамматикасы теориясын жасау.

4-жоба. Ахмет Байтұрсынұлы тіл білі-

мінің жалпы теориясын жасау. Бағ дар-

ламаны орындауға жиырмаға жуық белгілі 

мамандарды қатыстыру к�зделіп отыр, 

аяқталу мерзімі – бір-ақ жыл. Ендігі мәселе 

қаражатқа тіреліп тұр. Жұмысқа, негізінен, 

тіл білімі институтының қызметкерлерін 

тарту жоспарланған. 

Ал енді латынға к�шу, жазуымызды 

латынға к�шіру ісінде асқан парасат-

пайым қажет екендігін, бұл істің жай 

емес, ғылыми проблема екендігін оған 

тартылған жұрт түсіне ме екен? Түсінсе, 

жақсы. Сонда ғылым қалай жасалады 

екен? Тарихи қалыптасқан дәстүр бойын-

барынша тарылтып, оның еркін дамуына 

нұқсан келтіреді. Қазақ тілі ғылым тілі 

болудан мүлде қалатын болады. Себебі 

ғылым атаулары қазақша с�йлемеген 

жерде қазақ тілі ғылым тілі болады немесе 

болды деп айту орынсыз. Мүмкін қазақ 

тілін ғылым тілі етудің қажеті де жоқ шығар 

немесе сондай мәселе тіпті қойылмаған 

да шығар. Бірақ ұлт бар жерде оның тілі 

бар, тілдің �сіп-�ркендеуі қажет. Ол 

үшін ұлт тілі �мірдің бар саласында еркін 

қолданыста болуы шарт. Олай болмай-

ынша, тілдің қалыпты дамуы қамтамасыз 

етілмейді. Сондық тан да тіл мәселесі оның 

еркін дамуына жағдай жасалғанда барып 

шешіледі. Ғылымның қазақ тілінде жасал-

мағандығы қаншалықты шындық болса, 

оның атау лары біз үшін «халықаралық» 

болып танылуы да шындық. Себебі қазақ 

тілі к�шіретін, айнытпай ұқсататын орыс 

тілінің ұстанған бағыты – осы. Bзі жасаған, 

�зі тудырған атаулар болмаса, жат тілдік 

ғылым атаулары тұрақты қалыптасқан 

болатын. Ал қалыптасқан атаулар болса 

түгелдей дерлік шет тілдерден ауысқан, 

орыс тіліндегі атаулар тым аз. Сондықтан 

да оларды игеру қазақ тіліне де оңайға 

түспеген болар еді. Сонымен қатар мектеп 

математикасы атауларымен салыстырғанда 

ж о ғ а р ы  м а т е м а т и к а  а т а у л а р ы н ы ң 

күрделілігі, әрі тым дерексіздігі оны нақты 

зат, нақты та биғат құбылыстарымен са-

лыстыруды қиындатып, балама табу ісін 

баянсыз етер еді және де мектеп мате-

матикасында анықталған атаулардың 

қайсыбірі жоғары математикада қайта 

анықталып, жаңа қырларымен танылып 

жатады. Мұндай жағдайда, яғни мек-

теп математикасы атауларының ұлттық 

нұсқасын жасау барысында, атау мағынасы 

жан-жақты қарастырылмаған жағдайда 

бастапқы ұлттық атаудың мағынаны толық 

бейнелеуге дәрменсіздігі к�рініс береді. 

Осыдан келіп атаудың ұлттық тілдегі бала-

ша, алға қойылған проблеманы шешуге 

қажетті материалдар жинақтау қажет, 

оның ішінде, сол проблеманы шешуге 

бағытталған отандық ғылыми мектептер, 

оның жетеқші ғалымдарын анықтау аса 

маңызды. Ондайлар анықталғаннан кейін 

олардың еңбектерін іске жарату – парыз. 

Ондай мектеп бізде бар. Ол – мемлекеттік 

сыйлықтың иегері, физика-математи-

ка ғылымының докторы, профессор, 

Л.Н.Гумилев атындагы Еуразия ұлттық 

университеті жанындағы Жасанды интел-

лект институтының директоры Алтынбек 

Шәріпбаев мектебі. Бұл мектеп универси-

тет ашылғаннан бері жұмыс істеп келеді, 

яғни 20 жылдық тарихы бар деген с�з. 

Адами қасиеттің жақсы үлгісі ретінде 

ұлт тілінің нағыз жанашырлары туралы айта 

кеткенді ж�н к�рдік. Нағыз жанашырлары 

дегеніміз,  біздің түсінігімізше, тіл, 

мемлекеттік тіл проблемаларын терең 

түсінетін, пікірлері нақты да дәлелді, 

лингвист ғалымдар. Меніңше олар – 

терминолог ғалымдар: академик Bмірзақ 

Айтбаев, профессор Байынқол Қалиев, 

профессор Махамбет Жүсіпов, ҰҒА 

корр-мүшесі Шерубай Құрманбайұлы, 

профессор  Спандияр  Ақаевты сол 

қатарға жатқызсақ керек.  Олардың 

басты еңбектері мыналар: B.Айтбаев. 

«Қазақ терминологиясының дамуы 

мен қалыптасуы», (1988 ж.); Б.Қалиев. 

«Түсіндірме с�здік жасаудың теориясы 

мен практикасы», «Қазақ тілінің түсіндірме 

с�здігі (15 томдыққа қосымша 1 том)», 

Мемлекеттік тілді дамыту институты, 

(2014 ж.); М.Жүсіпов. «Фонемография 

А . Б а й т у р с ы н о в а  и  ф о н о л о г и я 

сингармонизма», Ташкент, (1995г.), 

«Ұлттық ғылым тілін қалыптастырудың 

�зекті мәселелері». Алматы, Ғылым, 

1996ж., 420 б.; Ш.Құрманбайұлы. «Қазақ 

тілі лексикасының терминденуі». Алматы, 

Ғылым, (2001 ж.); С.Ақаев. «Терминнің 

танымдық табиғаты». Алматы, (2004 ж.), 

осы қатарға �зімнің «А.Байтұрсынұлы һәм 

терминология мәселелері», Алматы, (2017 

ж.) еңбегімді де қосар едім.

Мемтерминком бекіткен атау – жа-

сау қағидалары ұлт тілінің даму аясын 

атауларды аударып қиналып жатпайды, 

�зінің тілдік қалыбына салып келтіреді 

де, қолдана береді. Одан орыс тілі зардап 

шегіп жатқан да жоқ, қайта с�здік қоры 

молайып, жаңа с�збен толыққандай сыңай 

танытады. Қазақ тілінің сырқаты осыған 

к�зсіз еліктеуден болса керек. Соның 

салдарынан сырқат дертке айналып, негізі 

қалана бастаған ұлттық ғылым тілінің тірегі 

шайқала бастады.

К�п ұлтты мемлекеттің даму бары-

сы, оның мәдениетінің �сіп-�ркендеуі 

басым бағытта �рістеді. Орыс мәдениеті, 

орыс әдебиеті �зге ұлттар мәдениетіне, 

әдебиетіне зор ықпалын тигізбей қойған 

жоқ. Бұл міндетті түрде солай болуға тиісті, 

табиғи құбылыс еді. Осы құбылыстың 

ұлттық тіл мәдениетінде, оның ішінде 

ұлттық ғылым тілі мәдениетіндегі к�рінісі 

әрқилы болды. Басында ғылымның, 

ғылым тілінің ұлттық негізде қалануына 

жағдай жасаса,  к�п ұзамай ұлттық 

негізді шайқалта бастады. Қазақ тілінде 

жасалған ғылым атаулары біртіндеп орыс 

тіліндегі «келтірілген» нұсқаға ауысты-

рылып, ұлттық ғылым тілі орыстануға 

бет алды. Мұндағы «келтірілген» нұсқа 

деп отырғанымыз – орыс тілі �зінше 

бейімдеп алған шет тілдік атаулар. Ғылым 

тілі ұғымы осы ғылыми атаулар арқылы 

анықталатын болғандықтан, оларды орыс 

тіліне еліктеп түпнұсқада қабылдай беруді 

орыстану десек керек. Яғни орыс тілі 

бағытын ұстану. Осы бір шайқалуды, 

ұлттық негіздің шайқалуын немесе ұлттық 

ғылым тілінің орыстану үрдісін, ұлттық 

санадан тәуелсіз құбылыс ретінде түсіндіру 

жолында, жалпы қоғамдық қатынастардың 

даму бағытымен сәйкестендірген болатын-

быз. Ол алғашқы, 30-жылдары жасанды 

«ұлтсыздандырудан» к�рініс берсе, Ұлы 

Отан соғысы, соғыстан кейінгі жылдары 

ұлттардың табиғи жақындасуынан к�рініс 

берді. Бұл – біріншіден.

Екіншіден, орыс тілі ғылымды, оның 

ішінде математиканы ерте меңгергендіктен, 

масы жарамсыз танылып, тәрк етіледі.

Профессор �лімхан Ермекұлының 

(Аналитикалық геометрия) �зіне дейінгі 

жасалған кейбір қазақы атаулардың 

пайдаланылмай түсіп қалуын біржақты 

осылай түсіндіруге болар еді. Олар ұғым 

мағынасын толық ашпайды деп табы-

лып, қолданыстан шығарылған. Ал ұғым 

мағынасын толық беру немесе бір с�збен 

толық бейнелеу мүмкін бола бермейтіндігі 

ескерілмеген. Осылай басталған ғылым 

тіліндегі ұлттық тіректің шайқалу кезеңі 

жаппай орыстану кезеңіне ұласты. Ол 

шамамен 50-жылдардан бастау алады деп 

жорамалдадық. Сол кездерде кейіннен 

жарық к�рген оқулықтарда, с�здіктерде 

«халықаралық» деп аталған ғылыми ата-

улар сол күйінде түпнұсқада берілген. 

Оларға қазақша балама табу қажетсіз 

деп табылған. Орыс тіліндегі атауларға 

балама іздестіріледі. Ол ешқандай күмән 

туғызбайды. Ал басқа жаттілдік атаулар 

болса «халықаралық» деп танылған атау 

арқылы аударудан сақтандырылады, орыс 

тіліндегі нұсқада қабылдана береді.

Ендігі жерде осы кезеңде жарық к�рген 

жоғары математикаға арналған еңбектердің 

ішінен �зіміз таңдаған еңбектерге жеке 

тоқталамыз деп едік. Бірақ ол еңбектердің 

бәріне бірдей ортақ қасиет «халықаралық» 

атау лар дың аударылмай түпнұсқада, 

дәлірек айтқанда, орыс тілі қабылдаған 

нұсқада алынатындығын, ғылым тіліне 

қоса рымыз аз болғандықтан ол райымыз-

дан қайттық. Қанша үңіліп іздесек те ол 

кітаптардан ұлттық ғылым тілін байытар 

жаңа атаулар тізбегін к�птеп кездестіре 

алмаған болар едік. Ол кітаптардың 

тілі тек орыс тіліндегі с�здердің немесе 

кейбір атаулардың әртүрлі аударылуымен 

ерекшеленуі мүмкін. Сондықтан да оларға 

үңілуді ж�н к�рмедік. 

Шерәлі БІЛ7Л,
филология ғылымының 

докторы, профессор

КЕЗДЕСУ

Кей ретте тосын да жаңа с�здермен 

байытқанын мойындау ләзім, әйт-

кенмен, тоталитарлық билік күшейген 

сайын, жекелеген қазақ с�здеріне 

тыйым салу ашық орын алды. Тіпті 

кейбірін тек қана орысша нұсқада 

қолдану заң дастырылды. Озбыр саясат 

салда рынан бұрмаланған, қолданыстан 

ш ы ғ а р ы л ғ а н  к � п т е г е н  с � з д е р 

қоғамдық-саяси тыныс-тіршілігімізге 

мемлекеттік тәуелсіздікпен бірге қайта 

оралғаны белгілі. Қазақ тілі ұмытылып 

кеткен с�здермен молығып, айрықша 

жандануда. Осы орайда, еліміздің 

құқықтық мемлекет болуына орай, 

заң саласына қатысты с�здердің де 

к�птеп тірілгенін айту ләзім. Заң 

терминдерінің қазақша айтылмақ 

нұсқасы қандай болмағы адамдар-

ды бей-жай қалдырмайды, �йткені 

�мірде құқықты, заңды барша бастық 

біткеннен шын мәнінде жоғары қоятын 

кез тақалып келеді. Еліміздегі шынайы 

да нағыз билеуші, мойындауға тұратын 

бірден-бір диктатор – заң болуы ке-

рек. Оған қол жеткізу үшін әркімге 

құқықтың негізгі ұғымдарын білу 

ләзім және оны к�ңілге қонатындай 

етіп қазақша жасау ж�н. Осы ретте 

кейбір заңи терминдердің мемлекеттік 

тілдегі атаулары мен түсіндірмелерін 

пысықтап қойған дұрыс. Мәселен, мен 

«құқық» терминін әрдайым �з орнында 

қолданып жүрмегенімізге сенімдімін. 

Кеңес дәуірінде қазақтың құқық, құқ 

(хұқ), қақы (хақы) сынды әрқайсының 

�зіндік заңнамалық ұғымы, белгілі бір 

қолданылатын орыны бар с�здерін 

ресми қолданыстан мүлдем ысырып 

тастадық. Қоғамдық-саяси әдебиетте, 

күнделікті қызмет, қарым-қатынас ай-

налымында �здеріне тән реңкі бар сол 

үш с�здің (терминнің) орнына, қазақ 

с�з айдынына жеке-дара «право» деген 

термин оқшауланып шықты. Адамның 

еңбек ету правосы, демалу правосы, білім 

алу правосы, денсаулық қорғау правосы, 

менің оқуға правом бар, жұмыс істеуге 

правом бар, сенің үй алуға правоң бар, не-

месе ... жоқ, т.с.с. тіркестер қанымызға 

сіңіп кеткендей болды.

Қызығы, тәуелсіздік туып, кері үдеріс 

басталғанда, орысша «право» с�зін 

қазақша «құқық» с�зі алмастырды. �рі 

ол ресми айналымға бір �зі еніп, оған әр 

мағынада қолданылатын «правоға» 

тән ұғымның бәрі телінді. Біздіңше, 

мұнда елеулі қателік бар. Мәселен, 

адам құқығы немесе құқықтары деу 

үйреншікті жәйтке айналды (маған 

қолға қалам алғызып отырған да осы 

тіркес). 

Алайда олай с�йлеу арқылы біз 

қазақ тың с�здік қорында бар екі тер-

минді білместікпен бір терминге тоқай-

ластырып, қателесуге жол беру деміз, 

әрі ана тілімізді қолдан кедейлендіріп 

отырмыз. Ойымыз түсі ніктірек болу 

үшін кеңестік кезеңде құлаққа сіңісті 

болып кеткен правоның және онымен 

байланысты кейбір �зге де терминдердің 
ғылыми анықтамасы қандай екеніне к�з 

жүгіртейік: право – мемлекет белгілеген 

баршаға міндетті әлеуметтік нормалар 

жүйесі. Мұны құқық деген қазақы тер-

минмен аудару �те орынды, бұл солай 

етіліп те жүр, правовое государство – бұл 

тіркесті құқықтық мемлекет деп �те тура 

тәржімалаған. Саяси-юристік теория 

бойынша, мынандай аса маңызды 

н ы ш а н д а р ы :  қ о ғ а м д ы қ  � м і р д і ң 

барлық саласында заңның бәрінен 

биік, қожайындық орында тұруы; 

мемлекет пен оның органдарының 

заңмен байланысып-байланғандығы; 

азаматтардың құқтарының сот жо-

Еліміздің білім беру жүйесі кезең-
кезеңімен дамып келеді. Мәселен, 
жоғары оқу орындары халықаралық 
стандарттарға сай білім жүйесіне 
к:шуде. Мұның :зі болашақта сапа-
лы маман даярлауға серпін беретіні 
с:зсіз. 

Бұл орайда әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті Шығыс Еу-

ропа және Орталық Азиядағы 20 үздік 

университеттер қатарына енгенін айта 

кетейік. Осылайша ҚазҰУ үздіктер 

қатарынан к�ріне отырып, еліміздегі 

бірінші білім ордасы атанып, әлемдік 

ғылыми-білім беру кеңістігінде жоғары 

бәсекеге қабілеттілігін тағы бір мәрте 

дәлелдеді.Рейтинг сауалнамаларында 

лымен қорғалуы, мемлекет пен жеке 

адамның �зара жауаптылығы заң жо-

лымен қамтамасыз етілген мемле-

кет – құқықтық мемлекет болып та-

былады. Ал енді орыс тілінде право, 
права человека делінетін с�здермен 

азаматтың мемлекет бекіткен, мемлекет 

қорғайтын, мемлекет кепілдік ететін 

құқықтық қатынастары мен негізгі 

құқтары тұжырымдалған. Бұл жерде 

к�рсетілген ұғымды қазақша белгілеуге 

құқық атауын қолдану дұрыс болмайды, 

бұларды бейнелеуге қазақтың құқ, хақы 

деген с�здері сұранып тұр. Яғни, право, 
права человека деген терминді құқ, адам 
құқтары деп аудару керек. Сонда – 

әркімнің еңбек етуге құқы (құқығы емес!) 
бар, әркім �з құқының (құқығының емес!) 
қорғалуын талап етуге қақылы (құқықты 
емес!), адам құқтарын (құқықтарын 

емес!) ешкім аяқасты етпеуге тиіс, т.т. 

осындай с�з тіркестерінде құқ пен құқық 
терминдерінің мәні айқын ажыратылған 

тәртіппен с�йлеу орынды болмақ. 

Осылармен бірге «әділ» деген с�зді 

�з орнында қолданбайтынымызды айта 

кетпекпін. 

�діл деген с�зді правосудие деген 

белгілі де кең танымал терминнің қазақ-

ша сына пайдалану – заң ғылы мында да, 

заңгерлік іс-дағдыда да үйреншікті әдет 

болып кеткен.

Басбұзарлык, азаматтық, экономи-

калық, әкімшілік және т.с.с. юристік 

істерді шешуді к�здейтін мемлекеттік 

арнайы органдардың –  соттардың 

қызметін орысша осылай – право-
судие деп атайды. Қазақтар оны әділ 
сот деп аударып алған. Ал отправлять 
правосудие дегенді білдіру үшін, мұндағы 

правосудиені сәл жаңылыс казақшалап, 

әділ сот жүргізу, сот әділдігін жүзеге 
асыру, сот т3релігін жүзеге асыру де-

ген тіркестерді қолданады. Назар 

аударайық: аталған ұғым мына қос 

с�зден құралған: право+судие, яғни 

оны с�збе-с�з қазақшалағанда ол 

құрам: құқық+соттау болады. Енде-

ше, правосудие дегеніміз – құқықтық 
сот. Демек, жоғарыда аталған тіркесті 

қазақшалаудың дұрысырағын құқық 
нормаларын қолданып соттауды жүзеге 
асыру деген мағынаны жеткізе алатын 

с�йлемнен іздеген ж�н. Қандай сот 

болмасын, мейлі мемлекеттік сот (яғни 

құқықтық сот), мейлі мемлекеттік емес 

сот (тараптардың �здері �кілдер б�ліп 

жүргізетін аралық, ара-ағайындық, яғни 

третейлік сот, сондай-ақ жолдастық 

сот, офицерлік ар-намыс соты, шариғат 

соты, т.с.с.) – қай-қайсысы да әділдікті 

к�здейді, яғни олардың бәрі де әділ сот 
жүргізуді мұрат етеді.

Олай болса �зіміздің мемлекеттік 

сотымызды �з атымен, яғни құқыққа 

негізделген сот екенін айтумен шектел-

сек те жетіп артылады ғой деп ойлаймын. 

Bзіміз әділ деп дәріптегенмен, баршаға 

мәлім, «заң – құдды терте, тертені 

қайда бұрсаң – солай қарай жүреді» 

делінетін к�неден келе жатқан қанатты 

с�з, �кінішке қарай, әлі ескірген жоқ. 

Демек, әділ сотымыздың әзірге әлі де 

әділ емес шешімдер шығара беретінін 

есте ұстауымыз керек. Сондықтан, 

тағы да қайталап айтамыз: правосудие 

терминінің қазақша баламасы әділ сот 

емес, – құқықтық сот! Ал құқықтық 
сотты әділ жүргізу – елімізде құқықтық 

мемлекеттік құрылыс орнатылды деп 

саналатындықтан да, сотқа қойылатын 

басты талап.

Осы ойларды ескірмегендіктен де 

тағы бір қайтара ортаға тастаймын...

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ

университеттер тарапынан жүргізілген 

академиялық зерттеулердің саны және 

әлемдік беделі ескерілді. Рейтингте 

ҚазҰУ 19-шы орынды иемденді. Шығыс 

Еуропа мен Орталық Азияның үздік 300 

жоғары оқу орындарының қатарына 

қазақстандық 25 ЖОО ғана енді.

Айтуған Д7УЛЕТ

СӨЗТАНЫМ

БӘРЕКЕЛДІ!

Латын әліпбиі бекіген күннен бастап Алматы 
облыстық Тілдерді дамыту басқармасы халық ара-
сында түсіндіру жұмыстарына кірісіп кеткен бо-
латын. Былтырғы 2017 жылы Алматы облысының 
барлық аудандарын аралап, латынға :тудің 
артықшылықтарын, пайдалы тұстарын халыққа 
түсіндірген еді. Ал биылғы жылы латын әліпбиінің 
жоба нұсқасы ұсынылғалы бері басқарманың «Жаңа 
әліпби – жаңа дәуір бастауы» ақпараттық-түсіндіру 
тобы аудандар мен елді мекендерде халықпен кездесу 
:ткізіп, түсіндіру жұмыстарын тағы да жалғастырып 
кетті. 

А л м а т ы  о б л ы с т ы қ  Т і л д е р д і  д а м ы -

ту басқармасы халыққа түсіндіру жұмыстарына 

үнемі  А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл  білімі 

институтының ғылыми қызметкерлерін шақырып 

отырады. Бұл жолғы жұмыс тобының құрамында 

Алматы облысының Тілдерді дамыту ж�ніндегі 

басқармасының б�лім басшысы Туғанай Рахым-

берлина, «Bлке тынысы» ЖШС директоры Мейрам 

Жанәділов және А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының аға ғылыми қызметкерлері, 

филология ғылымының кандидаттары Дана Пашан 

мен Гүлжиһан К�бденовалар Алматы облысының 

Панфилов ауданының Алтыүй, Лесновка ауылдық 

округтері, Ұйғыр ауданының Тасқарасу, Шарын 

ауылдық округтері, Райымбек ауданының Сарыжаз, 

Қарасаз ауылдық округтеріне және Кеген ауданының 

Жалаңаш ауылдық округіне барып қайтты. 

Іссапардың мақсаты – аты аталған аудандардың 

тұрғындарына еліміздің латын қарпіне ауысу себептерін, 

түрткіжайттарын атап к�рсету, латын жазуының тари-

хын баяндау, емле ережелерін түсіндіру, халықтың 

пікірі мен ұсыныстарын тыңдап қайту.

Латын әліпбиінің акутты нұсқасы бекігелі бері 

орфографиялық топ мүшелері латын әліпбиіне 

негізделген қазақ әліпбиінің емле-ережесін жасағаны 

белгілі .  «Қазақ емлесінің негізгі  ережелерін» 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты мен 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының орфограф-ғалымдарынан, 

фонетика және ономастика салаларының белгілі 

зерттеушілерінен, сондай-ақ қазақ тілтанымының басқа 

салаларының мамандарынан құрылған орфографиялық 

жұмыс тобы әзірледі. Ал топтың ғылыми жетекшісі 

– филология ғылымының докторы, профессор, 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының бас 

ғылыми қызметкері Нұргелді Уәли.

�ліпбидің емлесін жасау – күрделі де, маңызды 

мәселе. Емле жасау барысында алдыңғы қолданылған 

әліпбилердің емле-ережесі мен теориясы, тарихы түгел 

қаралады. Осылардың бәрін түгел қамти отырып, жаңа 

әліпбиге лайықты емле жасалғаны с�зсіз. 

Е м л е н і  х а л ы қ қ а  т а н ы с т ы р а р д а н  б ұ р ы н 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ның 

ғылыми қызметкері, филология ғылымының канди-

даты Гүлжиһан К�бденова қазақ жазуының тарихы 

тақырыбында танымдық мәліметтермен б�лісті. «Тіл 

– тірі ағза іспетті. Bмірге келеді, дамиды, жетіледі, 

�ркендейді. Біздің тіліміз �з тарихында халықпен 

бірге талай қиындықты бастан �ткерді. Бірақ халық 

қанша қиналса да, халық үшін тіл еш уақытта �з 

құндылығын жоғалтқан емес» деп, жазудың тарихы 

мен халықтың мәдени дамуында оның алар орны 

туралы деректерді алға тартты. Одан әрі �з баянда-

масында латын әліпбиіне к�шудің маңыздылығы, 

жазуды ауыстырудың түрткіжайттары (факторлары), 

жаңа әліпби бойынша еңбек етіп жүрген ғалымдар 

туралы, жазу ауысқан кездегі ірі оқиғаларға шолу, 

халық назарына ұсынылған латын әліпбиінің 3 

нұсқасына жеке-жеке тоқталып, ол нұсқалармен 

жазудағы қиындықтар, 2018 жылдың 19 ақпанында 

бекітілген әліпбидің жазылу емлесі, екіұшты 

оқылатын с�здердің орфографиясы, графемааралық 

интерференция, жазудың элиталық және бұқаралық 

түрлері, қосамжар әліпби ұғымына түсінік, түркі 

тілдес халықтардың әліпби ауыстыру тәжірибесіне 

үңілу, жазудың қызметі жайлы баяндады. 

Осыдан соң латын әліпбиіне негізделген қазақ 

әліпбиінің емлесі халыққа таныстырылды. Оны 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 

аға ғылыми қызметкері, филология ғылымының кан-

дидаты Дана Мұсабекқызы жеткізді. Кирилл әліпбиінің 

42 таңбасы латын әліпбиінде 10 таңбаға қысқарып, 32 

болып отыр. Осы кеміп отырған 10 әріппен жазылған 

с�здердің жаңа латын әліпбиінде қандай әріптермен 

берілетіндігіне жан-жақты тоқталды.

Арайлым ШОРМАҚОВА

Әліпби жайы түсіндірілді
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қым тырылмай, хабарласып тұрыңыз, қашанда 

қызметіңізге әзірмін» деген с�здері жадымда 

жаңғырды. Абырой болғанда, �з қолымен жазып 

берген телефон н�мірі сақталыпты. Сәл именсем 

де, тәуекелге басып, Жәнібекке қоңырау соқтым. 

Сол замат жауап берді. «Солай да солай» деп, кім 

екенімді, бұйымтайымды айттым. 

Ол: «Аға қайдан телефон шалып тұрсыз?» 

деп сұрады. «Алматыдан». Ол: «Мен бір аптадан 

бері отбасыммен Мәскеуден келіп, «Сарыағаш» 

шипажайында демалып жатырмын. Сарыағашта 

сенімді  танысыңыз болса,  сізге қажетті 

қаражатты қазір-ақ берер едім» деді. К�ңілге 

болыстықтары Қызылорда ауданы, Шиелі бо-

лысы – Шиелі ауданы болып қайта жасақталды.

1930 жылдың 17 желтоқсанда Бүкілодақ-

тық атқару комитетінің (23 шілде 1930 жылғы) 

қаулысы негізінде Қызылорда округі тараты-

лып, Аламесек ауданын Қызылорда ауданына 

қаратқан. Аламесек ауданы Аламесек ауылы 

болып аталған. Міне, тарихта болған Ала-

месек ауданының қысқаша жолы осындай. 

Осы кезеңде (1926 жылы) к�ршілес Қара�зек 

болысы да құрылады. Болыстыққа 21 ауыл 

қараған. Сол болыстың негізінде осы жылы 

Қоғамдық қызметтеріне келсек, Қ.Сәтбаев 

атындағы халықаралық қордың президенті бол-

ды. Арал, Каспий проблемаларын шешуге бел-

сене араласты. ҚР «Экология» академиясының 

академигі болғандығынан к�пшілік хабардар. 

Ұлттық Кеңес мүшесі ретінде де елеулі еңбек 

сіңірді.

Сұлу К�кше, Bр Алатау арасы,

Бәрі тұтас қазақтың кең даласы,

Ұлытау қанат жайған жан-жаққа,

Атырау, Алтай жалғасуын қарашы!

Дарқан дала, байтақ атамекенім,

«Ұлы дала» деп мақтанышым етемін.

Сыртқы жаудан, ішкі даудан сақтасын,

Сонда азаттық арманына жетемін.

***

Bр тұлғалы маңғаз, кербез, сымбатты,

Ұларлы жыр баба сырын тыңдатты.

Бар қазаққа орда болған ақжолтай,

Жер табылмас Ұлытаудан қымбатты.

***

Ұлылықты ұғам Ұлытауды к�ргенде, 

Тұрады әркез еңсесі биік �р кеуде.

Ұлытау ұран болыпты бабаларыма,

Екі ұдай дауда даласын жауға бермеуге, – 

деп елі туралы жырласа,

О, қазағым, кімнен тудық дегенде,

Кезек беріп к�ңілде к�п �леңге,

«Гуннен тудым,

Күннен тудым» депті дана Мағжан,

Ой жүгіртіп, жері қалың тереңге, – деп Ота-

нына адалдығын к�рсетсе: 

�лемге әйгілі мұрам бар,

Сенбесең тарихтан сұрандар.

Фараби назын,

Отырар сазын

архиві мен ҚР Президентінің архив қорлары, 

Бүкілодақтық атқару және ҚазКССР Орталық 

атқару комитетінің қаулылары және «Кзыл-

Ординский и Сырдаринский округа и входяшие 

в их состав районы» г. Чимкент, 1928 г, «Кзы-

лординский округ и его районы». 1930 г., «Спра-

вочник по административно-территориальному 

деление Казахстана», 1959 г., «Терең�зек» 1996 

ж, «Жаңадария» газеті 1970 ж. тағы басқа да 

деректерді пайдаландым.

1939 жылдың 17 қазан айында Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесінің және Қызылорда облыстық 

істеу керек? Шымкенттегі ағайым екі күннің 

бірінде хабарласып, «қайтсең де бірдеңе ет» 

деп зар илейді. Түсінемін, басқа сүйенері жоқ, 

қайтсін. Кенет...

Иә, кенет... Үстіміздегі ғасырдың басында... 

Мәскеуге журналистік іссапармен барғанда 

танысқан жігіт есіме түсе кетсін. Жігіт болғанда 

қандай! Сонда қызмет істеп, �зі қазақ мәдени 

орталығын басқарады екен. Елімізден шығатын 

ана тіліміздегі барша газет-журналдарды, 

кітап тарды алдырып, �нер, мәдениет, әдебиет 

қайраткерлерімен байланысын үзбегені к�рініп 

тұрды. �ншілігі �зінше екенін айттым, кеткенше 

бірге жүрдік.

�не, арадан он, он бес жыл �тіп, аздап 

қиындық түскенде сол жігіт – Жәнібек ойыма 

оралды. «Аға, қан дай жағдайда да қысылып-

Кеңестік кезеңнің алғашқы жылдарында 

Түркістан Республикасының құрамындағы 

Сырдария облысына Перовскі және Қазалы 

уездері қараған-ды. Сырдария облыстық әскери 

революциялық комитетінің 1920 жылдың 2 

қаңтардағы шешімімен уездік, болыстық рев-

ком т�рағаларының және 2 шілде 1920 жылғы 

Перовскі уездік кеңес, жұмысшы, солдат, шаруа-

лар мен мұсылман депутаттарының қаулысымен 

24 болыстық құрылады. Қазіргі Қызылорда 

облысының Жалағаш ауданына катысы бары: 

Жалағаш, Байзақ, Қарак�л-Қуаңдария, Қостам, 

Аламесек, Қышб�гет, Шаған, К�ткеншек 

болыстықтары. 

1922 жылдың 25 сәуірінде Перовскі уезі 

Ақмешіт уезі болып аталды. 1924 жылдың 27 

қазанында Бүкілодақтық атқару комитетінің 

шешімімен Орта Азия Республикаларының 

�зара б�лінісі бекітілді. Осының негізінде Сыр-

дария облысы түгелдей Қазақстанға берілді. 

Оның ішінде Ақмешіт пен Қазалы уездері де 

бар. Осы жылдың 12 желтоқсанында Сырдария 

облысы губернияға айналады.

Осы жылдары Ақмешіт уезіне 27 болыстық 

қараған, соның 8 болысы қазіргі Жалағаш ауда-

нында құрылған. 1920-1925 жылдары Жалағаш 

болысының орталығы Жалағаш теміржолы 

стансасы болды. 

1925 жылдың 19 сәуірінде Бүкілодақтық 

а т қ а р у  к о м и т е т і н і ң  қ а у л ы с ы н а  с ә й к е с 

Қызылорда уезі Қызылорда қаласы болып қайта 

аталады. Осы шешімдердің негізінде Аламесек 

болыстық атқару комитеті құрылып, оған 44 

ауылдық кеңес қараған. 1925 жылдың 15 ма-

мырында Жалағаш, Терең�зек болыстықтары 

Қара�зек болыстығына, Ж�лек, Сорқұдык, 

Телік�л Шиелі болыстығына қараса, Қарак�л 

Қуаңдария, Қостам, Қышб�гет, К�ткеншек 

б о л ы с т ы қ т а р ы  А л а м е с е к  б о л ы с т ы ғ ы н а 

қарап, орталығы Аламесек №3 ауылы болып 

белгіленген. 

Аламесек ауданының жер к�лемі – 17568 

шақырым, халық саны – 19249 адам. Ауыл-

шаруа шы лығымен 18395 адам, оның 14221-і 

егін егумен, 4174-і мал шаруашылығымен 

айналысқан. 7963 адам колхозға біріксе, 10439 

адам жеке шаруашылықтарда еңбек еткен. 

А у д а н  ж е р і н е н  е ж е л г і  Қ ы з ы л о р д а -

Қарақалпақ (Шымбай) керуен жолы �теді. 

Бүкілодақтық атқару комитетінің 1928 жылдың 

17 қаңтарында Қызылорда уезі тараты лып, 

оның құрамындағы болыстықтар Қызылорда 

округі болып қайта құрылған. Округте Аламесек 

болысы – Аламесек ауданы, Қара�зек болысы 

– Қара�зек ауданы, Қызылорда мен Сұлут�бе 

АДАМНЫҢ КҮНІ АДАММЕН

АТАМЕКЕН

ЖЕЗКИІК 
жырдың жампозы

Жаңғыртар қырдағы құландар, – деп шабыт 

шақырады.

Рас, достым, біздің үй – кітапхана, 

Бар жиһазым, жиғаным кітап қана.

Мәңгі жасыл ағаштай жемісі мол,

Құшақ жайып, қаулады бұтақтана.

Үйге кірсең түңілме мебеліме,

Сансыз кітап қарай қал тебеніне.

Ақ бидайдай жайқалған кең далада,

Қуанарсың к�ркем с�з егініне.

Абай ашар к�ркем с�з баспалдағын,

Мағжан, Сәкен, Ілиястай асқарларым.

Үкілі Ыбырай, Біржан Сал, Ақан Сері,

Қанға сіңген дарындар маған тегі.

Бұқар, Дулат, Шортанбай – үркеріме,

Жамбыл ата қасиетті тағына біз

Гималай ғой зор тұтып табынамыз, – деп 

бар байлығы, рухани байлық – кітапханасын 

бағалаған, жер дүние ғылымын тәмамдаған, 

ешкімге кісімшілікпен менсінбей қарамаған, 

тарих, ән мен жыр, әсем күйді «Аққуымен», 

«Гәккуімен» саралаған ағамыздың осы бір 

�леңінен бар болмысын аңғарсақ, бұл кісінің 

�мірде қозғамаған тақырыбы жоқ. Қай-

қайсысын болса да дәлдік, білгірлікпен анық, 

айқын, ашық, нәзік, пәк сезіммен жеткізген.

Міне, биыл қазақтың «Жел қанатты жез-

киігінің» �мірден �ткеніне 5 жылдай болып 

қалыпты. Осы ұлы тұлғаны елде есте сақтау 

мақсатында тұрған үйінің жанына белгі қойып, 

үйінің жанындағы к�шеге атын берсе, мем-

лекетімізге ризашылық білдірер едік.

Серік ТЛЕУБАЕВ,
Ұлытау ауданының құрметті азаматы,

«Құрмет» орденінің иегері,
ҚР Мәдениет қайраткері 

Халқымыз 
таланты ерек, 

болмысы бөлек 
дарындыларға қашан 

да кенде емес. Әр заманда 
да ел көшін алға сүйреген ер 

тұлғалы азаматтар болған. Сондай 
ерен тұлғаның бірі, қоғам және 

мемлекет қайраткері, табиғаты ақын, 
мамандығы тау-кен инженері, 1955 

жылы Мәскеудің Түсті металлдар мен 
алтын институтын бітірген, кезінде ақын-
кенші, ақын-инженер, кейінде әкім-ақын 

атанған Кәкімбек Салықов Үлкен Совет 
энциклопедиясына енген. Он жылдай СОКП 

ОК-де істеген. Бес жыл Өзбекстанның 
Қарақалпақ обкомының бірінші хатшысы 

болды. Жоғарғы Кеңестің (Кеңес Одағы 
кезінде) экология бойынша комитет 
төрағасы болып сайланды. Кәкеңнің 

басшылығымен Чернобыль 
АЭС-інде апаттан зардап 

шеккендерге көмек көрсету 
шаралары туралы заң 

қабылданды. 

келіп, ем қабылдап жатырсың. Шымкентке 

барам деп әуре болмай-ақ қойшы. К�ңіліңе 

ризамын. Қаражаттың бір сыпырасын осы Ал-

матыдан да табармын» дедім. Ол: «Аға, олай деп 

тартынбаңыз. Мен сізбен Шымкенттен хабарла-

самын» деп байланысты үзді. 

Жәнібек айтқан уақытында Шымкенттен 

телефон шалды. Bзі тұрған к�ше қиылысын 

айтып, кластас досымды күтетінін жеткізді. До-

сым ересек ұлын жұмсады. Ол қаржыны соған 

бергенін ескерткен кезде мен: «Жәнібек, жана-

шыр пейіліңе рақмет! Қарызды ұзатпай міндетті 

түрде қайтарамын» дедім тағы да ағымнан жа-

рылып. Жәнібек: «Аға, мен мұны сізге қарыз 

ретінде беріп тұрғаным жоқ. Сіз халықаралық 

«Түркістан» газетіне ел үшін жанын да аянбаған 

ұлтымыздың тарихи тұлғалары туралы жазып 

жүрсіз. Мәскеуде болсам да интернет желісі 

арқылы оқып тұрамын. �лі олар туралы тағы 

да жазатыныңызға сенімім мол. Бұл менің сол 

еңбектеріңізге қосқаным болсын. Қарызға алдым 

деп ойламаңыз» деді ашық-жарқын үнмен. 

Елде қарақан басының пайдасын ғана 

ой лайтын кәсіпкерлер аз ба? Ал солардың 

елдікті, ұлттың ұлы тұлғаларын дәріптеп жүрген 

Жәнібектей жайсаңы да к�п болса, шіркін! 

Мәскеуде танысқанымызда ол Бауыржан 

Момышұлы ның ауылы Жуалыданмын деген. Сол 

жолы Жәнібектің Баукеңнің шапағатын к�рмесе 

де ұлаға тын бойына сіңіргенін байқадым. 

– Дұрыс түсініп отырсыз ғой, – деді К�лбай 

маған. – Гәп Жәнібектің бергені,  менің 

алғанымда емес, адами қасиет, кісілік, ірілікте, 

к�ке. Ішіме сыймай жүруші еді, сізге ғана айтып 

отырмын. Айтпақшы, сіз ол жігітті білуші ме 

едіңіз? Қазір Астанада тұрады екен.

– Жәнібекті ме? Бір рет к�ргенмін. �дебиетті 

жақсы к�ретін, әнші екенінен хабарым бар. 

Bмірден ерте �ткен қытайлық жазушы Т�леубек 

Жақыпбайұлы мен �збекстандық Мекембай 

Омаровтың кітаптарын шығаруға демеу шілік 

жасаған дай ізгі істеріне куәлердің бірімін, – 

дедім.

К�лбайға риза болдым, әрине. Жақсы лықты 

бағалай білгеніне. Баға ла майтындар қаншама, о, 

жалған-ай!..

Зәкір АСАБАЕВ

ТАҢҒЫ
ШЫҚТАЙ ТАЗАЛЫҚ

ЖАЛАҒАШТЫҢ 
БАСТАУЫ – АЛАМЕСЕК

(Белгілі азамат Жәнібек Орынбасарұлы 
Елікбаев жайлы мөлтек сыр)

қуаныш ұялады. Мен шипажайдың түбінде 

Дарқан ауылы барын, сонда Сейітбек деген 

інішегімнің тұратынын айттым. Жәнібек: «Ініңіз 

ішкілікке қалай еді?» деп тіке сұрақ қойды. Мен: 

«Бар болса тартынбайды» деп ағымнан жарыл-

дым. Ол: «Аға, онда сенуге болмайды екен» деді. 

Үміт үзіліп мен үнсіз қалдым. Ол ілкім сәттен 

соң с�зін қайта жалғады. «Аға, Шымкентте 

танысыңыз бар ма?» деді. Мен мектепте бірге 

оқыған достарымның сонда тұратынын айттым 

да, олардың шаруа бастылықпен Сарыағашқа 

бара алмайтынын жеткіздім. Ол: «Аға, ол 

жағын маған қалдырыңыз. Сізбен екі сағаттан 

соң Шымкенттен хабарласамын» деді. Мен: 

«Жәнібек-ау, Сарыағаш қайда, Шымкент 

қайда?! Екі араға барып-қайту 300 шақырымды 

құрайды. Bзің шипажайға аз ғана уақытқа 

Тек �зімде соңғы жылдарда жұрттан еститін 

үлгілі үрдістерді «пә лен шенің, түгеншенің 

айтқаны» деп қағазға түртіп жүретін ғадет бо-

лушы еді, сол орайдан. Оның үстіне, К�лбай 

үстіміздегі ғасырдың бастапқы жылдарында 

Мәскеуде жолықтырып, бір-ақ рет к�рсе де, 

риясыз кісілігіне тәнті болған Жәнібек есімді 

ғылым-білімнің барлық саласынан хабар-

дар, әсіресе тарих, �нер, әдебиет, мәдениетке 

іңкәрлігі шексіз осынау жігітпен мен де бір-ақ 

рет ұшырасып, ерекше ұлтжанды, талапты, та-

банды, �нерлі, әнші, табиғи адамгершілігіне пәлі 

деп жүретінім бар-тын. Сондықтан, К�лбайдың 

әңгімесіне құлағым бірден елең етіп, іштей риза 

болғанымды несіне жасырайын. Ендеше, сіз 

де тыңдаңыз, қадірлі дос, Жәнібектің есімін не 

үшін ауызға алғанымызды сонда зерделейтін 

боласыз. С�йтіп...

– Үш жылдан бері зейнеткер екенімді білесіз, 

– деді әріптес інім К�лбай. – Осыдан біршама 

бұрын Шымкентте тұратын жақын ағайым қиын 

жағдайға душар боп, тездетіп жетіп бардым. 

Барғанымды қайтейін, онда да, менде де қол 

қысқа, қалта жұқа. Аздаған қаржы керек боп, 

сонда тұратын тұрмысы тәуірлеу бір жамағайын 

інімізден (қарызға, әрине) сұрап едім, �йдеп-

бүйдеп бере қоймады. Онан соң Алматыға келіп, 

әрекеттендім. Қанша қаржы дейсіз ғой? 500 

доллар. Шамасы, қайтармайды деп ойлады-ау 

деймін, сұраған адамдарымның бәрі ауыздарын 

қу ш�ппен сүртіп, маңайларына жолатпады. Не 

Қара�зек мал шаруашылығы ауданы кұрылса, 

1928 жылдың 23 маусымында Қара�зек ауданы 

Терең�зек ауданы деп қайта аталады. 2018 жылы 

терең�зектіктер ауданның құрылғанына 90 

жыл толуын атап �тті. Ал жалағаштықтар 2019 

жылы ауданның 80 жылдығын тойламақшы. 

Не себепті екені белгісіз бес жыл бойы аудан 

болған Аламесек ауданы ескерусіз қалып келеді. 

Мүмкін ел азаматтары Жалағаш ауданының 

басы – Аламесек екенін, болмаса Аламесек 

жайлы мәліметтері аз болғандықтан бастауын 

Аламесектен алмаған болар деп ойлап, осы 

зерттеуімді қолға алып, мақаламды тікелей Ала-

месек ауданына арнадым.

1925-30 жылдардағы Аламесек ауданына 

қараған болыстықтар орнындағы ауылдарды 

атасам: Жалағаш пен Байзақ, Шаған және 

К�ткеншек болыстары кейіннен Терең�зекке 

қараса, Қарак�л-Қуаңдария, Аламесек, Қостам, 

Қышб�гет болыстарының аумағы қазіргі Жалағаш 

ауданына қарайды. Бұл болыстықтарды тереңірек 

талдасақ: Қарак�л-Қуаңдария, Қостам болыс-

тары негізінде: Аққыр, Жаңаталап, Мәдениет, 

Мақ палк�л ауылдары, Қышб�гетке: Ақарық, 

Жаңа  дария, Еңбек, Мырзабай, Аққұм ауылдары 

кірген. Демек, қазіргі (2018 жылғы) Жалағаш 

ауданындағы 15 ауылдың 9-ы Аламесек ауданына 

қарағанын ескерер болсақ, Аламесек – Жалағаш 

ауданының бастауы. Сондықтан ел азаматтары 

барша жайларды саралап, келешекте Жалағаш 

ауданының кұрылған уақытын 1925 жылдан 

бастайды деп есептеймін. 2020 жылы Жалағаш 

ауданының құрылғанына 95 жыл болмақ.

Жалпы Жалағаш ауданының бүгінгі ауыл-

дары бірде Қызылорда, Терең�зек, Қармақшы 

аудандарына қарап, бір қосылып, бір тараған 

уақыттарын еске алсақ, Жалағаш ауданының 

толыққанды тарихына селкеу түседі. Аламесек 

ауданы – бүгінгі Жалағаш ауданының негізі. Ал 

Жалағаш соның жалғасы. Аталған мақаламды 

Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с т ы қ  Қ Р  М е м л е к е т т і к 

БАЙҚАУ

кеңесінің 1939 жылдын 21 қазандағы №56 

санды шешімімен Жалағаш ауданы құрылды, 

1962 жылдың 24 қазан айында Жалағаш ауданы 

Қармақшы ауданына қосылды. Ал 1965 жылдың 

16 желтоқсанында Қармақшы екі ауданға б�лінді. 

Б�лініп шыққан Жалағаш ауданына: Ақсу, Аман-

гелді, Коммунизм, Қаракеткен, Карл Маркс, 1 

Май, Калинин ауылдық кеңестері қарады.

1940-1941 жылдары Жалағаш ауданын, 

С.Кистанов, Ж.Т�лепбергенов, И.Шонин, 

тағы басқалар басқарған. 1940-1941 жылдардан 

бастап ауданды басқарған азаматтар жайлы 

оқырмандар біледі деп есептеп, бүгінгі күнге 

дейінгі басшылардың тізімін жазбадым. 1934 

жылы Қаракеткен МТС-і құрылған. 1935 жылы 

құрылған Аламесек МТС-не 51 ауыл қараған. 

Қазіргі Жалаған аудандық газетінің шығуы 10 

қаңтар 1934 жылдан басталған. Қаракеткен 

МТС-і жанынан «Колхозшы» газеті шығып, 

содан бері әр жылдары аты �згерсе де Жалағаш 

аудандық газетіне 2019 жылы 85 жыл тола-

ды. Сонда газетке 85 жыл болғанда ауданның 

құрылуы неге басқа цифрды к�рсетеді. Мен де, 

оқырман да таң.

Қазақ КСР-ының құрылғанына 50 жыл толу 

қарсаңында к�птеген тарихи мақалалар жарық 

к�ріп, тіпті «жабық» мәселелер де к�теріле баста-

ды. 1969-1970 жылдары Жалағаш аудандық пар-

тия комитетінің тапсырмасымен белгілі тарихшы 

мұғалім Айтбай Жетібаев аудан тарихын зерттеді. 

Ол кісі де Жалағаш аудан тарихын Аламесектен 

бастайды.

А . Ж е т і б а е в  1 9 7 0  ж ы л д ы ң  1  ж ә н е  3 

қыркүйектегі «Жаңадария» газетінде «Аудан 

орталығы – Аламесек» деп жазған-ды. Бұған 

қоса ауданның 60 жылдығына орай 1999 жылы 

баспадан шыққан «Жалағашым – жасыл бағым» 

және 2009 жылы «Шежірелі Жалағаш» атты 

кітаптардың алғы с�здерінде: «...1924 жылдың 

қарашасында Аламесек, Қышб�гет, Қостам, 

Байзақ, Жалағаш, Ақарық болыстарында 

советтердің сайлауы болып �тті.

Қызылорда қаласы Республика астанасы 

болғаннан кейін Аламесек ауданы құрылды. Бұл 

қазіргі Жалағаш ауданының бастауы болатын» 

деп тайға таңба басқандай жазылып тұрса да, 

ауданның 60, 70 жылдық, алдағы уақытта 80 

жылдығы аталып �тпек. Мерекелеу дұрыс қой, 

бірақ тарих таразысына сала отырып, тарихи 

оқиғаларға сергектікпен қарайық демекпін. 

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
жазушы, зерттеуші, 

«Құрмет» орденінің иегері 
АЛМАТЫ 

Елімізде жекеменшік балабақшалар ашу 
мәселесіне соңғы жылдары к:ңіл б:ліне бас-
тағаны белгілі. Осындай бағытта ашылған 
«Нұрсая» балабақшасы Маңғыстау ауданы 
Шетпе ауылында орналасқан. Балабақша 
басшысы, іскер ұйымдастырушысы Алтынгүл 
Т:легенқызы Қауқарованың ұйымдастыруымен 
ол заманауи үлгіде жабдықталған. 
Бүлдіршендерді оқыту, білімге баулу, жақсы 
тәрбие беру ісі жолға қойылған. 

Балабақшада екі топ бар. Ересектер тобы  

«Қыран» деп аталса, келесі топ – «Аяла». Екі топта 

елу баладан тәрбиеленуде. Бәрі де мемлекеттік 

тапсырыс негізінде және білім б�лімі арқылы 

қабылданды. 

�р ай сайын ата-аналармен жұмыс, тренин, 

жиын, коучингтер �з дәрежесінде �теді. Жуыр-

да ғана балабақшада «Алтын күз» мәдени іс-

шарасы жоғары деңгейде �тті. Балғындарды 

шараға қатыстыруға және белсенділік танытуына 

балабақша әдіскері �лия Надирова мен осы 

жолдардың авторы ерекше үлес қостық. «Алтын 

күз» байқауына т�рт отбасы қатысты. «Танысу», 

«Bнеге», «Білім ұясы», «Тәрбие бесігі» аталымда-

ры бойынша �зара жарысқа түсті. Жеңімпаздарды 

басшылық пен ата-аналардан құралған әділ 

қазылар алқасы анықтады. Сонымен қатар шара 

аясында қол�нер шеберлерінің к�рмесі болды. 

Жүлделі бірінші орынды Ахмет Бауыржанұлы, 

екінші орынды Аянат Абылай мен Ақерке Азербай-

жанова, үшінші орынды – Бағдат Кенжебекұлы, 

Мәлік Алинұр, Ардақ �бдірах ман иеленді. 

Барлығына ұйымдас ты рушылар атынан сыйлық 

пен Алғыс хат табыс етілді.

Сая ОРАЗБАЕВА,
«Нұрсая» балабақшасының 

тәрбиешісі

Маңғыстау облысы

«НҰРСАЯ» 
бүлдіршіндері өнерлі
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Ал 95 пайызы қалаға тиесілі. Осының 

�зі ауыл мен қаланың айырмашылығын 

к�рсетеді. Халықтың к�п б�лігінің ауыл-

да тұруы, ең алдымен, экономикалық 

жағынан тиімсіз, – дейді Қолданбалы эко-
номика зерттеулері 
орталығының ди-
р е к т о р ы ,  э к о н о -
мика ғылымының 
кандидаты Жәнібек 
Айғазин. 

Жалпы, Қазақ-

стандағы қазіргі 

у р б а н и з а ц и я 

екі  түрлі  сипат-

та жүріп жатыр, оның біріншісі – қала 

агломерациясының �суі, екінші жағынан, 

қалалардың ел аумағында әркелкі ор-

Урбанизацияның басты шарты бойын-

ша қала адамдардың �мір сүруі, оқуы, 

жұмыс істеуі үшін қолайлы болуға тиіс. 

Жайлылық дегеніміз – ең алдымен тұрғын 

үйдің қолжетімділігі, ауланың әдемілігі 

мен қауіпсіздігі, тіршілікке және жұмыс 

істеуге қолайлы елді мекеннің және 

сапалы инфрақұрылымның болуы. Бұның 

барлығы қалалық ортаны құрайды. Алайда 

к�бінесе қала орталығын гүлдендіруге 

баса мән беріліп, периферия назардан 

тыс қала береді. Мәселен, соңғы жылдары 

Алматы қаласы облыс аумағы есебінен 

кеңейтілді. Жаңадан Наурызбай, Алатау 

аудандары құрылып, к�птеген елді 

мекендер қосылды. Үлкен қалалардың 

агломерация есебінен барған сайын 

ұлғаюы – Қазақстандағы урбанизацияның 

сипатты белгісінің бірі. Осы орайда қалаға 

келіп жатқан ауыл халқының к�пшілігі 

пы кез келген адамның жақсы �мір 

сүруге ұмтылатыны – түсінікті жайт. 

Біз де қалаға к�шіп келушілерге тыйым 

сала алмаймыз. �р адамның �з еркімен 

қалаған жеріне к�шіп-қонуға құқы 

бар, бұл – олардың Конституциялық 

құқығы. Ауылдағы жұмыссыздық, мәдени 

орындардың болмауы себепті тұрғындар 

қалаға ағылады. Олар келген соң жұмыс 

тауып, қоғамға пайдасын тигізуі үшін 

тиісті жағдай жасалуы керек. Бірақ бізде 

патерналистік к�зқарас басым. Мемле-

кетке арқа сүйеудің де шегі бар. Ең бас-

тысы, мемлекет нарықтық экономикаға 

сәйкес жеке бизнеске жағдай жасап беруі 

қажет, ал азаматтар түзеуге �з тарапынан 

отбасының әл-ауқатын тырысуы, туған 

жерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға 

үлес қосуы керек. 

Осы орайда Елбасы Н.Назарбаев �зінің 

жаңа Жолдауында Еліміздің басқарылатын 

урбанизациясының жаңа картасына ай-

налатын «2030 жылға дейінгі аумақтық-

кеңістіктік дамуының болжамды схе-

масын» әзірлеуді тапсырды. Президент 

�ңірлік және қалалық инфрақұрылымды 

жүйелі түрде дамытуды, қаржыландыру 

к�лемін арттыруды және әкімдер осы 

қаражаттың есебінен �ңірлердегі мейлінше 

�ткір  проблемаларды шешуге  күш 

жұмылдыру ж�нінде атап айтты. Міне, осы 

жоспарды әзірлеу кезінде аймақтардың 

дамуындағы әркелкілікті жоюға назар 

аударылмақ. Сондай-ақ Елбасы келешегі 

жоқ ауылдар туралы да с�з қозғаған бо-

латын. Статистика деректері бойынша, 

Қазақстанда 6500-ге жуық ауылдық елді 

мекен бар. Бұл ж�нінде экономист ғалым 

Ж.Айғазин былай дейді: 

– Жалпы келешегі жоқ ауылдар бар 

екені шындық, бұнымен келіспеуге 

болмайды. Қазақстанда тұрғындардың 

тығыздығы 1 шаршы шақырымға 6 адам-

нан келеді. Салыстыратын болсақ, Нор-

вегия, Финляндия сияқты елдерде – 12-

15 адам. Бұндай үлкен арақашықтық 

жағдайында жол және басқа жобаларды 

іске асыру тым қымбатқа түседі. Бір ау-

ылда оншақты адам тұратын болса оған 

жол салудың қандай мән-мағынасы бар? 

Ол жерде мектеп және басқа әлеуметтік 

нысандар ұстау да – шығын. Сондықтан 

мемлекет еліміздегі 6 жарым мыңға жуық 

ауылдың барлығын бірдей ұстап тұра 

алмайды. К�птеген ауылда тұрғын саны 

500-ге де жетпейді. Мұндай ауылдардың 

тағдыры экономикалық жағынан тиімді 

шешілуге тиіс.

Рас, ауылда шешімін таппа ған мәселе 

к�п: әлеуметтік-экономи калық жағдайдың 

т�мендігі, инфра құ рылымның жоқтығы, 

жұмыссыздық, т.с.с.  Соның ішінде 

шалғай елді мекен дердегі білім сапасының 

т�мендігін ешкім жоққа шығара алмай-

ды. Мектептерде пән мұғалімдерінің 

Ал қазіргі таңда біз с�з қадірін қалай бағалап 

жүрміз? �р с�здің парқын білмей, оңды-солды 

жұмсай беретініміз қалай? Мысалы, «талант-

ты», «дарынды», «ұлы», «біртуар», «текті», 

«дәулескер», «дауылпаз» деген сияқты с�здерді 

оған лайық болса да, болмаса да, әйтеуір, 

екінің біріне айта беретін болдық. Яғни, жүзден 

бір адамға ғана қолданылатын ұғымдарды 

сол адамды мақтау-мадақтау, к�термелеу 

мақсатында ойланбастан қолданамыз. Асылын-

да, бұл с�здердің �зіндік �лшемі, қолданылатын 

тұсы бар еді ғой. Мәселен, адам қабілетті болуы 

мүмкін, бірақ ол талантты деген с�з емес. Не-

жетіспеуі, материалдық-техникалық 

базаның нашарлығы баршаға аян. Соның 

салдарынан оқушы балалар лайықты 

білімге қол жеткізе алмай отыр. Ауылдағы 

халық саяси үдерістерден де к�бінесе 

сырт қалады. Ал халықтың, мемлекеттің 

маңызды мәселелері қалада шешілетінін 

ескерсек, мемлекетқұраушы ұлттың бұл 

үдеріске толыққанды қатыспауы кейбір 

кезде ұлттық мүддеміздің аяқасты болуына 

себеп болып жүр. Тіпті, кейбір философ-

ғалымдар еліміздің экономикалық 

ж а ғ ы н а н  д а м ы м а й  о т ы р ғ а н ы н а  д а 

қазақтың к�п шілігінің ауылда тұратыны, 

енжар лығы, бұйығылығы кінәлі деп са-

найды. 

Бірақ соған қарамастан, бүгінге дейін 

ауыл – халық �сімін беріп отыр ған бірден 

бір елді мекен. Айталық, статистикалық 

деректер бойынша, халық санының �суі 

ауылда 10 пайыз болса, қалада бар болғаны 

1,4 пайыз екен. Бұл «Бір қозы туса, бір 

түп жусан артық шығады» дейтін ауыл 

қазағының отбасы құндылығын басты 

орынға қоюының арқасы болса керек. 

Ал қалаға келген соң кез келген адам 

к�рпесіне қарай к�сілуді ж�н санап, бала 

санын шектеуге мәжбүр болады. 

Десек те қалаға сіңісіп, �зін үлкен 

шаһардың бір б�лшегі сезінбеу қазақ-

тың қалада жетістікке жетпеуінен де-

ген к�зқарас бар. Ауылда туған біздің 

к�пшілігімізге үнемі ауылды аңсау, сағыну 

сезімі тән. Қазақтың то лыққанды қалалық 

ұлтқа айнал мауы ның да бір себебі осында 

жатқан сияқты. Қалада қаншама жыл 

тұрсақ та біз неге ауылды аңсай береміз 

деген сұ рақты психолог, Ха лықаралық 
психологтар одағының т:рағасы Т:реғали 
Батырханұлына қойған едік. 

–  Қ а з а қ т ы ң 

қалаға сіңіспеуінің 

б а с т ы  с е б е б і  – 

қала қазақты еш-

қашан бауырына 

басқан жоқ.  Ол 

�зін қаланың иесі 

с е з і н  г е н  е м е с . 

Қазақ қа лаға кел-

геннен ал дынан 

ылғи ке дергілер шығады: тіркеу, жұмыс 

табу, баспана, орысша тіл сындыру, т.б. 

Міне, осы кедергінің барлығы қазақты 

күйзеліске түсіреді, сағын сындырады. 

Ал сағы сынған соң ауылға кеткісі келме-

генде қайтеді? Bйткені ауылда �з ортасы 

бар, ата-анасы, туған-туысы, бірге �скен 

достары, т.б. Естеліктері, алғашқы ма-

хаббаты да ауылда, сондықтан ауылының 

әрбір талы к�зіне ыстық к�рінеді. Ал 

қалада ол орта жоқ, содан қазақ с�зсіз 

жалғызсырайды, жетімсірейді, ауылды 

аңсайды. Қазақи орта болса, пәтерде 

жүрсе де қаланың кез келген бұрышын 

�зінің үйі сияқты сезінер еді. Кеңестік 

кезеңде біз қаланың қазағы, ауылдың 

қазағы деп б�ліндік. Ауылдың қазағы 

қазақша ойлайды, с�йлейді, ал қаланың 

қазағының тілі орысша. Орта б�лек 

болған соң тіл табысу да қиын. Мәселен, 

ақын-жазушылар қалаға тез сіңісіп 

кетеді, �йткені оларда орта бар, жазу-

шылар ұйымы бар. Бірақ елдің бәрі жа-

зушы емес қой. �рине, арасында қалаға 

сіңіп кететін шыдамдылары да болады. 

Бірақ олардың да тамыры ауылда, той-

томалақ, �лім-жітім болса ауылға бара-

ды, байланысын үзбейді. Себебі қалада 

ұлттық әдет-ғұрып, салт-дәстүр жоқ. 

Неше түрлі кедергілерге шыдап, бәрінен 

�тіп, «мен қалалықпын» дегеннің �зінде 

олардың к�ңілінде қалаға деген �кпе-

реніш тұрады. Сол себепті к�п адам зей-

нетке шыққан соң қаланы тастап ауылға 

кетеді. Кезінде отбасы, бала-шағасы, 

қызметі үшін мәжбүрлікпен жүрді, енді 

жасы келгеннен кейін �скен жерін 

аңсайды, сағынады, сол сағынышын 

басу үшін қалған �мірін ауылда �ткізуді 

қалайды, – дейді Т.Батырханұлы. 

Дәл осы сезім, яғни қалада �зін 

уақытша жүрген сияқты сезінуінің, 

үлкен қаланы жатсынуының салдары – 

қала мәдениетін қабылдамау. Мәселен, 

қазір Алматының кез келген жерінде 

қоқыс шашылып жатуы үйреншікті 

к�рініске айналды. К�шеде келе жатып 

түкіру, к� ліктің терезесінен шылымның 

қағазын, сусынның қалбырын лақтырып 

жіберу түк емес. Осындай жаман әдетті 

қаланың байырғы тұрғындары к�бінесе 

ауылдан к�шіп келген қазақтардан 

к�реді. 

– Бұның барлығы ең алдымен адам-

ның сана-сезіміне байланысты, – деп 

түсіндіреді психолог Т.Батырханұлы. – 

Кеңестік жүйе қазақтың к�птеген жақсы 

қасиетін жойып жіберді. Жекеменшікке 

тыйым салынып, барлығы мемлекеттікі 

болды. Жеке адамның жауапкершілік 

сезіміне селкеу түсті. Кеңес �кіметі кезінде 

ұрлықтың к�п болуы содан. Мысалы, 

үстіңдегі тап-таза киіміңе дақ түссе дереу 

жуасың ғой, �йткені ол сенікі. Міне, жерге, 

елге, қалаға деген осындай сана-сезім бол-

маса бәрі бекер. Адамның бойында меншік 

сезімі болған кезде ғана ол отбасын, мал-

жанын, дүние-мүлкін қорғайды. «Бұл 

– менің елім, жерім, қалам» деген түсінік 

қалыптаспайынша, бүкіл Қа  зақ стан солай 

қоқысқа тұншығып жата береді. 

Маман айтқандай, бұл Ұлттық «Мен» 

ұғымының кемшіндігі. Ал әзірге бізде 

қаладағы к�пшіліктің қарым-қатынас 

тілі де басқа, дін де, мәдениет те басқа, 

барлығы сырттан келіп жатыр. Енде-

ше, тобырлық мәдениет пен құлдық 

сананың ықпалымен жүре бермей, Ұлттық 

«Мен»-ді ояту, жалпы қазақтың қалалық 

жұртқа айналуы үшін не істеу керек? 

Т�реғали Батырханұлының айтуынша: 

«Бұл үшін қаладағы әрбір үлкен үйде 

тұратын қазақтар сол аумақта �з ортасын 

қалыптастыруы керек. Бірнеше адам 

белсеніп шығып к�рші-қолаңның басын 

жиып ұйымдастырса, дастархан жайып 

барлық мәселені талқыға салса, сонда орта 

пайда болады. Ол үшін, әрине, к�шбасшы 

болып білек сыбанып шығатын адам 

керек. �рбір қазақ қалада кірпіш болып 

қаланудың жолын іздестіруі керек. Басты 

кедергі – қазақта ауызбіршілік кемшін». 

Қолданбалы экономика зерттеулері 

орталығының директоры Ж.Айғазиннің 

айтуынша, қалаға келген халық аутсайдер 

болып шетке қағылмауы үшін тұрақты 

жұмыспен қамтылуына баса назар ау-

дару маңызды: «Мемлекет адамдардың 

әлеуметтік мобильділігі (материалдық 

жағдайын жақсартуы, кәсіби жағынан �суі, 

т.б.) үшін жағдай жасауға тиіс. Мәселен, 

шағын және үлкен қалаларда азық-түлік, 

киім-кешек сияқты қарапайым заттармен 

�зімізді-�зіміз қамтамасыз ететін �ндіріс 

орындары, жеңіл �неркәсіп мекемелері 

к�птеп ашылуы керек. Бұл үшін бізде 

барлық мүмкіндік бар». 

Ал белгілі саясаттанушы Айдос Сарым-
ның пікірінше, қазақтар �з қаласының 

тіршілігіне тікелей араласуы керек. 

– Алматы қа-

з а қ  т ы ң  қ а л а с ы 

болмай бағы ашыл-

майды. Қаладағы 

қазақ �зін қо жа-

йын сезінуі үшін 

�зара бірігіп бас 

қ о с у ы  қ а ж е т . 

Мысалы, �збек-

тер дегі «махалла» 

тұтас бір әлеуметтік реттеуші қызметін 

атқарады. Сол аула ның ішінде белгілі бір 

құндылықтар, мінез-құлық ережелері, 

�зара к�мек деген бар. Мәселелерін 

бірлесіп шешеді, той-томалағын �ткізеді, 

бұзығын ж�нге салады. Тіпті �збектер діни 

экстремизмді де осылай жеңді. Меніңше, 

біздің қазақы дәстүрлерімізді де кәдімгі 

қоғамдық саясатқа енгізу керек. Мыса-

лы, 100 пәтерлі жаңа үй салынды делік, 

оған 100 отбасы келіп қоныстанады. 

Олар бірін-бірі білмейді, танымайды. 

Сондықтан, жаңа үй салынған кезде 

жергілікті әкімдік бүкіл азаматтарды 

жинап, неге ерулік ұйымдастырмасқа? 

Сол жиында жергілікті  мектептің, 

аурухананың басшысын, учаскелік 

полицейді алып келіп елге таныс тыруға 

болады. Екі миллион халық тұратын 

қалада қандай билік болса да сол екі 

миллион халықтың әрқайсысына жетуі 

мүмкін емес қой. Сондықтан қоғамның 

�зіне арқа сүйеу керек. Мұндағы басты 

міндет – қалада дәстүрлі қазақ қауымын 

қалыптастыру, қазақтың қоғамдық ин-

ституттарын қайта жандандыру. Бұл �з 

кезегінде қалаға деген жауапкершілік 

сезімін туғызады. Қаланың ұлттануы 

мемлекеттің к�ркеюіне алып келеді. 

Ауылда ешқашан ешқандай революция 

болған емес. Біз қаладағы эволюциялық 

�згерістерге адамдарды біріктіру, ұжым-

дастыру арқылы ғана жете аламыз, – деп 

пайымдайды саясаттанушы. 

Иә, заманның к�ші қалаға бұрыл ды. 

Қаланың иесі қазақ болуы үшін урбани-

зация ұлттық реңк алуы керек. Елбасы 

айтқан Қазақстандағы басқарылатын 

ур ба низация процесі  қаланы бетке 

алған тұрғындарымызға ірі және шағын 

шаһарларда қолайлы орта жасауды бағыт-

бағдар етуге тиіс. Баспанамен, жұмыспен 

қамтылған әрбір қазақтың кеудесінде 

«Менің қалам» ұғымы түбегейлі орнағанда 

қала қазақтың құтты бесігіне айналады. 

Бұл – ұлттық қауіпсіздік тұрғысынан 

да маңызды мәселе. Қазір қоғамның, 

мемлекеттің  саяси-экономикалық, 

мәдени-әлеуметтiк дамуында қала жетекшi 

р�л атқаратын уақыт. Заманауи әлемде 

ұлттық мүддесін қорғайтын, саяси сауатты, 

бірлігі бекем, �ркениетті жұрт болудың 

тетігі қалада топтасуда, ұйысуда жатыр. 

Қазақ ауыл ая сынан шығып, саясатта, ин-

дустрияда, ғылым мен білімде, мәдениетте 

үні басым то лыққанды қалалық ұлт бола 

ала ма? Бұл сұрақтың жауабы уақыт 

күттірмей берілуге тиіс. 

Дина ИМАМБАЕВА

наласуы, кенттелмеген территорияның 

к�птігі. Қазіргі ішкі к�ші-қон негізінен 

і р і  қ а л а л а р ғ а ,  с а у д а  ж ә н е  � н д і р і с 

о р т а л ы қ т а р ы н а  б а ғ ы т т а л у д а ,  я ғ н и 

экономикалық себептерге негізделген. 

Мәселен, бір нәсілдің ғана басын оздыру-

ды күйттеп қалада қазақтың тұруын шекте-

ген, �ндіріс пен техниканың басты салала-

рынан шеттеткен кеңестік билік келмеске 

кеткен соң Алматы сияқты қалалардың 

тұрғын саны жергілікті халық есебінен 

күрт �сті. �сіресе, 1990 жылдары ауыл 

тұрғындары күнк�ріс, жалақы мен жұмыс 

іздеп қалаға ағылды. Бұл үдеріс бүгін де 

жалғасуда. Соның арқасында қаладағы 

қазақ саны к�бейді. Қала к�шелерінде 

қазақ тілі еркін естілетін болды. Бірақ 

бұдан Алматы және басқа қалалар тұтастай 

қазақтанып кете қоймады. Ұлттық мүддеге 

қатысты мәселелердің шешімін табуы әлі 

де аяғына жем түскен аттай кібіртіктеп келе 

жатқаны алаңдатады. 

С�йтсек, бұл үрдіс еліміздегі �нер-

кәсіптің, индустрияның кенже қалуымен 

тікелей байланысты екен. Жалпы индус-

трияландыру – урбанизацияның маңызды 

алғы шартының бірі. Индустрияланды-

ру деңгейі �скен сайын урбанизация да 

к�теріледі. Алайда �неркәсіпті дамы-

ту ж�ніндегі к�птеген бағдарламаларға 

қарамастан, еліміз тіпті Кеңес кезіндегі 

�ндірістік к�лемге қол жеткізе алмай 

келеді. Қаладағы қазақ к�бейгенмен, 

�неркәсіп �ндірісінің аясы тарылуы 

себепті жұмыссыздық қаланы да шарпы-

ды. К�пшілік халық күнк�ріс үшін ғана 

ілдәлап жұмыс істеуге мәжбүр. Ал маңызды 

салаларға тартылмаған, экономикалық 

ә л ж у а з  т о п т ы ң  д а у с ы  д а  қ ұ м ы ғ ы п 

шығатыны, оны елеп-ескеретіндердің аз 

екені бесенеден белгілі. 

Бұған «Bнеркәсіп – ең алдымен 

қаланың элементі. Қазақ қалалық ұлт, 

яғни индустриялық ұлт болып қалыптасуы 

үшін к�птеген мәселе лердің шешімін 

табу қажет. Соның ішінде қазақтардың 

�неркәсіп, �ндіріс салаларына барын-

ша к�п араласуы маңызды. Бірақ қазір 

үлкен қалалардың сипатты белгісі болып 

табылатын �неркәсіп �ркенін жая алмай 

отыр. Бұрын қалаға к�шіп келгендер 

экономиканың драйвері – �неркәсіпке 

жұмысқа орналасып, еңбек ресурсының 

белді мүшесі болатын. Ал қазір қалада 

�неркәсіп жоқ. Кеңес кезіндегі аграрлық-

индустриялық ел Қазақстанда шикізаттық 

�неркәсіп басым болса, әлі күнге дейін 

еліміздің экспортындағы басты тауар – 

к�мірсутегі шикізаты. Ал жоғары техноло-

гиялы �німдер ауыз толтырып айтарлықтай 

емес. Тіпті �з халқымызды азық-түлікпен, 

киім-кешекпен толық қамтамасыз ете ал-

май келеміз» деген уәж келтірді Ж.Айғазин. 

�рине, бұның барлығы қазақтың қалалану 

үрдісіне ықпал етпей қоймайды. 

негізінен қала орталығынан г�рі ауылды 

еске салатын қала маңына қоныстануда. 

Бұл негізінен қаржылық жағдайға да 

байланысты. Алматы сияқты қалаларда 

баспана құнының тым қымбат болуы 

себепті орталықтан пәтер сатып алудан 

қала шетінен жер алып үй салу арзанырақ. 

Бірақ қалаға к�шіп келді деген аты 

болғанмен, қала орталығындағы �мір 

сапасы мен шеткері аудандардағы �мір 

сапасының айырмашылығы жер мен 

к�ктей. Ірі қаладағы әлеуметтік контраст 

– орталықтағы жайлы тұрмыс пен қала 

шетіндегі кедейшілікте �мір сүретіндер 

бір-біріне қатысы жоқ екі әлем секілді. 

Осы ретте қала агломерациясына қо-

ныс тан ған жаңа тұрғындарға жағдай жа-

салмауы олардың маргиналдануына, яғни 

қоғамнан шеттетілуіне апаратын т�те жол 

болып саналады. Мамандардың айтуынша, 

түрлі әлеуметтік кикілжіңдер, қылмыстық 

іс-әрекеттер де сондай орталарға тән. 

– �рине, қала барлық келген адамды 

қа был дай салып, бірден баспанамен, жұ-

мыспен қам тамасыз ете алмайды. Ол үшін 

орасан зор қаражат керек. Сондықтан 

мемлекет  алдымен инфрақұрылым 

жасауға – жол, коммуналдық желілер, 

әлеуметтік нысандар салуға тиісті. Содан 

кейін барып үйлер, мәдени орталықтар 

салынады. Кезіндегі «Шаңырақ», «Бақай» 

ауыл да рында болған қайғылы жағдай 

қайталанбауы үшін осының барлығы 

алдын ала ескерілуге тиіс. Бұл оқиғалар 

бас қа рылмаған урбанизацияның айқын 

к�рінісі болатын, – дейді Ж.Айғазин.

Мысалы, Алматы қаласында 2 мил-

лионға жуық халық тұрады, жақын аудан-

дардан күнделікті жұмысқа қаты найтындар 

бір б�лек. Ал қала инфрақұрылымы бұл 

цифрларға сәйкес келмейді. Яғни халық 

саны ның артуы коммуналдық жүйеге, 

әлеуметтік салаға салмақ салады. Ал 

Алматының экологиясы туралы айтпаса 

да болады. Қала орталығына к�ліктердің 

кіруін қанша шектесе де қара түтін барған 

сайын к�бейіп қаланы басып тұр. Қалада 

тұрмыстық жағдай ғана емес, экологиялық 

ортаның да қолайлы болуына баса назар 

аударылуы керек. Сол сияқты Астана, 

Шымкент қалаларында үш ауысымды 

мектептердің бар екені де халық санының 

м�лшері алдын ала ескерілмеуінен.

– Бүкіл әлем елдерінде қала халқы 

ұл ғайып, ауыл тұрғындары кемуде. Бұл 

– бүкіл дүниежүзілік тренд, – дейді 

Ж.Айғазин. – Ең бастысы, урбаниза-

ция процесі басқарылып отыруы керек. 

Егер тұр ғындар бейберекет қоныстана 

беретін болса, к�птеген проблемаларға 

әкеп соғады. Мәселен, Африканың Ни-

герия секілді дамушы елдерінде, Латын 

Америкасындағы Бразилияда, Үндістанда 

қала маңын дағы лашықтар әлеуметтік 

мәселелердің ошағына айналған. Жал-

ҚАЛАЛЫҚ ҰЛТҚА 
ҚАЛАЙ АЙНАЛАМЫЗ?

СӨЗ ТӨРКІНІ

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

«Таланттың» қадірін қашырмайық

месе адам талантты болуы мүмкін, бірақ ол 

«ұлы» деген ұғымды білдірмейді. Тектілік те 

солай. Кез келген адам текті бола бермейді. 

Тектілік – адам бойындағы ерекше қасиет. Бұл 

негізінен адамның шыққан тегіне, әулетіне, 

ата-бабасына қатысты қолданылады. «Біртуар», 

«да рынды», «дәулескер» деген с�здердің де 

салмағы бар. Оны да кез келген адамға айта 

беруге болмайды. Мұндай с�здердің к�біне-

к�п эстрада әншілеріне, шоу-бизнес �кіл-

деріне, �нерпаздарға қатысты қолданылып 

жүргенін байқаймыз. Кейде әлі үйренері алда, 

оқып-тоқитын дүниесі к�п жастардың �зі 

таланттылардың қатарына еніп кетіп жатады. 

Бірақ �нер адамының бәрі бірдей шетінен 

талантты, дарынды деу қисынға келмейді. 

Себебі таланттылар, дарындылар �те к�п бол-

майды. Бұл – табиғаттың заңдылығы. Ол біздің 

ғасырда емес, бағзы замандардан солай. Қазақ 

тарихында �зіндік орны бар Қазтуған, Бұқар 

жырау, Қазыбек би, Т�ле би, �йтеке би, Абай, 

Шәкәрім, Құрманғазы, Махамбетті және �зге 

де осы деңгейдегі тұлғаларды талантты, біртуар, 

ұлы десе жарасады. Bйткені олар – ұлтымыздың 

шын мәніндегі ардақ тұтар асылдары. 

«Қазақ тілінің түсіндірме с�здігінде» «та-

лант» с�зіне мынадай анықтама берілген: 

«Талант – ерекше біткен табиғи дарын, асқан 

қабілеттілік. 2. Ерекше дарынды адам. Сонымен 

қатар «ұлы» дегенге асқан кемеңгер, данышпан, 

озық ойлы деген анықтама берілген. Ал осы 

анықтамаларға толық сай келе бермейтіндерді 

де ұлы, талантты деп айта беру қаншалықты 

дұрыс? Мәселенің мәнісі, с�здің салмағында, 

орынды және орынсыз қолданылуында. Bнер 

жолын жаңадан бастаған әнші белгілі бір 

уақыттан кейін «жұлдыз ауруына» шалдықса, 

оны кінәлап, жазғырамыз. Ал ол әншіні жұлдыз 

ауруына душар еткен тыңдармандардың �зі 

емес пе екен? Жаңағыдай с�здерді орын-

сыз тели берсек, кез келген адам мақтауға 

сеніп қалады. Bйткені «семіздікті қой ғана 

к�тереді». �ңгімемізге арқау етіп отырған 

ұғымдардың орынсыз қолданылуын, әсіресе 

телебағдарлама, концерт жүргізушілер тара-

пынан жиі байқаймыз. Сондайдың әсерінен 

хабарға қатысып отырған меймандардың бәрі де 

талантты, бәрі де дарындыдай к�рінеді. Осылай-

ша біз с�з мәдениетіндегі «асыра сілтеушілікке» 

бой алдырдық. Құрмет к�рсетудің �зін басқа да 

мағыналас с�здермен әдемі жеткізуге болады. Ол 

жүргізушінің тіл байлығына, қарым-қабілетіне 

байланысты. Мысалы, «талапты», «болашағы 

зор» деген с�здер бар емес пе? �рине, талантты 

деген с�зді қызғанып отырған жайымыз жоқ. 

Бар болғаны, шын мәніндегі лайықтысына ғана 

айтылып, қолданылса дейсің. 

С�з мәдениеті дегеніміздің �зі – үлкен ұғым. 

Оны адам баласы �мір бойы меңгеріп, үйреніп 

�теді. Бүгінгі заман келбетінен байқайтынымыз, 

адамдар арасында с�зге деген талғам жоғалып 

бара жатқан сияқты. Оның бір себебі – рухани 

байлықтың т�мендеп кетуі. Бұрынғы уақытпен 

салыстырғанда қазіргі адамдар кітап, газет-

журнал дегенді аз оқитын болды. Театр, музей 

сынды мәдениет ошақтарына баратындар саны 

к�п емес. Ал онсыз рухани байлыққа қалай 

қол жеткіземіз?Адамдар бас қосқан жерлер-

де ұлағатты с�з, ғибратты әңгімелер, келелі 

кеңестер де к�п айтыла бермейді. �ңгімелердің 

дені – ұсақ-түйек шаруалардан, күнделікті 

күйбең тірліктен әрі аспай жатады. Сонда 

бұрынғыдай есті с�з, хикметті с�з, парасатты 

с�здер қайда? �р адам осындай ұғымдарды иге-

руге ұмтылмаса, �зін-�зі шыңдап дамытпаса, ол 

да жайдан-жай келе салмайды. 

Ата-бабаларымыз «тоқсан с�зден тобықтай 

түйін іздеуді» кейінгі ұрпақтарға аманатта-

ды. Себебі с�зден қадір кетсе, тілден де қадір 

кетеді. Тілдің негізгі құралы – с�з. С�зді қалай 

с�йлесек, қалай айтсақ, ол тыңдаушысына да 

солай жетеді...



8 ANA TILI№46 (1460)
8 – 14 қараша
2018 жыл Ғ Ы Л Ы М

БІЛІМДІНІҢ
сөзін тыңда...

ТАРАЗ OЛКЕСІ

 �ркімнің туған жері, �скен �ңірі қызық 

та қимас, сәулелі сәттерге толы ғой. Осы 

жайттарды назарда ұстап, қайыра еске алсақ, 

с�з жоқ Жақаң – Жанғара Дәдебаевтың туып, 

�скен �ңір-�лкесі ойға оралары хақ. Ел ау-

зында айтылатын әрі тарихта бар Талас �ңірі, 

Тараз �лкесі – ежелден-ақ �мір сүруге, еңбек 

етуге қолайлы, мәйегі мен мәуесі мол, к�ркем 

де құтты мекен. Халық даналығына жүгінсек: 

«Жеріңнің аты – еліңнің хаты» к�п жайлар-

ды аңғартса керек. Бұл �ңір, с�з жоқ Шығыс 

шайыры Фирдоуси жазғанындай: «Тараздың 

садағындай қиылған қас» («Шах-наме»). Оның 

үстіне, жазушы �.Кекілбайұлы жазғанындай: 

«...ол қадаған шыбығың қалайда бәйтерекке ай-

налатын құнарлы топырақ т�сінде, нәрлі судың 

бойында, шұғыласы т�гілген шуақ �лкенің 

т�рінде тұр. Жер бетінен ырзық іздеп ж�ңкілген 

тіршілік к�шінің дәл мұндай құрық ұстағанға 

қонысы, кетпен ұстағанға ырысы мол берекелі 

атырапты айналып �туі еш мүмкін еместей. 

Ондай аймақтың адам баласы аяқ басқанынан 

бастап тіршілік желісін үзіп к�рмейтін қайырлы 

қара орын болып қалары қай жағынан да 

түсінікті» (Кекілбайұлы �. Талайғы Тараз. – 

Астана: Елорда, 2002. – 13 бет). 

Туған жердің қадірі мен қасиеті хақында 

ойлар мен толғаныстарға түс кенде, с�з 

жоқ арыдағы арналардан жеткен тарихи 

жәдігерлерге, мәдени-рухани құндылықтарға 

ден қоюдың ж�ні де, қисыны да бар. Осы орай-

да филология ғылымының докторы, профессор 

Жанғара Дәдебаевтың «Тараз �лкесі» атты 

монографиялық пайымдауларға негізделген 

кітабының тарихи негізі, әдеби-ғылыми мәні, 

елдік дүниетаным мен сипаттары мол дер едік 

(Алматы: Дәуір, 2013. – 464 бет)

Анығында, Тараз тарихы мен тағы лымы, 

Талас бойының к�ркем де құнарлы к�ріністері, 

мәдени-рухани арналарының бай да байтақ, 

�рнекті �рістері туралы автордың бұған дейін 

де бірнеше еңбегі жарық к�рген-ді (Атыңнан 

айналайын, �улие ата,  1998;  Атыңнан 

айналайын, 2002, т.т.).

Ал ой мен с�з жүйесі еткен – «Тараз �лкесі» 

атты еңбек Ежелгі Тараз тарихын, танымал 

тұлғалардың �мірі мен �негесін танымдық-

тағылымдық тұрғыдан танып, ретті тұстарда 

әр алуан болжам, қилы қисын-к�зқарастарды, 

аңыз-әңгіме желісін дәлелді дәлдік, ғылыми-

құндылығы жоғары іргелі ізденістермен 

негіздеп, байыпты саралап-салыстырулар 

жасап, мәнді-нәрлі қалыпта жүйелі дамытып, 

тарихи-филологиялық бағытта қарастырады.

Бұл жайттар, әсіресе кітап құрылымы нан 

(«Тарих тағылымы», «Елбасылар», «Билер мен 

бектер», «Қолбасылар», «Шығармашылық 

тұлғалар», «Аңыздар сыры»), ондағы Ежелгі 

Тараздың тарихы мен тағылымы, танымал 

тұлғалардың (�улие Ата, Алаша хан, Т�ле би, 

Сыпатай би, Б�лтірік шешен, Байзақ, Батырбек 

датқа, К�шек, Қойгелді, Саңырық, Жауғаш, 

Bтеген, Бауыржан батырлар, М.Х.Дулати, 

Ұлбике, Жамбыл, Кенен, т.с.с.) �мірі мен 

кезеңі, қызметі мен шығармашылық мұра-

мирастары туралы тарихи-филологиялық 

дерекк�здері, зерттеу-зерделеулерге негізделген 

талдау-салыстырулары маңызды қырларымен 

назар аудартады. Бұдан байқалатыны, аталмыш 

тақырыптар іргелі ізденістен, байыпты баяндау 

мен к�ркемдік-эстетикалық құндылықтардан, 

кеше-бүгін байланысынан, к�зқарас эволю-

тағдыр талайы т�ңірегіндегі Қытай дерекк�здері 

(мысалы, «Тарихнама», «Ханнама»), Ұлы 

Жібек жолының мәнді тұстары, ғұн, сақ, үйсін 

мемлекеттерінің саяси-әлеуметтік, әскери-

шаруашылық, географиялық ерекшелігі мен 

ортақ сипаттары, қарым-қатынасы мен мақсат-

мұраттары к�не түркілердің әуелгі түп-тегімен, 

Талас-Тараз �лкесінің байырғы тарихымен, 

ежелгі мәдениет куәларымен �зара салыстыры-

лып, сабақтастықта с�з етіледі.

«Елбасылар» б�лімінде – «Істеми қаған», 

«�улие ата», «Алаша хан» сынды атақты 

адамдардың тарихтағы орны, елдік һәм ерлік 

сипаттары, адамдық пен арлылық, бекзаттық 

пен тектілік, қайсарлық пен �ршіл рух, ел-

жерге қызметі, даналығы мен даралығы, ақыл-

парасаты, дүниетаным арналары кең түрде 

к�рініс береді. Сондай-ақ дәуір дидары, тарих 

тағылымы, тұлғалар табиғаты мен танымы да 

тиісінше с�з болып, кезеңдік оқиғалар, уақыт 

бедері, мәнді құбылыстар сыры жан-жақты 

ашылады. Жалпы, автор ел-жер тарихы мен 

оның адамдарын, әсіресе танымал тұлғалардың 

�мірі мен �негесін, ел алдындағы еңбегін, тари-

хы мен тағдыр-талайы т�ңірегінде с�з еткенде 

дерекк�здеріне, құжаттық материалдарға, 

ел аузындағы аңыз-әңгімелерге ден қойып, 

мықтап табан тірейді. Ізденіс арнасын, к�зқарас 

жүйесін баяндау мәнері мен бағалау-ұстаным 

талаптарын да тарихи-әдеби негізге, құжаттық 

материалдар мазмұнына құрады. Ақиқатқа 

апаратын жол, шынайы-шындықтар мәнін де 

осы тұстан табады. Асылы, шындық жүзінің 

к�рінетін тұсы да осы.

Ал «Т�ле би», «Б�лтірік шешен», «Байзақ 

датқа», «Батырбек датқа», «Сыпатай би» сын-

ды мақала, зерттеулер жеке-жеке ізденістерге 

құрылып, ұлтқа қызметі, елдік-бірлік жолын-

дағы әрекет-қимылдар, билік пен ділмар 

с�здері, ой ағымы, с�з қуаты, �мір �рімі, �неге 

�рісі кең орын алады. Талас �ңірінде, Тараз 

�лкесінде туып-�скен Қойгелді, Саңырық, 

Тайлақ батырлардың елдік мұраттары, ерлік 

істері дербестік пен тұтастықты ту еткен 

батырлық болмысы, қайраткерлік қырлары, 

берік ұстанымдары ұлт пен ұрпаққа үлгі-�неге 

екені кеңінен к�рсетіледі. 

«Қолбасылар» б�ліміне енген – Күнтумыш, 

К�шек, Қойгелді, Саңырық, Жауғаш, Bтеген, 

Бауыржан сынды біртуар батырлардың бүтін 

болмысы, ұлт пен ұрпақ алдындағы адами 

борышы мен санасы, ел-жердің азаттығы мен 

тұтас тығы жолындағы жанкештілігі мен жауап-

кершілік жүгі, батырлық даңқы, қолбасылық 

қасиет тері, тағдыр-талайы әр қырынан ашы-

лады. Арғы-бергі кезең к�ріністері, тарихи 

оқи ғалар желісі алуан дерекк�здері, жылнама-

шежірелер мәні жүйелі талдау-салыстырулар 

арқылы нанымды �ріс алып, байыпты баян-

далады. 

Зерттеу еңбектегі  «Тарихи аңыздар» 

б�лімінде Талас –Тараз �ңіріндегі ел-жер атау-

лары, атақты адамдардың �мірі мен �негесі, 

ауыл-аймақтағы әулиелер мекені, мешіт-

медреселер мәні, к�не қалалар мен кесенелер 

сыры қысқа-нұсқа, аңыз-әңгіме, дерекк�здері 

негізінде байыпты баяндалады. Ел аузындағы 

аңыз-әңгімелерден дерекк�здері желісіндегі 

ерте дәуір к�ріністерін, танымал тұлғалардың 

елдік-ерлік жолындағы әрекет-қимылдарын да 

айқын аңғаруға болады. Бастысы, �ткен тарих 

тағылымы, ақиқатты арқау еткен �мір �рімі, 

уақыт бедері, шындық шырайы да кең к�лемде 

белгі береді.

OМІР ТАҒЫЛЫМЫ

Қазіргі кезеңде білім-ғылым жүйесіне ба-

сым бағыттар беріліп келеді. �сіресе, мектеп 

және мектепке дейінгі білім беру сапасын 

арттыру-жақсарту ісінде ілгерілеушілік бары 

байқалады. Білім беру бағыты біліктілікті 

арттыру ісімен, педагог мәртебесін к�теру, 

оқулық пен зерттеу еңбектерін талапқа сай 

дайындау, оқыту сапасын халықаралық стан-

дарттар негізінде дамыту бағыттарынан да 

айқын аңғарылады. Мұның орта және жоғары 

мектептегі ұстаз-ғалымдарға да қатысы мол әрі 

жауапкершілік жүгі де к�п-ақ.

 Осы жайттарды ескерген тұста, про-

фессор Ж.Дәдебаевтың жоғары мектепте 

үзіліссіз еңбек етуі, біліми-ғылыми бағыттарда 

іргелі ізденістерімен жүйелі айналысуы, 

жауапкершілік жүгін терең сезінуі терең таны-

лар еді. Бұдан басқа, профессор Ж.Дәдебаевтың 

әр жылдары жарық к�рген еңбектері – «�деби 

шығарма» (1986), «Шымырлап бойға жайылған» 

(1988), «Bмір шындығы мен к�ркемдік шешім» 

(1991), «Жазушы еңбегі» (2001), «Қазіргі қазақ 

әдебиеті» (2002), «Адам және заман» (2007), 

«Менің университетім» (2007), т.т. оқып-

танысып, әрі оқу үдерісінде жиі пайдаланып 

жүргендіктен, тақырыптық ерекшеліктері, 

рухани мәні мен нәрі жан-жүрекке жақын, 

к�ңілге де қонымды.

 Орайлы тұста ойға алсақ, ұстаз-ғалым 

Ж.Дәдебаевтың «Bмір шындығы және к�р-

кемдік шешім» (1991) «Б�лтірік �лменұлы 

және шешендік �нері» (1996), «Жазушы 

еңбегі» (2001) атты зерттеулері қазақ әдебиеті 

тарихының арғы-бергі кезеңдерін танып, 

талдауға арналған. Айталық, «Bмір шындығы 

және к�ркемдік шешім» атты монография-

сында қазақ романдарындағы �ткен дәуірлер 

болмысын к�ркемдік-реалистік тұрғыдан 

жинақтап, сол арқылы туындының поэтикалық 

 Үшіншіден, ежелгі мәдениет куәлары, 

әулие ата-бабалар, би-шешендер, халық 

�нерпаздары, т.б. �мір – уақыт шындық тары 

мен бүгінгі күннің талап-талғамы тұрғысынан 

қарастырылып, тарихи-ұлттық сипаттарына, 

танымдық-тәрбиелік мұрат-міндеттеріне 

маңыз беріледі.

Ең негізгісі, профессор Ж.Дәдебаев 

қазақ с�з �нерінің құпия-сырларына қанық, 

тарихи-к�ркем шығармалар табиғатын та-

мыршыдай тап басып танып-талдайды, 

ондағы �мір – уақыт ақиқаттарын әдебиет 

теориясының талаптарымен тарихи-

руханияттық катего рияларға, к�ркем таным-

дар жүйесіне сай саралап, �зіндік ізденістері 

тарапынан дерек-дәйектер арқылы дамы-

тып, к�зқарас-толғамдарын батыл да еркін 

жеткізе алатыны айқын аңғарылады. Осының 

негізінде к�ркем-тарихи туындылардағы – 

СBЗ бен САЗ ажырамастай бірлік-үйлесім 

тауып, ізденіс нәтижелері, зейінді зерттеу 

сыны мен сымбатын бұзбастан қалың к�птің 

рухани талап-талғамы деңгейінен шығып 

отырады. 

Бұдан басқа, �мір тағылымынан туған 

«Менің университетім» екі б�лім, бір неше 

б�ліктерден тұрады (Алматы: Қазақ уни-

верстеті, 2007. - 220 бет).

Ақиқатында, аталған кітапта бастапқы 

тұстан-ақ, Ел мен Елбасы т�ңірегінде еркін 

ойлар кең �ріс алып, кемел келешек бағ-

дары айқындалады. �л-Фарабидің адами 

мұраттары, біліми-ғылыми һәм шығарма-

шылық �мірбаяны («Екінші ұстаз: ғұмырнама 

ғибраттары»), адамдық мұрат мәні («Бас 

Мүфти»), Ислам мәдениеті ұстаз-ғалым 

�.Дербісәлі болмысы, ақыл-парасаты, білгір-

ғұлама сипаты т�ңірегінде кең түрде ашы-

лады. Ал ұстаздық қызмет хақындағы ойлар 

мен толғаныстар – С.Қирабаев, З.Қабдолов, 

Т.Кәкішев, Т.Қожакеев, М.Мырзахметұлы, 

Конференция жұмысына к�рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткерлері, ақын-жазушылар, зиялы қауым, Түркия, Гер-

мания, Швеция, Қытай, Моңғолия және т.б. алыс-жақын ше-

телдерден келген арнайы қонақтармен қатар бұқаралық ақпарат 

құралдарының �кілдері қатысты. 

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институтының 

директоры Зиябек Қабылдинов кіріспе с�з с�йлеп, жиынды �зі 

жүргізді. Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы т�рағасының 

бірінші орынбасары Зауытбек Тұрысбековтың құттықтау ха-

тын қауымдастықтың Астана қаласы және Ақмола облыстық 

б�лімшесінің жетекшісі Қарлығаш Қожамұратова оқыды. 

Жиын барысында Мемлекеттік тарих институтының дирек-

торы, тарих ғылымының докторы Аяған Бүркітбай, «Еуразия» 

ұлттық университетінің профессоры, филология ғылымының 

докторы Серік Негимов, Ш. Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнография институтының бас ғылыми қызметкері, та-

рих ғылымының докторы Ахмет Тоқтабай, сондай-ақ ақын 

Бақытбек Бәмішұлы, Моңғолия мәдениетіне еңбек сіңірген 

қайраткер, жазушы Шынайы Рахмет, Түркиядан Ибраһим 

Мұтлы, Шабан Серкан Динчтүрк, Мүбарак Сәдейұлы Ша-

лышхан және т.б. Алтайдан Анадолыға дейінгі қазақ к�шінің 

алғашқы бастаушысы Елісхан �ліпұлының �мірі мен �негесі 

жайында ой толғап, пікірлерімен б�лісті. 

Жазушы Жәди Шәкенұлы «Ел бастаған Елісхан», Түркияның 

Анкара қаласындағы �леуметтік ғылымдар университеті Саяси 

ғылымдар факультетінің докторы Мариям Хакім «XX ғасырдағы 

қазақ к�ші және оның саяси-әлеуметтік себептері мен ұлттық-

халықаралық әсерлері», Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және эт-

нология институтының ғылыми қызметкері, тарих ғылымының 

докторы Айжамал Құдайбергенова «Қазақ ғылымының 

к�кжиегін кеңейткен қандастар» атты баяндама жасады.

Шара барысында жазушы Жәди Шәкенұлы мен Шалқар 

�бділұлының батырдың 110 жылдығына орай құрастырылған 

«Ел бастаған Елісхан» атты деректі зерттеулер жинағының 

таныстырылымы �тті. Конференцияға қатысушылар Елісхан 

батырдың есімін мәңгі есте қалдыру мақсатында қарар 

қабылдады. Олардың ішінде: кәсіби тарихшылар назарын 

Қазақстан тарихының зерттеуден тыс қалған мәселелеріне ау-

дарту, осы мақсатпен Елісхан батыр туралы, Алтай-Барк�лден 

Анадолыға дейін созылған к�ш тарихы туралы мәліметтерді 

ғылыми айналымға енгізіп, зерттеу; Елісхан есімін мектеп және 

жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісіне енгізу; батырдың 

атында халықаралық қор немесе қоғамдық бірлестік құру; 

ізденуші жастарға стипендия тағайындау; батыр бастаған к�штің 

жолына және оның сүйегі жатқан Пәкістан жеріне экспедиция 

ұйымдастыру; Елісхан �ліпұлының �мірі туралы деректі фильм 

түсіру және т.б. мәселелер қарастырылған.

Оқып шыққан соң к�кейіме келген бірінші с�з «�п, 

бәрекелді, ел қамын жеген Едігедей бабаларымыздың ұрпағы 

айтатын келелі ой ғой» болды. Шынымен де, қазіргі кең байтақ 

Қазақ жері осыдан 800 жыл бұрын жаһанның ұлы қолбасшысы 

Шыңғыс ханның �зінің үлкен ұлы Жошыға б�ліп берген жерінің 

ізі екені – шындық.

Шыңғыс ханды ақ киізге к�теріп Хан к�терген де қазіргі 

Қазақ халқының құрамындағы ірі рулар к�семдері екені рас 

емес пе. Сол халықтың к�семдері Жошыны да «Ханымыз» деп 

атап, ақ киізге к�терген Жошы ұлысының алты тайпасы Алты 

Алаш атанғанына бірінші – Жаратушы, екінші Тарих куә. Ал 

енді осы Алты Алашқа сол кезде қандай рулар қауымдастығы 

кірді десек, айтайын, олар: жалайыр, арғын, найман, қыпшақ, 

қоңырат, алшын тайпалары. Міне сол, тарихи оқиғаға 6 жылдан 

соң 800 жыл болады. Осы айтулы датаны халық біле ме? Менің 

ойымша, алдағы бір жылды Жошы хан жылы деп жариялап, оны 

атап �тудің бағдарламасын жасау керек. Осы бағдарлама аясын-

да Жошының ұлы қолбасшы ұлы Бату (Сайын) хан да ескерілуі 

тиіс. Елде Жошы – Бату хандарға ескерткіштер қойылса.

Бату ханның 200 мың әскерінің денін Алты Алаш ұрпақтары 

құрағаны тарихтан мәлім. С�йтіп, біздер Батуды да �зімізге 

қайтарамыз. Президентіміз айтқан, жолын к�рсетіп бер-

ген «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында атқарылатын 

жұмыстардың бір парасын ғана айтып отырмын. «Мәңгілік 

елдің» халқы да «мәңгілік» ұмытылмас тұлғаларын ту етсе ғана 

Мәңгілік болмақ.

Серік Т7ШІМБЕТ,
зейнеткер, Ауған соғысының ардагері

ҚЫЗЫЛОРДА

-

-

-

-

-

-

циясы мен қолтаңба мәнерінен тұрғандықтан, 

ғылыми-зерттеушілік сипаттар, мұрағаттық 

материалдар, оны қабылдау мен к�ркемдік 

қорытудағы бағыт- жүйесі айқын аңғарылады. 

Бастысы – тақырыпты ашу, оны жүйелі 

жеткізу, дерекк�здерін дәлелді дәлдікке құру 

мәні айқын. Қоғамдық құбылыс пен кезеңдік 

к�ріністерді жіті тану, тарихи тұлғалардың �мірі 

мен �негесін, шығармашылық ерекшелігін, 

адами болмысы мен бейнесін баяндау-сомдау 

тұстарында дәйек-дерек дәлдігі, �мір мұраты, 

оқиға �рімі нақтылыққа негізделіп, мәнді-нәрлі 

сипат алады.

Орайлы тұста ойға алсақ, «Тараз �лкесінің 

ескі тарихы» атты алғашқы б�лікте – ежелгі 

дәуір дидары, ел-жұрттың тұрмыс-тіршілігі, 

құрылымындағы тарихи-этнографиялық, 

фоль клорлық, әдеби материалдардың таным-

дық, тәрбиелік қызметтеріне, қаламгер дің 

�мір құбылыстарын таңдап, талғау мәнер-

машықтарына назар аударылады. Бұл мәселелер 

негізінен – «К�ркем шығарма және оның 

тарихи негізі», «К�ркем шығарма және оның 

этнографиялық негізі», «К�ркем шығарма және 

оның фольклорлық негізі», «К�ркем шығарма 

және оның әдеби негізі» сынды тараулар 

арқылы жүйелі арна алып, әлеуметтік-рухани 

�згерістерге, кеше-бүгін байланыстарына зор 

к�ңіл б�лінеді.

Сондай-ақ еске түсірсек,  «Б�лтірік 

�лменұлы және қазақ шешендік �нері» 

атты еңбек бірнеше қырларымен, маңызды 

ұстанымымен ден қойғызады:

Шешендік �нер табиғаты, шешен таланты 

мен оны жасаушылардың байырғы �кілдері 

хақында жүйелі, нақтылы деректер беріледі; 

Қазақ шешендік �неріндегі  – Т�ле, 

Қазыбек, �йтеке билердің �негелі �мірі мен 

дәстүр тағылымдары кеңінен к�рсе тіледі;

Билер дәуірінің к�рнекті �кілі Б.�лменұлы-

ның әдеби мұрасы, ондағы к�ркемдік-

эстетикалық мұраттар, ақыл-билік, ділмар 

с�здер, �рнекті ойлардың сыры ашылады.

«Жазушы еңбегінде» талант табиғаты, 

қаламгерлік мұрат пен оның басты кезеңдері, 

шығармашылық үдеріс, �мір шындығы мен 

к�ркемдік шешім сырлары жан-жақты с�з 

етіледі. Автор жазушы еңбегін к�ркемдік 

қиял, тарих шындығы, халық әдебиеті мен 

мәдениеті, әдеби мұра мәселелерімен тығыз 

бірлік-байланыста қарастырып, осының 

негізінде �мір шындығынан �нер туындысын 

жасаудың шығармашылық қырларына зор 

маңыз береді. Ол үшін, әрине, тарихи дерек 

к�здеріне, �мір материалдарына, к�ркемдік-

сюжеттік желілерге, шығармашылық үдеріс 

аясында жазушының ойдан шығару мен ақиқат 

жайттары мен к�зқарастарына к�п к�ңіл 

б�лінеді. �деби шығарманың тарихи негіздері, 

қазіргі қазақ романдарының мағыналық-

құрылымдық жүйесі,  этнографиялық, 

фольклорлық материалдардың к�ркем 

туын дының поэтикалық жүйесіне әсер-

ықпалы арнайы қарастырылады.Шығар-

ма шылық мұрат кең орын алады. Басты-

сы, әдеби шығармашылыққа қатысты ба-

сым бағыттар, жазушы шеберханасының 

ерек шеліктері, туынды табиғатының та-

рихы мен тағдыры, тектері мен түрлері, 

оқып-үйренудің әдістері мен тәсілдері, 

к�ркемдік қабылдау мен ойлау жүйесі, та-

ным арналары, стильдік құбылыстар мәні 

ай қындалады. Қаламгер мен қаһарманның 

рухани әлемі,�мір құбылыстарының к�ркем 

пішінге к�шу үдерістері, әдеби туынды мен 

авторлық ұстаным, әдіс пен стиль, қысқасы 

шығармашылықтың рақаты мен азабы кең 

түрде байыпты баяндалады.

Негізінен алғанда, ғалым Ж.Дәдебаев-

тың ізденіс-еңбектері туған халқының �ткен 

кезеңдерін, тағдыр-талайын әр қырынан с�з 

етіп, ел мұраты мен азаттық, теңдік жолында 

жанын жалау еткен тұғырлы тұлғалардың орын-

үлестерін айқындап, кейінгі ұрпақ-буындарға 

үлгі-ғибрат етіледі.

Екіншіден, кейбір тақырып, мәселелер 

арғы-бергі үлгі-нұсқаларымен салыстыры-

лады, қажетті әдебиеттер, дерек-құжаттар 

қатар к�рсетіліп, �мір-уақыт сырлары к�ркем, 

жүйелі, жатық жеткізіледі.

М.Жолдасбеков, Р.Нұрғали, А.Қыраубаева, 

Б.Шалабаев, Н.Карбанқызы, А.Садықұлы, 

�.Ахматәлиев, т.б. �мірі мен шығарма шылық 

жолы, бел-белестерімен �зара байланыста 

кең �ріс алады.

 АДАМДЫҚ МҰРАТ ПЕН 
ІЗГІЛІК НҰРЫ

 Ұлтқа қызмет ету мен туған жерге 

сағыныш-сүйіспеншіліктің бір белгісі, с�з жоқ, 

қалың к�пке ғибрат-�негесімен де терең таны-

лады. Бастысы, профессор Ж.Дәдебаевпен 

аға-бауыр, замандас ретінде қатар жүрген 

күндерде жоғарыда аталған еңбектердің жа-

зылуы мен жариялану сәттеріне де куә болған 

кездеріміз бар-ды. Тіпті деканның оқу ісін 

ұйымдастырушысы ретінде де ертелі-кеш 

қатар жүрген кездері адами мұраттарына, 

аға-бауыр қатынасына, ұстаздық-ғалымдық 

қырларына да әлденеше рет к�з жеткен-ді. Оқу 

мен оқыту ісіне, ұстаздық қызметіне адалдық 

танытты. Жанашырлығы мен жауапкершілік 

нұры, жан жылуы мен мейірім шуағы да терең 

танылып тұратынын аңғару қиын емес еді. 

«Жақсы с�з – жарым ырыс», «Жақсының 

нұры тасысын» деген халық даналығының 

мәйекті мәні, қағидатты қисындары мен 

ұнамды тұстары да осында болса керек. Бұдан 

басқа, «Мінездің к�ркі – ізгілік» (А.Йүгінеки), 

«Жақсы іс к�п жасайды», «Түсі игіден түңілме» 

(Ж.Баласағұн) деген �мір тағылымында байтақ 

маңыз, мәнді-нәрлі тұстар кең орын алады.

Сондай-ақ «М.�уезов және әлем әдебиеті» 

атты к�птомдық жүйе құраған конференция 

матариалдарының топтамасы, М.Х.Дулати, 

М.Bтемісұлы, Абай, Жамбыл, М.�уезов, 

С.Мұқанов,  Ғ.Мүсірепов,  З.Қабдолов, 

Т.Кәкішев, т.б. әр жылдар мерейтойлары 

тұсындағы алуан тақырыпты арқау еткен кітап-

жинақтардың жүйелі жарық к�руі, Универси-

тет жанындағы М.О.�уезов атындағы �деби 

бірлестік аясында �ткізілген кеш-кездесу, 

сұхбаттарға арналған әдеби-мәдени шараларды 

ұйымдастыру мен �ткізу кезеңдеріндегі про-

фессор Ж.Дәдебаевтың жан-жақты қабілеті мен 

мүмкіндіктерін, атап айтқанда, ақыл-парасат 

�рісін, біліми-ғылыми тереңдігін, ерен еңбек 

үлгісін, �ршіл рух �негесі мен мән-маңызын да 

еске алу артық емес.

Асылы, адам мінез байлығымен, еңбегімен 

ардақты болса, профессор Ж.Дәдебаевта мұның 

бәрі бар. Бұған отбасылық бақытты, бала мен 

немере қуанышын қоссақ, мерей-мереке мәні 

еселеп артары анық. Ал ақыл-парасат нұрын, 

білім-ғылым жүйесіндегі жетістіктерді, білік-

таным арналарын, ізгілік иірімдерін еске 

алғанда, мадақ сезімі жан-жүректі қозғап, 

к�ңіл толқыны қуаныш вальсімен тебіреніс-

тербеліске түсіп, жақсылық компасы оң бағыт 

алып, сенім серпіні ұлғая беретіні де жасы-

рын сыр емес. Ендеше, ел-жерге жақын, 

бауыр-туысқа адал, ұстаздық қызметке жан-

жүрегімен берілген Жақаң – Жанғара Дәдебаев, 

жеті асудың биігінде де ерен еңбектің к�рігін 

қыздырып, руханият ісіне сүбелі үлес қосып, 

әдеби шығармашылықтың к�ркемдік қайнары 

мен эстетикалық қуатын арттырып, адамдық 

мұрат-мәнін, ізгілік нұрын, �мір �негесін кең 

к�лемде к�рсететініне сенім мол.

Рақымжан ТҰРЫСБЕК, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

ЕЛІМ ДЕГЕН 
ЕЛІСХАН

ОЛАР ҚАЗАҚҚА 
БӨТЕН ЕМЕС

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

ЖЕКЕ ОЙ
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Шамасы, сол жақта бір жең ұшынан 
жалғасқан тамыр-таныстары болған да... 
�йтпесе, іргесінде әйгілі дәрігерлік ин-
ститут тұрғанда жер жаннаты Жетісудың 
ұланы жер түбіндегі Ақт�беде не жоғал-
тыпты? Тек мектеп бітірген соң ғана 
бұл ойынан айнып, журфакқа келіпті. 
Бір күні ол «Мен жалпы мынадай бол-
ғам», – деп т�лқұжатындағы суретін 
к�рсетті. Суретте бір к�зі айға, бір к�зі 
сайға қараған қитар бала томсырайып 
тұр. �йтеуір, дер кезінде ота жасатып, 
к�зін қалпына келтіріпті. Содан соң 
дәрігерлікке ұмтылмай қайтеді?!

Осымен 502-нің дәрігерлік корпусы 
жасақталып біткен шығар деп ойла-
ғанбыз. С�йтсек, «дәрігердің» к�кесі 
арамызда жүр екен. Отыз бес жасқа 
таяғанда КазГУ-ге енді түсіп жатқан 
Аманғали Дайрабаев жастау кезінде Це-
линоград мемлекеттік медицина инсти-
тутында оқыпты. Бірақ дәрігер болуды 
оның да маңдайына жазбапты. Түрлі 
себептермен оқуын аяқтай алмаған 
к�рінеді. Жатақханаға оны шипагер 
курстастары талай рет іздеп келгеніне 
куә болғанбыз.

Сонымен, ақ халат бұйырмаған т�рт 
«дәрігер» – 502-б�лменің тұрғынымыз. 
Бесіншіміз Құтмағамбет Қонысбай – 
дәрігерлікке аса талпынбағанымен, 
соларға пациент болуға таптырмайтын 
жанкешті жігіт. �скерде жүргенде �рт 
с�ндірушілер жасағында қызмет еткен. 
Содан ба екен, сәл биікке к�терілсе, 
секіріп кеткенді жаны қалайды да 
тұрады. Оның алдында біраз уақыт 
бізбен б�лмелес болған Мейрамбек 
Шілдебаев та солардың сойынан. Менің 
бұл жүректі де білекті, қайтпас та қайсар, 
жаны сірі, еті тірі курстас ағаларым ба-
сынан с�з асырмайды. Қанды қырғынға 
ойланбай кіріп кете береді. Содан 
соң дәрігерге пациент болмаған несі 
қалады? Осы б�лмеге кіріп-шыққандар 
шетімізден дәрігер болуға ниеттенген 
бізді к�ріп, «Бұл �зі 502-б�лме ме, әлде 
502-палата ма?», – деп күбірлеп-күң-
кілдеп кететін. Оның үстіне ептеген 
емшілігі бар Миуа Байназар апам анда-
санда қатарымызға қосылғанда нағыз 
сәнімізге енді келетінбіз. 

Ақ халат бұйырмаса да, ақпарат-
т а н  а ж ы р а м а ғ а н  � ң ш е ң  с � з у а р 
«дәрігерлердің» мекені болған соң 
ба, бұл секцияда ара-тұра денсаулық 
мәселесі қозғалып тұрады. �сіресе, 
Нұрт�ре Жүсіптің бірге оқитын дос-
т а р ы  А л т ы н б е к  С ә р с е н б а е в  п е н 
Дархан Мыңбай б�лмеге келген кезде 
әңгімеміз толастамайды. Бірде бәріміз 
«дәрігерлігіміз» ұстап, шипагерлік 
баянымызды армансыз айтып, б�сіп 
отырғанымызда Алтынбек айнаға қарап: 
«Тілім ағарыңқырап кетіпті. Пушкин 
кітапханасына барып, энциклопедия 
ақтарып, қандай аурудың белгісі екенін 
білу керек екен», – дегені бар. Сол жолы 
медицина институтының босағасынан 
аттағанымыз бар, аттай жаздағанымыз 
бар, т�рт «дәрігер» мелшиіп үндемедік. 
Себебі, әне-міне деп Мәскеуге аттанғалы 
жүрген Алтекеңнің тілі неден ағарғанын 
тап басып айтып беруге ешқайсымыздың 
білім-білігіміз жете қоймады. Бізден 
қайыр болмасын түсінген болашақ қос 
министр миығынан күліп, шығып бара 
жатты.

Осы тұстағы журфактың «дәрі-
герлері» мұнымен шектелмейтін секілді. 
Студенттер кәсіподағының басшысы, 
ү ш і н ш і  к у р с  с т у д е н т і  Б а т ы р б е к 
Садыханов оқуға медучилищеден 
келіпті.  «Бұл біздің Антон Чехов 
қой», – деп әзілдейтін курстастары. 
Мектепті алтын медальмен бітірген, 
сол жылдардың �зінде оқырманға кең 
танымал Бейбіт Сапаралыға да Семейдің 
медицина институтының дәм-тұзы 
бұйыра жаздапты. Елдің үлкендері сонда 
барғанын құп к�рсе де, қаламгерлікке 
шындап бет бұрған қайсар ұл �з бетінен 
қайтпай, журфакқа келген. Керісінше, 
оған әдебиет десе ішкен асын жерге 
қоятын, есепсіз к�п кітап жинаған дә-
рігер нағашысы Серікханның ықпалы 
к�бірек болған тәрізді.

Кейіннен басқа бір �ңірдегі медучи-
лищені сәтті аяқтаған Риза �лмұқанова 
журфакқа түсті. Атыраудағы жұқпалы 
аурулар ауруханасында үш жыл жұмыс 
істеп, науқас балаларға үнемі қан 
беріп, «КСРО доноры» атанған қыз қа-
ламгерлер ортасына тез сіңіп кетті. Дә-
рігердің оқуын да, журналистің оқуын 
да үздік бітірген Риза, әрине, кейін 
адам емдейтін доктор бола қойған жоқ. 
Оның есесіне әдебиеттану ғылымымен 
шындап шұғылданып, филология ғы-
лым ының докторы атанды.Бір кез-
дегі бесінші жатақхананың тұрғыны, 
осы күнгі танымал публицист, кәсіби 
дәрігердің ұлы Ғабит Мүсіреп те жолын 
жалғағанды тәуір к�ретін шипагердің 
отбасынан әзер дегенде тәуелсіздік 
алып, журналистиканың желкенін 
к�терген.

Журфактың тағы бір ерекше «дә-
рігері» туралы айтуға тиіспіз. Ол – 
бүгінгі жүйрік журналист, күйлі кәсіпкер 
Құлтас Достан.Белгілі қаламгер Еркін 
Қыдыр баяғыда студент кезінде «Абиту-
риент-81» науқанында Алматы медици-
на институтына түсу үшін емтихан тап-
сырып жатқан Құлтас туралы «Ыстық 
к�ңілдер неге суынады?» деген мақала 
жазған-ды. Сол кезде абитуриент бала 
дәрігерлікке зорлықпен келгенін, �зінің 
есіл-дерті журфак екенін айтып, зарлап 
қоя беріпті. Ақыры, диктанттан елуден 
астам елеулі қате жіберіп, оқудан оңбай 
құлап, соған қатты қуанған Құлтас кейін 
�з үйірін тапты. 

Бесінші жатақхананың бұдан басқа 
да «дәрігерлері» жеткілікті еді...

Ө М І Р  Ө Р Н Е К Т Е Р І
МЕНІҢ БҰЙЫРМАҒАН 

«КУРСТАСТАРЫМ»

Қаныңды да 3ңдейді.
Қарныңды да ж3ндейді.
Қандауырмен тілгілеп,

Қара с3збен емдейді!
(Журналистік фольклордан)

Б
із мектеп бітірген жылы Қызыл-
ор даға Алматы медицина инсти-
ту тының к�шпелі  қабылдау 

комиссиясы келді. Bңкей бозбала мен 
бойжеткен жаппай құжат тапсырдық. Күн 
ыстық. Ақмешіттің асфальті балауыздай 
былқылдап тұр. Медучилищенің айнадай 
жарқыраған ғимаратында ептеп-септеп 
емтихан тапсырып жатырмын. Химиядан 
ілекерлеп �ткеніммен физика алдырмай 
қойды. Омақаса құладық. Алғашқы 
абитуриенттік науқаным болған соң, 
бірге құжат тапсырғандардың бірқатары 
кәдімгідей есімде қалды.  Болатбек 
Баймаханов, Гүлсім Жәкебаева, Айдар 
Қарғабаев, Смағұл Зекеев деген талап-
керлермен бірге емтихан тапсырдым. 
Бұлар дың біразының кейінгі тағдырла-
рынан да аздап хабардармын. Болатбек 
Баймаханов сол жылы оқуға түсті. Кейін 
ол елімізге белгілі білікті дәрігер атанды. 
Медицина ғылымының докторы, про-
фессор. Қазақстан Ұлттық Ғылым акаде-
миясының корреспондент-мүшесі болды. 
Оңтүстік Қазақстан және Қызылор да 
облыстық денсаулық сақ тау басқар-
маларын басқарды, Алматы қаласындағы 
№7 қалалық клиника лық аурухананың 
бас дәрігері болып қыз мет істеді. Қазір – 

С�йтіп, дәрігер бола алмадық. Үйдегі 
үлкендер армандағандай, мединсти-
тутты бітіріп, елге оралып, Қаратерең 
учаскелік ауруханасының бас дәрігері 
атанып, ауыл басшыларымен (ауылнай, 
шаруашылық жетекшісі, бас инженер, бас 
есепші, мектеп директоры, кооперация 
басшысы, т.б.) бірге қонаққа барып, үнемі 
«контор-составтың» қатарында жүрудің 
реті келмеді. Аурухананың иелігіндегі бір 
жеңіл, бір жүк к�лігін емін-еркін пайдала-
натын ауылдың кішігірім шонжары болу 
«бақыты» бұйырмады. Диагноз қойып, 
бюллетень жазудың орнына мақала жа-
замыз деп елден шығандап кеттік. «Бұл 
дүниеде адам емдеуден артық �нер бар 
ма?», – деген әкейдің с�зі құлақ түбінде 
жаңғырып тұрса да, шығармашылық 
ортаның иіріміне сүңгідік.

Бізден дәрігер шықпаған соң әкеміз 
�зіммен тете �скен інімді айналдыруға 
к�шті. Бұл бала да медицина қызметкері 
болуға аса құлықты емес еді. Ұшақтан 
б а с қ а  к � л і к  қ а т ы н а м а й т ы н  б і з д і ң 
Қаратереңде ұшқыш болу ең бір «модный» 
арман еді. Інім де қыңырлық к�рсетіп, сұқ 
саусағымен әуені нұсқамай ма... Сонда 
әкей айтыпты: «Ұшқыш болғанша, шопыр 
болсаңшы. Шопыр болсаң, үйіңе пайдаң 
тиеді. Ең болмаса, к�лігіңмен отын мен 
ш�п әкелесің. Ал самолетпен не тасиын 
деп едің?». Ақыры, к�нді ол. Кодекспен 
бірдей к�кенің с�зін жерге тастай алмады. 
К�нгені бар болсын, «оқымаймын» деп 
ауылға екі-үш рет ылаң салып қайтып 
келді. Шал айғайға басып, Ақт�беге 
қайта шығарып салады. Содан ақыры 
оралмады. Сол оқығаннан мол оқыды. 

Қанатбаев Түрікменстандағы Красно-
водск медучилищесін бітіріп, фельдшерлік 
қызмет істеген. Жаны таза, мінезі жайлы, 
�леңі кестелі Дүйсекеңнің әмбебап дәрі-
гер болып, талай кеселмен арпалысқаны 
к�з алдыңа елестей қоймайды. Сыршыл 
ақын ретіндегі бейнесі санамызға әбден 
сіңгендіктен шығар...

Ал енді «Ағып кетсем Каспийге апа -
рады,Толқын, сенің ырқыңа қалай к�н-
сем?!», – деп әдемі �лең �рген талантты 
ақын қыз Мағиза Құнапияқызының Қы-
тай  да медицина институтын бітіріп, бес 
жыл дәрігер болғанын біреу білсе, біреу 
білмес.

Қазақ қаламгерлерінің берекелі 

Бауыржан Момышұлын �зі басқаратын 
медицина институтына оқуға қабылдап, 
жатақханадан орын бергізеді. Алайда ақ 
халатқа денесін үйретіп те үлгермеген 
біртуар Баукең мәйітханадағы алғаш қы 
сабақтан кейін бұл оқу орнынан кетіп 
қалады. «Есік алдына шығып, халатын 
�ткіз дім де, институтты тастай қаштым. 
Ар тымнан жаңағы басы жоқ, аяғы жоқ 
тыр  жалаңаш �ліктер тырақайлап қуып 
келе жатқандай к�рінді... Қанша қашсам 
да, содан он жыл кейін �ліктердің орта сын 
кешіп жүретінімді білмеппін ғой», – дейді 
Баукең �зілхан Нұршайықовқа айтқан 
әңгімесінде. 

Алаштың тағы бір арысы Қошке 

жазушысы Джеймс Джойс та медицинамен 
шындап айналысқан.

Ақ қағаздан несібе терген басқа да 
біраз қаламгер-дәрігерлерді атай кетейік. 
«Орыс тілінің түсіндірме с�здігінің» 
ав торы Владимир Даль, әлемдік әде-
биеттің классиктері Антон Чехов, Михаил 
Булгаков, Дмитрий Мамин-Сибиряк, та-
нымал орыс жазушылары Виктор Вересаев, 
Василий Аксёнов,«Адам-амфибияның» 
(«Қос мекенді адам») авторы, атақты 
фантаст Сергей Беляев, юморист жазушы 
Аркадий Арканов, ақын әрі композитор 
Александр Розенбаум... Бұл тізімді әрі 
қарай жалғастыра беруге болады.

Енді �згені қоя тұрып, �з елімізге ора-
лайық. Жасы ұлғайғанға дейін шипагер-
лерге к�п жүгіне қоймаған Жамбыл атамыз 
«Денсаулық майданында, балаларым, 
�рдайым орындаңдар ел тілегін», – деп, 
дәрігерлер съезіне құттықтау жолдаған. 
Сондықтан Жәкемнің осы �леңінің мақал-
мәтел іспеттес үзінділерін еліміздің бір-
қатар емдеу мекемелері маңдайшасына 
жазып қояды. 

Бірде «Алматы ақшамы» газетінен 
«Жан қорғаны – дәрігерлер» деген ән 
мәтінін к�зім шалып қалды. �ннің авторы 
– қазақтың талантты қызы, танымал ақын, 
әнші-композитор Елена �бдіхалықова. 
Ал с�зін жазған кім дейсіз ғой? Дәрігер-
хирург Болатбек Баймаханов. Алматының 
бас трансплантологы. Менің бір кездегі 
бұйырмаған «курстасым». Ұйқасы шы-
мыр, ойы анық, тәп-тәуір �лең. Бұл ән 
бүгінде мегаполис дәрігерлерінің гимніне 
ай налған к�рінеді. Ендеше, дәрігерлер 
арасында тағы бір қаламгер жүр. Біздің 
сүйікті дәрігердің нағыз �зі. Жүрегін жыр 
толқытқан шығармашыл шипагер жұртқа 
ұнамаушы ма еді?! 

Мұқағали ақын мына бір �леңін осы 
Болатбек секілді с�з қадірін түсінетін 
дәрігерлерге арнап жазған шығар:

Қорықпаймын пышақтан да, 
Қорықпаймын инеден.
Ине түгіл бұл жүректі 

найза-дағы түйреген.
Құпиямды к3ресің ғой, 

мен сондықтан именем,
Кешір мені,
Кешір мен!
Кетем ертең үйге мен.
Bмірдің құбылыстарын терең талдай-

тын арқалы ақынның, нақ сол сәттегі пара-
сатты пациенттің поэзиясы дәрігердің �зін 
майдай ерітеді. Ем-домның бәрінен жеріп, 
тағдырға мойынсұнған адамның жүрегінен 
шыққан жанайқайы бар бұл �леңде. Соған 
қарамастан, «Ғылымға да, �зіңе де рақмет, 
бас ұрам! Уақытым барады �тіп, мен бір 
жаққа асығам...», – деп еңсесін тіктеп, 
к�ңілін к�теріп, �зін күйгелектіктен аулақ 
ұстайды. Ал Александр Блок небәрі жиыр-
ма үш жасында кәрілік кеп қалғандай 
күйзеліп, арғы-бергі дүниенің тылсымынан 
сыр аулап, саналыға сүйініп, кеспірсізге 
күйініп жазған �леңінде:

Кому поверить? С кем мириться?
Врачи, поэты и попы...
Ах если б мог я научиться
Бессмертной пошлости толпы! – депті. 
Ол да тіршілікте тағдыры тоғысатын 

үш адамның бірі ретінде дәрігерді тілге 
тиек етеді. Осылайша, дәрігерлер ақын-
дардың �мірінде ғана емес, �леңінде 
де ерекше к�рініс байқатады. �йтсе 
де, сол дәрігерлік кәсіпті �зі игерген 
қаламгерлердің байлам-байып тама-
ларының ж�ні б�лек. Шығар машы  
лықтың сиқырын талдауға келгенде 
«Роман жазудың үш тәсілі бар. Bкінішке 
қарай, оны ешкім де білмейді» деп ай-
тарын астарлап, �згешелеу ой қорытқан 
Сомерсет Моэм шипагерліктің бар 
құпиясын жетік меңгерген. Лондондағы 
медицина мектебінде оқыған кезінде 
ауруханада үнемі хирургтердің жанында 
жүріп, к�п нәрсе үйренген жазушы сол 
тәжірибесі кейін «Ламбеттен шыққан 
Лиза» деген романында кәдеге асқаны 
туралы жазды. 

Шерхан Мұртазаның «Дәрігердің 
үшінші қаруы» деген әңгімесі бар. Бұл шы-
ғармаға сонау �бу �ли Ибн Сина дәуірінен 
тамыр тартатын «Дәрігердің үш қаруы бар: 
қандауыр, ш�п және с�з» деген қанатты 
қағида түрткі болған. Арқаның ақ бораны 
ұйтқып тұрған қаһарлы қыстың бір күнінде 
ауық-ауық кассаға келіп: «К�ктоғайға 
самолет қашан ұшады?», – деп сұрайтын 
�шім деген дәрігер Сырға деген келіншекті 
шынайы к�ңілімен, ыстық ықыласымен 
емдейді. Қатерлі науқасқа шалдыққан жан-
ды жылы с�зімен жігерлендіреді. Шерағаң-
ның бірінші жақтан баяндайтын кейіпкері 
әдепкіде «Осының �зі ақын емес пе екен?», 
– деп бұл дәрігердің де сыртқы сипатынан 
шығармашылықтың болмысын іздейді. 

Академик Камал Ормантаев бірде 
мені бір жолдасына «Айқын» газетінің бас 
дәрігері», – деп таныстырғаны бар. Миы-
ның қатпар-қатпарына дейін меди цина 
ұғымдары ұялап қалған ардақты ағамыздың 
аузына «бас редактор» дегеннен г�рі «бас 
дәрігер» деген с�з бұрынырақ түседі.Бас 
дәрігер де, жас дәрігер де адамның тәнін 
ғана емес, жанын да емдеуге тиіс.Бүгінгі 
қолына қалам ұстағандардың біразы 
шипагерлікке табан тірегенде дәрімен де, 
с�збен де емдейтін нағыз «біздің сүйікті 
дәрігер» болар ма еді, кім біледі... 

Жазушы Қуандық Түменбай «К�зіл-
дірік бауы салбыраған Антон Павлович 
(Чехов) әуелі дәрігер, сосын жазушы бо-
лып тарихта қалды. Пышақ пен қаламды 
қолына қатар ұстаған кірпияз адамды 
к�ргендей болам. Ол екеуіне де адал...», – 
деп жазды. �рине, қаламгердің бәрі бірдей 
Чехов бола алмас. Шипагерлік мен шығар-
машылықты, шынайылық пен шеберлікті 
ұштастыру қайдан оңай болсын?!

Бірақ ақ халатты ақ параққа айырбаста-
ғандар қай мамандықты қаласа да адал 
атқаратын секілді к�рінеді бізге...

Бауыржан ОМАРҰЛЫ

А.Сызғанов атын дағы Ұлттық хирургия-
лық ғылыми орталық тың басқарма т�раға-
сы. Екеуміз екі қаланы мекендегендік тен, 
қоян-қолтық аралас пасақ та, Болатбек 
Бимендіұлымен ара-тұра телефонмен 
тілдесіп, аман-саулық сұрасып тұрамыз. 

Айдар Қарғабаевты абитуриенттік 
кезеңнен үш жыл �ткен соң Алматыда 
к�рдім. КазГУ-ге жаңа түскен бетім еді. 
Ал ол болса, әбден ысылған, сақа сту-
дент. Оқу бітірген соң �зі туып-�скен 
Шиелі ауданының Бәйгеқұм станциясына 
қайтып оралып, белгілі тіс дәрігері болды. 
Кейінірек жаңа заманға бейімделіп, жеке 
клиникасын ашты. Бір кездері негізгі 
кәсібінен аулақтап, ауыл әкімі де болып 
к�рді. Ана бір жылдары Қызылордада 
қызмет істеген тұста жолымыз түйісті. Ал 
қаланың іргесіндегі Амангелді ауылының 
қызы Гүлсім Жәкебаева бірер жыл кейін 
болса да мединститутқа табан іліктірген 
сияқты. Баспас�з материалдарынан 
байқауымша, ол облыстық наркологиялық 
диспансерде қызмет істейді-ау деймін. 
Ал Смағұл Зекеевтен ешқандай дерек 
жоқ. С�йтіп, менің бірге оқу бұйырмаған 
«курстастарымның» дені осылай ел 
игілігіне қызмет етіп жүр. 

Сол жылдарда жұртты жаппай дәрі-
герлікке ұмтылдыратын себеп к�п еді. Бұл 
қолы жеткеннің ғана игеретін аса мәр-
тебелі мамандығы болды. Қазақ зиялы лары 
балаларының медицина институтында 
оқығанын құп к�ретін. Дәрігердің мәртебесі 
қашан да биік тұратын. Ол кезде «ақ халатты 
абзал жан» деген жаттанды тіркес қанша 
айтсаң да жауыр болмайтын. Шынында 
да, нағыз абзал адамдар солар еді. �сіресе, 
әмбебап ауыл дәрігерінің беделі үстем-ді. 
Ол баланы да сүндеттейді, сынықты да 
салады, әйелді де босандырады. Аспандап 
кеткен қан қысымыңды да әп-сәтте түсіріп 
береді. Терапевт те, хирург те, окулист те, 
лор да, психолог та, нарколог та, гинеколог 
та – бір �зі. Қысқасы, бір �зі – бір аурухана. 
Тіпті кішігірім опера ция ны қиналмай жа-
сай береді. С�йте тұра, осы уақытқа дейін 
ауыл дәрігерінің кесірінен бір адам зардап 
шегіпті дегенді естімеппіз. Соның бәрін 
к�збен к�ріп отырған соң дәрігер болуға 
ұмтылмағанда қайтеміз?! 

Бұл мамандыққа қызығуымыздың 
тағы бір себебі бар-ды. Атақты режиссер 
Шәкен Аймановтың жұрт жаппай к�ретін 
«Біздің сүйікті дәрігер» фильміндегі доктор 
Лавровтың бейнесі де еліктеуге тұрарлық 
еді. Себебі оны танымал адамдардың 
бәрі жаппай құрметтейді. Оның туған 
күніне ойдан-қырдан жұрт �здері-ақ 
ағы лып келеді. Сол кісі секілді біз де 
мық ты дәрігер болсақ, туған күнімізге 
әйгілі артистер Асанәлі �шімов, Құман 
Тастанбеков, Меруерт Bтекешова, Роза 
Рымбаева бәрі бірі қалмай келетін секілді 
к�рінетін. �рине, фильмде Лавров ешкімді 
емдеп қарық қылмайды. Оның үстіне ол – 
науқас біткен сарыжамбас болып жататын 
аурухананың емес, сәулетті санаторийдің 
бас дәрігері. Бұл жерде к�рікті курорттың 
бас емшісінің биік беделі, жайлы мінезі 
дәріптеледі. Ең бастысы, осы киноны 
к�рген соң «дәрігер шынында да қадірлеуге 
лайық мамандық екен ғой» деген ой 
келген-ді. 

�кенің әмірі анау-мынау армандарыңның 
кедір-бұдырын тегістеп жіберетін сияқты 
ғой. Мына қызықты қараңыз. Бір кез-
де «Қатардағы дәрігер бол», – десең де, 
кірпідей жиырылатын бала әйгілі хирург-
травматологқа айналды. Қазір еліміздегі 
ең ірі әскери аурухана басшыларының бірі.
�скери шені – полковник. С�йтіп, ол да 
әкей армандағандай, Қаратерең ауылдық 
ауруханасының бас дәрігері бола алмады. 
Есесіне, бір емес, бірнеше дәрігер шықты 
біздің шаңырақтан. Тіпті т�ңірегімізді 
түгел ақ халаттылар басып қалды десе де 
болғандай. Дәрігер ұл, дәрігер қыз, дәрігер 
келін, дәрігер күйеу бала, дәрігер қайын 
ата, дәрігер ене... Осылардың ішінен суы-
рылып шығып, қаламгерлікке ертерек бет 
бұрғанымыз да дұрыс болған шығар. 

АҚ ХАЛАТТЫ АҚЫНДАР

Шайырлардың, ғажабы,
Шашынан к3п азабы.

Шипасы мол қолымен,
Шығармасын жазады!

(Журналистік фольклордан)

С
тудент атанып, айналамызға 
зер салған кезде-ақ, кәнігі 
қа лам герлердің арасында да 

дәрігерлікке таласы бар жандардың жүр-
ге нін аңғардық. Тіпті бірқатары медицина 
са ласында талай жыл қызмет істеген. 
Кейбірі денсаулық сақтау мәселелері 
ж� нінде бірнеше ғылыми еңбек жазған. 
Кезінде дәрігер болып, адам емдеп, кейін 
қаламгерлікке біржола бет бұрғандар да, 
керісінше, ақ халатын тастамай, денсаулық 
күзетінде жүріп-ақ жазуын тоқтатпағандар 
да баршылық к�рінеді. �сіресе, студент 
кезде бәріміз жаппай жатқа айтатын: 

Күндерді ұмыт б3лмеге сыймай күлген.
Күндерді ұмыт ерекше сыйлай білген.
...�кпелеймін осылай сүйгендіктен, 
Шынымды айтсам, ешкімге қимаймын 

мен!», – деген �лең жолдарын к�ркем 
кестелеген Күләш Ахметованың бұрынғы 
медицина қызметкері болып шығуы бізге 
кәдімгідей әсер етті. «Осындай нәзік жан-
ды ақын қыз жұрттың тәнін ауыртып, қалай 
ғана укол салады екен», – дейтінбіз. Күләш 
апайымыз да әкесінің тілегімен Тараз 
медучилищесіне түскен. Оны бітірген соң 
Үшарал маңындағы т�ртінші б�лімшенің 
дәрігерлік пунктін басқарған. Бір жыл 
бойы бүкіл ауылды емдеген. Бірақ бәрібір 
ақын қыздың ықыласы Алатау жақтағы 
әдеби ортаға ауған да тұрған. Ақыры, 
медпунктті �зге әріптесінің қолына тапсы-
рып, Алматыға аттанған. Күләш апайдың 
бұдан кейінгі тағдыры баршамызға белгілі. 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Күләш 
Ахметова – бүгінде �з отбасының жеке 
шипагері. «Осы мамандыққа жетелеп 
әкелген әкеме ризамын», – дейді ол. 

Бір кезде «Медицина тілімен айтар 
болсақ, науқасты қоздыратын ішкі-сыртқы 
салдарлар әбден к�бейген сәтте, адамның 
айығуы тым қиынға соғады. Ал сол ін-
деттен құлан-таза құтыламыз десек, онда 
асеп тика, антисептика амалдарын аянбай 
қолдануға тиіс екенбіз», – деп дәрігер-
лік ой-тұжырымдарын жазған қазақтың 
тағы бір талантты ақыны Дүйсенбек 

Кемеңгерұлы Омбыда фельдшерлік 
мектепте, кейін Батыс Сібір медицина 
инс титутында оқыған. Bмірінің соңғы 
жылдарында дәрігерлік қызмет атқарған. 
�дебиетіміздің алыптары Міржақып 
Дулатов пен Мағжан Жұмабаев та айдауда 
жүргенде дәрігерлік міндет арқалап, емдеу 
ісіне атсалысқан. Тіпті қолына қалам 
ұстаған Алаш арыстары түгел ақ халат киген 
бе деп қаласың! Бұдан соң шипагерлік 
кәсіптің қазақтың қанына да, жанына да 
жақын болғанына күмәндана қоймассыз. 

Кейінгі жиырма-отыз жылдың беде-
рінде Сұлтанбек Ешмұхамбетов, �бдісабыр 
Bмешұлы, Сағындық Ордабеков сын-
ды дәрігер-қаламгерлер бой к�р сетті. 
«Сарыағаш» санаторийінің таусылмас 
қызықтары, сонда демалған танымал 
тұлғалардың хикаялары ж�нінде үнемі ой 
толғайтын Айтбай Тәсілов деген шипагерді 
де білеміз. Ал �лең жазатын ақ халаттылар 
жетіп артылады.

Сыр бойы қаламгерлерінің ішінде 
Амангелді Суханберлиев деген дәрігер 
бар. Ол сонау студент кезінен түрлі 
басылымдарға тынбай мақала жазып 
келеді. �ріптестері: «�бекең «Қазақ стан-
ның құрметті журналисі» атағын «Қазақ-
станның құрметті дәрігері» атағынан 
(ондай атақ жоқ екенін біле тұра) бұрын 
алды ғой», – деп қалжыңдайды. Соған 
қарағанда, оның да қандауырынан г�рі 
қаламына бақ к�бірек қонған сияқты.

Иә, солай... Індетіп іздесең, бүгінгі та-
нымал жазушы Асқар Алтайдың бір кезде 
Күршім жақта «медбрат» болып жұмыс 
істегені туралы деректер табылып қалуы 
ғажап емес....

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ПЕН 
ШИПАГЕРЛІК 

Қара балам лор болар,
Қабілеті зор болар.

Құлақ-мұрның ауырса,
Қамқорлығы мол болар!

(Журналистік фольклордан)

�
лем әдебиетінде де қолына 
қа лам ұстаған дәрігерлер жет-
кілікті. �йгілі «Гаргантюа мен 

Пантагрюэльдің» авторы Франсуа Рабле 
медицина ғылымының докторы болған 
деседі. Ол �зінің жеке шығармашылығына 
ғана емес, қалың елдің денсаулығына да 
қатты алаңдапты. Атақты к�ріпкел әрі 
ақын Мишель Нострадамус IX Карлдың 
лейб-медигі (сарай дәрігері) болып қызмет 
істепті. С�йтіп, талай ұлықтың дені-қар-
нының сау болуына шипагер шайырдың 
септігі тиген. 

Немістің ұлы ақыны, драматург 
Фридрих Шиллердің мамандығы – әскери 
дәрігер. Ол бүтіндей бір полкты емдеген. 
Шерлок Холмс секілді қайталанбас ға-
жайып кейіпкерді �мірге әкелген ағыл шын 
жазушысы Артур Конан-Дойль Эдинбург 
университетінің медицина факультетін 
бітірген. Кейін медицинадан докторлық 
қорғаған. Құрт ауруын емдеу саласында 
айтарлықтай жаңалық ашқан. Соғыс 
кезінде майдан хирургі болған. Тағы бір 
ағылшын жазушысы, драматург Сомерсет 
Моэм де дәрігерлер санатынан. Ирланд 

шаңырағына тек шипагер ақындар ғана 
емес, жоғары оқу орнын бітірген кәсіби 
прозаик-дәрігерлер де топтасты. Ұзақ 
жыл медициналық ғылыми-зерттеу ме-
кемелерінде қызмет істеген Советхан 
Ғаббасов екі саланы да қатар меңгерді. 
Денсаулық сақтау мәселелері ж�нінде 
«Қан жүрісі – жүрек тынысы», «Дәрігер 
келгенге дейінгі к�мек» секілді бірнеше 
ғылыми еңбек жазды. «Серпер», «Нәзік 
сезім», «Кәусар» сияқты роман-повестері 
арқылы к�ркем әдебиетке де молынан олжа 
салды. Медицина ғылымының кандидаты, 
педагогика ғылымының докторы, про-
фессор. Күні бүгінге дейін қоғамдық мәні 
бар мәселелерге үн қосып қояды. Тағы 
бір дәрігер-қаламгер Қазақстанның халық 
жазушысы дәрежесіне дейін к�терілді. 
Ол – Алматы медицина институтының 
түлегі Иван Щеголихин. Иван Павлович 
қаламгерлікке бет бұрғанға дейін сани-
тарлық-эпидемиологиялық станция ның 
дәрігері болып қызмет істеген. «Дефицит», 
«Должностные лица», «Не жалею, не зову, 
не плачу» романдарымен оқырман қауымға 
кең танылды. 

Медицина ғылымының докторы 
Ест�ре Оразақов «О дүниеден оралған 
жан»», «Дәрігер жолы», «Қайта соққан 
жүрек», «Дәрігер парызы» деген деректі 
дүниелер жазып, білікті дәрігер ғана емес, 
танымал қаламгер ретінде де құрмет-
ке б�ленді. Бұл салада биік дәрежеге 
жетіп, Қазақ КСР Денсаулық сақтау халық 
комиссары, Қазақстан Ұлттық Ғылым 
академиясының корреспондент-мүшесі 
және КСРО Медицина ғылым акаде-
миясының корреспондент-мүшесі болған 
Ишанбай Қарақұлов «Қырық сұрақ, «Қыз 
сыры», Сырласу» атты тағылымдық кі-
таптар жазды. Ишанбай ағаның ауызша 
әзіл әңгімелері де жұртшылық арасына кең 
таралған.

1945 жылы Иркутск медицина инсти-
тутын бітірген Зейін Шашкин бес жыл 
Бурабайдағы «Бармашы» санаторийінде 
отоларинголог-дәрігер болған. Жазушы-
ның «Доктор Дарханов» атты романы 
баршаға белгілі. Бұл әдебиетіміздің тари-
хындағы дәрігерлерге арналған тұңғыш 
роман еді. Шығарма басталған кезде бас 
кейіпкер Нияз Дархановтың Шортанды 
к�лінің жағасында ойға шомып отыратын 
сәті оқырманның есінен шыға қоймаған 
болар...

Алаш ардақтысы Халел Досмұхамедұлы 
ХХ ғасырдың алғашқы жыл дарында-ақ 
Санкт-Петербургтің им ператорлық әскери-
медициналық акаде миясын бітірген. Оның 
«Тамыр дәрі хақында», «Жұқпалы аурулар 
хақында», «Сары кезік – сүзек», «Оқушының 
сау лығын сақтау», «Шума қандай ауру» 
секілді еңбектері бар. К�рнекті қоғам және 
мемлекет қайраткері, шығыстанушы ғалым 
Санжар Асфендияров та – Халелден соң 
аталған әскери-медициналық академияны 
тамамдаған түлектердің бірі. Ол бірінші 
дүниежүзілік соғыста дәрігер болған. Қазіргі 
Алматы медицина университетінің бір 
кезде Қаз АССР Денсаулық сақтау халық 
комиссары, осы оқу орнының директоры 
болған С.Асфендияровтың атымен аталуы 
бекер емес. 

Сол Санжар Асфендияров �рімдей жас 

сүйікті дәрігер
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А.Мұсаевтың осы жұмысына ті-

келей басшы лық жасамаса да к�п к�-

мегі тиген, әсіресе әдіс намалық кеңес 

берген, оның шығарма шы лығы тура-

лы пікір айтқан З.Қабдолов болатын.

Алпысбай Мұсаевтың қоғам мен 

жеке адам «кеселі» жайлы к�ркем 

шығармасы жоқ емес. Бірақ, қазақ 

сатирасы туралы ғылыми мақаладан 

бастап ірі  монографияға дейін 

жазғандары – қазақ сатирасының 

к�р кемдігі туралы. Оны шола қа-

раудың �зіне уақыт керек. Бұл 

тақырыпта докторлық диссертация 

қорғаған ғалымдар арасында са-

наулылар қатарында. Bйткені са-

тира туралы ғылыми зерттеу түгіл 

осы жанрда жазатындар қатары да 

бүгінде селдір. Себептері к�п-ақ, оны 

оқырман к�пшілік біледі.

Алпысбай Мұсаев – қазақ әде-

биет та нуына абайлап еніп, тиісті 

орнын алған к�рнекті ғалым. Бұған 

ешкімнің таласы жоқ шығар деген ой-

дамын. Bйткені 1996 жылы Қазақстан 

Республикасы Жаратылыс тану 

Ғылымдары Академиясының мүше-

корреспонденті болып сайланған 

ғалымның маңызды еңбектерін үш 

томдық таңдамалы шығармаларынан 

оп-оңай тауып оқуға болады. («Білім» 

баспасы, Алматы, 2009 жыл). Соңғы 

жылдары профессор Алпысбай 

Мұсаев шет елдердің ғылыми ор-

тасына таныла бастады. ЮНЕСКО 

орталығында тағылымдамалардан 

�тіп, Франция, Австрия, Италия 

университеттерінде дәріс оқып, 

еңбектері шет ел баспаларында жа-

рияланды.

Ендеше, мұны тізбелеп «анада 

– анау, мынада – мынау» жазылған 

деп мазмұндауды уақыт жоғалту деп 

есептейік те, біз білетін Алпысбайды 

жеңістеріне бастаған �мірбаяндық 

д е р е к т е р  м е н  ж а қ ы н  б о л ғ а н 

ұстаздарының айтқандарына, жақын 

жандарының к�мектеріне к�шейік.

Алдымен, А. Мұсаевтың – са-

тириктер арасында ерекшелігі де 

аз емес. Бастысы «сатиралық фе-

льетон болмаса мақала жазып, елді 

дүрліктірді, биліктілерді (�зіне) 

шүйліктірді, орынбасарларды үркітті» 

дегенді естіген емен.

Менің білетінім, Алпекең сати-

расының сүйегі юморда. Бұл тура-

лы былай айтуға болатын шығар: 

«�мірдегі күлкілі құбылыстарды зілсіз 

әжуалайтын, тұспалы бар сатира.»

Бірақ біреулер істеп жатқан 

«ірі» істерді әжуалауда А.Мұсаев 

әккі. Басқасын қайдам, дастарқан 

басындағы әңгімелерде к�зі шалған 

қолапайсыз қимылдар мен оқыс 

әрекеттерді, жүйесіз айтылған орын-

сыз с�здерді немесе бір кездерде 

болған күлкілі жайларды күлкіге 

айналдыруда шебер-ақ. Ондайда 

күлкіге қарық боласың. �сіресе 

шабытты сәттердегі басқосуларды 

Алпекең табан астында мерекеге ай-

налдыра алады. Бірақ...

Акадамик З.Қабдолов А.Мұсаев-

тың осындай әжуа желілі әзілдерін 

байқаған ба, бірде ол туралы бізге 

қызық пікір айтты: «Бұл жігітте үй-

ренетін әлдене бар. �ңгіме айтуы 

қызық, �зіне тән машығы, дауыс 

ырғағы бар, бет әлпеті де соған сай 

�згеріп тұрады, сонда бәрі араласа 

келгенде қалай болғанда да айтып 

отырған әңгімесін, пікірін қаласа 

күлкіге апара алады-ау деймін. 

Күлкісінің қырлары баршылық 

к�рінеді, бұларды байқатпай абай-

лап әңгімесіне қосып та отыра-

жарқын із
�ЫЛЫМДА�Ы

Қабдоловты қонаққа шақы рады. 

Жатақханаға шақырыпты. Жам-

был, Байтұрсынұлы к�шеле рінің 

қиылысына жақын жердегі ҚазҰУ 

философия факуль теті жанындағы 

докторанттар мен аспиранттар 

жатақханасына. Біз сәл таңданып 

қалдық, «жатақханаға, қалай болар 

екен?» деп. – Елден алып келген 

ерекше бір дәм бар соны �зім дайын-

даймын, – деп Зекеңе �зім айт-

тым, келісті. Бірақ сендер кешікпей 

Зекеңді  алып келіңдер,  маған 

к�мектесіңдер, – деп қайта-қайта 

ескертті, бізге. 

Бардық. Есік алдынан күтіп алды, 

бірақ әлденеге абыржулы к�рінді. 

Күлген болады, бірақ қабағы �зге бір 

ішкі беймаза күйді айтып тұрғандай. 

Кейін білдік қой, дастарқан жаюға 

келісіп қойған аспирант шәкірттері, 

қыздар аяқ астынан бір шаруамен 

ауылдарына кетіп қалған к�рінеді. 

Сонымен, тәуекел етіп, бәрін �зі 

дайындапты.

 Бәрі ойдағыдай болған сияқты.

– Мынау бір  тамаша еркек 

қос болды ғой, – деді ұстазымыз 

к�ңілденіп. Алпысбайдың абыржып 

жүргенін байқаған соң, сірә, қолай-

сыздықты жою үшін айтқан шығар 

деп ойладық

– Темкең, қайда? Келеді деп едің 

ғой, – деді, Зейнағаң сәл үзіліс тен 

кейін, Алпекеңнің ғылыми кеңесшісі 

профессор Темірбек Қожакеевті 

іздегендей..

– Қолым тимейді, жұмысым к�п 

дейді – деді ол күмілжіп..

– Ім.., солай де, біз жұмысымыз 

жоқ болған соң келіп қалдық-ау, ша-

масы, – дей түсті де Зейнағаң Алпыс-

бай дың қысылған түрін к�ріп оның 

жұмысы жайына ауысты. Темкең 

туралы да сұралды. Бірте-бірте 

Алпекең шешілейін деді, әңгімелер 

айта бастады. 

Зейнағаң сатира мен юмор ту-

ралы біраз әңгі мелер қозғады. За-

мандас қаламгер туралы айтқан 

әңгі мелері қаншама, бастан кеш-

кен күлкілі жайлар туралы хикая-

лар. К�ңілді кездерінде айтыла-

тын әзілдер қосылған әңгімелер. 

К�зімізден жас аққанша күлдік. 

– Мына дастарқанның бәрін 

�зім дайындадым, – деді сондай бір 

сәттерде. 

– Дастарқан к�ріп жүрміз ғой, 

– деді ұстазымыз. Бет әлпеті нұр-

ланып, езуіне жұмсақ күлкі үйіріле 

бастаған үй иесіне ойлана қарап:  – 

Сені ыңғайсыз жағдайға қалдырған 

қыздармен кейін �зің с�йле серсің, 

шырағым, бірақ бәрі дұрыс болды...

 Жақсы іс басынан байқалады 

дегендей, бәрі мынау асқа дейін 

ж�нді болды, Зейнағаң алдымыздағы 

т а б а қ т ы  н ұ с қ а п :  « Ш ы н ы н д а 

мынаның дәмі де �зге екен, �зің 

айтқандай, бәрі табиғи дәмдер 

Мәні неде болды екен деп ойлана-

мын қазір.

 Алпысбай Мұсаев докторлық 

диссерта ция сының кеңесшісі , 

профессор Темірбек Қожакеевтің 

м ұ н д а й  з е р т т е у л е р г е  т а л а б ы 

қатал болатын. Соның ішінде �з 

шәкірттеріне. Дайын жұмыстарын 

асықпай қарап, апталап, айлап 

оқитын. Келіспейтін ой, мысалдар 

болса к�рсететін, түзеттіретін. 

Қалай түзеу керек екенін де айтып 

бағыттайтын кездері аз болмайтын. 

Ең бастысы, орындадың ба, жоқ па... 

тексеретін.

 Алпысбайға осы тұстар қиындау 

соқты-ау деймін. Ең бастысы – 

қазақ сатирасын зерттеуші екі 

оқы  мыстының �зара келіспейтін 

тұстарын ретін тауып үндестікке 

келтіру. �сіресе дайын тәрізді жұ-

мысты қайта қарау, жаңа қаламгерлер 

шығар маларын қосу. Бұл Алпекеңнің 

қатты қиналған жерлері. Абыржып 

жиі-жиі маған келді. Ол кездерде 

мен диссер тациялық кеңестің ғалым 

хатшысы едім. 

– Енді не істесем екен? – дейді 

�ңі қашып, тіпті сасқалақтағандай 

кейіпте. �ншейінде әзіл-қал жыңға 

дайын тұратын жайдары түрі ғайып 

болған...

– Түзе, – деймін ғой, ойланып. 

– Тем  кең, әйт песе, сені қорғауға 

жібер мей ді. Қалайда түзе, онда 

тұрған не бар, екі ұстазыңа ортақ 

желілерді, ойларды тап. 

– Онда тұрған не бар дейсің? – 

дейді ол менің с�здеріме кейігендей.

Онда диссертация ойларының к�бі 

Т.Қожакеевтің айтқанындай бо-

лып кетпей ме? М.Тілеужановпен 

ретін тауып тіл табысуға болады. 

Бірақ Темкең басқа ғой. Менің ой-

ларым мен таңдаған қаламгерлерім, 

талдаған шығармаларым қайда 

қалады... Бәрі �згермей ме? – дейді. 

Біраз ойланып отырып: 

– Зекеңе айтып к�рсем қайтеді? 

– дейді. 

– Зейнағаның одан да басқа ша-

руалары толып жатыр ғой, мені 

тыңдасаң олай етпе. �рі Темкеңді 

қатты сыйлайды, сірә, бұл араға 

кіріспейді.

Алпысбай Мұсаев қорғау қар-

саңын да дағ дарысқа ұшырағандай 

біраз қи налып жүрді. Ақыры бір 

келісімін тапты-ау деймін... 

 Жаңа, ХХІ ғасырды А. Мұсаев 

ғылым докторы болып бастады. Бас-

ты зерттеуінде ХХ ғасырдың соңғы 

40 жылында жазылған прозалық 

туындылардағы сатира мен юмор 

поэтикасына талдау жасады. Бұл – 

жүйелі тексеру мен түптей талдауды 

былай қойғанда, түгендеп шығуға 

да оңайға түспейтін іс. Қоғамның 

алға басуына кесел болып тұрған 

«к�ненің» бәрін болмағанмен ба-

стыларын суреттеуде қаламгерлер 

маңыздысы, қазақ әдебиетіндегі 

т а б ы с т а р  м е н  і з д е  н і с т е р д і ң 

әлемдік әдебиет арналарынан тыс 

қалмағанын, тіпті қатар синхронды 

сипатта �туін к�рсетуінде. 

Қазақ әдебиетіндегі  сатира 

поэтика сы ның кейбір мәселесі, 

басым бағыттардың бірі ретінде 

атала бастаса, оның бастауларын-

да М.Тілеужанов, Т.Қожакеевтер 

тұрды. Бүгінгі таң да осыны, юмор 

мен сатира поэтикасын арнайы зерт-

теген А. Мұсаев «Қазақ прозасындағы 

са тира мен юмор поэтикасы» атты 

еңбегінде жан жақ ты қарас тырады. 

Күрделі мәселені к� те руде, зерттеуде 

ғалымның қосқан үлесі де аз емес. 

Зерттеуші қазақ прозасындағы 

сатира мен юмор поэтикасының 

б а с  т а у л а р ы н  ф о л ь к л о р л ы қ 

дәстүрден алады. Шағын проза-

әңгіме жанрындағы сатира ту-

ралы талдау  ларда  халық ауыз 

әдебиетіндегі күлкінің эстетикалық 

р�лінің маңызын атап к�рсетеді. 

Сатира мен юмордың адамзат 

қоғамымен қабаттаса, қатарласа 

дамып әлеуметтік �мірдегі кемшілік 

пен әділетсіздікті, қатыгездік пен 

екіжүзділікті, �тірік пен аяр лықты, 

сараңдық пен сат қын дықты әжуалау 

мен күлкіге айналдыра әшкерелеу 

бағытында қанаттанғанын к�рсетеді. 

Дәстүр ретінде бүгінгі әдебие-

тімізге к�шкен осы үдерістер сан 

ғасырларды бастан кешіп қазіргі 

кәсіби �неріміздің сән-салтанатына 

үлес қосуда. Bкініш тісі, жас қалам-

герлердің к�бі осы дәстүрге жеңіл-

желпі қарайды. Бұл құбылыстар 

�зегіндегі алтын арқауды ажыра-

та алмайды. Астар мен емеурін 

арқылы бейнеленетін күрделі мәнді 

мазмұндап түсіндіру қарабайырлыққа 

апаратынын А.Мұсаев әдеби мысал-

дар арқылы дәлелдейді.

Кеңес үкіметінің кезінде идеоло-

гия «үстем тап» күлкісі жәбір, бейнет 

к�ріп аяусыз қаналған еңбекшілердің 

адал, ақжарқын күлкісінен мүлде 

б�лек» дегенді уағыздап бақты. Оның 

сан алуан себептері аталып, мысал-

дары келтірілді, дәлелденді, тіпті 

теориясы жасалды.

«Нағыз күлкі еңбек адамдарын-

да» деген саясатқа батқан солақай 

қағидалар – адами күлкілер эстети-

ка сының �зін ала-құлалыққа дейін 

құлдыратты. Осынау соқыр, «со-

лақай» саясатқа сенген деріміз қан-

шама болса, ергендеріміз де сон-

шама. Адам күлкісін тап пен текке 

б�ліп, оның астарынан саясат іздеу 

соншама оңай нәрсе де емес. Бірақ 

оны жоқ деуге де бол майды. Тамағы 

тоқ еріккен жандардың күлкісі мен 

тамақ іздеп жүрген кедейлер күл кісі 

арасында айырма бар. Және аз да 

емес.

Алдар К�се мен Қожанасыр, Таз-

ша балаға қатысты шығармалардан 

ды, бұл да үлкен �нер ғой. �сіресе 

ауызекі әңгімеде. Бірақ к�п с�йлеуді 

ұнатпайтын тәрізді. Алайда тыңдап 

отыруының �зінде де мән жоқ емес, 

іштей күліп отыра ма болмаса күлетін 

әлдене іздеп отыра ма... Бойында та-

лант бар» дейтін.

Бұл с�здерді Ұлы Ұстазымыз ту-

ралы жазбала рымның арасынан 

кездестірдім. Алпекең туралы осы 

материалды дайындау барысында 

бұрын жазған аз-кем жазғандарымды 

қарап отырып тауып алдым. «Қазақ 

прозасындағы сатира мен юмор» атты 

док торлық диссертациясын жазу, 

қорғау кезінен есте қалған, жазылған 

әңгімелердің жалпы сұлбасы ғой.  

О р а л д а н  д о к т о р л ы қ  д и с -

сертация  қор  ғауға  келген  б ір 

күндерінде Алпекең Зейнолла 

ғой деймін, елдің иісі бұрқырап 

тұр ғой. Мұндай отырыстар сирек 

болады, сирек қолға түседі. К�ңіл 

дегенің сұмдық ащы сатираны да 

оп-оңай юморға айналдыра алады 

және керісінше, артында зілі жоқ 

кездейсоқ уақиғаны да ащы сатираға 

апарады... Бәрі к�ңілде... «К�ңіл де-

ген к�к д�нен» деп неге айтты дейсің.

 Мұндай да �нерің бар екен. Бір 

қа рағанда к�птің бірі сияқтысың, 

бірақ ж�нің б�лек-ау деймін. Бұл 

әзілді қайдан алды деп жүрсем, бұл 

да талант тың бір қыры шығар...» деді.

 Ұстаз нені меңзеп айтқанын, дәл 

сол кезде түсінген тәрізді едік. Кейін 

ұмытып қалдық па, есіме түсіре 

алмай біраз әуре болдым. Сондағы 

айтылған қарапайым с�здерде ғажап 

бір күрделі ойлар тұрғандай к�рінген. 

қолданған әдіс-тәсілдер де ала-құла. 

Бірі ащы сатираға к�шіп әшкерелей 

жазса, екіншілері әдемі юмор арқылы 

күлкіге к�шіреді. 

 Заманға сай даму бағыттарына 

бейім қаламгерлер басты кейіпкер-

лерін поэтикалық �рнектерге б�лейді. 

Екіншілері қоғам дамуына кереғар 

�згерістердің адам бойындағы сан 

түрлі кейіптерін лиро-аналитикалық, 

эпико-психологиялық стильдерде 

сатиралық қалыпта бейнеледі. Ғасыр 

соңына таман дамуын тездеткен 

к�ркем прозаның алуан түрлі жанр-

лары күн санап к�рініс таба бастаған 

дара құбылыстарды бейнелеуде 

жаңа тәсілдерді қолданды. Мінез-

құлықтағы емеурін мен әрекеттегі 

сатира, юморлық бейнелер, фабула 

мен сюжеттерде ала-құла к�рініс 

таба бастады. Bзгерістер к� бейді. 

Бұлардың сан түрлі күйге к�шуі, 

жаңа шы  ғар  маларда юморлы сатира-

мен бейнеленуі үдеді. 

Бұл бағыттар мен ізденістер 

А.Мұсаев еңбек терінде балалар 

шығармаларындағы сатира мен 

юмор арқылы да қарастырлады. Ба-

лалар күлкі сінің маңызы, ерекшелігі 

туралы ойларында қаламгерлерге ой 

салар үлгі, �неге боларлық салмақты 

пікірлер жеткілікті.

Бұл маңызды мәселелердің 

барлығы қазақ әдебиетіндегі шы-

ғар маларды ғана талдау арқылы 

с�з болмайды, орыс және шетел 

ә д е б и е т і н д е г і  і з д е н і с т е р  м е н 

классика әлеміне к�з тігу, жемісті 

ш ы ғ а р м а л а р д ы  с а л ы с т ы р у л а р 

арқылы пайымдалады. Ғалымның 

шетелдік басылымдардағы мақала, 

зерттеулерінің, біразында объект 

ретінде сатира мен юмор поэтикасы 

а й т ы л а д ы .  � с і р е с е  б і з  ү ш і н 

тапқа қатысты саяси мағына іздеп 

әуре болған кезіміз кеше емес пе 

еді? Міне, заман �згерді, заң да 

басқа. Енді біз де күлкі пәлсапасына 

� з г е ш е  т е р е ң д е й  б а с т а д ы қ . 

Жоғарыда айтылған «теориялар-

ды» талдау кезінде А.Мұсаевтың 

ғылыми стиліне де юмор мен сатира 

араласып, оқырман қабылдауында 

солақай теориясымақтарды күлкіге 

айналдыра талдайды.

Алайда ғасырлар қойнауынан 

бүгінге жеткен адами күлкінің ас-

тарында біздің осы бейшара тір-

ліктеріміздің әзіл мен юморға 

б�ленген, әжуаға, айналған бей-

нелері де бар ғой. Адам бойындағы 

сараңдық пен тоғышарлықтың, 

суайттық пен сұрқиялықтың, 

жауыздық пен сатқындықтың, 

т.б. кесел, кесір мінездердің небір 

түрлері жойылды деп кім айтар. 

Ендеше, күлкіге айналған осы 

құбылыстарды барша адам бала-

сынан еш қинал май-ақ оңай табуға 

болады. Бірақ күлкіге апаратын 

�нер жолы оңай емес. А.Мұсаев 

зерттеулерінде қиындығы мен 

қызығы аралас �мір,  тіршілік 

ш ы н д ы қ т а р ы н  б е й н е л е у д е 

шебелік танытқан қаламгерлердің 

шығармалары жан-жақты талда-

нады. Қазақ халық әдебиеті мен 

кәсіби әдебиет арасындағы осын-

дай жанды, табиғи байланыстар-

ды С.Сейфуллин, І.Жансүгіров, 

М.�уезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, 

т.б.  қазақ қаламгерлері  кеңес 

үкіметінің қаһарлы заңдарына 

қарамастан ретін тауып қолданды.

Осы заңдылықтардың табиғи 

қуат-күшін А.Мұсаев «Жанды 

жүйе» («Білім», 2001) аталатын оқу 

құралында атап �теді. Мұнда әдеби 

дамудың басты заңдылықтарын 

классик қаламгерлерден алынған 

мысалдар арқылы талдап, мәңгі 

үзілмеген байланыстар тінінің 

дәстүрлі заңдылықтарын к�рсетеді. 

Біздің классик қаламгерлеріміз 

�мірдің �зі дәлелдеген қарапайым 

қағидаларды ұлттық рухты шыңдауда 

сәттілікпен қалай қолданға нын 

атап �теді. Мәселен, орыстарда: 

Н.Гоголь, А.Чехов, Ю.Трифонов, 

В.Шукшин, В.Крупин, В.Орлов, 

А . В а м п и л о в ;  у к р а и н д а р д а : 

К . К р а п и в а ,  Г . Т р е п о л ь с к и й , 

А . К о в и н к и ;  ә з е р б а й ж а н д а : 

Ш.Гусейнов, ағайынды Ибраги-

мовтер, Анар, Элчин; �збектерде: 

Г.Пулатов А. Якубов; дағыстандық 

Р.Гамзатов, А.Латип, А.Абу-Бакир, 

т.б. сатиралық образдардың ұлттық 

үлгілерін к�рсетті.

Сатиралық шығармаларға жат-

пайтын туындылардағы бүгінде 

қалың елге ерекше танымал болған, 

мәселен, �.Нұрпейісовтің Сары 

Шаян, к�ткеншек К�шен, Судыр 

Ахмет бейнелерінің эстетикалық 

әсерінің қуаттылығы халықтық эсте-

тикада екен дігін тарихи-әдеби тал-

даулар негізінде атайды.

�рине, мұндай ойлар с�з арасын-

да баяғыдан айтылып келеді, ал са-

тира мен юморға арналған А.Мұсаев 

еңбектерінде зерттеуші классик жа-

зушылар шығармаларынан к�птеген 

мысалдар алып, жүйелі түрде жан-

жақты терең талдап заңдылықтарын 

к�рсетеді.

А.Мұсаев әдебиет пен юмор, 

әзіл тари хының жарқын жолдарын 

сәтті жалғастырушы Т.�лімқұлов, 

�.Тарази, Д.Исабеков, М.Мағауин, 

Е.Домбаев,  Т.Нұрмағанбетов, 

М.Қаназов,М.Байғұтов, т.б.қалам-

герлер шы ғар маларындағы күлкі 

табиға тының сан алуан қырларын 

талдап к�рсетеді.

Қазақ роман, повестеріндегі са-

тира мен юмор поэтикасы – әлі 

зерттеуді қажетсінетін маңызды 

т а қ ы р ы п  т а р д ы ң  б і р і .  Ғ а л ы м 

зерттеулерінде 60-90 жылдардағы 

шығармаларды арнайы с�з ете келе, 

қоғамдық дамудағы тоқырау, қайта 

құру, нарық т.б. қазақ құлағына то-

сындау естіліп, к�ңіліне жақпайтын 

құбылыстарға тап болған қазақтар 

тіршілігін бейнелеген туындыларға 

тоқталады. 

С о н ы м е н ,  қ о р ы т а  к е л г е н -

де А.Мұсаевтың қазақ сатирасы 

мен юмо ры ның поэтикасы туралы 

зерттеуі қазақ әдебиеттануында ғана 

емес, к�птеген елдер әдебиетінде 

де аз зерттелген тақырыптарды 

қозғады. Бұрынғы КСРО елдерінің 

белгілі қаламгерлері Н.Думбадзе, 

Э.Ветемаа, Э.Вээкман, П.Куусберг, 

А.Сулакаури, В.Шукшин, Р.Кереев, 

т.б. шығармаларындағы к�ркемдік 

мәселелерінің қазақ әдебиетінде де 

синхрондық сипатта к�рініс тауып, 

ара-тұра қозғала, талдана бастағанын 

к�рсетеді. 

Сатира мен юмор үндестікте 

деп айтыл ғанмен, олардың мақсаты 

м е н  к � р к е м  қ ұ р ы л ы м ы  � з г е . 

К�пке түсінікті жай ларды жіліктеп 

жатпайық. Бірде Алпекеңе «Кеше 

асықпай алпысқа келген Алпысбай 

бүгін жеделдетіп жетпіске жеткен 

бе?» деп қалжың, әзіл айтқанмын. 

« А м а н  б о л а й ы қ ш ы ,  е л і м і з д е 

тыныштық болғай» деді ол күліп. 

Зинол-Ғабден БИСЕНҒАЛИ,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ профессоры 

Алматыда «Шығыс әдебиеті және :нері» 
халықаралық баспа компаниясында д:ңгелек үстел 
:тті. Шараның ашылу рәсімінде баспа ның бір жылда 
шығарған 11 кітабы оқырманға таныстырылды. 

Аталмыш баспа компаниясының бас редакторы 

Гүлнұр Юсупбаева с�з алып, атқарылып жатқан жұмыс-

тар жайлы �з ойын ортаға салды. «Елі мізде тұңғыш 

ашылған «Шығыс әдебиеті және �нері» халықаралық 

баспа ком па ниясы Жібек жолы бойындағы елдердің 

тарихы мен мәдениетін қазақ оқырманына таныс-

тырып келеді. Аз уақыт ішінде әдебиет, мәдениет, 

�нер, тарих, философия, экономика салаларының 

дамуына елеулі еңбек сіңірген, аса зор жетістіктерге 

қол жеткізген к�рнекті ұлт тұлғаларының еңбектерін 

жа рыққа шығарып келеміз. Олардың қатарында Лиң 

Хайшұңның «Жібек жолы: археологиялық зерт теулері», 

Жуң Сиңцзиянның «Дұң хуан тану туралы он сегіз дәріс» 

сияқты таным тұрғысынан құнды еңбектер бар. Соны-

мен қатар қазақ әдебие тінің к�рнекті шығармаларын, 

тарих шы ғалымдарымыздың таңдаулы ең бектерін, 

қазақтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпына байланысты 

к�рнекті этнографтардың еңбектерін басқа тілдерге 

аударып, кітап етіп шығару мәселесі де ойда бар» деді 

Гұлнұр Қыранбайқызы. 

«Шығыс әдебиеті және �нері» ха лықаралық баспа 

компаниясының орынбасары Нұрғиса Сахов: «Бұл ха-

лық аралық деңгейдегі бағдарлама бол ғандықтан, жоба-

ны қытай елі қаржыландырып отыр. Біз осы мүмкін дік-

терді тиімді пайдалануымыз керек. Тек қана Қытай елі 

емес, Жібек жолы бойындағы басқа да елдердің танымал 

туындыларын қазақ тілінде с�йлету ісін қолға алдық. 

Алдағы уақытта жоба аясында еліміздің терең тарихы 

мен бай мәдениетінен сыр шертетін қазақ тіліндегі 

құнды еңбектерді басқа тілдерге аударып, жарыққа 

шығаруды к�здеп отырмыз» деді ол.

Шара аясында баспа компаниясы ның жауапты хат-

шысы Ханшайым Тәуірбай «Бір белдеу – бір жол» деп 

атал ған жаңа кітап қытай тілінен алғаш рет аударылып, 

қазақ оқыр ма ны на ұсынылып отырған құнды дүние 

екендігін атап �тті. 

«Шығыс әдебиеті және �нері» – елімізде ашылып 

отырған алғашқы халықаралық баспа компаниясы. 

Компанияның алдына қойып отырған мақсаты – Жібек 

жолы бойындағы елдердің тарихы мен мәдениетін Алаш 

еліне таныстыру.

Нұрлан ҚҰМАР

Шығыс әлемі – 
әдебиеттің айнасы

Елімізде киелі жерлер аз емес. Солардың бірі – Жам-
был облысында орналасқан Топағаш деп аталатын 
шағын ғана орман. Бұл жердің ерекшелігі – мұнда 
ел арасында киелі деп аталып кеткен ағаштардың 
:сетіндігі. 

Жеті ғасырлық тарихы бар Топағашты жергiлiктi 

жұрт «�улиелі �лке» деп те атайды екен. Топталып 

�сетіндіктен солай аталып кеткенге ұқсайды. 

Діңіне бес-алты адамның құшағы әрең жететiн алып 

ағаштар әлемнiң үш елiнде ғана бар екенін дерек терден 

білеміз. Олардың бiрi – Қытайда, бiрi – Меккеде болса, 

үшiншiсi бiздiң жерге тамыр жайған екен. Қытай елінде 

�сетін биiктiгi – отыз бес, жуандығы тоғыз метрдi 

құрайтын киелi фермиан ағашы туралы к�п айтылып 

жүр. Ол аз ғана (0,0087 га) жерді алып жатыр. 

Киелі де қасиетті ағаштардан шипалы су ағып тұр. 

Адамдар түрлі дертіне осы судан шипа табуда. Бұл 

ғажайып ағашты тамашалау мақсатымен Қазақстанның 

түкпір-түкпірінен, сондай-ақ Ресейден де туристер 

атбасын бұрады. Топағаштың қасында бiр тамырдан 

нәр алып, топталып үшеуден, т�ртеуден, бес-бестен 

�скен ағаштарды к�руге болады. Аңыздан қалған 

дерек бойынша, ол жеті ағайынды-мыс. «Бозбала 

мен Бойжеткен» деп аталған қос шынар да осы киелi 

ағаштың ұрпағы саналады. Кешегі нәубет жылда-

ры кезінде НКВД қызметкерлері осы жақын маңда 

орналасқан жұмыскерлерді түзету колониясының адам-

дарын жіберіп, орманды отынға пайдаланбақ болыпты. 

�улиелі жердің ағашын бұтамақ болғандардың бәрі де 

тура жолдарынан адасып, тағдырлары талқан болған. 

Киелi ағашты қаумалай, қоршай �скен тұтас бір 

орманның барлығының бастарын батысқа қарай иіп, 

сәждеге тұрғанын к�ргенде еріксіз бас шайқайсың. 

Күніне бірнеше мәрте Құран аяттары оқылып, әулие 

мекені рухани жаңғырып, тазарып, жанданып отырады. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты мақаласында: «Біз халықтың санасына одан 

да маңыздырақ – жалпыұлттық қасиетті орындар 

ұғымын сіңіруіміз керек. Ол үшін «Қазақстанның 

қасиетті рухани құндылықтары» немесе «Қазақстанның 

киелі жерлерінің географиясы» жобасы керек. �рбір 

халықтың, әрбір �ркениеттің баршаға ортақ қасиетті 

жерлері болады, оны сол халықтың әрбір азаматы біледі. 

Бұл – рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі» деп 

атап к�рсетілген. Олай болса, еліміздің киелі жерлерін 

ардақтап-қастерлеуді, құрмет сезіммен қарауды жас 

ұрпақтың бойына сіңіре беруіміз керек. Бұл �ткенімізді 

тануға, болашағымызды зерделеуге жол ашады. Жерінің 

тарихын біліп �скен әрбір жас бала күні ертең елінің де 

тарихын жете танитын болады.

Ләззат ТЕМІРТАСҚЫЗЫ 
ПАВЛОДАР

ТОПАҒАШ

КИЕЛІ ЖЕР
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СЫР САҚТАҒАН АУЫЛ

Атам ауылдағы ақсақалдардың басын 

қосып, малын сойып, «баламды енді 

әке-шешесіне тапсырамын» деді. Б�рітеп 

ауданы Лепсі станциясында нағашы ата-

әжемнің қолында �скем ғой, ауылды бес 

саусағымдай білемін. «Жоқ та жоқ» деп ай-

нала қаштым. Сол кезде менің жүрегімдегі 

алай-дүлейді с�збен айтып жеткізу мүмкін 

емес. «Бармаймын» деп, үйден қашып 

кеттім. Үйге үш күн қонбадым. «Алматыға 

бармаймын, әке-шешем – сендерсіңдер» 

деп жыларман болып жүрдім. Үш күннен 

кейін мені пойызға отырғызып, Алматыға 

апарып таныстырды. Бірақ мен: «�ке деп 

айта алмаймын» дедім. �некең қарсы 

болмады. Дегенмен, �зі бауыр еті баласын 

бауырына басып, жақын тартты, ал ше-

шем, жарықтық, мені сол күйі қабылдай 

алмады. Марқұм шешем Ғайни Орынтаева 

қатал болатын, Шұбартау ауданындағы 

Бейсенбай деген байдың қызы еді.

Ауылда қанша түтін, қанша адам болса 

да, бәрінің осынша уақыт сыр сақтағанына 

таңғалам. Осы жасқа дейін маған ешкімнің 

тіс жарып айтпағанына �зім де қайранмын. 

Ол кезде ауыл-аймақ та үлкен кісілердің 

к�ңіліне қараған шығар деп те ойлаймын. 

Бұл қазақ деген халықтың к�ңілі осын-

дай дарқан. Үлкенге – құрмет, кішіге 

ізет к�рсете біледі. «Сен қалаға барып 

жүрген �нуарбек ағаң емес, әкең» деп 

ешкім де айтпады. Бір кездері ғана мек-

тепте «Дауысың гүрілдеп Байжанбаевқа 

ұқсап барады, әкеңнен бір нәрсе дарыған 

шығар» деген әңгімені естіп, атама ай-

тып келгем. Ол күлді де, «Қалжыңдаған 

ғой, ағаң болған соң ұқсайсың да» деп 

жұбатты. Бұл ғана емес, мен мектепке 

ба ратын жылы қалаға келдім. �нуарбек 

Нығ метжанұлы мен Ғайни шешеміз мені 

дүкен аралап киіндірді. Мектепке керек-

жарағымды алып берді. Ол кезде мен сап-

сары, таза орыстың баласы сияқты едім. 

Бір күні �некең мені радиода жетектеп 

жүрсе, Мұқаң (Мұқағали Мақатаев – ред) 

«�й, �нуарбек, мұныңыз не? Мына сары 

орыстың баласын жетектеп жүргеніңіз 

қалай?» деді. Сонда Байжеке «Қой, Мұқа, 

олай деме, бұл менің ауылдағы ұлым ғой, 

үшінші балам» деді. Мұны да ауылға ай-

тып жылап барғам, атам тағы жұбатып, �з 

дегеніне сендірген. С�йтіп, алты жасымда 

Мұқағали Мақатаевпен танысып, мектеп-

ке барар алдында батасын алғам. Мектепте 

оқып жүргенде «Байжанбаев – менің ағам» 

деп радиодан дауысын тыңдап, соған 

еліктеп жүрдім. Концерттерді жүргізіп, 

мәнерлеп оқу байқауларына қатысып, 

белсенділік танытатынмын. Сонда 

кішкентайымнан әке ықпалымен �сіп 

жатқанымды сезбеген екенмін ғой. 

�кем Шыңғыстаудың қазағы, әкесі 

Нығметжан атам Абай Құнанбайұлымен 

к�рші тұрған,  дос болған,  аздаған 

ақындығы да болған. Шешесі Фатиха 

әжем әнші болған деседі. Мен әкемнің 

Арыс ӘНУАРБЕКҰЛЫ: 

МЕНІҢ ДЕ 
диктор болғым 

келген...

-

қолына келген соң, к�п нәрсе білгім келіп 

сұрасам, айтпайтын. «Оны қайтесің?» деп 

жылы жауып қоя салатын. �кемнің үш 

ұлы, бір қызы болды. Қызы Гауһар 1993 

жылы қайтыс болды. �пкеміз әкемізге 

сондай жақын еді. «Қыз бала әкеге жақын 

болады» дейді ғой, әкемнің бір с�зін 

жерге тастамайтын. Бізді де: «�кеме олай 

с�йлеме, бұлай қарама» деп жаны шығып, 

тәрбиелеп жүретін. Руслан бауырым 

2003 жылы қайтыс болды. Мен – ор-

таншы ұлымын. Кенжеміз Айдар Жам-

был атындағы филармонияда инженер 

болып қызмет атқарады. Балаларының 

бәрі орысша �сті, мен ғана таза қазақша 

тәрбиелендім. 

С�йтіп, қалаға келген соң �нуарбек 

Нығметжанұлы мен Ғайни шешемнің 

үйінде тұрып жаттым. Оқуға тапсырдым. 

�некең ауылдан қалаға келген бар балаға 

к�мектесетін. Оқуға түсуге жағдай жа-

сайтын. Қазақ радиосында жұмыс істеп 

жүріп, есік алдына серуенге шығады. Сон-

да басы салбырап, салы суға кеткен бала 

к�рсе, тоқтатып алып, жағдай сұрасады. 

«Не болды, тұнжырап?» дейді. �лгі бала 

«Оқуға түсе алмадым, ауыл шаруашылық 

институтына тапсырып едім» десе, же-

тектеп апарып, институт басшысына: 

«Мына баланы оқытасың, адам қыласың, 

маман жасап, дипломын қолына беріп 

аттандырасың. Бұл ауылына барып, жұмыс 

істейді. Қазір ауылға барса, бұл бала не 

істемек оқу-білімсіз?» деп қатты с�йлеп, 

бұйыра тапсырады. �некеңнің с�зі к�п 

кісіге �теді, «Болды, �неке, болды» деп 

алып қалады екен. Міне, әкеміз ауылдан 

келген талай баланың оқуына ықпал 

етті. Талай баланың әке-шешесі к�мек 

сұрап келді, бәріне к�мек қолын соза-

тын. Ал бізге келгенде «Bз күштеріңмен 

түсіп оқыңдар, түсе алмасаңдар жұмыс 

істеңдер, мен араласпаймын» деп айта-

тын. Бізді шыншылдыққа, тазалыққа 

үйретті. Ол оқуға түсір деп талай ба-

ланы апарған шығар, бірақ «�нуарбек 

маған �з баласын әкелді» деп ешкімге 

айтқызған жоқ. Бізді жетектеп барма-

ды. С�йтіп, мен оқуға түсе алмадым. 

1971 жылы Қазақ радиосының ардагері 

Мира Сейітова апамыз мені радиоға 

техник қылып орналастырды. �некең 

екеуіміздің қарым-қатынасымыз жезде 

мен балдыздай болды. Қалжыңдасып, 

еркін араластық. Мен концерттік залда 

істеймін. Онда Қазақстанның барлық 

әншілерін жазған шығармын. Роза 

Бағланова, Бибігүл Т�легенова, Роза 

Рымбаева, Нағима Есқалиева, Мақпал 

Жүнісова... бәрін-бәрін жаздым. Ол кезде 

концерттік зал бірінші қабатта, дикторлық 

зал екінші қабатта орналасқан. Кейде 

дәлізде жолығысып қалсақ, ол кісі маған 

«Ееей, Байқұлов» дейді, мен оған «Ееей, 

Байжанбаев» деймін, с�йтіп, екеуіміз қол 

к�теріп амандасып жүрдік. Оның әкелігін 

10 жылдан кейін сезіне бастадым. Бай-

жеке үнемі: «Балам, дұрыс �мір сүріңдер, 

ешкімнің ала жібін аттамаңдар, кез келген 

кісіге сәлем беріп жүріңдер» деп отыратын. 

�кем сондай жақсы кісі еді, ешқашан 

қабақ шытып, дауыс к�теріп к�рген емес. 

�кенің қадірін балалы болғанда түсініп, ол 

кісіге �мір бойы бас иіп келем. 

Мені радиоға кіргізген әкем емес, 

Мира Сейітқызы апамыз. Ал әкем Қазақ 

радиосына к�п еңбек сіңірді. Ермек 

Серкебаевты да, Мұқағали Мақатаевты 

да радиоға дикторлыққа шақырған 

�некең еді. Мұқаң 60-шы жылдары к�к 

базарда қаппен ұн сатып тұрса керек. «Ұн 

сатамын... Нарынқолдың ұны...» деген 

зор дауысты естіп, әкеміз солай қарай 

аяңдайды. С�йтіп, Мұқаңның зор дауысын 

ұнатып, Қазақ радиосына жетелеп әкеліп, 

диктор етіп қабылдатқызады. Екеуі 

бір-бірін �ле-�лгенше құрметтеп �тті. 

Құрманғазы мен Байсейітов к�шесінің 

қиылысында орналасқан қос қабатты 

үйден әкеміз басқа үйге к�шкенде, біздің 

пәтерімізге Мұқаң к�шіп келіп кірген. 

Екеуінің достығы да ерекше болды. 

АНАМА СЫПЫРТҚЫ 
ҰСТАТПАҒАН

�некең Шыңғыстауда әке-шешесі 

қайтыс болған соң, 4 жасынан бастап 

Ризахмет деген ағасының қолында болады. 

Ол кісі Қызылорданың станция бастығы 

болған, кейін осы отбасымен бірге әкеміз 

Жамбыл облысы Отар станциясындағы 

Мәтібұлақ деген ауылға келіп, 5-сыныптан 

бастап осы жерде оқуын бітіреді. Осы кезде 

Алматыға келіп, курьер болып істейді. 

Сол  кезден  бастап  С.Мұқанов, 

Ғ.Мүсірепов, М.�уезов, С.Сейфул лин-

дердің �леңдерін, романдарын, про-

заларын оқып, �зінің �мірлік жолын 

осыдан сабақтайды. 1943 жылы соғыстан 

жараланып оралған соң, Серғазы Оспанов 

деген сол кездегі т�раға радиоға жұмысқа 

алыпты. 

�некеңнің анама деген махаббаты 

ерекше болды. Шешеміз де 1952-1962 

жылдары Қазақ радиосында редактор 

болып қызмет еткен. Кейін әкемнің 

қалауымен үйде отырды. Бала тәрбиесімен 

айналысты. Дегенмен, әкемнің к�зқарасы, 

таным-түсінігі, махаббаты б�лек болса 

керек. Ғайни шешем �мір бойы сыпыртқы 

ұстамаған. Ол кезде әкеміз Қазақ радио-

сында ғана емес, бірнеше жерде жұмыс 

істейді. «Қазақфильмде» деректі фильм-

дер жасайтын. Журналдан орысшадан 

қазақшаға аударып синхрон оқитын. Теле-

видениеде қосымша жүрді. Осыншама 

қауырт тірліктің ортасынан келіп, үйді �зі 

сыпыратын. Тамақ жасайтын. Етікшілік те 

�нері бар еді. �кеміз қайтыс болғанда ғана, 

Ғайни шешеміз қолына сыпыртқы ұстап, 

егіліп жылағаны әлі есімде. Анамызға 

ештеңе істетпейтін. Тіпті қонақ келгенде 

де �зі ет асып, �зі бар жұмысын істейтін. 

Мен Байжекеңнен к�п нәрсе үйрендім. 

Тамақты қандай жақсы пісіруші еді. 1971 

жылы Bзбекстанға қонаққа бардық. 

�некең �збек ағайындарға «палауды 

мен былай істеймін» деп к�рсетіп, бүкіл 

�збектерді қайран қалдырған. �кемнің жа-

нына кеш келсем де, қасында к�п жүрген 

баласы мен болдым. Қазір қарап отырсам, 

әкемдікіндей дауыс ешкімде жоқ екен. 

Ол кісі ештеңені арнайы оқымаған, тума 

талант қой.

Осы с�зді дана қазақ қалай тауып 

айтқан дерсің, иә. Мен к�зі тірісінде 

қанша сұрасам да �некең шыққан жері, 

туған-туысы туралы ашылып айтпай-

тын. Қайтыс болғанда да мен туысы 

едім, бауыры едім, ағайыны едім деп 

келген ешкім болған жоқ. Тек жақын 

араласқан достары мен әріптестері, со-

сын бүкіл қазақ даласы күңіренді. Ол 

кезінде режиссерлермен де к�п жұмыс 

істеп еді. Таңат Досбаев деген ағамыз 

қазір бар, әкеме бір табан жақын жүрді. 

Қасымхан Ерсарин де қатар жүруші еді. 

Үйде Рақымжан Қошқарбаев, Мұқағали 

Мақатаев, Сырбай Мәуленов, Жаппар 

Bмірбеков, т.б. к�п ақын-жазушылар 

қонақта болды. Суат �бусейітов, �сет 

Бейсеуов, Шәмші Қалдаяқов, �білахат 

Еспаев, Нұрғиса Тілендиев, Мұқағали 

Мақатаевтармен қатар жүрді, жақсы дос 

болды. Ел атынан тіксінетін қайсар ба-

тыр Бауыржан Момышұлымен де жақсы 

қарым-қатынаста болды, ол кісі де ара-

тұра үйге келіп тұратын. 

�кем әдеби, музыкалық хабарлар, 

концерттер, соңғы хабарлар мен жоғары 

жақтағы басшылардың баяндамаларын 

оқитын. Bз к�зіммен к�ргенім, Байжекең 

�те сауатты, с�здің мәнін жақсы білетін, 

әрбір спектакльдің, әрбір хабардың обра-

зына кіріп оқитын. 

7КЕМ АРТИСТ ЕДІ ҒОЙ...

Бірде әкем жұмыстан түн ортасында 

қатты шаршап келді. Маған: «Балам, таңғы 

сағат бес жарымда оятарсың, радиоға 

эфирге баруым керек» деді. Ол кезде Қа-

зақ радиосынан таңғы алты жарымда ауа 

райы жайында тікелей хабар берілетін. 

Баламын ғой, ұйықтап кетіппін. Оянсам, 

сағат алтыдан жиырма минут кетіпті. Ол 

кезде қазіргі Б�генбай мен Фурманов 

к�шелерінің қиылысында тұрамыз. 

�кем т�сектен тұра сала, жүгіріп барып 

босағада ілулі тұрған пальтосын киді де, 

далаға атып шығып такси ұстады. Содан 

радиоға жеткенде таксистке 1 сом 37 тиын 

т�леу керек болады. Қалтасында 37 тиын 

жетпей қалады да, таксистке: «Бауырым, 

мен осында iстеймiн, сен менi күте тұр» 

деп iшке жүгіріп кiрiп кетедi. Ол кезде 

дикторлардың бәрi де жанды дауыспен 

шығады. Қазiргiдей алдын ала оқып қою 

деген жоқ. Эфир студиясына алқынып 

жеткен ол, аптығын басып, терең дем 

алып, қалыпты дауысымен: «Алматы 

уақыты 6 сағат 30 минут» деудiң орнына: 

«Алматы уақыты 6 сағат 37 тиын» деп 

жiберген ғой. Мен үйде ол с�зді радиодан 

естіп, анама жүгіріп бардым да: «Құрыдық, 

біттік, әкем Алматы уақытын «37 тиын» 

деп жіберді» дедім. Дереу үйден қалған 

киім-кешегін апарып бердім. Сол «37 

тиын» үшін 3 айға жуық уақыт дикторлық 

қызметтен шеттетiлiп, операторларға 

к�мекшi болып жұмыс iстеген. Ал оның 

сол кезде «Халық артисі» деген атағы 

болған. Кейін, әкеммен жақсы қарым-

қатынаста болған Дінмұхамед Қонаев бір 

күні телерадио басқармасының т�рағасы 

Хамит Хасеновтен: «�лгі гүрілдеуік 

қайда?» деп сұрапты. Т�раға болған жайды 

баяндайды. Қонаев сол арада �некеңді 

қайтадан қызметіне алдырады. Димаш 

Ахметұлы әкемді ешқашан атымен атаған 

емес, �мір бойы «гүрілдеуік» деп �тті. 

Екеуінің сыйластығы бір т�бе еді.

�некең қызық адам болатын. Қалай 

қаласа, солай жасауға дайын тұрады. �уе 

толқынында аударма жасап оқиды ғой. 

Сонда орысшадан қазақшаға «н�л градус» 

дегенді қалай аударарын білмей басы 

қатып, соңында «О» градус деп берген 

екен. Бұл үшін де кәдімгідей жазаланды. 

Радиоға кірген жылдары дауысым 

�некеңдікіндей болғанға үміттеніп, осы 

кісінің жолын таңдайын деп ойладым. 

Диктор болайын деп �зімше біраз дайын-

далдым. Ол кезде дикторлардың басшы-

сы Мәмбет Сержанов деген кісі еді. Тік 

с�йлейтін, мінезді адам болатын. Мен 

дикторлар конкурсына екі рет қатыстым. 

Екеуінде де Мәмбет Сержанов «Қазақ 

радиосында екі Байжанбаев болмайды» 

деп қабылдамады. Бірақ менің заңды фа-

милиям Байқұлов қой, ал ол кезде бұл тіпті 

ескерілмеді. Екі рет �ткізбеген соң, мен 

техникалық оператор болып орналастым. 

Бүгінде зейнеткерлікке шықсам да осы 

қара шаңырақта инженер болып қызмет 

атқарып келемін. 1986 жылы осы радио-

дан арнайы үй алып, содан бері б�лек 

тұрамын. Қара шаңырақта бауырым отыр. 

Қазір әке-шешеден тараған т�ртеуден 

екеуіміз ғана бармыз ғой. 

�кем – диктор ғана емес, таза артист 

адам еді. Жүрген жерінің бәрін жай-

натып жүреді. Осы радиода айлық та, 

қаламақы да алады. Бірақ ақшасын жақсы 

жұмсайтын. Ешкімнен аямайды. Біреу 

сұрай қалса, бере салады. Немесе �зі жан-

жаққа таратып, ұсақ-түйекке жаратады. 

Жинау дегенді білмейтін. Содан бір күні 

анам: «Айлық алатын күні осы кісіні 

аңдиық, қалтасындағы ақшаны алып 

кетейік» деді. Шешемізбен ақылдасып, 

бәріміз радиоға келдік. Қазіргі күзет 

бастығы отырған жер ол кезде касса бола-

тын. Содан мен радионың алдына барып 

отырдым, ағам екінші қабатта дикторлар 

отыратын жерге жайғасты, анам кассаның 

алдыңғы жағындағы орындықта отыр. 

Сонда �некең әйелдер әжетханасына 

кіріп, іштегі әріптесінің киімін �зі киіп 

алады. Аяғына биік �кшелі аяқ киім киіп 

алып, басына шляпаны салып, бәрінің 

к�зінше сыртқа шығып кетеді. Ал ол кісіні 

ешкім байқамаған. Біз бәріміз күтіп отыр-

мыз, ол екінші қабаттан түспейді. «Балам, 

әкең түскен жоқ қой» дейді шешем, ағам 

«ол дикторскийдан шықпады әлі» дейді. 

Бір уақытта Болат Біжібаев деген диктор 

жігіт сырттан келе жатыр екен, «Б�ке, 

�некеңді к�рдің бе?» деп сұрадым. «Ой, 

�некең, анда дүкенде лимонад ішіп отыр 

ғой» деп күледі. Барсақ, дүкенде үстіндегі 

әйелдер киімімен, әшкиін тағып, шляпа-

сын қисайтып киіп, лимонад ішіп отыр. 

Ол кісінің қылықты адам екенін дүкендегі 

сатушылар да біледі. Сыры жұртқа мәлім 

адам ғой. Біз оның ақшасын алып кетейік 

деп жан-жақта күтіп отырсақ, �некең 

осылайша радиода істейтін 1200 адаммен 

қоса, бізге де байқатпай шығып кеткен. 

Ақшасын кассадан емес, есепшінің �з 

қолынан алыпты. 

Міне, с�йткен �некеңді мотоцикл 

қағып кетіп, ол кісі бауырымен 10 жыл-

дай алысты. Осы уақыт аралығында 96 кг 

салмақтан 50 кг-ға дейін түсті. Арасында 

Димаш Ахметұлы дәрі-дәрмегін беріп 

к�мектесіп жүретін. Алайда, ақырында 

ауру жеңіп кетті. Соңғы бір жылында қатты 

ауырды, ауырса да жұмыс істеп жүрді. 

Осы Қазақ радиосында 1989 жылдың 10 

қазанына дейін жұмыс істеді. Сосын 17 

күннен кейін �зі де мәңгілік мекеніне 

аттанды.

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

«Ана тілі»

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Ұлы к�шпенді мәдениеттің �кілі 

бoлып caнaлaтын хaлқымыз әр нәрсенің 

қaдірін білген. Жaлғaндыққa т�збеу, 

жaмандықтaн жеру – қазақтың қaнындa 

бaр жақсы қасиеттер. Ocынaу қaрaпaйым 

хaлықты жемқoрлық cынды кеcел ти-

тықтaтып біткелі қaшaн. Bйткені қазір 

теледидарды қосып қалсаң, ақпарат 

құралдары мен әлеуметтік желілерді 

ашып қалсаң, «тонап кетті», «жымқырып 

кетті», «зорлап кетті», «атып кетті» деген 

сұм дықтарды естіп шошисың. Еурoпa 

жұртшылығы cияқты зaйырлы, бейбіт 

қoғaмдa �мір cүріп жaтқaн хaлқымыздың 

дa бaй да бақуатты болып жaқcы �мір 

cүруге құқы бaр. Күреcпейді емеc, билік 

жемқoрлықпен күреc жүргізіп жaтыр. 

«Нұр Oтaн» ХДП жaнынaн құрылғaн 

кoмитеттердің aтқaрып жaтқaн жұмыcтaры 

елеулі. Бірaқ oл дa �з тaрaпынaн жем-

қoрлықты тoлықтaй жoйып жіберген 

жoқ. Aтaлмыш cын-қaтерді жеңудің, oны 

жoюдың бacты жoлы бaр. Oл – «Aдaл 

ұрпaқ» тәрбиелеу. Елбacы 2016-2017 

жылғы хaлыққa aрнaғaн Жoлдaуындa ocы 

бacтaмaны тиіcті oргaндaрдың нaзaрынa 

ұcынғaн бoлaтын. Елбacының биылғы 

Жолдауында да 2019 жыл Жастар жылы 

болып бекітілді. Бұл бacтaмaғa жoғaрыдa 

aйтылғaн прoблемaмыздың шешімі 

тaбылғaндaй қуaндық. 

Елбacының «Aдaл ұрпaқ тәрбиелеу ке-

рек» деген бacтaмacына орай, Қaзaқcтaн 

Реcпубликacының мемлекеттік қызмет 

іcтері және cыбaйлac жемқoрлыққa 

қaрcы іc-қимыл aгенттігі 2016-2017 oқу 

жылындa Қaзaқcтaн Реcпубликacы Білім 

және ғылым миниcтрлігімен бірлеcіп 

әзірлеген «Рухaни-aдaмгершілік және 

aзaмaттық-пaтриoттық тәрбиелеу кoн-

текcтінде cыбaйлac жемқoрлыққa қaрcы 

мәдениетті мектеп oртacындa қaлып-

тacтыру бaғдaрлaмacы» бaрлық �ңірде 

қaрқынды түрде іcке acырылып келеді. 

Бaғдaрлaмa жocпaрынa cәйкеc, 

елі міздегі мектептерде «Aдaл ұрпaқ» 

ерікті мектеп клубтaрының жұмыcы 

ұйым  дacтырылып, жacтaрдың бoйындa 

�негелілік, жaуaптылық, бacтaмaшыл-

дық, пaтриoттық cынды қacиеттер мен 

cы бaйлac жемқoрлыққa қaрcы мәдениетті 

қaлыптacтыру бaғытындaғы кешенді 

шaрaлaр қoлғa aлынды.

Атап айтқанда білім беру ошақ-

тарында «Aдaл ұрпaқ» клубтары ашыл-

ды. Оның бір ерекшелігі клуб қaтaрынa 

қaбылдaнғaн oқушылaр aнт қaбылдaп, 

т�cбелгі тaғaды. Біздің тaңдaуымыз – 

құқықтық мемлекет құру, яғни oқушығa 

�з құқығын үйрету мaқcaтында кешенді 

түрде тәрбиелік мәні зор іc-шaрaлaр, 

д�ңгелек үcтел �ткізіліп тұрaды. Coнымен 

қaтaр мектептерде «Пaрacaтты aзaмaт» 

бұрышы құрылғaн. 

«Aдaл ұрпaқ» ерікті мектеп клубтaры 

білім caлacындa cыбaйлac жемқoрлыққa 

қaрcы мәдениетті қaлыптacтырумен 

қaтaр, жaңa cерпін беретін, «Мәңгілік 

ел» ұлттық идеяcындaғы aзaмaттық-

пaт риoттық қaғидaттaрды жетілдіретін 

cыбaйлac жемқoрлыққa қaрcы мәде ниетті 

қaлыптacтыру, cыбaйлac жемқoр лыққa 

қaрcы к�зқaрacты нығaйту бoйын шa 

бac тaмaлaрды к�тер мелеу, cыбaйлac 

жемқoрлыққa қaрcы cипaттaғы іc-шaрa-

лaрды ұйымдacтырaды.

Мектептердегі «Aдaл ұрпaқ» еріктілер 

клубына қабылданған әрбір оқушы 

Қaзaқcтaн Реcпубликacының пaтриoты 

бoлуғa; �з Отaнын, тілін қacтерлеуге; 

мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге; 

үлкенге – құрмет, кішіге ізет к�рcетуге; 

білімге құштaр бoлуғa; сaлaуaтты �мір 

caлтын ұcтaнуғa; абырoйлы, aдaл, әділетті 

бoлуғa; �з бoйын cыбaйлac жемқoрлыққa 

қaрcы ұcтaуғa және oны �з дocтaрынaн 

тaлaп етуге; Мәңгілік ел идеяcын жүзеге 

acыруғa; Oтaнынa шекcіз қызмет етуге �з 

үлеcін қocуғa aнт етеді. 

Ocылaй aнт беру aрқылы oқушы-

лaрдың бoйындa шыншылдық, әділдік, 

пaтриoттық cезімдері oдaн әрі күшейе 

түcеді. Бұл бacтaмaның берері к�п. «Aдaл 

ұрпaқ» ерікті мектеп клубы жacтaрды 

жaқcылыққa шaқыруғa, жaмaндықтaн 

тыюғa, рухaни жaңғыруғa жетелейді. 

Oқу шылaрдың бoйынa aдaлдықты, 

aдaми қacиеттерді дaрыту, дұрыc бaғыт-

бaғдaр беру – «Aдaл ұрпaқ» еріктілер 

клубы жетекшілерінің aбырoйлы міндеті. 

Ұрпaғымыз aдaл бoлca, еліміздің бoлa-

шaғы зoр бoлaды. Aдaлдық – aдaм міне-

зіндегі бaғaлы қacиет, aдaм бoйын-

дaғы тaзa ниет. Aдaл ұрпaқ – мәңгілік 

ел бoлaшaғы. Oлaй бoлca, біз, білім 

беру іcінің қызметкерлері, еліміздің 

бoлaшaғы – жac ұрпaқты aдaлдыққa, 

aдaм гершілікке, әділдікке тәрбиелеп, 

мемлекетіміздің �cіп-�ркендеуіне �з 

үлеcімізді қocaмыз. 

Мейіржан ШҮКІРҰЛЫ,
№26 мектептің қосымша білім беру 

педагогы, қазақ тілі пәнінің мұғалімі

АЛМАТЫ

АДАЛДЫҚ – 
БАҒАЛЫ ҚАСИЕТ
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Ғалымжан Шалғымбаев, «Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» Алматы облыстық 

филиалының директоры:

— Банктің мақсаты — салымшылар-

ды қолжетімді баспанамен қамту. Бұл 

жұмысты біздің үздіксіз жүргізуімізге 

жергілікті әкімдік пен құрылыс салушы-

лар қолдау білдіруде. Бірлесе атқарылған 

істердің нәтижесінде клиенттерімізге таза 

әрлеудегі 300-дей пәтерді ұсынуға дайын-

быз. Алғашқы 230 пәтер бойынша пулды 

осы қараша айында әзірлейміз. Bздеріңіз 

к�ріп тұрғандай, 60 пәтерлі тұрғын үй 

құрылысы «Нұрлы жер» бағдарламасы 

бойынша салынуда. Тапсырыс беруші — 

жергілікті атқарушы орган. Мұндағы 20 

пәтер – 1 б�лмелі, тағы 20 – 2 б�лмелі, 

қалған 20 — 3 б�лмелі пәтер болады. 

«Нұрлы жер» бағдарламасы бойынша 

тұрғын үйлердің тең жартысы әкімдікте 

тұрғын үй кезегінде тұрғандарға беріледі. 

Ал қалған жартысы кезекте жоқ «Тұрғын 

үй құрылыс жинақ банкі» салымшылары 

арасында сатылады. Бұл ретте, кезекте 

тұрған азаматтарға да банк салымшысы 

атанып, шот ашып, ақша жинау керектігін 

ескертеміз. Мемлекеттік бағдарла ма 

үйлері жеңілдетілген шарттармен бері-

летіндіктен, үміткерлерге қойылатын 

талап бар. Ең алдымен — ҚР азаматы 

немесе оралман мәртебесіне ие болуы, 

екіншіден, �тініш беруші де және оның 

отбасы мүшелерінде соңғы 5 жыл ішінде 

ҚР аумағында жекеменшік үйінің болма-

уы, үшіншіден, т�лем қабілеттілігін растай 

алуы шарт. «Нұрлы жер» бағдарламасы 

бойынша «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкі» арқылы салынып жатқан нысан-

дар туралы ақпаратты baspana.kz порта-

лынан білуге болады. Жалпы, біз тұрғын 

үй құрылысы аяқталысымен пул жа-

риялаймыз. Қолжетімді тұрғын үйден 

үміткер азамат жеке кабинетіне кіріп, �зі 

пәтер алғысы келетін нысанды таңдап, 

ұнаған пәтерді к�рсетіп, тұрғын үй сатып 

алушылар пулына қатысу үшін �тініш 

береді. «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын 

үй бағдарламасы облыс тұрғындарына 

қолжетімді шарттармен тұрғын үй са-

тып алуға мүмкіндік беріп отыр. Атал-

мыш бағдарлама арқылы баспанаға қол 

жеткізуге ниеттенген тұрғындар үшін 

таза әрлеуден �ткен пәтерлердің әр шар-

шы метрінің құны — 140 мың теңге. 

Бағдарламаға қатысып, қолжетімді үй са-

тып алу үшін «Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкінің» салымшысы атанып, депозитке 

үй бағасының кем дегенде 20 пайызын жи-

нау немесе бірден аудару қажет. Берілетін 

заемнің жылдық м�лшерлемесі – 5 пайыз.

Дәурен Хафизов, «Сурмак» ЖШС 

директорының орынбасары:

— «Сурмак» құрылыс фирмасы 

Талды қорған қаласында нысандар құ-

рылысын жүргізумен 5 жылдан бері 

айналысып келеді. Осы 60 пәтерлік 

тұрғын үй құрылысын жүргізу алдын-

да біз «Шығыс», жетінші, сегізінші 

ықшам аудандарда бюджеттік мекеме 

қызметкерлеріне арналған 5,9 қабатты 

тұрғын үйлер құрылысын жүргізіп, 

белгіленген мерзімде тапсырдық. Мына 

60 пәтерлік тұрғын үйді қызыл кірпіштен 

тұрғызып жатырмыз. Bте сапалы. Жыл 

аяғында тапсыруды жоспарлап қойдық. 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» Алма-

ты облыстық филиалы басшылары және 

қызметкерлерінің жол к�рсетуімен екінші 

кезекте «Bз үйім» бағдарламасы бойынша 

салынып жатқан 72 пәтерлік тұрғын үй 

құрылысының алаңына ат басын тіредік. 

Тоғыз қабатты тұрғын үйдің құрылысын 

«Жетысужилсоцстрой» ЖШС жүргізуде.

Ғалымжан Шалғымбаев, «Тұрғын үй 

құрылыс жинақ банкі» Алматы облыстық 

филиалының директоры:

— Банк салымшылары мемлекеттік 

бағдарламалардан тысқары «Bз үйім» 

атты банктің жеке бағдарламасы бой-

ынша да баспанаға қол жеткізе алады. 

Бұл бағыттағы пәтерлердің 1 шаршы 

метрінің бағасы — 180 мың теңгеден. 

Мұнда тұрғын үй заемы 7 пайыздық 

м�лшерлемемен беріледі. Басты талап 

— клиенттің Тұрғын үй құрылыс жинақ 

банкіндегі шотында үй бағасының 20 

пайызына тең бастапқы жарнасы болуы 

қажет. «Bз үйім» бағдарламасымен салы-

нып жатқан 72 пәтерден тұратын тұрғын 

үй Талдықорған қаласында 2019 жылы 

пайдалануға берілмек.

Валерий Хан, «Жетысужилсоцстрой» 

ЖШС атқарушы директоры:

— Жұмыстың 60 пайызға жуығын 

тәмамдадық.  60 адам еңбек етеді . 

Мұндағы пәтерлерге келсек, 72 пәтердің 

тең жартысы — 2 б�лмелі, қалған жарты-

сы — 3 б�лмелі пәтер болады. Құрылысты 

ж ү р г і з у г е  т е к  о т а н д ы қ  � н і м д е р д і 

қолданамыз. Заманауи кірпіштер жылуды 

�те жақсы ұстайды.

Бұқаралық ақпарат құралдары �кіл-

деріне арналған баспас�з туры қаламызда 

тұңғыш рет бой к�терген 16 қабатты 3 

тұрғын үй құрылысымен етене танысудан 

соң қорытындыланды.

Мырзахмет Шәріпқожаев, құрылыс 

учаскесінің бастығы:

— АО НСК «Астана құрылыс» фир-

масы Талдықорған қаласында бірнеше 

әсем ғимарат тұрғызуға атсалысқан 

болатын. Атап айтсақ, 2014 жылы ал-

тыншы ықшам ауданда екі 12 қабатты 

тұрғын үй, Оқушылар сарайы, қалалық 

к�псалалы емхана, қыркүйек айын-

да ғана мектеп қ ұры лысын аяқтап, 

пайдалануға бердік. Бүгінде тұңғыш 

рет шаһардағы әзірге ең биік тұрғын 

үй саналатын 16 қабатты 3 үй мен 2 

емхана құрылысын жүргізіп, аяқтауға 

бет алдық. Құрылысы �ткен жылдың 

қазан айында басталды. Бүгінге дейін 

жұмыстың дені аяқталды. Ағымдағы 

жылдың соңына дейін пайдалануға беру-

ге күш жұмсап жатырмыз. 230 пәтерлік 

тұрғын үй құрылысымен 240 адам айна-

лысуда. Құрылыс материалдарын Алма-

ты қаласынан алғызудамыз. Кірпіштері 

сапа сертификаттарына сай, �те мықты. 

«Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінің» 

Алматы облысы бойынша филиа лы 

директорының орынбасары Жасұлан 

Құрманғалиевтің с�зіне жүгінсек, «Нұрлы 

жер» бағдарламасы бойынша бой к�терген 

16 қабатты 3 тұрғын үйдің 92 пәтері -1 

б�лмелі, тағы 92 — 2 б�лмелі, қалған 46 

— 3 б�лмелі болады. �р шаршы метрінің 

құны — 140 мың теңге болмақ.

Г.НҰРШАНОВА

ҚОЛЖЕТІМДІ 
ТҰРҒЫН ҮЙ

-

-

Бұған дейін еліміз бойынша мемлекет тарапынан жоғары 

оқу орындарына 54 мың грант б�лініп келген. Ендігі кезекте 

Елбасы бастамасымен аталмыш тегін оқу жүйесі 20 мың грант-

пен толықтырылмақ. Ал �ңірімізде облыс әкімінің грантымен 

жергілікті бюджет есебінен 438 білімгер тәлім алса, енді бұл 

к�рсеткіш 100 грант к�лемінде к�беймек. Бұл – үлкен жетістік, 

үлкен мүмкіндік. Болашаққа деген ұмтылысы биік әр бала 

үшін жоғары деңгейдегі қолдау, асқақ арманның орындалу-

ына ашылған даңғыл жол. К�зделіп отырған к�рсеткіштердің 

осы сәттен бастап іске асары да анық. Себебі Елбасы жоғары 

білім алудың қолжетімділігі мен оқу сапасын арттыру үшін 

бірқатар шараларды ұсынып, нақты шешімі болуын талап 

етті. Бағдарламаның мақсаты бойынша гранттың басым 

б�лігі техникалық, инженерлік, ақпараттық-технологиялық 

мамандықтарға б�лінбек. Осы арқылы т�ртінші �неркәсіптік 

революция жағдайындағы жаңа экономикада сұранысқа ие 

болатын білімі мен білігі жоғары маман даярлау мүмкіндігі 

пайда болмақ. Ертеңгі ел тізгінін ұстайтын жастарға деген 

қамқорлықтың к�рінісі – осы. Елбасы с�зіндегідей орта мек-

теп түлектерін жоғары біліммен қамту, олардың оқу жүйесіне 

назар аударып, сапасын к�теру – әлемдік тренд. Сондай-ақ 

Президент білімгерлердің стандартқа сай сапалы білім алуы-

мен қатар, олардың тұратын жеріне жағдай жасау мәселесін де 

қарастырған. Бұл да бүгінгі күннің �зекті мәселесіне айналған 

болатын. Кез келген оқу орнының білімгерді жатақханамен 

қамтуы кенжелеп келгені бәрімізге белгілі. Енді бұл тақырып 

та жоғары деңгейде шешімін таппақ. Осы орайда Елбасы 

ұсынған жекеменшік серіктестігі қағидасымен Студенттер 

үйін салуды бастау мәселесі �те ұтқыр да ұтымды ой екендігі 

анық. Жақсылық жаршысы болған жаңалықтың ерекшелігі 

2022 жылдың соңына дейін кемінде 75 мың орынды жаңа 

жатақхана салынбақ. Осынау ойымен б�ліскен Елбасы 

жатақхана тапшылығын шешуді нақты тапсырып �тті. Ендігі 

кезекте «Жұмыла к�терген жүк жеңіл» дегендей, бәріміз бірге 

берекелі іске бастамашы болайық. 

Мықтыбек РАХЫМБЕКОВ,
Талдықорған заң колледжінің 

директоры

Білім алуға 
зор мүмкіндік

Бетті дайындаған 
Айдар ҚАЛИЕВ

үшін аса маңызды. Бұл бағытта облыс 

к�лемінде нақты жұмыстар атқарылып 

жатқаны аян. 

Осы ретте «Бес әлеуметтік бас-

тама» облысымыздың дамуы мен 

азаматтардың әл-ауқатын жақсарту 

үшін жаңа мүмкіндіктер ұсынатыны 

с�зсіз. «�рбір отбасына баспана алудың 

жаңа мүмкіндіктерін беру» атты бірінші 

бастама бойынша құрылған «7-20-25» 

бағдарламасы аясында облыстың 4 

ауданы мен Қапшағай, Талдықорған 

қалаларында жеке салымшылардың 

қаржысына салынатын к�пқабатты 

үйлердің құрылысы үшін 19 орын 

анықталып отыр. Атап айтсақ, Талғар 

ауданында «Алма Тау», «К�к Ала-

тау» «AlmaVillage», «Нұрия», Қарасай 

ауданында «Қарлығаш», «Bмірзақ», 

«Bркен», Іле ауданында «Қоянқұс», 

Панфилов ауданында «Нұркент» және 

Талдықорған қаласындағы оңтүстік-

батыс тұрғын ауданындағы тұрғын үй 

кешендері. Оларда барлығы 3,6 милли-

он шаршы метрге тең к�пқабатты үйлер 

тұрғызылады. Биыл бағдарлама аясын-

да ауқымы 35,3 мың шаршы метр ге тең 

589 пәтерлі 17 үй пайдалануға берілмек. 

Жалпы ақпарат үшін айта кетейік, 

«Жалақысы т�мен жұмысшылардың 

еңбекақысын к�бейту үшін олардың 

салық жүктемесін азайту» бастамасы 

бойынша облыстың ауылшаруа шы-

лық, әлеуметтік салаларында еңбек 

ететін 133,5 мың адамның жалақы сын 

к�теруге мүмкіндік туып отыр. Сондай-

ақ «Жоғары білім алудың қолжетімділігі 

мен сапасын арттырып, студент 

жастардың жатақханадағы жағдайын 

жақсарту» бастамасы бойынша биыл 17 

мың мектеп бітірушінің 5198-і жоғары 

оқу орындарының гранттарын иеленді. 

Бұл �ткен жылғымен салыстырғанда 

1334-ке артық. Одан б�лек, облыс 

әкімінің грантымен 438 студент 

Сапар барысында ҚР Премьер-министрі 

Бақытжан Сағынтаев Талдықорған қала-

сын дағы 7-шағынауданда орналасқан № 28 

IT мектеп-лицейінде болып, білім саласына 

жауапты қызметкерлер мен ұстаздар және 

ата-аналар қоғамдас тығының �кілдерімен 

жүздесті. Кездесу барысында Үкімет бас-

шысы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Қазақ стандықтардың әл-ауқатының �суі: 

табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 

халыққа арнаған биылғы Жолдауында білім 

саласы бойынша к�терген мәселелерді 

қозғап, оны жүзеге асыру жайын жан-жақты 

талқылады.

– Талдықорған қаласына келіп, мұндағы 

тың жаңалықтармен танысып жатырмыз. 

Шаһарларыңыз гүлденіп, айтарлықтай 

�згеріпті. К�птеген жаңа нысандар мен 

к�пқабатты тұрғын үйлер бой к�терген. 

Солардың бірі – заман талабына сай салынған 

IT мектеп-лицейіне келіп отырмыз, – деп 

с�з бастаған Бақытжан �бдірұлы бұдан әрі 

әңгіме ауанын Елбасы Жолдауында білім 

саласына байланысты айтылған мәселелерге 

бұрды. Үкімет басшысы �з с�зінде елімізде 

мектеп тердің құрылысына деп б�лініп 

жатқан қаражаттың аз еместігін, білім са-

ласы бойын ша мемлекеттік жекеменшік 

әріптестік негізінде де к�птеген жұмыстың 

жүріп жат қанын әңгімеледі. Сондай-ақ ҚР 

Премьер-министрі балалар мен студент-

терге заман тала бына сай жоғары деңгейде 

білім беру, үш ауысымды мектептерді бол-

дырмау, сапалы білім ошақтарын салу, оқу-

тәрбиелік үрдістерді цифрландыру, халық 

к�п шоғырланған жерлерге бейнебақылау 

камераларын орнату, ұстаздар мәртебесі 

мен жалақысын к�теру, жастарды жұмысқа 

-

-

Алматы облысы «7-20-25» бойынша 
бастапқы жарнаны азайту мақсатында 
2 млрд теңге б:лді. Мемлекет Басшысы 
Елбасы Н.7.Назарбаев тың жыл сайынғы 
Қазақстан халқына Жолдауы аясын-
да берілген тапсырмаларын орындау 
мақсатында Алматы облысы :з тұрғын-
дарына «7-20-25» тұрғын үй сертификатта-
рын беруді бастайды. 

Жуырда Алматы облысының әкімі Аман-

дық Баталов пен «Баспана» ипотекалық 

ұйымының басшысы Қайрат Алтынбеков тиісті 

Меморандумға қол қойды. Осылайша, аймақ 

тұрғындары 2 млрд теңге к�лемінде әлеуметтік 

к�мек алады. «Алматы облысының әкімдігіне 

бастапқы жарнаны азайту бойынша әлеуметтік 

бастамаларға дер кезінде қолдау к�рсеткені 

үшін алғыс айтқым келеді. Еліміздің қалалары 

мен облыстарында тұрғындарға «7-20-25» 

бағдарламасына қатысу үшін тұрғын үй сер-

тификаттарын беру басталып кетті. Мемлекет 

басшысының тапсырмасын уақтылы орын-

дау ипотекалық бағдарламаға үлкен серпін 

беретін болады» деді «Баспана» ипотекалық 

ұйы мының басқарма т�рағасы Қайрат Алтын-

беков. Сондай-ақ Алматы облысының әкімі 

Амандық Баталов �ңірде «7-20-25» бағдарла-

масы үшін 500 мың шаршы метр тұрғын үй 

салынатындығын хабарлады. Естеріңізде бол-

са, бастапқы тұрғын үй бойынша ұсыныстарды 

к�бейту мақсатында «Баспана» ипотекалық 

ұйымы жергілікті атқару органдарына 150 

млрд теңге б�лген болатын.

Алматы облыстық «Баспана» 
ипотекалық ұйымы 

Сыртқы коммуникациялар 
қызметі

Бағдарлама аясы кең

Өңірдің өркендеуіне нақты қадам

«Баспанамен» мақсатқа жетіңіз

орналастыру сынды мәселелерге ерекше ден 

қойды. Сонымен бірге жас�спірімдер ара-

сында суицидті болдырмау және оның алдын 

алуда қазіргі кезде психолог мамандардың 

қызметінің атқаратын р�лінің жоғары екені 

айтылды. Бұған қоса, мектеп түлектерінің за-

ман талабына сәйкес мамандықты таңдауға 

баса к�ңіл б�лу, осы бағытта колледждердің 

жұмысын күшейтуге атсалысу, студенттерге 

арналған жатақханаларды к�птеп салуға мән 

беру қажет екендігі де жан-жақты с�з етілді.

Кездесу барысында Бақытжан �бдірұлы 

мен ҚР Білім және ғылым министрі Ерлан 

Сағадиев ұстаздар қауымы мен ата-аналар 

кеңесі мүшелерінің пікіріне де құлақ асып, 

к�кейлеріндегі ойларын тыңдады. Олардың 

тарапынан қойылған сұрақтарға тұшымды 

жауап қайтарды.

Жиын соңында лауазымды тұлғалар сапа-

лы білім беріп, саналы ұрпақ тәрбиелеу, сол 

арқылы еліміздің �сіп, �ркендеп, гүлденуіне 

үлес қосу – азаматтық борышымыздың 

бірі екенін және осы бағытта Елбасы бер-

ген тапсырмаларды бірлесе атқаруға күш 

салу қажет екенін айтып, тарқасты. Айта 

кетейік, заман талабына сай бой к�терген 

жаңа мектеп қыркүйек айында пайдалануға 

берілді. Үш қабаттан тұратын білім ошағы 

1200 орынға арналған. Соңғы үлгідегі құрал-

жабдықтармен де толық жарақтандырылған. 

Онда елу тоғыз оқу кабинеті, үш шеберхана, 

екі спортзал, акт залы, кітапхана, асха-

на, медициналық кабинеттер бар. Мұнда 

негізінен 6-7 шағынаудандарда тұратын 

балалар оқиды. Дәл қазіргі уақытта мыңнан 

аса бала білім алуда.

Айгүл БАЙБОСЫНОВА

білім алса, жыл сайын облыстық 

бюджеттен қажетті мамандардың 

жетіспеушілігін шешу үшін 100 грант 

б�лінеді. Жетісу жеріндегі 2 универ-

ситет пен 8 колледждің студенттеріне 

арнап 10 жатақхана салу жоспарланған. 

Қазірдің �зінде І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университетінің 

студенттеріне қажетті жатақхана үшін 

жер телімінің қажеттілігі анықталса, 

С. Демирел атындағы универси-

тетке 1000 орынды жатақхана салу 

керектігі белгілі болған. Одан б�лек, 

жер телімдері бар 8 колледжге қажетті 

жатақхананың жобалық-сметалық 

құжаттамасын дайындауға 16 миллион 

теңге қарастырылған.

«Шағын несие беруді к�бейту» 

бастамасы бойынша облыс әкімдігі 

мен ҚР Қаржы министрлігі, Ауыл-

шаруа шылығы министрліг і  ара-

сында үшжақты Несиелік келісімге 

қол қойылған. Сол келісім бойын-

ша «Ауылшаруашылығын қаржылай 

қолдау қоры» АҚ және «Аграрлық 

несиелік корпорация» АҚ сынды 

қаржылық институттар арқылы шағын 

және орта кәсіпкерлікті қаржыландыру 

жұмыстары қарқынды жүруде. 

«Елді газбен қамтамасыз етуді 

жалғастыру» бастамасы бойынша 

қарқынды жұмыстар жүріп, облыстың 

бірқатар аудандары қазірдің �зінде 

табиғи газға қосылып үлгерді. Атап 

айтсақ, �ңірдегі 741 елді мекеннің 473-

і газдандыру жобасына кірген. Бүгінгі 

күні 11 аудандағы 123 елді мекенге 

газ жеткізіліп, 718,5 мың адам табиғи 

газды тұтынуда. Газдандырудың ІІ 

және ІІІ кезеңінде шалғай аудандар 

мен қалалар қамтылады. Газдандыру 

жұмыстарына жекелеген инвесторлар 

қаржы б�луде.

Берік С7РСЕН

қарағанда, Жетісу жерінде шағын 

және орта кәсіпкерлікті дамыту бой-

ынша к�птеген жұмыстар атқарылып, 

жобаларды қаржыландыру ойдағыдай 

жүруде.  Атап айтқанда,  былтыр 

ауыл тұрғындарын кәсіпкерлікке 

баулитын «Бастау Бизнес» жоба-

сы бойынша 1312 адам оқытылып, 

барлығы 285 жоба 1 миллиард теңгеге 

қаржыландырылған. Биыл облыстың 

барлық аудандары мен қалаларында 

3361 адамды оқыту және 650-ге жуық 

жобаға қаржы б�лу жоспарланған. 

Қазірдің �зінде 1681 адам арнайы 

курстан �тіп, 200 жобаға 761 миллион 

теңгенің несиесі берілген. Сонымен 

қатар, к�рсетілетін қызметтердің бәрі 

де электронды нұсқаға к�шіріліп, 

кәсіпкерлікті  бастағысы келетін 

жандар қашықтықтан оқуды тиімді 

меңгеріп алған.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

�бішұлы Назарбаевтың халыққа 

арнаған «Президенттің 5 әлеуметтік 

бастамасы» әрбір отбасына баспана 

алудың жаңа мүмкіндіктерін беру, 

жалақысы т�мен жұмысшылардың 

еңбекақысын к�бейту үшін олардың 

салық жүктемесін азайту, жоғары 

білім алудың қолжетімділігі мен са-

пасын арттырып, студент жастардың 

жатақханадағы жағдайын жақсарту, 

шағын несие к�лемін к�бейту, сондай-

ақ елді газбен қамтамасыз ету ісін 

жалғастыру ж�ніндегі бастамаларды 

қамтығаны белгілі. Бұл әлеуметтік 

бастамалар барша қазақстандықтар 

А л м а т ы  о б л ы с т ы қ  қ ұ р ы л ы с 

басқармасының басшысы Болат 

Тәкеновтің айтуынша, құрылысының 

басталғанына жылға жуықтаған 

т ұ р ғ ы н  ү й  к е ш е н і н і ң  б і р і н ш і 

қабатында шағын емхана, азық-

түлік дүкені, сән салоны секілді 

аса қажетті нысандар орналасады. 

Биыл жыл соңында пайдалануға 

берілетін жаңа үш үйдің құрылысын 

«НСК Астана құрылыс» АҚ жүргізіп, 

117  адамды жұмыспен қамтып 

отыр. Құрылысшылардың орташа 

жалақысы 120 мың теңге к�лемінде. 

Жаңа тұрғын үй кешенінде барлығы 

230 пәтер салынады. Оның 92-сі 

бір б�лмелік пәтерлер болса, тағы 

92 пәтер – екі б�лмелік. Қалған үш 

б�лмелік 46 пәтерге тұрғындар жыл 

соңында кіреді. Зәулім үй облыс 

орталығындағы ең биік ғимараттың 

бірі саналады. Сондықтан да болар, 

оған қызығушылар саны қазірдің 

�зінде артып отыр. Ондағы пәтерлер 

ең алдымен «Тұрғын үй құрылыс 

жинақ банкінің» салымшыларына 

несие ретінде берілсе, одан қалғанын 

«7-20-25» бағдарламасы арқылы ба-

спана алуға �тініш білдірген жандар 

алады. Мұның �зі Елбасы ұсынған 

«7-20-25» бағдарламасының пәтерді 

ұзақ мерзімге алуды к�здеген жандар 

үшін таптырмас мүмкіндік екендігін 

білдіреді. 

Облыстық сәулет және қалақұ-

рылысы басқармасының басшы-

сы Дәркен Нұржановтың с�зіне 
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Ұлтына ой салған...

«Шәкәрім. Жолсыз жаза»

Б
ір жазбасында:«Сексенінші 
жылдары жастар басылым-
дарының бірінен Мейірханның 

(Ақдәулетов) «Сабақ әже» деп атала-
тын шағын шығармасына к:зім түскені 
бар. Онда Сабақ әже үйінің тұсынан 
олай-былай :ткен немесе мектепке бара 
жатқан, мектептен келе жатқан бала-
ларды шақырып алып, ауыздарына с:к 
құйып, қолдарына құрт, кәмпит, пешеней 
ұстатады. Шығарманың сол кейіпкері 
менің анам болатын. 

Анамның құжаттағы ат-есімі – Сырға. 
Бірақ неге екенін білмеймін, ел ішінде 
Сабақ, Ақсабақ атанып кетті. Қазір ойлап 
қарасам, сонда бір гәп бар-ау...»

Бұнда бір емес, бірталай гәп бар 

екен, ағай! Сырт келбетіңіз ғана емес, 

к�ркем мінез-құлқыңыз да анаңызға 

тартқан болар, бәлкім?... 

Үмбетбай ағай анасы жайлы айт-

қанда ол кісінің атын «Сыр-ғаа» деп 

әде мілеп айтушы еді.Анасының ғана 

емес, кімнің атын атаса да ағайымыз 

мәнерлеп, нақышына келтіріп айта-

тын. Ол кісінің адамның ат-есіміне, 

�зіне құрметі кісі таңғаларлық болатын. 

Жерде бір жапырақ қағаз жатса: «Онда 

біреудің есімі жазылмаған ба екен? 

Біреудің аты аяқ астында тапталып жат-

пасын» деп әдейілеп иіліп алатын. Жай 

қағазға осылай қарайтын адамның газет-

журналдарға құрметі қандай болғаны 

айтпаса да белгілі. Ары қарай ағайдың 

�зі с�йлесін (фотожурналист Зейнел 

Жекейұлы екеуінің әңгімесінен үзінді): 

«Тау туралы әңгіме періштелерге 
қарай бұрылды. 

З.Ж.: – Менің байқауымда, аға, дан-
дайсуды білмейтін, қалпын :згертпейтін 
екі нәрсе бар. Бірі – биік тау, екіншісі – 
періштелер. Шахматтан балалар арасын-
да әлем чемпионы атанған Жансая есімді 
мектеп оқушысын естуіңіз бар шығар?

Ү.У.: – Тұра тұр, ендігісін мен ай-

тайын, чемпионның ат-есімі – Жансая 
7бдімәлік Даниярқызы. Мен бұл періш-
тенің ат-есіміне басылымдардан жақсы 
қанықпын. Бірнеше суретін басылым-
дардан қиып алып, дәптерге жапсырып 
қойдым...

З.Ж.: – Со-лай ма?... Жансая қаланың 
бұрынғы әкімі Тасмағамбетов пен қазіргі 
әкім Есімовтің қабылдауында болды. 
Екі б:лмелі пәтердің кілтін ұстады. Қай 
кездесу, қуанышта да онда мәз болу бар, 
ал желпіну, дардай болу жоқ. Таудан 
шығып кетті ғой. Жансаяның суреттерін 
басылымдардан қиып алып, дәптеріңізге 
жабыстырып қойғаныңызға ойланып 
отырмын.

Ү.У.: – Енді... Қаршадай болса да 
ұлттық мақтанышымыз ғой. Тіл-к:зден 
аман болғай де». 

Үмбетбай Уайдиннің жолда бір теңге 

жатса да аттап �тпейтінін танитын 

жандар біледі. «Елімнің елтаңбасы 

тапталмасын!» дейді ол кісі. Бірде «Ха-

бар» арнасының бір бағдарламасына 

«Ұлым, саған айтам...» моно-

спектаклі. Авторы – Бақыт Беделхан. 

Қоюшы режиссері – Асхат Маемиров. 

Р�лді сомдаушы – әкелі-балалы 

Бекжан Тұрыс пен Мағжан Асаубай. 

Айта кетерлігі, бұл – Мағжанның 

театрға жұмысқа кіріскелі алғашқы 

сомдаған р�лі. 

Сахна т�ріне М.�уезов атындағы 

театрдың басшысы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері Асхат Мае-

түсіріп жатып: «Ағай, осы ісіңіз жайлы 

біз арнайы тоқталсақ дейміз. Қазір 

мына бір теңгені жерден иіліп аласыз 

ба, біз таспаға түсіріп алайық?» деп 

�тініш айтсақ, �тірікке, жасандылыққа 

жаны қас ағайымыз: «Ыңғайсыз бола-

ды ғой. Менің бір теңгені де айналып 

�тпейтінім рас. Бірақ қазір дәл мына 

бір теңгені иіліп алғаным жасанды ғой» 

демесі бар ма?! �рең к�ндірдік.

Үмбетбай ағайдың асқан ұқыпты-

лықпен жинаған қалың мұрағатында 

бас алмай қарайтын құнды дүниелер 

к�п. Соңғы бір кездесуімізде бізге шет 

жағасын к�рсеткен еді. Не жиса да мәні 

мен мағынасына мән беретін еді. Ол кісі 

келтіретін «Алматылықтар күніне 20 

тонна нан ысырап етеді» немесе «По-

ляк зерттеушісі Адольф Янушкеевич 

«Баланы қазақша тәрбиелеуге кеңес 

бермекпін» депті» деген сынды мысал-

дары тыңдаған жанды елең еткізеді. 

Ағайдың к�зін к�ргендердің дені, 

тіпті  бәрі деуге болады, ол кісіні 

Актермен бірге күрсініп,  бұл 

�мірдің жалғандығын түсінесің. Тіпті 

әр с�зі, әр ойы сенің �не бойыңды 

қарып �ткендей сезінесің. Құдды 

бір қойылым емес, сенің �міріңде де 

нақты осы жайт орын алып жатқандай 

сезімге б�ленесің. Артыңа �кінішпен 

қарайсың.  Ата-анаңның берген 

тәрбиесін қаланың қатаң тірлігіне 

айырбастап алғандай �зіңді кінәлай 

ж�нелесің. Тамағыңа ащы �ксік 

тығылады. 

Ал сахнада бүгінгі жастар. Қазақы 

тілмен айтқанда, жын-ойнақ әуенге 

елтіген жастар. Дәл бүгінгі қоғамның 

к�рінісі. Арасында Мағжан да бар. 

�кесі үйде тұрған ертоқымын 

іздеп, ұлынан сұрайды. Ұлы оны 

айфонға айырбастап жібергенін ай-

тып, телефонның соңғы үлгі дегі 

т ү р і  ш ы қ қ а н ы н т үс і н д і р м ек к е 

ұмтылады. �кенің шарасыздығын 

с�збен айтып жеткізе алмассыз. «Біз 

қазақ, азаматын ат үстінде таныған 

ел м із. А л т ы ж асы н да ашамай ға 

отырғызып, ...а лпысында азама-

тын аттан түсірмеген аталарым-ай! 

Ердің құнын ер-тұрманның құнымен 

�лшеген болатын. Кеше, ел басы-

на күн туғанда елдің рухы болған, 

сол – ер-тұрманым. Егемендігімізді 

алғанда елдің құты да болған ер-

тұрманым» деп егіледі. 

К�кірегін шер кернеген әкесін 

к�рген ұлы енді қарсы с�йлей бастай-

ды. «Жалғыз ұлыңнан сол ертоқымды 

артық к�рсең, тауып беремін. Ескі-

құсқы дүниені жинап, сол арқылы 

ақыл айтқаннан адам боп кеткен 

ешкімді к�рген жоқпын. Сонша 

жүйкеңді жұқартқан ер-тұрманыңыз 

даралап, әр эпизод сайын белгілі 

бір ойды тамаша түйіндеп отыр-

ды. Ақынның �леңі – оның тап 

�зі, шырқырағын жаны, тобырдан 

зәбір к�рген, жапа шеккен ақын 

– біртұтас ұғым. Шығармашылық 

т о п т ы ң  Ш . Қ ұ д а й б е р д і ұ л ы н ы ң 

«Мұтылғанның �мірі» поэмасын 

негізге ала отырып, сонымен қатар 

ақынның басқа да туындыларына 

терең бойлауы, тарихи деректерді 

темірқазық етіп алуы «Шәкәрім. Жол-

сыз жаза» қойылымының ауқымын 

кеңітіп, мазмұнын тіптен байытып 

жібергені менмұндалап тұрды.

Спектакльдің шарықтау шегіндегі 

дала данышпаны Абайдың қазасы 

залда отырған к�рерменнің, барша 

қазақтың Абайдай алып тұлғасын 

жоғалтқандағы үлкен �кінішін, 

Шәкәрімнің �мір бойғы жолда-

сы болған �упішпен жолы екіге 

б�лінгендегі  кемеңгердің ауыр 

қайғысы, Абай ағасының қамқорында 

болып білім-ғылымға қол созған та-

лапшыл жастың күйініші к�рермен 

к�ңілінің кілтін тапқан секілді. НКВД 

түрмесінде қызылдардың қыспағынан 

�з-�зіне қол салған баласы Ғафурдың 

сахнаға бассыз шығуы, немересі 

Баязиттің мойнындағы қыл арқан – 

барлығы да Шәкәрім ұрпақтарының 

Кеңес үкіметі тарапынан аяусыз 

қудалауға түскенінен хабар беріп, та-

рихи оқиғалармен тамырласып шыға 

келді.

Спектакль бойында кәрі Шыңғыс 

болып Шәкәріммен сырласқан 

кейіпкер тағы бір қырынан қарағанда 

кемеңгер ақынның алғыр ойы, ар-

ожданы ма деген де ой келді. Санасын 

сайтан билеген пенде �зінің арының 

алдында бар күнәсін �тейтіні анық. 

«Менің осы ісім не?» деп бейнебір 

екінші адаммен сырласқандай күй 

кешетініміз бар. Кейіпкердің «кәрі 

Шыңғыс» аталып, тау дегені �зінің 

асқаралы биік ойы ма деген пікірге 

қалдық. Бәлкім ізденіс үстіндегі 

шығармашылық топ к�рерменіне 

к�збен к�ру арқылы ойлануға да 

мүмкіндік берген болар?! Ойшыл 

Шәкәрімнің ар ілімін ардақтап, алға 

тартқан актерлердің жаңашылдығы 

тұрақты қойлымдардан сонысымен 

ерекше, сонысымен қымбат.

Спектакль мәресінде тау арасын-

да атылған мылтықтың кімдікі екені 

белгісіз. Үлкен жұмбақтын шешімін 

құрметпен еске алады. Bмірінің біраз 

жылын ұстаздыққа арнаған қалам-

гердің мына ойлары да талай жылғы 

тәжірибеден туғаны с�зсіз: 

«Түн ішінде, аулада ұйықтап жатқан 
ұстазын т:сегінен аударып тастап, таяққа 
жыққан мектеп оқушыларын кінәлаймыз 
ба, жоқ мұғалімді кінәлаймыз ба? А мүмкін 
мұғалім оған зәбір берген шығар? Мүмкін 
басқа реттері болған шығар? Қалай десек 
те, жақсылық емес. Жалпы, шәкірттеріне 
зәбір беретін, намысқа тиетін с:здер 
айтып, класта, аудиторияларда оларды 
қуантып ұстаудың орнына қатаң қабақпен 
немесе сұрланып, қорқытып ұстайтын 
ұстаздар жоқ па? 

7ңгіменің орайы келіп қалды: күліп-
ойнап отырып ішкен тамақ сіңімді ме, 
қорқып, қалтырап отырып ішкен тамақ 
сіңімді ме? 7рине, қуанып отырып ішкен 
тамақ сіңімді. Сабақ та солай. 

Бұл жолдардың қайырмасы: қабамын 
деп адамды ит те қорқытады, жара-
мын деп адамды қабан да қорқытады. 

мына балаң – менен қымбат па?». 

Бұл – бір ғана мысал. Қойылым ба-

ры  сындағы әке мен бала арасындағы 

қарым-қатынастың алшақтығы, �зара 

түсі ністіктің болмауы, ұрпақ сабақ-

тас тығына т�нген қауіп... бәрі-бәрі 

шынайы. 

Сахна т�рінен ұлтына еңбегі сіңген 

Асқар Тоқпанов, Қанабек Байсейітов, 

Шолпан Ж ан дарбекова, Сәбира 

Майқанова, �мина Bмірзақова және 

т.б. ұлы т ұлға лардың бейнесінің 

к�рсетілуі де қойылымның бағасын 

одан сайын арттырып тұр. 

К�рерменнің к�ңілін к�ншіткен 

жай – қойылымның сәтті аяқталуы. 

Жас артист Мағжан әкесінің бойын-

дағы шерді шығару үшін, қазақтай 

дарқан халықтың �р рухы үшін осын-

дай қадамға барғанын, болашақтың 

тақымында тақтан да қымбат ер-

тұрман тұруы керегін айтып, әкесіне 

тосын сый ретінде ат мінгізеді. 

�ке мен бала арасындағы түсіністік. 

�демі жарасымдылық. Ұрпақтар 

сабақ тастығы. 

...Замандардың керуен-керуен 

к�шінде, 

К�не сарын к�ңіліме к�шуде. 

Мұңлы күннің мұң мен зары естілген, 

Ескен желдей есіл заман есімде. 

Бәрі есімде, бәрі, бәрі есімде, 

Енді менің арманымды жалғасын, 

Мәңгілік ел ұлы дала т�сінде, – деген 

әке баласы мінгізген атқа мініп, әндете 

кері қайтады. 

Бір с�збен айтқанда, «Ұлым, саған 

айтам...» – к�рерменге ой салатын туын-

ды. Ал сахнадағы әке р�лін сомдаған 

Бекжан Тұрысты – ұлтының нағыз 

жоқшысы деп бағалауға болады.

к�рерменнің �зі іздеп табары с�зсіз. 

Анығы Шәкәрімді  ажал оғына 

байлаған қандықол қарақшылар – 

НКВД жендеттері. Абайды сабаған, 

Абайға қол к�терген ноқай тобыр. 

Ал Шәкәрімді �лтірген озбырлықтан 

оқталған мешеуліктің мылтығы – 

надандық еді. Осы ойды қойылым 

авторлары ашық айтып, дәл танып, 

анық жеткізіп отыр.

С а х н а  б е з е н д і р у д е г і  д е к о -

рация үлгісі лайықты таңдалған. 

Актерлердің киім үлгісі мен жүріс-

тұрысына зор маңыз берілген. 

Қойылым бойы тау, ақынның соңғы 

күндері �ткен тарихи мекен Кереге-

тас, тобыр болып Шәкәрімді келеке 

қылып тон пішкен алып мүсіннің 

қас-қағым сәтте Құрқұдыққа айна-

лып шыға келуі – к�рермен күтпеген 

шымыр шешім. Шәкәрім мүрдесінің 

құрқұдыққа  тасталған  заматта 

к�рермен жүре гін селт еткізіп, жүрек 

шымырлатып әсерге б�легенін байқа-

дық. Режиссердің шын шеберлігіне 

�н-бойы мыз шымырлап тұрып қол 

соғуға мәжбүр болдық.

Шәкәрім Құдайбердіұлының 

160 жылдық мерейтойы қарсаңында 

ойшыл ақынның «Мұтылғанның 

�мірі» поэма сының желісі бойынша 

әзірлен ген спектакльің режиссері 

және сценографиялық нұсқасы-

ның идея авторы Ж.Жұманбайдың, 

қойылымның биін дайындаған 

К.Джиренбаеваның, музыкасын 

жазған Ғ.Секеевтің, костюм суретшісі 

Н.Ерчихинаның, «Шәкәрім. Жол-

сыз жаза» спектаклінің сахналық 

нұсқасын жасаған әрі театр дирек-

торы А.Бахтиновтың, одан б�лек 

білуге құштар, әр пьеса сайын жаңа 

қырынан танылып келе жатқан ак-

терлер тобының ерен еңбегін атап 

айту – парыз.

С�з соңында «Дариға-ай» жас-

тар театрын бастан-аяқ мақтау 

немесе «Шәкәрім. Жолсыз жаза» 

спектакліне дуылдата қол соғу емес, 

тартымды дүниенің сәтті шыққанын 

жұртшылыққа әйгілеуді мақсат еттік. 

Бұл шығармашылық ұжымның биік 

белеске бет алғандағы құтты қадамы 

боларына сенеміз және алдағы 

уақытта театрландырылған татым-

ды қойылым күтеміз. Келешек-

те аталған қойлым еліміздің бас 

қалаларында Шәкәрімнің �мірі мен 

шығармашылығын жұршылыққа 

паш етсе деген арман-ниетіміз бар. 

К�зі қарақты к�рерменнің қалауы 

осы.

Қуат ҚИЫҚБАЙ,
жазушы

Адам қорқыту мақтаныш емес, гәп адам 
қуантуда ғой! 

Адам қорқытқан біздің қайсібір за-
мандастарымыз әжептәуір болады. Қатал 
адам, қатал бастық, қатал мұғалім де-
ген сияқты с:здер олар үшін кәдімгідей 
мақтаныш».

Қаламгер ұстазымыздың кітапта рын 

Кәмшат 7БІЛҚЫЗЫ, 
шәкірті

P.S.

тағы парақтап отырмын. Мына тұсқа 

келгенде үнсіз күрсіндім: 

«Студент жастар жиналған бір ор-
тада бір ағамыз с:зін маған қаратып: 
«бәленшенің сатириктігінің қасында... 
сен... к:ңіліңе келсе де айтайын, жіп 
иіре алмайсың» деп қалды. Ауырлау с:з. 
Ауырлау болғанымен :з пікірі, қарсы не 
деуге болады. Іштей булығып быттиып 
отыра бердім. 

Бір кісідей-ақ намысымыз бар, «быт-
тиып отыра бермей»: «әр жүйрік :з шама-
шарқынша шабады. 7р қаламгер де :з 
шама-шарқынша жазады. 7р жүйріктің 
жүлдесін анықтайтын – әділ қазылар 
алқасы, әр қаламгердің жазғандарын 
бағалайтын – халық. Так што, сіздің 
қаламгерлік бағаңызды беретін мен емес, 
менің жазған-сызғандарымның бағасын 
беретін сіз емес, :зіңіз не айтып отырсыз?» 
деп орнымнан атып тұруыма болатын еді. 
7деп сақтадым. 7деп сақтауымның реті: 
біріншіден, екі-үш к:йлек бұрын тоздырған 
реті бар. Екіншіден, әлгіде айттық, :з 
пікірі. Үшіншіден, жақында ғана жолдасын 
жоғалтқан адам. Қамк:ңіл. Т:ртіншіден, 
шығармашылығына да, қайраткерлігіне де 
құрметпен қарайтын кісім. Бір ауыз с:зіне 
бола мен неге айлап-жылдап жинаған 
пікірімді, сезімімді бір сәтте жойып 
жіберуім керек? Және оның қаламгерлігін, 
қайраткерлігін дәріс-дәрістің арасында 
жас студенттерге насихаттап жүрмін, олар 
не ойлап қалады?»

Сені с�з-қамшының астына алған 

адамға жүрегің жылап, жаның күйзеліп 

тұрса да, осындай биіктен қарау үшін 

рухың қаншалық биік әрі мықты болу 

керек?! 

ӨНЕР ТЕАТР

миров шығып, қойылымның автор, ак-

тер және режиссер сынды үш тағаннан 

құралғанын, дәстүр сабақтастығы мен 

ұрпақ сабақтастығын жалғастыра оты-

рып, қазақ елінің біртұтастығын, ұлт 

пен ұлыстың татулығы мен бірлігін 

к�ксейтін туынды екенін жеткізді.

– «Ұлым, саған айтам» драмалық 

қойылымының ұлтқа, елге айтатын 

с � з і  б а р .  С о н а у  Х Х  ғ а с ы р д ы ң 

басында �лихан Б�кейханов «Ұлтқа 

қызмет ету – мінезден» десе, батыр 

бабамыз Бауыржан Момышұлы: 

«Отан үшін, отқа түс – күймейсің» 

депті .  Bткен жылы Елбасымыз 

Н.�.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» 

үлкен бағдарламалық мақаласы 

жарияланды. Сол еңбекте ұлт болып 

ұйысудың, тарихын, тегін ұмытпаудың 

�зінің генетикалық кодын сақтаудың, 

соның нақты құрылымын, механизмін 

түсіндірді. Ұлы далада мәңгілік ұлт 

болып қалу  үшін ынтымақ пен 

бірліктің,  бейбітшіліктің бесіг і 

сақталуы қажет. Ендеше, қойылым 

ұлт тұтастығының тұғырын нықтайтын 

туынды десек қателеспейміз, – деді 

А.Маемиров.

Жарық с�нді. Тас қараңғы. Залда 

тыныштық орнаған. 

– Бұл тірліктің тартып ауыр азабын,

К�рген талай қорлығы мен мазағын. 

Бас орнына күн к�терген бір адам 

Bз жерінен таба алмай жүр қазағын. 

Сен, қазақпысың?... – деп, қолына 

шам алып, к�рермен арасынан қазағын 

іздеген, ұлтының жоғын іздеген әке 

шығады. Шынайы к�рініс. Еш жал-

ған дығы жоқ дауыс. Боямасыз �мір. 

Актердің шеберлігі деп осыны айтса 

керек. 

Т а я у д а  С е м е й  қ а л а с ы н д а ғ ы 

Абай театрында Шығыс Қазақстан 

облыстық «Дариға-ай» жастар театры 

к�рермен к�ңілінің кілтін тапқан, са-

зымен с�зі, с�зімен сазы жымдасқан 

ойлы да оқшау қойылым «Шәкәрім. 

Жолсыз жаза» спектаклінің тұсауын 

кесті. 

Аты жастар театры болғанымен, 

затында кәсіби әрі тәжірибелі ак-

терлер  топтасқан «Дариға-ай» 

шығармашылық ұжымы кейінгі 

жылдарда сәтті эксперименттерге 

барып, қиыннан жол тауып жүр. 

Жаңа ізденіске толы елеулі еңбектері 

к�пшілікті қуантып, актерлерге ша-

быт сыйлағаны да ақиқат. Былтырғы 

жылғы жастар театрының замана-

уи форматтағы «Ричард-3» театр-

ландырылған қойылымы – осы бір 

с�зіміздің дәйекті дәлелі. Асылы, 

тарихи тақырып, онысымен қоймай 

Шәкәрім философиясы мен идеясы 

– экспериментке келмейтін айтулы 

дүние. Жақында ғана к�рерменге жол 

тартқан жаңа форматта сахналанған 

«Шәкәрім. Жолсыз жаза» экспе-

римент емес, кәсібиліктің жоғарғы 

деңгейі екенін к�рсетеді. 

Кез келген театрландырылған 

қойы лым ның,  шығармашылық 

жұмыс тың жарқырап шығуы еткен 

еңбегіңе, жаныңның ауырғанына 

байла нысты. Аталған спектакльді 

бастан аяқ тамашалау арқылы ре-

жисер Жұлдыз бек Жұманбайдың, 

қойылымның театрлан ды рылған 

нұсқасын әз ірлеген Амангелді 

Бахтиновтың еңбегі толық ақталды 

деп сенеміз. Негізгі және қосалқы 

р�лдердегі актерлердің ізденісі және 

Шәкәрім тақырыбын жүрегімен 

с е з і н г е н і  ж ұ р т ш ы л ы қ т ы  б а у -

рап, талантына тәнті еткені айқын 

аңғарылды. Шәкәрімнің образы 

(Еркебұлан Нұғыманов) соншалық 

жатық,  соншалық жақын, кәрі 

Шыңғысты мәңгілік биігінде қалдыру 

үшін актердің (Естай Шәріпұлы) 

ерекше ізденгені, Шәкәрімнің �мірлік 

жолдасы, сенімді серігі �упіштің 

(Ғалымбет Тасболатов) сахнадағы 

жүрісі-тұрысы нанымды к�рінді.

Айтылған с�зді к�рерменнің 

жетесіне жеткізу арқылы әр оқиғамен 

татымды ойдан кейін жоғарғы 

дайындықтағы билер мен Шәкәрімнің 

музыкалық мұраларының ұтымды 

пайдаланылуы данышпан ақынды 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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Бұның т�бесі к�рінгеннен-ақ анадай-

дағы ашық қора жақтан Торқасқа оқы-

ранды. Қасына жетіп тоқтаған иесіне 

мой нын созып иіскелей бастағаны – ш�п 

сұрағаны. Қазір де с�йтті. «Менің де ай-

дарымнан жел есіп тұрғаны шамалы, 

жануарым» деді салалы саусақтарымен жа-

лынан тарап тұрып. «Атымтай мақтаншақ 

бүгін маған тағы да қасақана соқтықты. 

Математикадан �ткен сабақта бестік 

алғанымды қызғанғаны. Қотыр тайлақтай 

сүйкенуін қойсашы бір. Ұл біткенді иіріп 

жуасытқысы келетін әңгүдіктігін еле-

мейтінім, доңайбатына қыңбайтыным 

шымбайына батқаны сондай: ащы тілін 

жанды жеріме сұққылады-ай, кеп. Бәрінен 

«Жұртта қалған жетімек»! дегені етімнен 

�тіп, сүйегіме жетті ғой, Т�рқасқа!» 

Атының жалын құшып �ксіп-�ксіп егілді. 

Ту сыртынан атын атап шақырған 

дауыс ойын б�лді. Жалт бұрылғаны сол 

еді, �з к�зіне �зі сенбеді. Аппақ тістерін 

к�рсете ыржиып, екі-үш қадамдай жерде 

Баршын тәтесі тұр. 

– Тәте-е-е! – деп оқыс дауыстап 

жіберген Қуаныш құстай ұшып кеп 

әпкесінің мойнынан құшақтай алды. 

– Айым, Күнім, жал-құйрығым, – деп 

інісінің бетінен сүймеген жер қалдырмады. 

�пкесі бауырына емірене елжіреуін жылау-

мен ұластырды. К�птен к�ріспей сағыныса 

табысқан туыстар к�кірекке жиналған 

зар-запырандарын к�з жасымен осылай 

сыртқа шығарысты. 

Ертесінде Баршын туған ауылын дағы 

ағайын-туыстарға сәлем беруге кетті. 

Қуаныш пен �сел үй тазалауға кірісті. 

Үй шаруасын тап-тұйнақтай етіп бітіріп, 

жабдықтарды �з орнына қою үшін сыртқа 

беттеген Қуаныштың алдынан орта бойлы, 

қара торы бейтаныс адам ұшыраса кетті. 

– Амансың ба, балам? – деді жұмсақ 

қоңыр үнмен.

– Сәлеметсіз бе? 

– Арыстанның ұлы Қуанышсың ғой? 

– Иә. Сіз кім боласыз? – деді Қуа ныш 

таңырқаған кейіппен.

– Мен – Арыстанның досымын. Есімім 

– Жұмат. 

Осы кез іштен шыға келген �селге на-

зар аударған бейтаныс адам: 

– Сен �селсің ғой? Солай ма? –деді 

жымиып.

– �селмін.

– Сендермен танысқаныма қуаныш-

тымын, балалар. 

– Үйге кіріңіз, аға, – деді Қуаныш 

қолындағы заттарды тастай беріп.

– Рақмет, айналайын. 

Жұмсақ диванға жайғасқан Жұмат 

әңгіме арқауын ширата түсті:

– Ол кезде аудандағы лауазымды ме-

кемеде екінші бастықпын. �лдеқандай 

шаруамен кабинетіме бас сұққан жас 

маман – Арыстан алғаш тілдескенде-ақ 

алысқа шапса да алқынбайтын жүйріктей 

ерекше жан екенін байқатты. Жан-жақты 

білімдарлығы таңдай қақтырарлықтай 

еді. Bзі алғыр, �зі зерек әрі к�ркем жігітті 

салғаннан ұнатқанымды несіне жасырай-

ын. Бара-бара таныстығымыз достыққа 

ұласты, с�йтіп, тонның ішкі бауындай боп 

кеттік. Бір-бірімізді екі-үш күн к�рмесек, 

сағынысып шұрқырай табысатынбыз. 

Мен үйлі-барандымын. �йелім, екі 

ба лам бар. Арыстаннан бес-алты жас 

үлкенмін. 

– Сіз папамнан үлкенсіз бе? –деді 

Қуаныш таңданып. 

– Айтып отырмын ғой үлкенмін деп.

– Бірге оқыған достар екен деп ойлап-

пын.

– Ол әлі бойдақ, – деп жалғастырды 

әңгі месін Жұмат. – Жас ерекшелігіміз 

достық қарым-қатынасымызға титтей де 

қылау түсірген жоқ. Бір-біріміздің с�зі-

мізге, ісімізге күмәндану, сыр бүгу деген 

біздер үшін жат нәрсе сияқтанатын. Сол 

к�ңілімізді кірлетпеген күйде достық 

атты ғаламат биіктіктің асқар шыңында 

қалып қойдық деп есептеймін, – деп терең 

күрсінді. – Кейінгі жылдарда мені алыс 

ауданға қызметке жіберді де, бір-бірімізден 

арамыз алшақтап кетті .  Жұмыстың 

қолбайлаулығына қарамастан, анда-санда 

болса да ат басын бұрып, атаң мен әжеңе 

сәлем беріп тұруды есімнен шығармаппын. 

Осы екеуіңнің де мектепке барған тілашар 

тойларыңда болып қайтқанмын. Одан 

кейін де екі-үш мәрте соққанмын. 

Дәл осы шаңырақта талай-талай асыр 

салып ойнап, тойлағанбыз. Ата мен әженің 

к�л-к�сір, ырғын дастарқанынан қазы-

қарта, жал-жаяны қарпи асағанбыз. �н 

шырқап, би билеумен талай ақ таңды 

қарсы алғанбыз. Қазір қайда-а жаныма 

жақсылығымен майдай жаққан сол адам-

Бұл мектепке жақын маңдағы ауыл 

балаларының 8 жылдықты бітіріп, 9-сы-

ныпты оқуға келетін жалғыз орта мектеп 

еді. Мектептің жанынан 200 орындық 

интернат салынды.

Осы орайда, Қазталов әкімшілігіне 

және аудан әкімі Абат Шыныбековке 

педагогика мамандарына к�ңіл б�ліп, 

олар туралы қанша уақыт �тіп, за-

ман �згерсе де ұрпақтардың сабақ-

тастығын ұмытпай ескере отырып, 

еске алғандарына алғысымды жеткізгім 

келеді .  Бұл  Елбасының «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасын жүзеге асы-

руда, туған �лкенің тарихын, сол жерде 

�мір сүрген аса к�рнекті тұлғалардың 

�мірбаянын зерделеу, жас ұрпақты 

патриоттық рухта тәрбиелеудегі үлкен 

үлес болып табылады. 

Батыс Қазақстан облысы Қазталов 

ауданының әкімшілігі мұғалімдерінің 

беделін арттырып, оның ішінде бақилық 

болғандарға да тағзым етіп, ұлағатты 

істерін ұрпақтарға насихаттап отыр. 

Бұл мұғалім мамандығының мәртебесін 

арттырудың жарқын мысалы дер едім. 

Мұғалімнің мәртебесі, ең алдымен, 

жақсы шәкірт даярлап, кісілік келбетінің 

қалыптасуымен �лшенеді. 

Біздің мектепте керемет, дарынды 

к�п теген мұғалімдер қызмет атқарды. 

Олар: Сейілхан Досмұханбетов, Сәндеш 

Жақашева, Хадиша Құдайбер генова, 

Ізбасар Рысмағамбетов, Қария Хамзина, 

Мақсот Ахметжанов, Ысқақ Ыбраев, 

Еліміз бойынша :ткен республикалық 
«Мектепке жол» іс-шарасына 
Алматы қаласындағы М.Дулатов 
атындағы № 136 мектеп-гимназиясы 
атсалысты. 

Сонымен қатар  мектебімізде 

«Балаға мейірім сыйла!» тақырыбы 

бойынша ұйымдастырылған шара ата-

аналар мен мұғалімдер арасында қолдау 

тапты. «Қайы рымдылық – жүректен» 

демекші, әлеуметтік тұрғыдан аз 

қамтылған отбасылардың балаларына 

қамқорлық к�рсету – сауабы мол жақсы 

дәстүр. Осы акцияның ойдағыдай 

�туіне мектеп-гимназия директоры 

Анас Батырбаев тікелей басшылық 

жасап отырды. Ұжым мүшелері игілікті 

істің жалғасын табатынына сенімді. 

Ендігі кезекте олар кәсіпкерлердің 

к�мегімен жағдайы т�мен отбасыларды 

киім-кешекпен қамтамасыз етудің 

жолдарын қарастыруда. 

Айта кетейік, мектеп-гимназия-

мызда «Қайырымдылық» қоры жыл 

бойына �з жұмысын жүргізеді. Бұл – біз 

үшін қалыптасқан жұмыс. К�птеген 

іс-шаралар �ткізіп, к�п балалы аналар 

мен жағдайы т�мен отбасыларына, 

рет-ретімен қолымыздан келгенше 

к�мектесіп тұрамыз.

Атап айтқанда, Астана қаласында 

тұрамын. Бара ғой балаларға, олар да сені 

сағынған шығар» дейтін Ұлдан. «Рақмет, 

алтын тәтем. Сіз болмасаңыз мен не істер 

едім» деп Қызғалдақ тәтесін бетінен �бетін 

де шыға ж�нелетін. 

 Бірде есік сыртында темекі шегіп 

тұрғанмын. Қызғалдақ пальтосын жүре 

түймелеп, шығып келе жатты. К�зіне к�зім 

түсе кеткенде жүрегім шым етті. Жанары-

нан тізбектелген моншақтай м�лдір там-

шылар құйылып кетіпті.

– Неге жасыдың, қалқам? – деп едім.

– Ештеңе, – деді де, тез-тез басып 

жүріп кетті. 

«Апырым-ау, Қызғалдаққа не болды 

екен? �лде елдегі бала-шағасынан жайсыз 

хабар естіді ме?» деп ойым онға, санам 

санға б�лінгені. Кешкісін үйге келген соң, 

Ұлданға әлгіндегі к�ргенімді айтып, одан 

суыртпақтап сыр тарттым. «Біреумен жүз 

шайысып қалған жоқ па, �зі?» 

Ұлдан аз-маз ойланып: «Неге жылады 

дерің бар ма? Қандай жігіт еді Арыстан? 

Десе  дегендей-ақ еді  ғой.  Табиғат 

сұлулықты да, ақылды да, білімді де берген. 

Сондай �мірлік қосағын ұмыта қояр ма 

Қызғалдақ. Болмашы нәрсе есіне түсірген 

болар қосағын.

Жұт жеті ағайынды деген, екі қолты-

ғынан сүйеніші, тірегі ата-енесінен бір 

Нәсіпқали Ғазизов, Зоя Рахметеева, 

Х а у а  Д у л а т о в а ,  У а қ и т  И ш а н о в , 

З ү б ә й д а  Қ у р м а н ғ а з и е в а ,  Ж ә н и я 

Аронова, Күнзипа Масалиева, �билә 

Жұмағазиева, �сия Киреева, Владимир 

Холопов, Ғабдрахим Латипов, Хасан 

Шайымов, Райса Шынтемірова, Ильдар 

Рысмағамбетов, Тұрғаным Пушанова, 

Роза Абдолова, Бақтылы Салықова, 

Райса Топанова, Нәзипа Ысқақова, 

Қымбат  Қайырқұлқызы,  тағы да 

басқалар – бәрі де бізге �зде рінің мінез-

құлқымен, тәлім-тәрбие лі лігімен үлгі 

бола білген нағыз кәсіби мамандар.

Бұл күні бірнеше салтанатты іс-

шаралар �тті. Ардақты мұғалімдер, 

Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н ы ң  а р д а г е р і , 

Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі 

Рысмағамбетов Ізбасар �ліпұлы мен 

Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі 

Дулатова Хауа Аюпқызының құрметіне 

мемориалдық тақта  орнатылды. 

К�рнекті қоғам қайраткері, Қазақстан 

Республикасының еңбек сіңірген 

заңгері Хаби Жакупов атындағы сы-

нып ашылды. Авторлық ұжыммен 

дайындалған «Мектебім – ғасырлар 

куәсі» атты тарихи энциклопедиялық 

кітаптың таныстырылымы болды. Ол 

2011 жылы Сақыпжамал Абулхатинаның 

басқаруымен шыққан «Ұстазым менің, 

ұстазым» атты кітаптың логикалық 

жалғасы болып табылады. Сонымен 

қатар 150 жылдыққа арнайы әзірленген 

деректі фильмнің тұсаукесері �тті.

Мерейлі мерекеге мектепті бітіруші 

түлектер да қатысты. Олар – �мреев 

Мұлхайдар, Рысқалиев Хайретдин, 

Темір Құсайын, Ізбасарова Зульфия, 

Жақыпов Мирболат, Сүйіншев Досқазы, 

Кереева Венера, Рысмағамбетов Акбар, 

Байғазиев Дамир, Рысмағамбетова 

Гүлмира, Жақыпова Бақытгүл және тағы 

басқалар. Олар мектеп оқушылары мен 

осы мектептің жас түлектерінің алдын-

да с�з с�йлеп, �з мемлекетіміздің түрлі 

экономикалық салаларында жұмыс 

істеп, �здерінің кәсіби тұлғада танылған 

маман екенін к�рсетті. 

С�з соңында мектеп басшысы 

�лия Гұсманова мен ұжым мүшелеріне 

алғысымды білдіремін. Еңбектеріңіз 

жемісті болсын, қадірлі ұстаздар! 

� т к і з і л г е н  « Э К С П О  –  2 0 1 7 » 

к�рмесіне Сабет Ержігіт пен �лен 

Искаков сынды екі оқушымыз барып 

қайтты. Елорданың 20 жылдығына 

о р а й  ұ й ы м д а с т ы р ы л ғ а н  ш а р а ғ а 

Зере, Айша, Ернұр, Аманжол есімді 

шәкірттер барды. Сонымен қатар 

отбасылық жағдайларына байланыс-

ты 50 оқушымыз ыстық тамақпен 

қамтамасыз етілді. 

Осы тізімде қамқорлыққа алынған 3 

«б» сынып оқушысы Алтынай Аренова 

да бар. Ол Елбасының Жаңа жылдық 

шыршасына, сондай-ақ аудан әкімінің 

шыршасына да қатысып келді. Ал 

биыл қала әкімінің ұйымдастыруымен 

�ткізілетін жаңа жылдық шыршасына 

қатысуына сұраныс бердік. 

Мектебіміздің «Қайырымдылық» 

қоры әлеуметтік жағдайы т�мен от-

басынан шыққан кез келген оқушыға 

к�мек қолын созуға әрқашанда дайын. 

Себебі келешек ұрпақтың жан-жақты 

білімді, парасатты, ден-саулығы мықты 

азамат болып �суінен үмітті. Тәуелсіз 

Қазақстанның болашағы, гүлденіп �сіп-

�ркендеуі осы жастардың қолында.

Г.ҚҰРМАНАЛИЕВА, 
М.Дулатов атындағы 

№136 мектеп-гимназиясының
әлеуметтік педагогы

аттап та үлгерді. Еңге зердей сом денелі, 

бүркіт қабақтысы б�лменің ортасында 

талтайып тұра қап:

– Сау-саламатсыз ба, Жұматай мырза! 

– деп осы үйдің қонағына шүйілді.

– Шүкір. Сіз мені танитын ба едіңіз? – 

деді қарсы сұрақ беріп.

– О не дегеніңіз! Сіз секілді халықа-

ра лық дәрежедегі бизнесменді танымай 

не к�рініпті? Бетіне мысқыл аралас күлкі 

табы басылды.

– Бұныңыз әзіліңіз болар?

– Жоқ, шыным. Бизнес әлеміне қосып 

жүрген сүбелі де қомақты үлесіңіз барынан 

біз де хабардармыз. 

– Ойпырым-ай, ә? – деді к�здері айна-

лып, түрі құп-қу боп бозарған Жұмат басын 

шайқап.

– Шетелдік сыбайластарыңызбен 

қоян-қолтық жұмыс жасап, жарғақ құла-

ғыңыз жастыққа тимей жүрге ніңізден 

�згелер бейхабар деп ойла саңыз қателе-се-

е-сіз, Жұматай мырза.

– Түсінбедім, – деді иығын қиқаң 

еткізіп.

– Түсінбесеңіз, түсіндіреміз, – деп 

бо са ғада, Жұматтың қимыл-қозғалысын 

қалт жібермей бағып тұрған әріптесіне 

ым қаққаны сол еді, осынау к�зді ашып-

жұмғандай тездікпен кеп, Жұматтың 

қолына кісен салды. 

– Жігіттер, не болса да айтып �л тір-

сеңдерші. Не үшін? – деді жылам сыра-

ғандай діріл араласқан үнмен.

– Bйтіп түк білмегенсіп қайтесіз, – деді 

бүркіт қабақты.

Есіктен енген Баршынды бастап қыда 

ешкім байқай қойған жоқ. «Жұртым-ай, 

бұнда не болып жатыр? Неге жиналдыңдар? 

�лде Қызғалда ғымнан жаман ха-а-бар...» – 

деп ес танды халде сылқ етіп есік алдына 

отыра кетті.

 Оны алдымен к�рген де сол – бүркіт 

қабақты.

– Баршын тәте, есіңізді жиыңыз! – деді 

серейіп қалған әйелдің басын к�теріп. 

Қуаныш пен �сел шырылдап кеп, тәте ле-

ріне ұмтылды. Бүркіт қабақтының серігі 

зып беріп сыртқа шығып кетіп еді, лезде 

бір дәріні ұстап қайта кірді. �лгіні дереу 

иіскеткені сол еді, Баршын есін жиып 

к�зін ашты. 

– Баршын тәте, мені таныдыңыз ба? – 

деді бүркіт қабақты. 

– Шырамытатын сияқтымын.

– Сержанмын ғой, Арыстанның курс-

тас досы.

– Арыстанның сыңары деуші едік қой 

сені, – деп кемсеңдеп жылауға к�шті әйел.

– Тәте Қызғалдақ табылды, сүйінші! – 

деді Сержан.

– А-а? Рас па? 

– Рас болғанда қандай! 

– Қайда? 

– Уақытша ауруханаға жатқыздық

– Аға, мамам табылды ма?

– Мамамды к�рсетіңізші, аға! – деп 

шырыл даған Қуаныш пен �селге енді ғана 

к�ңіл аударған Сержан: – Келші Қуаныш, 

�селжан маңдайларыңнан иіскейін, – 

деп құшақ жая ұмтылды. Екі бала дәл бір 

әкелерін к�ргендей қуана кеп, Сержанның 

құшағына ене берді.

– Жұмат мырза, адам саудасымен 

айналыс қаныңыз толығымен расталды. Ал-

дап-арбап шетел асырып жіберген бірнеше 

Қазақстан азаматтары құлдықтан құ тылып, 

елімізге оралды. Солардың ішін де бір 

кездегі досыңыз Арыстанның жұ байы, 

мына балалардың анасы Қызғалдақ та бар.

Қызғалдақ шетелдегі  сыбайлас-

тарыңыздың қолынан сондағы бейта-

ныс қандасымыздың к�мегімен қашып 

құтылып, Ташкент т�ңіре гіндегі қазақ 

ауылдарында к�пке дейін бас сауғалауға 

мәжбүр болады. Суық хабарды естігеннен 

бері түнде ұйқыдан, күндіз күлкіден 

айырылдыңыз. Қалайда Қызғалдақты 

райы нан қайтару керек деген берік 

шешімге тірелдіңіз. Бұл ойыңызды жүзеге 

асырудың бірден-бір жолы – оның бала-

ларын қолға түсіру деп жоспарладыңыз. 

С�йтіп, ауыздарынан ана сүтінің дәмі 

кетпеген бүлдіршіндерді анасынан айыр-

ға ныңыз аз болғандай, оларды да шетел 

асыр мақ ниетіңіз болды. Жүрегіңіз селт ет-

пестен қимас досыңыз Арыстанның отба-

сын ойрандайтындай да себебіңіз бар екен.

Қызғалдаққа жұмыс беріп жақ сы лық 

жасаға ныңыз шіп-шикі есепке құрылыпты. 

Оны екінші әйелдікке алуға к�ңіліңіз ауа-

ды. Бірақ Қызғалдақ тарапынан тегеурінді 

соққыға тап болдыңыз. С�йтіп, жолын 

тауып, қулы ғыңызды асырып, Bзбекстанға 

�ткізіп жібердіңіз. «Аққа құдай жақ» деген. 

Қызғалдақ құрған торыңыздан дін аман 

құтылды.

– Жалған! – деді орнынан қарғып 

тұрған Жұмат! – Бәрі бос с�з!

– Жұмат мырза, сізді бір жыл бойы 

бақыладық. Жүріс-тұрыс, қимыл- қозғалы-

сыңызды, болған орын да рыңыз, қарым-

қатынас жасасқан адамдарыңызды түгел 

лентаға түсіріп отырдық. Мойныма ал-

масам жазадан құтылады екем, – деп 

ойламаңыз. 

– Ал, сау боп тұрыңыздар, біз кеттік, – 

деп Сержан жүруге ыңғайланды. 

– Қазір Қызғалдаққа біз де барамыз, – 

деді Баршын.

– Міне, Қызғалдақтың мекен-жайы, 

– деп Сержан Баршынға бүктеулі қағаз 

ұсынды.

Үйдегілер Сержанның соңынан түгел-

дей сыртқа шығып, қол бұлғап қала берді. 

Тұрсынхан Ш7ЛДИБЕКҚЫЗЫ,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

дар? Қайдасың досым, Арыстан? Кешір 

мені, достым! 

К�здерінен ыршып кеткен жасын 

сүртуге Жұмат асыққан жоқ. Басы т�мен 

салбырап, екі иығы селкілдеп, ұзақ �ксіді 

ол. Қуаныш пен �сел де жас т�кті. �селдің 

«папалап» шырылдап жылағаны Жұматтың 

есін жиғызды. 

Орнынан тұрып кеп: 

– �селжан, қоя ғой, қызым. Тағдырдың 

жазғанына қарсы тұрар дәрмен бар ма бізде. 

Жазмыштан озмыш жоқ. Айналайында-

рым, ойда-жоқта кеп ескі жараларыңның 

аузын тырнағаным үшін кешіріңдер мені, 

– деп екі балаға жұбату айтты. 

Үшеуі де біраз үнсіз отырып қалды. 

Жұмат терең күрсініп басқа бір әңгіменің 

шетін шығарды. 

– Bткен жылы әйелім Ұлдан қала 

базарының бірінен мамаңды Қызғал дақты 

к�ріпті. Атасы мен енесінің бірінен кейін 

екіншісі бір жылда мәңгілікке аттанғанын 

естіпті. Қамқор жандардан айрылу кімге 

жеңіл тисін. «Жығылғанға жұдырық» де-

гендей, есепшілік жұмысы қысқарыпты. 

Тағдыр соққысына ұшыраған әйел-ана 

әбден жүдеп, тарығып-зарығыпты. Бір 

отбасының жүгі �з иініне түскендіктен 

амалсыздан саудаға шыққан жайы бар 

к�рінеді. Күні бойы екі аяғынан тік тұру 

оңай боп па. С�йткеніне жараса ісі оңға 

басып жүріп берсе к�ңілге медеу ғой. 

Саудасы жүрмей, ісі кері айналып, әбден 

титықтатыпты. 

Ұлданға сол күні бұйрық бердім: «Қыз-

ғал дақты біздің дүкендердің біріне сатушы 

етіп ал да, айлығын к� бейтіп бер». Ұлдан 

ер те сінде-ақ айтқа нымды бұлжыт пай 

орындады. 

Бірде кешқұрым дүкенге бас сұқтым. 

Сатушылардың үшеуі де осында жиналып-

ты. Бірі – Қызғалдақ. Ана екеуі �зекжарды 

бір мәселе туралы қызу пікірталастырып 

тұр. Екеуі кезек с�йлеп, �з ойларын ортаға 

салуда. Ал Қызғалдақ бүгінгі саудасының 

есебін шығарып �зімен-�зі. Тіпті бұлардың 

әңгімесіне құлақ та салмайды.

Мені Қызғалдақтың осы қалпы ой-

ландыра бастады.Осы ойымды Ұлданға 

айтып к�ріп ем, ол да Қызғалдақтың оқтау 

жұтқандай ешкімге иілмейтінін, жақын 

тартып құшақ ашқанына еміренбейтінін 

к�ңіліне сыйдыра алмай жүр екен. Қай-

ғының қара батпағына малтыға-малтыға 

әбден титықтап, құр сүлдері ғана қалған. 

Одан суырылып шығуға мүлде дәрменсіз.

– Бұл айтқаныңызды қалай түсінуге бо-

лады? – деді Қуаныш ақ сары �ңі сұрланып.

– Қызғалдақ жүйке дертіне шал дыққан. 

Қайғы-қасірет деген түпсіз тұңғиық, 

ыңғайына берілгендер тереңіне жұтылып 

кете барады. 

– Жоғалып кетерден бір күн бұрын 

ғана мамам үйден сап-сау кеткен, – деді 

Қуаныш тағы да Жұматтың с�зін б�ліп.

– Оның рас, – деді Жұмат Қуанышқа 

суық қарап. – Ұлдан апаң дереу қолға 

алып Қызғалдақтың дәрігерге к�рінуіне 

мұрындық болды емес пе. Бұл әрекеті оң 

нәтиже беріп, анаң бірте-бірте езу тарта-

тын халге жетті. 

 «Бала – адамның бауыр еті». Сендерді 

ойлап, к�п қамығатын. Ондайда Ұлдан 

тәтесі екеуі аз күңкілдесіп, �зара келісімге 

келетін. «Сен келгенше орныңда мен істей 

жылда айрылып қалса, қалай жыламасын? 

Қас қылғандай заман да �згеріп сала берді. 

Осының бәрі ешқандай қиындық к�рмеген 

нәзік жанға оңай соққы деймісің» деп, 

�зімді жазғырғандай түр танытты.

Шетелге іссапармен кетіп, қайта 

оралғанда Қызғалдақтың жұмыстан 

біржола кетіп қалғанын естідім. «Бюджеттік 

мекемеге �з мамандығым бойынша, яғни 

экономист болып орналастым. Қиын 

кезде қол ұшын бергендеріңізге шексіз 

ризамын. Аға келген соң рақметімді ай-

тармын» депті Ұлданға. Аналарың қайтып 

т�бе к�рсеткен жоқ. Сол кеткеннен 

мол кетті. «Ойпырым-ай, бұнысы несі 

Қызғалдақтың? Қайырылмай кететіндей 

не жазығым бар еді?» деп қоям іштей. 

С�йтіп, �кпем қара қазандай боп жүрген 

күндердің бірінде газеттен Қызғалдақтың 

жоғалып кеткені туралы іздеуді оқыдым.

К�зім атыздай болды. Сенер-сенбесімді 

білмедім. Дереу Ұлданаға телефон ша-

лып, суық хабарды жеткіздім. «Бір жер-

де кездесейік ақылдасатын шаруа бар» 

дедім. Түсте үйге баратынын айтты. Кел-

сем – Ұлданым к�ңілсіз. Кірпігінде жас. 

Оңашада жылап та алғанға ұқсайды. 

Екеуміз Қызғалдақты іздеудің жолдарын 

қарастырдық. Таныстарының аты-ж�н-

дерін, мекен-жайларын анықтап, іздеуді 

неден, қалай бастау жоспарын жасадық. 

– Мен біреуден күдіктенетін сияқ-

тымын, – деді Ұлдан ойланып. 

– Кімнен? Тезірек айтшы! – дедім 

әйелімнің «айтсам ба, айтпасам ба» деген 

ойын к�зінен оқып 

– Қызғалдаққа бір ер адамның келіп, 

тілдескенін к�ргенім бар. Оның кім екенін 

сұрағанымда: «Осы біреу ізіме түсіп алды. 

Bзбекстанда тұратын қазақпын дейді. Биз-

неспен айналысатын сияқты. Ташкентке 

қонаққа шақырады» деген. 

– К�рсең таныр ма едің сол жігітті? – 

деп сұрап едім, Ұлдан жазбай танитынын 

айтты. 

С�йтіп, іздеуді бастап кеттік. Бұл іске 

�зіміздің таныстарымыз бен достарымыз-

ды да тарттық. Арада екі ай уақыт �ткенде, 

яғни осы жуырда бір дерегін білдім. Араға 

лауазымы мықты адамдарды салып жатып, 

тиісті мекен-жайға аналарыңды іздеп 

бардым. 

– Иә, ол қандай дерек? Мамам тірі 

ме екен, аға? – деді Қуаныш Жұматтың 

қолынан шап беріп ұстай ап. 

– Тезірек айтыңызшы, мамамды қ�р-

діңіз бе? – деді �сел де орнынан ұшып 

тұрып.

– Иә, балалар, мамаларың бар, аман-

есен. Бірақ біреудің қолында. 

– Қолында?!

– Бұны қалай түсінуге болады?

– Қысқасы, мен сендерді алып кетуге 

келдім, балалар.

– Қайда? Неге?

– Аналарыңның тілегі – бұл. «Бала-

ларымды бір к�рсетіңізші, аға. Беттері-

нен �біп, мауқымды басайын» деген �ті-

нішін орындауға тиіспін. Қалған әнгі мені 

жол-ж�некей жалғастырармын. Тездетіп 

жиналың дар, – дегенді  айтып ауыз 

жапқанша сыртқы есік ашылып, әлдекім-

дер дің ішке енген тықыры естілді. 

Қуаныш жедел түрегеліп, есікке бетте-

генде, бейтаныс екі адам табал ды рықтан 

ИГІ ІС

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

ТАРИХЫ 
ТЕРЕҢ МЕКТЕП

БАЛАҒА МЕЙІРІМ 
СЫЙЛА!

Альмира ТӘЖІҒҰЛОВА,
«Ұлттық ақпараттандыру 

орталығы» АҚ президенті, 
педагогика ғылымының докторы



15ANA TILI №46 (1460)
8 – 14 қараша

2018 жыл

(Басы 1-бетте)

КOНЕ АСПАПТАРДЫ 
ЖАҢҒЫРТУ

Ж.Шәкәрім 1967 жылы Қарағанды 

музыка училищесін бітірген. Сол 

жылы «Лениншіл  жас»  газет іне 

«Талғам және осакаровкалық дом-

быралар» деген мақала жазады. Онда 

Осакаровка жеріндегі шеберханадан 

шығатын домбыралардың сапасын 

сынға алады. Араға он күн салып, 

осы мақалаға Болат Сарыбаев пікір 

білдіріп, «Музыкалық аспапты музей-

ден ғана к�рмейік» деп жауап жазады. 

Қос музыкатанушының таныс-білістігі 

осылай басталады. Кейін 1968 жылы 

Жарқын Шәкәрім Оразғали Сейтқазин, 

Базархан Қосбасаровтармен бірге 

консерваторияның домбыра сыны-

бына оқуға түсіп, Болат Сарыбаевтың 

шәкірті атанады. Бұл ғалымның к�не 

музыкалық аспаптарды зерттеуге білек 

сыбана кіріскен шағы екен. 

Жарқын Шәкәрімнің айтуынша, 

1968 жылға дейін қазақта тек т�рт 

музыкалық аспаптың атауы белгілі 

болған. Олар: домбыра, қобыз, дабыл, 

сыбызғы. Академик Ахмет Жұбанов 

1934 жылы Т.Жүргеновтің бұйрығымен 

КазЦИК атындағы аспаптар оркестрін 

(қазіргі Құрманғазы оркестрі) құрған 

кезде оның кем дегенде 20 пайызын 

баян, пикколо, треугольник, кон-

трабас сынды еуропалық аспаптар 

құраған. «1968 жылға дейін жетіген, 

шертер деген аспаптардың болғанын 

иісі қазақ білмеген. Олар – сонау түркі 

дүниесінен жеткен аспаптар. Оның 

бәрін Б.Сарыбаев тірілтті. Сонымен 

бірге үскірік, сазсырнай, мүйізсырнай, 

бұғышақ, асатаяқ және т.б. аспаптарды 

да қатарға қосты» дейді Ж.Шәкәрім. 

Болат Сарыбаев аспаптарды қа-

зақ даласына сапар шеккен сая-

хат  шылардың жазбаларынан 

тапқан. Ол туралы �зі «Қазақтың 

му зы калық аспаптары» деген 

кітабында: «Соңғы жылдары ұмыт 

қалған аспаптарды тауып, оларды 

қайта жаңғырту ж�нінде бірқатар 

жұмыстар істелді. 

Біз саяхатшы-этнографтардың 

жазбаларын, мұражайларда сақталған 

аспаптар үлгісін пайдалана отырып, 

домбыраның бірнеше түрін, соның 

ішінде үш ішекті домбыраны, шертер 

мен жетігеннің 5-6 түрін, даңғыра, 

дабыл, асатаяқтың 8 түрін, қылқобыз, 

с а з с ы р н а й ,  ү с к і р і к ,  с ы б ы з ғ ы , 

барлығы 50-ге  тарта музыкалық 

аспаптар жасаттық» деп жазады. Осы 

ретте аспаптанушыға к�мектескен 

шеберлердің еңбегі орасан екенін айту 

керек. Олар: Борис және Эммануил 

Романенколар,  Қамар Қасымов, 

А р ы с т а н  Е р м е к о в ,  Б и с е н ғ а л и 

Мырзағалиев, Қалмұқан Оңалбаев, 

Оразғазы Бейсенбаев пен �бузар 

Аухадиевтер. Мәселен, Болат Сарыбаев: 

«1966 жылы Оразғазы Бейсенбаев 

«Сибирский вестник» журналында 

1818 жылы суреттеп жазылуы бойынша 

жетіген аспабын жасады. Нақ осы 

жетігеннің бейнесін қайтадан �мірге 

келтіру – к�не аспаптарды қайта жасау 

ісінің бастамасы болды. Жетігенді 

қайта жасағанда біз мына жайтқа 

назар аудардық. Құрылысының негізгі 

сипаттарын сақтау,  диапазонын 

кеңейту, ішектің санын мүмкіндігінше 

к�бейтпей, хроматикалық дыбыс қата-

рына жеткізу, техникалық мүмкіндігін 

байыта түсу» деп, �зі  негіздеген 

ғылыми тұжырым бойынша жетіген 

аспабын жасап, іске қосқан Оразғазы 

Бейсенбаевтың еңбегіне ерекше баға 

береді. Дәл солай 1968 жылы шебер 

�бузар Аухадиев шертер, асатаяқ, екі 

ішекті және үш ішекті домбыраларды, 

жетіген аспабын жасауға кіріскенін 

шығады да, Қазақ хандығын құрады. 

Байқап қарасақ, жаңағы музыкалық 

аспаптар Алтын орда ыдырғанда, әр 

хандықтағы халыққа тараған. Сол 

себепті де домбыра татарда да, түрікте 

де – түркітілдес елдердің бәрінде бар. 

Қырғыздың комузы да домбыра тәрізді. 

Кейін заманның зұлматты жылдарын-

да, соғыс, жорықтарға байланысты 

халқымыз олардан мүлдем қол үзіп 

қалды. Кеңес заманының қазақтары 

олар туралы тіпті білген де жоқ. Болат 

аға жетіген мен шертерді тапқанда 

үлкен жаңалық болды» дейді ол.

Болат Сарыбаевтың музыка ғы-

лы мына қосқан тағы бір сүбелі еңбегі 

–  е к і  і ш е к т і  қ о б ы з д ы  о р а л т у ы . 

Консерваторияның сол кездегі рек-

торы Еркеғали Рахмадиевке айтып, 

аспаптың осы түрінің оқу орнында 

оқытылуына қол жеткізеді. Ұстаздық 

қызметке Жаппас Қаламбаев, Дәулет 

Мықтыбаев сияқты ел ішінде жүрген 

қ ы л қ о б ы з ш ы л а р д ы  ш а қ ы р т а д ы . 

К е ң е с т і к  ж ү й е д е  б ұ л  қ ы л қ о б ы з 

бақсылардың аспабы саналып, феода-

лизм сарқыншағы деп қаралғандықтан, 

консерваторияда оқытпаған екен. 

С�йтіп, дәстүрлі �нерді оқытатын оқу 

ордасы тағы бір мамандықпен толыққан. 

Ғ а л ы м  з е р т т е у  ж ұ м ы с т а р ы н 

мұнымен тоқтатпай, к�не аспаптардың 

КОЛЛЕКЦИЯ 
ҚАЗІР ҚАЙДА?

Б.Сарыбаевтың қорындағы аспап-

т а р д ы ң  с а н ы  3 0 0 - г е  ж е т к е н  е д і . 

Ол аспаптардың бәрін �зінің үйіне 

жинаған. Жарқын Шәкәрімнің ай-

туынша, Асанбай Асқаров облыстың 

бірінші хатшысы болып тұрған кезде 

бұл кісіге консерваторияның алдынан 

т�рт б�лмелі үй береді. Болат Сарыбаев 

соның екі б�лмесінен музей жасаған 

екен. «1980 жылы Bзбекәлі Жәнібеков 

Болат Сарыбаевпен музыкалық аспаптар 

музейін ашу туралы ақылдасты. Оған �зім 

куәмін. Болат аға келісімін берді. С�йтіп, 

Мәдениет министрі Ж.Еркінбековке ай-

тып, ол Д.Қонаевқа хат жазып, соңында 

музей ашу туралы бұйрық шығарды. 

Директор ретінде Болат Сарыбаев мені 

ұсынды. Ағалардың сенім артуымен 

қазақтың музыкалық аспаптар музейінің 

тұңғыш директоры атандым. Bзбекәлі 

ағаның тапсырмасымен музейге ғылыми 

қызметкерлер алдым. Ішінде Талас-

бек �семқұлов та бар еді. «Сазген» де-

ген ансамбль ұйымдастырдым. Бірақ 

Болат Сарыбаев музейге аспаптарын 

бермеді» дейді Ж.Шәкәрім. Бұл жайт ту-

ралы Таласбек �семқұлов «Алтын орда» 

газетінде жарияланған «Есте қалған 

естеліктер» атты жазбасында былай деп 

еске алады: «Мәдениет министрлігінің 

сарапшылары Болат Сарыбаевтың үйіне 

барып, ғалым ағамызбен тіл табыса ал-

май қайтыпты. Сонымен министрліктің 

сонша үміт артып отырған коллекциясы 

музейге берілмейтін болды». Аспапта-

нушы Зәбира Жәкішева да «Bзбекәлі 

Жәнібек тағылымы» атты кітабында: 

«Жарқынның музейден кетуіне бірнеше 

себептер болды. Біріншіден, ол Bз-аға 

Жәнібектің алдынан �тпей, келісімін ал-

мастан Б.Сарыбаевты музейге жұмысқа 

алды. Ол кезде Б.Сарыбаевтың музейге 

жұмысқа келуіне Bз-аға қарсы болған 

еді. Оның бірнеше себептері болды. 

Мәселен, сол тұста музей ашу үшін 

экспонаттар жетпей жатқанда қоғам 

қайраткері М.Есенәлиев екеуі Б�кеңе 

жолығып, үйіндегі жиналған жеке кол-

лекцияларды музейге беруді, сол арқылы 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері болуды 

және кейінірек музейге атын беру туралы 

ұсыныстарын айтты. Алайда Б.Сарыбаев 

ағамыз бұл ұсыныстардан бас тартты...» 

деп жазыпты. Авторлардың келтірген 

мәліметтеріне сүйенсек, осы жағдайдан 

соң Bзбекәлі Жәнібеков Дәркембай 

Шоқпаров деген шеберді шақыртып, 

м у з е й г е  қ о й ы л а т ы н  а с п а п т а р д ы 

жасатқан. Ал Б.Сарыбаевтың аспаптары 

бұрынғыдай �зінде қалған. Бірақ қазіргі 

Ықылас Дүкенұлы атындағы Ұлттық 

музыкалық аспаптар музейінің ашылуы-

на Болат Сарыбаев еңбегі түрткі болғанын 

ұмытпауымыз керек. Bзбекәлі аға ол 

туралы «Тағдыр тағылымы» кітабында: 

«Музейдің тақырыптық-экспозициялық 

жос парының негізіне Б.Сарыбаевтың 

Bзбекстанда �ткен конгресте жасаған 

ғылыми баяндамасы алынды» деп жаз-

ды. Кейін Б.Сарыбаев филармонияға 

жұмысқа тұрады. Ансамблі де сонда 

барады. Аспаптанушы �мірден �тер 

алдында ағасы Шора Шамғалиұлына: 

«Мына аспаптардың бәрін Нұрғисаға 

бер. Менің оркестр жасаймын деген 

арманымды жалғастырсын» деген екен. 

Мұны Жарқын Шәкәрімнен естідік...

1984 жылы аспаптанушы �мірден 

�тті. Осыдан соң жұрт арасында әйгілі 

коллекция туралы алып-қашпа әңгімелер 

айтыла бастаған. Бірі «қараусыз қалды» 

десе, екіншісі «сатылып кетті» дегенге 

сая ды. Анығын білу үшін бірінші Ықылас 

Дүкенұлы атындағы Ұлттық музыкалық 

а с п а п т а р  м у з е й і н е  х а б а р л а с т ы қ .

Тұтқаны �зін Нұрлы Ғибадуллина деп 

таныстырған ғылыми қызметкер к�теріп, 

музейде Б.Сарыбаевтың бірде-бір аспабы 

жоқ екенін айтты. Кейін осы музейдің 

алғашқы қызметкерлерінің бірі Сәуле 

Мерекеевамен хабарласқанымызда, ол 

кісі Б.Сарыбаев коллекциясының ҚР 

Ұлттық музейінде екенін жеткізді. Бірден 

осы музейдің бас қор сақтаушысы Рыскүл 

Ескендірқызына қоңырау шалдық. 

Б.Сарыбаев аспаптары осы музейде 

сақтаулы екен. Мұнда тап болу жолы 

да ұзақ. 90-жылдары Б.Сарыбаевтың 

жұбайы мен туыстары аспаптарды Ал-

маты қаласындағы Ықылас атындағы 

музейге тапсырыпты. Кейін ҚР 

Мәдениет министрлігінің 2003 

жылғы 10 қазандағы №6 арнайы 

шыққан бұйрығына сәйкес аспап-

тар ҚР Президенттік мәдениет 

орталығының музей қорына алын-

ды. Араған 12 жыл салып, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық музейіне ауыс-

тырылады. Қазір онда Болат Сарыбаев 

коллекциясынан 309 аспап тұр. Барлығы 

да – түпнұсқа. 

ОРЫНДАЛМАҒАН 
АРМАН

Ерен еңбек пен тың ізденістің 

нәтижесінде қайта тірілген аспаптар 

осылайша ел игілігіне айналды. Ал 

әзірге аспаптанушының іске аспаған 

бір арманы бар. Ол – керней мен 

ұран аспаптарын қолданысқа енгізу. 

Ғалым оның ғылыми тұжырымдамасын 

кітабында жазыпты, ал жасауға жарық 

дүниедегі уақыты жетпей қалған екен... 

«Бұл Болат Сарыбаевтың ғана емес, 

�лкей Марғұлан, Рахманқұл Бердібаев, 

Сапарғали Бегалиндердің де арманы 

еді. Керней аспабы �збек, әзірбайжан, 

қырғыз сияқты түркітілдес елдерде бар. 

Бірақ күні бүгінге дейін біздің ешбір 

оркестрде пайдаланылмайды. Ол – 

үрмелі аспап, дауысы қатты шығады. 

Б.Сарыбаев қайтыс болғалы бері к�не 

аспаптарды зерттеген адам жоқ. Зәбира 

Жәкішева деген музыкатанушы зерттеді, 

бірақ Болат аға сияқты аспаптарды 

халыққа жеткізген жоқ. Керней тура-

лы барлық ақпарат ағаның кітабында 

бар, соны жасап, жарыққа шығаратын, 

оркестрге қосатын адам болмай тұр. 

Сол себепті де қазақтың оркестрінде 

жаңалық жоқ. Домбыра, жетігендердің 

үні нәзік қой, соның ішінде дауысы 

қаттырақ шығатын, қазақ хандығының 

жорықтарында қолданған рухты үн 

жетіспей тұрады. Қазақтар жорықта 

қалай жеңіске  жеткен? Мысалы, 

Қабанбайдың жасағында 22 дабылшы 

болған екен. Ол кездегі дабылдардың 

диаметрі 2 метрге жуық болған. Сиыр 

не түйенің к�н терісінен жасалған. Оны 

�гіз арбаға байлап қояды. Екі жағынан 

екі тоқпақшы ұрғанда, күңгірлеген 

үні 20 шақырым жерге жетеді екен. 

С�йтіп, бір-біріне белгі беріп, жауға 

шапқан. Сонда бірінші дабылдың, со-

сын ұран аспабының үні естіледі екен. 

Бұл оркестрлерді сынағаным емес, 

кернейдің дауысы жетіспей тұрған соң 

айтып отырмын. Болашақта жастар сол 

керней, ұран аспаптарын жасап, қатарға 

қосса деген тілегім бар» деп аяқтады 

әңгімесін Ж.Шәкәрім.

Сырым Датұлының «Дәурені озса 
– жасы жеткені болар, қамқа тоз-
са – күтімі кеткені болар» деген с:зі 
бар. Дәурені озған тұлғаларды тірілте 
алмаймыз, бірақ олардың артында 
қалдырған мұрасын қамқадай тозды-
рып алмасақ екен деген ниет біздікі...

К Ө З І Ң Н І Ң  Қ А Р А Ш Ы Ғ Ы Н Д А Й
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БОЛАТ
САРЫБАЕВТЫҢ 
МҰРАЛАРЫ ҚАЙДА?

«Е

асында б

географиялық картасын сызады; 

аспаптардың түрлеріне қарай 

топтастырып, кестесін жасайды; 

қазақ тарихында бірінші рет 

к�не аспаптар ансамблін құрады. 

Оны «Отырар сазы» деп атайды. 

Құрамында Жарқын Шәкәрім, 

Базархан Қосбасаров, Оразғали 

Сейтқазин және т.б. �нер к�рсетті. 

Қамыстан жасалған сыбызғылар, 

үш ішекті домбыра мен шаңқобыз, 

қобыз бен бұғышақ, қобыз бен саз-

сырнайды қосып дуэт шығарады. Ан-

самбль жұмысы сол кездегі Мәдениет 

министрінің орынбасары Bзбекәлі 

Жәнібековтің к�ңілінен шығып, 

оларды түрлі іссапарлармен шетелге 

жібереді. 1971 жылдың 21 ақпаны күні 

Қазақ КСР Мәдениет министрлігінің 

және «Қазақконцерт» бірлестігінің 

қолдауымен Абай атындағы опера және 

балет театрының залында «Қазақтың 

к�не аспаптар оркестрі» деген атау-

мен концерт берді. Оркестрге белгілі 

�нер қайраткері Малғаждар �убәкіров 

дирижерлік етті.

«Соңғы жыл-
дары ұмыт қалған 

аспаптарды тауып, олар-
ды қайта жаңғырту жөнінде 

бірқатар жұмыстар істелді. Біз 
саяхатшы-этнографтардың жазбала-

рын, мұражайларда сақталған аспаптар 
үлгісін пайдалана отырып, домбыраның 

бірнеше түрін, соның ішінде үш ішекті 
домбыраны, шертер мен жетігеннің 5-6 

түрін, даңғыра, дабыл, асатаяқтың 8 
түрін, қылқобыз, сазсырнай, үскірік, 

сыбызғы, барлығы 50-ге тарта 
музыкалық аспаптар 

жасаттық».

ж а з а д ы .  А л  ш е р т е р  Б р о н и с л а в 

Залеский деген поляк саяхатшысының 

жазбасынан табылыпты. Ол кітабында 

шертердің суретін салып, астына 

«киргизские инструменты» деп жазған 

екен. 

Осы жерде «Бұл аспаптар қазақта 

бұрыннан бар болса, неге жоғалып 

кеткен?» деген сұрақ тууы заңды. 

Оған Жарқын Шәкәрім былай деп 

жауап берді: «Бұл аспаптар бізде Түрік 

қағанаты кезінен бері болған. Кейін Ал-

тын орданың билеушісі Тоқтамыс хан 

Ақсақ Темірден жеңілгенде орда Қазан, 

Астрахан, Bзбек және т.б. хандықтарға 

б�лініп кеткен. 1465 жылы Жәнібек 

пен Керей Моғолстан ханы Есенбұғаға 

арқа сүйеп, Bзбек хандығынан б�лініп 

Ұлт аспаптары музейінің тұңғыш ғимараты.

«Шертер» ансамблі, Арқалық қаласы, 1972 ж. Жарқын Шәкәрім мен Болат Сарыбаев, Дели, 1970 ж. Б.Сарыбаев. Қорғау кезінде 
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Сүйір басты сұлуым

Күймесінен түспейді. 

Адамдармен ұғынып 

Қызметіңді істейді. 

(Тіл) 

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

7зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

«ТЕКТІ СӨЗДІҢ 
ТӨРЕСІ – ТЕРМЕ»

Қылғи-қылғи,

Құнығып алды.

Қырғи, қылғи-қылғи,

Құмығып қалды.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019 ҚҰЛАҚҚАҒЫС

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!

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Тіл саясаты комитеті 

Ш.Шаяхметов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығының тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы ая-

сында «Текті с�здің т�ресі – терме» республикалық жыршы-

термешілер байқауы �теді.

Аталған байқауға еліміздің 14 облысы мен Алматы, Астана, 

Шымкент қалаларынан іріктелген 17 жыршы-термеші бақ сы-

найды.

Байқауда жыршы-термешілер мен танымал дәстүрлі 

әншілер �нер к�рсетеді. 

Іс-шараға Мәдениет және спорт министрлігінің жауапты 

қызметкерлері, �нертанушылар, жыршы-термешілер, қоғам 

қайраткерлері, зиялы қауым �кілдері мен бұқаралық ақпарат 

құралдарының �кілдері қатысады.

Ұйымдастырушы: Айтыс ақындары мен жыршы-термеші-

лердің халықаралық одағы.

�тетін орны: 
Тараз қаласы, «Баласағұн» орталық концерт залы

�тетін уақыты: 9 қараша, 2018 жыл
Басталуы: сағат 18:00-де 

Келем деушілерге есік ашық

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН!

– 7скерден келген соң, сіздің студенттік 
жылдарыңыз қалай жалғасты? 

– Біз әскерден келгенде, қыздарымыз 

бізден екі курс жоғары оқып жүрді. Біз 

�зімізбен кішілермен оқуды жалғастырдық. 

Оқуды бастап, аяқтамаған жастар к�п бол-

ды. Таза математик болып немесе ғылым 

жолына түскен ешкімнен хабарым жоқ. 

К�бісі �з-�здерін таппай қалды. Bйткені 

менің курстастарымның студенттік �мірі 

қарапайым студенттік �мірге ұқсамады. 

Қызық қуып, кітапхана жағалап жүре ал-

мады. Қазір бәрінің қайда екені белгісіз, 

бірге түскенімізбен, бірге оқымадық, бірге 

бітірмедік. 

– Демек, курстастарыңыз туралы к:п нәрсе 
айта алмайсыз ғой?

– К�п нәрсе емес, ешнәрсе айта алмай-

мын. Bйткені студенттік �мірдің қызығын 

1-курста ғана к�рдік. Сосын әскерге кеттік. 

�скерден келген соң, оқи жүріп, 21 жасымда 

отбасын құрдым. Оқу бітіргенше екі бала-

лы болып, отбасын асырау қамымен түрлі 

жұмыс істеп жүрдім. Түнде к�ше сыпыра-

мыз, нан дүкенінде, ет комбинатында жұмыс 

істедім. Күзетші болдым. Тек жұмыс істедім. 

Сондықтан менің студенттік �мірім толық 

болмады, дегенмен, әлі де жалғасып келе 

жатыр. Адам �мір бойы оқумен �ту керек қой. 

Одан кейін де бірнеше оқу оқыдым, бірнеше 

топта курстастарым болды.

– Алғашқы курстастарыңыз қазір мектепте, 
оқу орындарында математикадан сабақ беріп 
жүрсе, біздің газетті с:зсіз оқуы керек. «Біз 
Мұрат 7беновтың курстасымыз деп мақтанып 

екен. С�йтіп, құжаттармен деканатқа келіп 

жүріп таныстым. Бір күні, қызық болды. Сегіз 

қыз келіп тұр, «Мұрат, сен әскерден келдің 

ғой, ойын ойнайық. Бізде сабан той деген 

ойын бар» дейді. «Ол қалай ойналады?» де-

сем, «Біздің арамыздан бір қызды таңдайсың, 

үйленесіңдер, екі жақ құда-құдағи болып, сая-

жайдан үй жалдап, 2-3 күн той-тойлап, ойнап, 

демалып келеміз» дейді. «Ал, жарайды» деп 

ішіндегі Ардақты таңдап алдым. Содан күйеу 

жолдас, қыз жолдас, қалыңдық, күйеу, құдалар 

дегендей, ұлан-асыр тойға дайындық басталды. 

Ойынның шарты қызық болды, «Ойын-ойы-

нымен, сен екеуің ЗАГС-ке �тініш берулерің 

керек» дейді ұйымдастырушылар, ол неге 

десеңіз, үйленуге �тініш берген студенттерге 

жеңілдіктер, той киімдеріне арнайы талон 

беріледі екен. Ол кезде бәрі тапшы кез ғой. 

Оны да орындадық. Екеуіміз 24 қазан күні сол 

ойын үшін неке қиюға �тініш бердік. С�йтіп, 

2-3 күн ойнадық, күлдік, биледік, демалып 

қайттық. Сол «ойыннан от шығып» (осы жер-

де риза болып күліп алды – ред), бір жылдан 

кейін, тура сол күні 24 қазанда шын некеле-

суге �тініш бердік. Бұл күн әрі жеңгелеріңнің 

туған күні. Осылайша 1987 жылы үйленіп, сол 

«ойынды» ойнап жүргенімізге міне, биыл 31 

жылдан асыпты.

–«Біздің курс» бұл жолы әдеттегіден 
:згеше шығатын болды. Басқа кейіпкерлеріміз 
студенттік жылдары, курстастары туралы 
әңгіменің майын тамызып тұрып айтушы еді. 
Сіз курстастарыңыз туралы да, ұстаздарыңыз 

оқыдым. Математика дегеніміз – логика. 

Бұл мамандықты оқысаңыз, кез келген 

мамандықты игере аласыз, ал кез келген ма-

ман математик бола алмайды. Бұл с�зімнің 

дәлелі – мен к�п мамандық ауыстырдым. 

�скерге бардым, танкист, барлаушы бол-

дым, нан пісіріп саттым, таксист, заңгер 

болдым, әкімдікте, ішкі саясатта істедім, 

құрылыспен айналыстым, бизнесмен, де-

путат, вице-министр де болдым. Бір кезде 

еркін шығармашылықпен айналысуды қалап, 

бәрінен бір-ақ сәтте бас тарттым. Журналис-

тиканы оқып алдым. Қазір психологияны 

оқып жүрмін. Адам �згерістерге дайын болу 

керек. Кезінде мектеп директорымыз тілеген 

қиындық қабыл болып, біз студенттік жыл-

дарда к�п қиналдық. Нәтижесінде �мірге 

бейімделдік, шыңдалдық. Сондықтан адам 

бір орында тоқтап қалмау керек. Bзін үздіксіз 

іздеуі керек. Bзіне, жанына не керек, не жақын 

сонымен айналысу керек. Яғни студенттік 

�мір сол 5 не 4 жылдық оқумен аяқталмау ке-

рек. Адам �мір бойы оқып, �мір бойы студент 

болу керек. Студенттік �мір туралы естелік 

айту – стандартты к�зқарас, адам �міріндегі 

білім алаңдары �згеріп тұрады. Сондықтан 

менің студенттік жылдарым әлі де жалғасуда. 

Bткен шақта естелік ақтарып, бүгінім мен 

ертеңімді тасада қалдырғым келмейді. Міне, 

бар құпиям – осы.

7ңгімелескен 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

СТУДЕНТТІК 
ӨМІРІМ

– Мектеппен қоштасу кезінде директо-

рымыз Марк Захарович Подольский «Бала-

лар, мен сендерге �мірде к�п қиыншылық 

тілеймін» деді. Ұстаздар түлектерге әдетте 

ақ жол тілеп жатады ғой. Біз мұның сырын 

түсінбегендіктен үнсіз қалдық. Біраз үнсіздіктен 

кейін с�зін қайта жалғап, «Қиындықтан �тіп 

үйренсеңдер, �мірге үйренесіңдер. Бәрі жеңіл 

болса, ештеңеге бейім болмайсыңдар» деп 

түсіндірді. С�йтіп, мен 1982 жылы мектеп 

бітіріп, Абай атындағы Қазақ педагогикалық 

институтының математика және информати-

ка факультетіне оқуға түстім. Ұстазымыздың 

с�зі айдай анық келе бастады. Осы жылдан 

бастап біз ғана емес, еліміз к�п қиыншылықты 

бастан �ткерді. Дәл осы жылы мемлекетімізді 

к�п жыл басқарған Леонид Брежнев қайтыс 

болды. Қарап отырсаңыз, Кеңес одағының 

соңғы жылдары ғой. Мемлекетте к�п �згеріс 

орын алды. Жұмыссыздық, экономиканың 

құлдырауы, үлкен мәселелердің басы осы жыл-

дан басталды. 

– Мектеп директорының с:зін жиі еске алған 
шығарсыз?

– Иә, кейін де ауылға барып жүргенде, 

талай жолығып жүрдім. «Марк Захарович, 

қалай біліп айттыңыз? Біз оқуға түскеннен 

қиындықтан к�з ашпай келеміз» деп сұраймын. 

Bйткені қиындықтар Брежневтің қайтыс 

болуымен шектелген жоқ. Біздің студенттік 

�міріміздің 1-курсы ғана студенттік �мірге 

ұқсайды. Ал қалған жылдары күреске толы 

болды. 1982 жылы оқуға түссек, 1983 жылдан 

бастап студенттерді де әскерге алатын бұйрық 

шықты. Осылайша студенттер оқуларын тас-

Мұрат ӘБЕНОВ, Мемлекет және қоғам қайраткері:

Б

Ауруды анықтауда қазіргі медицина-
да «МРТ» аспабы кеңінен қолданылады. 
Бұл атау – қыс қарған с:з. Ол магнитті 
резонанстық то мо графия деген с:здің бас 
әріптерінен құралған. 

Ал оның жұмысы ядролық магниттік 

жаңғырықтың әсеріне  нег ізделген. 

Мұндағы ядролық деген с�зден қорқып-

үркетіндей ештеңе жоқ. Бұл с�з бұл ара-

да тек осы аспаптың магниттік �рістің 

ықпалымен жұмыс істейтінін білдіреді. 

Мұнда электормагниттік �ріс сутегі атомдарына ықпал жасайды. 

С�йтіп, олардың кеңістіктегі бағыт-бағдарын �згертеді. Магнит 

�рісі тараған кезде бұл атомдар �зінің бастапқы қалпына келеді. 

Осы әрекет МРТ-ның тетіктерінде тіркеліп, дәрігерлер сол арқылы 

ағзадағы немесе оның белгілі бір б�лігіндегі, белгілі бір тініндегі 

�згерістерді анықтайды. Демек, бұл аспаптан сәуле ауруына 

ұшырап қаламын деп қорқу мүлдем орынсыз. Мұнда адамға тек 

электормагниттік �ріс қана әсер етеді. 

Егер адамның басы ауырса, бұл ауру орталық жүйке жүйесіне 

қатысты. Ал орталық жүйке жүйесінің сырқаты, оның ішінде 

бастағы, мидағы ауру бүгінде негізінен осы магнитті резонан-

сты томография арқылы анықталады. МРТ бастағы ісікті, басқа 

да ауруларды анықтауда ең озық техника саналады. Сондай-ақ 

тірек-қозғалыс жүйесіндегі кеселдерді табуға да осы аппарат 

қолданылады. МРТ экраны зерттеліп отырған ағзаны дәрігердің 

к�з алдына алып келеді. Дәрігер одан сол дене мүшесінің 3 �лшемді 

кескінін к�реді. Яғни МРТ арқылы ауру ағзаның небір тереңдегі 

тіндеріне дейін к�рінеді. Дәрігер одан ағзаның жұмысы қалай 

бұзылып тұрғанын, қабынудың бар-жоғын, �згеріске ұшыраған-

ұшырамағанын ажырата алады. 

Балық еті – адам ағзасы үшін пайдалы 
тағамдардың бірі. Оның құрамында адамға 
аса қажетті ақуыз, май, дәрумен, протеиндер, 
омега 3, 6, 9 амин қышқылдары, к:птеген 
минералды заттар бар. 

Ал сүйегімен жейтін майшабақ, арқан 

балықтарында фосфор және фтор к�п 

м�л шерде кездеседі. Кальций сүйекті қа-

тайтса, фосфор ағзаның атқаратын бар-

лық қызметіне қатысады. Сирек тұты-

натын балықтың еттен де пайдалы екенін 

к�пшілігіміз біле бермейміз. Балықтың амин қышқылдары адам 

ағзасына сіңімді. Бұл қышқылдардың құрамында ағзаға аса пай-

далы метионин к�п; бауыр ауруларының алдын алады; ақуызында 

бой �сіруге ықпал ететін лизин қышқылы да мол; майының 

құрамында А дәне Д дәрумені к�п. Сонымен қоса менолен және 

арахидон қышқылдары да бар. Балық �німдерінен жасалған 

тағамдар ас қорыту бездерінің жұмысын жақсартады; құрамында 

йод, фтор, мыс, кобальт секілді химиялық элементтер бар тағамдар 

жүрек жұмысын жақсартуға к�мектеседі. 

«МРТ» нені анықтайды?

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Балық майының пайдасы қандай?

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

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

Аягүл МИРАЗОВА, Қазақстанның Еңбек ері

тап, әскерге кетуге мәжбүр болды. Осы жылы 

курстастарымыздың біразы кетсе, мені 1984 

жылы әскерге алды. Моңғолияда арнайы бар-

лау батальоны бригадасына түстім. Екі жыл 

әскерде болып, оқуға қайта оралдым. �скери 

�мірді к�рген адамның ойы да, к�зқарасы да 

�згереді, �зі есейеді. Математика факультетінде 

оқу оңай емес, сабақ та әлдеқайда қиын. 

�скерге барып келген жігіттердің к�бі сабағын 

дұрыс игере алмады, �здерін, таңдау жолда-

рын жоғалтып алды. Оқуларын тастап, басқа 

тіршілікпен айналысып кетті. Жігіттерге ғана 

емес, қыздарға да қиын болды. Ұл-қыз арала-

сып оқитын еді, осы жылдары тек қыздар оқуға 

мәжбүр болды. �скерге білімді жастардың 

келгені жақсы болғанымен, студенттердің 

�міріне кері әсер еткені рас. 1984-89 жылдары 

әскерге алу жалғасып, 1989 жылы тоқтады.

жүрсек, ол бізді ұмытыпты» деп ренжиді деп 
ойламайсыз ба?

– Жоқ, ренжімейтін шығар. Курстаста-

рым туралы айтқанда бір ғана курстасым-

ды айта аламын. Ол – үйдегі жеңгелерің. 

Оқуымды аман-есен аяқтап, балалы-шағалы 

болып, бүгінге жеткеніме курстасым, жарым 

Ардақ �бенованың еңбегі зор. �скерден кел-

ген соң, �те нашар оқыдым. Жетелеп жүріп 

сабаққа, кітапханаға апаратын. Есепті бірге 

шығаратынбыз.

–  Е н д е ш е ,  с т у д е н т т і к  ш а ғ ы ң ы з д ы ң 
жарқын бейнесі болған үйдегі жеңгей туралы 
әңгімелесейік. Қашан, қалай таныстыңыз? 
Қарым-қатынастарыңыз қалай :рбіді? 

– �скерден қайтып, оқуға оралдым. Кел-

сем, жеңгелерің деканатта студенттердің 

жазғы �ндірістік іс-тәжірибесінен �тіп жүр 

туралы да с:з қозғағыңыз келмей отыр. Мұның 
сыры неде?

–Былтыр БҰҰ адамның жас шағы деп 49 

жасқа дейін бекітті, бұған дейін 29 жас еді. Яғни 

49 жасқа дейін оқуға, ізденуге болады. Шетелде 

адамдар әр бес жылда бір мамандық ауыстыра-

ды екен. Ал біз әлі Кеңес үкіметінің кезеңімен 

�мір сүріп жүрміз. Ол кезде мынадай болды: 

жас кезінде мектеп бітіреді, сосын институт 

бітіреді, одан кейін 35 жыл бір мамандықпен 

жұмыс істейді. Сыныптастар жиналады, 

курстастар бас қосады, қызықтарын, �ткен 

шақтарын еске алады. Сосын 55 жасқа келген 

кезде ардагер болады, зейнетке шығуға дай-

ындалады. 

Қазір – �мір басқа. Уақыт та, заман да 

басқа. Тоқтап қалуға болмайды. Мыса-

лы, мен бастапқыда математиканы таңдап 

әлі жалғасып келеді

Азаматтың суреті


