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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

9-бет

6-бет

БАЛА АНА ТІЛІНІҢ ҚҰНАРЫНА 
ҚАНЫҒЫП ӨСУІ ТИІС

АЛТЫН КӨМБЕ Бүгінгі санда:

Айтыстың 
мақсаты – қоғамға 
ой тастау

Қызымыз қылықты, 
ұлымыз ұлықты 
болғай...

3-бет

12-бет

уезов. �уезов. �уезов!.. Алыс-
тан к�рсем де, шығармалары 
арқылы болмаса, �зімен 
сырласқан емеспін. Қандай бол-
са да біз онымен мақтанамыз, 
бәрібір. Шындық шарайна-
сын ешқашан шаң баспайды. 
Қаламгер тақтайдай түзу 
жолдан �ткен жоқ. Бәрі рас. 
Жұмыр басты пенде болған 
соң періште �мір – арман 
дүниесі. Елес. Сағыныш. Қиял. 
Ол да  махаббат пен машақат 
арасында күн кешті. Жүрді. 
Сүрінді. Тұрды. Адасты. Тап-
ты. Бес күн жарық жалғанда 
бұйырған дәм-тұзын тата 
жүріп, М.�уезов те сол ауыр 
мектептен �тті. Оқыды. Еңбек 
етті. Қуғындалып түрмеге де 
түсті. Ақыл азабын тартты. 
Адасып, қуатты нұрлы қайнарға 
қайтып оралды. �ркімнің де 
осал тұсы бар шығар. Бірақ... 
Мақала авторы қазақ жа-
зушысы оған мұқтаждай 
оны әлдекімнен қорғаштап-
қорғайтындай тұрпат таныта-
ды. Кімнен? Қалай? Қайтіп? 
Ниет дұрыс, әрине. 4мірде 
де, �нерде де �уезов �уезов 
екенін танытып кетті! Туған 
халқының, қазақ қауымы – жас 
ұрпақтардың рухани кәдесіне 
жарайтын шырғалаңға толы 
шығармаларын жазды. Мәңгілік 
мұра! Күйінген де, сүйінгенде де 
ол с�йтті. 
Зады, �уезов тағдыры – адам 
ретінде де, суреткер ретінде де 
ешкімге ұқсамайтын күрделі 
жанның тағдыры. Қанша қол 
ұшын созуға кешіксек те, 
тұлғаға шаң жуытпауға ты-
рысу қиянат. Жауырды жаба 
тоқу жақсылыққа апармайды, 
әйтеуір. Күлбілтелемеген аб-
зал қазір. Біз �уезовты сол 
күйі қабылдаймыз. Иә, сағына 
қабылдаймыз!.. 
Араға сан жылдар салып ұлы 
жазушының елге беймәлім 
қырына мәскеулік қаламгер неге 
назар аударды. Бұл мақала биыл 
ресейлік басылымда жарық 
к�рді. Не дегенмен мақала 
к�кейдегі сондай ой түкпірінде 
жатқан біраз мәселелерді 
қозғауға ұйтқы болды.

Аян НЫСАНАЛИН

ABAI

DANALYQ MÁIEGI

ҰЛТ БОЛАМ ДЕСЕҢ, ҰРПАҒЫҢДЫ ОЙЛААШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

с ү й с і н д і р г е н  б а с қ а  ж а ғ д а й .  О л 

–  ғалым ның шет тілін қан ша лық-

ты терең білсе де ана тілінде еркін, 

жатық с�йлейтіндігі. Мұны айтып 

отыр ғанымыз, күнделікті �мірде  кей-

бір қазақ жастарының ағылшынша 

бұлбұлша сайрағанымен қазақшаға  

келгенде іркіліп қалатындығы, тіпті 

бір-екі ауыз с�здің �зін айта алмай-

тындығы қатты �кіндіреді. Осы іні-

қарындастарымыз Алаш қайраткері Ха-

лел Досмұхамедұлының кезінде айтқан: 

«Ана тілін жақсы біліп тұрып, б�тенше 

жақсы с�йлесең, бұл – сүйініш, ана 

тілін білмей тұрып, б�тенше с�йлесең, 

бұл – күйініш» деген с�зінен мүлдем 

хабарсыз-ау деп қаласың. Таңат 

апайымызға риза болатынымыздың 

тағы бір сыры – ұлтжандылығы. Шет 

тілін біліп, шет елде жұмыс істесе де, 

қазақтың қызы екендігін мақтаныш 

ететіндігі, бойындағы қазақтық намыс-

шылдығы.

О л  Ж а м б ы л  о б л ы с ы  С а р ы -

су ауданының Байқадам селосында 

�мірге келді. Қазақ мектебін бітірді. 

Майдангердің қызы. +кесі кешегі 

Жүрсін ЕРМАН: 

Таңат АЯПОВА, филология ғылы мының докторы, профессор:

Әліпби – 
тілдің тетігі 4-бет

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

АВТОМАТТЫҢ 
АТАСЫ

ПАРАСАТ 
ПЕН ҒАРАСАТ

�

Біздің ғалым ж�нінде жылы лебіз 

білдіруімізге түрткі болған не жағдай? 

+рине, оны �згелерден ерекшелендіріп 

тұратын атақ-абыройлар жетерлік. 

Біріншіден, орыс тілін былай ысы-

рып  қойғанда негізгі кәсібі санала-

тын ағылшын тілін, оның тарихын 

ағылшынның �зінен артық білмесе кем 

білмейді. Бұл асыра мақтағанымыз емес. 

Шындығы солай. Келесі бір астын сы-

зып тұрып айтылатын жайт –  әлемдегі 

танымал білім ордасы Аризона (АҚШ) 

университетінің лекторы әрі құрметті 

профессоры екендігі. Жақсылықтардың 

тағы бір жалғасы, ол – Американың 

Туссон қаласының Құрметті азама-

ты. Мұндай дәрежеге екінің бірі жете 

бермейтіндігі әбден аян. Енді тағы да 

келесісі дейтін болсақ – бұл әрбір ұстаз 

үшін мерей саналатын ізгі іс. «Ол не?» 

десеңіз, Таңат Тәңірбердіқызының 

б а с қ а - б а с қ а ,  Е л б а с ы н ы ң  � з і н е 

ағылшын тілін үйреткендігі. Мерейлі іс 

пе? «+рине» дейміз. 

Жоғарыда тізгеніміздің бәрі, с�з 

жоқ, толымды табыс. Алайда біздің 

к � ң і л і м і з г е  ж ы л ы  ш у а қ  қ ұ й ы п , 

соғыс жылдары 316-ы атқыштар 

дивизиясында жаумен шайқасқан. 

Елге оралғаннан кейін мұғалімдік 

қызметін жалғастырады. Мектеп ди-

ректоры болды. Аудандық комсомол 

комитетін басқарған.  Аудандық атқару 

комитетінде жауапты қызмет атқарған.

Мектепті тамамдаған соң Алма-

ты шет тілдері педагогика инс ти-

тутына түсіп, оны үздік бағамен бітіріп 

шықты. Ағылшын тіліне деген құш-

тарлық осы оқу орнында басталған. 

Жатпай-тұрмай, бар ықыласымен 

оқыды. Нәтижесінде тілді жоғары 

деңгейде меңгерді. Бұл ретте сабақ 

берген ұстаздардың еңбегі ерекше 

еді. Олар �з маман дық тарының май-

талмандары саналатын. Ұстаздардың 

ішінде соғыс уақытында Ленинградтан 

Қазақ станға жер аударылған айтулы 

ғалым дар болды. Таңаттар солардың 

соңғыларының тәлім-тәрбиелерін 

алып қалды.  Ұстаздар қатарындағы  бір 

американдықтың да сіңірген еңбегін 

алаб�тен айта алады.

(Жалғасы 5-бетте)
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САЙЫСБЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

Жуырда Алматы қаласындағы 
Абай атындағы республикалық 
тіл-әдебиетіне мамандандырылған 
мектеп-интернатында тұңғыш 
рет ұйымдастырылған мек-
теп оқушылары арасындағы І 
республикалық «Ділмар» шешендік 
�нер байқауы �з мәресіне жетті. 
Еліміздің 10 облысы, 3 қаласы 
мен республикалық мектеп-интер-
натынан іріктелген 27 қатысушы 
үш кезең бойынша шешендік 
шеберліктерін ортаға салды. 

Байқауда үкілеген үміткерлердің 

би-шешендердің дау шешіп, кесім 

айтудағы кесек ой, к�ркем тіркестерін, 

астарлы с�здің мән-мағынасын ашып 

жеткізудегі тапқырлығы мен білімі 

сынға түсті. Бұл орайда тұрақты с�з 

тіркестерін қолдану, ұмыт бола бас-

таған ұғымдар мен с�здерден сауатты 

с�йлем құрау тапсырмасы да берілді. 

Нәтижесінде оқыған-тоқығаны 

мол, с�здік қоры бай, еркін ойлы, 

тілге шешен шәкірттер мәртебелі 

мәреден к�рінді. Сүбелі с�з сайысын-

да бақ сынаған жүйріктерге белгілі 

тілші-зерттеушілер, ақын-жазу шы-

лар, қаламгерлер қазылық етті. Жа-

рыс соңында қазылар алқасының 

мүше лері – Серік Қалиев, Жанарбек 

+шімжан, Береке Жұмақаева,  Бақыт 

Жағыпарұлы, Ботаг�з Дәулетханқызы  

қатысушылардың �неріне шынайы 

баға берді. 

Бас жүлде мен 50 000 теңге ақ-

шалай сыйақыны Жамбыл облысы-

нан келген +білда Бегзат еншіледі. 

1-орынды (40 000 теңге) Абай атын-

дағы республикалық мектеп-ин-

тернат оқушысы Айым Айтпанбет 

жеңіп алды. 2-орынға (30 000 теңге) 

алматылық Самғат Нұрланұлы мен 

Шығыс Қазақстан �ңірінен келген 

Баян Тілеухан қол жеткізді. Түркістан 

о б л ы с ы н ы ң  а т ы н а н  қ а т ы с қ а н 

Аяг�з Абудуалиева, маңғыстаулық 

 Жанболат Ұзақбаев пен Ақмола 

облысының үкілеген жүйрігі Аягүл 

Боранбай 3-ші орынға табан тіреді. 

Сондай-ақ 5 қатысушы 10 000 теңге 

мен арнайы жүлделерге ие болды. 

Сонымен, шешендік �нерге та-

лап танған оқушылардың �неріне 

тәнті болдық. Олар атадан балаға 

мирас болып келе жатқан ғибратты 

ой-толғауларды жадымызда тағы 

бір мәрте жаңғыртып, тіліміздің 

абыройын асқатата білді. Игі ша-

раның к�рерменге сыйлаған тағы-

лымы ерекше болды. Ұлттың ру-

хани қазынасын ұрпақ санасына 

к�к теткен байқау «Зейнолла Сәнік 

атындағы мәдениет қорының» қар-

жы ландырып ұйымдастыруымен 

және  Абай атындағы республикалық 

мектеп-интернатының қолдауымен 

�ткізілді.

Жарқын С�ЛЕНҰЛЫ, 
ұстаз

Павлодар облыстық Тілдерді да-
мыту ж�ніндегі басқармасының 
ұйымдастыруымен «Қазақ тілі 
емлесінің негізгі ережелерінің жо-
басын» қоғам арасында түсіндіру 
мақсатында бірқатар кездесулер 
�ткізілді.

Кездесу барысында құрамы 

 жо ғары оқу орындарының  филолог 

ғ а л ы м д а р ы  Б . С а ғ ы н д ы қ ұ л ы , 

Р . Ш а қ а м а н ,  А . З е й н у л и н а , 

А.Тұрышев, Ғ.Иманбаева және білім 

беру, ішкі саясат басқармаларының 

�кіл дерінен тұратын түсіндіру 

 топ тары латын графикасына негіз-

делген қазақ тілі әліпбиінің, «Қазақ 

тілі емлесінің негізгі ережелері» 

жоба сының практикалық тұрғыда 

меңгерілуі, олардың �зін-�зі баға-

лауы, бейімделуі қажеттілігі туралы 

ақпарат берді.

Шараға мемлекеттік қызмет-

ші лер, мемлекеттік мекемелердің 

және ұйымдар мен бюджеттік сала 

қызметкерлері, ұстаздар қауымы, 

тіл мамандары мен аудармашылар, 

сонымен мектептердегі жоғары 

сынып оқушылары мен колледж 

сту денттері қатысып, барлығы об-

лыс бойынша 3000-ға жуық адам 

қамтылды.

Айтуған Д�УЛЕТ

БАСПАНАЛЫ 
БОЛҒЫҢЫЗ КЕЛСЕ...

ШЕШЕНДІК ӨНЕР 
БАЙҚАУЫ

АСТАНА  – 
БЕЙБІТ ӨМІР ЖАРШЫСЫ

ЕМЛЕ ЖОБАСЫ 
ТАЛҚЫЛАНДЫ

ЖАСТАРҒА 
ЖАСАЛҒАН ЖАҒДАЙ...

Кез келген адам отбасын құрғаннан 

кейін жеке баспанасы болғанын қалай-

тыны, �з үйінде тұруды армандайтыны 

рас. +сіресе жастар үшін, жас отбасылар 

үшін үйлі болу – арман, бақыттың бір 

б�лшегі. Hйткені Алматы сияқты үлкен 

қалада пәтер жалдап тұрып, жеке үйге 

ақша жинау қиын шаруа. Ал жас отба-

сылар үшін үлкен мәселе. Мәселен, жаз 

үйім» бағдарламасын қолданып к�ре ала-

ды. Ол нарықтық бағадан т�мен құнмен 

құрылыс салушылар ұсынып отырған жаңа 

үйлерді сатып алуға мүмкіндік береді. «Hз 

үйім» аясында жылдық м�лшерлемесі 

7% болатын заем рәсімдеуге болады. 

Бағдарлама клиенттің атында үйдің бар-

жоқ тығына, тіркеуде тұрған жеріне қа-

тысты қандай да бір талаптар қоймайды. 

Сон дықтан мемлекет кез келген азаматтың 

баспаналы болуы үшін түрлі жағдайларды 

қарастырып отырғанын к�руімізге әбден 

болады.

Жинақ жүйесіне сәйкес, азаматтарға 

жылдық м�лшерлемесі 3,5-5% аралығын-

дағы тұрғын үй заемін алу үшін алды-

мен шотқа ақша жинау керек. Пәтер, үй, 

жер телімін сатып алуға немесе ж�ндеу 

жұмыстарына қолжетімді несие ресімдеу 

керек болса, сол мүлік/қызмет бағасының 

50%-на тең қаражаттың басын құрау қажет. 

Жылжымайтын мүлікті бастапқы нарықтан 

да, қайталама нарықтан да, елдің кез кел-

ген жерінен алуға болады. Осыдан кейін 

салымшыға қажет соманың 50%-ын жинау 

керек. Мысалы, алғыңыз келетін үйдің 

бағасы 10 млн теңге болса, шотыңызда 3 

жылдан аз емес уақыт ішінде кемінде 5 млн 

теңгенің басын құрау керек. Сондай-ақ 

қаржылық тәртіптің коэффициенті деп ата-

латын бағалау к�рсеткішіне қатысты ми-

нималды талапты орындау қажет. Ол үшін 

ай сайын тұрақты түрде ұсынылған соманы 

депозитіңізге салып тұрсаңыз жеткілікті. 

үй бағасының 50%-на тең бас тапқы жарна 

болса, ол аралық заем алуға �тініш бере 

алады. Алайда кей салымшылар үш жылға 

жеткізбей-ақ несие алғысы келеді. Немесе 

шот ашып, бірден қажет соманың 50%-

ын құйып тастауы мүмкін. Бұл жағдайда 

несие бойынша сыйақы м�лшерлемесі 

7-8,5% аралығында болады. Ол тек депозит 

мерзімі 3 жыл болғанда барып т�мендейді. 

Сол себепті жинақ мерзімін сақтаған ж�н, 

сол кезде барып салымшы елдегі ең т�мен 

пайызбен несие рәсімдей алады.

ЭКОНОМИСТ КЕҢЕСІ

Жоғарыдағы кейіпкеріміз Нұрсұлтан 

Нұрланның �тінішімен, экономистердің 

кеңесіне жүгіндік. Мамандардың ай-

туынша, қолданыстағы бағдарламалар 

ешқандай жаңа жүйелер ұсынбайды. Олар-

дың жалғыз айырмашылығы – бір шама 

арзанырақ, бірақ нақты к�рсеткіш тегі 

жалақы т�мендегендіктен ипотека сол 

қалпында қалатын к�рінеді.

«Баспана аларда ең бастысы – 3-5 банк-

пен с�йлесу. Банк нарығы – бұл нарық, 

сондықтан сіз барлық ұсы ныс тарды жинап, 

ай сайын қанша т�лей алатындығыңызды, 

бастапқы м�лшер леменің қаншалықты к�п 

екенін және ипотеканың барлық уақытына 

қанша лықты асып кететінін түсінуіңіз ке-

рек. Енді сіз асығыс және бір ғана банкке 

ие болсаңыз, онда сіз ипотеканы т�леген 

кезде 10-15 жыл бойы зардап шегесіз. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

мезгілінде шаңырақ к�терген Нұрсұлтан 

Нұрланның соңынан ерген інісі бар. 

Қара шаңырақтың иесі – үйдің кенжесі. 

Сондықтан Нұрсұлтан жуық арада ба-

спаналы болудың қамын жасап жүр. 

Ол үшін отбасылық бюджеттің 30 пай-

ызын баспана қазынасына жинауда. 

«Алматы жастары» бойынша клиенттің 

(отбасы болса, екеуінің де) жасы 35-ке 

толмауы керек. Жүйе бойынша жылдық 

м�лшерлемесі 3,5-5% аралығындағы ең 

т�мен м�лшерлемемен заем алу үшін 

банк тен депозит ашып, оған қаражат 

жинау керек. +рі Алматыда тұрғылықты 

мекенжайға 1 жыл тіркеуде болуы тиіс 

екен. 

– Hтініштер қабылданғаннан кейін 

пәтер сатып алушылар пулы құры лады 

екен. Оған бағдарламаның талаптары-

на сай келген және ең к�п ұпай жи-

наған азаматтар кіреді. Ұпай санына 

салым шының депозитті қаншалықты 

тұрақты толықтырып отырғаны және 

оның қашан ашылғаны ықпал ететін 

к�рінеді .  Яғни депозит  неғұрлым 

ерте ашылса және неғұрлым уақтылы 

толықтырылып отырылса, ұпай саны да 

соғұрлым жоғары болады екен. Үйленбей 

тұрып, баспанаға қаржы жинай бермеген 

екенмін деймін. Дегенмен, ештен кеш 

жақсы, мүмкіндігінше уақтылы толты-

рып отыруға тырысамыз. Бір түсінгенім, 

бойдақ кезде ақшаны қалай ұстауды, 

үнемдеуді, жинауды біле бермейміз. Басқа 

түсіп, үйлі болуға қам жасау үшін ертерек 

те үйленген ж�н сияқты, – деп күле жауап 

берді Нұрсұлтан. 

Сонымен қатар баспаналы болуға 

арналған тағы бірнеше бағдарламалар бар. 

«Нұрлы жер», «Hз үйім» сияқты бағдар-

ламамен кез келген қазақстандық бас-

паналы бола алады. Бұл туралы Тұрғын 

үй құрылыс жинақ банкінің бас пас�з 

қызметіне сұрау салдық. Себебі қазіргі 

уақытта бұл банк «Нұрлы жер» мемлекеттік 

тұрғын үй құрылысы бағдарла ма сының 

операторы болып отыр. 

«Нұрлы жер» бағдарламасына банк са-

лымшылары мен жергілікті атқарушы ор-

гандарда кезекте тұрған тұлғалар қатысады. 

Олар үшін әкімдіктер бағасы т�мен тұрғын 

үй салып береді. Мұндай үйлердің бағасы 

белгіленген және �згермейді. Мысалы, 

Астана, Алматы және аталған қалалардың 

маңындағы аймақтар, сондай-ақ Атырау, 

Ақтау, Шымкент қалаларында шар-

шы метрі 180 мың теңгеге дейін болса, 

ал басқа аймақтарда шаршы метрі 140 

мың теңгеге дейін. Банк «Нұрлы жер» 

Асық пай қарастырыңыз. Нашар ипотека 

– отба сындағы қиындықтар, туыстарымен 

қақ тығыстар тудырып, басқа қалаға жақсы 

жұмысқа орналасу мүмкіндігінен айырады.

Тіпті қарапайым 7-20-25 бағдарлама 

бойынша, 2-3 б�лмелі т�лемдер айына 

100+ мың теңгені құрайды. Мен бұл қол 

жетімді баға деп ойламаймын.

Егер сіз ипотекаға үй алуға қорқатын 

болсаңыз алмаңыз. Қазір әлемдегі к�птеген 

адамдар пәтерді 10-15 жылға жалға алып, 

ақшаны үнемдеп, бірден сатып алады. 

Сондықтан ипотеканы т�леуден г�рі 

пәтерді дереу сатып алу тиімдірек бо-

луы мүмкін. Болашақта 10 жылға сенімді 

болсаңыз, онда сіз кепілдік бере аласыз. 

Кез келген басқа елдегі сияқты 10-15 жылға 

тұрғын үйге ақша жинауға болады» дейді 

экономист Расул Рысмамбетов.

Ақша жинаудың ең оңай жолы – сіздің 

бюджетті жоспарлау. Және ай сайынғы 

табыстың 10-15%-ын б�ліп қойыңыз. 

Бұл ресми немесе бейресми пайда бола 

ма, айырмашылығы жоқ. Ең бастысы – 

тұрақтылық пен жүйе.

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР БАР

2018 жылдың наурызында Мемлекет 

басшысының бастамасымен жаңадан 

«7-20-25» ипотекалық бағдарламасы жа-

рияланды. Бұл бағдарламаның к�мегімен 

т�лемге қабілетті әр азамат баспаналы 

бола алады. Ал қыркүйектен бастап Halyk 

Bank осы бағдарламаға қатысушылардың 

�тінімін қабылдауды бастады. Қарыз 

алушының тұрғылықты мекенжайы не-

месе тіркелген мекенжайына байланысты, 

сондай-ақ бірінші рет алғалы отырған 

баспанасының орналасқан орны бойын-

ша ешқандай шектеу жоқ. Яғни сіз  ауылда 

тұрып, ірі қалаға к�шуді армандап жүрген 

болсаңыз, енді оны орындауға болады. 

Потенциалды қарыз алушыға қойылатын 

жеңіл талаптар еңбек немесе кәсіпкерлік 

қызметінен соңғы 6 ай бойына үздіксіз 

ресми кірісі бар Қазақстан азаматы қарыз 

алуға үміттене алады. Аймақтар үшін 

оның кірісі айына 120 мың теңгеден, 

ал ірі қалалар үшін 200 мың теңгеден 

кем болмауы қажет. Бұдан б�лек, қарыз 

алушы ның банкке �тінім берген сәтінде �з 

баспанасы болмағаны дұрыс. Сондай-ақ 

қарыз алушының жасы 21-ден кіші және 

ипотекалық қарызының соңғы т�лемін 

жасайтын сәтінде 60 жастан үлкен болмауы 

керек. Ипотекалық тұрғын үй қарыздары 

бойынша �телмеген берешегінің болмауы 

да тексеріледі. Қосалқы қарыз алушыны 

тарту мүмкіндігі күйеуі (әйелі) не жақын 

туыстары қосалқы қарыз алушы бола 

алады. Қосалқы қарыз алушыға 7-20-25 

бағ дарламасының талаптары жүрмейді. Де-

мек, қосалқы қарыз алушының пәтерінің 

бар-жоғы – банк шешіміне әсер етпейді. 

Қосалқы қарыз алушыға несие тарихының 

бұзылмауы, т�лем қабілеттігі және басқа 

да қарыздары бойынша борыштарын 

уақытылы �теуі сияқты кәдуілгі талаптар 

қойылады. Тұрғын үйдің ең жоғарғы құны 

Астана, Алматы, Ақтау, Атырау, Шымкент 

қалалары үшін – 25 млн теңге, басқа ай-

мақтар үшін – 15 млн теңге. Бағдарла ма-

ның шарттарына сай келетін жаңа тұр ғын 

үйлер мен тұрғын үй кешендері туралы 

белгілі бір тізім жоқтығынан пәтер таң дау 

қиынға соғуы мүмкін. Ондай жағ дайда 

Halyk Bank серіктес-құрылыс салушы-

лардың пәтерлерін ұсына алады. Солар дың 

қатарында Алматы қаласындағы «Hркен-

деу» және «Хан Тәңірі» тұрғын үй кешендері 

бар. Мамандар тезірек баспаналы болу үшін 

�з қаржыңыз бен отбасылық бюд жетіңізді 

дұрыс жоспарлауға кеңес береді.

– Ірі державалар арасындағы қарама-

қайшылықтың �ршуі қазіргі әлемнің 

тұрақсыздығын күшейтіп, оқиғаларды 

болжап-білу мүмкіндіг ін азайтуда. 

«Постбиполярлық» деп аталатын әлемдік 

тәртіп келмеске кетіп барады. Үлкен Еу-

разия пішіні к�з алдымызда қалыптасып 

келе жатыр, – деді Нұрсұлтан Назарбаев. 

Елбасы геосаяси бақталастықтың 

�ршуі жергілікті дағдарыстардың ауқымы 

мен оларды уысында ұстау деңгейіне 

кері әсер еткенін атап �тті. Мемле-

кет басшысының айтуынша, соның 

нәтижесінде, ауқымды қақтығыстарға 

ұласып кетуі мүмкін жағдайлардың болу 

қаупі бірнеше есе �сті. 

– Текетірестің күшеюі жалпы даму 

мен қауіпсіздікке қатысты жаһандық 

институттардың тиімділігіне күмән 

келтіруде.  Бүгінгінің басты тренді 

–  с т р а т е г и я л ы қ  т ұ р а қ т ы л ы қ т ы ң 

негізін «шайқалту». Орта және жақын 

қ а ш ы қ т ы қ т а ғ ы  р а к е т а л а р д ы  ж о ю 

ж�ніндегі уағдаластықтарға қатысты 

жағдай шарықтау шегіне жетті, – деді 

Президент. 

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

 Назарбаев қауіпсіздік ж�ніндегі Мюнхен 

халықаралық конференциясы сияқты 

беделді басқосуларды ұйымдастыру 

кезіндегі тәжірибені ескере отырып, 

Астана клубының базасында Еуразиядағы 

қауіпсіздік ж�ніндегі  конференция 

�ткізуді ұсынды.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

 Назарбаевтан соң кезегімен с�з алған 

әлемге танымал сарапшылар, саясаткерлер 

мен дипломаттардың пікірлері бейбітшілік 

пен тұрақтылықты қалыптастырудың 

маңыздылығы тұрғысында �рбіді. «Үлкен 

Еуразияға апарар жол: ортақ болашақты 

қалай құрамыз?» тақырыбы бойынша екі 

күн ойларын ашық айтып, пікірлерін еркін 

жеткізген спикерлер алдымен осындай 

саяси алаң ұсынған Қазақстан тарапына 

ризашылықтарын жеткізді.  

Атап айтқанда, 1997-2009 жылдар 

аралығында МАГАТЭ-нің бас дирек-

торы лауазымын атқарған,  Нобель 

сыйлығының бейбітшілік бойынша лауре-

аты  Мохаммед +л-Барадейдің пікірінше, 

қырғи-қабақ соғыс ширек ғасырдан астам 

уақыт бұрын аяқталғандығына қарамастан, 

әлемдік жаңа тәртіп жүйесінде белгілі 

бір мемлекеттердің іс-қимылдарында 

прогресс сезілер емес. Қазіргі ахуал 

кей жағдайларда әлем кері кетіп бара 

жатқандай әсер қалдырады. Оған қоса 

халықаралық институттар беделінен айы-

рылып барады. Сондай-ақ М.+л-Барадей 

әлемде әлі де 15 мыңдай ядролық оқтұмсық 

бар екендігіне және олардың екі мыңдайы 

оқтаулы тұрғандығына тоқталды.

Ал Ауғанстанның бұрынғы президенті 

Хамид Карзай алдымен Қазақстан 

Президентіне Ауғанстанға к�рсетіп 

отырған қамқорлығы үшін алғысын 

білдірді. Оның ішінде ауғанстандық 

жастарға Қазақстанның оқу орындарында 

білім алуға б�лінген 1000 стипендия да бар 

еді. Қазір ол жастардың к�бі жоғары оқу 

орындарын тамамдап, �з елінде қызмет 

к�рсетуде.  – Біз к�п жағдайда тарихи және 

географиялық себеп-салдарға тәуелдіміз 

және оның тұтқынына айналып отырмыз, 

– деген Х.Карзай �з елінде қалыптасқан 

ахуалға кеңінен тоқталды. 

Hз кезегінде Түркияның бұрынғы 

Премьер-министрі Ахмет Давутоғлу с�зін 

Астана клубында маңызды халықаралық 

және �ңіраралық мәселелердің к�теріл-

ген дігінен бастап әлемдік геосаяси ахуалға 

шолу жасап �тті.  

Жалпы пленарлық отырыстың соңында 

Мемлекет басшысы болашақ ұрпақ үшін 

ғаламшарды сақтау жолында барлық күш-

жігерді біріктірудің маңыздылығын айтты.

Жалпы Астана клубының отырысы-

на әлемнің 30 елінен 50-ге жуық спикер 

қатысты. Оның ішінде Аустрия, Ауғанстан, 

Бельгия, Мысыр, Италия, Польша, Пор-

тугалия, Ұлыбритания, Үндістан, Индо-

незия, Иран, Испания, Қытай, Норвегия, 

Ресей, Хорватия, АҚШ, Швеция және 

Жапонияның �кілдері болды. 

Бота ҚУАТ

БАСҚОСУ

бағдарламасы бойынша үй сатып алу үшін 

несие ұсынады. Үй бағасының 20%-на тең 

бастапқы жарнасы бар азамат жылдық 

м�лшерлемесі 5% болатын заем ала ала-

ды» деді банктің баспас�з қызметінен. 

БАСПАНАЛЫ 
БОЛУДЫҢ ЖОЛДАРЫ

2018 жылдың 1 қарашасындағы де-

ректерге сәйкес, осы жылдың �зінде мем-

лекеттік бағдарламалар аясында 7 000 заем 

берілген. Ал мемлекеттік бағдарламаға 

қатыспай баспаналы боламын деушілер, 

бұдан б�лек, 20% бастапқы жарнамен «Hз 

Кемінде үш жыл бойы ақша жинау – 

жылдық м�лшерлемесі 5% болатын несие 

алудың кепілі. +рине, қаласа, салымшы 

бұдан ұзақ уақыт та жинай алады. Мұндай 

жағдайда несие м�лшерлемесі т�менірек 

болады. Мәселен, ол депозитке 4 жыл 

бойы ақша салып отырса, кейін тұрғын үй 

заемін рәсімдеген кезде, м�лшерлеме 4,8%-

ды құрайды. Яғни неғұрлым ұзақ ақша 

жинасаңыз, несие бойынша м�лшерлемеңіз 

де соғұрлым т�мен болады. Ал тұрғын үй 

заемы бойынша ең т�менгі жылдық несие 

м�лшерлемесі 3,5%-ға тең. 

Сондай-ақ егер салымшы несие алу 

үшін үш жыл күткісі келмесе және қолында 
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– Халықаралық айтыс ақындары мен 
жыршы-термешілер одағының басшы-
сысыз. �ңгімемізді сол одақтың бүгінгі 
тыныс-тіршілігінен бастасақ...

– Айтыс ақындары мен жыршы-

термешілердің халықаралық одағы 

– +ділет министрлігінде тіркелген 

республикалық қоғамдық бірлестік. 

Осыдан жеті жыл бұрын академик 

ағамыз Мырзатай Жолдасбековпен 

бірге Астанада құрдық. Қазіргі таңда 

300-ге тарта айтыскерлер мен жыршы, 

термешілеріміз бар. Қолымыздан кел-

генше айтыс ақындарын тәрбиелеуге 

қ о л  ұ ш ы н  с о з а м ы з .  Ұ л т  � н е р і н е 

жанашырлықпен қарайтын басшысы 

бар �ңірлерден �кілдіктерімізді аштық. 

Мысалы Батыс Қазақстан, Атырау, 

Ақт�бе, Шығыс Қазақстан облыста-

рында бір-бір айтыскерлеріміз ақындар 

мектебін жүргізіп, балаларды тәрбиелеп, 

тренингтер мен шеберлік сабақтарын 

�ткізіп жатыр. Алматы қаласының 

әкімі Бауыржан Байбек үш жыл бұрын 

«Алатау» дәстүрлі �нер  театрынан 

«Айтыс» деген шығармашылық топ 

құрып берген. Серік Қалиев, Рүстем 

Қайыртайұлы, Шұғайып Сезімхан 

сияқты белгілі айтыскерлер мен сайтты 

жүргізетін сегіз-тоғыз адам сол жерде 

айлық алып, жұмыс істейді. Бұл ұйым 

айтысқа басшылық жасау, �тетін жерін, 

қатысатын ақындарды анықтау сияқты 

ұйымдастыру жұмыстарымен айналы-

сады. 

– Аға, қателеспесем, айтыстың ыстығы 
мен суығын к�ріп келе жатқаныңызға жар-
ты ғасырға жуық уақыт болыпты...

– Қырық т�рт жыл болды.

– Осы уақыт аралығында айтыс 
қалай дамыды? Айтыстың бүгінгі келбеті 
қандай? 

– Бала кезімізде Болман Қожабайұлы, 

+жиакпар Балқанов, Тайжан Қалмаған-

бетұлы деген ақындарды тыңдап �стік. 

Сол әсер еткені болуы керек. 1974 жылы 

Жезқазған теледидарында қызмет істеп 

жүргенде айтыс ұйымдастыру тура-

лы идея туды да, қаладағы Мыс ком-

бинаты, КазМедСтрой және Шахта-

проходколау тресінің атынан айтыс 

жаздым. Ол кезде қағазға қарап ай-

тысатын. Онда жаңағы ұйымдардың 

жақсылықтары, социалистік жарыс-

та қол жеткізген табыстары, еңбек 

а д а м д а р ы ,  б а с қ а  м е к е м е л е р д і ң 

жұмысындағы кемшіліктер с�з бо-

лады. Мәтінді ақындық, ән айтатын 

қабілеті бар жігіттерге айтқызып, арасын 

кәсіпорындардың �мірінен түсірілген 

суреттермен, бейнемен  жауып, эфирге 

шығардым. Ол кезде 23 жаста едім. 

Кейін 1982 жылы Алматыдағы рес-

пуб ликалық телевидениеге ауысып 

келдім. Оншақты жыл әдеби-драмалық 

хабарлардың бас редакторы болдым. Сол 

кезде айтысты облысаралық к�лемде 

ұйымдастырдық. Мысалы, Қызылорда 

мен Алматы облыстары айтысса, 

құрамында ақындары, термешілері, 

әншілері бар қызылордалықтар Алматы 

облысын аралап, шаруашылықтарын 

к�ріп, ақпарат жинайтын. Алматының 

тобы да Қызылорда облысына ба-

рып, дайындалатын. С�йтіп, жасаған 

айтысымыз үлкен �рлеу алды. Оған 

облыс басшылары қолдау к�рсетті. 

Сол кезде К�пбай Омаров, Қалихан 

 Алтынбаев, К�кен Шәкеев,  Шымболат 

Ділдебаев сияқты мықты ақындар 

халыққа танымал болды. Сондай ескіні 

к�рген к�шелі ақындар қатарына 

кейін +селхан Қалыбекова,  +сия 

 Беркенова, Қонысбай +білов, Тәушен 

+буовалар қосылды. Келе-келе +зімбек 

Жанқұлиев, Мұхамеджан Тазабеков, 

Аманжол +лтаев, Баянғали +лімжанов 

сияқтылар айтыстың к�шін ілгері қарай 

бастап, кең танымал етті. Сол шақта 

теледидардың мүмкіндігін пайдаланып, 

айтысты респуб лика бойынша �ткізе 

бастадық. Бірақ мұның бір кемшілігі 

бар. Сол арқылы біз ұлттық �нердің 

қалыптасқан пішінін ептеп бұзып алдық 

па деп қорқамын. Hйткені ақындар теле-

арна уақытына шектеледі, қазылар баға 

береді. Бұрын ешқандай қазы болмаған 

ғой. Айтыста жеңіліп қалған ақын сол 

айтысты ел ішінде насихаттап жүрген. 

Айтыс деген суырыпсалма,  ат 

сүрін генше с�з табатын тапқыр ақын-

дардың сайысы ғой. Сол қабілеттің 

біздің қанымызда бар екенін дәлелдеу 

үшін 84-85 жылдары айтыстың шағын 

формаларын пайдаландық. Қайым ай-

тыс, �тірік �лең айтысы, қыз бен жігіт 

айтысы, сүре айтыс, түре айтыс деген 

жанрларды тірілттік. Қазір олардың 

барлығы тарихтың сахнасынан шегінді, 

�йткені суырып салмалықтың бар екені 

дәлелденді. Қазір біздің есебімізде 200-

ден астам айтыскер ақын бар. Барлы ғы-

ның қолынан суырып салып айту келеді. 

80-жылдары осындай сұхбат берген-

де «Айтыс ХХІ ғасырға бармайды» деп 

сәуегейлік айтқанбыз. Hйткені бетіміз 

бұрылып кеткен, ана тілі ұмытылып 

бара жатты.. .  Құдайға шүкір,  сол 

сәуегейлігіміз �тірікке шықты. Айтыс-

ты теледидардан к�ріп �скен балалар 

айтысқа келді. Олар бұрынғы т�селіп 

қалған ақындарды сахнадан ығыстырып 

барады. Hйткені жас ақындар суы-

рып салмалық �нерді еркін меңгерген, 

ақпаратты жылдам игереді, айтыстың 

бүкіл амал-тәсілдерін біледі. Бірақ орта 

буын ақындарының еңбегін жоққа 

шығаруға болмайды. Айтыстың қазіргі 

бейнесін солар жасап отыр. Мысалы, 

былтыр желтоқсан айында Алматыда 

бірінші рет «Айтыстың ақтаңгері» атты 

айтыс �ткіздік. Соны Арқалықтағы 

салу, таныс табу... С�з қадірін білсек, 

олай жасамас едік. Мысалы, Балтық 

елдерінде мемлекеттік сыйлыққа ешкім 

�зін-�зі ұсынып, жүгірмейді. Тұрақты ко-

миссия бар. Солар жыл бойы қадағалап 

отырып, ақын-жазушының қай туынды-

сы сыйлыққа лайық екенін анықтайды. 

Біз болсақ, бәйгені �зіміз қолдан жасап, 

бірімізбен-біріміз алысып жүрміз. Сон-

да с�здің қадірі, ақиқат қайда қалды? 

Десек те, үміт бар. Халықтың санасы 

оя нып келеді. Ана тіліміз аяқасты болды 

деп жатамыз ғой. Мұның барлығы – 

уақытша процесс. Бүгінде тілдің қанатын 

жаю кезеңі жүріп жатыр. Қолдану аясы 

кеңейіп келеді. Латын әліпбиіне к�шу 

арқылы түркі дүниесіне бет бұрдық. 

Қарап отырсаңыз, қазақтың әнін айтып, 

күйін тартып, қазақша судай с�йлеп 

жүрген �зге ұлт �кілдері к�п. Бәрі – 

қоғамдағы �згерістің к�рінісі. «Мәскеу 

бір күнде тұрғызылмайды». Бір күнде 

қазақ тілінің бағасы аспандап кетпейді. 

Мұхтар Шаханов болмасақ та, жүрген 

жерімізде тілдің тағдыры үшін күрессек, 

нәтижесін береді. 

– «Адамгершілік айырылды 
�з бағасынан, 

Алдауға келсе, інісі озды ағасынан. 
Түндіктен түсіп,
Кіндіктен қылмыс жасайтын 
Түңіліп жүрміз қазақтың бозбаласы-

нан» деп жырлайсыз. Неге түңілдіңіз? 
Мағжан сенген жастар қайда?

– +ке мен баланың, үлкендер мен 

жастардың арасындағы қарым-қатынас 

Абай заманында да күрделі болған. 

Тургенев пен Толстойдың заманында да 

«жастар азып барады» деген қорқыныш 

болды. Бұл заңды құбылыс шығар... 

Кейде шошисың. «Болашақты» бітіріп 

келгендердің біразы қазақтан тамырын 

үзіп алған. Қазір әр жерде билік басына 

келіп жатыр. Солардың ішіндегі шала 

қазақтар ұлттың мұңын қалай мұңдап, 

жоғын қалай түгендейді? Қазақтың 

жігіттері қазақ қыздарының қорғаны 

болуы тиіс. Қыздар «аға» деп құрметтеп, 

арқасын сүйеуі керек. Сондай аза-

маттар табылмаған соң қыздарымыз 

к�рінгеннің қолтығында кетіп жатыр. 

Бұл қазақ азаматтарының абыройы 

азайғанын к�рсетеді. Осындайды к�ріп, 

қарның ашқанда жазылған жолдар 

ғой. Жастар қабілетті болған кезде 

қарттардың к�ңілінде тыныштық орнай-

ды. Кезінде орыс әдебиетіне Тургенев 

келгенде Некрасов: «Тургенев сияқты 

жастың қасында жүрмек түгілі, соңынан 

еріп жүрудің �зі – бақыт» деген екен. 

Сондай қарттардың к�ңілін тыныштан-

дыратын жастар к�бейсе екен.

– 4леңдеріңіз туралы айтып отыр-
мыз ғой. Шығармашылығыңызда қандай 
жаңалық бар? Не жазып жүрсіз? 

– Қазір пәлендей жазып жүрмін 

деп айта алмаймын. Мен �мір бойы аз 

жазған адаммын. Қазақтың ән �нері 

тарихына үңілсек, бір әнімен қазақтың 

м у з ы к а  м ә д е н и е т і н і ң  т а р и х ы н д а 

қалған адамдар бар. Абайдың баласы 

Ақылбай «Ақылбайдың әні» деген бір-ақ 

әнімен, Жарылғапберді «Шама» дейтін 

әнімен қалды. Арқаны әнге б�ктірген 

Мәдидің «Қаракесек», «Қарқаралы», 

«Шіркін-ай», «Үшқара» деген т�рт-

ақ әні бар. Мәселе санда емес, сапа-

да. Соған тырысып-ақ келемін. Бірақ 

қатарластарым алға кетіп қалған соң, 

жақында мемлекеттік тапсырыспен 

шығару үшін министрлікке 5 томдық 

шығармаларымның жинағын тапсыр-

дым. Биыл шығармашылық кешімді 

�ңірлерде �ткізуді жоспарлап отырмын. 

15 қараша күні Атырауда, к�ктемге сала 

Астанада, Оралда �теді. Алматыда да 

�ткізіп қалармыз... 

Менің т�ңірегімде тек жас айтыскер 

ақындар ғана емес, жазба ақындар да 

к�п жүреді. Түркістаннан тауып алған 

балам Батырхан Сәрсенхан қазір үлкен 

ақын болып қалыптасып келеді. Мирас 

Асан болса, үшінші кітабының тұсауын 

кесті. Жастарда да жастар бар. Жақында 

бір ақын жігіт алғы с�з жазуға кітабының 

қолжазбасын әкеліп берді. Алғы с�з 

емес, с�гіс жазып бердім. Қазір к�п жас 

ақындарда эллегия, эклектика, уайым-

қайғы басым. Мектеп партасынан 

кеше шыққан баланың басында қандай 

трагедия болуы мүмкін? Мұқағали 

солай жазса, оның басында соғыс 

салған қасірет, жетім-жесірлердің, 

халықтың мұңы бар еді. Қазіргілердікі 

қандай мұң, қандай қайғы? Тәжірибесі 

болмаған соң, жын-шайтан, періште, 

аруақты, �лімді жазады. Бұл – еліктеу, 

тезірек танылуға құлшыныс. Ар жағыда 

негіз, тиянақ жоқ. Мұндай поэзия 

қазақты жарылқамайды. Шынайы, 

м�лдіреген поэзиялар жазылуы керек. 

Айналып келгенде бәрі қазақтың қара 

�леңіне келіп тіреледі. Тіліміз – �леңге 

жаратылған тіл. Мысалы, қазақ тілінде 

2,5 миллион с�з болса, соның негізін 

атау тұлғалы, тұйық райлы етістіктен 

тұратын с�здер құрайды. Кез келген 

с�здің ұйқасы бар. Орыс тілі арқылы 

әлем әдебиетінің үлгілерін оқып отыр-

мыз ғой. Орыстар «вновь – любовь» 

деп ұйқастыра береді. Қазақтың �леңі 

биік деңгейге шығып кеткен. Абайдан, 

Дулаттан бастау алған поэзия озық 

үштіктің қатарына кіріп кетті деп ой-

лаймын. Ол жай қиял емес. Осындай 

поэзияның иесі болғанымыз, қазақ 

тілінде с�йлегеніміз – бақыт.

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

аждаһа Айбек Қалиев жеңіп алды. Биыл 

да �ткіземіз деп отырмыз... 

Айтысқа әркім әртүрлі сын айта-

ды. Сынның шыны да бар, бос с�зі де 

баршылық. Жуырда Астананың жиыр-

ма жылдығына арналған «Жыр арқауы 

– Астана» атты халықаралық айтыс 

�тті. Сонда керемет с�здер айтылды. 

Айтыстың құндылығы – к�ркем образ-

дар, бейнелеу �леңдер, қоғамдық ортаға 

пікір тастап, халықтың к�кейіндегі 

түйткілді мәселелерді жырлау. Жұрт 

соны талқылаудың орнына, «Бәйгені 

анау неге алды? Мынау неге алма-

ды?» дегенді әңгіме қылды. Бәйгені 

Мәскеуден келіп Вася, Ташкенттен келіп 

Тәшмет әкетіп жатқан жоқ, қазақтың �з 

балалары алып жатыр. Hлең деген ғайып 

нәрсе. Бір ақын �мір бойы жоғарыдан 

к�ріне бермейді, сүрініп кетеді, с�зінен 

жаңылады, жауап бере алмай қалады. 

Кім бүгін бабында тұрса, сол бәйге алады. 

Онда тұрған ештеңе жоқ. Біреулер «Сен-

дер осы айтыс арқылы қандай мәселені 

шештіңдер?» деп сұрап жатады. Алма-

тыда шығып жатқан «Алматы ақшамы» 

айты лады. Ақиқатты айтпаса, айтыс – 

айтыс болмайды. Ол эфирді байытатын 

концерт емес. 

Қазақстан Халықтары Ассамблея-

сының XXV сессиясында Елбасының 

алдында осы мәселені к�тердім. Елбасы 

сол парламенттің депутаттары, минис-

трлер, әкімдер қатысқан ұлы жиналыста 

айтысты �ңірлерде �ткізуге к�мектесу, 

Астана мен Алматыда қорытынды ай-

тыс жасау туралы тапсырма берді. Со-

дан бері жағдайымыз жақсы болып 

тұр. Барлық �ңірлерде айтыс �тіп жа-

тыр. Бірақ айтыстың теледидардан 

к�рсетілуі ақсап жатқаны рас. Мысалы, 

қыркүйек айында Алматы қаласы Ала-

тау ауданының 10 жылдығына арналған 

үлкен айтыс �тті. Соны «Қазақстан» 

арнасы түсіріп алды, бірақ әлі к�рсеткен 

жоқ. Астанада �ткен халықаралық 

айтыс та берілген жоқ. «Қазақстан» 

телерадиокорпорациясының т�рағасы 

Ерлан Қаринмен с�йлесіп, себебін 

сұрадым. «Берейік деп жатырмыз» дейді, 

бірақ әлі жоқ. Күтіп отырмыз. Осы апта-

да қыркүйектегі айтыс к�рсетіле бастауы 

Теледидар туралы пікірім одан да 

жаман. Ғалым Доскен т�раға болып 

тұрғанда ұлттық бағыттағы хабарлар 

жасалушы еді. Қазір соның бәрінен 

а й ы  р ы л ы п  қ а л д ы қ .  « Қ а л а у л ы м » 

сияқты ларды неге к�рсетеді? Тала-

бымды қанағаттандыратын, рухани 

тояттандыратын бағдарламалардың 

жоқтығынан күніне бір рет тек «Хабар 

24», Ресейдің «Россия 24» арнасындағы 

жаңалықтарды ғана к�ремін. Бізге 

халықтың рухын к�теретін хабарлар 

керек. Hйткені біз әлі оң-солымызды 

түгендеп,  т�рт құбыламызды та-

нып болған жоқпыз. Сырт келбеті 

болғанымен ар жағында ой, к�зінде 

жалын жоқ жүргізушілер пайда бол-

ды. Бұл с�зімді маған қолдау к�рсетіп 

отырған «Қазақстан» арна сының бас-

шылары ұнатпауы мүмкін, бірақ басқа 

арналардың деңгейі одан да т�мен. 

Барлық арна қосылып, кезіндегі 

« Қ а з а қ с т а н »  ұ л т т ы қ  а р н а с ы н ы ң 

жұмысын атқара алмай отыр. Теледидар 

деген – ұлттың тәрбиешісі. Hйткені оны 

бала-шағаң к�реді. Сол арқылы пікірін 

қалыптастырады, бойын-ойын түзейді. 

Соларға ұлттық ұстаз болуға жарайтын 

телеарна бізде әлі жоқ... 

– �ңгімеміздің ауанын �згерт-
сек. 4збекәлі Жәнібеков, Тұманбай 
 Молдаға лиев,  Қадыр  Мырзалиев, 
 Оралхан Б�кей сынды елге елеулі тұл-
ғалармен жақын араластыңыз. Ол туралы 
ес телік-эсселеріңізде жазып жүрсіз. Игі 
жақ сылар дан не үйрендіңіз? Ол кісілерді 
бүгінгі ұрпақ жете тани алып жүр ме? 

– Мен Қарағанды облысы Ұлытау 

ауданы Қарақұм деген Құдайдың �зі 

ұмытып кеткен, Совет үкіметі бармаған 

ауылда, құмның ішінде �скен бала 

едім. Ауылымызда жарық та, жол да, 

теледидарыңыз не, радио да болған жоқ. 

Сол ауылда �скен кішкентай қара бала 

�мір жолында Hзбекәлі Жәнібеков, 

А қ с е л е у  С е й д і м б е к ,  М ы р з а т а й 

 Жолдасбеков, Оралхан Б�кей, Қасым 

Қайсенов, Камал Смайлов, Сырбай 

Мәуленов, Мұзафар +лімбаев сынды 

жақсылармен сапарлас, аралас-құралас 

болды. Бір кездері Hзбекәлі Жәнібеков 

Орталық комитеттің қаулысымен мені 

айтыс үшін жұмыстан шығармақ болды. 

Партия солай талап етті. Тұрсынбек 

Кәкішев араласып, жұмыстан кетірмей, 

алып қалды.  Бірақ  сол  Hзбекәлі 

Жәнібековті жұмыстан шығармақшы 

болса да, қатты құрметтеймін. Ол ту-

ралы �лең, баллада, естелік-эссе де 

жаздым. Олар ұлттың қайраткерлері 

еді. Кеше ғана Қызылорда облысын-

да «Темір нарком» атанған Темірбек 

Жүргеновтің 120 жылдығы, партияның 

�лкелік комитетінде б�лім басқарған 

Ілияс Қабыловтың 110 жылдығы болды. 

Солардың барлығы кешегі қысылтаяң 

уақытта ұлт қамын ойлады. Сол үшін 

жазаланды. Қасірет шекті. Атылып кетті. 

Біз айтып отырған ағалар – солардың 

ізбасарлары. Оралхан Б�кеев қазақ 

әдебиетінде қандай мектеп жасап кетсе, 

Ақселеу Сейдімбек қазақтың күй тари-

хын, ауызша шежіресін жасау арқылы 

тұтас бір энциклопедиялық бағыттағы 

институттың жұмысын істеді. Мен со-

Аманаттың жүгі ауыр. Ұлытау ауда-

нының әкімімен хабарласып, 10 қазан 

күні сол батырдың тақтасын дайындап, 

басын қайтадан к�теруге, ас  беруге 

дайын далып жатқанмын. Т�леген 

 Жаманов деген ақын қабірдің жағдайын 

к�ріп келуге Ұлытауға кетті. Бірақ қабірді 

таппай келді. Құр тастар қалыпты. 

Соның бәрін видеоға түсіріп әкелді. 

Сосын Америкадағы Мұхтар Мағауинге 

телефон шалып, «уатсаппен» видеоны 

к�рсеттім. «Иттің балалары, құртыпты 

ғой» деді. С�йтіп Алтын Орда батырының 

қабірінен айырылып қалдық. Ескерткіш 

тақтасы да қойылмады... Біздің та-

рихты құрметтеуіміздің түрі – осы. 

Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауидің 

кесенесін не қылғанымызды естуің бар 

шығар? Соны «ж�ндейміз» деген сыл-

таумен қаншама сүйек қосылып кетті. 

Абылай ханның сүйегін де жоғалтып 

алдық па деп қорқамын. Қазір Абылай 

хан, Қазыбек билер орнында бар ма, 

жоқ па белгісіз. Жатқан-тұғын. Осылай 

шолақ ойлайтын басшы келген сайын 

біздің тарихымыз түгенделудің орнына, 

тоналып жатыр. Қазақтың даласында 

осындай қаншама тарихи жәдігерлер 

бар еді. Сарайшықты алып қараңыз. Су 

шайып бара жатқан кезде облыс әкімі 

Нұрлан Ноғаев теңіз жағына бетон 

құйғызып, жұрнағын сақтап қалды. 

Сарайшық әлемдегі ұлы қалалардың 

бірі болған. Мәскеуде тұрған Кремль 

– Сарайшықтағы орталық алаңның, 

куполалар – Қазан қаласындағы үлкен 

мешіттердің к�шірмесі. Иван Грозный 

соның к�зін құрту үшін тапсырма беріп, 

Сығанақты жойып жіберді. Жалғыз 

Сарайшық емес, Сауран, Сығанақ, 

Баласағұн, Шірік-Рабат бар еді бізде. 

Қызылордада Алаштың ардақтылары 

тұрған үйлер бар еді. Соларды сақтаудың 

орнына құртып жібердік. Орыстар 

А.Пушкин тізесін бүккен жердің бәріне 

құрметпен қарайды. Л.Толстойдың 

ауылы Ясная полянаға, И.Тургеневтің 

еліне барсаңыз да, әр тасын ұрпақ 

тәрбиелеудің құралы қылып отырғанын 

к�ресіз. Ал біз... 

– «Мұхтар �уезов қабірінің басындағы 
жыр» деген �леңіңізде:

«Итке ашамай салғаннан иман таппай 
Сені іздедік – �лгенде с�з қадірі» 

дейсіз. С�здің қадірін �лтірген кім?
– С�здің қадірін �лтірген – �зіміз. 

Қазақ с�зді кие тұтқан, бір ауыз с�зге 

тоқтайтын халық еді. Алысқа бар-

май-ақ, айтыстан мысал келтірейін. 

С�зден жеңілген ақын тоқтауы керек. 

Ғұмырымда с�зге тоқтаған Баянғали 

+лімжанов деген ақынды ғана к�рдім. 

Қазіргілер жеңілсе де, астында жатып, 

үстіндегінің бетін тырнап жатады. 

С�здің қадірі кеткені сондай әдебие-

тіміздің де берекесі қашып барады. 

Қазір 8 миллион қазақтан 800 жазу-

шы бар! Бәріміздің есіл-дертіміз қалай 

болғанда да билікке жағынып, мем-

лекеттік сыйлық, «Дарын» сыйлы ғын, 

атақ, орын алу... Ал оған татитын еңбегі 

бар ма? Орыны түгіл, атағы жоқ Абай 

әлемді меңгеріп тұр. Біздің 800 жазушы-

мыз қазірдің �зінде мемлекеттік сыйлық 

үшін астыртын күрес жүргізіп жатыр. Кісі 

Жүрсін ЕРМАН:

лардан не үйрендім? Шамам келгенше, 

тағылым алдым, құрметпен қарадым. 

Солармен араласу арқылы, бәлкім, бір-

екі баспалдақ к�терілген шығармын деп 

ойлаймын.

– 4збекәлі Жәнібеков туралы естелік-
эссеңізде «Қайран асыл ағаның қанша 
аяулы арманы �зімен бірге �шіп кетті» деп 
жазасыз. Ол кісінің ел білмейтін қандай 
армандары бар еді?

– Hзбекәлі Жәнібеков ашық аспан 

астында музей жасауды армандады. Бір 

кездері екеуіміз Ұлытау ауданынан ары 

асып, Арғанатының ішіне кіріп, сақ 

 заманынан, әлде ғұн заманынан қалған 

ба... далада тұрған балбал тастарды іздеп 

бардық. Сол кездің �зінде олардың к�бі 

жоғалып, 2-3-ақ белгі қалыпты...

Биыл «Жұлдыз» журналының №4 

санында классик жазушы Мұхтар 

 Ма ғауин нің «Естеліктер кітабынан» 

үзінді жарияланды. Сонда ол ұстазы 

Ілияс Есенберлиннің соғыстың  алдын да 

Ұлы таудың ең биік шыңы – Едігеге 

шық  қанын, сондағы Тоқтамыс хан мен 

Едіге батыр қабірінің жанынан Алтын 

орда батырының да қабірін к�ргенін 

жазады. Кейін Мұхтар ұлы Едігемен 

бірге сол шыңға қайта шығыпты. Барса, 

жаңағы ұстазы айтқан батырдың қабірі 

ашылып, сүйегі шашылып жатыр екен. 

Соны қайта жерлеп, басына белгі қойып, 

ас беруді маған аманат етті. 

ҚОҒАМҒА ОЙ ТАСТАУ
АЙТЫСТЫҢ МАҚСАТЫ – 

Азаматтың суреті

газеті осы айтыс арқылы дүниеге келген. 

Ол кезде тек «Вечерняя Алматы» де-

ген газет болатын. 1988 жылы айтыста 

ақындар «Неге қазақша газет жоқ?» деген 

мәселе к�терді. Соны орталық комитет 

қарап, үш айдан кейін «Алматы ақшамы» 

шыға бастады. Бес-алты жыл бұрын 

Шығыс Қазақстан облысының Абай 

ауданында да айтыс �тті. Сол кездегі об-

лыс әкімі Бердібек Сапарбаев қатысып 

отырған. Сонда ақындар Семей мен 

Абай ауданының арасындағы жолдың 

�те  нашар екенін айта келе, «Абайдың 

жолын салу «Абай жолын» жазғаннан 

қиын болды ғой» деді. Мұны естіген әкім 

уәде берді де, жол жасалды. 

Айтыстың мақсаты – мәселені шешу 

емес, қоғамға ой тастау. Елбасы «Рухани 

жаңғыру» мақаласында «тарихыңды 

таны», «түпкі тамырыңды біл», «ұлттық 

кодыңды тап», «дәстүріңді, салтыңды, 

ғұрпыңды сақта» десе, айтыс – осының 

барлығымен әуеліден ешкімнің нұс-

қауын сыз-ақ айналысып келе жатқан 

�нер. Бұл айтыс кешегі Кеңес кезінде 

халықты тәуелсіздікке дайындады. Қазір 

тәуелсіздік алған елге де қалтқысыз 

қызмет етіп жатыр. Ұлттың ұстазына ай-

налды. Hйткені бұл – бір адамның емес, 

жалпы қоғамның ортақ перзенті. 

– Айтыс бұрындары телеарнадан үз-
діксіз беріліп тұратын еді. Қазір респуб-
ликалық айтыстардың �зі телеарналардан 
берілмейді...

– Ол ештеңе емес. 2008 жылы айтыс-

ты екі жылға мүлдем жауып тастаған. 

Hйт кені айтыстың үстінде биліктің 

ша мына тиетін қатты-қатты с�здер 

керек. Кім біледі? Бірақ қазір әлеуметтік 

желі деген жақсы болды. Айтыстың ең 

�ткір, ең тәуір тұстары сол желі арқылы 

таралып жатыр.

 – «Алтын домбыра» айтысы биыл 
жалғасын таба ма? 

– «Алтын домбыра» биыл 16-17 

желтоқсан күндері Астана қаласындағы 

Қазақстан Орталық концерт залында 

�теді. Мәдениет және спорт министрі 

Арыстанбек Мұхамедиұлы жеткілікті 

қаражат б�ліп берді. Мүлдем басқа 

пішінде, кішкене шоуға айнал ды рың-

қырап, дүркіретіп �ткізуге дайында лып 

жатырмыз. Оған жыл бойы �ткен айтыс-

тардың жеңімпаздары ғана қатысады. 

– Телеарнада жұмыс істегенсіз. Бас-
шылық қызметте де болдыңыз. Бүгін мен 
�ткенді салыстырғанда, қандай �згеріс 
бар? Ақпараттық кеңістіктің халі қандай? 

– К�тере алмайтын шоқпарды беліме 

байлап жатырсың ғой... Мен радиода 

3-4 жыл директор болдым. Кейін Мақат 

Садық деген белгілі журналист келді. 

Сол маған: «Алты айда сендер к�рмеген 

радио жасап беремін» деді. Бір жылдан 

кейін мен: «Сен расында біз тыңдамаған 

радио жасадың. Радионың дәстүрін 

сақтай алмай қалдың» дедім. Радиода 

ел тыңдайтын азулы хабарлар бар еді. 

Соның бәрі жоғалып кетті. 1921 жылы 

Орынборда Ахмет Байтұрсынұлының 

ықпал етуімен ашылған 100 жылдық 

тарихы бар радио қазір халықтың 

к�кейіндегі с�зді айтатын хабарлардан 

г�рі «Ламифарен» мен еліккен-желіккен 

эстраданы беретін болды. Құндылықтың 

орны ауысып кетті. 
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Бұл кезеңде мынадай жұмыстардың 

атқарылғаны ж�н: 

– ЖОО (институт) латын әліпбиінде 

сауат ашу әдістемелік құралдарын 

құрастырып, бағдарламалар мен жоспар-

лар құру; 

– латын әліпбиін үйренетін, және 

латын графикасында қазақша жазуға 

үйрететін курс ұйымдастыру. Ол курс 

мынадай жұмыстарды қамтитын болады: 

1. Ресми түрде белгіленген Латын 

әліпбиін үйрету; 

2. Латын графикасы арқылы қазақша 

мәтіндерді жазуға машықтану; 

3. Қазақша мәтіндерді латын графика-

сында оқу сауаттылығын дамыту; 

4. Кириллицада жазылған мәтіндерді 

латын графикасымен таңбалап к�шіру 

дағдысын дамыту. 

ІІІ кезең – Оқу-әдістемелік құралдар 

қо рын жасақтау. Бұл кезең үдерісті 

тұрақ тан дыру кезеңіндегі жұмыстарды 

қамтиды: 

– мониторинг жүргізу мақсатында 

оқытушылар мен студенттер арасында 

тест жүргізу; 

– кафедралардағы О+К мен Sillabus-

ды латын қарпіне к�шіру жұмыстарын 

бастау; 

Кез келген қоғамда азаматтық пен 

ұлтжандылыққа тәрбиелеудің негізгі 

факторлары – �з елінің тіліне деген 

құрметі. Бала тілді неғұрлым ерте жа-

стан үйренсе, соғұрлым ол оны жеңіл 

меңгереді. 

Орта  және жоғары біл ім беру 

жүйесінде тәрбие мен оқыту мазмұнын 

жаңартуға сәйкес студенттердің негізгі 

құзыреттіліктерін дамытуға және терең 

білім беруге, соның ішінде үштілділікке 

үйрету мүмкіндіктерін кеңейтуге ерек-

ше назар аударылады. Педагогтардың 

алдына қойылған міндет – тілдің негізгі 

құндылықтарын меңгерген, ана тілінде 

және �зге тілде әлеуметтік-мәдени 

қарым-қатынасқа дайын, с�здік және 

с�здік емес құралдардың к�мегімен 

қор шаған ортамен қарым-қатынас 

жасауға қабілетті к�п мәдениетті жеке 

тұлғаны, Қазақстанның жаңа азаматын 

тәрбиелеу.

Оқушылардың шетел және басқа 

тілдерге қызығушылықтарын арттыру, 

үштілділік арқылы тәрбиелеумен жүзеге 

асыру керек. Қазақ халқының  тәлім-

тәрбиелік білім жүйесі ұлан-ғайыр 

да мәуелі. Бұл салада халқымыздың 

тәлім-тәрбиенің, білімнің алтын қо-

ры на елеулі үлес қосқан арыстары-

мыз А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, 

М.Жұмабаев, А.Байтұрсынұлы және 

т.б. Олар дың тәлім-тәрбиелік �сиеттері 

талай зерттеулерге арқау болған. 

Кемеңгер Ахмет Байтұрсынұлының 

�ткен ғасыр басында – «Мектептің 

жаны мұғалім. Мұғалім қандай бол-

са, мектебі һәм сондай болмақшы...

әуелі біз елді түзе туді бала оқыту ісін 

түзетуден бастауымыз керек. Неге 

 десек, болыс тық та, билік те, халықтық 

та оқумен түзетіледі. Қазақ ісіндегі 

неше түрлі кемшіліктің к�бі түзелгенде, 

оқумен түзеледі» деген ұлағатты 

ескерт песі бүгінгі қазақ мектебінің 

ұлттық білім стратегиясының тұғыры 

ре тінде қабылдануда. Олай болса, 

к�птілді, білімді, білікті маман дай-

ындау – бүгінгі қоғамның сұранысы. 

Бүгінгі кезеңдегі педагогика �зінің 

диа лектикалық, �згермелі ғылым си-

паттарына сай болуымен қарқынды 

дамуда.Кейінгі  он жылдықтарда 

педагогиканың бірнеше салаларын-

да келелі табыстарға қол жеткізілді. 

+сіресе мұндай жетістіктер мектептегі 

оқудың жаңа технологияларын жасауда 

к�рініс берді. Тәрбие, оқу, білім берудің 

тиімді  теориялары мен әдістемелері, 

жоғары нәтижелері мен жетістіктері, 

сапалы оқу бағдарламалары мен сабақ 

үлгілері педагогикалық шеберлікпен 

қаруланған жаңашыл, жаңа типтегі 

к�птілді кәсіби мамандарды дайында-

уда маңызы зор.

Үштілділікке үйретудің мақсаты, 

міндеті, тәсілдері келесідей:

– тіл үйренушілердің оқып жатқан 

шет тілінің, елінің мәдениет әлеміне 

енгізу, оны туған мәдениетімен байла-

ныстырып салыстыру;

– шет тіліне деген қызығушылық, 

ол тілде с�йлеуге ынта таныту;

– ойлауды, зейінді, қабылдауды, 

ойды, сезімді, бейнелеуді және таным-

дық, тілдік қабілеттіліктерді дамыту;

– ауызекі с�йлеу курсы (дыбыстар, 

лексикалық минимум) тыңдап-түсіну 

мен с�йлеу дағдыларын меңгерту;

– негізгі курс тыңдап-түсіну мен 

с�йлеу дағдыларын дамыту ғана емес, 

сонымен бірге тілдік дыбыстарды 

 игерту;

– тілдік іс- әрекет (аудиотыңдау 

және қайталау, монологтік және диалог 

түріндегі с�йлеу);

– с�йлеу мотивациясы – тілдік-

жағдаяттық дәйектемелерді, қатынас 

құралдарын қолдану; (с�йлеу, лекси-

ка, грамматика) және ашық түстегі 

заттық және бейнелік к�рнекілік; ойын 

жаттығулары; әр түрдегі марапаттау 

элементтері; танымдық қызығушылық; 

музыкалық және ритмикалық қимыл-

қозғалыстар; жасыру, шешу, іздеу және 

табу, т.б. тіл дамыту тетіктері арқылы 

с�йлеу.

К�птілділік – заман талабы болған-

дықтан басты мақсат.  Мемле кеттік 

мәртебе алған ана тіліміздің абыройын 

асқақтату, әрбір �зге ұлт баласына тіл 

үйретіп қана қоймай, қазақтың ұлттық 

құндылықтарымен қатар, барлық 

ұлттың салт-дәстүрлерін таныту, әр 

баланы отансүйгіш, елжанды жеке тұлға 

етіп қалыптастыру.  

«Hзге тілдің бәрін біл, �з тіліңді 

құрметте» деп ақын Қадыр Мырза 

+лі айтқандай, әуелі �з ана тілімізді 

құрметтеп,  оны ардақтап,  аялап 

үйренейік те, �зге тілдің бәрін білуге 

барынша құлшыныс жасайық. Hз 

тіліміз �зегіміз, халықтық қасиетімізді 

айғақтайтын алтын тұғырымыз болсын. 

Hйткені сол тіл арқылы басқа халықтың 

мәдениетін, дәстүрін үйренеді, басқа 

тілді үйрену арқылы танымы кеңейеді. 

Сондықтан бүгінгі  жастар халық 

ақынының:

Мейлі сен к�п тілді біл 

«қой» демес ем!

Пушкин, Байрон, 

Шекспир, Гейнеге сен.

Бірақ сені қазақ деп айта алмаймын

Туған ана тіліңде с�йлемесең, – деп 

басқа тілді біле отырып, �зінің туған ана 

тілін ұмытпауы керек. Қазақ елінің зия-

лы қауым �кілі Х.Досмұхамедов: «Ана 

тілін білмей тұрып, б�тенше жақсы 

с�йлесең, ол – күйініш. Ана тілін жақсы 

біліп тұрып, б�тенше жақсы с�йлеу, 

бұл – сүйініш. Hз тілін білмей тұрып, 

жат тілге еліктей беру – зор қате» деген. 

Елбасы:  «Дауға  салса  алма -

стай қиған, сезімге салса қырандай 

қалқыған, ойға салса қорғасындай 

балқыған, �мірдің кез келген орайын-

да әрі қару, әрі қалқан болған, әрі 

байырғы, әрі мәңгі жас, отты да 

ойнақы – Ана тіліміз. Абай әрлеген 

тіл, Жамбыл жырлаған тіл – қазақ 

тілі, Мәңгілік елдің Мәңгілік тілі 

болып қала бермек!» деп айтқандай, 

ана тілдің терең иірімдеріне бойлай 

білу – саналы адам болғысы келетін 

адамның бірінші парызы. Ол – туған 

жеріңді, еліңді, сүйікті Отаныңды сүйе 

білу деген с�з. Полиглоттар туралы 

қызықты деректерде: Ең бастысы –  

қорықпау керек; Тілді үйрене жүріп, 

�з ойыңызды сол тілде түсіндіруге 

тырысу керек; Үйреніп жүрген тілде 

сұрақ қоя отырып, тіл білетін және 

�зіңізге к�мек к�рсете алатын адам-

мен барынша к�бірек с�йлесу ке-

рек; Музыканы к�бірек тыңдап, есту 

қабілетіңізді дамыта беру қажет; 

Жақсы естіп-білу, шет тілін үйренуде 

жақсы к�мекші. Олай болса, к�птілді 

меңгеру үшін Антик философтардың 

тілді  бесіктегі  деміңнен, соңғы 

деміңе дейін үйренсең де аз дегенін 

ұмытпайық! Түрлі-түрлі байлық бар, 

солардың таңдауын берсе, мен тіл 

байлығын таңдар едім. Hйткені тіл 

байлығы – бәрінен де сенімді байлық 

екені с�зсіз.

Ж.ҚЫРЫҚБАЕВА, 
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік университетінің 
оқытушысы 

Қоғамның мәдени дәрежесін к�теру 

бағытындағы әрбір қадам, алдымен 

тіл мәдениетін, жазу, с�йлеу �нерін 

дұрыс жолға қою, оны үздіксіз жетілдіру 

талабынан басталып отырған. Қазіргі 

жаңа заман серпіні адамзатты «жазу», 

«графика» дәуіріне жетелеуде. Түрлі 

 заманауи техника мен техноло гия ның, 

инновацияның шарықтап �ркендеу 

ғасырында бұл – заңды құбылыс. Осы 

цифрлық, графикалық дәуір �ткелінде 

ұлттық, мемлекеттік тілімізді сақтап, сол 

тіл арқылы сан ғасыр тоғысында тари-

хымызды, мәдениетімізді, ұлтымызды, 

мемлекетімізді нығайтып, оны тарих 

беттерінде шежіре қылып таңбалағымыз 

келсе – латын графикасына �туіміз �те 

орынды реформа.  Бұл реформаны жүзеге 

асыру – «Мәң гі лік ел» ретінде, рухы биік 

мемлекет ретін де даму үдерісінің негізгі 

сатысы. 

тиімділігі мен артықшылығы ж�нінде 

түсінік жұмыстары сияқты бейімдендіру 

іс-әрекеттерінен бастап, күрделі қызмет 

түрлеріне: латын графикасында  сауат ашу, 

грамматикалық сауаттылық негіздерін 

үйретуге қарай сатылы түрде жүргізілгені 

тиімді. 

Бұл жобаға қатысты атқарылатын 

жұ мыстың нақты кезеңдерін анықтап, 

олар ды жоғары оқу орындарында т�мен-

дегідей үлгіде жүргізуге болады: 

І кезең – «Бейімдендіру». Елбасымыз 

�зінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалып-

тасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 

атты Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мемлекет �з тарапынан мемлекеттік 

тілдің позициясын нығайту үшін к�п 

жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін 

кеңінен қолдану ж�ніндегі кешенді ша-

раларды жүзеге асыруды жалғастыру ке-

жүйесін ұсынуы қажет. Бұл жұмыстар 

жүйесі латын әліпбиіне сатылы к�шуді 

қамтамасыз етеді. 

Бұл орайда тіліміздің тарихына  назар 

аудармау мүмкін емес. Қазақ тілінің тарихы 

сонау ертеден бастау алады. Тіліміз К�не 

Түркі тілінің қыпшақ-ноғай тармағына 

жатады. Қазақ жазуы ғасырлар тоғысында 

бірнеше рет �згеріске ұшырады. 1929 

жылдарға дейін Қазақстанда араб жа-

зуы пайдаланылса, ХХ ғасыр басында 

ағартушы А.Байтұрсынұлы бастауымен 

араб графикасына негізделген «т�те жазу» 

пайдаланылды. 1929-1940 жылдар ара-

сында латын графикасы қолданылса, 

1940 жылдан соң кирилл әліпбиі енгізіліп 

қазірге дейін қолданылуда. Яғни к�ріп 

отырғанымыздай латын графикасын 

қолдану тәжірибесі біздің ел тарихында 

болған. Сондай-ақ мұрағат материал-

дарына сүйенсек, латын графикасын-

да ба сылып шыққан ғылыми еңбектер 

мен шығармалар қоры қазақтың белгілі 

ағар тушылары, «Алаш» қозғалысының 

бел сенділері арқасында сақталынған бо-

латын. 

Ақпараттық кеңістік– ақпарат ту-

ындайтын, орын  ауыстыратын  және 

қ о л д а н ы  л а т ы н  к е ң і с т і к .  А қ п а р а т 

тасқынының бағыты мен жылдамдығы, 

оны қолдану және құру  амалдары 

а қ п а р а т т ы қ  к е ң і с т і к  қ ұ р ы л ы м ы н 

анықтайды. Бұл кеңістіктің құрылымы 

ғылым, БАҚ, білім беру кіретін қоғамның 

ақпараттық инфрақұрылымын к�рсетеді. 

Аталған ұғымды В.И.Костюк енгізген. 

Демек, біздің латын графикасына 

к�шуіміз – алғашқы қазақ зиялыла рының 

салған сара жолына қайта оралу деген с�з. 

Тіліміздің келешегіне қарқынды дамыған 

заман сарынына қарай бір мықты серпін 

беру болып табылады. Бұл шешім – 

техникалық инновациялық мүмкіндіктері 

ш а р ы қ т а ғ а н  ә л е м д і к  а қ п а р а т т ы қ 

кеңістікке еліміздің еркін енуіне кепіл 

болмақ. 

А.ЫҒЫЛОВА,
Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институты педагогика 
ғылымының магистрі

Г.БАЙСЕУОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 

мемлекеттік университеті
Аударма ісі және шетел тілдері 
кафедрасының аға оқытушысы

ӘЛІПБИ – 
ТІЛДІҢ ТЕТІГІ Білімділік белгісі

Бетті дайындаған �теген  Н�УКИЕВ 
Атырау облысы

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.�.Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» атты мақаласында қазақ тілін латын 
әліпбиіне к�шірудің кестесін жасап, алдағы екі 
жылда ұйымдастыру және әдістемелік жұмыстар 
жүргізілуі керектігін айтты. 

Бүгінгі таңда бұқаралық ақпарат құралдары мен 

зиялы қауым �кілдері арасында кеңінен талқыланып 

жатқан мәселелердің бірі – қазақ тілін латын 

әліпбиіне к�шіру үрдісі. Себебі жазу – белгілі бір 

әріптердің жиын тығы ғана емес, ұлттың �зіндік бол-

мысын таны  татын таңбалар жүйесі, сол ұлттың тари-

хы, мәдениетінің таңбаланған жәдігері. +р халықтың 

рухани, мәдени �суін, ғылымы мен білімінің, барлық 

сала дағы даму деңгейін к�рсететін маңызы зор әлеу-

меттік-мәдени құбылыс. Жазу арқылы �ткен мен 

бүгінгі және болашақ �міріміз жалғастық табады. Ол 

– ұрпақтар сабақтастығын қамтамасыз ететін алтын 

к�пір. Ал жазудың �згертілуі сол халықтың қоғамдық 

�мі рінің барлық саласына, рухани әлемі мен мәдени 

дең гейіне, тіпті әлеуметтік психологиясына әсер 

етеді.

Былтыр Түркия мемлекетінде студенттерге дәріс 

беріп қайттым. Сондағы байқағаным, түріктермен, 

ондағы қырғыз, �збек, әзербайжан ағайындармен 

аудармашысыз-ақ түсінісіп кетуге болады. Себебі 

– бәріміздің түбі бір түркі тілінде с�йлейміз. Мені 

қинағаны – ойларымызды қағаз бетіне түсірсек, 

кімнің не жазғанын оқи алмай, аман-саулықтың 

�зін ағылшын тілінде жазуға мәж бүр болғанымыз. 

Түркілерге ортақ әліпбидің жоқ тығы туысқан 

халықтардың интеграциялануына қаншалықты 

кедергі болып тұрғанын �з басымнан �ткердім десем 

болады.

Қазіргі заманда әлем бойынша мойындалған және 

БҰҰ-да тіркелген 6 тіл бар. Олар: ағылшын, француз, 

араб, қытай, орыс және испан тілдері. Бұл тілдер жер 

шарының мемлекеттеріне кең таралған.

Бүгінгі күні жаһандану заманында ақпарат алма-

судың және технологияның тілі ағылшыншаға 

басымдық беріліп отыр. Hйткені әлемге кең таралған 

ағылшын тілі к�п қолданысқа ие екендігі белгілі. 

Яғни, ағылшын тілінің бүкіл әлем бойынша ортақ 

түсінісетін, ақпарат пен технологияны дамытуда үлкен 

артықшылығы бар.

Осы ағылшын тілінің �зі түп т�ркіні және бастау-

лары к�не грек, римдегі латын әліпбиінен бастау 

алғаны тарихтан белгілі. Кейін ағылшын тіліндегі 

әліпби ретінде кеңінен қолданысқа енді.

Бүгінгідей жаһандану жағдайында Қазақстан 

Республикасы әлемдегі дамыған мемлекеттердің 

к�шінен қалмау үшін және бүкіл дүниежүзілік ақпарат 

пен технологияның, білім мен ғылымның кеңістігіне 

енуі үшін аса қажет латын әліпбиін үйрену, меңгеруі 

және сол әліпбиде жазуға к�шуге қадам жасауы заман 

талабынан туындап отыр.

Қорытындылай айтқанда, әлемдік �ркениетті 

елдер қатарынан қалмау үшін латын әліпбиін үйрену, 

жаза білу және оқи алу қазақ еліне артық болмайды. 

Кейінірек біртіндеп үйрену, меңгеру арқылы �зіндік 

әліпбиін қалыптастыра түседі.

Бірақ латын әліпбиіне к�шуде �те асығыстық жа-

самай, біріншіден әліпбидің ортақ тоқтам жасалған 

нұсқасын анықтау керек. Екіншіден, оны үйрету мен 

оқытудың мемлекеттік механизімін жетілдіріп, белгілі 

бір жүйе қалыптастыру қажет. Мәңгілік ел болу жо-

лында латын әліпбиі жарқын болашаққа жол бастай-

тын темірқазық болады деген сенімдеміз.

Б.ҚАЙЫРЖАНОВА,
педагогика ғылымының кандидаты

Елдік жаңғыру негізі

Еліміздің тарихына к�з жүгіртсек, 

бұл жазу реформасы қазақ елі үшін 

тың құбылыс емес екендігін білеміз. 

Қазақтың алғаш зиялылар қауымы 

«Алашшылардың» бұдан бұрын са-

лып кеткен сара жолы. Осы рефор-

маны қайта жаңғыртып, жанданды-

р у  –  ұ л т т ы қ  м ү д д е м і з б е н  қ а й т а 

қауышуды білдіреді. Биылғы жылдың 

12 сәуірінде Елбасымыз «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

Қазақстанның 2025 жылға дейін латын 

әліпбиіне к�шетіндігін мәлімдеген бо-

латын. Н.+.Назарбаев �з мақаласында 

тіліміздің тарихын тереңнен толғай келе 

«Латыншаға к�шудің терең логикасы 

бар. Бұл қазіргі заманғы технологиялық 

ортаның, коммуникацияның, сондай-ақ 

ХХІ ғасырдағы ғылыми және білім беру 

процесінің ерекшеліктеріне байланысты» 

деп, келешекті мақсаттың түпкі негізін 

айқындап берді. 

Қазіргі дәуір – ол жазу заманы, латын 

графикасын енгізіп отырған елдердің 

әліпбиінде әріп саны тілдегі фонемадан 

әлдеқайда аз болуы да оның жетістігі 

екені анық. Сонымен қатар бұл саясат 

ақпараттық кеңістік үдемелі түрде да-

мып отырған заман талабымен бірге алға 

ілгерілеуді, ғылым мен инновацияда 

алдыңғы қатарлы, озық тәжірибелі елдер 

қатарына қосылу мақсатын к�здейді. 

Біздің ойымызша, бүгінгі күннің �зекті 

мәселесі «Қазақ тілінің латын әліпбиіне 

кезеңді �туі» жобасының әрбір оқу ор-

нында (мектепте, орта кәсіптік оқу орын-

дарында, жоғары оқу орындарында) 

2017-2025 жылдарға арналған іс-шаралар 

жоспары болғаны дұрыс. Себебі латын 

графикасына біртіндеп �ту бағытындағы 

жұмыстар – халықты бейімдеу этапта-

рынан бастап, толыққанды латынға �ту 

сатысына дейін, шикіліксіз әрі жүйелі 

түрде атқарылуы тиіс. 

Е л б а с ы м ы з  Н . + . Н а з а р б а е в т ы ң 

«Қазақ стан – 2050» бағдарламасын, 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласын басшылыққа ала отырып 

ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын, 

қоғамның зиялы �кілдерінің, жастардың, 

мемлекеттік қызметкерлердің жеке 

к�зқарастарын білу және монито-

ринг жүргізу мақсатында анкеталық 

сұрақтар, тест �ткізу, қазақ тілінің тари-

хын, тілтанушы ғалым А.Байтұрсынұлы 

еңбектері ж�ніндегі мәліметтер бойынша 

дәрістер жүргізу, латын графикасының 

рек. Біз 2025 жылдан бастап әліпбиімізді 

латын қарпіне, латын әліпбиіне к�шіруге 

кірісуіміз керек. Бұл – ұлт болып шешуге 

тиіс принципті мәселе» деген болатын, 

осыған байланысты бұл жоба жүйелі, 

кезеңді түрде іске асуы тиіс. Сол себепті 

де, ең алғашқы этап – бейімдендіру 

кезеңі. 

Бұл кезеңде әрбір оқу орны �з ұжы-

мын осы реформаға және оның �зекті 

мәселелеріне қатысты негізгі ақпарат-

тармен қамтып, тың мәліметтер мен 

материал дарды таныстырып, жаңа проце-

ске бейімдеу жұмыстарын жүргізуі қажет. 

Бұл ретте келесідей бағыттағы жұмыстар 

жүргізіледі: 

– Елбасы Н.+.Назарбаевтың «Қазақ-

стан – 2050» бағдарламасын, «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласын 

басшылыққа ала отырып ақпараттық-

түсіндіру жұмыстарын жүргізу; 

– студенттердің жеке к�зқарастарын 

білу және мониторинг жүргізу мақсатында 

анкеталық сұрақтар, тест �ткізу; 

– қазақ тілінің тарихын, тілтанушы 

ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері ж�-

ніндегі мәліметтер бойынша қысқар-

тылған дәрістер жүргізу; 

– латын графикасының тиімділігі мен 

артық шылығы ж�нінде түсінік жұмыс-

тарын жүргізу; 

– студенттердің латын графикасына 

байланысты сауаттылықтарын тексеруге 

бағытталған тест пен сауалнамалар �ткізу, 

қорытындысы бойынша мониторинг 

жүргізу; 

– «Латын әліпбиіне к�шу – заман 

талабы» тақырыбында немесе басқа 

тақырыптарда жарысс�з, дебаттар �ткізу 

(бұл дебаттар жастардың �зіндік ой-

пікірін, ұсыныстарын анықтап білуге 

к�мектеседі); 

– жобаға байланысты түйінді мәселе-

лерді қарастыру, жан-жақты бағдарлау 

мақсатында: 

– ғылыми конференциялар, д�ңгелек 

үстел дер, «Үздік жобалар» сайысын 

ұйым дастыру. 

ІІ кезең – Латын графикасы бой-

ынша қайта сауаттандыру (латын 

графикасын, қазақ жазуын латын 

тілінде таңбалау сауаттылықтарын 

меңгерту). Бұл кезең – латын әліпбиіне 

кезеңді к�шу жобасына байланысты 

жұмыстарды сатылы түрде жүзеге асы-

ра бастау, латын графикасы бойынша 

сауаттандыруға к�шу болып табылады. 

– институттың латын графикасында 

терілген құрылымдық құжаттарының 

қорын/базасын жасақтау. 

– жеделдетілген сауаттылық курста-

рын жүргізу. 

ІҮ кезең – Құзыреттілікті қалыптас-

тыру және дамыту кезеңі. ЖОО база-

сында түрлі құзыреттіліктерді қамтитын 

іс-шараларды ұйымдастыру және �ткізу. 

Мысалы: 

– Тарихи шолу;

– тіл тарихына байланысты к�рме, 

д�ң гелек үстел, конференциялар ұйым-

дастыру; 

– сауаттылықты анықтау арттыру 

мақсатында 2 ай сайын диктант, тесттер 

�ткізіп отыру. 

– тілдер жәрмеңкесін �ткізу; 

– институттың электронды кітапхана 

қорын жаңғырту (латын графикасына 

к�шіру, т.б. жұмыстар). 

Бұдан шығатын түйін: 

Дүниежүзінде орын алып жатқан 

�згерістер, Қазақстанның білім саласын-

дағы реформаларының, тіл саясатының, 

білім мазмұнының уақыт талабына сай бо-

лып, күнделікті �мірдегі қажеттіліктерді 

�теуге бет бұруын міндеттейді. 

Қазіргі уақытта коммуникативтік 

б і л і к т і л і к ,  т і л д е с і м ,  о й ы н  е р к і н 

жеткізумен бірге, топтар арасында �зін-

�зі ұстай білу, ақпаратпен жұмыс істеу, 

компьютерлен ген техника тілін білу, 

бірнеше тіл меңгеру қай елде болма-

сын басты талапқа айналып отыр. Сол 

талаптарға сәйкес алға ілгерілеудің, 

ұлтаралық, мәдениетаралық қарым-

қатынасты орнатып, оны дамы тудың 

бірден-бір жолы – қазақ жазуын, тілін 

латын графикасына к�шіру. 

Аталмыш реформа біріншіден, ғалам-

дық ақпараттық кеңістікте мемлекеттік 

тіліміз дің еніп орнығуы мен сақталуының 

кепілі. Екіншіден, �зге ұлт �кілдеріне 

қазақ тілін меңгертуге жол ашады. Үшін-

шіден, әлем дік аренада зайырлы мем-

лекетіміздің ұлт тық тілінің, мәдениетінің 

�ркендеуіне әкелер жол. Бүгінгі жаңа 

заманауи талапқа тіл реформасын 

сәйкестендіріп, күшейту – «Мәңгілік 

ел» идеологиясын толыққанды жү зеге 

асыруға зор мүмкіндіктер беріп отыр. 

Бұл ретте ұсынылып отырған әдісте-

мелік жұмыстар қазақ тілінің латын 

әліпбиіне к�шу мәселесінің теориялық 

аспектісін қамтып қана қоймай, жоба 

арқылы қамтылатын бірыңғай жұмыстар 
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Институт басшылығы Таңаттың 

алған білімін, алғырлығын, ізденгіш-

тігін ескеріп оқу орнында қызмет 

етуге алып қалды. Бұрын Алматы шет 

тілдері педагогикалық институты, 

кейін Абылай хан атындағы Ха лық -

аралық қатынастар және әлем тіл-

дері университетінде оқытушы, аға 

оқытушы, кафедра меңгерушісі, ағыл-

шын тілі факультетінің деканы болып 

қырық жылдан астам қызмет атқарды.

2011 жылдан Абай атындағы 

Қа зақ ұлттық педагогикалық уни-

верси  тетінде қызмет етіп келеді. Бір 

кездері аталған университетке қа-

расты К�птілді білім беру институтына 

басшылық етті. Бұл күнде осы инс ти-

туттың беделді профессоры.

Таңат Тәңірбердіқызы �зінің 

жазғаны, қосалқы автор болғаны бар 

300-ге жуық еңбектің авторы. Олардың 

ішінде ғылыми еңбектері, оқулықтар, 

оқу құралдары және басқалар бар. 7 

ғылым кандидатының, 2 PhD (док-

тор), 50-ден астам магистранттардың 

зерттеу жұмыстарына, 250-ден астам 

дипломдық жұмыстарға ғылыми 

жетекшілік етті.

Еңбектерінің ішінен қазақ мек-

тептерінің 5-11 сыныптарына ар-

налған «Ағылшын тілі», мемлекеттік 

қыз метшілерге арналған т�рт деңгейлі 

«Ағылшын тілі»,  ағылшын тілді 

шетелдіктерге арналған «Қазақ тілі» 

оқулықтарын, тақырыптық с�здіктерді 

б�ле-жара айтуға болар еді. Қазақ тілін 

үйрететін оқулық («Kazakh Textbook») 

АҚШ-тың Конгрестер кітапханасында 

тіркеліп, басылған. Ол әлемнің 70 

елінің оқу үдерісінде оқытылады.

Ғалымның к�п жылғы еңбегінің 

жемісі – «С�йлеу әрекеті онтогенезі» 

монографиясы. Мұнда адам бала сы-

ның алғашқы с�йлеуіндегі синтак-

сис тік даму және оның лекси калық, 

грамматикалық мағыналарға ұласу 

ерекшеліктері және осы ерекше-

ліктердің адам баласының когнитивтік 

дамуының к�рсеткіші екендігі ғылыми 

зерттеу тұрғысында қарастырылған. 

Еңбекті жазу барысында 2000 балаға 

зерттеу жұмысын жүргізеді. С�йтіп 

баланың ана тілін меңгеру үдерісі 

жайлы бағалы ғылыми тұжырым 

жасады. Ғылыми-зерттеу нәтижесі 

АҚШ-та, Британияда, Румынияда, 

Ресейде �ткен халықаралық форум-

дар мен симпозиумдарда баяндалды. 

Ақырында «С�йлеу әрекеті онтогенезі» 

атты ғылыми мектеп �мірге келді.

АБАЙ С4ЗІНІҢ 
ҚҰДІРЕТІ

1991 жыл. Бұл оның Аризона уни-

верситетіне алғаш барған кезі екен. 

Бірақ соған қарамастан оқу орны 

орналасқан Туссон қаласын біршама 

біледі. Сабақтан шыққаннан кейін 

сауда үйіне соғады. 

– Ол кезде біздің елде ірі Сау-

да үйлері салына қоймаған, – дейді 

Таңат Тәңірбергенқызы. – Мұндағы 

Сауда үйіне кірсеңіз, к�шелерде 

келе жатқандай боласыз. Жан-жақта 

тал-терек. Күндізгідей жап-жарық. 

Маңайда манекендер. Олар жасанды 

емес, кәдімгі тірі адамдар. Бірақ жаны 

жоқ секілді қатып қалған. Бұл да ақша 

табудың бір жолы. Оларды жиырма-

отыз минут сайын ауыстырып тұрады.

Кешкі тоғыз болып қалыпты. 

Сыртқа шықсам қап-қараңғы. Аял-

дамаға келдім. Ешкім жоқ. Такси тоқ-

тамайды. Қайда тапсырыс берерін де 

білмеймін.

Бір кезде қасыма аласа бойлы 

американдық келді.

– Сіз шет елден келген адам 

секілдісіз. Енді автобус жүрмейді. Бұл 

жерге такси тоқтамайды. Мен сізді 

апарып тастайын, – деді.

Мен оған  сенбедім.  Шынын 

айтқанда, қорықтым.

– Жоқ, рақмет. Мен қашықта 

тұрмаймын. Тіпті болмаса жаяу бара-

мын, – дедім.

Екеуміз ағылшынша с�йлесіп 

тұрмыз.

– Қайда тұрасыз? – деді.

Тұратын жерімді айттым.

– О-о-о, оған таңертең жетесіз. Бұл 

арадан едәуір қашық.

Бәрібір де оның айтқанына к�н-

бедім.

Ол сәл тұрды да кетіп қалды. Алай-

да он минуттан кейін қайта келді.

Маған іштегі сырын ақтарды. 

Профессордың баласы екен. «Нашақор 

болғанмын» деді. Мұны естіп одан 

сайын қорқайын. +кесі орыс тілінен 

сабақ беріпті.

– Сіз қорықпаңыз. Мен қазір 

түзелгенмін. Бүгінде сауда үйінде 

жүкші болып істеймін, – деді.

+лі тұрмын. Машина жоқ. +лгі 

жігіт қасымда арлы-бері жүр.

– Мені тыңдаңызшы, – деді ол бір 

уақытта.

– Ал, тыңдайын.

Сіз сенесіз бе, сенбейсіз бе? Бей-

таныс жігіт қазақша с�йлеп тұр. Hз 

құлағыма �зім сенер емеспін.

– +семпаз болма әрнеге,

Hнерпаз болсаң арқалан.

Сен де бір кірпіш дүниеге,

Кетігін тап та, бар қалан, – деген 

кезде шалқамнан түсе жаздадым.

Hзіміз білетін Абайдың �леңі...

Hлеңді үйреткен осыдан екі жыл 

бұрын осы қалада оқыған Қайрат 

есімді қазақ жігіті екен.

– Ол жігітке рақмет. Нашақорлыққа 

салынып кетіп едім. Абайдың с�зі 

мені тоқтатты. Қайрат: «Сен де бір 

кірпіш дүниеге, Кетігін тап та бар 

қалан» дегенді маған бүге-шүгесіне 

дейін түсіндірді. Оның с�зінен кейін 

«Неге мен басқалар секілді �мірден �з 

орнымды таппауым керек?» деп ойла-

дым. Нашақорлықты қойып, жұмысқа 

орналастым. Бір жағынан универси-

тетте оқып жүрмін.

Ғажап! Абайдың т�рт жол с�зі ай-

жетектеп аудиторияға апарды. Екеуі 

бір лекцияны кезек-кезек оқыды. Үш 

күн осылай үйретті. Содан кейін «Енді 

�зің оқисың» деді. Амал жоқ, тәуекелге 

барды. Студенттер – американдық 

жастар, оның үстіне т�ртінші курстың 

студенттері. Бекер үркіпті, бәрі де 

ойдағыдай болды. Студенттер лек-

цияны жақсы қабылдады. Міне, осы 

күннен бастап шетелдіктерге дәріс 

оқып, сабақ беру қалыпты дағдыға 

айналып кетті.

Англияда әдістемелік тәжірибеден 

�тіп жүргенде Сара Медеуз деген 

негізделген. Американдық, британдық 

ғылыми мектептердің түп тамыры 

Л.Выготскийдің әлгі еңбегінен нәр 

алған. Аталған еңбекке мынандай 

ойлар �зек болады. Бала білім алуға, 

пәндерді оқуға дайын ба? Оның миы 

дамып, пісіп-жетілді ме? Осыған мән 

берілуі керек. Егер бала дайын болса, 

білім берудің ең т�менгі баспалдағы 

жасалуы керек. Содан кейін кезек 

жоғары басқышқа беріледі. Осы екі 

аралықта білім жалғасын табады.

«Қазақ тілі әліпбиін латын гра-

фикасына к�шіру ж�нінде Ұлттық 

комиссия құрылғаны белгілі. Мен 

осы комиссияның әрі осы комиссияға 

қарасты орфография тобының мүше сі-

мін. Орфографиялық топ емле ереже сін 

жасады. Сынақтан �ткіздік. Енді наси-

хат жұмыстары жүріп жатыр. Орфо-

графиялық топтың отырысында ереже-

нің т�рт түрлі вариантын ұсындым. 

Бала бақшадағы және 1,2-ші сынып 

оқушы ларына емленің ережесіз түрін 

жасау керектігін айттым. Бұл қалай? 

+ріптер мен к�рнекі құралдар (ку-

бик, кілемше, сурет...) жасау арқылы 

оқыту. 3-тен 8 сыныпқа дейін ережені 

нақтылап, баланың ойлауына ыңғайлы 

етіп, одан әрі 8 сы ныптан бастап сту-

денттерге, ересектерге, т�р тінші, басқа 

тілді аудиторияларға арнап жазу. Осы 

ойлардың келуіне С.Медеуздің және 

Л.Выготскийдің жоғарыда тілге тиек 

еткен еңбектері түрткі болған еді» дейді 

Таңат Тәңірбердіқызы. 

ала алады. +рине, оқулықтың болғаны 

жақсы. Бірақ оқулыққа тым байла-

нып қалуға болмайды. Біздің қазіргі 

жас мұғалімдер оқулықтан ажырағысы 

келмейді. Оқулықтағы мәтіндердің 

астарында не жатқанын білмейді. 

Оқулықта не жазылса, соны қайталаумен 

шектеледі.

Болашақ мұғалімдерді даярлауға 

түбегейлі �згеріс қажет. Мәселен, 

ағылшын тілі мұғалімін даярлауда. 

Ағылшын тілін ағылшын мәдениеті, 

ағыл шын тарихы, ағылшын ментали-

теті арқылы үйреткен ж�н.

Ең басты тұлға тіл үйренуші мен 

ұстаз. Осы екі тұлға арасында үйле сім-

ді лік болса тілді тез үйренуге болады. 

Бұл айтылғандар қазақ тіліне де 

қатысты. Қазақ тілін қазақтың мә-

дениеті, тарихы, дәстүрі арқылы үйрету 

керек. Былайша айтқанда тіл үй рену-

шіні қазақыландыру керек.

Америкада болғанымда американ-

дық екі топқа қазақ тілінен сабақ бердім. 

Оларға қазақтың мақал-мәтел деріне 

дейін үйреттім. Бір с�збен айтқанда 

американдықтарды қазақыландыруға 

күш салдым.

Алғашқыда қызық болды. Аудито-

рияға кірсем студенттер аяқтарын 

столдың үстіне қойған. Ең алдымен 

к�зіме түскені бас емес, аяқтар. «Қазақ 

тілін үйренгілерің келсе аяқтарыңды 

к�теріп отырғандарыңды қойыңдар. 

Қазақтар үшін бұл масқара саналады. 

Олай жасамаңдар» дедім. Айтқанымды 

тыңдады. Ж�нге келді. Есіктен кірсем 

қарсы алып, орындықты жақындатып, 

құрмет к�рсететін болды. 

Кетер кезде бәріміз дүкенге бардық. 

Ет сатып алдық. С�йтіп американдық 

студенттеріме қазақша ет дайындап 

бердім.

Қазақ тілін үйренгісі келетін орыс 

тілділерге де жоғары деңгейде сабақ бе-

руге болар еді. Hйткені, мүмкіндік к�п. 

Сабақты қазақ тілінің ерекшелігімен 

байланыстыра �ткізсе. Сонда тілді 

үйрену қиын болмайды. Бізде қалай? 

Оқулықтағы күрделі мәтіндерді, �лең-

дерді жаттатқызады. Бұдан бала түгілі, 

ересек адамның �зі  қашқақтайды. 

Бірден ережені айтамыз. С�йлетпейміз. 

Қызықтыру керек. Жаңа айтылғандай, 

ұлттың мәдениеті, тарихы, дәстүрі 

арқылы.

Елбасы биылғы Жолдауында са-

палы білім берудің маңыздылығын, 

мұғалімге жағдай жасаудың қажеттігін 

айтты. Hте дұрыс. К�ңілден шығады.

Мұғалім – мәртебелі мамандық. 

Дәрігерді, инженерді, ғарышкерді... 

тағы басқаларын даярлайтын мұғалім 

ғой. Кәсіп иелерінің бәрі мұғалімнің ал-

дынан �теді. +сіресе педагог мамандар 

даярлайтын жоғары оқу орындарының 

жұмысын қайта қарау керек. Қазір 

бұрынғы ізбен жүретін заман емес. 

Маман даярлау күрделі мәселе. Оған 

жаңашыл к�зқарас қажет.

Қазір неге мемлекеттік мәртебесі 

АНА ТІЛІНІҢ ҚҰНАРЫНА 
ҚАНЫҒЫП ӨСУІ ТИІС

Таңат АЯПОВА, 
филология ғылы мының 
докторы, профессор:

ҚҰНДЫ ЕҢБЕК 
ҚҰНЫН ЖОЙМАЙДЫ

Жер к�рген жақсы. Ел к�ріп жүріп 

түрлі адамдармен кездесесің. Тіпті 

кейбіреулерімен тонның ішкі бауын-

дай араласып та кетесің. 

1991 жылы «Ағылшын тілінің тари-

хынан» сабақ оқып жүргенде Америка-

да Аисмер деген профессор сынақтан 

�ткізді. Таңаттың білімін жоғары 

бағалады. «Саған енді студенттер ал-

дында лекция оқуға болады» деп ақ 

батасын берді. Алғашқы күні қолынан 

бар қазақ тілі �з тұғырында тұрған жоқ? 

Мұның бір себебі сабақ беруімізде. 

Бұл іске білікті ұстаздар тартылуы 

тиіс. Қазақ тілін орыс, ағылшын 

тілдерінен артық етіп беру керек. Оның 

ғажап тіл екендігін әрі тез үйренуге 

б о л а т ы н д ы ғ ы н  т ы ң д а у ш ы л а р д ы 

қызықтыра отырып дәлелдеген дұрыс.

Қазақ бала бақшаларында, қазақ 

мектебінің бірінші, екінші сыныпта-

рында басқа тілдің жүргізілуіне ғалым, 

ұстаз ретінде �з басым қарсымын. 

Бала ана тілімізде дамуы тиіс. АҚШ-та 

к�птеген бала бақшаларды араладым. 

Олар ешқандай шет тілін оқытпайды. 

Баланы тек �з тілдерінде жан-жақты 

дамытады.

Мен үштілділікке қарсы емеспін. 

Керісінше, қайта қолдаймын. Бірақ 

ол тілдерді қай уақытта беру керек? 

Мәселе осында. Hзге тілді үшінші 

сы ныптан бастап оқытса да кеш 

емес. Оған дейін бала жетілу керек. 

Физиологиялық жағынан қатаю керек. 

Аяғынан нық тұруы керек. Салған бет-

тен үш тілді қатар оқытса бала дүбара 

болып шығады. Hзінің ана тілін, не 

орыс, ағылшын тілдерін білмейді. Бала 

т�л мәдениетінің есігін ана тілінде ашу 

керек. Мектептерде химия, биология, 

физика пәндерін ағылшын тілінде 

оқытып жатыр. Бұл дұрыс емес. Оқушы 

бұл пәндерді �з тілінде меңгеруі керек. 

Мәселен кейбір балалар әлгі пәндерді 

ағылшыншадан г�рі �зінің ана тілінде 

жақсы түсіндіруі мүмкін. Тіл білмеді 

екен деп ондай оқушыларды шеттеткен 

қалай болады? Осыны неге ойламасқа...

Ең алдымен ағылшын тіліне жетік 

кадрлар даярлау керек. Химияны, био-

логияны, физиканы еркін түсіндіре 

алатын бізде кадр жоқ. Бар болса да 

саусақпен санарлық. Алайда оларды 

нағыз мамандар деп айта алмаймыз.

Мектептерде эксперименталь-

ды топ ашылғанын қалаймын, оған 

�зі оқығысы келетін балаларды ғана 

тартқан ж�н. Жаппай оқытқан дұрыс 

емес. Бұл менің жеке пікірім.

«ЕЛБАСЫДАН 
ҮЙРЕНГЕНІМ К4П»

Кейіпкерімізбен әңгіме барысын-

да бізді ерекше қызықтырғаны – �зі 

сабақ берген Елбасының ағылшын 

тілін қалай үйренгендігі еді. Бұл тура-

лы сұхбаттасымыз былай деді: «Сабақ 

барысында айрықша байқалғандығы 

Нұрсұлтан +бішұлының қандай іске 

де жауапкершілікпен қарайтындығы 

әрі еңбекқорлығы. Ерекше талантты 

екендігі. Ағылшын тілін �те жақсы 

меңгеріп кетті. Тілді білуі т�ртінші 

деңгейге дейін жетті.

Алдымен сабағымызды шағын 

кітапшалардан бастадық. Оқығаны-

мызды бірлесе талқыладық.

Сабақты ол кісінің жұмысынан тыс 

уақытта жүргіздім. Берілген тапсыр-

маны мүлтіксіз орындады. Мен сабақ 

берген адамдардың ішіндегі ең талант-

тысы, алғыры Елбасы болды.

Hз басым Елбасыдан к�п нәрсе 

үйрендім. Жұмыс істеу тәсілдеріне 

қанықтым. Сол үшін де ол кісіге деген 

ризашылығым шексіз».

Таңат Тәңірбергенқызының жо-

спарында алдағы уақытта Мемлекет 

басшысы туралы әсерлі ой-толғанысқа 

толы мақала жазу бар екен. Ол жұрт 

назарын аударар дүние болып шы ға-

тынына біз де сенімдіміз.

Бәрін айт та бірін айт. +лемдік ірі 

тұлғаға айналған ел басшысына сабақ 

беру де әркімнің қолынан келе бер-

мес. Мұндай зор жауапкершілік таң-

дау лының таңдаулысына, бірегейдің 

бірегейіне ғана жүктеледі. Демек Таңат 

Аяпова сондай даралар дың қатарында.

Студенттермен жиі  кездесетін  

ұстаз-ғалым ұлттық тәрбие берудің 

маңыздылығын жиі айтып отырады. 

Ұлттық тәрбиені жүйелі жүргізбесек, 

одан қол үзіп қалсақ жаһанданудың 

шаңына к�міліп қалады екенбіз. Оның 

пікірінше қазіргі жас ұрпақ намыссыз 

емес. Олардың ішінде де дарынды-

лары, таланттылары бар. Үлкендер 

кейінгі толқынға бағыт-бағдар беріп 

отыру керек. Жақсылыққа үйретіп, 

жамандықтан жирендіріп отырған аб-

зал. Жастар қолдауға зәру. Осы ретте 

Елбасының жүргізіп отырған саясаты 

қолдауға тұрарлық. Мемлекет басшысы 

соңғы кезде министрліктерді басқаруға 

жас кадрларды тартуда. Бұл болашақты, 

ертеңді ойлағандық. Hйткені елдің ертеңі 

жастардың қолында. Президенттің 

келер жылды Жастар жылы деп жария-

лауы жайдан жай емес. Осының �зі аға 

ұрпақтың ізбасарларына жасап отырған 

шынайы қамқорлығы.

«Ұлттық құндылықтарымызды 

қастерлеп, ұлт үшін қызмет етсек біздің 

еліміз де, тіліміз де мәңгілік болатыны-

на сенім мол» дейді ол.

даладағы американдыққа әсер етіп, 

жамандықтан алыстап, жақсы жолға 

салып тұр. Бір жағынан таңыр қадым, 

бір жағынан сүйсіндім

Ол мені баратын жеріме апарып 

тастады. Мекен-жайы, телефон н�мірі 

жазылған карточкасын берді.

Екеуміз жақсы араласып тұрдық. 

Мен елге кетерде к�зіне жас алып, 

шығарып салды.

Біраз уақытқа дейін хат жазысып 

тұрдық. Кейін хабарласа алмадық.

БІЛІМНІҢ ПАЙДАСЫ

Жұмыс бабымен Ұлыбританияға 

жиі баратын ғалым бұл жердің та-

рихын жете  зерттеген.  +сіресе 

Британияның байырғы тұрғындары – 

кельт туралы к�п біледі. Кельттің бір 

ұрпағы британдықтар деген болған. 

Британдықтар аралы деп аталуы да 

соларға байланысты. Бұл атауды бер-

ген де кельттер. Кельттердің алдында 

да тайпалар болған секілді. Бірақ 

олар ешқандай белгі қалдырмаған. 

Сондықтан да олар ж�нінде ештеңе 

айтылмайды. Кельттер болса жер-суға 

ат берген. Англдар мен саксондар кел-

геннен кейін, оларды таулы аймаққа 

қуып жіберген. Қазір қарасаңыз, 

шотландықтар, ирландықтар таулы 

аймақта орын тепкен. Жалпы, Таңат 

Тәңірбердіқызы кельттер ж�нінде 

таңнан кешке дейін жалықпай әңгіме 

айтуға бар.

Бірде мынадай жағдай болады. 

Нью Каста қаласында таксиге оты-

рады. Байқайды, такси жүргізушісі 

ағыл шын ша акцентпен с�йлейді екен. 

«Неге сіз акцентпен с�йлейсіз. Сіз, 

сірә кельттің ұрпағы боларсыз?» дейді. 

Анау болса: «Сіз қайдан білесіз?» деп 

таңырқай қарайды. Бұл болса универ-

ситетке жеткенше кельттің тарихын 

әңгімелеп береді. Межелі жерге жет-

кенде ұсынған ақшасын да алмайды. 

Таксиден түсерде: «Сіз менің ата-ба-

баларым ж�нінде жақсы айттыңыз. 

Мен кельттің ұрпағымын. Сол себепті 

акцентпен с�йлеп тұрғаным. Менің 

сізден бір �тінішім бар. Сізді бір топпен 

кездестіргім келеді. Осы әңгімеңізді 

соларға да айтсаңыз» дейді. 

Жүргізушінің �тінішін аяқ асты 

етпей, сол күні кешкілік қонақүйде 

он шақты қарт адамдармен кездеседі. 

Е к і  с а ғ а т қ а  с о з ы л ғ а н  ә ң г і м е г е 

тыңдаушылар риза болады. Олар 

кетерде рақметтерін айтып, сый-

сияпаттарын жасайды. «Бір жағынан 

�зім қуандым, екінші жағынан оларды 

қуанттым. Білімнің пайдасы деген осы 

екен» дейді Таңат Тәңірбердіқызы. 

БАЛА

ғалыммен танысады. Осы ғалымның 

ғылымдағы �мірінде әсері зор болды. 

С.Медеуздің қазақшаға аударғанда 

«Бала ойлаушы адам» деген кітабы бар. 

Hте құнды еңбек. Ғалым бұл кітапты 

жазарда Лев Семенович Выготский-

дің «Мышление и речь» деп аталатын 

кітабын пайдаланған. Кітап орыс 

ті  лінен ағылшын тіліне аудары-

лып басылған. С.Медеуз Таңаттың 

Қазақ станнан келгендігін, орысша 

с�йлейтіндігін біліп, іздестіріп тау-

ып алады да Л.Выготскийдің кітабы 

ағылшыншаға дұрыс аударылған-

аударылмағанын біліп беруді �тінеді. 

Бұл кейбір нақтылайтын жері барын 

түсіндіріп және ол с�здерді к�рсетіп, 

жалпы аударма дұрыс жасалғанын 

айтады. Шетелдік ғалым бұған риза бо-

лып, алғысын білдіреді. К�мектескені 

үшін ақша да ұсынады. Осыдан кейін 

екеуінің арасында тығыз байланыс 

орнайды. 

Л.Выготский ж�нінде бірер с�з. 

Hте мықты ғалым. 1934 жылы Ресей-

ден қуылған. С�йтіп Америкада �мір 

сүрген. +лемде «сыни тұрғыдан ойлау» 

деген тұжырым бар. Ол Л.Выготскийдің 

«Мышление и речь» атты еңбегіне 

ҚҰЛАҚ САЛАР КЕҢЕС

Таңат Тәңірбедіқызының �мір ден 

түйгені мол. +сіресе білім саласына, 

тілге үйренуге қатысты айтары к�п. Реті 

келіп тұрғанда түйдек-түйдек ойлардың 

бір легіне кезек беріп к�релік:

– Тілді үйрену жасқа байланысты 

емес. Бұған нақты бір мысал кел тірейін. 

+небір жылдары қалада қосымша курста 

сабақ бер дім. Тың даушылардың ішінде 

74 жастағы үлкен кісі болды. Ол кісінің 

курсқа келіп жүрген себебі, немересі 

американ дық қа тұрмысқа шығыпты. 

«Күйеу баламмен ағылшынша с�йлес-

кім келеді» дейді. Ақырында тілді 

үш деңгейге бітіріп шықты. Содан 

Америкаға кетті. Бір жылдан кейін 

қайтып келді. Ағылшынша сайрап 

тұр. «Американдықтардың қандай 

адам  дар екенін білдім» дейді. Оқуын 

қайта жалғастырды. С�йтіп тілді бес 

деңгейлік дәрежеге дейін үйреніп алды.

Тілді үйрену үш нәрсеге байланыс-

ты. Бірінші, адамның алға қойған 

мақсатына, екінші еңбекқорлығына, 

талапшылдығына, ізденгіштігіне, үшінші 

мұғалімге. Білімді, тәжірибелі мұғалім 

кез келген оқулықтан �зіне қажеттіні 
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АҚИҚАТ АЙНАСЫ
Немесе жазушының 

шырғалаңы мен қысастыққа толы 
хикаясын білеміз бе? 

Ұзақ уақыт бойы ресми Кеңес әдебиет-

та нығышы әртүрлі себеп-салдармен ал дар-

қатып, қазақтың ұлы жазушысы Мұхтар 
�уезов пен оның «Абай жолы» дәуір-

намасы туралы шырғалаңға толы бүкіл 

шындықты жасырып келді. С�йтіп, 1962 

жылы шыққан «Қысқаша әдебиет анық-

тамалығында» А.Нұрқатов бүйтіп тұ-

жырымдады: «1942-1947 жылы жазылып, 
1949 жылы КСРО мемлекеттік сыйлығын 
алған «Абай» роман-дәуірнамасының (1-2 
том) бірінші кітабы басылып шықты. 1952-
56 жылдары жарық к/рген «Абай жолы» 
рома ны ның екінші кітабында суреткер 
Абайдың ха лықпен байланысына назар ау-
дартады (...)».

Бірақ, кешіріңіздер, +уезов дәуірна-

масының бірінші кітабын 1942 жылы емес, 

30-жылдардың ортасында бастаған жоқ 

па еді. 

1949 жылғы бір сұхбатында жазушы 

«романның тұңғыш үзіндісі А.С.Пушкиннің 
1937 жылғы мерейтойы қарсаңында жазыл-
ған еді» деп хабарлады. 

Алайда +уезовтың с�зі шындық пен 

сәйкес келмей тұр. Бел шешіп басталған 

романның беташары – «Татьянаның қыр-

дағы әні» деген атпен баспадан 1936 

жылға жетпей жарияланды.

МҰХТАР �УЕЗОВ

1949 жылғы «Абай» ро-

ма ны ның Мәскеу басылы-

мы ның соңғы с�зінде белгісіз 

біреу былай деп жеткізеді: 

«1937 жылы М.�уезов қазақ 
жазба әдебие тінің іргетасын қалаған 
Абай Құнанбаев тың /мірі мен қызметі 
жайындағы жарияланымдарды сұрыптауға 
кірісті. Солардың негізінде 1942 жылы �уезов 
«Абай» романының бірінші, 1947 жылы 
екінші кітаптары жарияланды (Дерекк�зі 

1949 ж. Мәскеудің «Советский писатель» 

басылымы бойынша алынып отыр).

Бұл тұста +уезовтың Абаймен айналы-

суы 20-жылдардың басынан басталғанын 

нақтылай кеткен ләзім: «Жазушы 1949 
жылы қазақ ақынының /мірі 1923-1925 
жылдардағы студент кезінен қызықтыра 
бастағанын айтып, «Казахстанская прав-
да» журналистеріне сыр шертті. �лбетте, 
сол кездің /зінде менің болашақ романымның 
кейіпкерін  тікелей білетін кіс ілерді 
кездестірдім. �лі күнге дейін Абайдың 
шәкірті К/кбаймен /ткізген әсерлі әңгіме са-
намда сайрап тұр. Талдай кетсек, ол маған 
Балқыбек құрылтайына арналған тарауда 
суреттелген таптырмас деректерді берді». 

Б і р қ а т а р  ж а н а м а  м ә л і м е т т е р г е 

сүйенсек,  +уезов Абай туралы ро-

манды талапкер кезінің �зінде ойлап 

жүрген болып шығады. +йтсе де, бұл 

қияметке 1930 жылғы қамау кедергі жа-

сайды. Қызылк�здер айыпкердің ұлттық 

«Алаш» партиясында барлығын мін 

етіп тақты. Тағы бір жаңсақтық. Кеңес 

кезіндегі к�птеген анықтамаларда үш 

кітаптан тұратын Абай туралы эпопеяны 

тек қана бір тәржімашы Леонид Соболев 

деп к�рсетілген. 1949 жылғы Алматы 

жазбагерлерімен жасасқан сұхбатында 

+уезов те тек жалғыз Соболевтің есімін 

айтады. «Романның орысша аударма-

сы хақында сіздің пікіріңіз қандай деп 

сұрағанда (бұған дейін дәуірнаманың екі 

кітабы жарық к�рген болатын) ол: 

«Аударма мен Л.Соболевтің редакция-
сы шынайы шеберлікпен жасалғаны мені 
қуанышқа б/лейді. Біз Л.Соболевпен бірігіп 
пьеса жаздық, бірлесіп қазақ әдебиеті 
тарихы бойынша жазбалар дүниеге келді. 
Соболев қазақ тұрмыс-тіршілігін тама-
ша біледі, ұдайы қазақ қаламгерлерімен 
шығармашылық қарым-қатынаста байла-
нысып отырды. Орыс аудармасының біршама 
б/лімдері бір-бірімізбен күн сайынғы тығыз 
аралас-құралас болғанымыздан туды» деп 

ағынан жарылады. 

Бірақ жеме-жемге келгенде +уезов да-

рабоз даңғайыр дәуірнамасының тұңғыш 

тарауларын тәржімалауға тырысқан Со-

болев қана емес, «Абайдың» алғашқы 

аудармасына Шәріпова кіріскен. Оның 

кейбір  беттері  қазақ  баспас�з інде 

30-жылдардың басында басылған еді. Де-

генмен, бәрі де тек қана шағын к�лемде 

екі-үш үзінді жарияланумен шектелді. 

Жалпы алғанда, Шәріпова деген кім? Бұл 

сұрақты 2018 жылы шілдеде +уезовтың 

ұлы – Мұрат Мұхтарұлына да қойдым. 

+йтсе де, ол тәржіманың сапасы әкесін 

қанағаттандырмағандықтан жаңа аудар-

машы іздеген болуы керек деп топшылады 

да қойды. Айта кетсек, кейіннен Шәріпова 

�лжаппар �бішевтің «Біздің буын» хикая-

тын аударып шықты. Шәріповадан соң 

«Абайды» аударуға Темірғали Нұртазин 

талпынды. Одан кейін бұл жұмысқа Анна 

Никольская жегілді. Шынтуайтында 

бұл адамдар кім еді? «Абайдың» т�лбасы 

тәржімашысының бірі Анна Никольская 

қайдан пайда болды? 

Анна Никольскаядан бастайын. Ол 

туралы М.Лепехин 2005 жылы жария 

к�рген ХХ ғасырдағы үш томдық орыс 

әдебиетінің �мірбаяндық с�здігінде там-

тұмдап сыздықтап айтып кетеді. Ол туралы 

Ресей әдебиеті мен �нерінің мемлекеттік 

мұрағатынан (РГАЛИ) толығырақ мәлімет 

табуға дәмеленіп едім. Солай бола тұрса 

да, біраз жылдар бойы зерттеушілерге 

631 қордағы 30,40 және 41 тіркемелерде 

к�рсетілген істерді ешқандай шартсыз 

беріп келген. Құзырлы мекеменің бас-

шысы Татьяна Горяева 2017 жылдың 

қарашасынан бастап бұрынғы қолданылған 

тынын айтудың керегі не? Бұндай айыпта-

удан соң әлгідей журналдардың редакторы 

мен авторлары әдетте түрмеге тартылады. 

Бұны +уезов пен Соболев білді ме? 

+лбетте. Онда олар �з мақаласын неге 

«+дебиет сынына» берді? +лде олардан 

«Знамя» мен «Новый мир» де бас тар-

тар ма еді? Бұл жерде бір ойдың т�бесі 

қылтиып тұр: яғни, бұл екі жазушыға 

ықпалы  Фадеевтен кем түспейтін адам-

дар қамқорлық білдірді. Олар кімдер? 

Меніңше, «+деби сын», яғни оның 

авторларының артында ең алдымен 

партияның жаңа идеологы – ВКП(б) ОК 

хатшысы А.Ждановқа, тіпті, Сталиннің 

�зіне тура шыға алатын П.Юдин тұрған 

шығар деп топшылауға болады. 

1939 жылдың аяғында +уезов «Абай» 

пьесасын жазып бітті. +йтсе де, Мәскеу те-

атрлары не дегенмен қызыға қоймайтынын 

түсінді, себебі олар үшін Абай есімі 

түкке тұрмайтын. Алматыға да +уезовтің 

иегі қышыған жоқ. Бұнда оның есіміне 

үнсіз тыйым салынған еді. Қазақ авторы 

ойлағандай сындарлы сәтте құтқаратын 

ықпалды қосалқы автордың пайда болуы 

еді. Сондықтан, +уезов  Соболевке қолқа 

салды. «Абай» пьесасынан үзінділер екі 

автордың атынан  «Литературная газетада» 

1940 жылы қаңтарда жарық к�рді.  Жарты 

жыл �ткенде Қазақ драма театрында 

оны қоюға А.Тоқпанов кірісті. Пьеса 

жеке кітап болып 1945 жылдың басын-

да Мәскеудің «Исскуство» баспасында 

жарық к�рді.

«Тарихи-/мірбаяндық «Абай» қасірет-
намасы Мұхтар �уезов пен Сталиндік 
сыйлықтың иегері Леонид Соболевтің 
жемісті достығының нәтижесі, – деп 

тұжырды Николай Львов бұл кітаптағы 

соңғы с�зде. – Екеуі үшін бұл тақырып 
кездейсоқ емес. Бұл пьесаға дейін М.�уезов 
Абай туралы роман жазса, ал, Леонид 
 Соболев бес жыл бойы орыс тілінде қазақтың 
бай эпосы, фольклоры мен осы заманғы қазақ 
жазушыларының шығармашылығын наси-
хаттаса, сонымен қатар, Қазақстан, қазақ 
театры, мәдениеті мен оның қайраткерлері 
туралы шынайы әңгімелер, очерктер мен 
мақалалар жариялады. Атап айтқанда, 
ол Абай Құнанбаевтың орысша «Лирикасы 
мен поэмалары» (Гослитиздатта шыққан) 
жинағының редактор құрастырушысы бол-
ды. Қазақ эпосы, фольклоры мен осы заманғы 
қазақ жазушыларының шығармашылығымен 
қалың оқырман арасында таныстыру-
да бес жылда (1935-1939) Л.Соболевтің 
еңбегі зор – олардың ауқымдылығы мен 
зәрулігін Қазақ КСР үкіметі мен кеңес 
жұртшылығы атап /тті. Сол себепті 1935 
жылдан бастап Қазақстан тақырыбы қазақ 
мақалдары, мәтелдері, қанатты с/здері 
мен айшықтығы оның флот тақырыбымен, 
теңіз әңгімелері һәм очерктерінің /зегімен 
қатар /ріліп отырады. Авторлардың Абай 
туралы пьеса жазу ойы 1939 жылы жазда 
бірігіп, «Қазақ халқының эпосы мен фоль-
клоры» атты монография туғызу үстінде 
пайда болды. Қазақ эпосы, оның әдебиеті 
және мәдениетімен терең таныстық. 
Қазақстанға деген сүйіспеншілік, ақырында 
�уезов пен Соболев арасындағы тығыз 
шығармашылық достық қарым-қатынас 
іргетас болып қалануына әсер етті. 

Пьесаны жазу барысындағы тәсіл қызық 
болғандығы сондай, ол ешнәрсеге ұқсамайды. 
Авторлардың бірнеше рет бас қосып, 
пікірлесіп, ойласып, достасуы нәтижесінде 
(жеке-жеке кейбір к/рініс пен кейіпкерлердің 
тіл қатысуына дейін) шығарма либрет-
тосы /те нақты құрылды. Сондықтан, 
пьесаның либреттосы орыс және қазақ 
тілдерінде ұқсас туды. Қасіретнама осы 
түрінде 1940 жылғы күзде Қазақстанда 
Кеңес үкіметінің орнауына 20 жыл толуына 
орай Алматыда қойылып, содан бері қазақ 
театрларының сахнасынан түспей келеді. 
Қазақстаннан тыс орыс театрлары сахна-
сында қою үшін авторлар әдет-ғұрып, с/з 
саптаулары мен қазақ тілінің Қазақстанға 
түсінікті ерекшеліктеріне байланысты орыс 
к/рерменнің ыңғайына қарай кейбір тұстары 
жеңілдетіліп, қайта қаралып шықты. Енді 
оны бес актінің орнына т/ртке түсіріп, 
к/рініс саны мен қатысушылар азайтылып, 
бір қалыпқа түсірілді. Сол күйі трагедия 
осында жарияланып отыр». 

АБАЙ ҚҰНАНБАЕВ 

Сол кезде, яғни, 1939 жылдың ор-

тасы мен 1940 жылдың басында +уезов 

қазақ тілінде �зінің Абай туралы бірінші 

романының к�п б�лігін жазып бітірген 

б о л а т ы н .  Б ұ н ы  қ а з а қ т ы ң  т а ғ ы  б і р 

әдебиетшісі – Сәбит Мұқанов �з хатында 

нақтылай к�рсетеді. Соғыс басталғанда 

+уезов Қазақстанға оралды. Ол санаулы 

айлар ішінде Абай туралы романның 

бірінші б�лімін аяқтады. 1942 жылы 

қолжазба Қазақтың біріккен мемлекеттік 

баспасының (Казогиз) тартпасына түсті. 

+уезовтың іштен шыққан шұбар жы-

ланын орыс тілінде к�руге әрекеттенгенін 

түсінуге болады. Аудармашыны атау 

қажет еді. +рине, жазушы Соболевке 

баруға теріс қарамайтын. Сталин орыс 

қаламгерін Америкаға жібергісі келетін 

хабары дүңкілдеп жетіп жатты. Ал Алма-

тыда тәржімашы табудың реті келмеді. 

Шариповамен жазушының соғысқа дейін 

байланысы үзілген болатын. Алматыда 

тұратын орыс жазушылары �з қотырын 

�здері қасып жатты. Қазақстанға қоныс 

аударған Мәскеу әдебиетшілерін де Абай 

қызықтыра алмады.

 +уезов торығу торына түсті.

(Жалғасы келесі санда)

Аударған 
Аян НЫСАНАЛИН

мира» – Ленинградтың байырғы тұрғынына 
әлі күнге Алматыдағы к/п нәрсе тосын 
әрі біртүрлі екенін айтты. Таныстары-
ма бала кезімнен к/ріп, тани алатын сол 
к/ктегі жұлдыздар да бұндағы Қазақстанда 
басқаша, тіпті, жат сықылды.

Мұхтар Омарханұлы қызынды. 
– Бұл түсінікті, – деді ол жауап беріп. 

– Отан деген ұлы күш. Ленинградта оқыған 
кезімде оның аспаны жатбауыр, /те-м/те 
жырақ һәм суық к/рінді. Ал, енді... Аспанға 
қарап, жұлдыздар туралы қиялдайсыз. Сізді 
қазақ елімен таныстыруымды қалайсыз ба? 
Сіз біздің жырларымызды орыс тіліне ау-
дарып жүрсіз ғой, біздің табиғатымызбен, 
халқымызбен, халық мұрасымен таны-
сып кетіңіз. Бұнда /зіңізді «үйіңіздегідей» 
сезінуіңіз ғанибет. Мен шыңдықпен келістім: 
әрине, ондай сәт тезірек туса. 

Мен арбалғандай тыңдап қалыппын. 
�уезов ғажап әңгімешіл еді. Қазақ аспаны 
мен үшін ашыла бастағандай. Жұлдыздар 
бойынша халқының ықылым аңыздарын 
оқығандай балаша тесіле бер. Ол бар ықыла-
сы мен жауап беретін. Фәлсапаларда /з алыс 
ата-бабаларының қиялына сүйсінеді. Бұл 
жаз кешінде �уезовтың әңгімесін алғаш 
тыңдадым. 

Дегенмен, +уезов пен Никольская 

бірінші мәрте бір-бірімен 1935 жылы Алма-

тыда емес, 20-жылдардың аяғында Ленин-

градта жүздесіп, бұнда ескі әріптестердей 

қарым-қатынас жасады дейтін жорамал 

бар. Бұл жерде олардың қашан таныс-

қан дығы маңызды емес. Hз кезінде екі 

жарым жыл түрмеде отырған +уезов әр 

қадамының аңдулы екенін жақсы білді, 

жер аударылған петербургтық келіншекпен 

кез-келген байланыс міндетті түрде арнайы 

қызмет пен жергілікті партия ұйымдарына 

белгілі болып, оған жаңа қолайсыздықтар 

әкелетінін түсінді. Соған қарамастан, ол 

Никольскаямен кездесуден іркілмей 1935 

жылы керісінше, әдейі жиі-жиі қонаққа 

шақырды. Никольская бойынан сол кездегі 

Алматыда жете бермейтін ерлікті байқады. 

Ондай періштедей әйелмен әңгімелесуге 

қазақ жазушысы да құштар болатын. Тез 

тәжірибенің маңсықталуына байланысты 

тарихшылары библиографиялық тізімді 

к�руге тыйым салды. Басқа деректерін 

іздеуге тура келді.

АННА НИКОЛЬСКАЯ

Никольская ұшан-теңіз білімнің ада-

мы болып шықты. 1924 жылы Ленин град 

университеті этнология-лингвистика 

факультетін тамамдап, мемлекеттік �нер 

тарихы инсти тутына орналасып, байырғы 

әдебиеттің стилі тарихы ж�ніндегі моно-

графияны қолға алады. Сонымен қатар 

зерттеуші «+лем әдебиеті» баспасының 

ұсынысымен Жорж Дюамельдің «Каффар 

ханзада» романын француз тілінен аударуға 

кіріседі. С�йткенмен, 30-жылдардың ба-

сында, Кеңес үкіметін мүлде мойындамай, 

1919 жылы большевиктер атып тастаған 

белгілі құқық профессоры болған әкесін 

алға тартады. Қыз басына жаңа қауіп бұлты 

үйіріле бастағаның сезіп, Никольскаяның 

анасы �зіне қол жұмсайды.

Чекистер Никольскаяны алып кетуге 

1933 жылдың қарашасында келеді. Оны 

ұстап берген Ғылым академиясы кітап-

ханасының директоры И.Яковкин деседі. 

+уелі тергеушілер оған академиктер Гру-

шевский, Перетц және басқалар бастаған 

Бүкілодақтық академиядағы «Т�ң керіске 

қарсы ұйымға» қатысы барлығын, одан 

соң жас оқымыстыны «славис тер ісіне» 

байланысты айыптады. Түрме бейшара 

әйелдің денсаулығын басыбайлы бұзды. 

Ол үнемі �з к�ңіл-күйін бақылай алмады. 3 

желтоқсанда ажал құша жаздаған т�тенше 

жағдай орын алды. Тексеруден �зі оңаша 

камерасына қайтып келе жатып, Николь-

ская құлап, 1934 жылғы тамызда орнынан 

тұра алмайтын дәрежеге жетіп еді. Сонан 

соң, Айрықша кеңес үш жылға кесіп, 1934 

жылғы к�кекте Қазақстанға жіберді.

Алматыға келіп, Никольская қазақ 

тілін айтақырдан бастап үйрене бастады. 

1935 жылдың к�ктемінің �зінде Республи-

ка Жазушылар одағында жергілікті санат-

керлер оның тәржімасындағы халық эпосы 

Вячеслав ОГРЫЗКО, 
«Литературная Россия» газетінің 
Бас редакторы

+уезов к�мек сұрап, неге тек  Собо левке 

барды? Себебі, Соболев Кеңес жазу-

шылары одағында жетекші бол маса да 

Қазақстан әдебиетшілерінің қамқоры 

болып есептелетін.  Бірінші рет екі 

марқасқа 1935 жылы кездесті. Ол жылдары 

Соболевтің басына да бұлт үйіріліп еді. 

Қаңқудан құтылу үшін Алматыға баратын 

Кеңес Жазушылар одағы бригадасын 

басқарып, Қазақстанға сұранды. Одан соң, 

Соболевтің жолы болды. Оның «Түбегейлі 

түзеу» романына еліміздің Бас оқырманы 

Сталин назар аударды. 1935 жылы 10 

желтоқсанда к�сем жазушылар одағының 

басшысы Владимир Ставскийге Соболевты 

жан-жақты қолдауға нұсқау берді. «Мейлі 

Соболев жаза берсін, – деп атап �тті  Сталин 

Ставскийге хатында. – Құлқы соқса қашан 

да. Қысқасы, еркелеуіне мүмкіндік бер... 

Оны сақтаңыз». Расында, одан кейін де 

Соболевтің басына күн туды. Бірақ ол идея 

негізінде емес, махаббат машақаты еді. 

Жазушы ашынасының бірі пәрменді ішкі 

істер халық комиссары Ежовтың әйелі 

болып шығады. Бұны Кремльде білгенде 

Ежов жазушыға бұрынғы жиналған жала-

ны қайта қозғады. Және Соболевті ажал-

дан жеке Сталин арашалап қалды. К�сем 

жазушы менменсіп кетпесін дегендей 1939 

жылы ақпанда елдің үлкен марапатын бер-

мей, небәрі кішкентай «Құрмет Белгісі» 

орденін бергізгені басқа мәселе, +уезовке 

Соболевтің кіммен ұйықтағаны маңызды 

емес, еліміздің бірінші тұлғасының ықы-

ласы ауғаны қажет еді. Ол Соболевті �зіне 

әлдебір панагер к�рді. 

ЛЕОНИД СОБОЛЕВ

Қысқасы:  «Соболев қиқаймады. 

+уезовпен ұғысқанда �зінің бас пайдасын 

да к�здегенге ұқсайды. 

 30-жылдардың аяғында +уезов 

«Қазақ халқының эпосы мен фоль-

клоры» атты ғылыми шағын еңбегін 

аяқтады. Баспас�зде ол басқа ныспы-

лармен шықты: +уезов пен Соболев. 

+уезовтың қатысы түсінікті.  С�зге 

қазақтағы фольклор к�птеген жанры  ның 

пайда болуының тарихын зерттеп, халық 

әндері мен ертегілерінің ерек шеліктерін 

анықтады. Ал, Соболев не істеді? Ол 

қазақ тілін білмеді және қазақ тілін-

дегі фольклорлық мұраларды жинауға 

қатыспады. Қазақтардың фольклорының 

мәтінін талдауға әлі келмейтін. Бәрінен 

бұрын Соболев мақаладағы мәтінге ша-

малы қол тигізіп, бірнеше үтірді ауы-

стырып қойды. Демек, бұнда басқа сәт 

қызықтырақ. +уезов пен Соболев атымен 

қазақ фольклоры туралы мақала «+деби 

сын» журналының 1939 жылдың аяғы 1940 

жылдың басындағы екі санында жариялан-

ды. Бұл басылым жазушылар мен ғалымдар 

ортасында біркелкі беделге ие емес еді. Hз 

атына айтылған ешқандай ескертулерге 

т�збей, шығармашылығын үздік үлгі са-

найтын кейбір әдебиет генералдары бұл 

басылымның тезірек жабылғанын қалап 

тыншыды. Олар журналдың бас идео-

логы – венгер зерттеушісі Г.Лукачтың 

сыртынан сыпсың с�з айтып, не істемеді? 

Ақыр соңында Кеңес жазушыларының 

жаңа басшысы Александр Фадеев пен 

оның сенімді қолшоқпарлары Вале-

рий  Кирпотин мен Владимир Ермилов 

«+дебиет сыны» партияға қарсы басылым 

деп атап ел басшысына шағымданып тын-

ды. Бұндай байланған жаладан кейін 1939 

бен 1940 жылдардың жағдайында не бола-

Қауесет +уезовті де айналып �тпеді. Ол 

жұмыстан босатылып, барлық кітаптары 

кітап ханалардан алынып тасталды. Жа-

ман шылықты күтпей, +уезов біраз уақыт 

Алма тыдан Мәскеуге кетуді дұрыс деп 

тапты. Кейіннен Майлинді қорғағаны 

үшін Қазақстан Компартиясының әкім ші-

лігінен шығарылған Мүсірепов те с�йтті. 

Никольская Қазақстаннан әл де қайда 

мүлде кетуіне мүмкіндік болмады. Құз-

ғын дар оны алып кетуге 1937 жылы 29 

қара шада келді. Бұл жолы ұзақ тергелген 

жоқ, 10 желтоқсанда тергеуші он жылға 

ең бек пен түзеу орнына кесіп, Солтүстік 

Оралға ж�нелтті. 1939 жылы желтоқсанда 

�з жа за сын жеңілдетуге тырысып, Сталин 

құ зы рына жүгінді. Hз хатында ол Қазақ-

стан да айдауда жүргенде мемлекет алдын-

дағы кінәсін жууға тырысқанын айтып 

тәпсірледі. 

«(Алматыға) жер аударылған жылдары 
мен ең алдымен Қазақстанның Мем лекеттік 
к/пшілік кітапханасында үздіксіз еңбек 
еттім, одан соң НКВД рұқсатымен Алматы 
қ. КНК мүшелеріне шет тілдерінің мұғалімі 
болдым, артынан профессор дәрежесіндегі 
доцент ретінде Алматы Педвузында сабақ 
беріп, сонымен бір мезгілде Қазақстан 
Жазушылар одағында кеңесшілік қызмет 
атқарып, �лкелік бас пада қазақ поэзиясы 
негізінде к/не эпосты аудардым, – деп жаз-

ды Никольская. – Екі жинақ шығардым. 
«Қыз Жібек» аңызы мен «ХІХ ғасырдағы 
к/терілісші қазақтардың т/ңкерісшіл 
жырлары» жарық к/рді. Қос аудармаға да 
әдебиеттанушылар мен түркітанушылар 
тарапынан тек мақтауға толы лебіз 
білдірілді (мәселен, Бүкілодақтық ғылым 
Академиясы Шығыстану институты, 
соның ішінде академик Самоилович). Бірнеше 
мәрте «Казахстанская правда», «Вечерняя 
Алма-Ата» газеттерінде менің жұмысымды 
құптаған сыни мақалалар жарияланды. 
Ақырында, 1937 жылы жазда Казпедвуз 
жанындағы арнайы француз курсының негізгі 
жетекшілерінің бірі етіп шақырылдым. 
Француз тіліндегі күн сайынғы т/рт сағат-
тық дәрісте бүкіл жазғы де малысым зая 

АРАСАТ
пен ҒАРАСАТ

«Қыз Жібектен» үзіндіні талқылады. Со-

нан соң сенімсіздігі үшін жер аударылған 

Петербург қызы Медеудегі қаламгерлер 

саяжайына шақырылып, оны +уезов ұзақ 

ұстап қалды. 

«Мен Алматыға сырт адаммын, – деді 

к�п жылдан кейін еске алып. – Қала 
сыртына, жалпы тауларға шығуым алғаш. 
Мен үшін бұндағының бәрі таңсық. Алатау 
баурайындағы табиғат та, тіпті жолдың 
әрбір бұрылысынан кездейсоқ шыға келетін 
жартас пен бірнеше күн тұрып, жұмыс 
істейтін киіз үйлер. Мұхтар Омарханұлы 
меймандос қожайындай қарсы алды. Бізді 
дастарқанға шақырған сәттерде мойын 
бұрып, уақыттың тез /ткені сонша, кеш 
түскені байқалмай қалды. Тау аңғарлары 
мен шатқалдарды жылдам іңір басады. 
Екеуміздің де сілеміз қатыпты. Мұхтар 
Омарханұлы маған киіз үй маңайындағы 
соқпақпен аздап жүріп қайтуды ұсынды. 
Айнала к/з түрткісіз қараңғылық пен 
жалқау тыныштық. Тек қана жанын-

да ағып жатқан әлдебір бұлақ сыл-
дыры мен киіз үйлерден булыққан 

әңгімелер естіледі. Үстімізден жап-
жақындығы сезіліп ірі жарық жұлдыздарды 
шашып тастағандай к/кторғын аспан 
т/ніп тұр. Жай әңгімелесіп келеміз. Ле-
нинградтан жақында ғана келген менен 
Мұхтар Омарханұлы Қазақстанда /зімді 
қалай сезініп, тіршілікке үйрене алғанымды 
сұрайды. Бұндағы маған «Солтүстік Паль-

арада Никольскаяның бүкіл +уезовтар от-

басымен дос-жарандай араласып кетуі кез-

дейсоқ емес. +сіресе, оның жазушы қызы 

Ләйламен шүйіркелесіп кетуі ерекше бол-

ды. Ол Ләйлаға мынандай �лең де арнады:

�мір оты лаулайды,
�рбір сәуле – талшықта.
Сенсең, бақыт баурайды.
Ж е р  а у д а р у  м е р з і м і  б і т к е н д е 

 Никольская Ленинградқа баруға бекінді. 

Онда ол бірден ауруханаға түсті. Одан соң 

оның Нева дағы қалада тұруы қолайсыз 

екені ай қын далды. Никольская Алматыға 

оралуға мәжбүр болды. Ал бұнда қаламгер 

қауым арасында дау-дамай �ршіді. +де-

биет  шілер бір-бірін к�рсетіп, ұстап беріп 

жатты. 

Бәрінен к�п Бейімбет Майлин таяқ 

жеді... Қазақстан Компартиясы Орталық 

комитеті мен Кеңестік халкомда жоғарғы 

лауазымды қолдаушысы бар дейтін Ғабит 
Мүсірепов суреткерді жазықсыз жағылған 

күйеден арашалауға тырысты. Алайда 

жатыпатарлар бұл тұста да қалғып қалмай 

оған к�лденең тартып қайдағы-жайдағыны 

қозғады. Мүсіреповтың атына Майлинмен 

үш күн той-томалақта арақ ішті деген жеңіл 

күнә тағылды. Ең қауіптісі к�сем Сталин-

ге Қазақстандағы ашаршылық жайында 

хабарлаған бесеудің хатының мұрағаттан 

табылғаны болды (оған қол қойғаны үшін 

сол кездегі Қазақстан басшысы Голощекин 

Мүсіреповты бір жылға жер аударды).

кете тіндіктен одан ұзақ бас тарттым. 
�йт кенмен, мен бас тартқан жағдайда 
фран цузша мендей білетін басқа маман 
филолог болма ған дықтан курсты жабу 
мәсе лесі туындады. Қазақстанға француз 
тілінен маман нұс қау шылар мен тәлімгерлер 
беретін жұмысты тоқыратуға себепкер 
болмайын деп, қандай ауыр болса да бұл 
курсты (тарихи және практикалық грамма-
тика һәм фонетика курсы) жүргіздім және 
1937 жылғы қыркүйекте тұңғыш түлектер 
түлеп ұшты»». 

�УЕЗОВ – СОБОЛЕВ 
БАЙЛАНЫСЫ ҚАЛАЙ ТУДЫ?

Пысықтайын: +уезов екінші қамаудан 

Қазақстаннан қашып құтылды. Тіпті 

Мәскеудің �зінде оны қамауға алмасы-

на сенімді емес еді. Мәскеуде жазушы 

бірден ықпалды жақтастарын іздеуге 

кірісуі таңқаларлық құбылысқа жатпайды. 

30-жылдардың аяғында бірінен кейін бірін 

түрмеге тыққандықтан, үлкен саясаткер-

лерге жүгінуге қаламгердің жүрегі дауа-

ламады. Қазақ қашқыны ірі ғалымдардан 

да қолдау таппады. Үміт жазушы Леонид 

Соболевта қалған болатын. 

М.Әуезов, С.Мұқанов, В.Тихонов, Л.Соболев
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отырғызылған. К�леңкелері саялы. 

Топырағы құнарлы, арамш�птен таза. 

Суы да м�п-м�лдір. Электр жарығы 

да ұқыптылықпен тартыл ған. Петро 

есімді к�ршісі болды. Hзі ұшқыш, жасы 

Илья ағамен шамалас. Бірақ қолының 

сумақайлығы бар. Ұсақ адам. Қолы 

лас. Бұрындары, кеңес одағы кезінде 

ұрлық жасағаны үшін бес-алты жыл 

түрмеге де отырып шыққан. Дәйім 

шаршап және кейіп жүреді. Қабағы 

бір ашылмайды. Денесі толық әйелі 

қан қысымымен ауырады. Балалары 

қараспайды.  Петро �зін де, әйелін де, 

балаларын да аса жақсы к�рмейді. 

К�рінгенмен айғайласып, жанжалда-

сып жүргені. Петро к�ршісі керегін ала 

берсін деп Ілекең саяжайдағы үйдің 

есігін әдейі бекітпейді.

К�ршісінің, діңі жуан жұпаргүл 

ағашы бар. Бұтақтары жан-жаққа тар-

биып қалың �скендіктен жерге дейін 

салбырап жатады.

– Мынау ағашты кішкене сирет пей-

сің бе? – деді бірде Илья.

– Сиреткім келмейді.

– Неге?

– Онда сандуғаштың ұясы бар. Бұтақ-

тарын сиретсем, ұясы бұзылады. Тыңдап 

к�ріңізші! Бұлбұлдың сайрағаны ғажап! 

Сол үшін ағашқа қолым к�терілмейді. 

Аяймын. Мен әр кезде бұлбұлдың әсем 

үнін ұйып тыңдаймын! Тыңдап жатып 

айрықша дем аламын! +сем әуенді есту-

ден еш жалыққан емеспін!

Ілекең ол кезде қазақ радиосының 

музыка редакциясында жұмыс істейтін. 

«Легенда» деген магнитофоны бар. 

Дауыс ты таза жазады. Радиода хабарлар-

ды к�ркемдік жағынан күшейту үшін, 

табиғаттың неше түрлі құбылыстарын: 

үндерін, дыбыстарын, тасыр-тұсыр 

керемет әуендерін, судың сылдырын, 

бұлттардың күркіреп, найзағай ой-

науын, құстардың ән салуын қосады. 

Композитор осындай әуендерге үнемі 

құлақ түріп жүретін. Бір күні саяжайда 

отырса, жұпаргүл ағашындағы бұлбұл 

сайрады дейсіз! Композитор бірден 

магнитофонға жазды. Мына қызыққа 

қараңыз!  Сандуғаш сайрап отыр. 

Бірақ қай жерде отырғаны белгісіз. Hзі 

к�рінбейді.

– Мазасыз дейміз! Ұсақ дейміз! 

Апыр-ай, ә?! Адам баласын түсінбейді 

екенбіз! Жүрегі қандай нәзік! – деп ой-

лады Ілекең. 

Осы оқиғадан соң Илья Жақанов 

к�ршісіне деген к�зқарасын �згертті.

 

«ҒАФУ ЕТІҢІЗ!..» 

Сері к�ңілді, �зі де әнші, �нер десе 

ішкен асын ысырып қоятын  Жамбыл 

е с і м д і  к � к ш е т а у л ы қ  а з а м а т т ы ң 

Кәкімжан деген атасы, 1939 жылы 

Мәскеудегі ауыл шаруашылығы к�р-

месіне қатысып, �нерпаздар қата рын-

да Сталиннің алдында Біржанның 

«К�кек», Үкілі Ыбырайдың «Гәкку» 

әндерін айтқан. Илья Жақанов осы 

хикаяны жазған соң Жамбыл Ильямен 

жақын танысып, араласып кетті. Жам-

был бірде композиторды үйіне қонаққа 

шақырды. 

А.Байтұрсынұлының қаламына тиесілі 

екендігі  текстологиялық жолмен 

дәлелденді. Жұрт жұмы сына білек 

сыбана кіріскен Ахаңа кейінірек 

Міржақып Дулатов қо сылады. «Газеттің 

ел ішіндегі зор абыройы мен беделі 

оның �зекті жалпыұлттық мәселелерді 

к� теруінде және осы мақалалары ар-

қылы олар Алаш қай рат кері болып 

қалыптасып, к�ш  бастар к�семге айнал-

ды» деді Ғ.+нес.

Жиынға қатысушылар кітап тар ды 

құрастырушылар – Ғарифолла +нес, 

Светлана Смағұлова, Гүлшат +бикова 

мен Толқын Зәмзаеваға алғыс ай-

тып, алдағы уақытта газеттің қалған 

басылымдарының тезірек жарық 

к�руіне тілектерін жеткізді. Айта 

кетерлігі, «Қазақ» газетінің 3 кітаптан 

тұратын жинағын шығаруға «Ақжол» 

партиясы демеушілік к�рсеткен.

Сонымен,  ХХ ғасыр басындағы 

қазақ халқының қоғамдық-саяси �мірі 

мен идеологиясы, тұрмысы, әдет-

ғұрпы, әлеуметтік құрамы, т.б. тура-

лы деректік мәні зор, қазақ тілінің 

мәйегі жинақталған маңызды басылым 

– «Қазақ» газетінің кітап түріндегі 

нұсқасы оқырманға жол тартты. Hз 

тарихын, тілін, дүниетанымын білгісі 

келетін кез келген жас осы еңбектерден 

зор мағлұмат алары с�зсіз. 

Дина ИМАМБАЕВА

Рақышев осы жиында Жүргенов 

 туралы түрлі дүдәмәл саясаттың қыр-

сырын бірсыпыра аша түсті. Дерек-

тер мен дәйектерді айта отырып, әлі 

де к�леңкедей к�мескеленіп жатқан 

құндылықтары ұрпаққа жетсе деген 

тілегін білдірді. Т.Жүргенов атындағы 

Қазақ ұлттық �нер академиясының 

шәкірттері Жүргенов туралы жазылған 

шығармалардан үзінді оқыды.  

«Жақсы істің басына, жақсы ке-

лер қасына» дегендей, 2013 жылы 

Қы зылорда облысына әкім болып 

келген Қырымбек Елеуұлы Темірбек 

Жүргеновтің ескерткішін орнатып, 

�ңірде «Жүргенов күндерін» �ткізіп, 

орнықты іске бастамашы болған 

еді. Қиын қыстау кезеңнің кермек 

дәмін татқандар да «дала базарынан» 

азайып бара жатыр. Осындай ұл тын 

сүйген азаматтарды ұлықтау ар қылы 

бейбітшіліктің бейкүнә таңы ның 

қадіріне жете түсетініміз рас. Т.Жүр-

геновтей тұлғаларды тануға ұмты латын 

ұрпақтар аман болғай.

Динара М�ЛІК

орындалды. Ел құрметіне б�ленген тұлға 

жайлы «Кәмшат» деп аталатын к�лемді 

кітаптың да тұсаукесері �ткізілді. Онда 

Социалистік Еңбек Ері Вера  Сидорова 

мен к�рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері,  облыстық  ардагерлер 

кеңесінің т�рағасы  Кенжебек Укин 

лентаны қиды. С�здің реті келгенде, 

осы  кітап тың жарық к�руіне Кәмшат 

апа мыздың аяулы келіні Ақмаралдың 

да елеулі еңбек сіңіргендігін айтып 

�ткеніміз абзал.  Кештің соңында 

ұлтымыздың мақтанышы болған 

механизатордың сүйікті ұлы Сырым 

Д�ненбаев жиналған жұртшылыққа 

шынайы алғысын білдірді. Осыдан кейін 

шаһардағы мейрам  ханада марқұмның 

аруағына Құран бағышталып,  ақ 

дастарқан жайылды.

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Қыркүйек айы ортадан ауып, күн 

салқындай бастаған. Бір күні Ақлима 

келін келді де:

– Біздің Аслан балық аулайтын ау 

сатып алыпты. Hзенге шығып, балық 

аулап демалып қайтайық, – деді әдеттегі 

ақжарқын қалпымен ізет білдіре.

К�ршілер жеміс-жидек, жеңіл-

желпі ас-суларын алып Жайық �зенінің 

жағасына келді.

І л е к е ң н і ң  қ а с ы н д а  ж е ң г е м і з 

 Тиыш күл бар. Немерелері Айгерім онда 

кіш кентай.

Дүйсенбек жылдамдатып �зенге 

ау құрып, айналасы жарты сағаттың 

ішінде оншақты балық ұстады. Оған 

Ілекеңдер қуанып, Тиышкүл жеңгей 

мен Ақлима екеуі балық тазалап, табаға 

қуыра  бастады.

Айнала керемет! Жайықтың әдемі 

иірімі! Үлкен айдын! Композитордың 

жүрегі елжіреп, жан сарайы рақат 

сезімге б�ленді. Олай қарайды, былай 

қарайды. Ойына әсем саз оралады, 

шырқап ән айтқысы келеді. Аспанда 

баяу жылжыған ақша бұлттар. Сонау 

биікте құйқылжыта сайрайды титімдей 

бозторғай. 

Күн тып-тынық. Маужыраған сарша 

тамыз.

– Ғажа-ап! – деді  композитор 

толқып.

Жайықтың беті толған қайықшы. 

Композитор санай-санай, санына жете 

алмады. Кемі елу қайықшы жүр-ау!

Басындағы қалпағын к�зіне түсіре 

киіп, Жайық �зенін жағалап асықпай 

келе жатқан. Қармақ салып, балық 

аулап отырған ақсары қайықшы жігіт 

композитордан к�з алмай, қарап тұрды-

тұрды да:

– Аға, бас киіміңізді шешіңізші? – 

деді. – Hтініп тұр.

Илья қалпағын шешті. 

Қайықшы тағы қолқа салды:

– Кімді айтып тұрсың? – Ар жағын-

дағы толық әйел к�ршісіне қарады.

– Ақырын с�йлеңдер, – дейді с�зге 

ара ласқан үшінші әйел де дауысын 

к�термей.

– Илья Жақанов емес пе?

– Ана жылы, бір топ әнші-күй-

шілермен бірге Алматыдан келген ком-

позитор.

– Е-е, с�йдемейсің бе бағанадан. 

Үкімет әкеп тастап кеткен Жақанов қой! 

– Кім танымайды ол кісіні.

– +не-е, әйелі келе жатыр. Естіп 

қалмасын, ұят болады. 

С а т у ш ы  ә й е л д е р д і ң  с ы б ы р -

лап айтқан әңгімесін естіген Ілекең 

 жымиып,  машинасына беттеді.

Б � С

Атырауда, Жайық �зенінің батыс 

жа ғында, үлкен к�пірдің түбінде Ілекең-

нің Қаршыға Жауымбаев деген жақын 

інісінің шағын саяжайы бар. Hздері 

�зен нің жағасында тұрса да балық аула-

майды. Ілекең шығармашылық пен күні 

бойы айналысып шаршайды да, кешке 

таман Жайықтың жағасына кеп балық 

аула ғандарды қызықтайды. Жұрт балық 

аулап жатады. 

Күз, қыркүйек айы. Илья Жақанов 

Жайықтың жағасына келді. Қаршы-

ғаның саяжайынан, келіннің қолынан 

шай ішіп далаға шықты. Жағажайда 

адамдар қарасы мол. Біреуі қармақпен 

ауласа, енді біреуі закит лақтырады, 

келесі бірі ау құрады. 

Қаршығаның к�ршісі қара жігіт, 

қай кезде қызара б�ртіп шарап ішіп 

жүреді. Ол да балықшы. Илья оны жиі 

к�реді. Түрін жақсы таниды. Оның 

балық аулайтын �з орны бар. Сол жер-

ден қозғалмайды. Ұстаған балықтарын 

әйелі сыпырып-сиырып кешке алып 

кетеді. Дәйім солай.

Бір күні Илья қармақтар тізілген 

закитты лақтырып жатқанда, айна-

лып келіп жейдесінің қабырға жағына 

қадалды. Қара жігіттің қасында отырған 

әйелі жүгіріп келіп, қармақты алып жа-

тып Ілекеңнің түріне ұзақ қарады. Содан 

соң сәл жымиып:

– Аға, қармақты алдым. Бұдан кейін 

байқаңыз. Ал сау болыңыз, – деп кетіп 

қалды. 

Кейіннен Илья да �зенге келіп балық 

аулайтын болды. Hзімен-�зі отыра-

ды. Ешкімде шаруасы жоқ. Бір күні 

Қаршыға:

– Аға, біздің ерлі-зайыпты к�рші-

леріміз бірімен-бірі бәстесіп, күйеуі 

ұтылып қалды, – деді. 

– Неменеге бәстесіп жүр?

– +йелі он мың теңге ұтыпты.

– Қызық екен!

– С�йтсе, әйелі біздің жағажайдан 

жиі к�ріп жүргеніміз Илья Жақанов 

екен дейді ғой күйеуіне. 

– Қой, қайдағыны айтпа! Ондай 

белгілі, атақты адам біз сияқты қара 

тобырдың ішінде жүрмейді. Басты 

қатырма, – дейді күйеуі сенбей. +йелі 

қоймайды:

– Жоқ, сол кісі! 

– Ол емес, – дейді қара жігіт.

– Сенбесең бәстесейік.

– Бәстессек, бәстесейік.

– Не тігесің?

– Бір коньяк немесе он мың теңге.

Екеуі с�йтіп бәстеседі. 

Күйеуі Қаршығаға:

– Келіншегім ұтып кетті. Он мың 

теңге бердім. Алдыңғы күнгі, кешегі 

балық аулап тапқан ақшаларымның 

бәрін әйелім алды, – дейді.

– +йелің қалай ұтты, соны айтшы? – 

дейді Қаршыға.

– Кеше теледидардан Илья Жақанов-

тың хабарын берді. +ндері орындалды. 

«Доссор вальсі» айтылды. Жайыққа 

келіп, балық аулап жүретін кісі, Илья 

Жақанов болып шықты. Тіпті мұнда 

келетінін білгем жоқ. Одан соң, басқа 

адамдарға да Ілекең балық аулап жүр 

десем, олар да сенбейді. Ой, Алла-ай! – 

деп аң-таң қалыпты.

БҰЛБҰЛ �УЕЗІ

Илья ағаның Алматыдан отыз жеті 

шақырым жерде, Сумов  саяжайын да 

бақшасы бар еді. Германияға к�шкен 

немістен сатып алған саяжай жақсы 

к ү т і м д е  б о л ғ а н  к � р і н е д і .  Ж е м і с 

ағаштары агрономиялық талапқа сай 

 1913-1918 жылдары Орынбор қала-

сында жарияланып тұрған қоғамдық-

саяси және әдеби басылым – «Қазақ» 

газеті 1915 жылға дейін аптасына бір 

рет, одан кейін ап тасына екі рет шығып 

отырды. Газетті ұйымдастырушы-

редактор Ахмет Байтұрсынұлы болатын. 

 Жиынды жүргізген тарих ғылымының 

докторы Ханкелді +бжанов «Қазақ» 

газетінің шын мәніндегі халықтың 

к�зі, құлағы һәм тілі болғанын атап 

айтты. «Қазақ» газеті – бір ғасыр бұ-

рынғы қазақ �мірінің айнасы. Басы-

лымнан ұлттық қоғамдық-саяси ойдың 

қалай қалыптасқанын анық к�руге 

болады. ХХ ғасыр басындағы Алаш 

зиялыларының ағартушылық қызметі, 

ұлт-азаттық қозғалыс, оқыған азамат-

тар арасын дағы пікір қайшылығы, міне 

осының барлығы газеттен к�рініс тап-

ты» дей келе тарихшы-ғалым «Қазақ» 

газетінің жинақ түрінде басылып 

шығуы мәдени �міріміздегі маңызды 

оқиға деп баға берді. 

«Арыс» қорының басшысы, фило-

логия ғылымының докторы Ғарифолла 

+нес алты жыл үзбей шығып тұрған 

газет материал да рының автор-жазу-

шыларын ай қындап, мақалалардың 

әрқайсы сын �з иесіне қайтару жұмыс-

та рының қалай жүргізілгені ж�нінде 

айтты. Ғалымның айтуынша, газет 

к�ле мінің үштен біріне жуығы, яғни 

60 баспа табақтай к�семс�з үлгілері 

Тағдырдың сан тауқыметін бас-

тан �ткеріп, мойымай, мәрттігі мен 

адами болмыстың биігінен жарқырай 

к�рінген Темірбек Қараұлының биыл 

120 жылдығы жер-жерлерде аталып 

�тіп жатыр. Hзінің туған жері Сыр то-

пырағынан басталған еске алу кешінің 

к�ші Ұлттық кітапханада жал ғасын 

тапты. Аталмыш жиынға «Қы зылорда 

облысындағы Темірбек Жүргенов 

атындағы қоғамдық қор директоры» 

Сәпен Аңсатов келіп, Алаш арысының 

қырық жыл ғұмырында тоғысқан та-

лай толғаулы мәселелерді қолға алып, 

әдебиет пен �нердің арасына к�пір бола 

білген к�регендігін с�з етті. 

Темірбек Жүргенов есімін ұлық-

тауға арналған шараға оның туыс 

 бауыры Бижан Жүргенов те қатысты. 

Ел ағасы бола білген дананың түрлі 

ғылыми еңбектері мен �з қолымен 

жазылған шығармаларын, айтылған 

естеліктерді «Темірбек Жүргенов» 

атты кітап етіп шығарған жинағын 

кітапхана қорына табыс етті. Сондай-

ақ Алаш арысы туралы түсірілген 

деректі фильмнің режиссері, Ерік 

Жуырда Қостанай қаласындағы 

Елубай Hмірзақов атындағы облыстық 

филармонияда «Қазақтың бір қызы 

бар Кәмшат деген» атпен еске алу кеші 

ұйымдастырылды. Оны облыс әкімі 

Архимед Мұхамбетов ашып, атақты 

механизатордың �ткен �мірі  мен 

мемлекетімізге сіңірген еңбегіне жан-

жақты тоқталды. Сонымен қатар �зі 

жастайынан к�рнекті тұлғаны біліп 

�скенін, Қостанайға жауапты қызметке 

келген кезде оның үйіне арнайы ба-

рып сәлем бергенін, атақты жанның 

бойын дағы к�птеген қырлары ж�нінде 

тебірене с�йледі. 

Қазақ халқының аяулы қызының 

есімі облыс орталығындағы бір к�шеге 

және Меңдіқара селосын дағы колледжге 

берілгендігін айтты. Даңқты апамыздың 

асыл бейнесі мәң гілік жүрегімізде 

сақтала тын дығын жеткізді. 

Осы кеште жергілікті талантты 

журналист Гүлжібек Бекмұхаме дова-

ның арнайы жасаған деректі фильмі де 

жиналған қауымға к�рсетілді. Сондай-

ақ Кәмшат Байғазықызына арналған 

«Кәмшат апа», «Тракторшы қарындас», 

«Қазақтың Кәмшаты» секілді әндер 

ТҰСАУКЕСЕР

ТАҒЗЫМ

ЗЕРДЕ

кейбір сәттері-ай!..

«ҚАЗАҚ ГАЗЕТІНІҢ» 
МЕРЕЙІ

ТҰҒЫРЫ БИІК ТҰЛҒА

ҰРПАҚҚА ҮЛГІ 
БОЛҒАН КӘМШАТ

Қ А З Қ А Л

ӨМІРДІҢ

Алматы. Жаз айы. Күн түске тақаған. 

Илья Жақанов қонаққа жиналып 

жатқанда, келіні Клараны «Орбита» 

шағын ауданындағы «Б�бек» мектебіне 

апарып тастау керек болды. Қасында 

Тиышкүл жеңгей. Клараны мектепке 

жеткізіп тастап, Сайын к�шесімен т�мен 

түсіп сол жаққа бұрыла бергенде, екі-

үш МАИ қызметкері с�йлесіп тұр екен. 

Біреуі машинасын сүртіп жатты. +лгі 

жігіт бұрылып, Ілекеңе жалт қарады да, 

тоқта деп белгі берді. Қараса, оң жағында 

да, сол жағында да кедергі к�рінбейді. 

Жол ережесін бұзбаған сияқты. Ақырын 

келе жатқан. 

МАИ қызметкерінің қалай болса 

солай қол сілтегені ашуын келтірді де, 

тоқтамай тартып кетті. +лгі жігіт ма-

шинасына мініп, қуып берді. Тиышкүл 

жеңгейде зәре жоқ:

– Сен бүлдірдің! Анау бізді ұстайды, 

– деді қорқыңқырап.

– Құжаттарым ретті. Жылдамдық 

қал пында. Жол ережесін бұзғаным жоқ, 

несіне қорқамын, – деді Ілекең.

Автоинспектор қалар емес. Тас-

тақтағы базарға да жетті. Трамвай дың 

шойын жолынан қыбырлап �те берген 

кезде МАИ к�лігі басып озып, к�лденең 

тұра қалды. Келе сала:

– Құжаттарыңызды к�рсетіңіз, – 

деді Ильяға. 

Композитор жігіттің түріне үңілді. 

– +келіңіз, жылдам! – деп жігіт 

дігерлеп барады. 

Ілекеңнің қолына «Қазақстанның 

еңбек сіңірген �нер қайраткері» деген 

куәлік түсіп, соны к�рсетіп еді, МАИ 

қызметкері:

– Жүргізушілік куәлігіңіз? – деді 

түсін суытып. Ілекең қалтасын ақта рып 

жатқанда автоинспектор:

– Аға, әлгі куәлікті тағы бір к�рсе-

тіңіз ші, – деді. – Бұл жолғы дауысы 

бәсең.

 Илья куәлікті қайыра ұсынды. 

– Туһ, ағай! Мен қолтаңба алайын 

деп, соншама қудым. Сіз тоқтамай 

қойдыңыз. Илья Жақановсыз ғой...

 Ілекең жігіттің түріне қарады да:

– Сен осы Шымкенттен емессің бе? 

– деді сұраулы жүзбен. – Түрің сондай 

таныс. 

– Иә, иә, – деді автоинспектор асыға 

жауап қатып. 

Композитор күлді. Машинада «Еділ-

Жайық» әнінің буклеті жатқан. Соған 

қол қойып берді. Автоинспектор ұялды 

ма, кім білсін:

– Ғафу етіңіз, – деді жай ғана.

«БАР ЕКЕН КЕБЕК 
ДЕГЕН БІР ІНІСІ...»

Илья Жақановтың туып �скен жері 

– Жамбыл облысы Сарысу ауданының 

бүгінгі Ақтоғай ауылы. Бұрын «Ілге-

рібас» колхозы аталатын. Қасында жап-

сарлас жатқан – «Жаңакүш», «Серго» 

колхоздары бар.

Композитордың әкесі Жақан ән десе 

ішкен асын жерге қоятын, к�кірегі ояу, 

к�зі ашық жан. Hзі мектепте мұғалім 

еді. Ойлары озық, с�з білетін, к�шелі 

әңгімелер айтатын, �зінен бірер жас 

үлкендігі бар Қораластың +бдірахманы, 

+йнектің Алдабергенімен жиі араласа-

тын.

Алдаберген әнші, кәдімгі тума актер. 

Керемет дастандарды сырнаймен орын-

дайтын. Илья Жақанов атақты Біржан 

салдың, Ақан серінің, Абайдың, Мәди 

мен Естайдың әндерін +бдірахманнан 

естіген. Ол әндер – Біржанның «Жанбо-

тасы», Естайдың «Қорланы», Мәдидің 

«Қаракесегі».

Бұл – +бдірахман айтатын әндер. 

Ал Алдаберген – сері. Бұл кісі ән де 

шырқайды, жыр да толғайды. Кәдімгі 

Қалибек Қуанышбаевқа еліктеп,  Алдар 

к�сенің, Қожанасырдың р�лдерін орын-

дап, елді қыран-топан күлкіге қарқ 

қылатын.

...1942 жыл. Ұлы Отан соғысы жүріп 

жатқан шақ. Онда Илья Жақанов 7 

 жаста. +кесі Жақан майданда. Жап-

сарлас жатқан «Ілгерібас»,  «Серго», 

«Жаңакүш» ауылдары «Жон» дейтін 

ж а й л а у ғ а  ш ы ғ а д ы .  М а с а т ы д а й 

құлпырған жайлауда ақ шаңқан ақ боз 

үйлер тігіліп, ел адамдары жаз бойы ш�п 

шабады, малын жаяды, піскен кезде 

егіндерін орады.

Жон жайлауы. Күрең күз. Жұл дыздар 

самсаған түндер салқын. Арқадан 

келген қариялар: «Жон бізге Арқаны 

жоқтатпайтын жайлы мекен болды» деп 

тамсанып айтып отырады. Алты қанат 

қазақ үйдің ішінде, алқақотан отырған 

адамдар ортасында бірде +бдірахман ән 

салады.

Ілекеңмен жасты балалар ай жары-

ғымен ақ сүйек ойнап, далада жүреді. 

Илья болса ән мен жырға құштар, ынтық. 

Қариялардың қасында отырып, әуесқой 

әншілердің тамылжыта салған әндерін 

тыңдап жатып, үлкен кісілердің алдында, 

болмаса тізесін құшақтап ұйықтап кетеді. 

Түсінде де әуезді әсем әнге елітеді...

Сол балалық шақтағы бір әннің 

шумақтары мынадай:

Ту тіккен Тобықтының 

қос басшысы,

Жуантаяқ Тоқтамыс деген кісі.

Жамағайын жақыны сол кісінің,

Бар екен Кебек деген бір інісі... 

– деген жолдары жадында жатталып 

қалыпты.

 

Толымбек �БДІРАЙЫМ, 
жазушы

АСТАНА

БІР ҚАП БАЛЫҚ

2000 жылы Алматыдан Атырауға 

қоныс аударған Илья Жақанов жаңа 

жерге тез үйренді. Алдында ғана та-

лантты актер, сүйікті баласы Данияр 

қайтыс болып, к�ңілі құлазып жүрген-ді. 

+дебиет жанашыры, үлкен жүректі аза-

мат Иманғали Тасмағамбетов бірнеше 

�нер және мәдениет қайраткерлерінің 

Атырауға к�шіп келуіне жағдай жасаған 

еді. Солардың қатарында Илья Жақанов 

та бар болатын. 

Атырауға келген соң Ілекеңнің 

екінші тынысы ашылып, к�птен ойда 

жүрген шығармаларын жаза бастады. 

Алматыдай емес, ауасы таза, шағын қала, 

шынында жұмыс істеуге қолайлы еді. 

Шынайы пейілден туған жұртшылықтың 

ықыласы да қатты әсер етті. К�ңілі 

к�терілді, шабытына шабыт қосылды. 

Ойында жүрген, жүрегін ұйытқан туын-

дылары ақ қағазға ағыл-тегіл т�гілді.

Атыраудың қақ ортасынан жайлы 

пәтер алған Ілекең к�ршілерімен таны-

сып, бір-бірлерін қонаққа шақырысып, 

араласып кетті.

Іргелес к�ршілері айтулы ақын 

 Хамит Ерғалиевтің туысы, Дүйсенбектің 

сүйегі тама, келіннің есімі Ақлима. 

Бұлар жергілікті атыраулықтар.  Аслан 

деген ұлдары Ілекеңді к�рген жер-

де сәлемдесіп, жақын тартып жүреді. 

 Аслан кейде �зеннен аулаған балығынан 

Ілекеңнің үйіне әкеп тастайды.

Екі отбасының арасында осылайша 

жақсы қарым-қатынас орнады.
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РБҰЛАҚ – О
парасат пен бірліктің жеңісі

Ж
оңғарлар немесе ойрат-

тармен қазақ  тар  ара-

сында ең алғашқы қарым-

қатынас ХV ғасырдың ортасында 

ойраттардың Орталық Азияның сау-

да қала-кенттеріне жасаған талан-

таражылығынан басталған болатын. 

Бірақ ол кезде ойраттар Моңғол үстір-

тінде болған кейін, яғни ХVІ ғасырдың 

екінші жартысында ойраттар Алтай 

тауының шығысы, Қобданың оңтүстігі 

мен солтүстігі, Ертістің шығысы мен 

«Жоңғар ойпатына» ауып келіп орын 

тепті. Содан кейін ойраттар қазақ да-

ласына әлсін-әлсін сұғынып кіре берді, 

бірақ олар қазақтардың қайтарма ша-

буылынан жеңіліп кері қайтып отыр-

ған болатын.

ХVІІ ғасырдың 30-40 жылдары Азия 

тарихында ұлы �згерістер орын алды. 

1635 жылы ойраттың шорос тайпасы-

нан шыққан Батыр қонтайшы ойрат 

тайпаларын (шорос, дурвэд, торғауыт, 

хошоут) біріктіріп Жоңғар хандығын 

құрды. 1640 жылы шығыстағы Қалха, 

батыстағы Торғауыт билеушілерін 

шақырып Қобықсарыда ұлы құрылтай 

�ткізіп, «Ойрат заңы» қабылдап күшейе 

түсті; 1636 жылы Қытайдың қиыр 

шығысындағы жартылай к�шпенді 

манчжурлердің басшысы Абахай Цин 

(Чиң) патшалығын құрды, 1644 жылы 

Цин патшалығы Қытайдың Мин 

патшалығының орнын иеленіп, бүкіл 

Қытайға билік жүргізе бастады. Соны-

мен шығысы Тынық мұхиттан, батысы 

Каспий теңізіне дейінгі кең-байтақ 

кеңістікте Алтай тілі жүйесіндегі, 

жартылай к�шпенділер: манчжур, 

моңғол – жоңғар және қазақ билігі 

орнаған жағдай қалыптасты. Бірақ 

олардың арасында қалыпты қатынас 

орнай қойған жоқ, керісінше, оларда 

жауластық пиғыл басым болды.

Азияда жаңа бір патшалық немесе 

қағандық құрылса, алғашқы бірнеше 

жыл немесе бірнеше ондаған жыл-

дар бойы олар айтарлықтай дамиды, 

күшейеді, одан құлдырай бастайды, 

ақыры жойылады да, оның орнын 

сондай біреуі басады. Мұны циклдық 

заңдылық дейді, Жоңғар хандығы да 

осы заңдылықтан тыс қалған жоқ.

Жоңғар хандығы алғашқы жылдары 

�зінің шығысы мен батысындағы (Вол-

га бойындағы) моңғолдармен қарым-

қатынастарын жақсартты, олармен 

�зара к�мектестік қатынас орнатып, 

еліне біршама тыныштық жағдай 

туғызды. Сонымен, жоңғар лар дың 

мал шаруашылығы айтарлықтай дами 

түсті. Алайда дамығанның үстіне дами 

түсу кең байтақ жайылым мен егістік 

жерлерді және де сауда базарларын 

қажет ететін. Бұл мәселені жоң ғарлар 

Қазақ даласынан, Орталық Азия мен 

Қашқариядан шешуді к�здейді.

Hйткені ол кезде Қазақ ханды-

ғынын иелігінде кең байтақ дала да, 

гүлденген қала да болған еді. Шы-

ғ ы с ы  Ж о ң ғ а р и я ғ а  т и і п  ж а т қ а н 

Жетісу, Ертістің аяққы ағысы, Талас 

�зені,Сырдариядан т�менгі �ңір-

лермен Ташкент, Самарқан қатарлы 

Орталық Азиядағы сауда орта лық тары 

орналасқан қалалар Қазақ ханды-

ғының үстемдігінде бола-тұғын.

Жоңғар хандығының тез күшеюінен 

секем алған Жәңгір хан олардың 

шап қын шы лығына т�теп беру үшін, 

шығысы Қашқардағы Яркен хандығы 

мен оң түс  тігіндегі Қырғыз және 

Самарқан би леу шілеріне елші жіберіп, 

олармен одақтастық байланыс орната-

ды. Сонымен қатар Жәңгір хан Батыр 

қонтайшының �зіне де елші жіберіп, 

жұмсақ-қатты дипломатиялық ұста-

нымын ұқтырады.

Белгілі Жоңғар тарихын зерттеуші 

ғалым Илья Златкиннің «История 

Джунгарского ханства (1635-1758)» 

деп аталатын 1964 жылы баспадан 

шыққан еңбегінде, орыс жазбалары-

на талдау жасай келіп: «1640 жылы 

Сенбінің кешінде ауыл ақсақал дары мен 

жастар жиылып, Мәдениет үйінде бас қосты. 

+уелі Тұрымбет Сал қынбайұлының «Жүйрігі 

едім халықтың» және жыраудың немересі, 

ақын Ибрагим Бекмаханұлының «Сырдария-

Ұлытау» атты қос кітаптың тұсаукесер рәсімі 

жасалды. Содан кейін мектеп оқушылары ара-

сында мүшәйра ұйымдастырылды. Мүшәйра 

нәтижесі бойынша Нұрымбет Киік баев 

бірінші орынды иемденсе, Айда Амангел-

диева мен Назира Алмасова екінші және 

үшінші орындарды еншіледі. Жыр аламанына 

қатысқан жас ақындардың барлығы қаржылай 

және заттай сыйға ие болды. №109 мектептегі 

ақын Ибрагим Бекмаханұлымен болған кезде-

су де тартымдылықпен есте қалды.

Ертеңіне жырау құрметіне ас берілді. 

Астың соңы ат бәйгесіне жалғасты. «Тұлпарда 

да тұлпар бар, қазанаты бір б�лек» дегендей, 

қарагер «К�зайымды» тізгіндеген бәйгенің 

ең жас шабандозы Бағдәулет Сейітжаппар 

мәре сызығын бірінші қиып мерейі тасыды. 

Олжас Жолаушыбай мінген «Нарқыз» екінші 

келсе, Нұрхан Мадияров баптаған күрең 

қасқаны тізгіндеген Ерсайын Рахатов үшінші 

орыннан к�рінді. «Қуырдақтың к�кесін түйе 

сойғанда к�ресің» дегендей, нағыз қызық 

қыркүйекте Жәңгірдің елшілері  Батыр 

қонтайшының ордасында болды. 

Сол кезде онда Ресей елшілері де 

болған еді. Меншой-Ремезов былай 

деп жазды: «...Ол кезде Қонтайшыда 

Хоурлықтың ұлы Ильден тайшы және 

Бұқараның, Қазақ Ордасынан Жәңгір 

ханзаданың т�рт елшісі және Далай-

ламалар болды. Hкініштісі, деректе 

қазақ делегациясы ж�нінде ешқандай 

мәлімет жазылмағандықтан олардың 

келудегі мақсатын, келісс�з мазмұны 

және оның нәтижесін біле алмадық» 

(аталмыш еңбек, 197 б.) дейді. Де-

генмен, Қазақ Ордасы елшілерінің 

Жоңғардың хан ордасына аразда-

су үшін емес, екіжақты елдестіру 

үшін баратыны белгілі. Бірақ оған 

Батыр қонтайшының келіспейтіні 

анық еді. Бұл елшілер жоңғарлардың 

шапқыншылыққа шығатынын біліп 

қайтса керек, сондықтан Жәңгір хан 

Жоңғар шапқыншылығына қарсы 

дип ломатиялық және әскери дайын-

дықтар жасағаны белгілі.

Айтса айтқандай, Жоңғар хандығы 

Орталық Азияға жорық жасауды 

1643 жылы алдымен әлсіздеу қыр -

ғыз дардан бастады. Содан соң үл кен 

дайындықпен қазақтарға шабуылға 

шықты. Бұл оқиға ж�нінде И.Злат кин-

нің 1643 жылы Жоңғар хандығына ба-

рып, 1644 жылы жазда қайтып келген 

құнан бәйгесінде екен. Мәре басында жеті 

құнанды тізгіндеп шабандоздар тұр. Т�решінің 

ысқырығы берілгеннен «Кәусар» атты күрең 

қасқа ытқи ж�нелді. Бұл да тегін емес екен. 

Ақырында «Кәусардың» жұлдызы жанды.

Аламан бәйгенің к�ркін он тұлпар кіргізді. 

Сол ондықтың ішінде тоғызы жарау ат та, 

біреуі күнделікті міністің тұяқтысы еді. 

Сағындық Ибраев ауыл намысын қолдан 

бермес үшін торы т�белін с�реге жетектеп 

жеткізді. Жеті айналымнан тұратын аламан ә 

дегеннен қыза түсті. Бастапқы бес айналым 

қызу �тті. Сол бес айналымның тіресуінде 

екі тұлпар шыдамай, жарыс жолынан шығып 

қалды. +ріге сегізі кетті. Аламан басын  Ержан 

Шайрах баптаған торы қасқа «Еркетай» 

 бастап, соңын Мағжан Сағындық тізгіндеген 

торы т�бел түйіндеп жүрді. Ақыры аламанда 

Бағдаулет Бақытжанның аты мәреге бірінші 

келіп, ұйымдастырушылар ұсынған ту биені 

меншіктеді. Тиісінше екінші болып келген 

Дидар Т�легенов 200 мың теңгені, үшінші 

болып келген Бағлан Есенбек тай �гізді, 

т�ртінші келген Олжас Жолаушыбай 70 мың 

теңгені, Ерсайын Рахатов бестікті түйіндеп 50 

мың теңгені қанжығаға байлады. Аламанның 

ең қызығы соңында болды. Тұқымы б�лек, 

Ресей елшісі Гавриил Ильиннің мә-

ліметтеріне сүйеніп жүргізген зерт теуі 

тарихи шындыққа к�зімізді жеткізеді. 

Оның пайымдауынша, Батыр Қоң-

тайшы алыс-жақын одақтастарынан 

50 мың қол жинап, 1643 жылы қысқа 

салым қазақтарға шабуылға шығады.

Жәңгір хан таңдаулы 600 әскермен 

олардың алдынан қарсы келеді. «Ол 300 

әскерін ор қазып жасырады да, �зі 300 

қолмен таудың арғы жағына тығылып 

тұрады. Қонтайшы әскерлері орға жа-

қындап келгенде Жәңгір ханның жа-

сырынған әскерлері кенеттен шабуыл 

жасап, қонтайшының к�п әскерін 

�лтіреді, Жәңгір ханның �зі бастаған 

әскерлер қарсы алдынан шығып, екі 

жақтан қыспаққа алып соққылайды. 

Шайқаста Қонтайшының он мыңға 

жуық әскері қырылады. Осы кез-

де Жәңгір ханға к�мектесу үшін 

Жалаң т�с 20 мың қолды бастап келді. 

Қонтайшы қалың қолдың келгенін 

к�ріп, шұғыл кері шегінеді. Батыр 

қонтайшының жорығы ауыр шығынға 

ұшырайды» (аталмыш еңбек, 198 б.).

Міне, бұл біз  бүгін атап �тіп 

отырған атақты Орбұлақ шайқасы. 

Осылайша, бұл аздың к�пті, әлсіздің 

күштіні жеңуінің жарқын мысалы 

 болып табылады.

Бұл жеңістің тарихи маңызы да, 

танымдық құндылығы да �те жоғары 

тұрқы басқа тұлпарлардың соңында келсе 

де, мініс ат болғанына қарамай аламанның 

к�ркін кіргізіп, елді сүйсіндірген Сағындық 

Ибраевтың торы т�беліне де жүлде бұйырды. 

Елдің сүйсінгенін сезді ме, әлде ауылдың 

намысы жібермеді ме, әйтеуір «Ақт�бе и К» 

серіктестігінің басшысы Нұрлан Іздібаев ша-

бандоз Мағжан Сағындыққа «Жеңіске деген 

жігері» үшін аталымын жариялап, жүлде тап-

сырды. 

«Hлсем де тілеп жатам қабірімде, елімнің 

бақыты мен болашағын» деп жырлаған жы-

рау Тұрымбет Салқынбайұлына тәу еткен ел 

осылайша той к�ркін қыздырды. Ауылдың 

атқамінер азаматтары жарыстың қаржы 

қоржынын толтыруға әрқайсысы �зінше 

үлес қосты. Шара елдің ауызбірлігі мықты 

екендігін паш етті. Бірі – ұйымдастырушылар 

қолына жетелеп биесін не тайын әкеп бер-

се, бірі – қаржылай жүлдесін тағайындады. 

«Бәрін айт та бірін айт» торқалы той осылайша 

�з мәресіне жетті.

Дастанбек САДЫҚ,
журналист

Қызылорда облысы

Қармақшы ауданы

�зін де, �згені де жақсы білгенін 

аңғарамыз. Сондай-ақ Жәңгір ханның 

парасаттылығы оның қолданған соғыс 

тактикасының ұтымды болғанынан 

к�рінеді. Ал оған Жалаңт�с баһадүрдің 

шалғайдан к�мекке келіп, бірлесіп 

соғыс жасауы нәтижесінде қазақтар 

аз болса да �зінен к�п жоңғарларды 

жеңіп шықты. Демек, бұл соғыс 

парасаттық пен бірліктің арқасында 

қазақтар �зінен он еселенген жауды 

жеңудің жарқын үлгісін к�рсетті.

Біз қазақ-жоңғар арасындағы 

соғыстарды қарастыратын болсақ, 

қазақ билеушілері парасаттық та-

нытып, береке-бірлік жасаған кез-

де шапқыншылық жасаған жауды 

жер қаптырып жеңіп отырған. Ал 

елді бейғамдық пен алауыздық жай-

лаған кездерде сырттан келген жау-

дан жеңіліп отырған. Соның ең үлкен 

мысалын 1723 жылғы «Ақтабан шұ-

бырынды» оқиғасынан к�руге болады.

Бірақ біз қазақтар парасаттық 

пен бірліктің арқасында жоңғар 

шапқыншыларын жеңіп, қалың ел 

мен кең байтақ жерді сақтап қалғанын 

атап айтуымыз керек, мұны кең 

к�лемде  насихаттауымыз қажет. 

Hйткені басқаны былай қойғанда, 

отандық тарихи әдебиеттерде Қазақ 

хандығындағы, қазақ қоғамындағы 

алауыздықтарды әсерлеп к�рсету 

басым да, олардың біртұтастығын, 

береке-бірлігін пайым дау аз. Егер 

қазақ елінде бірлік бол маған болса, 

т�ңіректен анталаған жауға қарсы 

тұратын күш болмаған болса, осынау 

кең территорияны кім қорғады?! Біреу 

бізге сыйға беріп кетті ме?!

Парасаттық пен бірлік бүгінгі 

Қазақстанға  т іпт і  де  маңызды. 

Hйткені қазір де әлемдік, халықаралық 

күрестер тоқтаған жоқ, тек оның фор-

масы мен тәсілі ғана �згерді. Сон-

дықтан біз «�зімізді де, �згені де жақсы 

білсек», парасаттық пен бірлікті арт-

тыра түссек, заманауи жаңа технологи-

яларды игеріп, �зімізді күшейтсек, кез 

келген түтінсіз соғыстарда жеңістен 

жеңіске жетіп отырамыз.

Парасаттық пен бірлік Елбасы жыл 

сайынғы Жолдауларына дәріптеп кел-

ген адам капиталы сапасының �суімен 

биіктейді, сананы жаңғырту бары-

сында жетілетін үдеріс. Сондықтан 

парасатты да береке-бірлігі күшті ұлт 

болуға саналы түрде күш салуымыз 

керек. +рқандай ортағасырлық ойлар 

мен іс-әрекеттер замана талабына 

жауап бере алмайды, тіпті халықты 

надандастырады. Сондықтан мен 

жалпы халқымыздың парасаттылығы 

мен біртұтастығын арттыра түсуге 

жұмыс жасауды ең маңызды қызмет 

деп  санаймын.

Нәбижан МҰҚАМЕТХАНҰЛЫ, 
тарих ғылымының докторы, 

профессор, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 

«Қазіргі заманғы Қытайды зерттеу 
орталығының» директоры

деп санаймын. Hйткен бұл оқиға, 

жеңіс бізге белгілі бір заңдылықты 

ұғындырады, яғни ол – парасаттық 

пен бірлік ұштасса жеңіске қол жетеді 

дегенді аңғартады.

Парасаттықтың �мірде, әсіресе 

со ғыста баса дәріптелетінін Қытайда 

б.з.д. V ғасырда жазылған «Sunzi bingfa 

– Суньцзэның әскери �нері» (орыс-

шаға «Военное искусство Суньцзэ» деп 

аударылған) деп аталатын классикалық 

әскери еңбектен к�руге болады. Ол 

еңбектің к�лемі 13 тараудан, 6000 ие-

роглифтен тұрады. Бұл еңбек әлемнің 

к�птеген тілдеріне аударылған және 

ол әр елдің әскери академияларында 

оқытылатын әдебиет. Осы шағын 

еңбекте «парасаттық» деген с�з 72 

мәрте айтылады екен. Осыдан-ақ 

парасаттықтың маңызын түсінуге бо-

латын сияқты.

Аталмыш еңбекте: «Hзіңді біл-

сең, �згені білсең, қанша соғыс саң да 

жеңілмейсің; �зіңді білме сең, �згені 

білсең, бір жеңіп, бір жеңі лесің; 

�згені де білмесең, �зіңді де білмесең, 

соғысқан сайын жеңілесің». «Қатер 

т�нбесе соғыспа». «Қарсыластық жағ-

дай �згереді, кейде аздар к�пті жеңеді, 

кейде әлсіздер күштіні жеңеді» деген 

екен.

 Осы тұрғыдан қарайтын бол сақ, 

Орбұлақ шайқасында  Жәң гір ханның 

ҚҰРМЕТ БІЛІМ

+лемде қаншама мамандық иелері 

бар. Солардың ішінде ерекше құрметке ие 

ұстаздықтың ж�ні бір б�лек. «Мектеп – 

екінші үйің, мұғалім – екінші анаң» деп бе-

кер айтпаса керек-ті. +рбір шәкірт ұстазына 

қарыздар. Себебі ұстаз – қасиетті ұғым. 

Оқушы алғаш мектеп табалдырығын аттаған 

сәтте оны ең бірінші аяулы ұстазы қарсы 

алады. Ол саған әріпті тануды, дұрыс жа-

зуды, оң мен солды ажыратуды үйретеді, 

тәрбиеге баулиды. Сол ұстаздың бірі де, 

бірегейі Мүслім  Базарбаев атындағы №138 

гимназияның бастауыш сынып мұғалімі 

және оқу-тәрбие үдерісінде бастауыш сынып 

мұғалімдерінің бірлестік жетекшісі Сеидеке-

нова Алма Смаиылқызы.

Алма Смаиылқызы Абай атындағы Алматы 

мемлекеттік университеті, ПМНО факультетін 

1999 жылы бітірген. Ол – жоғары санатты 

білікті ұстаз. Ұрпақ тәрбиелеуде тапжылмай 

24 жыл бойы еңбек етіп келеді. Ұстаздық �мір 

жолындағы �зіндік жоғары мәдениеттілігі, 

жауапкершілігі, �зіне де, �згеге де қоятын биік 

талаптарымен ерекшеленеді. 

Ұлы педагог Ыбырай Алтынсарин: «Маған 

жақсы мұғалім бәрінен де қымбат, �йткені 

мұғалім – мектептің жүрегі» деп айтқандай, 

Алма Смаиылқызы �з саласындағы білімін 

үздіксіз дамытып отыратын жаңашыл ұстаз, 

білгір маман. Ұстаздық қызметінде Қазақстан 

Республикасының заңдарын, жергілікті 

атқарушы ұйымдардың білім саласын-

дағы құқықтық-нормативтік құжатта рын, 

стратегиялық бағдарламаларын негізге алатын, 

кәсіби құзыреттілігі жоғары маман ретінде 

республика к�лемінде жыл сайын ғылыми-

әдістемелік семинарларға қатысып, қала, ре-

спублика к�лемінде шығармашылық есеп беру 

арқылы �з іс-тәжірбиесімен б�лісіп келеді.

Мұғалімнің 2012 жылы тамыз конференция-

сында «Бастауыш сыныптардағы ұзартылған 

күн топтарындағы оқу-тәрбие жұмысын 

ұйымдастыру» тақырыбында баяндама жасауы, 

«Қыз �ссе – елдің к�ркі», «Hнерпаз», «Жылу» 

секілді тәрбиелік мәні жоғары, оқу-әдістемелік 

маңызы басым мақа лаларының жарық к�руі 

сынды жетіс тік тері үлкен еңбектің жемісі, 

ұстаз қыз ме тінің айғағы. Ұстаз еңбегінің 

айқын баға лануы мектепішілік «Үздік педагог 

– 2014» бай қауының 1-орын иегері атануынан 

к�рінеді.

Мұғалім жаңашылдығының тағы бір 

айқын к�рінісі 2015 жылы Ұлыбритания-

ның Шеффилд қаласында �ткен халықара-

лық конференцияға «Бастауыш сыныпта 

сын тұрғысынан ойлау әдісін қолданудың 

тиімділігі» тақырыбындағы еңбегімен қатысып 

сертификат иеленді.

Алма Смаиылқызынан тәлім алған шә-

кірттер де бірқатар жетістіктерге жетіп жүр. 

Тікелей мұғалім еңбегінің жемісі оқушы-

лардың жеткен жетістігіне де байланысты. 

Оқушыларының болашағына дұрыс бағыт-

бағдар бере білген мұғалімнің мүмкіндіктері 

мұнымен тоқтап қалмақ емес. Келешекте 

жалғасын тауып, ел ертеңіне елеулі үлес қосары 

анық.

Г.ИСКАКОВА,
�л-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің
аға оқытушысы

ЖАҢАШЫЛ 
ҰСТАЗ

Тұрымбет жырауды еске алды
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. . .Ол 1919 жылы Сібірдің Алтай 

�лкесіндегі Курья селосында дүниеге 

келіпті. +ке-шешесі к�п балалы жан-

д а р  е к е н .  О н ы  а н а с ы  А л е к с а н д р а 

 Фро ловнаның сол замандағы ауыр 

тұрмысқа қарамай 17 перзентті �мірге 

әкеліп, тоғызын жер қойнына берсе 

де сегізін аман алып қалғанынан анық 

аңғаруға болады. Солардың ішіндегі 

кенжесі кішкентай Миша бала кезінен-ақ 

темір-терсекке үйір еді. Бір жолы оның 

досы Сергей шүріппесі жоқ тот басқан 

1914 жылғы үлгідегі браунингті тауып 

алғаны бар. Михаил оны б�лшектеп, 

сынып қалған пружинаның орнына дәл 

сондай серпігіш деталь жасады. С�йтті 

де, �зі жіліктеп тастаған қаруды қайтадан 

жаңылмай құрастырып шықты. Нәти-

жесінде браунинг атылатын болды. Демек, 

ол сол кездің �зінде-ақ табиғат берген 

қабілет қарымымен қарудың құрылымын 

түсінгені ғой. Бірақ оны жасағаны бар 

болсын, бұл жаңалық к�рші-к�лемге 

тарап кетіп, әкесінің селолық кеңес 

т�рағасына шақырылғанын қайтерсің. 

+ңгіменің насырға шапқанын білген 

балалар құпияны ашпауға с�з байлас ты. 

С�йтті де: «Ештеңені к�рген жоқпыз, 

білген де емеспіз» деп азар да  безер болды. 

Сол бет бақтырмаған қалыппен браунингті 

оңашада б�лшектеп, село іргесіндегі �зенге 

лақтырып жіберді. 

Болашақ конструктор �стіп жүріп 

орта мектепті бітірген. Сол кезде досы 

Сергей бұған тағы бір «идеяның» ше тін 

шығарды. Оның әңгімесіне қара ғанда 

ағасы Қазақстанның Матай деген стан-

сасында паровоз машинисі екен. Інісіне 

соңғы бір жазған хатында ол: «Мектеп 

бітірген соң осында келгенің ж�н болар 

еді. Мұнда �мір қызықты» депті. Михаилға 

осы хабарды айтқан Сергей аталмыш стан-

са Қазақстан астанасына тиіп тұрғанын, 

онда аттың басындай алма мен қазандай 

қарбыздар �сетінін айтып, ал кеп мазасын 

алсын. «Бірге барайық, с�йтіп ел, жер 

к�рейік. Жұмысқа орналасу жағынан қам 

жеме, оны ағам қатырады» дейді. 

К�п ойланып, ұзақ ақылдасқаннан 

кейін екі дос ақыры: «Тәуекел!» деп 1936 

жылы Сібірдегі Алтайдан Қазақ станға 

тартып кеп берсін. Сергейдің ағасы азамат 

екен. Айтқан с�зінде тұрды. Інісінің есеп-

ке жүйріктігіне қарай оны бухгалтер, ал 

Михаилдың жазуының маржандай әдемі 

екенін байқап, теміржол кеңсесіне техни-

ка лық хатшы етіп орналастырды. 

Осылайша ол Матайда табан аудар-

май екі жыл жұмыс істеді. Қағылез, ел-

гезек қимылының арқасында жергі лік  ті 

қоғамдық ұйым белсенділерінің біріне 

айналды. 1938 жылы армия қа тарына 

шақырылып, Киев әскери округінің танк 

мектебіне оқуға түсті. Осы жерде ол баяғы 

темір-терсекке деген үйірсектігіне ба-

сып, сабақтан кейін де машина паркінен 

шықпайтын болды. Ананы-мынаны 

шұқылап жүріп, �нертапқыш жауынгер 

атанды. Бірде командование тарапы-

нан танк моторесурсын есептегіш аппа-

рат жасауға конкурс жарияланғаны бар. 

Міне, сол байқауда қатардағы қызыл 

әскер Михаил Калашниковтың ойлап 

тапқан дүниесі оқытушылар тарапынан 

жаңалық деп бағаланды. Мұны естіген 

округ қолбасшысы, генерал Г.К.Жуков 

курсантты �зіне шақыртып, онымен ұзақ 

әңгімелесті. Ескерткішке қол сағат сый-

лады. С�йтті де оны Мәскеудегі тәжірибе-

сынақ орталығына жіберді. Онда қызыл 

әскер Михаил Калашниковтың жаңалығы 

бірінші орын алды да, мамандар моторе-

сурс есептегіш аппаратты енді Ленинград-

тағы арнаулы зауытта жаппай шығаруға 

шешім қабылдады. Бірақ нақ осы кезде 

Ұлы Отан соғысы басталып кетеді. С�йтіп, 

бұл жұмыс аяқсыз қалып, прибор авторы 

�зінің танк б�ліміне кері шақыртылып 

майданға жіберілді. 

...1941 жылдың қыркүйегінде механик-

жүргізуші Михаил Калашников қатты 

жараланды. Бет-ауызы ақ дәкемен шан-

дылып, гимнастеркасы қанға б�ккен оны 

госпитальға алып келгенде жағдайы �те 

ауыр болатын. +лдебіреулердің атын атап, 

қызуы к�теріле сандырақтап, ес-түсін 

білмей аласұрып жатты. Осылайша екі 

күн �ткен. Үшінші күні сәл тыншып еді, 

бірақ түн ортасында оның: «Атсаңдаршы! 

Түйдектетіп, н�серлете атыңдар...» деген 

ащы айғайы палатадағы жаралыларды 

шошытып оятты. Таңертеңгісін балдаққа 

сүйенген к�ршісі: 

– Сен бауырым, немене, түсіңде де 

соғысып жүрсің бе? Түнде жұртты қатты 

дүрліктірдің ғой, – деді бұған жақындап 

келіп. 

– Білесің бе? – деп жауап қатты Михаил 

Калашников оған. – К�зім ілініп кеткені сол 

еді, дабыл үнін естідім. Шабуылға шыққан 

екенбіз деймін. Немістер шмайсерлерімен 

оқты жаңбырша т�гіп келеді. Ал қызыл 

әскерлер винтовкаларының затворларын 

ашып-жабумен әлек. Сонда біздің авто-

маттар қайда? 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

– +лі жасап жатыр да, – деді осы 

тұста с�зге араласқан екінші бір к�р шісі 

күйінішті үнмен күңк етіп. 

Калашников шаршаңқы қалыпта к�зін 

жұмды. Содан күні бойы ешкімге тіл 

қат қан жоқ. Кешқұрым ғана әңгі меге 

 араласты. 

– Осыншалық быт-шыт боп қай жерде 

жараландың? – деп сұрады орта жастағы 

қызыл әскер одан. 

– Брянск түбінде... Гудерианның 

«темір тажалдары» біз мінген Т-34-ті 

шелпек қып кетті. Есімді жисам, танк іші 

к�к түтін... Т�рт адамнан атқыш екеуміз 

ғана тірі қалыппыз. Астыңғы люктен шыға 

бергенімізде, қасымызға снарядтың келіп 

гүрс ете түспесі бар ма? Серігімнің не 

емделуді қажет ететіндер елге жіберілуі 

тиіс. Сержант Михаил Калашников соңғы 

тізімге ілікті. Яғни бұл енді үйіне барады 

деген с�з! 

Баласының әскерден келетінін ес-

тігенде, оны Алтайдағы анасының қан-

шалықты жан толқынысымен күткенін 

түсінуге болады. Бұл да туған жеріне, 

ондағы аға-әпкелеріне жетуге асығады. 

Бірақ «пистолет-пулемет» идеясын 

жүзеге асырсам-ау деген тынымсыз ой 

оны �зі соғысқа дейін жұмыс істеген 

Қазақстанның Матай стансасына тартты 

да тұрды. Себебі осы жерде ол деподағы 

жолдастарының к�мегімен ойластырған 

ісін қолға алып, қаруды сондағы шеберха-

нада жасап шығуға сенімді еді. 

Орталық Комитетінің �неркәсіп ж�ніндегі 

хатшысы Ахметжан Қойшығұловтың 

кабинетіне алып келді. 

– Оғаштық үшін кешіріңіз. Кешегі кет-

кен ағаттық ж�нінде әскери комиссардан 

қатаң сұрайтын боламыз, – деді ол кісі. 

С�йтті де автоматты алып қарай бастады. 

Ұзаққа созылған әңгімеден кейін Үкімет 

адамдары мынадай тоқтамға келді. Сер-

жант Михаил Калашниковтың жаңадан 

жасалған қаруы – назар аударуға тұрарлық 

дүние. Тек оны жетілдіру қажет. Ол үшін 

автор Алматыға Мәскеуден к�шіп кел-

ген С.Орджоникидзе атындағы авиация 

институты (МАИ) мамандарымен бірігіп 

жұмыс істеуі тиіс. 

Зауыттың аты зауыт. Ол стансадағы 

депоның шеберханасы емес. +рі мұн-

дағы бесаспап мамандарды айт саңызшы! 

Ой �рісі де, істеген ісі де �згеше. МАИ-

дағы �ткен үш ай ішінде жоғарыдағыдай 

білікті жандардың к�мегімен  Михаил 

Калашниковтың «белбаласы» адам 

айтқысыз �згеріп шыға келді. Бойындағы 

артық-кемі алынып тасталып, сыптай 

болған автоматты енді иесімен бірге «қару 

құдайы» генерал А.А.Благонравовқа 

к�рсету қажет болды. Бұл кісі ол кездері 

соғыс жағдайына байланысты Мәскеу-

д е н  H з б е к с т а н  ж е р і н е  к � ш і р і л г е н 

Ф.Э.Дзержинский атындағы артилле-

рия академиясында жұмыс істейтін еді. 

Самарқандқа �зін іздеп келіп, кіре берісте 

сымша тартылып сәлем берген сержантты 

қарт конструктор жылы шырай таныта 

қарсы алды.

– Кіріңіз. Келіңіз, құрметтім! – деп 

ерекше ықылас танытқан ол кісі бірден 

қаруды алып қарай бастады. Б�лшектеп 

к�ріп, қайта құрастырды. Басқа вин-

товка, карабиндердің детальдарымен 

салыстырды. +ңгіме ұзаққа созылды. 

Қоштасарда генерал Мәскеуге: «Айрықша 

�нертапқыштық, үлкен күш-жігер мен 

еңбек, бірқатар тех никалық мәселелерді 

шешудегі даралық Калашников жолдасқа 

техникалық білім беруді тілейтін талантты 

шебер деп қарауға міндеттейді. С�з жоқ, 

бұл жігіттен жақсы конструктор шығады» 

деген пікір жазып берді.

«Қару құдайының» жоғарыдағы хаты 

Михаил Тимофеевичті қанат тандыра 

түсті. Рас, Мәскеу түбіндегі полигонға 

келіп, алғашқы сынақтарға қатысқанда 

ол қару-жарақ жасау ісінің шеберлері 

Дегтярев, Симонов, Шпагин және Судаев 

сынды тарландармен таласа алмайтынын 

білді. Жас �нертапқышқа қажеті – ізденіс, 

ізденіс тағы да ізденіс еді. Ол мұны жақсы 

түсінді. С�йтті де осы қамалды алуға бел 

шеше кірісіп кетті. Бір тәуірі, бұл поли-

гонда оқу және жұмыс істеу үшін барлық 

жағдай бар-тын. Жанында белгілі кон-

структорлар еңбек етті. Мұнда сондай-ақ 

кітапхана, қару-жарақ мұражайы болды. 

Мұның бәрі оған үлкен жігер беріп, баға 

жетпес мүмкіндік туғызды. 

Осылайша 1944 жыл да келген...

...Жер-жиһанды Жеңіс атты қуа нышты 

с�збен дабылдатып 1945 жыл �ткен.

Үміттендіріп 1946 жыл да біткен... 

1947 жыл еді. Мемлекеттік комиссия 

ішінде Михаил Калашников бар 6 кон-

структорды полигонға шақырды. Жаңа 

қаруларды сынауға рұқсат берілді-ау 

ақыры... Қалай болар екен? Осы сұрақ 

олардың әрқайсы ның жүрегін діріл қақ-

тырғаны анық. Енді ше? Қаншама жылғы 

еңбектің қорытындысы десеңізші бұл... 

Сонымен полигондағы байқау баста-

лып кетті. Стволдың шыдам ды лығын тек-

серуге арналған үзіліссіз атыс... Нысананы 

дәл алуды тексерген жекелеген сынақ... 

Басқа да толассыз бұйрықтар... Қойылған 

талаптың қаталдығы сондай, алғашқы 

күннің �зінде-ақ атақты Шпагин еңсесі 

түсіп үйіне қайтты. Содан соң Дегтяревтің 

жолы болмады. Келе-келе Судаев та сыр 

берді. Полигонда енді үш-ақ үміткер қалды. 

Соңғы тур әскери жорық жағдайын еске 

түсіретін. Курсанттар автоматтарды суы 

бар жыралармен алып жүріп барып атты. 

Сусыған құм үстімен және шаңды жолмен 

сүйретіп отырып та сынады. Одан соң бұл 

қарулар жарқабақтан етектегі қойтас үстіне 

тасталынып та к�рілді. Бірақ солардың 

бәрінде де Калашниковтың автоматы дәл 

атудан, кідіріссіз оқ шығарудан жазбады. 

Қатал емтихан АК-ның үздік сапада екенін 

к�рсетіп, оның авторына жеңіс әкелді. 

Содан арада біраз уақыт �ткен соң, яғни 

1949 жылы орталық газеттер беттерінде: 

«Бірінші дәрежелі Мемлекеттік сыйлық 

қару түрін дайындағаны үшін аға сер-

жант Калашников Михаил Тимофеевичке 

берілді» деген хабар шықты. С�йтіп, 7,62 

миллиметрлік патронға арналған АК ав-

томаты КСРО атты алып державаның ар-

миясына негізгі қару ретінде қабылданды. 

– Мемлекеттік сыйлыққа 16 мың сом 

ақша алдым, – дейді Михаил  Тимофеевич. 

– Ол кезде бұл дегеніңіз үлкен байлық 

болатын. Оның 5 мың сомына сол уақытта 

жаңадан шыға бастаған «Победа» жеңіл 

мәшинесін сатып алғаным есімде. 

Осыдан кейін Үкімет оны Ижевск 

қару-жарақ зауытындағы конс трук торлық 

орталыққа жұмыс істеуге жіберді. Мақсат 

– АК-ның жаңартылған түріне (АКМ) қол 

жеткізу еді. Оған Михаил Тимофеевич сегіз 

жылға жуық уақытын жұмсады. Осы кезде, 

яғни 1957 жылы ол қайғылы хабар естіді. 

1942 жылы Матайда бір баласымен қалған 

әйелі маневр жасап жүрген пойыздардың 

арасына түсіп қайтыс болыпты. Дереу 

жолға жиналды. Бұл Қазақстанға оның 

араға 15 жыл салып барып оралғаны еді. 

Осы сапарында ол Матайдағы анасыз 

қалған жалғыз ұлы Викторды �зімен қоса 

ерте кетті де, Ижевскіге барып екінші рет 

отбасын құрап, �мір бойы сонда тұрақтап 

қалды. 

– Қазақстандағы кішкентай ғана нүкте 

– Матай стансасы есіме түссе, �з басым 

оны ылғи да зор сүйіс пен шілікпен еске 

аламын, – дейді Михаил Тимофеевич. – 

Себебі бұл жер менің �мірбаянымдағы екі 

үлкен оқиғаның куәгері. Оның біріншісі, 

�зіме шексіз даңқ сыйлаған жаңалығым 

– АК-ның алғашқы нұсқасының тұсауы 

кесілген жер болса, екіншісі, �мірімнің 

жалғасы, мұрагерім Виктордың іңгәлап 

жарық дүние есігін ашқан, балалық шағы 

�ткен мекені. Иә, Матай – менің осындай 

қос қуанышымның куәгері. 

...Француз социологтары 2000 жылы 

ХХ ғасырда  адамзат  ғұмырына тү-

бегейлі �згерістер енгізуге себеп болған 

жаңалықтар тізімін жария лаған. Олардың 

ұзын саны отыз шақты. Тізімді 1903 жылы 

америкалық ағайынды Райттар ойлап 

тапқан аэроплан бастайды. Содан бері 

азаматтық авиация қызметін 1,6 мил-

лиард адам пайдаланған екен. Екінші 

орында 1908 жылы ұйымдастырылған 

«Форд Т» авток�лігінің сериялық �ндірісі 

тұр. Қазір әлемдегі к�лік саны жарты 

миллиардқа жеткен. Таңдайға тәттілігімен 

сезілетін, �ндірісі 1915 жылы ашылған 

Кока-кола да осы тізімнен ойып тұрып 

орын алған. Социологтар пікірінше, 1919 

жылы тоңазыт қыштың, 1920 жылы теледи-

дардың қолдануға енгізілуі адам тұр мысына 

айтарлықтай әсер еткен. Сарапшылар 

дерегіне қарағанда, бүгінде теледидар 

француздар отбасының тек алты пайызын-

да ғана жоқ екен. 1945 жылы компьютер 

дәуірі басталды. 1947 жылдың айшықты 

оқиғасы – Калашников автоматының (АК) 

пайда болуы дейді француздар. Зерттеу 

мәліметтері бойынша әлемде оның 60 мил-

лион данасы жасалған. 

ХХ ғасырдағы жаңалықтар тізімін 

осы жерден үзейік те, енді мына пікірге 

ой жіберейік. Америкалықтар кезінде: 

«Орыс сержанты бүкіл Варшава блогын 

қаруландырды» деген болатын. Алайда сол 

«орыс сержанты» қаруының бүгінде бүкіл 

әлемге әйгілі екенін ескерсек, бұл пікір де 

қазір к�мескі тартты деуге әбден болады. 

Ол жасаған нұсқаларды әскердің шағын 

топтары да, жер қайыстырған құрамалар да 

қолданысқа енгізген. +рі бұл қару әлемнің 

55 мемлекетіне экспортталады. Түрлі де-

ректерге қарағанда, нысана алу қабілеті 

800 метрге дейін жететін, стволының 

�міршеңдігі 18 мың оқ шығаруға шыдай-

болғанын білмеймін, ал менің жағдайым... 

– К�ріп отырмыз, – деді оған к�ршісі. 

– Тамтығың қалмапты. Қайта аман 

қалғаныңа шүкір.

Михаил Калашниковтың т�сектен 

басын к�теріп, тілге келген кезден бастап 

байқағаны, госпитальдағы жаралылардың 

жиналып алып, ауыз да рының с�зден 

босамайтындығы еді. +р кеш сайын 

палатада «солдат стратегиясы» туралы 

қызу әңгіме �рбиді дейсіз. Оның соңы 

майдандағы қару-жарақтың «әттеген-

айларына» келіп тірелетін. Иә, шынында, 

неге бізде автоматтар жоқ? Ол неге жа-

салмайды. Шіркін, қызыл әскерлердің 

қолында да немістердікіндей бір-бір 

«дырылдақ» болса ғой. 

С�з орайында айта кету керек, бұл 

жердегі жоғарыдағыдай әңгімелер әйтеуір 

айтылу үшін айтылатын қысыр с�здер 

емес еді. Оның арасында ойлы пікірлер 

де естіліп қалатын. Кезекті бір басқосуда 

Михаил Тимофеевичтің де сондай тың 

ой – «пистолет-пулемет» жасау идеясын 

жолдастарына айтып қалғаны бар. Бұл 

пікір палатадағыларды қатты таңғалдырды. 

– Осыны қағаз бетіне түсіріп, сызып 

к�рсең қайтеді? Міне, былай етіп... Содан 

соң оны жоғарғы жаққа жібермейміз бе? 

Мүмкін ол бір кәдеге жарап та қалар?.. 

– деді �зін Михаил Калашниковтың қа-

ра пайым, ұғынықты ойы баурап алған 

к�ршісі. 

– К�рейін, – деді бұл. 

– С�йтті де сол күннен бастап ол вин-

товка, бесатардан әлдеқайда жеңіл әрі 

ықшам, ең бастысы, қайта-қайта оқтап 

әуре болмай, бірден түйдектетіп ататын 

«пистолет-пулеметтің» жобасын жасауға 

кірісіп кетті. К�мекші мен кеңесшілерден 

кенде болған жоқ. Олар сол палатадағы 

жаралылар еді. Біреуі қарындашын ұштап 

береді, екіншісі медбикеден дәптер сұрап 

әкеледі. +йтеуір күні бойы үймелеп, мұның 

қасынан шықпайды. +сіресе шекарашы 

жігітке рақмет! Ол госпитальға келген-

кеткендерден сұрастырып жүріп, про-

фессор В.Федоровтың «Атыс қаруының 

эволюциясы» кітабын тауып әкеледі. 

Михаил Калашников оны бірнеше мәрте 

оқып шықты. Ол сонау бейбіт кездегі танк 

мектебінде танысқан автоматты қарулар 

жүйесін қайыра еске салуымен құнды еді. 

Осы оқу мен ойдағы �з идеясын соған сай 

тоқу біздің кейіпкерімізге түрлі сызбалар 

мен суреттерді тудыруға кең жол ашты. 

С�йтіп, үш айға жуық уақыттың ішінде 

«пистолет-пулеметтің» жүзде ген эскиздері 

жасалды. 

– Міне, тағы бір Дегтярев табыл-

ды. Мына қарқынына қарағанда біздің 

�нертапқышымыз Эдиссоннан да асып ке-

тер ме екен, қайтер екен? – деп әзілдейтін 

сызудың қызығына түсіп, бас к�термей 

жұмыс істеп жатқан оны палатадағы қызыл 

әскерлер. 

Арада жарты жыл �тті. Бір күні гос-

питальға келген комиссия мұндағы 

жара лыларды екі топқа б�лді. Олардың 

ұйғарымы бойынша емханада қатарға тез 

қосылатындар ғана қалуы керек. Ал ұзақ 

Иә, ол үміті алдамады. Матайға кел-

ген бетте �зін білетін жора-жолдас-

тарын іздеп тауып алды. Оларға жол 

дорбасындағы сызбаларын жайып тас-

тап, к�мек к�рсетуін �тінді. Достары 

бұл шаруаға құлшынып, жанып түсті 

дейсің! Мұнда да тура госпи тальдағы 

сияқты жағдай қайталанды. Сменадағы 

жұмыстары аяқталған соң жолдастарының 

біреуі Михаил Тимофеевичтің айтуымен 

қажетті темірлерді кеседі, екіншісі сызба 

суреттегі бейнеленген б�лшектерді жона-

ды, үшіншісі детальдардың артық-кемін 

�лшеп егейді... Осылайша бес айдай уақыт 

�тті. Ақыры оның «белбаласы» дайын бо-

лып, сынақтан �ткізетін де күн туды. Бәрі 

де толқулы еді. Соның ішінде автордың 

сезім-күйін айтып жеткізу...

Жоқ! Уақыт босқа �тпепті! Т�гіл ген тер 

текке кетпепті! Матайдың елсіз құмындағы 

байқауда  Михаил Калашниковтың 

«пистолет-пулеметі» �зіне тән дауыспен 

«тыр-тыр» етіп с�йлеп қоя берді. Нысана 

алынды! Бұл 1942 жылдың күзі болатын. 

Осы оқиғадан екі-үш күн �ткен соң 

біздің кейіпкеріміз Матайға тоқтаған жүк 

пойыздарының бірімен іргедегі Алматыға 

жүріп кетті. Ойы – жаңадан жасалған 

қаруды облыстық әскери комиссариатқа 

апарып к�рсету. Мұнда адамдар к�п екен. 

Бәрі де иін тіресе кезек күтіп тұр. Солардың 

арасынан әрең дегенде сыналай �тіп, 

қабылдау б�лмесіне кірген ол адъютантқа: 

– Майдан госпиталінен тылға емделуге 

келген танкиспін. Hнертап қыштықпен 

шұғылданамын. Мұндағы бос уақытымды 

пайдаланып, к�птен бері ойластырып, 

қолға алып жүрген ісімді бітірген жайым 

бар. Ол – жаңа үлгідегі автомат қаруы. 

Соны полковникке к�рсеткім келеді, – 

деді. 

– Сіз не айтып тұрсыз? – деп шошып 

кетті Михаил Тимофеевичтің мына с�зін 

естіген адъютант. – Тылда жүріп... соғыс 

жағдайындағы тәртіпті біле тұрып... Қалай 

мылтық жасап жүрсіз? Оған кім рұқсат 

берді? Тоқта... Тоқтай тұрыңыз!

Осылай деп айғай-шу к�терген ол 

�нертапқыш сержанттың «пистолет-пуле-

мет» ілінген шинелінің етегін жасқай берді. 

С�йтті де к�рші б�лмеден екі жауынгерді 

шақырып алып, Михаил Тимофеевичті 

сол жерде дереу тұтқынға алды. Ол, міне, 

осылай алғаш рет гауптвахтаға түсті. 

Істің түсініксіз жағдайға қарай ойысып, 

мүлдем басқаша сипат алып бара жатқанын 

байқаған кейіпкеріміз енді Алматыдағы 

�зін білетін таныстарына сәлем айтып, 

солардың к�мекке келуін ойлай бастады. 

Есіне алғаш түскені, 1936-1937 жылдары 

Түрксібтің Матайдағы комсомол ұйымын 

басқарған, енді Қазақстан ЛКСМ Орталық 

Комитетінде қызмет істеп жүрген Иосиф 

Коптев деген жолдасы болды. Күзетші 

 жауынгерге жалынып-жалпайып, міне, 

соған хабар беруді �тінді. 

Ертеңіне жағдай мүлде күрт �згеріп сала 

берді. Комсомолдың Орталық Комитетінен 

келген жолдасы мұны кепілдікке алып, 

қуанышты бір хабар айтты. Облыстық 

әскери комиссариатта болған оқиға респуб-

лика Үкіметі басшыларының да құлағына 

жетіпті. Сондықтан олар �нертапқыш 

сержантты к�ріп, әңгімелескісі келеді 

екен. Осыны айтқан Иосиф Коптев к�п 

кешікпей мұны Қазақстан Компартиясы 

тын, кәдімгі және із тастаушы, сондай-ақ 

сауыт бұзар-күйдіргіш оқтармен атыла 

беретін Калашников автоматы әлемдегі 6 

мемлекеттің туы мен елтаңбасынан орын 

алған. 

– Осыдан 15 жыл бұрын Мәскеу 

түбіндегі «Выстрел» жоғары курсының 

тыңдаушылары алдында лекция оқы-

дым, – дейді Михаил Тимофеевич. – 

Негізінде, бұл сол кездегі бізге достас 

Азия және Африка елдерінен келген 

әскери элита еді. Мен с�зімді аяқтап 

бола бергенде, қолында кішкентай ғана 

жалауы бар тығыршық денелі африкалық, 

Мозамбиктің қорғаныс министрі орнынан 

к�терілді. «Жас республикамыздың жа-

лауында құр метті конструктор қаруының 

бейне ленгенін мақтаныш сезіммен 

жеткізгім келеді. Шет жерлік импери-

алистер езгісіне қарсы күресте бұл ав-

томат түрі біздің символымызға айнал-

ды. Ал оның жанындағы ашық кітап – 

сауатсыздыққа қарсы күресті, кетпен 

– бұғаудан босатылған еңбекті бейнелейді» 

деді ол маған. 

Шетелдіктер айтпақшы, Калаш ников-

тың шабуылға оңтайлы винтовкасы бүгінде 

жаяу әскердің ең к�п таралған автоматтық 

қаруы. Вьетнам, Ауғанстан, Никарагуа, 

Африка құрлығында, Таяу Шығыс пен 

Жер шарының басқа да «ыстық нүк-

телерінде» сынақтан �ткен АКМ �зін ең 

сенімді, тиімді және құры лымы жағынан 

қарапайым екенін дәлелдеді. Осы орайда 

мынадай сирек деректі келтірген ж�н 

болар. Вьетнам соғысында к�з жұмған 

америкалықтардың 30 пайызы дәл сын 

сағатта мылтығының сыр беруі себебінен 

қаза болған. Ал АКМ-мен қаруланған 

әскерде мұндай жағдай мүлде тіркелмеген. 

Табиғаттың ең бір қатал кездері – ап-

тап ыстық, н�серлі жауын, батпақ пен 

шаң-топырақ арасында да бұл автомат 

�зінен қажет етілген талаптардың бәрін 

шайқастарда мүлтіксіз атқарған. 

...Михаил Тимофеевич Калашни-

ков біз �зімен кездескен сол 2003 жылы 

Ижевск қаласында тұратынын айтты. 

С�зіне қарағанда, ол тым қарапайым �мір 

сүреді екен. Автомат атасының бар табысы 

– «Ижмаш» концерніндегі қару жасайтын 

конструкторлық орталық жетекшісіне 

т�ленетін жалпыға бірдей зейнетақы мен 

жалақы. Зауыттың беретіні небәрі 5 мың 

800 рубль (190 доллар шамасы), қосымша 

әскери зейнетақысы бар, к�п дегенде 

ол 200 доллардан аспайды. «Ижевскінің 

құрметті азаматы» атағына 4500 рубль (150 

доллар) және Ресей Президенті арнайы 

тағайындаған осынша сомадағы зей-

нета қыны алып тұрады. Бәрін қос қанда 

900 доллар. Батыс �лшемімен қарағанда, 

ортанқол тірлікке жарап жатқан қаржы 

– Ресей, әсіресе Ижевск қалашығы үшін 

әжептәуір дәулет.

...Жоғарыдағы әңгіменің бәріне біз 

даңқты конструктордың Астанаға келген 

күні республикалық Ұланның штабын-

да болған кездесуде қаныққан едік. Ол 

2003 жылғы 6 мамырдың кеші болатын. 

Ертесінде Михаил Тимофеевич аталмыш 

әскери құрылымның жауынгерлері ара-

сында болды. Ұлан ның бас корпусы мен 

казармаларын аралап к�ріп, осындағы 

«Құрметті меймандар» кітабына қолтаң-

ба қалдырды. Ал 8 мамыр күні қарт 

конструкторды республика Президенті 

Нұрсұлтан +бішұлы Назарбаев қабылдап, 

оған І дәрежелі «Достық» орденін та-

быс етті. 84 жастағы автомат атасының 

елордадағы болған күндері туралы айтар 

әңгіме, міне, осы.

Астана. 2003 ж. 
М.Калашников 
республикалық 
«Ұлан» штабында
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Апыр-ай, жабайы мысықтың пәлелі 

жерге тұмсық тығып несі бар еді. Аш 

құлақтан – тыныш құлақ. Десе де бала 

байғұстың шырылдағанына шыдамай, 

 бойын әлдебір әлсіздік биледі. Ш�л 

қысқандай тамағы қақсып, әзер жұтынды. 

Туған қызы болса қайтсін, Бибіажарға да 

аздаған �кпесі бар. Бала жағдайын білетін 

ол қайбір ұсынақты адам. Оның ертеңді-

кеш ойлайтыны байдың бабы. Ұяттары да 

шамалы �здерінің, «үйде үлкен кісі жүр-ау» 

деп те айылдарын жимайды. Үстеріндегі 

киімдері де алқам-салқам, ашық-тесік. 

Күйеубаласы Салқымбай... Мейлі, мың 

жерден шірене берсін... осындайда айтып-

айтып тастаса іші босап, аздап жеңілдеп 

қалмас па? Ал не істейсің, жақтырмайды. 

Жүрген-тұрғаны есеп. Тыстағы тірлігін кім 

біліпті, мәшинеден түсіп табалдырықтан 

бері аттады ма, шіреніп кісі бола қалады. 

Жанындағыларға т�беден қарайды. Сол 

қолдан жасалған ит мінез тура �зіне 

бағышталғандай мұның қабағы да кіржің 

ете түседі. Сосын коттеджде күйбеңдеп к�п 

жүріп алмай, оны-мұнысын сылтауратады 

да есік алдындағы ескі сарайға кіреді де 

кетеді. Сарайдағы жағдайы жақсы, тыныш. 

Тірі жаннан қуыстанбайды. Жата ма, тұра 

ма, атамзаманғы патефонның құлағын 

бұрап, дәстүрлі әндердің пластинкасын 

тыңдай ма, телевизор к�ре ме – еркі. Бір 

қиналатыны, күз ерте түспесе... Жаздың 

мынадай май тоңғысыз күндері тұра 

бере ме жадырап. Қарашаның алғашқы 

жұмасында т�пелеп жауын жауады да, 

арты қарға айналады. Бітті. Шамшагүлдің 

қызық дәурені осымен тамам. Амалсыз 

коттедждің т�менгі қабатындағы ауызғы 

б�лмеге к�шіп алады. Ескі сарайды жылу 

жүйесіне қосу – бұлар үшін артық шығын. 

Оның үстіне жалғыз кемпірдің ыбырсыған 

қайбір дүниесі бар, кез келген қуысқа сия-

ды да кетеді.

Ой-хой, сондағы жиен немерелерінің 

қуанышын к�рсең! Құдай к�псінбесін, 

екі-үш қара домалақ қашан ес жиғанша 

жасырын түрде Шамшагүлдің шандыр 

емшегінің дәмін татып, �сіп-жетілді 

ғой. Сірә, олар соны ұмытпайтын болар. 

Шүйкедей кемпір құдды курорттан келген-

дей, біріне-бірі жымың-жымың ымдасып, 

айналсоқтап жанынан шықпас еді; әрнені 

айтып, Шамшагүлдің к�ңілін к�тергенсіп, 

бірі шай қойып, бірі аяғына жылы шұлық 

кигізіп, асты-үстіне түсер еді.  Бала 

неменің білмейтіні жердің астында, ене 

мен күйеубала арасындағы к�зге к�рінбес 

салқындықты сезе ме қайдам, әкесі келген-

де олар да жым бола қалады. Бірі сабағына 

дайындалғансып, бірі ойнағансып, тұс-

тұсқа жүгіреді де жоғалады. Шамшагүл 

әжесі: «...жағдайым ханға сәлем бергендей» 

деп жуып-шайғанымен бәрібір кішкене 

реніштің салқынын сездіріп қояды. Ра-

сында ол қандай реніш?! Ертең �лмесе 

коттеджге қайта к�шеді ғой. Басқа жаққа 

баратындай мүмкіндігі болса, бір күн 

түнер ме. Кетер еді басының ауған жағына. 

Кете алмайды. Он бір құрсақ к�тергенінің 

пайдасы қайсы, бәрін сұм ажал жалмаған, 

қалғаны Бибіажар. Бары да, нары да осы. 

Жалғыз қыздың к�леңкесінде күн к�ріп 

келеді итініп-сұғынып.

Кірпігіне іліккен ыстық тамшыны 

саусақ ұшымен сылып тастады. Мінекей, 

бұл да бір ғажап дүние. Жалғыздықты 

біреулер жер-жебіріне жеткізе жаман-

дайды, небір келеңсіздікті соның басына 

үйіп-т�геді. Пах, ал түн жамылып отыр 

ғой, Шамшагүлге оның кері әсері шамалы. 

Жалғыздан-жалғыз жылап алу да жетістік. 

Жетістік боп қайбір жарылқар, �з-�зін 

�стіп жұбатқысы да келетін шығар, бәлкім.

Түннің қай уағы болғаны белгісіз. Таң 

атып қалды ма, әлде... Желдің әсерімен 

бағана басындағы д�ңгелек шамдар әрлі-

берлі әткеншек тепкендей тербетіледі. 

Кіршеңдеу терезеге түскен солғын сәуле 

кемпірдің шынашақтай денесін сылағы 

түскен сызды қабырғаға бірде үлкейтіп, 

мәрте айналып-толғансаң да мойын 

бұрмайды. Ондай да ұзын кірпіктерін 

қағып-қағып, қолын бір сілтейді де, орны-

нан тұрып жүре береді. Содан жұлқынып 

сыртқа шығып кетеді, не б�лмесін іштен 

бекітіп, тірі жанмен тілдеспей тым-тырыс 

жатып алады. Ана жолы әкесі пұлының 

аз-к�птігіне қарамай, арнайы адам жал-

дап, би үйірмесіне қатысасың деп үгіттеген 

екен. К�ңіл үшін екі мәрте барды ма, 

бармады ма, сосын «атақты бишімен» 

ұрыс-керіссіз қоштасқан. Мүлде жолама-

ды. Ақша шіркін к�здің құрты, «ұстазы» 

аптасына үш күн үйіңізге �зім-ақ барып 

тұрайын деп жалынғанымен одан да онды 

нәтиже шығара алмапты. Сол, солай, 

Сандуғаштың б�лмесі ішінен кілттеулі. 

Дыбыс білінбейді. +ке-шешесінің к�здері 

атыздай, шектен шыққан үнсіздік, томаға 

тұйықтықтың аяғы қайғылы оқиғаға 

ұласпаса... Оның жасындағылар психоло-

гиялық ауытқуларға бейім, терезеден 

секіріп жазым боп жатқандар аз ба?! Биі 

бар болсын, бисіз де �мір сүрер. Ақыры 

Сандуғаштың дегені болды. Кейін... 

бірнәрсенің ақ-қарасын түсінетіндей, 

ара-тұра к�ңілденген сәтінде әрі үйде 

күйеуі жоқта «к�ршісін» шайға шақырған 

Бибіажар шешесіне қалжыңдағансиды 

кәдімгі: – Осы қыздың кімге тартқанына 

таңым бар. Баланы кім ауыздандырса 

соған ұқсайды деуші еді бұрыңғылар. Бәрін 

емізген �зім...

«Hзің емес!» деп айта салуға сәл-ақ 

қалды Шамшагүл. Орынсыз жерге пышақ 

ұрып несі бар. Жабулы қазан жабулы 

күйінде қалсын. Ол «ұрлықты» �зімен бірге 

ала кетеді ана жаққа. Ойпыр-ай, шандыр 

емшектің құдірет-күшіне бас имей к�ріңіз! 

Түптеп келгенде бұл жарияға жар салатын да 

мақтаныш емес, әркімнің жүрек түкпірінде 

сақталатын құпия ғой.Несін жасырады. 

Үлкен үйдің берекелі дастарқанынан 

бірде кішірейтіп к�леңке түсіреді. Оны 

елеп жатқан кім бар. Қорқыныш атау-

лыдан мақұрым. Сәбидің қолды-аяққа 

тұрмай шырылдау себебін де бал ашқандай 

сезеді. Ем-домы да к�кірегінде сайрап тұр. 

Бармағымен ісінген тамақты екі-үш мәрте 

басып-басып жіберсе құда да тыныш, 

құдағи да тыныш. Екінші емі – аса құпия, 

оны �зінен басқа тірі жан байқамайды. 

Баланы бауырына басып, шандыр емшекті 

екі-үш мәрте сорғызсын. О жарықтықтан 

жарытып сүт шықпайтыны да белгілі. 

Не құдіретінің барын қайдам, одан соң 

байғұс баланың балғын жүзі жадырап, ары-

арасында есінеп қойып, тәтті ұйқының 

құшағына күмп берер еді. Содан түске таяу 

бір-ақ оянады. 

+не, айтқаны айдай келді. Бибіажардың 

одан басқа табан тірейтін амалы қайсы?! 

Дереу «Жедел жәрдем» шақыртады. Кноп-

камен ашылып жабылатын ауыр есіктің 

шиық етіп «әндеткені» сол, үстеріне ақ 

халат киген екі медбике асай-мүсейлерін 

арқалап жетіп келді. Одан соңғысын 

несіне ежіктейді. +лжуаз денеге аяусыз ине 

сұққылайды, удай ащы дәрі жұтқызады. 

Осы заманның дәрі-дәрмегімен сырқаттың 

бетін қайтару қайда? Уақытша алдарқату, 

әншейін. Үй іргесінде осылардың тілеуін 

тілеп, түн баласына кірпік ілмей қалқайып 

отырған «балгер» кемпірдің бар-жоғын 

елемеген соң, олардан не үміт, не қайыр?!.

***

– Сендер үлкен жігіт болдыңдар 

ғой түге! Бұларың не, а, бұларың не?! 

– Шамшагүл ескі сарайға ентіге кірген 

үйелмелі-сүйелмелі екі немересіне сұраулы 

кейіппен назар жықты: – Мектепте тазалық 

ж�нінде ешнәрсе оқытпай ма? Ілгеріде ар-

найы сабақ жүруші еді ғой, – деп с�зінің 

аяғын екіұштылау аяқтады. Аяқтағаны 

бар болсын, біртүрлі... жазықсыздан-

жазықсыз балалардың бетін қайтарып 

тастағандай, екі қолын қайда сиғызарын 

білмей, абдырады да қалды. К�рші отыр-

са да әке-шешесінің тірлігінен бейхабар 

кісіше к�ди-с�ди бірнәрселерді түртпектеп 

сұраған болды. 

– Бұл араның той-думаны тақияларына 

тар келіп, к�рші облысқа қыдырыстап 

кетті деңдер. Ал қашан келеді? +келеріңнің 

жүйрік мәшинесі үйде ғой.

– Арнаулы ұшақ жалдапты.

– Бәли, сен оны қайдан білесің?

– Айтты ғой... – Жетінші сыныптағы 

Қар лығаш әжесінің бекерге уақыт �лтір-

геніне риза болмағандай, жеңіл крассов-

касының тұмсығымен ағаш кереуеттің 

аяқ жағын түрткіледі. Бесіншіге биыл 

барған Сандуғашы оған қарағанда пысық. 

Еті тірі, әжесін жанындай жақсы к�реді. 

Жақсы к�ргендігін іспен де дәлелдей 

біледі. Шешесі Бибіажармен де тонның 

ішкі бауындай әмпей-жәмпей сырлас-

пайды. Салқын. К�ңілі қаламаған іске 

жуымайтындығы былай тұрсын, мың 

жылы-жұмсақты аса ептілікпен ескі 

сарайға жып еткізетін де осы Сандуғаш. 

Сонысын араға тықпалағандай, әжесіне тік 

қарап с�йлейтін де осы Сандуғаш.

– Егер оны әке-шешелерің сезіп қойса, 

осы күніме де зар болып қалармын. – +дейі 

қитығады. Күйеубаласы мен қызының 

артынып-тартынып, к�рші облыстағы 

кәделі қонаққа кеткендігінен Шамшагүл де 

хабардар: – Сендер мені жаман жолға неге 

итермелейсіңдер, а?

– Ол қандай жаман жол? – Сандуғаш 

тағы да шап те қалды.

– Ертең пәле боп, ол бала ауырып қал-

са, әкелерің барлығын менен к�рер. Он сыз 

да к�шіріп жіберуге дымы құрып жүр.

– Қойыңызшы, – деп іштей аяныш 

білдіреді Қарлығаш. – Бәрі шешілген.

– Шешілгені қалай?

– Оны бізден басқа тірі жан білмейді. 

Дүкенші әйелді дүкенге жұмсадық сүт 

әкелуге.

– Иә, жоспар құрып қойған екенсіңдер 

ғой алдын ала. Ендеше, бірақ... уәде – уәде. 

Осы жерде қалсын барлығы.

– Келістік.

Сарайдан бірі қалмастан жүгіріп 

сыртқа шықты. Екі-үш жасар +бдіғаппар 

да Шамшагүлді к�ргенде жылағанын қоя 

сап, құйрығымен алға жылжиды. К�тер деп 

қолдарын ербеңдетеді.

+бден сабындап жуынды. Біреу к�ріп 

қалатындай терезе пердесін бүркемеледі.

– +лгі әйелі бар болғыр алқын-жұлқын 

жетіп келмесін.

– Одан қорықпаңыз.

– Жарайды, сендік сендерге.

Мұны естияр немерелеріне қайтіп 

түсіндіреді жазған-ау, тіпті ақылға сыймай-

тын жағдай! Сәбидің әлжуаз саусақтары 

шандыр емшекке тигенде басы айналып, 

есінен танып, құлап қала жаздайды. Тұла 

бойынан атойлаған қан қысымы айналып 

келіп, миын жарып жіберетіннен әрі-тін. 

+лде, шынымен... бітім-болмысы исініп, 

баяғыда... сонау баяғыда, ептеп естен 

ұмытыла бастаған аналық сезімді ойға 

қайта түсіргеннен сау ма?! Шамшагүлдің 

к�з алдынан жанды суреттер елесі жүгіріп 

�тті. Кішкентай жиен немересінің емшекті 

бір-екі мәрте сорған соң толайым дүниеге 

ризашылығын білдіргендей, жүзінен шуақ 

т�гіліп, жымиған секілді боп, тәтті ұйқыға 

шомған түрін қараңыз! Оу, мұнда не 

құдірет бар, білсеңіздер айтсаңыздаршы?! 

Он бір құрсақ к�тергені рас. Жаудай тиген 

қызылшадан аман қалғаны Бибіажар ғана. 

К�бісі құшағында жатып жан тапсырды. 

Бетін тырнап, тағдырға мың-миллион 

лағнет жаудырғаннан не пайда? Hз-�зіне 

келе алмай, қара судан басқа тамаққа 

тәбеті шаппай, әбден сілесі қатып, жылап-

сықтаумен талай айларды артқа тастаған. 

Үлкендердің демеуі – бірде құлаққа кіріп, 

бірде кірмейтін, ұзақ сонар к�ңіл жұбату. 

Ал сүт толы жұдырықтай емшек жаныңды 

-

-

-

-

– Үйлерінде! – деді ол да жұлып 

алғандай.

– Сұрастырдың ба? – Үйреншікті 

ырғақты үзіп алмауға тырысты.

– Сұрастырдық, к�рдік-білдік деген 

тірі жан жоқ.

– Жер жұтып кетті ме оларды! –  Дауысы 

қатқылдана түсті. Терезе алдына барып, 

к�ше бойындағы тас жолға үздіге қарады. 

Келіп қалар деген үмітті �лтіргісі жоқ. 

Осыдан аман-есен қолға бір түсті бар ма, 

кешігудің к�кесін сонда к�рсетер! Қайда 

жүргені, қайда тұрғаны қалта телефоны 

арқылы тек �зіне ғана хабарланады. +йелге 

сеніп жетісті. «Қыдырыспақ, сауық-

сайранмен шекең шылқыса к�рермін!»

Күтуші әйелдің кешкі асқа шақырғаны 

үнсіздікпен аяқталды. Мынадай жағдайда 

тамақтан �лі су �тсе, кәні! Бибіажар 

т е л е ф о н н ы ң  қ ұ л а ғ ы н д а .  Т а н ы с -

білістерімен мың қайтара с�йлескен. 

«Полицияға �тініш білдірдіңдер ме?» деп 

�здерінше қамқорсиды. Полицияға ха-

барлауды кім білмейді. Бірақ оның арты 

қалай болар екен деп содан қаймығады. 

Полицияға хабарласса міне, тұр ғой әкесі! 

Hзі оған бата алмады. Қаладағы белді 

бизнесменнің қыздары екі кештің арасын-

да жоғалып кетеді екен, Салқымбайдың 

жанашырлары мен іштей жауласып жүретін 

бақталастары жерден жеті қоян тапқандай 

�ре түрегелмей ме; әйелдері ұл тапқандай, 

не жыртық-тесіктері бүтінделгендей �сек 

деген жарықтықты гулетіп кеп жібермей 

ме табан астынан?!. «Hзіне де сол керек!» 

деп шіренеді бір дауыс; екіншілері бала-

лардың амандығын тілеп, айрандай ұйыған 

отбасының берекесі бұзылмаса деп, бояма-

сыз игі ниеттерін жеткізер. Қолдан келер 

к�мектерін аямас. «Жаңалық бар ма?» деп 

соңғылары үсті-үстіне қоңырау түсіреді.

Салқымбайдың да жаны тырнақ 

ұшында. Жұмыр басына науалап құйылып 

жатқан жағымды-жағымсыз ойларды са-

нап тауыса алмай әуре. Ақырында қайыры 

болғай деп тәубесіне жүгінеді. Жарлы-

жақыбайларға к�мек қолын созғаны 

к�лбеңдеп к�з алдына келеді. Ішінен 

болса да жауларым бар деп те, жоқ деп те 

ашық айта алмайды. Бар болуы да, жоқ 

болуы да бек мүмкін. Егер Салқымбайдың 

сағын сындырғысы келетіндер табылса, 

бесіктен белдері шықпаған балаларда 

нелері бар, �зімен бетпе-бет жүздессін. 

+лде шетелдік киноларда кезігетіндей, 

баланы ұрлап, айырбас жасаймыз десе, 

кездесетін жерін айтсын. Салқымбай 

қандай шараға да тас-түйін дайын. Қыз 

баланың бас амандығы – басты байлық. 

Полицияның іс-әрекеттеріне де кісінің 

к�ңілі тола ма; айқай-ұйқай, аттандаған 

ала�кпе жүгіріс. +не-міне дегенше, �здері 

де хабарласып қалар. Қыздары қой аузы-

нан ш�п алмайтын аса жасық, аса ынжық 

емес-ті. +сіресе Сандуғашының ж�ні 

б�лек. Бибіажардың қалта телефоны зың 

етті бір кезде. Қарлығаш:

– Оу, қайдасыңдар, тірімісіңдер?! 

Бізді ана дүниеге тірідей аттандырып 

жібермекпісіңдер?! +кең екеуміз �ліп 

кетудің ар жақ-бер жағындамыз. +лде 

бізден ала алмай жүрген �штерің бар ма?! 

Бармысыңдар?! – Бибіажар түкірігіне ша-

шалып, бір с�йлемнің басын, екіншісінің 

аяғын айтып, әзер с�йлесті.

– Аманбыз, ауылда, әжеміздің қасын-

дамыз. – Қарлығаштың дауысы нық.

Салқымбай әйелінің қолынан теле-

фонды жұлып алды: – Ал-ло, ал-ло, мен 

сендердің әкелерің...

– Иә, естіп тұрмын, айта беріңіз.

– Сен кімсің?!

– Мен, мен Қарлығаш Салқым-

байқызымын.

– Бүйткенше Салқымбайқызы болмай 

кет, білдің бе, болмай кет! Салқымбайдан 

садаға! Біз мұнда... Ауылға баруға сен-

дерге кім рұқсат берді, а?! «+жеміздің 

қасындамыз!» Немене, әжелеріңнің 

емшегін емесіңдер ме, түйедей болғанша! 

Одан еңбек қайтса... Бар болғырлар-ау, 

жүрген-тұрғандарыңды айтып кетсеңдер 

қайтеді ең болмаса?! Біз жүрміз мұнда 

дүниені дүрліктіріп... Ал бұлар әжелерінің 

емшегін ему үшін үн-түнсіз ауылға кетіп 

қалады. Тойсаңдар, кешкі автобуспен кері 

қайтыңдар! +лде мәшине жіберейін бе?!..

– Керегі жоқ.

– Немене, түнеп қалмақсыңдар ма 

әжелеріңнің қасында?

– Ертең демалыс қой.

– Бәли, бәлкім ауыл мектебіне біржола 

к�шіп аларсыңдар?!

– Оған да қарсы емеспіз.

– Не-е?! Бастарыңды дуалап қойғаннан 

сау ма сол кемпір?! Емшек беремін деп ал-

дап... Ал-ло, Ал-ло, неге үндемей қалдың?! 

Сен шынымен Қарлығашпысың?! +лде 

перінің қызы секілді...

– Айтып болдыңыз ба?

– Айтып болғам жоқ, мынау қайтеді-

ей, аузыма қақпақ қойып!..

– +ке, бір нәрсе сұрасам айыпқа 

бұйырмассыз?!

– Сұра, аспандағы айды әпер демейтін 

шығарсың, әйтеуір...

– Сіз жетім �стіңіз, иә?!

– Оу, менің жетім �скендігімнің қажеті 

қанша бұл араға? Керек болса, тағы мы-

наны қосақтайын. Туған анам бір жа-

сымда жаман аурудан қайтыс болды. Ана 

сүтінің дәмін сезбей �стім. Hгей шешем 

емізген жоқ... Тағы нені білгілерің келеді, 

сұраңдар!.. Сұрақ қоюға шеберін бұлардың!

– Е, сол екен ғой...

– +й, қарғам, мұнымен не айтпақсың, 

а?! Жұмбақтамай айтсаңдаршы, тағы нені 

білгілерің келеді?!.. +ңгіменің тоқ етері бы-

лай, әжелеріңнің емшегін еміп болсаңдар, 

дереу кері қайтыңдар! Естіп тұрмысың?!. 

Кері қайтыңдар!..

Телефон кілт үзіліп кетті.

Қуаныш ЖИЕНБАЙ

к�зіңе к�рсетіп сыздағанда осы бейнетті 

к�ргенше асылып �лгенім артық деп, жан-

жағыңа алақтап бір құлаш арқан іздейсің. 

Соның �зі к�зге түспей қор қылады ғой 

кісіні. Hлмейсің, тура келмеген ажал сені 

сырт айналып, ж�нін табады. Енді қайтіп 

жоламайды.

Сол сүт толы сыздаған емшектің сон-

дағы обал-сауабын мына жаман немелер 

ақтап, есе қайтарып жатпасын! Бұл ара-

лықты да анық ажырата алмады. Жетпістегі 

кемпірдің к�кірегін керіп бара жатқан 

қайдағы сүт. Су татыр мықтаса. Ал бұлар 

болса осы үйдегі ағыл-тегіл тәттілерге 

назар жықпастан бірден Шамшагүлдің 

шан  дыр емшегіне жармасады. Үлкені де, 

кішісі де.

– Келістік қой, тістеріңнен шығармаң-

дар, – деп тағы ескертті кенже немересін 

т�сегіне жатқызып жатып.

– +же?

– Ау...

– Сіз мені де �стіп еміздіңіз бе? – 

Сандуғаштың сұрамайтыны болсайшы.

– Емізбегенде, сен, тіпті шақар едің. 

Сүт шықпаған соң долданып, емшекті 

қыршып, тістеп алатынсың.

– Қойыңызшы.

– Не қоятыны бар. Бұл – шындық.

Дүкеннен оны-мұнысын арқалап, 

үйреншікті тіршілік �з арнасына түсер. 

Бибіажардың нұсқауымен бе, әлде Құдай 

итеріп �зінің ақылымен бе, күйеубаласы 

да Шамшагүлдің алдында кінәлі кісідей 

ұялшақтап, жүріп-жүріп, орайы келгенде 

ант суын ішіп, артық кеткендігін арақтың 

мойнына жүктеп, «жаздым, жаңылдым, 

бір ризашылығыңызды бере к�ріңіз» 

деп, аяғына жығылып, кешірім сұрар. 

Дәмесінің зорын. Ал «к�рген-баққаным 

осы шүйкедей кемпір ме еді, оған менің 

қашан күнім түсіп еді, қайта �стіп �мір 

сүргендеріне рақмет айтсын; кез келгенге 

бас иіп мүләйімсігенді жек к�рем, мен �з 

биігімнен т�мендемейтін адаммын» деп, 

танауын одан бетер к�кке к�теріп, оқтау 

жұтқандай сіресіп, к�з алдында қаздаң-

қаздаң жүріп алса... 

«Жә-жә, дегендері болсын-ақ. Ешкімді 

айып тамаймын, жерлері кеңісін; ты-

ныстарын тарылтып бәріне мен кедергі 

боп жүрсем қарамды батырайын. Ерлі-

зайыптылар бірде ұрысар, бірде тату-

ласар – қашаннан ет үйренген жағдай; 

бүлдіршіндері аман, �здерінің үйреншікті 

тірліктерін жалғастыра берсін; айттым-

бітті, мені іздеп те әуре болмаңдар және 

азғын адамнан қайбір мейірім күтесіңдер» 

деп, тастай бекінген Шамшагүл келесі 

күні ақ пен қызылдың арасында ешкімге 

үйге діңкелеп жеткен күтуші келіншек 

табалдырық алдында қаннен-қаперсіз 

ентіге демалып отыр.

***

Шамшагүлдің қашаннан ұйқысы 

сергек. Кейде түн баласына к�з ілмей 

шығатыны да бар. Таң біліне есік алды-

на оқыс тоқтаған мәшинеден домалап 

түсіп жатқандардың кімдер екені онсызда 

белгілі ғой. Іші бір жамандықты сезгендей, 

қараптан-қарап саңырау болған кісіше 

түк естімей, тас бүреніп жатайыншы-ақ 

деген-ді. Сарайдың есігі әркез ашық, �ші 

қалғандай неменеге ұрғылайды, а?! Жау 

қуып келе ме. К�з үйренген таныс тіршілік. 

Күйеубаласының �лгенше мастығына 

кімді куәге тартады, сірә, тәлтіректеп 

аяғына әзер мініп тұрған болар. Ертең 

еңгезердей кісі екі үйдің ортасында серейіп 

жатса, естияр қыздарынан ұят емес пе? 

Hйтіп-бүйтіп үйге кіргізіп алармыз деп 

түйді соңғы ойын.

– Сен, сен сұмпайы... жат осында! 

Бәлкім, шешеңнің емшегін де сағынған 

боларсың! Кімнің арқасында кісі боп 

жүргендеріңді неге ұмытасыңдар, а?! Hй, 

�ңшең азғындар!..

Б и б і а ж а р  ж е л к е д е н  т и г е н  а у ы р 

соққыдан есеңкіреп барып, ішке кірген соң 

ғана әзер есін жиды. Мас адамның дауысы 

барылдап барып басылған. Мейлі, азғын 

десін, сұмырай десін, әйтеуір аман-есен 

т�сегіне барып қисайса, қалғанын сосын-

ақ к�ріп алар. Ұрыс-керістің неден тұтануы 

мүмкін, а? Жат жерде қызы оғаш қылық та-

нытып, қу арақтың буымен әлдекімдермен 

жыртыңдап биледі ме; ортаға шығып ән 

салды ма; әлде не ішем, не кием демейтін 

жағдайға жеттік, үш қабатты коттеджде 

тұрамыз деп б�где к�здердің алдында 

б�сіп кетті ме?! Егер жағдай соған тірелсе, 

қызғаныштың қызыл иті т�ске шауып, 

ішкен-жегені кеңірдегіне тірелген кісіні 

ақыл-есінен айырып, алып ұрмасын-ай! 

Күйеубаласын әлі де жамандыққа қиғысы 

жоқ. Дұрыс оныкі, соның арқасында қалт-

құлт тап �мір сүріп келе жатқандары рас. 

Соны айтқызуға себепші болған қызы 

ақымақ.

Бибіажардың ит-терісін басына қапта-

ғысы келіп, бір оқталды. К�рпеден басын 

қылтитып, есік жаққа к�з тастады. Тілден 

айырылған қызы ұяттан қара жердің тесігі 

табылса кіріп кетуге дайын тұрған-ды. 

Ағаш сәкідегі суыққа ұрынған торғайдай 

боп бүрісіп отырғаны тым аянышты еді. 

Екі иығы селкелдеп жылай ма, шешеме 

мына бетіммен не айтамын деп, �зін-�зі 

іштей кінәлап, дүниеден түңілгендей, 

әлем-тапырық күй кеше ме? Шамшагүл 

қайратына мініп, екі бүйірін таянып, 

кәдімгі сот залындағы тергеушідей «айдың-

күннің аманында бастарыңа не күн туды, 

түгелер!» деп тіксініп шыға келмекші еді. 

Райынан қайтты. +йтсе де «азғынды» бұл 

жалғанда ұмытпас. Екі-үш күннен соң 

білдірместен, асығыс-үсігіс үйден шығып 

кетті.

***

Арадан бір апта �тті ме, �тпеді ме, үйіне 

кештете оралған Салқымбай алдынан нен-

дей оқиға тосып тұрғандығын мүлдем сез-

ген жоқ-ты. Жайбарақат, жағасы жайлау да. 

Бірақ ә дегенше Бибіажардың жүзінен 

әлдебір жайсыздықтың ізін аңғарып қалды.

– Аманшылық па?

– Аманшылық... – Сәл б�гелді де да-

уысы дірілдеп, күйеуіне тіктеліп қарады: 

– Қыздарың жоқ!

– Не?! Жоғы қалай?

– Солай.

– Мектепте қосымша сабақ боп, соған 

кешігіп жатпасын.

– Бүйтіп кешікпейтін.

– Мектепке хабарластың ба?

– Хабарластым, бүгін сабаққа қатыс-

паған.

– Қалайша?

– Мен қайдан білейін. Үйде омалып 

отырған бейшара не білуші еді?!

Салқымбай сырт киімдерін шешпестен 

жоғары қабатқа к�терілді. «Үйде омалып 

отырған бейшара не білуші еді!» Тілінің 

сүйреңдеуін. Іштегі белгісіз бітеу жараның 

орны жанын к�зіне к�рсетіп, қинайды-

ау шамасы. Бұрын-соңды мұндай мінезі 

жоқ-ты. +лде қыздарының мектептен 

оралмағанына уәйім жеп, жүйкесі жүндей 

түтіліп, болдырып жүрмесін терісіне 

әрең ілініп. «Омалып отырғанша кірпік 

қақпастан балалардың жүрген-тұрғанын 

бақыламай ма; бос уақыттары кәкір-

шүкірге рәсуа болмас үшін басқан іздерін 

аңдымай ма; маған қабақ шытқанша бар 

мүмкіндігін бала тәрбиесіне бағыштамай 

ма?! Жалғыз �зім қай жақтарыңа қорған 

боламын, мұраттарыңа жетсеңдер жан-

жақтан талап, қуырып жеңдер мені!» 

+йелдің екі аяғын бір етікке тығып, үнін 

�шіріп, сілкіп-сілкіп алатын оңтайлы сәттің 

к�рер к�зге қолдан сусып бара жатқанын 

қараңызшы, әттең! Тістері қышырлады, 

жақ еттері  жыбырлады.«Қалтасына 

ақшаны молырақ салып, селтеңдетіп 

қойса бұларды. Пах! Сені бір адам сыйласа, 

мендей-ақ сыйласын! Ал к�ңіліңнің маған 

деген кірі болса тартынба, айт, айтып қал! 

Байқаймын, ойда-жоқта �нер шығаруға 

шеберленіп келесің».

Бала неме ойын қызығына беріліп, 

к�рші-қолаңның жүгірмектерімен әке-

шешесінің уәйімдайтындығын ұмытып, 

әлдебір кафеде балмұздақ жеп отырмасын. 

Шығады олардан ондай-ондай қызықтар. 

Бой түзеп келе жатқан Қарлығашы бол-

маса, Сандуғашы әлі шіп-шикі бала ғой. 

Кафе нелерін алған, мұрындарын сүртіп 

алсын алдымен.

– К�ршілердің балалары үйлерінде 

ме? – Бибіажарға деген �кпе-ренішін 

ұмытқансып, сабырлы қалпымен баяу ғана 

үн қатты.
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осы бағытта осындай ұйымдарға 

қолдау к�рсетiп, демеу бiлдiруге 

дайын быз» деген әкімнің орынбаса-

ры азаматтық қоғамның т�ңірегінде 

шешілмеген мәселелерді де назар-

дан тыс қалдырмады. «Оның ішінде 

оқу орнының ұстаздары мен сту-

денттері, үкіметтік емес ұйымдар, 

саяси қоғамдық ұйым �кілдерінің 

іс-әрекетінің үйлестірілуі жеткіліксіз. 

Бұл салада нормативтік-құқықтық 

база жетілдіруді талап етеді. Бүгінде 

әрекетсіз отырған ұйымдар �те к�п. 

Ұйымдарды жабу процесінің �зі 

үлкен жұмысты талап етеді» деді 

А.Қырықбаев. +кім орынбасарының 

с�зіне сүйенсек, Алматының 2020 

жылға дейін даму бағдарламасы – 

халықтың талқылауымен қабылдан-

ған алғашқы стратегиялық құжат. 

Қаланы абаттандыру, к�ркейту жұ-

мыс тарында тұрғындардың ой-пікірі 

міндетті түрде ескеріледі. Ол үшін 

қала әкімдігінің әлеуметтік желідегі 

парақшаларына, Open Almaty қо-

ғамдық қабылдауына жүгінуге бо-

лады. Биыл әлеуметтiк желi арқылы 

қоғамдық call-орталықтардан 7000-

ға жуық ұсыныстар мен �тiнiштер 

түскен. Олардың 5 мыңнан астамы 

шешiмiн тапқан. 

Айта кетейік, азаматтық форум 

�ткізу туралы бастаманы Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаев осыдан 15 жыл 

бұрын к�терген болатын. Осы уақыт 

ара лығында форум елеулі сұхбат 

алаңына айналды. 

Ерке БАЙЖІГІТ

Жиынға Алматы қаласының Еңбек және 

к�шi-қон мемлекеттiк инспекциясы бас қар-

ма сының басшысы Талғат Разақов, қалалық 

мәслихат депутаты Ерболат Қасымов, +уезов 

ау данының мемлекеттiк кiрiс тер басқармасының 

басшысы Асқар Қабышев және тағы басқалар 

қатысты. Аудан әкiмiнiң орынбасары Еркебұлан 

Оразалин қатысушыларды ауданның бүгiнгi 

тыныс-тіршілігімен, әлеуметтiк-экономикалық 

даму жолында атқарылып жатқан шаралармен 

таныстырды. +кім орынбасарының айтуынша, 

ағымдағы жылдың 9 айында аудан бойынша 

республикалық бюджетке 46,5 млрд теңге, ал 

жергiлiктi бюджетке 22,4 млрд теңге түскен. 

Салықтық түсiмдердiң 50 пайызы шағын және 

орта бизнеске тиесiлi.

Ал қалалық Еңбек және к�шi-қон мемле ке ттiк 

инспекциясы басқармасының басшысы Талғат 

Разақов болса, Жолдауда к�рсетілген тапсыр-

маларды жүзеге асыру мақсатында атқарылатын 

iс-шаралар туралы айта келе, iрi компанияларды 

Мемлекет басшысының баста масын қолдауға 

шақырды.  «Елбасы «Қазақстандықтардың әл-

ауқатының �суi: табыс пен тұрмыс сапасын арт-

тыру» атты биылғы Жолдауында: «Бюджеттiк ме-

кемелерде жұмыс iстейтiн 275 мың қызметкердiң 

еңбекақысы к�бейiп, орта есеппен 35 пайызға 

�седi. Осы мақсаттарға 2019-2021 жылдарда 

республикалық бюджеттен жыл сайын 96 мил-

лиард теңге б�лу керек. Осыған орай, ендi, ең 

т�менгi жалақы ең т�менгi күнк�рiс шегiне 

байланысты болмайды. Ең т�менгi жалақының 

жаңа м�лшерi бүкiл экономика ауқымындағы 

еңбекақы �сiмiнiң катализаторына айнала-

ды. Т�мен жалақы алатын қызметкерлердiң 

еңбекақысын к�теруге қатысты бұл бастаманы iрi 

компаниялар қолдайды деп сенемiн» деген. Бiз де 

iрi компанияларды Елбасы бастамасын қолдауға 

шақырамыз. Себебi кәсiпкерлер жаңа жұмыс 

орындарын ашып, қазақстандықтарды табыспен 

қамтамасыз етедi» дедi Т.Разақов. 

Қазіргі таңда +уезов ауданында 16 967 заңды 

тұлға тiркелген. Оның 16 775-і – шағын бизнес, 

144-і – орта бизнес, 48-і – iрi бизнес нысаны. 

Орта және ірi бизнес нысандарында жұмыс 

істейтін 34 398 адамның орташа жалақысы – 154 

907 теңге.

Майя МҰРАТБЕК

Мүмкіндігі шектеулі және 

ерекше туған балаларды қоғамға 

бейімдеу, олардың �мірін жарқын 

бейнелеуді мақсат еткен бұл 

байқауға ән салатын, музыкалық 

ас паптарда ойнайтын және хо-

реография �нерін к�рсететін 31 

үміткер қатысты.

Фестивальдің ашылуында 

с�з алған аталмыш колледж-

дің директоры және қазылар 

ал қа сының т�райымы Альфия 

 Хис  матуллина мұндай ерекшелігі 

бар жастарды әрдайым қолдай 

отырып, олардың барлық мүм-

кіндіктерін ашуға болатынын с�з 

етті.

– Бүгін ерекше күн. Біз бай-

қауға қатысу үшін бар күш-жігерін 

жинап келіп тұрған кез келген жа-

сты қолдаймыз. Қатысу шылары-

мыз дың арасында мектеп оқу-

шылары да, колледж сту денттері 

де бар. Олардың осы қалпында 

қоғам мүшесі екенін, �нерлі, 

талантты екенін, біз үшін орын-

дары ерекше екенін сезіндіруіміз 

керек. Сондықтан да бүгінгі 

қатысушылардың әрқайсысы 

дайын �нер иесі дер едім, – деді 

Альфия Анварқызы. 

Алматы мемлекеттік тех-

нология колледжінің 1 курс 

Алматы қаласы әкімі аппараты-

ның, аудан әкімдері аппаратының 

және барлық қалалық басқарма 

қыз меткерлері мен этномәдени бір-

лес тіктің �кілдері диктантты Қазақ-

Британ техникалық универси-

тетін де жазды. Шараға тілектестік 

білдіріп, арнайы келген академик 

Hмірзақ Айтбайұлы латын әліпбиіне 

ауысудың маңыздылығын атап �тіп, 

қатысушыларға сәттілік тіледі.

– Біздің ата-бабаларымыз, 

талай ұлт зиялылары бүгінгі күн 

үшін, ана тіліміздің болашағы үшін 

аянбай күресті. Бүгінде олардың 

к�зі болмаса да, атқарған істері, 

ең бектері ақталып отыр. Оның 

нәтижесі, міне, біз қазір қасиетті 

жерімізде отырмыз. Бұл қазақтың 

туы тігілген жер. Тәуелсіз еліміздің 

тұңғыш президентін сайлаған жер. 

Президент Н.+.Назарбаев ұлттық 

әліпбиімізді қалыптастыру туралы 

шешім қабылдап, осы жолда ел 

болып ес жиып келеміз. Бүгінгі күн 

– тарихи сәт. Сіздер мен біз тарихи 

сәттің куәсі болып отырмыз. Бұл 

күнге әрқайсымыздың үлесіміз бар. 

Қазақтың, ана тіліміздің болашағы 

үшін қолдарыңыздан қаламдарыңыз 

Бостандық ауданында орна ласқан 

�ндірістік кәсіпорындар мен шағын және 

орта бизнес �кілдерінің қатысуымен жа-

Бүкіләлемдік диабетпен күрес күні 

қарсаңында «Санофи» компаниясы  ның 

қолдауымен �ткен шарада бірінші болып 

балалардың 3 шақырым қашықтық  қа 

жүгіру жарысы ұйымдастырылды. Ұлдар 

арасында Александр Тен, ал қыздар 

арасында Адия Қадырова жеңімпаз атан-

ды. Ең жүйрік жүгірушілер үштігі ме-

даль, мадақтау қағазымен марапатта лып,  

оларға серіктестер тарту еткен сыйлықтар 

берілді.

Негізгі қашықтыққа (11 шақырым) 

жү гіруден, ұлдар арасында 36 сағат 24 

минут к�рсеткішпен Михаил  Красилов, 

ал Дана Айдосова қыздар арасынан 

43:46 уақыт нәтижесімен жеңімпаз атан-

ҚР Дін істері және азаматтық 

қоғам министрлігінің Азаматтық 

қоғам мәселелері комитетінің т�-

рағасы +лия Ғалымованың айтуын-

ша, Қазақстанда еріктілер қозға-

лысының атқарар р�лі зор. Оларға 

�те үлкен мән беріледі. Нормативті 

база жасалған. Елiмiз бойынша ең 

iрi еріктілер корпусы Алматыда 

орналасқан. Оның 8000-ға жуық 

мүшесi бар. «Министрлік 2018-2020 

жылдарға арналған жол картасын 

жасады. Еріктілер қозғалысы жүйелі 

форматқа к�шіп келеді. Бүгінде 

Қазақстанда мемлекеттік әлеуметтік 

тапсырыс к�лемі 20 млрд теңгеге 

жеткен. Азаматтық қоғамның жер-

гілікті �зін-�зі басқару процесіне де 

қа тысып, ашық сұхбат алаңдарын 

құруға септігімізді тигізетін боламыз» 

деді ол.

Қала әкімінің орынбасары  Арман 

Қырықбаев �з кезегінде Алма-

тыда халықаралық ұйымдар мен 

трансұлттық компаниялардың 60-

тан астам офисi, республикалық 

банктердiң 90 пайыздан астамы 

орналасқанын атап �тті. «Қаламызда 

4000-нан астам үкiметтiк емес ұйым-

дар тiркелген. Соңғы үш жылдағы 

мем лекеттiк әлеуметтiк тапсырыс 

Алматы бойынша екi есеге �сiп, ол 

2,3 млрд теңгенi к�рсеттi. Бұл – елiмiз 

бойынша ең үлкен к�рсеткiш. Ауыр 

психо-неврологиялық патология-

сы бар балаларды сауықтыратын 

«Кеңес» орталығы жақсы жұмыс 

жасауда. Орталық денi сау балаларға 

ақылы түрде де к�мек к�рсетедi. Бiз 

ЖАСАРҒАН, ЖАҢАРҒАН
-

ПІКІРТАЛАС АЛАҢЫ

ӨМІРГЕ ҚҰШТАРЛЫҚ ҚАМҚОРЛЫҚ ҚАНАТ БІТІРЕДІ

ЖЕЛАЯҚТАР ЖАРЫСЫ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕН 
ДИКТАНТ ЖАЗДЫ

ЖАЛАҚЫ 
МӘСЕЛЕСІ 

ТАЛҚЫЛАНДЫ

-

студенттері Сағи Мұхамет пен 

Еркебұлан Қуандық «Мен қазақ» 

әнін сурдо аудармамен орын-

дады. «Біздің бұл балаларымыз 

Қызылорда қаласынан биыл 

оқуға түскен. Есту қабілеттері 

нашар балаларымыз �здерін 

биіктерден к�рсетіп жүр. Аста-

нада, Санк-Петербургта түрлі 

байқауларға қатысып, бірінші 

орын иеленіп жүрген балалар. 

Біз ерекше балаларымыздың 

ерекшелігін к�рсете отырып, 

шығармашылыққа, �нерге бау-

лимыз. Осылай балалар �здері 

қоғамнан шектелмейді» дейді 

аталған колледждің сурдо аудар-

машысы Зухра Құлжанқызы. 

Келесі қатысушы – Степа-

нанко Юра, о ның �зі арнайы 

жасатқан домбырасы бар. «Бал-

бырауын», «+ке толғауы», «Ай-

жан қыз», «Келін шек» сынды 

қазақтың тоғыз к үйін тарта 

алады екен. «Мен домбыраны 

бір ж ы л дың ішін де нотасыз 

санмен тартып үйрендім. Маған 

домбыра тартқан қатты ұнайды. 

Осындай бй қауларға қара дом-

түспесін. Қадам дарыңыз абыройлы 

болсын, – деді Hмірзақ Айтбайұлы.

Диктант арнайы белгіленген 

орын дарда және emle.kz, tilalemi.kz 

сайт тарында, «Шалқар» және Қазақ 

радио арналарында тікелей эфирде 

мәтін аудиосын тыңдап жазылды. 

Бекітілген диктант мәтіні (80-90 

с�з) аудиожазбалар арқылы тара-

тылды. Ұзақтығы 30 минутқа созы-

лып, қатысушылар �з диктанттарын 

�здері тексеруге мүмкіндік алды. 

Жалпыхалықтық диктант жазу ал-

дында А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының ғылыми 

қызметкері  Айгүл +мірбекова 

жаңа емледегі кейбір �згерістер-

ді тү сін діре кетті. 32 дыбыс пен 32 

әріп тен тұратын әліпбиде кирилл 

әліпбиіндегі бірнеше таңбалардың 

жо ғын алға тартып, оларды қалай 

жазу керектігін де айтып �тті.

– Кирилл әліпбиіндегі «ю», «я», 

«ь», «ц», «э» әріптері жоқ. Этаж, 

элеватор поэзия де ген с�здердегі 

«э» орнына «е», цемент, цифр деген 

с�здерде «ц» ор нына «с» әрпін жа-

замыз. Hйкені «ц» әрпінің қызметін 

« с »  а т қ а р а  а л а д ы .  Қ а з а қ т ы ң 

кию, қию, қою деген сияқты 

с�здеріндегі «ю» әрпінің орнына, 

«и» мен «у» қосындысы жүреді, 

оның алдындағы бір «и» түсіп 

лақы ны к�теру мәселесіне қатысты шара-

ны Бостандық ауданы әкімі аппараты және 

Алматы қаласы бойынша еңбек инспек-

циясы мен к�ші-қон полициясы бірлесе 

отырып ұйымдастырған. 

Жиынды аудан әкімінің орынбасары 

А.+бішев ашты. А л ПБК-ң орынбаса-

ры, «Нұр Отан» партиясы Бостандық 

аудан дық фи лиа лы саяси кеңесінің 

м үшесі Кама л Жаманг�зов �з баян-

да масы н да Е  лбасы Жол дау ы н да ғ ы 

алты негізгі бағытты қамтитын саяси 

құжаттың маңыздылығын айқындап, 

бұл құжат қазақстандықтардың табыс 

деңгейін арттыруға, әлеуметтік жағ дайды 

жақсартуға, шағын және орта бизнесті 

ды. Күзгі жүгіру жарысының ең жүйрік 

жүгірушілері, абсолютті жеңімпаздар ме-

дальдардан б�лек 1-орын үшін 50 000 тг, 

2-орын үшін 30 000 тг және 3-орын үшін 

20 000 тг ақшалай сыйлық алды.

Жүгіру жарыстарына белсенді түрде 

бырамды құ шақтап шыққым 

келеді» дейді ол. 

Алматы мемлекеттік техно-

логия колледжінің оқытушысы 

Гүлайым Бекенқызы бұл оқу ор-

нында ерекше балаларды басқа 

балалармен қатар оқытатынын 

айтады. «Біздің колледже 781 

тәлімгер оқыса, оның 139-ы ерек-

ше жаралған балалар. Бүгінгі 

байқауға да жүлделі  болып, 

сахнада �нер к�рсетіп жүрген 

жастарымызды алып келдік. 

Жалпы мұндай шаралар біздің 

ерекше балаларымыздың ашы-

ла түсуіне мүмкіндік береді. 

Сондықтан біз балаларымызды 

әрдайым қолдап, жағдайларын 

жасауға, бай қаулардан қалдыр-

мауға тырысамыз» деді. 12-20 жас 

аралығындағы жас�с пірімдер 

мен жастар қа тысқан фестиваль-

байқауды тамашалауға келгендер 

�те к�п болды. Ал қатысушылар 

арнайы дипломдармен, сыйлық-

тармен марапатталды.

Осылайша бұл іс-шара мүм-

кін дігі шектеулі балалардың мүм-

кіндіктері шексіз екенін к�рсетті.

қалады. Мысалы, «киу», «қойу». 

Осындай ерекшеліктер бар. Со-

нымен қатар қазақ тілінің айтылу 

заңдылығындағы ережелерде біраз 

�згерістер бар. Мысалы, менеджер, 

колледж сияқты дж-мен келетін 

с�здер бар, «д» түсіп қалып, kollej, 

menejer деп жазылады. Осыған 

ерекше назар аударсаңыздар. Со-

нымен қатар жаңа әліпбиде «ж» 

таңбасы «zh» деп жазбаймыз, ар-

найы бір таңбамен «j» беріледі, – 

деп түсіндірді А.+мірбекова.

Диктантты жазып болғаннан 

кейін сканерлеу немесе фотоға түсі-

ру арқылы tilalemi.kz@gmail.com 

элек трондық поштасына жолдан-

ды. Сондай-ақ диктант аяқталған 

соң аталған сайтта диктанттың 

дұрыс нұсқасы мен диктантты 

бағалау �лшемшарттары шығып, 

әрбір пайдаланушы жұмысын 

дұрыс нұсқамен салыстыра оты-

рып, �лшемшарттарға сәйкес 

�зін-�зі бағалай алды. Бұл туралы 

Алматы қаласы тілдерді дамыту 

басқармасының б�лім басшысы 

Бақыт Қалымбет айтты.

– Диктанттың мақсаты, ең 

бірінші – жаңа қазақ әліпбиін 

насихаттау, елдің арасында та-

ныстыра беру. Жазуда қандай 

қиындықтар, қандай мәселелер 

тууы мүмкін, соны байқайық деген 

мақсатта ұйым дастырылып отыр. 

Айта кетейік, 30 минутқа созыл-

ған жалпыхалықтық дик тант қа 

Алматы қаласынан 120 мың ға жуық 

адам қатысты. Қатысушылардың 

барлығы диктантты �з оқу орында-

ры мен мекемелерде жазды.

одан әрі дамытуға, халық үшін қолайлы 

және қауіпсіз ортаны қалыптастыруға 

бағыт талғанын атап �тті.

Сондай-ақ Алматы қаласы Мемле-

кет тік еңбек инспекциясы мен к�ші-

қон басқармасының басшысы Талғат 

К�шенұлы Жолдауда айтылған басым 

бағыттар: индус трияландыру, �неркәсіп, 

құрылыс, тұрғын үй, туризм, шағын және 

орта бизнестің дамуы, сондай-ақ мем-

лекеттік-жеке меншік серіктестік туралы 

с�з қозғады.

Шара соңында жиында бас қосқан 

мамандар мен кәсіпкерлер т�мен жалақы 

алатын қызметкерлердің еңбекақысын 

к�теруге қатысты бастаманы қолдады. 

қатысатын «Санофи Қазақстан» басқарма 

т�рағасы Ранга Веларатне �ткен іс-шара 

бойынша былай деді: «Қант диабеті 

– бұл күрделі асқынуларға әкелетін со-

зылмалы ауру. Дерттің �су деңгейінің 

артуына қарай, қант диабетін «XXI 

ғасырдың инфекциялық емес індеті» 

деп атауға болады. Халықаралық диа-

бет федерациясының (IDF) болжамына 

сай, 2040 жылға таман қант диабетіне 

шалдыққан 20-79 жастағы адамдардың 

саны 642 миллионға �седі. Сол себепті бұл 

ауруды уақтылы диагностикалауға және 

алдын алуға ерекше к�ңіл б�лген дұрыс».

Жүгіру жарысы кезінде адамдар қант 

пен холестеринге экспресс-тест тап-

сырып, «Cardios» медициналық орта-

лығының кардиолог дәрігерінен кеңес 

алды.

Нұрлан ҚҰМАР

Бетті дайындаған Ақбота ҚУАТОВА

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»
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Бір қалтаның ішінде бірнеше шар,

+рбір шардың �зіндік ұясы бар.

(Ас бұршақ)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Сиыршы сиыршыға жүгірді,

Сиыр зығырға кідірді. 

Сиыр зығырға үйірді. 

Сиыршы қамшысын үйірді. 

Сонау Торғайда 

Торай бар.

Торай к�ремін дегенде, 

Тоғайды орай бар. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

БАСПАСӨЗ – 2019 КОНКУРС

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!

2018 жылғы «21» желтоқсан күні сағат: 10:00-де Бей-
неу се лосы, Д.Тәжиев көшесі аудандық әкімдік ғимаратының 
2-қабатында жолаушылар мен багажды автомобильмен 
ауылішілік, ауыларалық тасымалдау маршруттарына қызмет 
көрсету құқығына арналған конкурс өткiзілетіні туралы 
хабарлайды.

Конкурсқа мынадай маршруттардың пакеттерi (марш-
руттар) шығарылады: №1-ЛОТ – ауылішілік «№2»;№2-ЛОТ 
– ауылара лық «Бейнеу-Боранқұл-Бейнеу» маршруттарының 
пакеттері шығарылады.

Конкурсқа меншiк нысанына қарамастан, меншiк 
құ қығында немесе өзге де заңды негiздерде автокөлiк 
құ ралдары бар кез келген жеке және заңды тұлғалар 
қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiрушiлер конкурстық 
құжат  тардың жиынтығын алуға жазбаша өтiнiмдi аудандық 
әкімдіктің 2-қабатына «Бейнеу аудандық тұрғын үй-комму-
налдық шаруашы лық, жолаушылар көлігі және автомобиль 
жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесіне ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға өтiнiмдердi қабылдау 
конкурс жарияланған күннен басталады және конкурсқа 
қатысуға өтiнiм дердi қабылдаудың соңғы мерзiмi: 2018 
жылғы «10» желтоқсан.

2018 жылғы «21» қараша конкурстық Комиссия кон-
курсты өткiзу мәселелерi жөнiндегi конкурс алдындағы 
конференцияны өткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 2-20-41; 2-22-68.

«Бейнеу аудандық тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі

«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ, АҒАЙЫН!

бәсекелестікті дамыту үшін осындай шаралар 

жиі болып тұруы керек. Мыңның арасынан 

ысылып, жеке �нер к�рсету �те күрделі. Осы 

орайда мен қатысушылардың арасынан ән 

айтқандардың кәсіби әншілерден асып түспесе 

кем емес екендігін аңғардым. Hз басым мұндай 

байқаулардың жиі болғанын қалаймын» деп �з 

ойымен б�лісті.

Hнер сайысы бойынша атақты жазу-

шымыз Шерхан Мұртаза рухына �з туын-

дысын арнаған халықаралық қатынастар 

факультетінің студенті Гүлдана Молдаштың 

«Сен мұңыңды бер маған» мюзиклі, тарих, архе-

ология және этнология факультетінің студенті 

Шымыр Райымбергеновтың «Жұмыр қылыш» 

қойылымы, журналистика факультетінің 

студенті Нұртілеу Маликұлының тележурна-

лист Нұртілеу Иманғалиұлының қатысуымен 

�ткен «Біз Мағжан сенген жастармыз» 

қойылымы, физика-техника факультетінің 

студенті Аида Серікованың «Қазақстаным, 

алға» әні к�рермендердің ыстық ықыласына 

б�ленді.

Осылайша, қазылар алқасының шешімімен 

«жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар» шығып, бабы 

мен бағы қатар шапқан тарих, археология және 

этнология факультетінің студенті  Шымыр 

Райымбергенов «Жігіт сұлтаны» атанса, «Ана 

тілі аруы» атағына физика-техни калық факуль-

тетінің студенті Аида Серікова лайық деп 

танылды. Жеңімпаздарға «Limon.kz» ком-

паниясының арнайы жүлдесі – Қазақ стан ның 

киелі жерлеріне жолдама сыйға тартылды.

Ақтық сында 15 факультеттен 7 ару мен 

7 сұлтан сайысқа түсті. Қатысушылардың 

бар лығы да ұлттық құндылықтарымызды 

дәріп тей тін, хал қымыздың дәстүрін, тарихы 

мен мәде ниетін жақсы білетінін және ардақ 

тұтатынын аңғартты.

Соңғы кезеңде бақ сынаған қыз-жігіттер 

тағы да сәлемдесу, сұрақ-жауап кезеңі, 

�нер сайы сы және сән байқауы сынды үш 

 аталымнан �тті.

ҚазҰУ Тәрбие б�лімі департаментінің 

директоры Жұлдыз Есімова Елбасымыздың 

«Рухани жаңғыру»  бағдарламасының аясын-

да �ткізілген бұл сайыстың жастарға берер 

маңызы мен �негесі мол екенін айтты. Бай-

қауды ұйымдастыру барысында жастарға 

қолдау к�рсетіп, олардың талмай-тынбай 

еңбектеніп, нәтижелі іс атқаруына оқу орны 

барын салатынын, олардың елімізге белгілі аза-

мат болуы үшін бойларындағы жалын-жігер-

лерін одан ары шыңдай түсуі үшін әлі де талай 

жобалардың ұйымдастырылатынын жеткізді.

«Бұл байқау университетімізде респуб-

ликалық «Ана тілі» газетінің қолдауы мен 2000 

жылдан бері тұрақты түрде �ткізіліп келеді. 

Университет ректоры Ғалымқайыр Мұтанұлы 

Қалталы аңдар к�бінесе Тасма-
нияда мекендейді. Еуропалықтар �з 
отарындағы қылмыскерлерді Тасма-
ния аралына жер аударып айдайтын 
болған. Түрмедегілердің ең алғаш кез-
дескен аңы мұрттары сым тәрізді дел-
диген, тұмсығынан маңқасы шығып, бір 
қарағанда адамды жиіркендіретін, дене 
пішіні 50 сантиметр жыртқыш жануар 
болды.  

Ол жер аударғандардың Англия-

дан әкелген тауығын қырандай қырып, еріксіз �зіне к�ңіл 

 аудартты. Тауықтарды, кейде қойды ашқарақтықпен жейтін 

аңды қалталы пері деп атайды. Қалталы пері – түн жануары. 

Ол �те жыртқыш аң. Оған қоса хайуанның �зіне тән, адам 

шыдап тұрғысыз иіс болады. Қалталы пері бір затты иіскеген 

кезде маңқасын шығара пысқырынады. Онымен қоймай 

қайғылы, ұлыған тәрізді сыңсыған дыбыс шығарып, оны 

ұзақ созып тұрып алатын әдеті тағы бар.

Қалталы пері баласын бауырындағы қалтасына са-

лып �сіреді, оған сүт емізеді. Оның баласы ағашқа жақсы 

�рмелейді, ересек қалталы пері ағашқа ондай �рмелей ал-

майды. Оның есесіне суда жақсы жүзеді.

АҚШ-тың Массачусетс штатының 
астанасы Бостонда үй итінің бойы 25 
сантиметрден аспауы лазым. Мұның 
�зі кейбір жағдайларды еске алғанда 
түсінікті де. 

Бір кездерде Бостонның �зі ну 

орман ның ішінде тұрған кезінде үй 

ит терінің жабайы аңдарға ұқсап, дәу 

болуы балаларды шошытар деген 

заңшылардың қамқорлығынан шық-

қан болар. Ал бұл штатта ұзын сақалы 

бар адамның скрипкада ойнауына тыйым салынатын 

заңның неліктен шыққаны мүлдем белгісіз. Батыс Вирги-

ния штатында дәрігер әйелге укол салуға, не ұйықтататын 

дәрі беруге тура келсе, онда ол бұл жұмысты тек үшінші бір 

адамның қатысуымен, соның к�зінше ғана жасай алады. 

Коннектикут штатында шіркеуге тапанша асынып 

(егер ондай жағдай болмаса) кіруге болмайды. Ал Египет 

қаласында (Иллинойс штаты) �кімет орындарының ресми 

рұқсатынсыз сағатты неліктен бұрауға болмайтынын түсіну 

қиын. 

Америкадағы к�птеген міндетті заңдардың ішінде Нью-

Йорктің әрбір тұрғынын және бұл қалаға уақытша келген 

әрбір адамды, егерде жақын маңда ат болса, қол шатырын 

ашуға тыйым салатын заң да бар.

Инженер-метеоролог бақылау ма-
териалдарын талдаумен шұғылданады. 
Мұның жұмысының шығармашылық 
 сипаты бар: ол жекелеген метеороло гия-
лық �лшемдер және ауа райы құбылы-
сының жағдайы ж�ніндегі мәліметтер 
жиын ты ғы бойынша тұтастай алғанда 
атмос фераның жағдайын білуі керек.

Атмосферада дамып жатқан фи-

зикалық процестер туралы қорытынды 

беруге, ауа райының �згерістеріндегі 

заңдылықтарды және олардың халық шаруашылығының 

�зі мүддесін к�здейтін саласының қызметіне ықпалын 

анықтауы қажет. Бұл қызметтің сипаты мен ауқымы 

процестерді зерттеу ауқымын, ауа райының жағдайы айқын-

далатын территорияның к�лемін белгілейді. Материал-

дардың сан алуандығы және талдануға тиісті сан мәлімет-

терінің к�птігі инженер-метеорологтың жұмысында 

электронды есептеу техникасын, математикалық статистика 

амалдары мен тәсілдерін пайдалану қажеттігін туғызады. 

Сондықтан инженер-метеорологтардың жақсы физикалық-

математикалық әзірлігі болуы шарт: гидрометеорологиялық 

жоғары оқу орындарында оқу уақытының 25 пайызын 

физикалық-математикалық пәндер алатыны содан.  

Түн жануары

Әр штаттың заңы басқа

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ 

ЕСТІМЕГЕН ЕЛДЕ КӨП

Инженер-метеоролог 
жұмысының мәні неде?

БІЛГІМ КЕЛГЕН МАМАНДЫҚ 

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

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ, академик

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

Қызымыз қылықты, 
ұлымыз ұлықты болғай...

Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінде «Ру-
хани жаңғыру»  бағдарламасы 
аясында жыл сайын дәстүрлі түрде 
өтетін «Ана тілі аруы және Жігіт 
сұлтаны - 2018» байқауы өтті. Үш 
кезеңді қамтыған байқауда алғашқыда 
500-ге жуық қыз-жігіттер өтініш білдірсе, 
оның 50-і екінші кезеңде бақ сынады. Екінші 
кезеңде арулар өз қолдарынан қазақтың 
ұлттық тағамдарын әзірлеп, жәрмеңке 
өткізді. Жиналған қаржы жетім балалар 
үйінің тәрбиеленушілеріне арналған 
қайырымдылық іс-шараларына 
жұмсалды. Ал жігіттер жағы қол 
күрес, арқан тарту сияқты спорт 
сайыстарына қатысып, өздерінің 
күш-жігерлерін танытты.

қоғамдағы жастар белсенділігін үнемі қолдап, 

студент тердің білім-білігін, рухани �ресін, 

танымдық деңгейін к�рсететін мұндай іс-

шараларға үнемі қолдау жасайды. Байқау 

жастар қауымының бойына ұлағат пен �негені 

сіңіре отырып, ұлтжандылық қасиеттерін 

айқындай алған бірден-бір жарыс болды. Екі 

айға жуық үлкен дайындықтың нәтижесінде 

жастар �з таланттарын университет сахнасын-

да жан-жақты танытып, «Рухани жаңғыру»  

негізінде ұлы тұлғаларымызды, олардың 

есімдерін дәріптеп, к�рерменнің назарына 

түрлі қойылымдар мен мюзиклдарды ұсынды» 

деді Ж.Есімова.

Аталмыш байқауға бокстан Олимпиада 

чемпионы Ермахан Ибраимов, «Ана тілі» 

республикалық газеті бас редакторының 

бірінші орынбасары Нұрперзент Домбай, 

«Қазақстан» ұлттық арнасының продюсері 

Жаңыл Асылбекова, сазгер Марат Омаров, 

кәсіпкер «DANA NABI» сән үйінің директоры 

Дана Наби, спикер, Қазақстандық ең жас мил-

лионер Аманжол Рысмендиев және басқалар 

қазылық жасады.

Жастардың талантына сүйсінген қазылар 

алқасы да �з пікірлерімен б�лісті. Ермахан 

Ибраимов «Мен �з басым ешқайсысына да «3» 

деген баға қоймадым» десе, Жаңыл  Асылбекова 

«Кеш бойы ақтық сындағы жастардың �неріне 

тәнті болып, рухани байып қалдым» деп 

ризашылығын білдірді. 

Қазылар алқасының құрамында болған 

белгілі әнші Марат Омаров «Жастар арасында 

Азаматтың суреттері

Суреттерді түсірген Mara Beey  


