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Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

№49 (1463)
29 қараша –  
5 желтоқсан

2018 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

8-бет

АУДАРМАДАҒЫ 
ТҮЙТКІЛДЕР

БАЛА СҰЛТАННАН 
ДАНА НҰРСҰЛТАНҒА ДЕЙІН

1 ЖЕЛТОҚСАН – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ КҮНІ

ABAI
QYRYQ BIRINSHI 

QARA SÓZ

DANALYQ MÁIEGI«НАРКЕСКЕН» КЛУБЫАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

Талқыны «Ана тілі» газетінің Бас 

 ре дакторы Жанарбек �шімжан ашып 

берді. «Біздің тәуелсіздік дәуірінен бері 

ақ сап келе жатқан тұсымыз – осы аудар-

ма саласы. Жалпы тілге, к�ркем әдебиет 

туындыларына, теле-радиоларда беріліп 

жатқан  жарнамаларға, журналистер та-

рапынан кеткен кемшіліктерге қатысты 

Тіл институты мен оқу орындарынан ма-

мандар газетке хат жолдап, сыни пікірле-

рін айтып жатады. Сондықтан бүгінгі 

тақырыптың маңыздылығы ерекше» 

деген Жанарбек �шімжан отырыстың 

жұмысына сәттілік тіледі. Сондай-ақ 

ма мандардан сапалы жиын �ткізуін, ой-

ларын нақты, бүкпей, ашық айтып, ортақ 

проблемаларды шешу жағынан кәсіби 

маман ретінде баға беруін сұрады. 

Бүгінгі санда:

Мәскеуді 
қорғап қалған 
кімдер? 6-бет

Бірлігімізді 
бекемдей түседі 4-бет

«Наркескен» интеллектуалдық-пі-

кірсайыс клубының идея авторы, мо-

дераторы, «Қазақ газеттері» ЖШС ин-

тернет ресурсының жетекшісі Есенгүл 

Кәпқызы Қазақстан тәуелсізді-

гін алған 27 жылдың ішінде, қазақ 

тілі мемлекеттік тіл дәрежесіне жет-

кен 30 жылда қазақ тілінің ғылыми 

әлеуеті қаншалықты артты, қазақ 

тілінің термин жасау мүмкіндіктері 

қандай, жаңадан қабылданған тер-

миндер к�пшіліктің к�ңілінен шыға 

ма,  аударма жасау барысында ау-

дармашылар қандай қиындықтар 

мен кедергілерге тап болады деген 

мәселелерді ортаға салды. 

(Жалғасы 6-7 беттерде)

АБДЕЛЬ НАСЕР 
МІНГЕН 

АРҒЫМАҚ

Әдебиет – 
өнер атаулының 
атасы 5-бет

Эрнест ТӨРЕХАНОВ: 
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Гүлзейнеп СӘДІРҚЫЗЫ, 
ҚР Ақпарат ісінің үздігі

(Басы 1-бетте)

ЖІГІТТІҢ ЖАҚСЫ 
БОЛМАҒЫ НАҒАШЫДАН...

Аналар тұрғанда ұлықтардың �зі 

ұлымын деп айтуы екіталай шығар. 

4йткені ұлықты да, алыпты да дүниеге 

әкеліп, қан да, жан да беріп, �мір 

сыйлаған адамнан қасиетті  жан 

бола қояр ма екен. Тарихты алып 

қарасаңыз, ұлы адамдардың қашанда 

мықты ана лары болған. Осы ретте 

қазаққа Нұрсұлтандай ұл сыйлаған ал-

тын құрсақты �лжан анамыз оқымады 

дегені болмаса, тоқығаны к�п, жас-

тайынан �те зерек, с�йлесе  шешен, 

�лең-жырды жанынан суырып айта 

беретін аузы дуалы, әрі әзіл-қалжыңға 

дес бермейтін жан болған. 

«Жігіттің жақсы болмағы наға-

ш ы д а н »  д е г е н ,  � л ж а н  а н а м ы з 

қазіргі  Жамбыл облысы Қордай 

ауданының т�ріндегі Қасық (қазіргі 

�лжан ауылы) ауылында дүниеге 

келеді. Арғы тегі Дулаттың ішінде 

Жаныстың Қасқарауынан. �лжан 

ананың бауыры Б�леген Жатқанбаев 

та табиғатынан �жет, ділмәр, кербез 

де сұлу адам болған. Еңбек жолын 

милиционерліктен  бастап, 1934 жылға 

дейін «Қасық» колхозын басқарған 

тұсында ауылдың атағы дүркірегені 

соншалық, бүкілодақтық ақсақал 

 Калининнің жолы екі рет түседі. Одан 

кейін Красногор ауданының Воро-

шилов ауылында парторг, 1936-1937 

жылдары Красногор аудандық пар-

тия комитетінде нұсқаушы болып 

қызмет істеп жүргенде, «халық жауы» 

деп ұсталып, атылып кетеді. Тек 1956 

жылы ақталады.

«Нағашыңды құрметте, ақ сүт 

берген ана үшін» деген Нұрсұлтан 

�бішұлы Үкімет басшысы кезінде де, 

Президент болып сайланғаннан кейін 

де Қордайдағы нағашыларына жолы 

түскенде із-түзсіз кеткен нағашысы 

Б�легенді сұрастырып отырған. Ал 

тоқсанға жетіп, қайтыс болған жақын 

нағашысы Айдапкелдің асына үлкен 

қызметте жүрсе де, уақыт тауып ар-

найы келген. Бүгінде Б�легеннің 

немересі Бекмұраттан (Бекен) бір ұл, 

үш қыз �ніп, �сіп отыр. 

�лжанның ағайындас бауыры ның 

қызы, белгілі экономист  Нұр жамал 

апай: «50-ші жылдары ауыл  дағы 

ағайынға �те беделді �лтәбай ақсақал 

«Бесқалмақтың атын шығарса, қыздар 

шығарады, �йткені біздің аруақ 

қыздарға кеткен. 4йт кені ертеректе 

үрім-бұтағымызға «Аруақтарың қызға 

кетіп, ұлдарың жасық болсын» деп 

теріс бата беріліпті. Үлкендер аруақ 

�лжанда кетті деп отыратын еді» дегені 

бар. Шынында да, біздің қыздардың 

еті тірі. Демек, ел арасындағы «�н 

тың дасаң Қасыққа бар, қыз алсаң 

Қасықтан ал» деген с�з бекер шықпаса 

керек» дейді.

Б�леген ата жайында дерек іздеп 

нағашы ағалары Нәби ата, �нипа 

тәтемен Ворошилов ауылы на бар-

ғанымызда Елбасының нағашы сы ның 

к�зін к�рген Нұрлан Бәзімов ақсақал: 

«Б�леген т�ртпақ келген денелі, бір 

қарағанда тура Нұрекеңнен аумайтын» 

деп айтқаны бар.

 «АҚЫЛДЫ �ЙЕЛДІҢ 
ІШІНДЕ – АЛТЫН БЕСІКТІ 

ҰЛ ЖАТАР...» 

�біш ата мен �лжан ананың 

таныстығы Үшқоңыр тауында бастала-

ды. Онда �біш ата үш жүз арестантқа 

жол шаптырып жатады. Оларға тамақ 

істейтін жалғыз бір орыс кемпірінің 

жанына �лжан ананы к�мекшілікке 

алады. Сонда жүргенде ақ құба �ңді 

�лжанға к�зі түсіп, бір жыл с�з салып, 

ақыры үйленеді. Жақсыны құдай бір 

шикі �кпеден қысады деген. �сіресе, 

әкеден жалғыз �біш ата «Ең болмаса 

жүген ұстайтын бір ұл берсең етті» деп 

Жаратқанға жалбарынумен зарығып 

жүргенде, Райымбек атаның басына 

түнеп қайтуды ниет етеді. Жарым 

түн ауғанда ақ киім киген ақсақалды 

қария келеді де, �лжанға қарайды. 

Ол кісі с�йлеуге ишара білдірейін 

десе, үндеме дегендей қолын тіктейді. 

К�зін ашса, әлгі адам жоқ. Екінші 

күні әлгі кісі тағы да келіп, жанына 

отырды да: «Балам, ренжіме, ұлды 

боласың. Сол ұлдың арты жалғасады. 

Бірақ балалардың атын ұйқастырып 

қойма» дейді де, алақанымен бетінен 

сипап, жоқ болып кетеді. Таң атқан 

соң болған жайды шырақшы шалға 

жеткізеді. «�й, балам, құдай берген 

екен. Енді ауылыңа қайт» дейді ол. 

Содан к�п ұзамай-ақ Нұрсұлтанын 

к�тереді.

�жесі Мырзабала Нұрағаны бес жа-

сына дейін ешкімге к�рсетпей �сіреді. 

4те сүйкімді, балпанақтай балаға к�з 

тиіп кетпесін деп кездемені ендеп 

алып, жастықтың тысы сияқты т�рт 

бұрыштап тігеді. Біреу келе жатқанда 

баланы тізесіне жатқызып, сол жабуды 

жаба салып, құйрығынан соғып отыра-

тын к�рінеді. Оған әбден немересі де 

дағдыланып алған, қыңқ етпей жата 

береді екен. «Апа, балаңыз неге теріс 

қарап жатыр» деп сұрағанға, «Құдай 

бір бота берді, оның ернін жырық 

қып берді, бүгін баламыз ауырып 

қалыпты» дейді екен. Немересі он 

айлығында жүргенде апасы тағы да 

елдің тіл-к�зінен қорқып, біреу келе 

жатқанда кішкене қапты аяғынан 

кигізіп, белінен буады екен. �сіресе, 

�лжан ана Сұлтанын қалай толғатып, 

босанғанын жыр ғып айтатын к�рінеді. 

«Сұлтаныма тура жеті күн толғат-

тым. Тамақ іше алмаймын, әл-дәр-

менім таусылған. Шамалғанда пер-

зентхана жоқ, аудандық аурухана – 

Қаске леңде. �біш арбаны жегіп үстіне 

жатқызды. Ол кезде тас жол жоқ, кедір-

бұдыр. Шиқылдап шұңқырға түскен 

сайын жаным к�зіме к�рінеді. �йтеуір, 

ауруханаға жеттік-ау. Дәрігерлер 

жүгіріп жүр. Бір кезде еңгезердей 

еркек дәрігер келеді де: «Тезірек бо-

сандыру керек, болмаса �ліп кетеді» 

дегені. С�йтсе, бала ісініп кеткен, әрі 

салмағы 5 келіге жуықтаған. �лсіреп 

жатып дәрігердің «мальчика пой-

мал» деген с�зін естідім де, ары қарай 

есімнен айрылып, талықсып кетіппін. 

Екі-үш күнге дейін �зіме-�зім келе 

алмаған соң, баланы да еміздірмеді. 

Бес-алты күн дегенде кіп-кішкентай 

сап-сары баланы әкеліп ұстата салды. 

�лгі балаға қараймын, бірақ жүрегім 

тартпайды. Қасымда жатқан қазақтың 

келіншегінің нәрестесі балпанақтай. 

�лігі балаға қарай беремін. Мен 

қараған сайын жаңағы келіншек жы-

лайды. Ана жүрегінен сезімтал нәрсе 

жоқ, ертесіне шыдамай кетіп, оралған 

баланы ашып кеп жіберсем – қыз 

бала, жүрегім зу ете түсті. Баланы 

орай-морай қалай дәрігерге алып 

жүгіргенімді білмеймін. Дәрігерге 

барған бойда: «Сіз айтыңызшы, мен 

кімді босандым?» дедім. «Қалай кімді? 

Сіз ұл тудыңыз!» деп саңқ ете қалды. 

«Ендеше, маған неше күннен бері қыз 

баланы әкеліп жүр» дедім. Ол кісі ба-

ланы алды да, ж�ргекті ашып жіберді. 

Дереу медбикелерді шақырып, «бала-

ны табыңдар!» деп ақырып жіберсін. 

С�йтсек, қасымда жатқан әйелдің 

сегіз қызы бар екен. «Осыдан тағы қыз 

тусаң, үйге кіргізбеймін» деп күйеуі 

тепсінген к�рінеді. Амалы құрыған 

әйел медбикелермен астыртын келісім 

жасайды. С�йтіп, �з баламды �зім 

алып, ананың қызын �зіне бердім. 

Осылайша Нұрсұлтанымнан айрылып 

қала жаздаған жайым бар...» 

Нұрсұлтаннан кейін �лжан қойны 

құтты болып үш жылдан соң тағы ұл 

туып, атын Айсұлтан қойғанмен, үш 

жасында шетінеп, түсінде аян берген 

ақсақалдың айтқаны айнымай келеді. 

Нұрсұлтан мен Сатыбалдының ор-

тасында тағы да екі бала шетінейді. 

 Сатыбалды туғанда баланы жеті 

кемпірдің астынан �ткізіп, оларға жеті 

қап тезек беріп, есіктен кіргізіп, те-

резеден шығарып сатып алған. Содан 

�біш аға «құдай енді бір қыз берсе» деп 

жүргенде, 1950 жылы қыздары �нипа 

дүниеге келеді. Кенжесі Болаттың 

атын �зі қойып, осымен «болады» 

деген ғой. �лжан ана сонда 43 жаста 

екен. Ол кісі жалпы он үш құрсақ 

к�теріпті. 

�КЕ К�РГЕН 
ОҚ ЖОНАР

�келері тонның ішкі бауындай 

араласқан Нұрағаңнан бір жас үлкендігі 

бар, күні кеше дүниеден �ткен Шара 

Шегебайқызы �біш ағасының үйінде 

жатып оқып, қызындай болып кетеді. 

4те әңгімешіл, зерек жан еді. Жаны 

жәннатта болсын! Елбасы, ол кісінің 

ата-анасы жайлы керемет естеліктерді 

Шара апай �те ыждағатпен, әдемі 

жеткізуші еді.

«...�біш ағамыз �те қарапайым, 

кішіпейіл жан еді. 4зі мектеп есігін 

аш паса да, жазып оқитын. Бір артық-

шылығы – ол кісіге бар ұлт жақын жү-

ретін. Орыс тұрса орысша, балқарша 

да, шешенше де судай ағып с�йлейтін. 

Еңбекқорлығы сонша, бір бақшадан екі 

рет �нім алатын. Бір жеміс ағашынан 

екі түрлі алма алатын. Нұрсұлтанның 

еңбекқорлығы – әкесінен к�рген 

тәрбиесі. Ал жеңешеміз отырған жері 

таң-тамаша, елді күлдіріп, думан-

датып жіберетін сауыққой жан еді. 

Ауылдың тойы ол кісісіз �ткізілмейтін, 

�лім-жітімі де онсыз ж�нелтілмейтін, 

сондай қадірлі адам-тын. Сол әулетте 

бірге тұрғанымда байқағаным, �здері 

үй ішімен не айтса да артын әзіл-

қалжыңға айналдырып, күліп оты-

ратын. Ал �біш ағамыз қолын жуып 

дастарқанға келгенше �леңдетіп 

жеңешеме тиісіп бір шумақ тастаса, 

соған жеңешеміз де �леңмен жауап 

қайтармай қоймайтын.

Мен орыс, Сұлтан қазақ класында 

оқыдық. Қазақ мектептерінің бағ-

дарламалары жеңіл деп, орыс тілінің 

грамматикасы мен хрестоматиясын 

менен алып пайдаланатын. С�йтіп, 

қазақ класының оқулығын місе тұтпай, 

Пушкин, Лермонтовты орыс класына 

арналған хрестоматиядан оқитын. 

Нұрекеңнің жеңешеме тартқан жері 

– қандай орта болса да елді күлдіріп, 

мәз-мәйрам ететін қалжыңбастығы. 

Ал әкесіне с�йлеген с�зі, дауысы 

қатты ұқсайды. Нұрсұлтан радиодан, 

телеарналардан с�йлеп жатса, ағаның 

дауысы құлағыма келеді. �біш аға 

да с�йлегенде керемет шешен, �те 

қалжыңбас еді...» 

БАЛА – БАЛДАН, 
НЕМЕРЕ – ЖАННАН Т�ТТІ

Т�лімнің басы, суымның тұнығы, 

к�зімді  ашып к�ргенім,  аузым-

ды ашып �пкенім, балаларымның 

т�ресі деп Сұлтанын анасы ерекше 

жақсы к�реді. Қарағанды жақтан 

жақсы хабар келсе, газетке шығып 

жатса, мақтанып, к�рші-қолаңын 

шақырып бір шәугім шәйін беріп 

жатқаны. Сұлтаны үйленетін болғанда 

он бір жастағы қызы �нипаны ертіп 

Теміртауға барады. Ертесіне �біш ата 

да ұшып барып: «Балам, �зің таңдаған 

екенсің, бақытты болыңдар» деп, 

құдалардың алдынан �тіп, «Комсомо-

лец» кафесінде тойларын �ткізеді. Бір 

жылдан соң к�птен күткен немерелері 

Дариға дүниеге келгенін естігенде 

екеуі де қуанып, дереу Теміртауға 

жетеді. «Немеремізді самолетпен 

әкелгенде, суық тиіп қалмасын» деп, 

арнайы қолдан кішкене бесік жасап 

апарады. Содан қырқынан шықпаған 

немересі мен келіні Сараны алып, 

самолетпен Шамалғанға тартады. 

Біраз келінін қалжалаған соң, «оқуым 

бар, сессия басталады» деген соң, 

немерені алып қалады. Сол қалғаннан 

Дариға  1-клас ты бітіргенше апасының 

қасында болады... 

 Нұрсұл тан аға біледі. Онда ол кісі 

Алматыда партия мектебінде оқиды. 

Келген сайын інісі Болат пен келіні 

Гүлжанға: «Абай болыңдар, әсіресе 

түнде қараңдар» деп тапсырады.

Зады, Жаратқан иеміз адамға 

талқаны таусылып, мына пәниден 

�тетінін сездіретін болуы керек. 

�лжан кенже келінімен екі жыл тату-

тәтті тұрады. Ауырған кездерінде 

желкем десе желкесін, аяқ-қолын 

уқалайды. Соңғы кездері т�сек тар-

тып жатып қалғанда да, аппақ қардай 

таза ғып ұстайды. Келініне сонда 

жүрегі елжіреп: «Қарағым, осыдан 

тірі қалсам, �лгенімше құлың болып 

�термін, ал �ліп кетсем желеп-жебеп 

жүрермін» деп аналық ризашылығын 

білдіріп, батасын береді.

Анасы Сұлтанын басқа балалары-

на қарағанда ерекше жақсы к�-

реді. Баласының қасында болуын 

армандаған анамыз Сұлтанының Ал-

матыға оралуын сағынышпен күте-

күте �мірден озады. «Елдің бәріне 

Алматыдан жұмыс табылғанда, менің 

Сұлтаныма  табылмай Қарағандыда 

жүр» деп жиі  айтып отырады екен. 1971 

жылы әкесі қайтыс болғанда Теміртау 

қалалық партия комитетінде, 1977 

жылы анасы қайтқанда Қарағанды 

облыстық партия комитетінің екінші 

хатшысы еді. Осылайша, ағайынның 

баевтар әулетінің қара орманы – қара 

шаңырақтың иесі Болат �бішұлының 

да ағасы жайлы айтары бар.

«Шынымды айтсам, ағаны кейде 

бауырымдай сезінсем, кейде баласын-

дай сезінемін. 4йткені бір жағынан 

жас алшақтығымыз болса (Ағаның он 

үш жас үлкендігі бар), екінші жағынан 

үйдің үлкені, бас к�терер баласы 

болғандықтан ата-анамыз дүниеден 

�ткеннен бері әке орнындағы – әкеміз. 

Аға қай жағынан болсын – бауырлық 

парызын да, ағалық міндетін де, 

перзенттік қарызын да адал �теген 

адам. 4йткені ағалық, бауырлық, 

перзенттік �неге к�рсете білді. Ол 

кісімен отырып с�йлесіп, сырласқан 

кезімде жаным тазарып шығады. 

Осындай бауырымның болғанына мың 

шүкірлік етіп, Жаратқанға мың алғыс 

жаудырамын. Ал теледидардан к�рген 

сайын ет жүрегім елжіреп тұрады. 

4йткені  Президент болудың, бүкіл 

бір елдің жүгін, аманатын арқалап 

жүру, бүгінгідей к�к кептердің мой-

нындай қылтылдап тұрған заманда 

ел басқарудың қандай қиын екенін 

сеземін. Бір отбасын алып жүрудің 

�зі қиын болғанда, бүтіндей бір ұлт, 

бір мемлекет бетіне қарап отырған 

а дамға қанша лықты к ү ш екенін 

бі лемін. «А ға а лдын да пейі лің ді 

к�рсет, іні алдында мейіріңді к�рсет» 

БАЛА СҰЛТАННАН 
ДАНА НҰРСҰЛТАНҒА ДЕЙІН

АНАНЫҢ 
АҚТЫҚ ДЕМІ

Бірде Бүбәй апа, Айдапкел наға-

шысының қызы Зинакүл �нипа 

үшеуі отырғанда, �лжан ана қол 

мәшинесімен сартылдатып қызына 

к�йлек тігіп жатады. Бір кезде қызы 

�нипаға: «Қызым-ау, �лмейтін пенде 

жоқ. 4лімнің сәні – жылау. Бір күні 

�ліп қалсам не деп жылайсың? Оның 

үстіне жалғыз қызы не айтады деп, 

кейбірі сынап отырады. Одан да мен 

саған жоқтау үйретейін» деп, ұзын-

сонар шумақтарды айта  бастайды. Ол 

кезде �нипа ары кетсе алты-жетідегі 

бала екен.

«Бес биенің сабасын, бес күн сау-

сам тола ма, Екі жеңгем болса да 

жеңешемдей бола ма» деп ары қарай 

шұбырта ж�неледі. Тыңдап отырған 

абысыны Бүбәй бір кезде «тұқымың 

�скір �лжан-ау, не айтып отырсың?» 

деп солқылдап кеп жыласын. «Бүбәй-

ау, одан да «Алдыңнан пейіш ашыл-

сын, артыңнан мейіз шашылсын, 

алыс тан аңсап келгенде, алдымнан 

менің кім шығар?» деп жыла» дейді. 

Артынан үшеуі де жеңешелері шын 

�лгендей еңіреседі кеп. 

�лжан апа к�п ауырмай, 67-ге 

қа раған жасында бақилық бола-

ды. Анасының ауырып жүргенін 

деген, А ға менің пейілімді біледі, 

сезеді деп ойлаймын. «Ағаның алды – 

ақ жайлау» деген рас. 

Ақылды адам ғой, мені к�рген 

жерде баланың кішісі болып, қара 

шаңырақта отырған соң қашанда к�ңі-

лімді аулауға тырысады. 4мір бол ған 

соң отбасымыздың жақсы лықтарында 

с�з с�йлегенде: «Болаттың жасы 

кіші болғанмен, жолы үлкен. Қара 

шаңырақтың отын с�ндірмей отыр. 

Сендер мені  Прези дентіміз  деп 

жүрсеңдер, ал менің Президентім – 

Болатым. Мен Болатқа бағынамын» 

деп қалжыңдап қоятыны бар. Мұндай 

Ағаға не айтасың. Бірақ кейде ағайынды 

үшеуіміз сырласа қалғанда «�нипа, 

Болат! Менің тілеуімді шын ниетімен 

сендерден артық кім тілейді дейсің!?» 

деп, ағынан жарыла бауырмалдықтың, 

бірге туғандықтың ең биік қасиет 

екенін осылай жеткізетін».

Иә, үлкен үй бар балаға ортақ. 

�рине, Нұрсұлтан �біщұлы қашанда 

�зінің �скен ұясы – Шамалғандағы 

қара шаңыраққа жиі болмаса да, келіп-

кетіп тұрады. �рине, бір минутқа артқа 

бұрылуға уақыты жоқ, елдің қамымен 

жүрген Мемлекет  басшысының 

бір сәт пенде ретінде �з үйі, �лең 

т�сегіне келгендегі к�ңіл толқуы ерек-

ше к�рінеді. Ағаның ауылға аңқасы 

ашылып келеді.  �рине, інісінің 

арасында с�з салса с�зін, ж�н салса 

ж�нін �ткізетін, ақылы асқан, әзіл-

қалжыңды жарастырып, ортаның гүлі 

болған үлкен жүректі ана �мірден 

�теді... 

«АҒАНЫҢ АЛДЫ – 
АҚ ЖАЙЛАУ...»

Е р т е д е  ж а у г е р ш і л і к  з а м а н -

да туған бауырдың бауырмалдығы 

жайлы аңызды әркімнің естуі бар 

ғой. Қысылтаяңда бауыр мен балаға 

таңдау түскенде, қу бауыр дегенде ет 

жүрегі елжіреген әлгі пақырың, артына 

мінгескен ұлына бұрылып: «�й, атасы 

басқа аттан түс...» деп, баласын түсіріп, 

бауырын алып кеткен екен дейді. Сол 

айтпақшы, біздің Президентіміздің 

де бір әкеден, бір құрсақта жатып, бір 

ананың омырауын емген туған бауы-

ры, ет жүрегі елжірейтін інісі, Назар-

үйіне келгенде Президент емес, 

баяғы бірге �скен бауыр ретінде �зін 

еркін сезініп, арқа-жарқа күліп, бір 

рақаттанып демалады.  Алдымен аулаға 

кіре берістегі жайқалып �сіп тұрған, 

мүмкін Нұрағаның �зімен жасты да 

шығар, әкесі отырғызған емен ағашын 

құшақтап ұзақ тұрады. Қазір ол емен-

ге екі адамның құшағы әзер жетеді. 

Үйге келген соң ауылдың жағдайын, 

ағайын-туыстардың, к�рші-қолаңның 

жағдайын сұрайды.

 «Ана сүтімен бітпеген қасиет, тана 

сүтімен бітпейді» деген, меніңше, ел 

басқаратын адамның мінез-құлқы сол 

бала кезден пайда болды ма деймін. 

Біздің отбасымызда бар қасиетті сол 

кісіге үйіп-т�гіп берген ғой. Қазір 

мен де Пайғамбар жасынан астым. 

Байқағаным, адамның ата-анаға де-

ген сағынышы ешқашан басылмайды 

екен. Ондай кезде анасы бар адамдарға 



3ANA TILI №49 (1463)
29 қараша –  5 желтоқсан

2018 жылЕ Л Б А С Ы  –  Е Л  Т І Р Е Г І

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

қызығамын. Маған бұрынғының 

а қ  ж а у л ы қ  с а л ғ а н  а п а л а р ы н ы ң 

бәрі ұқсайтын сияқты да, қашанда 

жеңешемді еске түсіреді. 

Расында да, Болат �бішұлының 

анасын сағынғаны ма, әлде ағасының 

керемет жетістіктеріне риза болған 

ерекше толқыныс үстіндегі к�ңіл 

күйі  ме,  бірде:  «Кейде отырып, 

қиял ға беріліп кеткенде: «Шіркін-

ай, жеңешем бір күнге тіріліп келіп, 

баласының Президент болғанын бір 

сәт к�рсе ғой» деп ойлаймын. Ол 

кісінің күндіз-түні жарғақ құлағы 

жастыққа тимей, дамыл таппай жа-

сайтын қызметін к�ргенде, ең болмаса 

ағаға лайықты іні бола алдым ба деген 

ойлар мазалайды...» дегені бар. 

«ТАР ҚОЛТЫҚТАН 
ОҚ ТИСЕ, ТАРТЫП АЛАР 

ҚАРЫНДАС»

Елбасының анасынан кейінгі тілеу-

лес, тілеуқор ең жақын адамдары ның 

бірі – қарындасы �нипа �бішқызы 

үлкен бауыры жайында к�пшілік біле 

бермейтін қызықты естеліктерімен, 

қарындас к�ңілімен б�ліскені бар...

түтінін де �шірмей, �зі болмаса да 

к�зіндей артынан ерген екі ұлды жақсы 

тәрбиелеп, азамат етіп �сірді. Ол кісіге 

де алғысымыз шексіз.  Сатыбалды ағам 

к�лік апатынан қайтыс болғанда, бала-

сы Қайрат қатты жылап, күйзелгенде, 

Аға: «Жылама Қайрат, мен саған әке 

боламын» деген еді. Аға сол с�зінде 

тұрып, әкелік парызын �теді, жеңгеміз 

Светлана Мырзахметқызы да, Қайрат 

та, Самат та, Сатыбалдының аруағы 

да риза. Құдай берген бір келінім бар. 

Болаттың үйіндегі Гүлжан бүгінде қара 

шаңырақта анамның орнында отыр. 

Салмақты, салиқалы, біртоға жан. 

Бүгінде оншақты немере, екі ш�бере 

сүйіп отырған аяулы әже.

Аға мені анамыз қайтыс болған соң, 

алты айдан кейін Қарағандыға к�шіріп 

әкетті. Екі айдан кейін �зінің қызметі 

жоғарылап, Алматыға кетті. Ал мен 

сол қалғаннан 20 жылда елге әрең 

жеттім. Президенттің қарындасы болу 

– бір жағынан мақтаныш, екіншіден 

жауапкершілік, басқа жақтары да 

бар. Екіншіден, мәңгілік адам жоқ, 

мәңгілік Президент жоқ. Егер ағамыз 

 Президент деп, жұртты менсінбей, 

біреудің есігін теуіп ашып, д�рекі 

«...1961 жылы онда мен 11 жаста-

мын, алғаш Теміртауға әке-шешем, 

 Болат т�ртеуміз  бардық.  �кем-

нің ондағы барған шаруасы бала-

сының қандай жұмыс істейтінін �з 

к�зімен к�ріп қайту еді. Аға жатқан 

жатақханаға орналастық. Ертесіне-

ақ  әкем шыдамай ағамен б ірге 

жұмысқа барып, бір ауысым қасында 

тұрып, бәрін байқаған ғой. Басында 

киіз қалпақ, қолына к�сеу ұстап от 

к�сеген баласын к�ргенде, ойы неше 

саққа жүгіреді. Домна пештің ішкі 

жағының температурасы 2000 градусқа 

жетіп, от ұшқындары жарқылдап 

жарқ-жұрқ етіп бет қаратпаған жа-

лыннан �зі де қорыққан. Ал шойын 

ағызу басталғанда, тіпті, есі шыққан. 

Баласының үстінен тер шүмектеп 

ағып, шойынның лебінен жүзі алау-

лап, қызарып кеткен. �сіресе, балқып 

жатқан болатты к�ргенде: «Ойбай, 

балам-ау, түнгі ауысымда қалғып кетіп, 

мына оттың ішіне түсіп кетсең, не бо-

ламыз?! Сені қайдан табамыз?! Бүйткен 

жұмысың құрысын, таста! Мұндай 

ауыр да қауіпті жұмыстың керегі не 

саған?» дегені есімде. Аға болса күліп: 

«�ке-ау, бұл жұмысты �зім қаладым 

емес пе, енді тастай алмаймын. Оның 

үстіне «қазақтардың қолынан қой бақ-

қаннан басқа келмейді» деп ойлайды, 

соны да дәлелдеуім керек. Аға, жеңеше 

қорықпаңыздар, құламаймын да, 

ұйықтамаймын да» деп айтқаны бар.

Құдайға тәуба, екі жеңгемнің 

әрқай сысының �з орны, ж�ні бар. 

Адамның жаманы болмайды, �зің 

жақсы  болып, тіл табыса, жақындаса 

білсең.  Шешем айтатын: «�й, қыз, 

тыныш кел де, тыныш кет. «Кеткен 

қыз шиден тыс қары», бұл үйге келген 

келін, менің адамым» деп отыратын. 

Екі жеңгеме де рақмет, ағаларыма 

аналарынан кейінгі жақын адамдар со-

лар. Ер-азаматтың атқа мініп жүргені 

үйіндегі берекеге, тілеуін тілейтін 

жұбайына да к�п байланысты. Сол 

үшін Сара тәтеме к�п рақмет. Света 

жеңгем де Сатыбалдының атын да, 

с�йлесек, онда біздің кім болғанымыз, 

адамгершілігіміз қайда? Кеудесін 

итеріп, д�рекі с�йлеген адамның 

бетіне ертең қалай қарайсың. Ең ба-

стысы, Президенттің отбасы – ол 

кісінің жұбайы, балалары, немерелері. 

Біз бауырлары ол кісіге жақын, туыс, 

бауыр адамдармыз. Бізді қара шал мен 

қара кемпірден жаралып, бір құрсақта 

жатып, бір емшекті емген, бір нанды 

б�ліп жеген, бір тәрбиені к�рген, 

сол отбасынан шыққан деп, ағаның 

құрметіне сыйлауы мүмкін. Ондай 

сыйға рақмет. Біздің бар міндетіміз – 

ұятқа, с�зге қалдырмай, ертең ағаның 

бетіне біз де тура қарауымыз керек. 

Одан басқа бізде ешқандай мақсат 

жоқ. Ал маңдайыңа жазылған �мірді 

адам сияқты дұрыс сүру – әр адамның 

парызы».

Қалай дегенде де, бауырдың аты 

 бауыр ғой. �нипа тәте ана емес пе, 

елжіреп кейде ағасын сағынып ке-

тетінін айтатын. �сіресе «домбыра 

шертіп, қоңыр дауыста ән салғанын, 

шын ниетімен жарылатын ақ жарқын 

«ажарлы» күлкісін сағынамын» дейтін. 

Қашанда дені сау болып, Алла тағала 

жар болып, ағасына ұзақ ғұмыр тілейді. 

Иә, «қыз тілеуі – қыдыр тілеуі» 

деген, �нипа �бішқызының «Анам 

тірі болса баласының тілеуін күндіз-

түні үздіксіз тілер еді ғой, анамның 

орнына күнде жатарда Жаратқан 

иемізден ағаның амандығын сұрап 

тілек тілеймін» дегені бар. Ол енді 

рас... 

«БІР ЖЕРДЕ К�РГЕН 
СЕКІЛДІМІН»

Шераға – Шерхан Мұртаза қазіргі 

«Егемен Қазақстан» газетіне басшылық 

етіп жүрген жылдары қалыптасқан 

дәстүр бар болатын. Ол  – газеттің 

облыстардағы меншікті тілшілері-

нің Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

 Назарбаев пен жылына бір рет жүздесіп 

отыруы. Бұл с�з жоқ, газеттің, онда да ба-

сылым  басшысы Шерағаңның беделінің 

арқасы еді. Тәуелсіздік шапағаты енді 

тарап жатқан алғашқы жылдары мұндай 

шараның ұйымдастырылуы тиімді бо-

луы да мүмкін. Президент үшін елдегі 

жағдайды тереңірек білуде бас басы-

лымның тілшілері к�терген мәселе-

лердің к�мегі зор екендігі айдан анық. 

Қанша дегенмен олар ел ішінде жүр. 

Болып жатқан тірлікке к�бірек қанық.

...Міне, бұл жылы да елдің он тоғыз 

аймағынан жиналған әріптестер қаздай 

тізіліп Президент резиденциясын бетке 

алып келеміз. Алда – Шерхан аға.

Президент алдымен бәрімізді тың-

дап алады. Мұндай жерде ұсақ-түйек 

мәселе қозғалмайтыны белгілі. Тіл-

шілер тек �з �ңірлеріне байланысты 

жайттарды тілге тиек етпейді, тұтас елге 

қатысты толғақты ойларын да ортаға 

салып жатады.

Тілшілерден кейін с�з алатын – 

Шерағаңның �зі. «Нұреке» деп күр-

күреген дауысымен с�зін бастайды 

да «мынаған к�ңіл б�ліп, мынаған 

назар аударсаңыз» дегендей, жанын 

ауыртқан, �зегін �ртеген мәселелерді 

жеріне жеткізе айтып шығады. Ол 

мәселелер жеке бастың мұң-зары емес, 

жалпы ұлттың, халықтың жанайқайы, 

талап-тілегі.

Кездесуді Мемлекет басшысының 

Елбасы мен Елорда 
әні: Шәміл �білтайтікі 

с�зі: Ғалым Жайлыбайдыкі

Үмітім бар тұманың тұнығында, 

Мәңгілік ел тұрғанда тұғырында. 

Шырайланып жанымда тұр айналып – 

Елбасы мен Елорда бір ұғымға. 

Қайырмасы: 
�ні Есілдей бұл жердің күйі Есілдей, 
Айтар с�здің айдарлы жүйесіндей. 
Елорда мен Елбасы байтағымның – 
Мәңгілікпен тілдесер киесіндей. 

Тұрғаны анық бұл шаһар тұлғаланып, 

Сырға қанып... толқыны жырлап, ағып... 

Тыңдатады құдіретін, күн батады –

 Нұрсұлтанның қаласын нұрға малып. 

Замандасым, Заңғарым, қатарларым. 

Таусылмасын тірлікте татар дәмің. 

...Ай Астана Алаштың Аруанасы – 

Бауырынан �ретін бота-арманым. 

ЖАҢА ӘН

�зі қорытады. Тілшілер к�терген 

мәсе лелерге тоқтала келе, ары қарай 

ел  бойын ша атқарылып жатқан 

жұмыстарға, алдағы жүзеге асырылар 

міндеттерге к�ңіл б�леді.

Жиын аяқталысымен, қайтадан 

Елбасының жанына топтала қаламыз. 

Қоштасқымыз келмейтін секілді.

Алдыңғы жақта тұрған жігіттердің 

қолын алған Нұрағаң бір кезде қасыма 

жақындап:

– Осы сені бір жерден к�рген 

секілдімін, – деді.

Қатты сасайын. Мұндайда ауызға 

с�з түсе ме? Күтпеген жағдай. «Білме-

дім» дедім бе, мұрнымның астынан 

бірдеңе дегендей болдым. Кейін ой-

лаймын. «Жезқазғанда жиі боласыз. 

Мүмкін сонда к�рген боларсыз» деп 

неге айта салмадым екен сонда деймін.

Адамға адам ұқсай береді ғой. Ол 

кісі мені әлдебіреуге ұқсатқаны анық. 

Алайда Елбасының аузынан шыққан 

сол бір ауыз с�з осы күнге дейін бойға 

жылылық ұялатып жүргенін несіне 

 жасыра аламыз.

«КІТАБЫҢДЫ БЕРГІҢ 
КЕЛМЕЙ ТҰР МА?»

2002 жылы «Елбасы және ел» де-

ген кітабым жарық к�рді. Бұл кітап та 

негізінен ҚР Президенті Н.Назарбаев-

тың �ндірісті аймақ – Жезқазған 

�ңіріне жұмыс сапары, Елбасына етене 

таныс ардақты азаматтар ж�нінде, 

сондай-ақ Мемлекет басшысы туралы 

жергілікті зиялы қауым �кілдерінің 

жүрекжарды лебіздері с�з болады. Ар-

нау �леңдер де топтастырылған.

Нұрсұлтан �бішұлының Жезқаз-

ғанға жиі ат басын бұруы жайдан-жай 

емес. Бұл – еліміздегі кен �ндірумен, 

мыс қорытумен аты шыққан іргелі 

а й м а қ .  К С Р О - н ы ң  т а р а у ы  о с ы 

�ңірге оңай тимеді. 4йткені мыс 

алыбы саналатын Жезқазған кен-

м е т а л л у р г и я  к о м б и н а т ы  қ ұ р а л -

жаб дықтармен қамтамасыз етілуде 

кеңестік республикалардағы сала-

лық кәсіпорындармен тығыз байла-

ныс орнатқан еді. �сірелеп айтқан -

да, шырмауықтай шырмалып жатты. 

Кеңестік биліктің қитұрқы саясаты 

осындай болды. Яғни бір-бірінен ажы-

рамауы керек. Жеке шығып кете алма-

уы тиіс.

Одақ тарап еді, екі жақты байланыс-

тырып тұрған «жіп» бырт-бырт үзілді. 

Оны жалғауға қанша күш жұм сал-

ғанымен мүмкін болмай қалды. Не 

істемек керек? Рес публика үкіметі бір 

жолды қолайлы к�рді. Ол – комбинат-

ты шетелдік компанияға басқаруға беру. 

С�йтіп, алғашқыда оңтүстіккореялық 

«Самсунг» басқаруға алды. Шетел 

компаниясынан үйренетін нәрсе к�п 

еді. Соның арқасында жергілікті ма-

мандар мол тәжірибе жинақтады. 

Ақырында �ндірісті басқару тізгіні 

қазақстандықтардың �здеріне тиді. 

Нәтижесінде «Қазақмыс» атанған мыс 

компаниясы шетелдік емес, отандық 

�ндірушіге, тәуелсіз Қазақстанның т�л 

кәсіпорнына айналды.

Жаңадан отау к�терген �ндіріс 

ошағына мемлекет тарапынан қолдау, 

к�мек �те қажет еді.  Компанияға 

қарасты кәсіпорындар тек Жезқазған 

т�ңірегінде ғана емес, Сәтбаев, Балқаш, 

Қарағанды қалаларында орын тепкен. 

Оларда алпыс мыңға жуық адам еңбек 

етеді. Дені – кеншілер, металлургтер, 

байытушылар. Жұмысшылардың к�ңіл-

күйлері дұрыс болуы тиіс. �йтпеген 

жағдайда неге апарып соғатыны әбден 

белгілі.

Осы жайттардың барлығын ой 

елегінен �ткізген Елбасы атқарылар 

жұмыстың қауырттығына қарамастан 

Жезқазғанның жағдайын біліп отыру-

ды назардан тыс қалдырмады. Кем де-

генде жылына бір рет жергілікті жерде 

болып, �згерістерді �з к�зімен к�руді 

парыз санады. Айналып келгенде, 

«Қазақмыстың» қалыптасып, аяғынан 

тік тұрып кетуінің ел үшін де маңызы 

зор еді.

Елбасының осы жанашырлығы 

күткендегідей нәтиже берді. Мыс ком-

паниясы даңғыл жолға түсті. Жаңа 

заманға лайық кадрлар �сіп шықты. 

К�птеген әлеуметтік-мәдени нысандар 

бой к�терді. Ең бастысы – бюджетке 

қомақты салық түсті. Кітапта осылар 

ж�нінде баяндалған еді.

... Бір жолы Мемлекет басшысының 

тағы да Жезқазғанға жолы түсті. Адам-

дармен кездесіп, кәсіпорындарды 

аралағаннан кейін жұмыс сапарын 

«Байқоңыр» қонақүйінің мәжіліс 

 залында қорытындылады.

Жиын аяқталып, қоштасар сәтте 

Елбасына жоғарыда аталған кіта бымды 

ұсындым. Ойым – қолтаңба алып қалу. 

Ол кісі кітапты алып, есік жаққа бұрыла 

берді.

– Нұраға, қолтаңба жазып берсеңіз, 

– дедім соңынан.

Ол кілт бұрылып:

– Кітабыңды бергің келмей тұр ма? 

Жарайды, – деп жүзіне күлкі үйірілген 

қалпы, қолымдағы қаламсапты алып, 

тілегін жазды. 

К�п с�з жоқ. «Игі тілекпен» деп 

қолын қойған.

Бір әттеген-айлық болды. Кітаптың 

екі данасын алып келуім керек еді. 

Біреуін �зіне беріп, екіншісін қолтаңба 

жазуға қалдырғанымда... Оны айта сың, 

кітапты ала кеткені де ж�н болатын еді 

ғой. 

Не істерсің? Бәрі кеш.

Осы к�рініске бірқатар әріптестер 

куә болды. Солардың бірі «Егеменнің» 

тіл шісі, белгілі журналист Айқын 

Несіпбай. «Бұл бір қызық болды. Аман-

дық болса осы ж�нінде жазамын» деген. 

Алайда Айекеңнің ол жазғаны к�зге 

түспеді. Ұмытып та кеткен болар...

ЕСТЕН КЕТПЕС 
ЕКІ СӘТ

Президент Жезқазғанда 
болғанда. 1999 жыл.
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Қазақстандық қоғамдағы маңызды 

реформаларға ой-тұжырымдарын ай-

татын және аса ірі қоғамдық құрылым 

ретінде Қазақстан халқы Ассамблеясы 

осы іргелі реформаға �з пікірлерімен үн 

қосты. Атырау облысының Қазақстан 

халқы Ассамблеясының ғылыми са-

рапшылар тобы, Достық үйі �кілдері 

облыс к�лемінде бірнеше кездесулер 

мен талқылаулар жүргізді, облыстық 

бұқаралық ақпарат құралдарында жа-

рияланымдар ұсынды, жаңа әліпбиді 

қолдау және ұсыныстар беруге арналған 

бірыңғай күндер ұйымдастырды. Бір 

с�збен айтқанда, сарапшылардың пікірі 

бойынша, латын негізді қазақ жазуының 

реформасы – рухани жаңғыру ең басты 

шешуші факторы және терең мәнге ие 

бастама, стратегиялық бағдарлама. 

Қазақ тілін латын графикасына  

к�шіруді жүйелі жүргізу үшін құрылған 

Ұлттық комиссияның жұмысшы тобы 

бас тамасымен к�птеген жұмыстар 

жүр гізілген. Олардың қатарында 2,5 

мыңнан астам ғалымдар мен зиялы 

қауым �кілдері қатысқан 20-дан астам 

ғылыми-ұйымдастыру және ғылыми-

тәжірибелік іс-шаралар бар. 2017 жылы 

Т ү р к и я н ы ң  Ы с т а н б ұ л  қ а л а с ы н д а 

болған түркологтардың халықаралық 

құрылтайында да тақырып қарасты-

рылып, халықаралық деңгейде қолдау 

табады. Сарапшылардың пікірінде бұл 

мәселе жалпы халықтық талқылауға 

ұласқандығын қазақ әліпбиін реформа-

лау туралы екі мыңға жуық сараптамалық 

мақалалар мен пікірлердің, әлеуметтік 

желілерде 1800-ден астам к�лемді жаз-

ба лардың жариялануы дәлел бола алады. 

Мемлекет басшысының бастама-

сымен ұсынылған бұл реформа жалпы 

�ркениетті мемлекеттердің мәдени даму 

үдерісінде оң нәтиже берген жұмыс 

болып табылады. Бүгінгі таңда әлемнің 

100-ден аса мемлекеті латын графи-

касын �з әліпбиінде қолданады. Түркі 

тілдес елдерден Ата Түріктің реформа-

лары тұсында Түркия мемлекеті �з жазу-

ына реформа жасап, латын графикасын 

қолдануға 1929 жылдан к�шті. Ал КСРО 

құрамында болған түркітілдес елдерден 

1992 жылы �зербайжан, 1993 жылдан 

4збекстан мен Түркменстан латын 

негізді әліпбиді қолдануға ауысты. 

Қазақ халқы үшін бұл алғашқы 

жаңалық емес, �йткені 1929-1940 жыл-

дар аралығында латын қарпі қолданыста 

болды. Жалпы �ткен ғасырда қазақ 

халқы үшін жазу реформасы 3-рет 

жүргізілді: 1929 жылға дейін араб гра-

фикасында қазақ (т�те жазу) жазуы, 

1929-1940 жылдардағы латын негізді 

әліпби және 1940 жылдардан енгізілген 

кириллица негізіндегі әліпби. 

Тәуелсіз Қазақстан тарихында 

елі міздің саяси, әлеуметтік, эконо-

микалық дамуы мен нығаюын дағы 

орын алған �згерістер қатарында осы 

кезеңдегі этникалық, демографиялық, 

мәдени үдерістердің алатын орны 

ерекше. Қазақстандық даму моделі-

нің қалыптасуында елдегі этнодемо-

графиялық процестердің �зіндік 

атқарған р�лі жоғары болып табылады. 

Қазіргі кездегі қоғамдағы ахуал-

ды зерттеу ісінде тәуелсіздік жылда-

рындағы этникалық және демо-

графиялық, мәдени үдерістердің дамуы 

мен жүру барысын зерттеудің маңызы 

аса жоғары. 2016 жылдың 1 қаңтарда 

Қазақстанда «Ұлт жоспары – 100 нақты 

қадам» бағдарламалық құжаты негізінде 

5 институционалдық реформаны жүзеге 

асыру басталды. Аталған реформаның 

4-ші бағы тында «Біртектілік пен 

бірегей лік» бойынша іске асырылатын 

міндеттер анықталып, негізгі жұмыстар 

«Мәңгілік ел» идеясының құндылық-

тарына бағытталды. Қазақстанда 

еліміздің этномәдени әртүрлілік 

деңгейіндегі ерекшеліктерді еске-

ре отырып, оны дамудың маңызды 

тетіктерінің біріне айналдыруға жағдай 

бар. Қазіргі таңда тәуелсіздіктің жиыр-

ма жылдың үстіндегі даму сатысында 

қазақстандық ұлт, Қазақстан халқы 

ұғымы қалыптаса бастады. Бұл ұғымның 

ортақ түсінікке айналуында күрделі 

этнодемографиялық процестер орын 

алды. Қазіргі Тәуелсіз Қазақстанда 

 этносаяси және этномәдени үдерістер  – 

аса маңызды к�кейкесті мәселенің бірі. 

Бұл үдерістер арнайы мамандардың, 

саясаттанушылар мен социологтардың, 

тарихшылардың полиэтникалық тал-

даулары мен зерт теулерін қажет етеді. 

Саяси және мемлекеттік құрылымның 

қазақстандық даму моделі жалпы 

демократиялық қоғамның ортақ заңды-

лық тарынан құралады. Полиэт никалық 

қоғамда түрлі этникалық, діни, тілдік 

жанжалдар болып тұратыны, �кінішке 

қарай, жиі кездеседі. Оған халықтың 

м ә д е н и ,  т ұ р м ы с т ы қ ,  ә л е у м е т т і к 

деңгейлері де ықпал етеді. 

Мемлекет басшысының бастама-

сымен құрылған Қазақстан Халқы 

 Ассамблеясы елімізде бірлік пен 

келісімді сақтауда қазақстандық мо-

дель ретінде халықаралық беделге 

ие айрықша инс титут. Бұл ұйымның 

қоғамдағы атқарып отырған қызметі 

қазақстандықтардың этникалық және 

діни ерекшеліктерін сақтай отырып, 

қазақстандық бірлік пен бірегейлікті 

қалыптастыруға негізделген. 

Қазіргі қоғамдағы түрлі сын-қа-

терлер қатарында ұлтаралық және 

конфессияаралық шиеленістер жаһан-

дық қауіп-қатерлердің қата ры нан орын 

алады. XXI ғасырдың қауіп-қатерлері 

тұсында ұлтаралық қарым-қатынастар 

мәдениеті, т�зімділік пен сыйластық 

полиэтникалық ортада айрықша маңыз-

ды құндылық болып табылады. Бұл 

орайда жастар арасында к�пұлтты 

білім кеңістігінде �зара қарым-қатынас 

мәдениетін қалыптастыру аса маңызды 

орын алады. 

Қазақстан халқы Ассамблеясы-

на мүше этностардың пікірі бойын-

ша, «Латын негізді қазақ әліпбиі – 

бұл еліміздің бәсекеге қабілеттілігін 

арт тыруға және еліміздің әлемнің 

дамыған 30 мемлекетінің қатары-

на енуге  ар  налған прагматикалық 

қадам, ол елімізде жүргізіліп жатқан 

қоғамда  мо дер низа циялаудың логика-

лық біртұтас құрамдас б�лігі» деп 

тұжырымдар, барша қазақстандықтарды 

аталған рефор маны қолдауға шақырған 

болатын. 

Қорыта келгенде, бүгінгі қоғамда ла-

тын графикасы негізінде қазақ әліпбиі 

қазіргі таңда этностарды біріктіруші, 

жаһандану жағдайындағы халықтар-

дың �зара татулығы мен біртектілігіне 

оң ықпал етіп, заманауи мәдени үде-

рістерге лайықты болуға қажетті және 

қазақ тілінің дамуына да ықпалды 

�згеріс ретінде қабылдап отыр. Аты-

рау облысындағы этностар дың ҚХА 

құрмындағы іс-тәжірибесі халықтар 

арасындағы татулықты қалыптасты-

руда оң ықпал етуде. ҚХА институты 

ұлтаралық қарым-қатынастарды зерт-

теу мен талдауға және этносаралық 

келісімді нығайтуға бағытталған ғы-

лыми-сараптамалық кеңестердің диа-

логтық алаңы ретінде жұмыс жасайды. 

А.Д�ЛУБАЕВА, 
Г.ҚАЙЫРҒАЛИЕВА, 

Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің 

оқытушылары  

БІРЛІГІМІЗДІ 
БЕКЕМДЕЙ ТҮСЕДІ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Бердібек САПАРБАЕВ
Ақтөбе облысының әкімі

Азат ПЕРУАШЕВ,
«Ақ жол» демократиялық 

партиясының төрағасы:

Гүлзия ПІРӘЛІ,
М.Әуезов атындағы 
Әдебиет және өнер 

институты «Әуезов үйі» 
ҒМО-ның бас ғылыми 

қызметкері, филология 
ғылымының докторы 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бұл 

мақаласы – т�л тарихқа, түп тамырымызға 

үңілуден туған толғаныс. Рухани жаңғыру 

бағдарламалық мақаласының жалғасы.

Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақытты 

саралай келе, Елбасы бабадан қалған 

ұлы даламыз �ркениеттің �згелерді 

таңғалдырар  ошағы болғандығын тегіннен 

тегін тілге тиек етіп отырған жоқ. Ерсілеу 

болса да айтайық, әлемнің тең жарымы 

жабайылықтан енді арылып, жапырақ 

жамылуға қолы жеткенде, ұлы даланың 

перзенттері,  болат балқытып, тасқа 

әліп песін жазды. Алтыннан сауыт киіп, 

даңқы жарты әлемді шарлады. Алтай мен 

Атыраудың арасын ғана емес, ұлан-ғайыр 

Еуразия құрлығындағы тарих тасын �зінше 

д�ңгелете алды.

Президент аталмыш мақаласында 

атқа міну мәдениетіне айрықша екпін 

береді. Жылқы – бабамыздың пырағы 

ғана емес, қазақтың жаны мен жүрегі. 

Мыңжылдықтар бойы  ұлы дала дүрбе-

леңін де тақымынан тұлпары кетпеген 

қазақ, аттан түскен күні к�ңілі пәс, кеудесі 

еңкіш тартып отарланып жүре бермеді 

ме!? Жылқыны тек т�рт түліктің бірі деп 

қарамаған қаймана қазақ баласы үшін 

арғымаққа ер салып, еңку-еңку жер шалу 

– бабалар �мірінің �зегі болған-ды. Тай-

бурыл мен Байшұбарды тақымдаған батыр 

бабаларымыздың бүгінгі ұрпағы әлемді 

білімімен, �нерімен жаулап алса – атқа 

мінген аталар арманының орындалғаны. 

Міне, Елбасының меңзегені осы мұрат. 

Ұлы дала т�сінде темірден түйін 

Ұлттық ұстанымы бар  адам үшін 

Нұрсұлтан �бішұлының «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласы нағыз жаңалық болды. 

Замандастарымыздың ғана емес, аға 

ұрпақтың да ұғымында ұлттық тарихымызды 

қазақ халқының бастан кешкен бітпейтін 

қасіреті мен трагедиялық оқиғалары деп 

қабылдап жүр. Бұл қайғы-қасірет қазақтың 

басына түскен шарасыз тағдыры деген пікір 

қалыптастырды.

Мұндай к�зқарасқа түрткі болған тарихи 

оқиғалар да жеткілікті: геноцидтік сипатқа 

ие болған алапат ашаршылық, Ақтабан-

шұбырынды заманы, 30-шы жылдардағы 

саяси қуғын-сүргін, «Алаш» қозғалысы 

к � ш б а с ш ы л а р ы н ы ң  қ ұ р б а н  б о л у ы , 

Желтоқсан оқиғасы және 80-ші жылдардағы 

қазақ жастарын қудалау.... 

Сол себептен болар, біз әлі күнге дейін 

ұлттық тарихымызды бітіспейтін күрес деп 

түсінеміз, ал ұлттық ұстанымды  тығырықтан 

құтылудың бір жолы деп қабылдаймыз. 

Алайда Нұрсұлтан �бішұлы тарихи позити-

визм немесе тарихты жағымды жағынан тану 

тұрғысынан �ткеннің жаңа тұсын к�рсетіп 

берді. 

Елбасымыз әрбір с�зді мысалдар-

мен дәлелдеп, нақты деректерге сүйене 

отырып, толық ашылмаған дүниелерді 

ғылыми тұрғыдан зерттеуге шақырып отыр. 

Мақаладағы кейбiр нәрселер бұрыннан 

белгiлi сияқты, бірақ оларды кәсіби та-

Қазақстан Республикасының Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласы қоғамда үлкен қозғау 

салып отыр. Ұлт санасы мен тарихи жад-

ты жаңаша жаңғыртудың жаңа жолдарын 

меңзеген мақалада еліміз егемендік алғалы 

бері жүйелі түрде жүргізіліп жатқан т�л та-

рихымызды түгендеу мен ұлттық  рухымызды 

к�теру мақсатындағы «Мәдени мұра», 

«Халық – тарих толқынында», «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» атты мемлекеттік 

бағдарламалардың заңды жалғасы ретіндегі 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты мақалада 7 

�зекті мәселе қозғалған. �сіресе ұлт тари-

хы мен әдебиетіне, мәдениетіне қатысты 

рухани құндылықтарымызды бүгінгі уақыт 

қажеттілігіне сай жаңаша сараптау, зама-

науи ғылым тұрғысынан талдау, жаңғырту 

және оларды ғылыми айналымға ендіру 

мәселелері ж�ніндегі ұсыныстары к�п 

к�ңілінен шықты деп ойлаймыз. Елбасының 

мақаласындағы ұлт руханиятына қатысты 

бағалы бастамаларды қолдай отырып, осы 

т�ңіректегі ойларымызды ортаға салғымыз 

келеді. 

Біріншіден, мақаланың «Ұлы Даланың 

ұлы есімдері»  атты тарауындағы «. . .

біріншіден, атақты тарихи тұлғаларымыз 

бен олардың жетістіктерінің құрметіне 

ашық аспан астында ескерткіш-мүсіндер 

түйіп, алтын-күмістен сауытын сай-

лап, табиғаттың тылсым дүниесімен аса 

бір жарасым таба білген ата-бабалары-

мыз �ркениеттің теңдессіз материалдық 

құндылықтарын тарихтың тылсымы-

на қалдырды. Қадау-қадау мәселелерді 

алға тарта келіп Елбасы: «Бүгінде т�л 

тарихымызға оң к�зқарас керек... Ең 

 бастысы, біз нақты ғылыми деректерге 

сүйене отырып, жаһандық тарихтағы �з 

р�лімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға 

тиіспіз» деп зерттеуші қауымға қайырыла 

үлкен міндеттер жүктеп отыр.

Аты әлемге әйгілі «Алтай – адамзаттың 

алтын бесігі» деген ұғым бүгінде ақиқатқа 

айналуда. Дала �ркениетінің түп қазығы 

түркі дүниесі болса, түркі әлемінің қара 

шаңырағы – Қазақтың елі. 4ркениеттің 

�зегі – Ұлы жібек жолы қазақтың сахарасын-

да �ріліп жатты. �лемдік брендке айналған 

Алматының апорты, әлемге тара ған дала 

қызғалдағы. С�з арасында айта кетейік, 

біздің Ақт�бе де қызғалдақтың отаны. Бы-

лай қарасаңыз, бәріміз күнде естіп, біліп 

жүрген қарапайым нәрсе сияқты. Нұрсұлтан 

�бішұлының осы бір жеміс пен гүлге ерек-

ше назар аударып отырғандығында үлкен 

мән бар. Ол – тарихтың қойнауына кеткен 

түптамырды іздеу, теңізге құяр бұлақтың 

әуелгі к�зін табу, ұлы дала кереметтерін 

жаңғырта әлемнің есіне салу, сол арқылы 

�ркениеттің к�ш басында тұрған біздің ата-

бабаларымыздың жолымен алға ұмтылу, 

к�ш бастау.

Ол үшін «Тарихи сананы жаңғырту» 

керек дейді Елбасы. Алмағайып  заманда 

рихшылар емес, Нұрсұлтан �бішұлы ғана 

бiр жүйеге біріктіріп, осындай бағытта 

қарастыруды ұсынды. Атқа мiну мәдение-

ті мен жылқы шаруашы лығы, к�не ме-

таллургия мен зергерлік �нер, егінші-

лік шаруашылығы мен қала құрылысы 

дәстүрі, Ұлы Жібек жолында �ркениет пен 

технологиялардың түйісуі...

Балалық шағымыздан бері  Тараз, 

Қойлық, Отырар, Сауран, Сығанақ сынды 

ежелгi қалаларды білеміз. Астана маңында 

орналасқан Бозоқ қаласының та былғанына 

да к�п болған жоқ. Бұл қалалардан мыңдаған 

жылдар  бойы Ұлы Жібек жолы �тті, Батыс 

пен Шығыс  түйісті, дүниетаным, мәдениет 

пен технологиялар �зара байланысқа 

түсті. Дәл біздің қазақтың ата-бабалары �з 

заманының ең озық дүниелері құйылып, 

қорытылып шыққан бұл �ркениет ошағының 

ұстау шы сы, кепілгері мен қамқоршысы 

болған.

Бұл �ткенді саралау, салыстыру ұлттық 

рух пен абыройымызды асқақ татты. С�йтсе, 

біздің тарих тек қанды шайқаспен келген 

жеңістерімен ғана емес, ақыл-парасатының, 

ой-�рісінің биікті гімен, жалпы адамзаттық 

цивилиза ция ның қарыштауына ықпал 

еткен жаңалық тарымен де даңқты екенін 

түсіндік.

Қазiргi есіктері әлемге айқара ашық 

жаһандану заманында қазақ жастары, 

кеңінен алсақ барша қазақстандықтар б�тен 

қойылатын «Ұлы даланың ұлы есімдері» 

атты оқу-ағарту энциклопедиялық саябағын 

ашуымыз керек. 

Екіншіден, мақсатты мемлекеттік тапсы-

рыс ұйымдастыру арқылы қазіргі әдебиеттегі, 

музыка мен театр саласындағы және бейне-

леу �неріндегі ұлы ойшылдар, ақындар және 

ел билеген тұлғалар бейнесінің маңызды 

галереясын жасауды қолға алу қажет...» деген 

ұсыныстар �те құптарлық.Шынында да, біз 

тарихымызбен, әсіресе сол тарихты жасап 

отырған ұлы тұлғаларымызбен мақтана ала-

мыз. Алайда мақалада айтылып отырғандай 

оларды насихаттау, дәріптеу жағы бізде 

жетіспейді. Мәселен, қазір руханияттағы 

кеңістігіміз кеңейді, әлем бізді таниды.

Сондықтан да елімізде туризм дамып отыр, 

шет елден қазақты, оның тарихын, этно-

графиясын, археологиясын, салт-дәстүрін, 

әдебиеті мен мәдениетін, �нерін тану үшін 

шет елдіктер ағылып келіп жатыр. Олардың 

қызығушылықтары мен сұраныстарында 

шек жоқ. Сондықтан мақалада к�теріліп 

отырған �зекті мәселелерді қызу қолдап, 

қуаттап, сол тарихи тұлғаларымыздың 

(Абай, Жамбыл, Бауыржан, т.б.) �мірі мен 

шығармашылықтарымен кеңінен таныс-

тыратын музейлерді туристер к�п келетін 

Астана, Алматы, Түркістан, К�кшетау, 

Семей секілді рухани орталықтарда к�бейту 

қазақтың тарихы тасқа түспей қалған. 

Басқаны айтпағанда, бертінгі Абай-

дың �з қолымен жазған бір �леңі кейінгі 

ұрпаққа жетпеген. Сол себепті Елбасының 

 «Архив – 2025» деп ерекше қадап айтып, 

іргелі зерттеулерді қолға алуға, тарихи-

археологиялық ізденістерді жандандыруға 

тапсырма беруі үлкен серпіліс болатыны-

на біз сенімдіміз. Және бұл істе �ңірлер 

аса қарқындылық танытуға тиіспіз. 

Президенттің келесі айтып отырған ұлы 

даланың тұлғаларын айшықтай түсу идеясы 

рухани жаңғыру бағдарламасының заңды 

жалғасы деп білемін. Бұл идеяның «Ақт�бе 

Ақтанкерлері» деп басталған бірнеше 

жобаның ары қарай жалғасуына септігі 

орасан деп ойлаймын.

Кешегі Ер Едігенің, Асан қайғының, 

Қобыланды батырдың ізі қалған киелі 

 мекен Ақт�бе �ңірі үшін «Түркі �ркениеті» 

ж о б а с ы н ы ң  д а  м ә н і  з о р .   Е л б а с ы 

кітапханасы к�шпелі к�рмесінің Ақт�беге 

келуімен тұспа-тұс ашылған Тарихи-

�лкетану мұражайының жаңа ғимараты 

Президенттің айтып отырған «Ұлы даланың 

ұлы �ркениеттері» атты жалпыұлттық тари-

хи жобаны іске асыруға толық мүмкіндігі 

бар деп ойлаймын.

Ұлы даламыздың даңқын асырған жеті 

қыр. Осы жеті қырымызды жіліктеп, бүгінгі 

қазақтың рухын жанып, �зегін болат-

тай мығым ету мақсатында жазылған 

бағдарламалық мақаладағы міндеттерді 

орындау – Мәңгілік ел шаңырақ-плат фор-

масының кезекті бір керегесін кеңейтумен 

айқындалмақ.

біреуге жалтақтамай, батыл түрде әрекет етіп, 

�сіп-�не алады. Себебі олардың  бойында  

тарих пен �ркениетті дүниені �згерткен 

ата-бабалардың генетикалық күші бар, қаны 

тулап жатыр.

4скелең ұрпақ �зінің түп тамыры-

на, табиғи болмысына күмән келтірмей, 

икемдiлігіне, жаңалық ашуға қабілетті 

екеніне сенімді болып, бұрын-соңды ешкiм 

ойлап таппағанды жасауға қауқарлы еке-

ніне шүбә келтірмеуі қажет. Керісінше, 

новаторлық, яғни жаңашылдыққа деген 

бейімділік, батылдық пен к�шбасшылық 

олардың ұлттық кодында бар. Бұл – Ұлы да-

ланы мекен еткен ата-бабаларымыздың мұра 

етіп қалдырған аманаты. 

Бұрын ұлтшыл жандардың атына 

айтылған ксенофобия, қазақтың траге-

диясын зарлаушысы деген сынды жиі 

еститінмін. Алайда Президенттің мақаласы 

күн тәрт іб індег і  ұлттық тақырыпты 

түбегейлі �згертті: бұдан былай ұлттық 

мүддені к�здеушілер менің түсінігімде – 

прогресшіл, ашықтыққа жаны құштар 

және новаторлыққа қабілетті тұлға екенін 

дәлелдейді. 

«Ұлы даланың жеті қыры» еңбегінде 

ғажап түрде негізделіп, айшықталған та-

рихи позитивизим – Қазақстанның ке-

лешек ұрпағы үшін берік діңгек, олардың 

жарқын жеңістері мен жаңалықтарына жол 

к�рсететін Темірқазығына айналмақ.

тап осы мақалада к�теріліп отырған орынды 

ұсыныстар. Олардың туған жерлеріндегі 

мұражайларына к�пшілік бара бермесі 

анық. Және  біртуар ұлт тұлғаларының ес-

керткіштері де күн санап �згеріп отырған 

дү бірлі дәуірдің рухани жаңғыруына сай 

жаңғыртуды талап етері с�зсіз.

Сондай-ақ к�птеген тарихи тұлғалары-

мыздың қоғамдық қызметіне, ұлт рухания-

тына қажетті құнды деректер Мәскеу, Қазан, 

Ташкент, т.б. секілді, тіпті әлемнің �зге де 

мұ ражайларында жатқаны мәлім. Міне, осы-

нау мемлекеттік, тарихи маңызы бар архив-

тік құжаттарды: «...ежелгі дәуірден қазіргі 

заманға дейінгі кезеңді қамтитын барлық 

отандық және шетелдік мұрағаттар дүниесіне 

елеулі іргелі зерттеулер жүргізу үшін «Ар-

хив – 2025» жеті жылдық бағдарлама сын 

жасауымыз қажет деп санаймын... Архив 

деректерін тек жинақтап қана қоймай, 

барлық мүдделі зерттеушілер мен қалың 

жұрт шылыққа қолжетімді болуы үшін олар-

ды белсенді түрде цифрлық форматқа к�шіру 

қажет» деген ұсыныстар негізінде жүйелеп, 

жинастырып, жарияласа ұлттық құндылыққа 

қаншама рухани байлық, қазына қосылар 

еді. Сондықтан ұлт зиялылары бұл жобадағы  

әрбір ұсыныстың құндылығын терең түсіне 

отырып, жүзеге асыруға белсене атсалысады 

деген ойдамыз.  

ТҮП ТАМЫРЫМЫЗҒА 
ҮҢІЛУДЕН ТУҒАН ТОЛҒАНЫС

ЖОЛ КӨРСЕТЕТІН 
ТЕМІРҚАЗЫҚҚА АЙНАЛМАҚ

МАҚТАН ЕТЕР ТАРИХЫМЫЗ БАР

Азаматтың суреті
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« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– Аға, биыл 75 жастың жотасына 
к<теріліп отырсыз. Мерейтойыңыз құтты 
болсын! Оралхан Б<кейдің Шерхан 
Мұртазаға: «Міне, сіз алпыс деген асуға 
шықтыңыз, т<менге қараңызшы, Аға, 
мен к<рінем бе екен?» деп жазғанындай, 
осы асудан <ткен жолыңызға, кешкен 
ғұмырыңызға к<з салыңызшы. Нені 
к<ресіз? Қандай қимас сәттер есіңізге 
түседі?

– Баланың қай жылағаны есіңде 

қалады? 75-ке келгенше талай нәрсе 

к�рдік.  «Лениншіл жас»  газетіне 

жұмысқа тұрғанда Шерхан Мұртаза 

редактор, Тельман Жанұзақов орынба-

сары, Қалдарбек Найманбаев жауапты 

хатшы екен. Газеттің сол кездегі құрамы 

әлемнің ең мықты футболшыларынан 

жиналған құрама командадай мықты 

болды. Фариза Оңғарсынова – Батыс 

облыстардың, Ақселеу Сейдімбеков 

– Орталық Қазақстанның, Мұхтар 

 Шаханов – Оңтүстік облыстар бойын-

ша, Байтұрсын Ілияс – Солтүстік об-

лыстар бойынша меншікті тілші еді. 

Оралхан Б�кей,  Сағат �шімбаев, 

 Марат Қабанбаев, Оразбек Сәрсенбаев, 

�нес Сараев және тағы да  басқа 

мықты қаламгерлер де сол жерде екен. 

Қызметімді корректор ретінде бастадым. 

Тельман аға: «Корректор болғаныңа 

 намыстанба. Бұл үшін �мір бойы рақмет 

айтасың. Жазып отырғаныңның дұрыс-

бұрыстығына ешқашан күмәнданбайтын 

боласың. Шығып жатқан мақалалардың 

барлығын оқып, кімнің стилі қандай 

екенін білесің. Соның бәрін аңғарып, 

бір дәптер арнап, �зің бұрын естімеген 

с�здеріңді жазып қой, керек болады» 

деді. Корректор болып бір жыл істедім. 

Кейін хатшылыққа ауыстым, б�лім 

меңгерушісі болдым. Ұзын-ырғасы тоғыз 

жыл сол газетте жұмыс істедім. «Ле-

тучка» сайын кімнің қалай жазатынын 

талқылайтынбыз. Сол кезде қызарып 

отырмау үшін жазған тақырыпты иге-

руге, с�йлем-с�зден қате жібермеуге 

тырысатынбыз. Журналистикадағы, 

жазушылықтағы ең үлкен мектебім 

«Лениншіл жас» газеті деп есептеймін.

Шерхан аға қатал болатын. Қояр та-

лабы да биік еді. Кемшілігіңді бетіңе ай-

тады. Бірақ ол кісі кадр таңдауға, газетті 

бірден �згертіп жіберуге мықты болды. 

Жазушылар одағына ауысқан кезде 

орнына Сейдахмет Бердіқұлов келді. 

Ол Еуропаға қараған, к�п саяхаттайтын 

кісі еді. К�зі тірісінде футболдан әлем 

чемпионаттарының бәріне қатысты. 

Тақырып қою, материалдың берілу 

тәсілі жағынан бізге еркіндік берді. 

Бірақ «Лениншіл жас» – комсомолдың 

газеті. Сол себепті белгілі бір жастан 

асқан соң онда жұмыс істей алмайсың. 

Жасымыз сол шекке тақағанда Жазу-

шылар одағына ұйымдастыру ж�ніндегі 

басқарма басшылығына ауысып кеттім. 

Кейін Маңғыстауға партия газетіне 

жіберді. «Лениншіл жаста» еркін сілтеп 

үйренген маған партия газетінің тала-

бы қиынырақ тиді. Жазу қасаң болды. 

Саясат қой. Оның үстіне «Насихат 

және үгіт» б�лімін басқардым. Мен 

сияқты Қазақстанның әр қиырынан 

қыз-жігіттер келді. Бір үйдің баласын-

дай болып кеттік. Темірхан Медетбек 

деген ақын «Мәдениет және �нерді» 

басқарып отыр екен. Қарамағында 

Мырзағали Іңірбаев бар. Марқұм Гүлсім 

Сейтжанова «Партия» б�лімінде жұмыс 

істеді. 

Бір қызығы, біз к�шкенде Алматы 

аш отырған. Бұл 75-жылдар. «Орталық 

 г а с т р о н о м н а н »  б а с т а п ,  б а р л ы қ 

дүкендерде еттен шошқаның басы, 

үйрек, хек деген балық қана болды. Ал 

Маңғыстауда жағдай басқаша екен. 

Қазіргі күні дүкендер қалай жайнап 

тұрса, олардың дүкендері сол кезде 

сондай аста-т�к болып тұрды. Себебі 

Мәскеу бұл қаланы қамтамасыз етті. 

Халықты тарту үшін жағдай жасады. 

Оған дейін Шевченко Гурьев-21 деген 

жасырын атпен тұрыпты. Ол жерден 

уран мен мұнай �ндірді. Сонда Каспий 

аймақтық тау-кен металлургиялық 

комбинатының (ПГМК) қаладан 7 

ш а қ ы р ы м  ж е р д е  о р н а л а с қ а н  4 

фабрикасының мұржасынан түсі әртүрлі 

түтін шығып жатады: қып-қызыл, 

алқызыл, сарғыш... 

�лі есімде, Сарықамыс деген жерге 

іссапармен жіберді. Оған поштаның жұрт 

«кукурузник» атап кеткен ұшағымен 

жеттік. Барсам Мәскеуден комиссия 

келіп, бүкіл басшылар жиналысқа кетіп 

қалыпты. Қайтайын десем, ұшақ жоқ. 

Теміржол 90 шақырым жерде. Оған 

қарай жол да жоқ. Тек «Урал» сияқты 

әскери машиналар ғана жүре алады. 

С�йтіп, қонақүйге орналастым. Бірақ 

таңнан кешке дейін ұшақ күтеміз. 

Аңызақ жел бір толастамайды. Сол 

кезде Талдықорғаннан құдалардың ал-

дына жығылуға барған 5-6 кәрі-құртаң 

кісілер де ұшақ күтуге келеді. Күтіп 

отырып-отырып қайтамыз. Ана кісілер 

қоштасып шыққан құдаларының үйіне 

амалсыз қайта барады. Солай үш күн 

�тті. Бір күні үйленген жігіттің әкесі 

ашуланды. Алматыдағы тоспадағы судай 

іркіліп қалған қаншама қыздың біреуін 

алмағанына кейіп, ұрысты. Ертеңінде 

тағы да аэродромға барғанда, ауыл бас-

шылары келіпті. Жағдайымызды білген 

соң поштаның машинасымен теміржолға 

жеткізіп тастады. Теміржолдан пойызға 

отырып, Шевченкоға келдік. Сол са-

парымнан «Айдан алыс Сарықамыс» 

деген мақала жаздым, бірақ партия газеті 

оның «Лениншіл жастың» стилінде 

жазылғанын айтып қабылдамады. 

Эрнест ТӨРЕХАНОВ, жазушы:  

өнер атаулының атасы
ӘДЕБИЕТ –

Оларға �здері сұрағандай цифр, фактіден 

тұратын 4 беттік құрғақ материал жазып 

бердім. Ал «Айдан алыс Сарықамысты» 

« Л е н и н ш і л  ж а с қ а »  ж і б е р д і м .  О л 

толықтай жарияланды. 

– 90-жылдары «Қазақ тілі» қоғамдық 
бірлестігін құрғандардың бірісіз. Вице-
президенті болдыңыз. Сол кезде қазақ 
тілінің жағдайы қандай болған еді? Қазір 
ол қаншалықты <згерді?

– 86-жылғы к�терілістен кейін 

 Колбин бюро шақырып, онда бір 

хатшыға  аудандағы қазақ  т іл інің 

жағдайы туралы баяндама жасатуға 

тапсырма берді. С�йтсе, қуып жүріп 

с�йлесуге орысы жоқ, бар болса да, 

қазақша с�йлейтін Кеген ауданының 

бірінші хатшысы Бексырға Даныш-

пановты шақырыпты. Сол Бексырға: 

«Біздің ауданда ондай мәселе жоқ. Бір 

ғана орыс мектебі бар. Ісқағазды қазақ 

тілінде жүргізуге ресми түрде рұқсат 

берілген. Мені шақырғандарыңызға 

таңғалып тұрмын» депті. Сонда академик 

�бдуәли Қайдаров та хатшыны 4скемен, 

Солтүстік Қазақстан сияқты тіл мәселесі 

ушыққан �ңірлерден емес, Кегеннен 

шақырғаны дұрыс болмағанын айтыпты. 

Сонда ол кісіге: «Қайдаров мырза, сіз 

тек тіл білімі институтының директоры 

емессіз, компартияның да мүшесісіз. 

Сұрақты дұрыс қойып отырған жоқсыз. 

Ол үшін партия билетінен айырылуыңыз 

мүмкін» депті. �.Қайдаров: «Ана тілімнің 

алдында мен партия билетін �ткізуге 

дайынмын» деген екен. «Қазақ тілі» 

қоғамын құру идеясы осы �бдуәли 

ағамыздан шықты. Басы-қасында бо-

лып, Орталық Комитетке барып жүріп 

ашты. Президенті болды. 1989 жылы «Тіл 

туралы» Заң қабылданып, 1990 жылы 

М.�уезов атындағы драма театрында 

республикалық «Қазақ тілі» қоғамының 

құрылтай жиналысы �тті. 

Біздің аяққа тұрып кетуімізге  Балташ 

Тұрсынбаев деген азамат үлкен к�мегін 

тигізді. Ол кезде вице-премьер және 

Ауыл шаруашылығы министрі еді. 4зі 

Солтүстік Қазақстаннан. Ресейде туып-

�скен қазақ. Қаладағы Ленин сарай-

ында, қазіргі Республика сарайында 

алғашқы айтыстардың бірі �тті. «Қазақ 

тілі» қоғамы жүлде тағайындап, соны 

тапсыруға 4мірзақ Айтбаев екеуміз 

шықтық. Сонда 4.Айтбаев: «Қазақ тілі» 

қоғамының құрылғанына жеті айдың 

жүзі болды. Басында әлі үйі жоқ. Үйі 

болмаған соң күйі де жоқ. Бәріміз ака-

демия терезесінің жақтауын пайда-

ланып, жазып жүрміз. Бізге үйдің де 

керегі жоқ, қазақтың к�к аспаны – үй, 

қазақтың кең даласы – пана» деп с�йледі. 

Соны Балташ Тұрсынбаев теледидардан 

к�ріп, ертеңінде �.Қайдаровқа хабар-

ласыпты. Облыстық ауыл шаруашылық 

басқармасына шақырған.  Үшеуміз 

бардық. Балташ Тұрсынбаев келді. Жа-

нында н�керлері бар. Кірдік. Министр 

облыстық ауыл шаруашылық басқармасы 

басшысын шақырып, қай қабатты боса-

тып бере алатынын сұрады. Басқарма бас-

шысы күмілжіп еді, сұрағын қайта қойды. 

С�йтіп, тоғыз қабатты ғимараттың ал-

тыншы қабаты тұтастай «Қазақ тілі» 

қоғамына берілді. Б.Тұрсынбаевтың тап-

сырмасымен мәселе бір аптаның ішінде 

шешіліп, барлық керек-жарағымыз 

түгенделді. Біздің қоғамға қарайтын 

«Ана тілі» газеті бірден жарыққа шықты. 

Газеттің тұңғыш редакторы Жарылқап 

 Бейсенбаев болды. Мен вице-прези-

дент ретінде газеттің кураторы болдым. 

Жарылқап газеттің таралымын к�бейтіп, 

ол Үкі метке к�шкенде «ҚазТАГ»-тың бас 

редакторы қызметіне ауысты. Ол «Ле-

нин шіл жаста» менің қарамағымда 4 жыл 

жұмыс істеді. 4те еңбекқор, ізденімпаз 

жігіт. 4мірі �тірік айтпайтын. Қисық 

деп дәлелдеп кітап жазыпты. Жазуы 

керемет! Сол сияқты Несіп Жүнісбаев, 

Жақыпжан Нұрқожаевтың да жазуын 

түзеттім. 

– Тіл мәселесіне оралсақ...
– «Қазақ тілі» қоғамының бірінші 

күнінен бастап жұмыс істедім. Сол жылда-

ры Премьер-министр Ұзақбай Қараманов 

қол қойған «Қазақстанда мемлекеттік 

тілді дамытудың 2000 жылға дейінгі 

бағдарламасы» қабылданды. Оны Прези-

дент бекітті. Бірақ ұшқарылау бағдарлама 

болып шықты. 4йткені ол бойынша 

2000 жылы бүкіл Қазақстан қазақша 

с�йлеп кетуі керек еді. Біз әлі күнге дейін 

с�йлей алмай жүрміз. Бір-ақ қадам ілгері 

жылжыдық. Одан кейін екі бағдарлама 

қабылданды. Олар да іске аспады. Себебі 

«балық басынан шіриді». Жоғарыда Ре-

сейден жасқану, солардың қас-қабағына 

қарау бар. 4зіміздің ішімізде отырған 

орыстардың ықпалы бар... Басқа ұлт ау-

зын ашпайды, қайта осында аман-есен 

жүріп жатқандарына рақмет айтады. Ал 

түрік, күрттер қазақша үйреніп алған. 

Арасында депутат, диктор болып жүрген 

қыз-жігіттер де бар. Елге «үйрен» дей бер-

геннен, осындай үлгіні к�рсеткен тиімді. 

Кемшілік �зімізден, қазақтың �зінен. 

Биік кабинеттердегілердің жина-

лысты арасында бір орысы жоқ бол-

са да орыс тілінде �ткізуі әлі қал май 

келеді. Соларға қарап басқа министр-

ліктер, облыс, аудан – бәрі солай 

жал ғастыра береді. Біз алдымен орыс 

тілін қосарладық. Кейін ағылшын 

тілі қосылды. Кезінде «Араб тілінің 

классикалық әліппесін 1-сыныптан 

бастап енгізейік» деген де бастама 

к�терілген. Сол кезде д�ңгелек үстел 

ұйымдастырып, оған Дін басқармасынан 

мамандарды, Алтынсарин академия-

сынан мұғалімдерді, профессорлар-

ды, академиктерді шақырып, мәселе 

жұмыс істедім. МГУ-ға оқуға түскенмін. 

Бір күні Мәлік Мұқанов деген жігіт 

екеумізді министрдің орынбасары 

шақырды. «Бізден қателік кетіпті. Фи-

лософия факультетінде оқу үшін не 

партияға үміткер, не партия мүшесі болу 

керек екен» деді. Ол кісілердің жалған 

с�йлеп тұрғанын, іздеушісі, сүйеніші 

жоқ бізді әдейі шеттетіп тұрғанын 

айтқанымызда, алдымен ашуланып: 

«Сендерге мүлдем оқу жоқ» деді. Кейін 

«1-сентябрьде оқуға келіңдер. Қай фа-

культетке түсетіндеріңді шешеміз» деді. 

Айтқан уақытында келсек, екеумізді 

орыс филологиясына жазып қойыпты. 

Лекцияның бір с�зін түсінсек, екі с�зін 

түсінбейміз. С�йтіп жүргенде, 1-курс-

тан кейін Қиыр Шығысқа әскерге 

алып кетті. Ол кезде соғыс жылын-

да туған балалар жетіспей, барлық 

әскери кафедраларды жауып тастаған 

еді. Сонда тайганың ішінде Америка 

мен Жапонияға қарап стратегиялық 

зымырандар тұратын. Оны Тынық 

мұхитының жағалауында сынақтан 

�ткізетін. Зымырандардың дәлдігі сон-

дай, 2000-3000 шақырымға ұшқан кезде 

ары кетсе 30-35 метрге ғана ауытқиды. 

Арасында дивизияның штабындағы 

кітапханаға бардым. Орыс, француз, 

батыс классикасы – бәрі тұр. Үш жыл 

құр жатпай, шетінен алып оқи бердім. 

К�зім ашылды. Орыстың «Война и мир» 

романын т�рт рет бастап, т�рт рет тас-

тап, жүріп бітірдім. 4йткені Л.Толстой 

к�п жағдайда французша жазады да, 

 аудармасын береді. Кейіпкерлерді бірден 

шашып жібергенде, кімнің кім екенінен 

адасып қаласың. Бірақ  «Толс тойды 

оқымай, орыс филологы бола алмай-

мын. 4лсем де оқуым керек» деп �зімді 

қамшыладым. Сол кітаптар әлі күнге 

дейін азық болып келеді. �скерден 

келген соң баспада жұмыс істедім. 

Бізге алып келген қолжазбаларға сол 

кітаптардың деңгейімен қарасам, бұрын 

жарты құдайдай к�рген жазушыларым 

к�з алдымда т�мендей бастады... 

Қазір әдебиет әбден құлдырап кетті. 

Ол кезде кітаптар 30 мың таралыммен 

шығатын. Бір жазда сатылып кететін. 

Кітапты іздеп жүріп оқитындар к�п 

еді. Үйге том-том кітап жинау сән бо-

латын. Қазір ондай жоқ. Бірақ кітап 

ешқашан қалмайды. Жақсы кітап қолыңа 

түссе, жұмыс қысып бара жатса да, 

оқуға ыңғайын табасың. Сондай кітап 

 сиреген. Бүгінде жаппай тарихты, �ткен 

ғасырды жазу етек алды. Мүмкін, сон-

дай кезең шығар... «Рухани жаңғыру» 

деген бағдарлама бар. Ол, әрине, қазақ 

үшін жасалып жатқан дүние деп ойлай-

мын. Бірақ соған үстірт қарап, даңғаза 

іс-шаралармен соны атқарып жатыр-

мыз деп ойлайды. Олай емес. Театрды 

салғанмен, оның ішінде рухани дүние 

болмаса, астық сақтайтын қамбамен 

бірдей.

 9 4 - ж ы л д а р ы  Қ а ж ы г е л д и н н і ң 

тұсында мәдени ошақтардың қызметін 

үйлестіру туралы қаулы шықты. Сон-

да он мыңдай кітапхана жойылып 

кетті. Ауылдағы клуб, мәдениет үйлері, 

дүкендер – бәрі жекешелендірілді. 

Алматыдағы екі «Академкнига» дүкені 

де сатылды. Қазір ондағы кітаптардың 

99,9 пайызы – орыс тіліндегі кітаптар. Ал 

қазақша кітаптар босағаға таяу кішкене 

с�реде тұр. Олар – бата беру, қазақтың 

ырымдары сияқты этнографиялық 

тұрғыдағы әркім  �з  күшімен,  �з 

ақшасымен шығарған кітаптар. Сосын 

әл-Фарабидің бойындағы «Книжний 

городок»-қа бардым. Үш-ақ қазақша 

кітап к�рдім. Олар да – академиялық 

стильмен жазылған танымдық кітаптар, 

к�ркем шығарма емес. Ал біз жазған 

кітаптар саудаға түспейді. Жаңа заман 

келгелі бір кітап сатылған жоқ. 4зі 2000 

таралыммен шығады да, Қазақстандағы 

кітапханаларға жеткенше таралады. Ол 

кітап қай кітапханаға түсті, қай жерде 

тұр, қашан келді, ешкім білмейді. Тым-

тырыс. Сондықтан «Рухани жаңғыру» 

кезінде осындай кемшіліктерді түзету 

керек. Қазақ кітаптарының дүкенін салу 

керек. Анау «Академкнигаға» 10 кітап 

апарып бердім. Директорымен с�йлесіп, 

кітаптың сатылу тәртібін сұрадым. Кітап 

1 ай тегін тұрады екен. Сол уақытта са-

тылып кетпесе, ары қарай тұрғаны үшін 

ақша т�леу керек. Бір айдан кейін бар-

сам, үш кітап қана �тіпті. Біздің жағдай 

– осы. Ал орыстың кітаптары бір жыл 

болсын, екі жыл болсын, тұра береді. 

Сонымен халық жазушылардың атын да 

ұмыта бастады. «Халық кітап оқымайды» 

дейді. Жоқ болса, нені оқиды? 

Біз балалар әдебиетін жоғалтып 

алдық. Балалар оқулықтан тыс бір нәрсе 

оқуы керек қой. Кезінде Жазушылар 

одағының ішінде «Балалар әдебиеті» 

деген б�лім бар еді. Сонда Мұзафар 

�лімбаев бастап, Қастек  Баянбаев, 

Ескен Елубаев сияқты мықты-мықты 

адамдар сол саланы алып жүрді. Жыл 

қорытындысы бойынша жеке пле-

нумдарда балалар әдебиеті деген ба-

яндама жасалатын. Қазір ол жоқ. 

Себебі жазатын адам жоқ. Қазір мектеп 

оқулықтарын ашып қарасаң,  Ыбырай 

Алтынсарин, Қастек Баянбаевтың 

�леңдері ғана бар. Себебі бұрынғы 

�леңдерде «Ильич», «К�сем», «Ле-

нин», «СССР» сияқты с�здер бар. Олар 

бүгінгі заманға келмейді. К�штен қалып 

қойды. Ал жаңа тақпақтар жоқ. Оны 

жасау оп-оңай. Мысалы, Мәдениет 

және спорт министрлігі Жазушылар 

одағымен шартқа отырады да, барлық 

атаулы күндерге арналған тақпақтар, 

жай қара с�збен жазылған қысқа-қысқа 

әңгімелер жазуға тапсырма береді. Қазір 

шығып жатқан «Ұлан» газеті сияқты 

басылымдарда балаларға арнап жазып 

жүрген қыз-жігіттер бар кезде, солар 

әдебиеттен кетіп қалмай тұрғанда осын-

дай ақылы тапсырма берілсе, олар бір 

айдың ішінде үйіп жазып тастайтын еді. 

– Кезінде жаңа шыққан кітаптар 
 туралы сыншылар баспас<зге пікірін 
 жазып, баға беретін. Оқырман содан 
к<ріп, іздеп жүріп оқитын. Қазір сол әдеби 
сын бізде бар ма?

– �деби сын да балалар әдебиеті 

с и я қ т ы  ж о ғ а л ы п  к е т т і .  4 й т к е н і 

жаңа шыққан кітапты қайдан алып 

оқитыныңды білмейсің. Кітап жоқ. Жоқ 

кітапты кім іздеп жүр осы күнде? Қазір 

ел нан, ақша іздеп жүр. Бүгінде биліктің 

әдебиетке деген к�зқарасы �згерген. 

Кітапты кітапхананың бұрышына 

к�рінбейтіндей етіп қырынан жинап 

қою – жақсы пиғыл емес. Бұл туралы 

жиындарда айтып жүрмін. �дебиет – 

�нер атаулының атасы. Опера болса 

да, оның либреттосы бар. Сондықтан 

кітап түзелмей, басқасы түзеледі деп 

ойламаймын. Кезінде Баспа, полигра-

фия және кітап саудасы ж�ніндегі ко-

митет болды. Кітап шығарумен, сату-

мен айналысатын. Бүкіл баспа соған 

қарайтын. Сол комитетті қайта ашу 

керек. Қазір жазушылар кітабын �з 

а қ ш а с ы н а  ш ы ғ а р ы п ,  ү й і н і ң  б і р 

бұрышына үйіп қойып жатыр. Жақында 

Рафэль Ниязбеков бір б�лмесін ашып 

к�рсетті. Кітаптарының бәрі сонда тұр. 

Қолтаңбасын қойып, шетінен таратып 

жатыр. Алғандар к�рімдік деп 1000 

теңге тастап кетеді екен. «К�рімдік 

болса да, сатып жатыр екенсің ғой» 

деп әзілдеймін. К�птеген авторлардың 

жағдайы – осы. 

�лемдік экономикада «Кез келген 

еңбектің ақысы т�ленуі керек» деген 

заңдылық бар. Ол – адамзат тарихымен 

ілесіп келе жатқан қағида. Ал біз газет-

журналдарға қанша материал берсек те, 

бір тиын алып к�рмедік. Ал ол – еңбек. 

Сол себепті әр газет к�леміне, сапа-

сына қарай қаламақы қойып отырса, 

материал да үйіліп түсер еді. Ақысы 

т�ленбесе, жазуға талпыныс болмайды. 

Ал жазушыларға т�ленетін қаламақы 

к�лемі тіпті күлкілі. 

– Екі бірдей роман жазып жатқа-
ныңызды естідік. Олар не туралы?

– Сіз бен біздің тәуелсіздік алғаннан 

бергі к�рген �мірімізді айна-қатесіз жа-

зып отырмын. Оның ішінде бастықтарға 

жақпайтын сәттер �те к�п. Бірақ к�зім 

к�ріп отырып мен жазбасам, сен 

жазбасаң, қашан ол нәрсе түзеледі? 

Сондықтан жазу, айту – парыз. Біздің 

қолымыздан келетін нәрсе – сол. Құдай 

денсаулық берсе, биыл бір кітапты 

бітіруге тырысамын. Екіншісін орыс-

ша жазып отырмын. Ол келесі жылға 

қалады. Жас та келді. К�з, денсаулық 

деген күн �ткен сайын кеміп барады. 

Содан кейін жазуды саябырлататын 

шығармын деп ойлаймын. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

к�тердім. С�йтіп, араб тілін енгізу 

науқаны тоқтады. 

Енді тіл үйренгісі келетіндерге 

жаңа әліппе кедергі болады. Себебі 

қазақша үйренгісі келмей үй айналып 

қашып жүрген министрлер мен басқа да 

орынтақта отырғандарға «Біз әліппені 

үйренеміз бе, жоқ қазақ тілін бе?» деген 

сылтау табылып тұр. Сонымен, қазақ 

тілінің дамуы �те ұзаққа созылады. 

Біз т�меннен жоғарыға қарап, 

солар не айтса соны істеп үйренген 

халықпыз ғой... Мысалы, Америка, 

Еуропа елдерінде ондай емес. 4йткені 

оларда жағдай жақсы. Қолдары ауыз-

дарына жетіп отыр. Жұмысы бар. Бүкіл 

құқығы қатаң сақталады. Біздегідей 

жең ұшынан жалғасқан қулық жоқ. 

Кеңсеге келдің бе, шаруаңды заңды 

тұрғыда бітіріп, кете бересің. Біздегідей 

астарлап с�йлеп, «Бұл қиын, менен де 

жоғары кісілер бар. Ол кісілер қалай 

қарайтынын білмеймін» деп жұқалап-

жұқалап ақша алып қалмайды. Бұл – 

біздің қазақтың басына тазкепеш болып 

киілген ең үлкен қасірет. Коррупция 

халықтың мінезін �згертті. Қазақ бұрын 

жағымпаз адамды жек к�ретін, қазір ол 

қалыпты жағдайға айналып кетті. Одан 

құтылмай, қазаққа жақсылық жоқ. 

Мен мектеп бітірген жылы Алматыға 

к�шіп келдік. Екі жыл құрылыста қара 

жүрісі жоқ, адамды алаламайды. Жазуын 

біраз түзеттім. С�йлемдері жарты бетті 

алатындай шұбалаңқы еді. Соның бір 

с�йлемінен т�рт с�йлем жасап беретінмін. 

«Журналистика – к�ркем шығарма емес. 

Құлағыңа екі адамның қылыштасып 

жатқанын елестетші. С�йлем мен с�йлем 

сол сияқты қысқа болып, шақ-шұқ етіп, 

дәлме-дәл түсіп тұру керек» дейтінмін. 

4зі деректі дүниеге әуес. �неу күні 

к�не түріктер туралы кітабын оқыдым. 

Америкадағы үндістерді «су қатқан кезде 

бір бұғаз арқылы �тіп кеткен азиялықтар» 

« А НННННННННННННННННН ААААААААААААААААААААА    Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А
жүрісі жоқ, адамды алаламайды. Жазуын

біраз түзеттім. С�йлемдері жарты бетті

алатындай шұбалаңқы еді. Соның бір

с�йлемінен т�рт с�йлем жасап беретінмін.

«Журналистика – к�ркем шығарма емес.

Құлағыңа екі адамның қылыштасып

жатқанын елестетші. С�йлем мен с�йлем 

сол сияқты қысқа болып, шақ-шұқ етіп,

дәлме-дәл түсіп тұру керек» дейтінмін.

4зі деректі дүниеге әуес. �неу күні

к�не түріктер туралы кітабын оқыдым. 

Америкадағы үндістерді «су қатқан кезде

бір бұғаз арқылы �тіп кеткен азиялықтар» 

Азаматтың суреттері
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ТЕРМИНДЕР 
�ЛІ БІРІЗДЕНГЕН ЖОҚ

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, әл-Фараби 
атын дағы Қазақ ұлттық университетінің 
«Жур налистика» факультетінің деканы, про-
фессор: 

– Шындығында, 30 жылда қазақ тілінің 

ғылыми әлеуеті қаншалықты артты дегенде 

�лшейтін не бар екен? Қалай �лшейді? Бізде 

әр сала бойынша аудармалар жасалып, оқу 

құралдар, оқулықтар ғылыми еңбектер жа-

зылып, ол айналымға қосылып жатса, белгілі 

бір деңгейде қазақ тілінің аударма саласы 

алға жылжып келе жатыр деп баға беруге 

болады. Тәуелсіздік алғаннан кейін, әйтеуір 

ұлт тың, қазақтың с�зі болып кетсе деген 

арман мен шеттен енген б�тен с�здердің 

бәрін басы-к�зі жоқ жаппай аударуға жур-

налистер де, ғалымдар да кіріскен. Оның 

пайдасы зор болды. 

Ең бастысы, ой-пікір айтылуы керек, оны 

халық қабылдай ма, қабылдамай ма, уақыт 

�зі к�рсетеді. Қайсы с�з ұтымды, тиімді, 

сіңімді болады, ол айналымға қосылса, 

ары қарай қолданысқа еніп кететіні с�зсіз. 

Біздегі термин жасау мәселесіне келгенде, 

тілшілер де, ғалымдар да, журналистер де, 

аудармашы мамандар да сырттан енген 

с�здерді ұлт тіліне бейімдеп қолдануға 

белсене атсалысады. Мәселе – соларды 

терминкомға жіберіп, содан кейін әрбір БАҚ 

басшысының алдында терминком бекіткен 

с�здерді қолданыңыздар деген тапсырма 

жатса, бұл мәселе тезірек шешілер еді. Менің 

ұсынысым осы.

Сәкен СЫБАНБАЙ, «Аударма бюросы-
ның» редакторы:

– Аударма мәселесіне келгенде бізде 

терминдерді қолдануға деген бірізділіктің 

жоқтығы рас. С�здіктердің �зі де бір 

ұғымның нақты баламасын бермейді. 

Тек жуықтап, соның айналасында ғана 

құрылады. Мысалы, «соглашениенің» 

аудармасына қарасаңыз «келісім, ымы-

ра, мәміле» деп тұрады. Содан кейін 

«консенсустың» аудармасына келсек 

«мәміле, ымыра, келісім» деп тұрады. «Ком-

промисс» с�зінің аудармасына қарасаңыз 

да осы үш с�з айналып жүре береді. Ал 

енді осының қайсысы – «компромисс», 

қайсысы – «ымыра», нақты бір тоқтам жоқ. 

Меніңше, компромисс – ымыра, консенсус 

– мәміле, соглашение – келісім болуы керек 

қой деп ойлаймын. Бірақ бізде с�здіктерде 

бір қазанның ішіндегі сияқты қайнап, 

бір-бірімен араласып жүреді. Егер басқа 

тілдегі баламасымен салыстырып қарайтын 

болсаңыз, қайсының қай нұсқа екенін 

табу қиын. Сол сияқты философияда к�п 

кездесті, «интеллект» с�зін «зерде», тіпті 

«ақыл-ой» деп алғандар бар. Осының �зі 

бірізділік емес. Сонда «умды» – «ақыл-ой», 

«интеллекті» – «зерде» деп алған ж�н деп 

ция», «самоопределение», «самопознание» 

деген с�здер бар. Маған «самопризна-

ние» к�п кезікті. Осыны «�зіндік таныс-

тырым» деп алдық, с�йтсек аударылған 

нәрсенің бәрінде «�здік таныстырылым» 

деп к�рсетілген, ал шындығында «само» 

деген с�зге «�здік» деген мүлде келмейді. 

Сол сияқты психологияны аударып жатқан 

Зәуреш Башпаева дейтін тәжірибелі ре-

дакторымыз «non» дегенге қатысты жақсы 

балама тапты. Мысалы, орыстар алған «не 

место» дегенді біздің ғалымдар «орны емес» 

деп алыпты. Соны біз «бей» деп алдық, «не 

 место» – «беймекен» болып шықты. Со-

нымен қатар біздің жаргон с�здерімізді де 

күнделікті қолданысқа енгізу керек. Мысалы, 

кейде айтылып жүрген «фуршет» – «тұрып 

ішет», «степлер» – «тістеп ілер», Нұрт�ре 

Жүсіп ағамыз айтқан «фостмажор» – «осы-

лай боп қапты» деген сияқты мысалдарды 

қолданысқа енгізу керек-ау. Жаргон с�здерді 

қазақ тіліне лайықтап, тілді дамытудың 

алғышарттарын әлі де жасай алмай жүрміз. 

Терминдерді қазақ тіліне бейімдеу деп 

жатыр, к�п жағдайда с�здің тұлғалануын 

ескермей қалатын сияқтымыз. Мысалы, 

�ткенде Білім және ғылым министрі  Ерлан 

Сағадиев «жүйе» деген с�з «система» деген 

с�здің мағынасын бере алмайды деді. Бұған 

түбегейлі қарсымын. 4йткені «жүйе» деген 

с�з тілімізде тұлғаланып, «системаның» 

баламасына айналып кетті.  Мысалы, 

«жекешелендіру» деген с�з дұрыс емес, 

біздің қазақта, менің білуімше, «мүйізсіз ірі 

қара» деген ұғым жоқ. К�рдіңіздер ме, біздің 

балалар газет-журналды, к�ркем әдебиетті 

оқымайды, оның орнына интернетті оқиды, 

әртүрлі хабарларды тыңдайды. С�йтіп, 

біздің тіліміз пайда болады, с�йтіп, біздің 

шала-жансар аудармамыз пайда болады. 

Сондықтан журналист кінәлі, терминком 

кінәлі немесе аудармашы кінәлі демеймін, 

меніңше, мектептің бағдарламасынан бастап 

ж�нге келтіргенді ең бірінші ұсыныс ретінде 

ұсыну керек деп ойлаймын.

АУДАРМА Ж�НІНДЕ ҒЫЛЫМИ 
ИНСТИТУТ АШУ КЕРЕК

Сапар ОСПАНОВ, философия ғылымы-
ның докторы, философия саласы бойынша 
шыққан оқулықтың ғылыми редакторы: 

– Француздар бір кезде француз тілін 

реттейтін арнайы институт ашқан екен, со-

дан қазіргі кезде француз тілі әлемдегі ең 

жетілген тілдің біреуі деп есептеледі. Біз 

қазіргі талқылап отырған нәрсені арнайы 

ғылыми институт ашып, оны бекіткен ж�н. 

Менің аударма орталығына ұсынысым, 

Білім және ғылым министрлігіне «Аударма 

институтын ашайық» деген ұсыныс беріңдер. 

4йткені аудармамен жүйелі айналыспасақ, 

жалпы терминдер мен ұлттық ұғымға сай 

баламаларды қалыптастырмасақ, онда осы 

айтылған дүние айтылған жерінде қалып 

қояды. 

жүйелі түрде сараптап, ең ұтымдысын ек-

шеп алып, терминкомға кіргізіп, енгізген 

тізбесін жасап, сол саланың адамдарына 

к�рсетіп, қолданылуын қадағаласа деген ой, 

ол жүзеге аспай жатыр. Тілдің, терминнің 

айналымға түсіп кетуі, әсіресе журналис-

терге тікелей байланысты. Телевизияда 

болсын, радиода болсын, газетте болсын, 

егерде, шыныменде, аударылған тіл болса, 

оны терминком бекіткен болатын болса, 

оны әр журналист �зінің жазып отырған 

мақаласында, айтып отырған айтылымын-

да немесе к�рсетілімінде үнемі қолданып 

отырса, халық оны тез қабылдап кетеді. 

Мұның бір к�рінісі, алдымызда жатқан 

«баспас�з баяны» деген терминді кезінде 

«Тіл» бағдарламасында Бейбіт Құсанбек 

марқұм к�терген еді. Мысалы, «пресс релиз» 

дей берейік деп те айтатындар болды. Кейбірі 

«баспас�з баяны», енді бірі «ақпар хат» деді, 

бірақ осының әлі бір тоқтамына келген 

жоқпыз. Мен де «алқа с�з» деп айтсақ деп 

жаздым. Бірақ «ол дұрыс екен» деп айтқан 

адам ның �зі «баспас�з баяны» деп қайтадан 

қол данады. Сосын «д�ңгелек үстел» де-

генге қатысты айтылды, ол «круглый стол» 

деген нің тікелей аудармасы еді ғой, осыны 

«ал  қалы жиын», «алқа с�з» деген ұсыныс 

айт тық. Бірақ әлі сол «д�ңгелек үстел» деп 

ата  лып жүр. Осындай бір қарапайым мысал 

ғана. 

Менің жеке пікірім, егер ұлттың тілін 

сақтаймыз, ұлттың термин жасау мүмкіндігін 

ашамыз десек біз аудар мадан, балама жасау-

дан, термин жасаудан қашпауымыз керек. 

Балама с�з ретінде, рас, егер ол «стакан» бо-

латын болса, оның «ұстаған» деген қазақша 

баламасы бар емес пе? Ол салалық ғылым 

сала сын да халықаралық атаумен кете берсін, 

бірақ әдеби к�ркем, публицистикалық 

шығармаларда, к�ркем ойды ары қарай да-

мытуда тағы да балама керек қой. Бәрібір си-

ноним керек болады. Мысалы, халықаралық 

терминдерді салалық мамандар, мәселен, 

химияның, физиканың немесе медицина 

саласының адамы түсінсін дейік, ал одан 

тыс адамдар қалай түсінуі керек? Сіз осылай 

аударып алыңыз, бұл халықаралық термин 

еді деп оған да с�здік беріп қоямыз ба? 

 Жаппай бәріміз дәрігер болып кетуіміз керек 

пе? Демек, журналистер, баспас�з басында 

немесе радио-телевидение де жүргендер 

осы халықаралық терминдерді аударуға 

болмайды деген с�зді ешкім айтқан жоқ. 

Кезінде Ахаңдар (Ахмет Байтұрсынұлы) 

мүмкіндігінше барлық с�здердің қазақша ба-

ламасын табуға тырысты. Тіпті болмай бара 

жатса, қазақша айтылуында сингармонизм 

заңына икемдеп ұсынған. Кезінде Ахмет 

Байтұрсынұлының «Ура» дегенді «Алаш» деп 

аударып бере салғаны да дау болған. Сәбит 

Мұқанов Ахмет Байтұрсынұлы «Алашты 

аңсап отыр» деген. Дегенмен, егер сол кезде 

қабылданған терминдерді қарап к�рсеңіздер, 

үлкен еңбек жасалған. Олар «ұлттың тілі 

кетсе, ұлттың �зі кетеді» деді. Сондықтан, 

меніңше, ынтымақ, ауызбірлік керек,  содан 

кейін осы «Наркескен» пікірсайыс  клубы 

шешім қабылдап, ұсыныстарды алып, 

316-қазақ дивизиясы ал-

дымен қоршаудағы Ленин -

г р а д  т ү б і н е  т ү с і р і л г е н  е д і . 

Бірақ Иосиф Сталин дивизия-

ны Мәскеу түбіне аударып, 

мар шал К.Рокоссовскийдің 

қарамағындағы 16-шы армияға 

қосты. Жауды сай-саламен, 

сондай-ақ орманмен келетін 

болар деген оймен, 16-шы ар-

мия ның барлық дивизияла-

ры, б�лімдері, соғыс техника-

лары осы орман мен сайларға 

орналастырылған-ды. 

Немістер Мәскеуге соғысты 

осы бағыттан бастаған еді . 

Жаудың ойы Мәскеуге тура 

апа ратын жазықта орналасқан 

В о л о к о л а м с к  а у д а н ы  ж ә н е 

ондағы Дубосеково трассасы-

на к�п к�ңіл аудармаған еді. 

Орыстар әскерінің к�бін сол 

жазық далаға орналастырған 

болар деген пікірде болатын. 

 Волоколамск ауданына жаңадан 

келген алматылық 316-қазақ 

атқыштар дивизиясын Рокос-

совский 44 шақырымдық (кило-

метр) ашық далаға орналастыр-

ды. Мәскеуге  баруға ұмтылған 

жау орман, �зен, сай-саласы мол 

бағыттан қатты қарсылық к�ріп 

�те алмаған соң (бұл араларда 

маршал Рокоссовскийдің диви-

зиялары мен соғыс техникалары 

орналасқан еді) фашистер Во-

локоламск бағытына барлау-

шылар жіберіп, Мәскеуге таяу 

орналасқан ауданның  және Дубо-

секово жолының ашық жатқанын 

білді, сондай-ақ жақында ғана 

келіп орналасып жатқан бір ди-

визия ғана  барын анықтады. Жау 

�здерінің алданып қалғанын біліп 

қатты �кінді. «�скерді баяғыдан 

о с ы  б а ғ ы т п е н  ж і б е р г е н д е , 

Мәскеудің табалдырығынан 

�тіп кетіп, орыс к�шелерінде 

ойран салып жатар едік-ау» деп 

�кінішпен ойлады. С�йтті де, 

Мәскеуді алуға арналған барлық 

күшті және техниканы Воло-

коламск бағытына дереу аудар-

ды. С�йтіп, жалғыз дивизия 

орналасқан аумақты бірнеше 

сағатта тас-талқанын шығарып, 

тас жолмен танкілерді Мәскеуге 

кіргізіп жіберуге ұмтылды. Бірақ 

к�ресіні осы жалғыз  азиялық 

дивизиядан к�рді. Орыстардың 

Сібірде жасақталып жатқан ди-

визияларынан әлі хабары жоқ 

болатын.

Жау бірден үш жаяу әскер ди-

визиясын, сонымен қатар бір мо-

торлы техникалары бар дивизия 

мен 700-ге тарта танкісі бар ди-

визияны тез арада Волоколамск 

ауданына аударды. Басқа диви-

зияларын да осы бағытқа  тездетіп 

жинақтай бастады. Қазан айының 

ортасына таман Мәскеуді алуға 

арналған жаудың барлық күші 

осы азиялық жалғыз дивизияны 

неғұрлым тез таптап �те шығуға 

жабыла кетті. Генерал Панфилов 

штабта отыра алмай полк, рота 

батереялардың арасында баладай 

жүгіріп жүрді. Жарылған сна-

рядтар мен жаңбырдай жауған 

оққа да қарамады. Қасындағы 

к�мекшілері, радистері бірінен 

соң бірі оққа ұшты. 

Кейіннен қолға түскен жаудың 

бір офицері Кромер, үйіне былай 

деп хат жазған екен: «2-қазан  күні 

Мәскеуге кіреміз деп ойлап едік, 

соған дайындалып жүргенбіз, 

алдымыздағы �ңкей азиялық 

елдің адамдарынан құралған ди-

ой лаймын. Осы секілді кез келген салада 

бірізділіктің болмауы, ғалымдарымыздың 

бір тоқтамға келмеуіне байланысты к�п 

пікір айтылады, бірақ айтылған жерінде 

қалып қояды. Біздің аудармадағы ақсап 

жат қан нәрсе – осы. Біз, мысалы, былтыр 

ау дарыл ған 18 кітаптың аудармасын қайта 

қарап жатырмыз. Сол кездегі білместіктен 

кеткені бар, аудармашының қате жібергені 

бар, мүмкін редактор шатасқан шығар, 

біраз қателіктерді таптық. С�йтіп, қазір 

оның барлығын жүйелеп жатырмыз. Менің 

ойым  ша, біздегі үлкен мәселенің бірі – бір 

жүйе ге тоқтау. Бізге осы жетіспейді. 

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ, «Аударма бюросының» 
редакторы:

– Шынында да, осы кітаптарды ауда-

ру барысында байқаған дүнием, 30 жыл-

дан бері аса к�п нәрсе жүйеленбеген. К�п 

жағдайда бізде гуманитарлық салалар бол-

сын, іргелі ғылымдар болсын, журналистер 

аударған аудармамен жүр. Ақыр аяғында бәрі 

журналистерді айыптайды. Сәкен  Сыбанбай 

айтып отырған «ум» – «ақыл» , «разум» 

– «ақыл-ой» болуы керек дегеннің бәрі 

журналистердің аудар ма сынан келіп шыққан 

нәрсе. Журна листердің арасында оны 

білмейтіндер де, кездейсоқ қолданатындар 

да болады. Сондықтан  аударма барысын-

да біз к�п тығырыққа тап болдық. Жал-

пы орыс тіліне қарап отырсақ, олар к�п 

жағдайда бейімдеп алуға маманданып алған 

екен. Мысалы, «разум» деген с�з ағылшын 

тілінің «rezum» с�зінен алынған. Біз қазір 

«harassment» с�зін «қолсұғушылық» деп ау-

дарып жүрміз. Ал олар сол күйі «харассмент» 

деп ала салды. Қазір мен аударған тақырып 

– интернет саласы бойынша «cyber building» 

дегенді де солай ала салды. Біз ғылыми 

еңбектің ортасында мысалы «хәрәзмәнт» 

деген с�зді қолдансақ, ол қазақ аудитория-

сына мүлде түсініксіз. «Сyber building» деген 

мүлде түсініксіз. Сондықтан мүмкіндігінше 

сондай нәрселерді аударып әкелеміз, бірақ 

ғылыми редактордың �зіне бергенде олар 

к�п жағдайда шатасады. Біз Elliot Aronson 

деген кісінің 1972 жылдан бері 12 рет жазған 

The Social Animal деген кітабын аудардық. 

Сол жерде к�п жағдайда «әсер, әсер, әсер» 

деп ала береді. С�йтсе бұл «influence» деген 

с�з екен, соны «әсер, әсер, әсер» дей бер-

ген, мәтіннің нақты мағынасын бермейді. 

С�йтсек, бұған «ықпал» деген аударма 

к�бірек келеді екен. Яғни жүйеленбеген. 

Сосын мысалы, «behavior» деген с�з. Пси-

хологияда «бихевиоризм» (bexaviorizm) 

деген �зінің саласы қалыптасқан. Ал біздің 

ғалымдар «жүріс-тұрыс» деген аударманы 

ұсынады. Ал бұл термин контекске байла-

нысты, бір жерінде «мінез-құлыққа», енді 

бірі «іс-әрекетке», кейде «жүріс-тұрысқа» 

келеді. Яғни бізде контекске салып аудару 

жоқ. Осындай нәрселер журналистердің ғана 

қалауымен кейде қалыптасып кететін жағдай 

болады. Сондықтан біздің ғалымдарда 

осыған бел шешіп тұрып кірісу керек шығар 

деп ойлаймын. 

Мысалы, �зім араласқан әлеуметтік-

психология саласындағы «самопрезента-

визияны құртып жібере алмай 

тоқтап қалдық. 4здері қырылып 

жатса да шегінбейтін, �зіңе 

қарсы шабатын біреулер екен. 

�скеріміздің жүрегі  қайтып 

қалған секілді. Бірақ фюрердің 

бұйрығын алдық. Осы арадағы 

Мәскеуді алуға жинақталған 

28 дивизияның барлығын осы 

бағытқа жіберуге бұйырған екен. 

Мүмкін, осы күшпен жарты 

күннің ішінде бұларды таптап 

�терміз. Келесі хатты Мәскеуде 

жазармын» депті («Панфилов-

шылар», Ф.Селиванов). 

Панфилов дивизиясындағы 

әрбір рота мен взводта танктер-

ге гранат лақтырушылар тобы 

ұйымдастырылды. Бұған жүректі, 

күшті азаматтар іріктеліп алын-

ды. Гранаттар мен жанғыш зат-

тар соларға берілді. Қиян-кескі 

соғыстар жүріп жатты. Мәселен, 

аға лейтенант Райкиннің окоп-

тарына бірден 40 танк лап қойды. 

О л а р ғ а  і л е с е  ж а у д ы ң  ж а я у 

әскерлері келеді. Жау танкілерінің 

б і р і  с о л д а т   Т � л е қ а б ы л о в 

жатқан окопқа таяп келді. Ол 

ұшып тұрып, граната лақтырды. 

Жарылған граната танкінің ішіне 

түсіп, гүрс еткен дауыс естілді. 

Міне, оған екінші танк таяп келіп 

қалды. Т�леқабылов жандырғыш 

сұйық зат құйылған б�телкені 

лақтырды, танк �ртеніп кетті. 

Ержүрек  жауынгерге  қарай 

үшінші танк келе жатты, ол тағы 

да граната лақтырды. 4зі де ауыр 

жараланды. Тағы бір танк қасына 

к е л і п  қ а л д ы .  Т � л е қ а б ы л о в 

лақтыруға шамасы келмей гра-

натаны бауырына қысып ұстап, 

танкінің шынжыр табанының 

астына  барып құлады.

Дивизиядағы гранат лақты ру-

шылардың тобы негізінен қазақ 

жігіттерінен құралған. Олар 

�здеріне берілген тапсырманы 

ерлікпен орындап шықты. Бірақ 

бірде-біреуі тірі қалмады.

Қайран азаматтарға Кеңес 

Одағының Батыры атағын ешкім 

ұсынған да, берген де жоқ. Осы 

арада аздап шегініс жасап, мына 

бір мысалды келтіре кетейік: 

« – И.Сталин, орал на Жукова 

– казахская дивизия на грани 

разгрома, а где сибирская ди-

визия». По поручению Иосифа 

Виссарионовича, Жуков должен 

был направить сибирские диви-

зии на подмогу, но не уложился 

в назначенные сроки, что при-

вело Сталина в ярость» (Из книги 

«Тайна Сталина»).

316-қазақ дивизиясы Мәскеу 

түбінде Сібірде жасақталған ди-

визиялар келіп жеткенше бір 

ай он күн жаудың бүкіл 32 ди-

визиясын бір �зі ұстап тұрды. 

Кейіннен бұл дивизияға Гвар-

дия атағы берілгенімен, сібірден 

келген әскермен толықтырылса 

да, бұрынғы дивизиядағы қазақ 

жауынгерлерінің 90 пайызы қаза 

тапқан еді. Бұл кезде орыстың 

қаhарлы қысы да келіп жеткен 

болатын. Жау техникалары және 

әскерлері қатты аяздан шабуылға 

шыға алмай, техникасы қатып, 

әскерінің біраз б�лігі үсіп кеткен 

еді.

Сонда Мәскеуді қанын т�гіп, 

кімдер қорғап қалған?! Ойлана-

тын мәселе...

Бейсенғазы ҰЛЫҚБЕК,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

оны «приваттау» деуіміз керек» деді. Ал 

«жекешелендіру» деген ол «приват» дегеннің 

«праивит» деген түбірінің �зі жеке деген с�з 

ғой мысалыға. Мен осы неден деп назар 

аударсам, к�п жағдайда орыстілді қазақтар 

�здері тілден айырылып қаламыз деп қорқа 

ма, жоқ, қазақ тілі бел алып кетеді дей ме, 

әйтеуір «қазақ тілі ғылымға дайын емес» 

дегенді енгізгісі келеді. Осыдан да қашуымыз 

керек.

Бағлан МИЗАМХАН, Абылай хан атын-
дағы Қазақ халықаралық қатынастар және 
әлем тілдері университеті «Аударма және 
филология» факультетінің деканы:

– 4здеріңіз білесіздер, алдымен үй салу 

үшін іргетасын (фундаментін) салуымыз 

керек. Біздің қазір істеп отырғанымыз, 

іргетасын тұрғызбай, үйге тұрғызуға кірісіп 

кеткен сияқтымыз. Неге олай десеңіздер, біз 

алдық та терминге к�шіп кеттік. Бірақ сол 

терминдеріміздің бірізге түспеуі неге бай-

ланысты деген дүниені біз ысырып тастаған 

сияқтымыз. Аударма теориясы және прак-

тика саласында к�п жыл бойы айналысып 

жүрген маман ретінде айтар едім, аударма 

мен терминді түзеу үшін тілді түзеуіміз керек. 

К�п жағдайда маған «сіз аударма және фило-

логия факультетінің деканысыз, сіздер енді 

аудармашы дайындамайсыздар ма?» дейді. 

�рине, біз дайындап жатырмыз. Бірақ егер 

балаларда аудармашылық қабілеті, негізі жоқ 

болса, оны мың жерден оқытсаң да одан ау-

дармашы шықпайды деп ойлаймын. Демек, 

жаңағы аудармашылардың бәрінің қолында 

дипломы бар, әйтеуір бір жерді бітірген ба-

лалар. Аудармашы болу, термин жасау үшін, 

Есей айтып кеткендей тілді сезінуі керек. 

Ол біздің тілімізге қабылданатын дүние ме, 

қабылданбайтын дүние ме? Кезінде «бал-

кон» дегенді «қылтима» деп шығара салдық. 

Біріншіден, біз сырттан келген дүниені 

қазақтандырамыз деп, тіліміздің жұлма-

жұлмасын шығаратын болсақ, онда термин 

жасаудың қажеті жоқ. 

Екіншіден, аударма теориясы үлкен 

іргелі ғылым. Ол бүгін немесе кеше ғана 

пайда болған жоқ. Бұл салада қаншама 

ғалымдар еңбек етті, қаншама лингвист-

тер жұмыс істеді. Қанша қабылдамасақ 

та, «халықаралық термин» деген ұғым 

бар. Одан ешқайда қашып кете алмаймыз. 

Халықаралық терминнің талабы бойынша 

барлық тілде қатар қолданылатын с�зді біз 

аударуға міндетті емеспіз. Тілімізге сіңіп 

кеткен болса, қайтадан қазақтандырамыз 

деп, оны қазақшаға аударып, тілдің жұлым-

жұлымын шығарған дұрыс емес. 

Қазақ «ел болам десең, бесігіңді түзе» 

дейді, біз, алдымен, тілімізді түзеуіміз ке-

рек. Мысалы, «Қазақстан» телеарнасы  

– ұлттық арна. Сонда балаларға арналған 

сусынды жарнамалап жатыр. «Қайран, әкем» 

дейді. Шынымды айтсам, мен таңғалдым. 

«Қайран» деген с�зді біз әдетте қайтыс 

болған адамға қолданамыз ғой. «Бедный, 

мой папа» деген дүниені, «қайран, әкем» 

деп аударыпты. Сондай-ақ осы арнаның 

журналисі Қарағандыдағы бір ауылға байла-

нысты «мүйізді ірі қара» деп айтып жатыр, 

Екінші айтайын дегенім, �зім философ 

болғандықтан ой мәселесімен к�п айна-

лысамын. «Текстпат», «текст-контекст» 

бар ғой, осыны айтсақ та, контекстің 

деңгейіндегі мағынаға бара бермейміз. �р 

ұлтта аударма мен терминді қабылдайтын 

немесе беретін ойдың кеңістігі болады. Ол 

сол ұлттың бұрынғы болмысымен бірте-

бірте қалыптасады. Шетелден келген термин 

�зінің кеңістігін ала келеді. Оның ішінде 

қазақтың �зі жоқ. 4йткені қазақ бұған дейін 

ол мәселемен айналыспаған. Сіздер айтып 

отырған «кипербилдинг», «кибернетика» 

дегенді қазақ қай кезден біледі? Оған бір 

балама с�зді алсақ, оны оқыған адам балама 

с�здің қазақша мағынасына кетіп қалады. 

Сонда кибернетиканың �зі кіргізетін 

мазмұны мен мағынасы бұрмаланып, 

қазақи болмысқа келіп кіріп кетеді де, 

мағынасының не екеніне жете бермейді. 

Оған жету үшін арнайы инс титут бітіру 

керек болады. Сондықтан мағынасы біздің 

қазақи болмыста бұрын болмаған нәрсені 

к�рсететін термин келсе сол терминді алуы-

мыз керек. Орыс тілі – бай тілдің бірі. Олар 

оны тікелей алса, балама таппағандықтан 

алып жатқан жоқ. Менің түсінігім, сол 

терминнің артынан еріп келетін ғылыми 

кеңістікті кіргізіп жатыр. Мағынасын да, 

бәрін де. Сондықтан кейбір кезде қаша 

берудің қажеті жоқ-ау деп ойлаймын. Ал енді 

философиялық термин басқаларда қазақтың 

бұрынғы ойының ішінде жүрген нәрселер 

бар, оның �зінің с�з атауы бар, егер соны 

орнына қойсақ, мағынасын таба аламыз. 

Ол болмаса, ана мағына жүре береді. Бірақ 

ғылыми ойлау аясында �зінің дербестігімен 

басымызға сіңбейді, айқындай алмаймыз. 

Сол себепті, әрине, қай с�зді аудару керек, 

қай с�зді  аудармау керек деген мәселені 

жаңағыдай институттар талдаған ж�н болар 

еді. Бір с�збен айтқанда, бұл жеке бір кітап, 

біз сол кездегі халықтың, философтардың 

ойының контексінің кеңістігін білмейміз, 

сондықтан аударғаннан кейін мәтіннен 

алып тастауға қақымыз жоқ. Міндетті емес, 

керісінше, жауаптымыз. С�йлем құрмалас 

болса, құрмалас күйін сақтауымыз керек. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ :  Кейбір 

шет тілін дегі с�здердің �зі қазақша  балама 

сұрап тұрады. Сондықтан жалпыға ортақ 

 халық ара лық терминдерді тілімізді бұрап 

жат қаннан г�рі қазақтың с�йлеу икеміне 

қарай бұру керек.  Ал кейде қазақша 

ыңғайлап, айтылуы бойынша берсек те т�л 

с�зіміз сияқты қалыптасып кетеді. 

Бижомарт ҚАПАЛБЕК: Жаңа құрмалас 

с�йлем құрмалас болып аударылуы керек де-

ген пікір айтылды. Бұл – дұрыс емес. Ең бас-

тысы, мәтіндегі негізгі ойды қазақы форма-

мен беру керек. Сонда ғана ол қазақша мәтін 

бо лады. �сіресе қоғамдық пәндерде с�збе-

с�з, жолма-жол аударма деген ешқашан 

жүрмейді. 

Сапар ОСПАНОВ: Құрмалас с�йлем 

мен хабарлы с�йлемнің айырмасы бар. 

Құрмалас с�йлемде ойдың �зінің ішкі 

шеңбері болады. Егер сол шеңберді бұзсаң 

ойдың тізбегінен айрылып қаласың. 

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ Бағлан МИЗАМХАНСапар ОСПАНОВ Сәрсен ҚҰЛМАНОВБижомарт ҚАПАЛБЕК

АУДАРМАДАҒЫ

ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА

МӘСКЕУДІ 
қорғап қалған кімдер?
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Сондықтан басты ойды жоғалтып алмау 

керек. Кейде бір абзацтағы ой тұтастай бір 

с�йлемге бағындырылады, сондықтан оны 

�згертуге болмайды. Оны �згертпей аудару 

– аудармашының шеберлігі. 

Бағлан МИЗАМХАН: Екеуіңіздің де 

ойла  рыңыз дұрыс. Жалпы аударманың 

лексикалық, грамматикалық аспектілері 

деген жеке-жеке зерттеу нысаны. Аударма-

ны алатын болсақ, автордың негізгі ойын 

сақтау үшін құрмаласты – құрмалас, жай 

с�йлемді – жай с�йлем етіп берген дұрыс. 

Бірақ к�п жағдайда ағылшын тілі мен қазақ 

тілінің грамматикалық құрылымы бір-біріне 

сәйкес келмейді. Аударма бюросындағы 

аудармашылар біледі, кейде бір абзац 

тұтастай бір с�йлем болып келеді. Кейбір 

аудармашылар сол қалпында аударады да, 

ол с�йлемнің басы мен аяғын таба алмай 

қаласың. Мұндай жағдайда оны бірнеше 

жай немесе құрмалас с�йлемге б�луге тура 

келеді. Мұндағы  басты міндет – мәтіннің 

оқырманға түсінікті  болуында. 

Молдахан К�РІПБАЙҰЛЫ, әл-Фараби 
атын дағы ҚазҰУ-дың журналистика факуль-
тетінің оқытушысы: 

– Жалпы к�ркем әдебиетті оқымаған 

адам к�ркем аударма жасай алмайды. 

4зіндік ой-тұжырымы жоқ адам с�йлем 

құрай ала  ма?  Шерхан Мұртазаны, 

�біш Кекілбаевты оқымаған адамнан 

қандай  аудармашы шығады? Біз де ақын-

жазушылардың с�здеріне, ой-пікірлеріне 

с ү й е н і п  о қ у  қ ұ р а л д а р ы н  ж а з а м ы з . 

Сондықтан жастардың деңгейін к�теру 

үшін, алдымен, олардың к�ркем ойын 

қалыптастыру керек. Қазір тіл мәселесімен 

қатар аударма да күн тәртібінде тұр. Екеуі 

де �зекті, екеуі де елдің, ұлттың тағдырына 

қатысты. Телеарна тілі де қойыртпақ бо-

лып кетті, мысалы «тележүргізуші» дейді, 

«жүргізуші» деп к�лікке қатысты айтылады 

ғой. Осындай кемшіліктерді кейде ол мәтін 

айтылды да кетті ғой деп жұбатамыз, олай 

болмайды. Сондықтан сіздердің аударма 

ж�ніндегі ғылыми институт ашу туралы 

пікірлеріңізге қосыламын. 

Бағлан МИЗАМХАН :  Иә, к�ркем 

әдебиет оқымай ешкім аудармашы бола 

алмайды дегенге келісемін. Кейбіреулер 

к�ркем аударманы ғылыми аудармадан 

б�лек санайды. К�ркем тілі жоқ адам 

ғылыми аудармаға бара алмайтыны анық. 

Және бір айта кететін нәрсе, қазіргі жас 

жазушылардың к�бінің тілі шорқақ, олар-

ды түсіну қиын. Ал мектеп бағ дарламасына 

к�птеген классик жазу шыларымыздың 

туындылары енбей қалған. 

Сағатбек МЕДЕУБЕК: Дұрыс айта-

сыз, барлығын мектептен бастау керек. 

Мектептің оқулықтары, к�мекші құралдары 

дұрыс жазылуы тиіс. Мектеп баласына 

к�ркем әдебиетті дұрыс оқытпай, біз оның 

тілін түзей алмаймыз. 

Сапар ОСПАНОВ: Менің бір ұсынысым 

бар. Біздің к�бінесе жауға шапқандай уралап 

кететініміз бар. Осы жоба бойынша шығып 

жатқан оқулықтарды алдымен аз ғана дана-

мен шығарып, бірнеше жоғары оқу орнында 

кемінде бір жыл сынақтан �ткізу керек 

еді. Сонда оның қалай қабылданатынын 

к�реміз, кемшіліктерін түзетеміз. Со-

дан кейін барып мыңдаған таралыммен 

шығаруға болады. 

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ: Біз ғылыми редак-

торларды сол кемшіліктерді жібермеу үшін 

тартып отырмыз. 2017 жылы шыққан 18 

оқу лық тың коммерциялық нұсқалары қай-

тадан қаралып, қателіктері түзетіліп, сауда 

нүктелерінде жұрттың қолына түсіп жатыр. 

Биылғы шыққан 30 оқулық та дәл солай 

таратылады. 

Земфира ЕРЖАН, Мемлекеттік тілдегі 
жарнамалық копирайттардың сапасын арт-
тыру ж<ніндегі Қоғамдық кеңестің жетекшісі: 

– Күнделікті �мірде қазақтілді және 

орыстілді  басылымдардың арасында 

қарым-қатынас жоқ екенін байқаймын. 

Бұл – �кінішті жайт. Орыс тілінде жаза-

тын біздің де ойлайтынымыз – қазақтың 

мүддесі, сондықтан осы екі арна тіл табысса 

біраз нәтижеге жетер едік.

Елімізде жарнама тіліне к�пшіліктің 

к�ңілі толмайтыны белгілі. К�бі орыс 

тілінен тікелей аударылған сауатсыз 

мәтіндер. Сондықтан біз 2013 жылы жарна-

ма тілін жолға қоюға атсалысу мақсатында 

белгілі тілші-ғалымдар Анар Фазылжанова 

мен Дәрежан Базылбаеваның к�мегімен ар-

найы сайт аштық. Бұл мемлекет қолдауынан 

тыс, жеке �зіміздің патриоттық парызымыз-

дан туған жоба. Осы уақыт ішінде жарнама 

жайында с�з қозғайтын 40-тан астам мақала 

жаздық, д�ңгелек үстел ұйымдастырдық, 

қоғамдық кеңес құрдық. Бірақ бұған ешкім 

тиісті деңгейде к�ңіл аудармай отыр. 

Мәселен, Алматы қаласының әкімдігімен 

бірлесіп, бүкіл жарнаманы түзетуге кірісіп 

едік, түрлі себептермен әкімшілік 2015 жыл-

дан бері бізбен байланысын үзді. Дегенмен, 

әлеуметтік желілерде бізді қолдайтын тіл 

жанашырлары бар. Жалпы жарнаманың 

жарымжан болуының басты себебі – нақты 

істен с�з к�п. Мұның бәрі қазақ тіліне 

деген к�зқарастың салдары. Сондықтан 

қазақтардың �зінде тіл намысы басты орын-

да тұруы керек.

Бижомарт ҚАПАЛБЕК: Жарнамаларды 

жеке компаниялар әзірлейді, құрамында 

филолог, дизайнер, т.б. мамандар бар, 

бәрі орыстілді. Сол 18 адам дайындаған 

жарнаманы, қазақ тіліне шорқақ бір ғана 

аудармашы қазақшаға аударады. Біздің 

жарнамалардың тілінің сын к�термейтіндігі 

содан. 

Негізі жарнама бірден қазақша жа-

салса түзелер еді. Ол бір б�лек мәселе. 

Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: «Тілдің 

міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанынша, 

қиялдың меңзеуін меңзегенінше айтуға 

жарау». Егер қолданатын адам табылса 

тілдің мүмкіндігі шексіз. Біз нашар аударма 

жасап жүрсек, ол аудармашының кінәсі, 

тілдің кінәсі емес. Терминдер ж�нінде де 

Ахаң әр с�здің т�л табиғатына сүйеніп 

алу керек дегенді айтып кеткен. Яғни 

аударып, икемдеп алу керек, �зіңде жоқ 

болса түркітілдес ағайындардан алу керек. 

Мысалы, түріктерден ұшақ дегенді алдық 

қой. Тіпті болмаса халықаралық нұсқасын 

қалдыру керек. Бұған дейін біз 42 әріппен 

орысша қалай жазылса солай алып келдік. 

Оның 14-і жат таңба болатын. Енді мына 

жаңа әліпбиде 32 таңба бар, т�ртеуі жат. 

Біртіндеп олардан да арыламыз, одан 

қорқатын түгі де жоқ. 

Қазір жаратылыстану пәндері бойын-

ша қазақша мектеп оқулықтарын жаза-

тын мамандар тапшы. Соған байланысты 

оқулықтар кеңестік кездегідей алдымен 

орысша жазылып, сосын қазақшаға ау-

дарылады. Яғни қазақ тілі әлі ғылым тілі 

болып қалыптаспай жатса, оған қарсы 

кедергілер бар деген с�з. Мысалы, қазір 

гимназияларда биология, химия, инфор-

матика пәндерін ағылшынша оқыту үрдіс 

алды. Қазақ мектебінде оқитын бала ол 

пәндерді ағылшынша оқыса, ғылым тілі, 

әрине, қалыптаспайды. Ары қарай ЖОО-

да ағылшынша оқитын болады. Бұл білім 

жүйесіндегі үлкен олқылық. Мәселен, Ом 

заңын ағылшынша оқысаң да, қазақша 

оқысаң да ол Ом заңы болып қалады. Бұл 

жерде тіл жеткізуші құрал ғана. Біздің білім 

жүйесіндегі басшылық ағылшынша оқыған 

адамда ми артық болады деп ойлайтын 

секілді. Жоқ, ағылшынша оқығанның миы 

артық емес, тек ақпарат алу мүмкіндігі 

кеңейеді. Басқа артықшылық жоқ. 

Терминдерге келсек, бұған дейін 

 жылына 200-800 термин бекітілетін. 30 

жылға жуық уақытта бекіткеніміз – 30 

мыңдай. Ал қазір бізге жаһандануға байла-

нысты ақпарат тасқынымен жаңа ұғымдар 

к�птеп еніп жатыр. Оны Терминком 

дәл қазіргі жағдайда бекітіп үлгермейді, 

сондықтан бұл жұмысты автоматтан-

дыру керек. Тағы бір айтарым, Термин-

ком бекіткен терминдерді қолданбаса да 

болады, �йткені оның осыны қолдану 

 керек деген құқықтық мәртебесі жоқ. 

Егер одан ұтымды нұсқа табылып жатса 

соны қолдана бересіз. Жуырда  Елбасы 

кейбір халықаралық терминдерді неге 

тым қазақыландырып жібердіңдер де-

генде, Мәдениет және спорт министрі 

мен Білім және ғылым министрі бірден 

жиырма шақты терминнің орысшасын 

қайтартқызды. Оның ішінде жүйе – си-

стема, мұражай –  музей, үдеріс – процесс, 

т.б. тілімізге сіңіп  кеткен терминдер бар. 

Бұл тілдің дамуына қарсылық деп білемін. 

4йткені тілдің �мір сүруінің ең басты 

формасы – тудыру. Егер тіл  тудырмаса ол 

�леді. Ал оны тудыратын адам,  аудармашы, 

ғалым, журналистер. Сол жаңа туған 

терминді халық жылы қабылдаса, ол тілдік 

қолданысқа енеді. 

Сәрсен ҚҰЛМАНОВ: Қазір жоғары 

оқу орындарында аудармашыларды дай-

ындайтын факультеттер к�п. Екінің бірі 

аудармашы, бірақ аударма түзелмей отыр. 

Мәселен, бұрынғы шыққан кітаптарды 

оқысаң бірде-бір әріп қатесі жоқ. Ал қазіргі 

кітаптарда техникалық қате тұрмақ, мәтінді 

түсінудің �зі қиын. Терминге қатысты 

айтар болсақ, елімізде Мәдениет және 

спорт министрлігіне қарасты Тіл саяса-

ты комитеті бар, бұл саладағы ең үлкен 

мекеме – ҚР Үкіметінің жанындағы 

Республикалық терминологиялық комис-

сия, одан соң Ш.Шаяхметов атындағы 

ғылыми-практикалық орталықтың термин 

б�лімі бар. Терминологиялық комиссия к�п 

жылдан бері қоғамдық негізде жұмыс істеп 

келеді. Қазір жылына 5 мыңға дейін термин 

бекітуге тура келеді. Комиссияға келіп 

түспес бұрын олар сала мамандарының, 

одан кейін тілші-ғалымдардың сараптама-

сынан �теді. Сондықтан «қылтима» деген 

сияқты еш жерде бекітілмеген с�здерді айта 

берудің қажеті жоқ. Елбасының айтқан 

с�зі нен кейін терминдерді қайта қарау деген 

мәселе қойылды да, біздің «шаш ал десе бас 

алатындар» оны �ршітіп жіберді. Мұнда, 

әрине, келісетін-келіспейтін тұстарымыз 

бар. 

Сапар ОСПАНОВ: Жарнаманың қазақ 

тіліндегі аудармасы талқылаудан �ткеннен 

кейін ғана бекітілсін деген ереже болуы 

керек. Шындығында, жарнама жасаушылар 

дизайнына баса мән беріп, қазақша мәтінін 

назардан тыс қалдырады. Бұл жерде заңның 

солқылдақтығы да кінәлі. Жарнама туралы 

заңға �згерту енгізу керек, заңды бұзса 

айыппұл салғызған дұрыс. 

Бауыржан КАРИПОВ: «Қазақ газеттері» 

ұжы мына осындай қоғамдық маңызды 

Дина ИМАМБАЕВА, 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ 

Ғылыми деректерге сүйенбей-ақ, 

ата-бабамыз салтанатты тірліктің 

шегіне шықты. Кешегі XX ғасырдан 

бері  қарай бүкіл  мәдениетіміз 

�ркениетке қол жеткізген  Еуропа, 

Грекия мен Рим Махмұд Қашқаридың 

еңбегіндей академиялық деңгейдегі 

с�здікті жасай алды ма? Жасаған 

жоқ. Еуропада Баласағұнның «Құтты 

білігіндей» мемлекеттік құрылымды 

дәл және елді қалай басқаруды 

к�рсететін, бүгінгі ұғыммен астасып 

жатқан ғылыми негізі бар шығарма 

жазылды ма? Егер білімі болмаса, 

осындай туындылар жазылмас еді. 

Демек, қазіргі таңда басты міндет – 

қазақы болмысыңа оралу. Бұл тек 

қана қазаққа тән емес. 4зінің тамы-

рына оралу – бүкіл халықтарға тән. 

Қазақ дүниетанымы к�шпелі 

�мір салтымен тығыз байланысты. 

Десек те, ғылыми мұраларда к�шпелі 

�ркениет туралы ортақ түйіннің 

жоқтығынан, еуроцентризм к�шпелі 

мәдениет туралы жағымсыз пікірлер 

қалыптастырғаны мәлім. Алайда 

тарихи шындыққа үңілер болсақ, 

к�шпелі �мір салты мәдениетінің �те 

мықты дамығандығын және оның 

қазақ дүниетанымын қалыптастыруға 

зор ықпалын тигізгенін байқаймыз. 

К�шпелі �мір ерекше мәдениеттің, 

�нердің, шығармашылық шабыттың 

шарықтауына негіз болды. К�шіп-

қону, ұзақ жол халқымызды шы-

д а м д ы л ы қ ,  � з а р а  т ү с і н і с т і к , 

қамқорлық, ұйымшылдық сияқты 

басқа да к�птеген адамгершілік 

қасиеттерге тәрбиеледі. Осы к�шпелі 

�мір салтын негізге ала отырып, 

қазақ халқы �зінің т�л руханилық 

болмысты қалыптастырды.Тәуелсіз-

діктің жастары оқу, тоқу арқылы 

дүниежүзінде �зін-�зін тануға 

бетбұрыс жасап жатыр. Енді тек 

Шын мәнінде сарыауыз бала-

панбыз. Үлкен қала түгілі шойын 

жолды, орысты к�рмеген едім. Түсі 

суық, жүріс-тұрысы әскери адам-

дардай суыт Қараша Қарамановпен 

таныстық.  �уелі  б�лмелеріміз 

жатақханада к�рші болды. Кейін 

ағалы-інідей араласып кеттік.

Түсі суық болғанмен жүрегі жылы 

екен. Тек темірдей демейін, кәдімгі 

тәртіпті қатты ұстанады. Ғабиден 

екеумізді туған бауырындай баулы-

ды. Жүген-құрық тимеген асау тай-

дай екеумізді ұзамай бастықтырды. 

Б�лменің еденін жууды, макарон 

пісіруді, сәнді киім киюді, шалбар 

үтіктеуді үйретті. Не керек студенттік 

тұрмыстың бар машақатына мәтіби 

болып шыға келдік. Уақытында 

 Пушкин кітапханасына жетек-

теп апарады, не оқып, не жазуды 

үйретеді. Бұл тәртіпке тек бізден 

екі жас ересек, қазір үлкен жазушы 

Серік Байхонов қана к�не қоймады. 

Қарекең екеуі қызылордалық. Бірі – 

Қазалыдан, бірі – Шиеліден.  Содан 

да болар, Серіктің жаратылысы 

б�лек сияқты к�рінеді осы күні. 

Ғабиден әзілді жақсы к�ретін. Бірде 

«Қараша – қатал» деген теңеуді жай-

ып жіберді. Бір оттықтан жем жеп, 

бір тұнықтан су ішіп жүрсек те, бүкіл 

курс Қарекеңнен именетін. Бірақ 

керемет сыйлайтын. Үлкен-кішісі 

түгел. Марқұм курстасымыз Ержұман 

Смайлов та сол сойдан еді. 

Содан қайран студенттік бес жыл 

бес күндей болмай �те шықты. Ош 

қаласында 2 айлық әскери жиында 

болдық. Дипломмен қоса, лейте-

нант шенін алып қайтамыз. Бұрын 

әскерде болған курстастарымыз, 

бірі старшина, бірі сержант, бірі еф-

рейтор екен. Шендерін тағып алды. 

Тағы «сорладық». «Молодайлар» деп 

қарауылға, асханаға кезекшілікке 

жаһанданудан құтқаратын дүние – 

�зіңнің тамырыңа оралу, �зіңді-�зің 

тану. Аузы айтып, жүрегі басқаны 

қалайтындар емес, шын мәніндегі 

болмысымен ұлтшыл азаматтар келе 

жатыр. Ұлтшыл бола білу – қасиет.

Дүниеде пендешілік жаман. 

Кешегі  қос қолымен иіліп сә-

лемдесетіндердің бірінің басына 

табан астынан бақ қонып, үлкен 

қызметке қолы жетсе, олар ер-

тесінде-ақ «осы сені қай жерден 

к�ріп ем» деп ежірейе қарайды. 

Міне, бұл адамдық емес, надандық. 

Одан қаттырақ айтсақ  – екіжүзділік. 

Қ а р а  п а й ы м д ы л а р  қ а т а р ы н д а , 

ұ л т ы  м ы з д ы ң  ү л к е н  т ұ л ғ а с ы  

Д.Қонаев �зінен үлкендерге ізетті 

сәлемдесіп, кішілерге жылы с�зін 

айтып, қатарластарына әдепті әзіл-

қалжыңын арнап, адам біткеннің 

жан дүниесін бір сергітіп тастай-

тын. Ал бүгінде ол кісі деңгейіндегі 

емес, онан он есе т�менгі билікте 

жүргендер жанына жер қарауылын 

алып, адам біткеннен алыс жүретінін 

қайтерсің.  Мұндайларды қазақ 

�рісі т�мен, �рк�кірек дейді. Солар 

ертеңгі күні қызметтен босап қалып 

жатса, ондайларға бір қазақтың 

сәлем бермесі айдан анық. Міне, 

бұл тоғышарлықтың жеткен жері 

қарапайым болудың ең алғы са-

тылары – ол к�ргенділік, тектілік, 

адалдық, адамдық қасиеттер. Бой-

ында осылардың бірі жоқ адам жүз 

жерден қарапайым болам деген-

мен, оның бәрі жасандылық екені 

к�рініп тұрады. Шынайы қарапайым 

болудың �зі бақыт.

Балауса БОЛАТБАЙ,
№147 гимназияның ұстазы

АЛМАТЫ

бізді салады. Сонда Ғабиден марқұм 

«Старшина Қараша имеет ордена» 

деп әндететін. Сапта келе жатқанда 

айтатын ән ғой. Міне, біз Қаракеңді 

70-ке  келсе  де  әлі  «Старшина 

Қараша» дейміз. Старшина әскерде 

солдаттың ең жақын қамқоршысы. 

Қарекең сол қамқор қалпынан әлі 

�згерген жоқ.

Қарекеңнен ендігі бір үйренетін 

мінезі – тұяғы тиген жерден тай-

майтын, айтқанынан қайтпайтын, 

не болсын түгендеп,  түбірлеп, 

зерттеп, жазған-сызғанынан әсте 

ш и  ш ы ғ а р м а й т ы н .  Ж о л д а м а -

мен Үшт�беге, аудандық қазіргі 

«Қаратал» газетіне барды. Облысқа, 

республикаға жоғарылап кететіндей 

мүмкіндігі мол болды. Үлкен жерде, 

үлкен креслода отырған Ғабиден 

досымыз кранша к�терсе, тиянақты 

Қарекеңді талай биіктен к�ретін 

едік. Ол қаламы бас білген аудандық 

газетін тастамады. Сол жерден 

зейнеткерлікке  шықты.  Міне, 

табандылық дегеніміз – осы. 

Қарекең жасы зейнеткерліктен 

асып кетсе де, әлі қатарда. Қасым 

Аманжолов ағасы жырлағандай, 

«Сайраған ізі жатыр жер бетінде». 

Ол – қаламынан туған шығармалары. 

4зің туған қараша айындағы қансо-

нар дай жыл сайын үйірімен үш тоғыз 

боп тұр, Қареке!

Рухани қылышыңыз қынапта, біз 

– сапта. Сіз – старшина, біз – солдат. 

Мағауия СЕМБАЕВ, 
«Орталық Қазақстан» газетінің 

бас редакторы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, Президент 

сыйлығының лауреаты

Суретте: Қараша ҚАРАМАНОВ 
және мақала авторы

ҚАРАҒАНДЫ

Сәкен СЫБАНБАЙ Есей ЖЕҢІСҰЛЫМолдахан КӘРІПБАЙҰЛЫЗемфира ЕРЖАН Бауыржан КАРИПОВ

мәселені к�теретін алаң ұсынғаны үшін 

алғыс айтамын. Тілдің дамуына, түйткілді 

мәселелердің шешімін табуына атсалысуға 

әрқайсымыз міндеттіміз. Мен Қытайдың 

астанасы Бейжіңге іс-тәжірибеден �туге 

барған кезде арнайы Аудармашылар инс-

титуты бар екенін к�ріп таңғалған едім. 

Сол сияқты біздің Аударма бюросының 

қызметі науқан сияқты қалып қоймай, 

институтқа айналуы керек. «100 оқулық» 

жобасы да ары қарай жалғасын тапса дейміз. 

Біз журналистикаға қатысты кітаптарды 

к�бінесе орысшасынан оқимыз. Институт 

болса түпнұсқа тілден тікелей аударатын 

мамандар даярлап, осы саланың дамуына 

септігін тигізер еді. Ал жарнама  саласына 

қазақ кәсіпкерлер к�птеп бет бұруы ке-

рек, сонда қазақтілді аудитория басты 

орында тұратын болады. Қазір, керісінше, 

 миллион теңгеге орысша әзірлеп, мың 

теңгеге қазақшаға аудартады. 

Земфира ЕРЖАН: Жарнаманы түзету 

үшін әкімдіктегі қадағалайтын мамандар 

сауатты болуы керек, ең дұрыс жолы осы. 

Есенгүл К�ПҚЫЗЫ: Жақында мемле-

кеттік тілдің дамуына қатысты зерттеу 

жүргіздім. Мәселен, Тілдерді дамы тудың 

2001-2010, 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасы бойын ша, 

қазақ тілін дамытуға соңғы үш жылды 

қоспағанның �зінде, 54 миллиард теңге 

б�лінген екен. Бұл қаражатқа орасан 

дүниені жасауға болатын еді, �кінішке 

қарай, ол ақшаның басым б�лігі негізсіз 

жұмсалған. К�бінесе жауырды жаба 

тоқып, �тірік ақпар берілгеніне к�зіміз 

жетті. Мысалы, осы бағдарлама аясын-

да ашылған бір сайтқа 290 мың доллар 

қаржы жұмсалыпты. Ал ІТ-мамандар бұл 

жұмысты 1-2 мың доллармен жасауға 

болатынын айтады. Міне, осыншама 

қаражаттың жалған жолмен жымқырылуы 

тілімізге шын мәнісінде жанашырлықтың 

жоқтығын к�рсетеді. Бұл сол мекемелер-

де отырған орындаушылардың, жауапты 

адамдардың қателігі. Мемлекеттік тілді 

дамытуға к�п қаражат б�лінеді, арнайы 

бағдарламалар қабылданады. Осы 30 

жылдың ішінде терминді біріздендіріп, 

с�здіктерді құрастыруға, олардың үш 

тілдегі электронды нұсқаларын жасауға 

мүмкіндігіміз болды. Бірақ нақты нәтиже 

жоқ. �ркім б�лінген қаржыны жұлмалап 

бірдеңе жасаған болады. Сондықтан бұл 

салада жүйелі іс-шараларды қолға алып, 

қаражатты тиімді жұмсайтын кез келді. 

ТҮЙТКІЛДЕР

ОЙТҮРТКІ

Қарапайымдылық – 
қазақы қасиет

ҚАРА 
НАР

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ ӘҢГІМЕ

Суреттерді түсірген Досжан Балабекұлы
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басары бастаған комиссия менің қос 

арғымағымның жанына к�п келгіштеп 

кетті. Ертесінде, оның ертесінде де солай 

болды. Айналсоқтап шықпайды. Олар 

соңғы келгенінде ақалтеке тұқымды Ма-

стер деген сұлу мүсінді атымды к�п ай-

налдырды. Ақыры бір шешімге келгендей 

болып к�ңілді тарасты.

Арада  ек і-үш күн �ткенде  мен 

 ауылдан, директорымыз В.В.Ивановтан 

жеделхат алдым. Онда: «Халық шаруа-

шылығы жетістіктері к�рмесінің пави-

льон бастығына жолық. Ол біздің аттарды 

бағып, күтуді басқа адамға тапсырады. Ал 

сен �зің тезірек ауылға қайт» делініпті. 

Мәселенің мән-жайын Луговойға кел-

ген соң бір-ақ білдім. С�йтсем, әлгі 

қайта-қайта келгіштеп кеткен комиссия 

мүшелері зауыт директоры В.В.Ивановпен 

телефон арқылы с�йлесіпті де: «Біз 

сіздердің к�рмеге әкелген Мастер деген 

арғымағыңызды Гамаль Абдель Насерге 

сыйға тартсақ деген ниеттеміз. Бұл атты 

Египетке жеткізетін адам керек. Ол қазақ 

болсын және ұлттық киім киюі тиіс» деген 

�тініштерін айтыпты.

Содан жолға әзірленейін.  Айналасы 

бір аптаның ішінде оюлы ақ қалпақ та 

тігілді, оқалы зермен әдіптелген бешпет, 

шалбар да  дайын болды. Қойшы... әйтеуір 

қайтадан Мәскеуге аттандым. Мұнда 

мені Ауыл шаруашылығы министрлігінің 

бір қызметкері күтіп алды да кеңсесіне 

апарып, алдағы шетелдік сапарымның 

мән-мақсатын ежіктеп тұрып түсіндірді. 

Содан кейін ол менің Египетке жалғыз 

бара жатпағанымды, �зіммен бірге 

Каирдегі ашылатын халықаралық ауыл 

шаруашылығы к�рмесіне үш-т�рт озат 

малшының қоса аттанатынын айтты.

– Олар кімдер екен?

– Аты-ж�ндері... Дәл қазір есімде жоқ 

қарағым...

Ұмытыппын. Білетінім, бұлардың 

үшеуі 9 асыл тұқымды сиырды күтуші 

 сауыншы орыс келіншектері еді де, біреуі 

Буденный тұқымды арғымақты бап таған 

Кубань даласының  жылқы шы казагы 

болатын. Міне, сол серіктеріммен бірге 

1960 жылғы маусым айының орта шенінде 

бір вагонға малдарымыз тиелген, екінші 

вагонға �зіміз мінген жүк пойызымен 

Мәскеуден Одессаға қарай жүріп кеттік.

Үш күннен соң Қара теңізге иек 

арттық. Сол жерде кемеге ауысып міндік 

те, т�рт күндей су бетімен жүзіп оты-

рып, Александрия деген портқа келіп 

тоқтадық. Білетіндер: «Египет осы жерден 

басталады» десіп жатты.

Мәскеуден алдын ала хабарлаған болуы 

керек, портта бізді бір топ адам арнайы жүк 

машиналарымен қарсы алды. Жүріп кет тік. 

Ел астанасы – Каирге жақындағанымызда 

жолбасшы офицер бізді қала шетіндегі екі 

қабатты мейманханаға орналас тырып, 

әрқайсымызға күтуші адам б�лінетінін, 

әкелген малдарымыздың 10 күн карантин-

ге қойылатынын, содан кейін ипподромда 

халықаралық ауыл шаруашылығы к�рмесі 

ашылатынын айтты да, оған дейін осында 

алаңдамай демалып жата беруімізді �тінді.

Салтанатты сәт те жақындап келе 

жатты. К�рме ашылатын күні таңертең 

қасында тілмашы бар Үкімет адамы 

маған келіп, президент  Гамаль Абдель 

Насердің ипподромдағы халықаралық 

рәсімге қатысатындығын, сол жерде 

Кеңес Одағының сыйға жіберген арғымақ  

атын табыс ету жоспарланғанын айтты да, 

мені машинаға отырғызып, атқорадағы 

Мастерді трейлерге тиеп, орталыққа алып 

жүрді. Біз де қалай келіп жеттік, салтанат-

сады екен. Осыны к�ргенде мұндай 

әдеттің теңізшілер мен жаяу жүруге онша 

дағдыланбаған атты әскерлерде ғана 

 болатыны есіме түсті.

– Елуінші жылдардың аяқ кезінде, – 

деп әңгімесін бастады �бекең алғашқы 

аман-саулықтан кейін, – біздің  Луговой 

жылқы зауытының атағы одақ к�лемінде 

кеңінен таныла бастады. Оған «ғасыр 

пырағы» атанған Абсенттің 1958 жылы 

Мәскеу спартакиадасында, 1960 жылы 

Рим Олимпиадасында алтын жүлдені 

жеңіп алғандығы себеп болған еді. Со-

дан бастап біздің жылқы зауытындағы 

ақалтеке, Дон тұқымдас арғымақтарды 

республикалық, Бүкілодақтық халық 

шаруашылығы жетістіктері к�рмелеріне 

апару к�бейді. Осындай байқаудың бірі 

1960 жылы к�ктемге салым Мәскеуде 

�тетін болды да, оған зауыт директоры 

В.В.Иванов менің баратынымды айт-

ты. Міндетім – Бүкілодақтық халық 

шаруашылығы жетістіктері к�рмесіне 

�зіміздің Луговой жылқы зауытынан 

апарылған екі арғымақты бағып, күту, 

байқау аяқталғаннан кейін ауылға аман-

есен алып қайту.

К�рмеге адамдар к�п келеді. Олар-

дың арасында қызықтаушы жай к�-

рермендерден басқа Үкімет комис-

сия ларының мүшелері де баршылық. 

Байқаймын, бір күні солардың ішіндегі 

Ауыл шаруашылығы министрінің орын-

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Жамбыл облысындағы Луговой жылқы зауытының атбегісі Әбітхан Оразалиев 
Мастер арғымағымен бірге.1963 жыл.

Египет Араб  Республикасының Президенті Гамаль Абдель Насер

Мен тарихшы емеспін. Бұл туралы жазу ой-

ымда да жоқ еді. Оған себеп болған мына жайт. 

Егемендіктің елең-алаңынан бері ширек ғасырдан 

астам уақыт �тті ғой. Міне, содан күні бүгінге дейін 

т�менде с�з болғалы отырған тақырып ж�нінде 

жүздеген мақалалар шықты. Бірақ солардан біз 

білетін бір дерек қағыс қалып келе жатқандай. 

Қазір не к�п, газет-журнал к�п. Мүмкін, кезінде ол 

солардың бірінде жарық к�рген де болар. К�зімізге 

түспей қалған да шығар. Олай болған жағдайда ғафу 

�тінеміз. Десек те, ондай ой салатын дүние жари-

яланып кеткеннің �зінде оны қайталап айтудың, 

с�йтіп, оқырмандарға тағы да еске салудың еш 

артықтығы жоқ дер едік.

...50-жылдардың аяғы мен 60-шы жылдардың 

басында радио, теледидары жоқ қиырдағы қазақ 

ауылдарында қызықты оқылатын 3-4 кітап болды. 

Олар: «Қазақ ертегілері» мен «Батырлар жыры» 

және Тұрмағанбет Ізтілеуов аудармасындағы 

«Рүстем-Дастан» мен ақын Жамбыл Жабаевтың 

толық шығармалар жинағы еді. Колхоздың күзгі 

жиын-теріні бітіп, қыстың ұзақ түнге созылатын 

айлары басталғанда, ел кешке бір үйге жиналатын. 

С�йтіп, соғым еті піскенше олар самауырдағы 

шайды сораптай отырып, мектеп оқушылары, бізге 

жоғарыдағы кітаптарды рет-ретімен оқытатын. 

Кезек алғашқы аптада «Батырлар жырына» кел-

се, келесі жетіде «Рүстем-Дастанға», одан әрі 

қарай «Қазақ ертегілері» мен Жамбыл атамыздың 

жинағындағы ақындар айтысына ауысатын. Осы-

лайша, 1963 жылғы қарашадан наурызға дейінгі 

қыста 4-сыныптың 2-3 баласы, біз, аталарымыз 

бен әжелерімізге аталмыш жинақтардың алғы 

с�здерінен бастап, соңғы беттеріндегі алфавиттік 

анықтамаларға дейін түк қалдырмай оқып 

бергеніміз бар. Мына қызыққа қараңыз! Сол 

кітаптардағы деректердің бірі арада 30 жыл �ткенде, 

яғни еліміз егемендік алған кезде есімізге түспесі 

бар ма?! Ол – жыр алыбы Жамбыл бабамыздың 

«Сыздыққа» деп аталатын �леңі және жинақ 

соңындағы сол туындыға берілген түсінік. Онда 

былай делінген:

« . . . 1 8 8 4  ж ы л д а р  ш а м а с ы н д а  С ы з д ы қ 

 Кене  сарыұлы Қырғыз еліне келген. Олар үй тігіп, 

мал сойып, құрметпен қарсы алған. Қырғыз, 

қазақ тан Орман ауылына 17 ақын жиналған. 

Со лардың ішінде Жамбыл да болған. Қырғыз 

ағайындар басында әкесінің кегін қуып келді деп 

Сыздықтан сескеніп, қысылса да соңынан райла-

сып с�йлескен. Сонда Сыздықтың айтқаны мынау 

еді депті  Жамбыл хатшысы Ғалиға:

– Мен сендермен шабысқалы  келгем жоқ, 

табысқалы келдім. Сен де туысқанымсың. Жан 

ашуы үстінде әкемді �лтірдің деп кінә қояр  жайым 

жоқ. Жалғыз-ақ тілегім: әкемнің сүйегін бер – 

аталарыма қосайын, алтын жүзігін бер – қолыма 

салайын, сарықасқа ерін бер – астыма мінейін, 

бұйымтайым осы, – дейді.

Қырғыз ағайындар Кенесарының алтын жүзігі 

мен сарықасқа ерін береді де, сүйегін тауып бере 

алмайды. «Он бір жыра» деген жерге к�мілген екен, 

білетін адам �ліп қапты деп жауап береді.

– Қап, болмас! – деп отырды да Сыздық 

сарықасқа ердің басын қанжармен қақ айырып ша-

уып, жіліншік-жіліншік алтындарды алды. «�кемді 

�лтіруін білсеңдер де, алтынын алуды білмеген 

екенсіңдер. Уақасы жоқ, бұйырған нәсіп қой!» деп 

қалтасына салды дейді. Жамбыл «Сыздыққа» деген 

�леңді сонда айтыпты. Ақынның аузынан жазып 

алған әдеби хатшысы – Ғали Орманов».

Енді оқырмандарға �леңді танысты райық. Онда 

мынадай жолдар бар:    

«Сәлем бердім алдияр,

Орын бердің қасыңнан. 

Сен бір қалған к�з едің, 

Кенесары асылдан. 

Сыздық атың жайылды. 

Бұл �ңірге жасыңнан. 

Айбатыңды к�ргенде, 

Дұшпандарың бас ұрған. 

Даңқыңды естіп жүруші ем, 

Шартарапқа шашылған. 

Ақжүзіңді к�рген соң, 

Енді мауқым басылған. 

Ауылға жүр, қонақ бол, 

Атап алып, атмініп, 

Ағайынға беріп қол, 

Аттанарсыз, Сыдеке, 

Ата жолы деген сол! 

Арнап келіп алғаның, 

Алтын жүзік, сарықасқа ер. 

Атаңыздың аруағын, 

Сыйлайды екен бір тайпа ел, 

Екеуінің қалғаны – 

«Он бір жыра» деген жер».

Мұндағы назар аударатын нәрсе – «Он бір 

жыра» деген жер аты. Ол �леңде де, оған берілген 

түсі нік те де қайталанып тұр. Оны бізге жеткізген 

Сыздық сұлтанның 1884 жылғы Қырғыз еліне 

келген сапа  рына куәгер, сондағы болған оқиға-

ны к�зімен к�ріп, бар әңгімені құлағымен естіген 

Жамбыл ақын. Ал айтқан – соның алдындағы 

жағдайдан хабары бар қырғыздың с�з ұстаған 

қария лары. Айыпты болып отырған олар Сыздық 

сұлтанды алдай алмайды ғой. Білгендерін жеткізген.

Егемендік пен тәуелсіздіктің лебі есе бастаған 

90-жылдардың басында Алаш ардақтыларының 

аттары ашық айтыла бастады емес пе?! Міне, сол 

кезде жұртшылық арасында Кенесары ханның басы 

мен сүйегін іздеп табу ж�нінде қуатты қоғамдық 

пікір �ріс алғанынан ел жақсы хабардар. Сонда 

осы жолдардың авторы Ғылым академиясына 

барып, екі үлкен ғалымға жоғарыдағы �лең мен 

түсінікті апарып к�рсеткені бар. Олар мұны 

елеп-ескеретіндіктерін айтып, уәде берген. Бірақ 

жұмыстары к�п болды ма, дерек аяқсыз қалды. 

Содан бергі уақыт аралығында Кенесары ханның 

қолға түсіп, к�з жұмған жері Тоқмақ т�ңірегі, 

Кекіліктау мен Алмалы аумағы, Борды сайы 

деп айтылып, жазылуда. Жерленген жері де сол 

маңайда деген жорамал жасалуда. Ал «Он бір жыра» 

ауызға алынбайды. Біз бұл үшін ешкімге ренжіп 

немесе біреуді кінәлаудан аулақпыз. Ойымызда 

жоғарыдағы �лең мен оған жазылған түсініктегі 

дерек ескерілсе, зерттеушілердің есінде болса деген 

�тініш, тілек қана бар.

1995 жылдың күзінде маған содан  

14-15 жыл бұрынғы жолсапарлар да 

жүргізген қойын дәптерлерімді ақтарып, 

олардан Соколов-Сарыбай кен байыту 

комбинатындағы магнит аномалиясын 

алғаш рет ашқан ұшқыш Сургутановтың 

Свердловск  қаласындағы адресін іздеуіме 

тура келді. Уақыт табынан сарғая бастаған 

блокноттарымды бірінен кейін бірін алып 

парақтап отырғанмын.  Бір кезде 1980 

жылғы қоңыр мұқабалы қойын дәптер 

бетінен: «�бітхан  Оразалиев,  Луговой 

асыл тұқымды жылқы зауытының 

атбегісі. Ол 1960 жылы Египет жеріне 

барып, Біріккен Араб Республикасының 

президенті Гамаль Абдель Насерге Кеңес 

Одағы тарапынан сыйға тартылған 

арғымақты табыс еткен жан» деген 

с�йлемдерді ұшыратпасым бар ма? Міне, 

қызық! «Бұл деректі содан бері қалай 

ұмытып кеткенмін, қалай ғана байқамай 

келгенмін? Енді қайткенде де баруым 

керек, бұл кісіні міндетті түрде іздеп 

табуым қажет» дедім ішімнен күбірлей 

с�йлеп. С�йттім де, осы фактінің кезінде 

қойын дәптеріме түсуіне себепші болған 

т�мендегідей оқиғаны есіме алдым.

...1980 жылдың к�ктемі еді. Ол кездері 

«Лениншіл жас» газетінде істейтін мен 

маршал Г.Жуковтың  сонау 1945 жылғы 

Жеңіс парадында Қызыл алаңға мініп 

шыққан ақбоз атының кейінгі тағдыры 

Қазақстанға келіп тіреледі дегенді естіп, 

осы Луговой жылқы зауытында үш күнге 

жуық уақыт жүргенім бар. Шаруашылық 

орталығы К�гершін селосындағы к�не-

к�з қарттарды жинастырып сұраймын, 

кеңседегі елуінші жылдарға қатысты 

құжаттарды ақтарыстырып к�ремін, 

жылқы зауытының сол кездегі  директоры 

Иван Афанасьевич Финько дан бастап 

барлық мамандармен әңгімелесемін... 

Ақыры бәрі де рас болып шықты. Қалай 

дейсіз ғой?

1935 жылы бір топ түркімен шабан-

доздары Ашғабадтан Мәскеуге дейінгі 

аралықты салт атпен жүріп �туге бел 

байлайды. Сапар сәтті аяқталғаннан 

кейін оларды маршал К.Ворошилов 

қабылдаған. Сонда түркімен жігіттері 

Климент Ефремовичке Араб-Қазбек 

есімді жас ақалтеке арғымағын сыйға 

тартады. Содан ол Мәскеу маңындағы 

Кеңес Армиясының Орталық спорт 

клубында ұйымдастырылған түрлі жа-

рыстарға қатысып жүреді де, 1945 жылы 

бұл арғымақты маршал Г.К.Жуков 

Қызыл алаңдағы Жеңіс парадына мініп 

шығады. Ал 1948 жылы Араб-Қазбек 

айғыры С.М.Буденныйдың нұсқауымен 

Мәскеуден Қазақстандағы Жамбыл 

облысының Луговой жылқы зауытына 

жіберіледі. Содан үш жыл �ткен соң... иә, 

үш жыл �ткен соң бұл арғымақ «ғасыр 

пырағы» атанған әйгілі Абсенттің әкесі 

атанады.

Осы деректерді  тауып,  керекті 

құжаттардың бәрін алып, жолға жи-

налып жатқанымда, Луговой жылқы 

зауыты парткомының сол кездегі хат-

шысы Махан Иісбаев мынадай қызық 

әңгіменің ұштығын шығарды. «Біздің 

осы шаруашылықта,– деді ол кісі,– 

�бітхан Оразалиев деген жылқышы 

бар. Алпысыншы жылдардың басында 

ты жиын да  солай  басталды. Мен жолбас-

шы араб офицердің нұсқауымен ипподром 

алаңына шықтым да қаз-қатар болып 

сап түзеген құрметті қарауылдардың 

ара сымен Мастерді жетектеген күйі три-

бунаға қарай беттедім. К�ріп келемін, 

бір мезетте қасында екі-үш адамы бар 

президент те маған қарама-қарсы жүрді. 

Арақашықтығымыз шамамен 10 метрдей 

тұсқа тақағанда жоғары шенді офицер 

саптан шығып, Гамаль Абдель Насерге 

рапорт берді. Ал диктор болса иппо-

дром алаңын жаңғырықтыра араб, орыс, 

ағылшын тілдерінде бұл арғымақтың 

Египетке Кеңес Одағынан келген сый 

екенін хабарлады. Сол мезетте президент 

жақындап келіп менімен күлімсірей аман-

дасты. Содан кейін салалы саусақтарымен 

Мастердің жалын сипап, сәл ойланып 

тұрды да атты алып кетуге белгі берді. Ал 

�зі трибунаға беттеді. Осы кезде б�тен 

адамның жетегінде кетіп бара жатқан 

асылтекті арғымақтың арқырап тұрып 

кісінемесі бар ма? «Жануар-ай»... дедім 

ішімнен. С�йттім де, жүрегім жұлынып 

кеткендей болып, жанарыма жас тола кері 

бұрылдым.

– Елге қалай қайттыңыз?

– Каирдегі халықаралық ауылша руа-

шылығы к�рмесі 2 айдан астам уақытқа 

созылды. Осы байқау біт кенше Египет 

астанасында болдым. Ақыры к�рме де 

аяқталды. Конкурс нәтижесі шығарылған 

кезде Кеңес Одағынан апарылған асыл 

тұқымды малдар бірінші орынға ие болды. 

К�рмеде Қытай Халық Республикасының 

павильонынан �рт шығып, жанып кеткені 

есімде. Байқау біткеннен соң 2 ай 15 күн 

дегенде мен ұшақпен Мәскеуге қайттым. 

Луговойға келсем, Ауылшаруашылығы 

министрлігі ескерткіш ретінде радиоқа-

былдағыш жіберіпті. Зауыт директоры 300 

сом сыйлық берді. Бұдан 35 жыл бұрынғы 

аталмыш сапардың қысқаша тарихы міне, 

осындай қарағым.

...�бекең осыны айтты да үнсіз қалды. 

Мен кеш батпай тұрғанда  Жамбыл – Ал-

маты күре жолына жетіп алайын деген 

оймен қайтуға жиналдым.

Ақын Жамбыл Жабаевтың 1946 жылы 
жарыққа шыққан толық шығармалар 

жинағындағы «Түсініктер» бөлімі. Осында 
жыр алыбының «Сыздыққа» атты өлеңіне 

берілген анықтама бар. 

Египетке барып, Гамаль Абдель  Насерге 

Кеңес Одағы сыйлаған арғымақты 

жеткізіп қайтқан. Қазір ол кісі ауыл-

да жоқ, таудағы қыстауда. Қажет деп 

тапсаң, қызығушылық білдірсең жер аяғы 

кеңігенде кел. Жолықтырамын».

Іздеп барған әу бастағы тақырыбым – 

маршал мінген ақбоз ат туралы фактінің 

табылғанына малдандым ба, жоқ әлде одан 

кейінгі қат-қабат жұмысбастылықтың 

салдары ма, білмеймін, әйтеуір мен 

содан бері бұл деректі шынымен-ақ 

ұмытыппын. Енді, міне, арада 15 жыл 

�ткеннен кейін бәрін де қайтадан ба-

сынан бастауға тура келді. Алдымен: 

«Осындай ақсақал бар ма, жоқ па?» 

деген мазмұнда К�гершін ауылдық 

әкімшілігіне хат жазылды. Содан 

кейін редакцияда �зіммен бірге 

жұмыс істейтін, сол шаруашылықта 

туып-�скен Қыдырәлі Қойтаев де-

ген жігіт табылды да, �бітхан қартқа 

ауызша сәлем айтылды. С�йтіп, 

бәрі реттелді-ау деген кезде Луговой 

жылқы зауыты қайдасың деп жолға 

шықтық.

...Біз келгенде �бітхан ақсақал 

кенже баласын үйлендіріп болып, «уһ» 

деп есін жиып отырған беті екен. Үй 

иесі сол кезде жасы алпыстан жаңа 

асқан, орта бойлы, атжақты адам-тын. 

Бір байқағаным, ол кісі жүрген кезде 

аяқтарын екі жағына салмақ 

с а л а  т е ң с е л і п  б а -
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«АБАЙДЫ» СТАЛИНДІК СЫЙЛЫҚҚА 
ҰСЫНУДАҒЫ ТАҒЫ БІР ТАЛПЫНЫС

1945 жылдың басында ҚазХалком 

кеңесі кезекті мәрте �уезовті Сталиндік 

сыйлыққа ұсынуды қолға алды. Тағы да 

жазушының жолы болмады. Енді, оның 

кандидатурасына Александр Фадеев қарсы 

шықты. 1945 жылғы 20 наурыздағы Сталин 

сыйлығы бойынша Комитеттің пленумын-

да ол былай деп мәлімдеді:

«Қазақ прозасы үшін бұл шығарма дара 
және мағыналы, �йткені Қазақстанда 
проза болған емес және �уезов ондағы 
бірден-бір мәдениетті, аса білімді жазу-
шы. Бұл дүние үлкен жүрекпен, талантты 
жазылған. Қазақстан туралы жазылғандар 
тым аз. Тайпалар тартысы, әлеуметтік 
байланыстар, орыстармен қарым-қатынас 
�те бедерлі, күшті бейнеленген. Мінез-
құлықтар қызық, әйтсе де бірінші том сю-
жет жағынан үзіліп қалған сымдай. Сюжет 
жүйесі жоғалып кетеді. Абайдың �зі әлі Абай 
емес, ол небәрі 25 жасқа толып, жазбаған 
кезі. �уезов қартайып тұрған жаста емес, 
еңбек ете берсін. Шығарма шикі» (РГАЛИ, 

ф.2073, оп.1, д.11, 13 б.).

Сыйлық бойынша Комитет пленумы-

ның ресми қатарында «Абайдың» бірін-

шіден аударма жұмысының аяқталмағаны, 

екіншіден кітаптың тек бірінші б�лігі ғана 

жарияланғандықтан шегерілгендігі айты-

лады (РГАЛИ, ф.2073, оп.1, д.15, 4 б). 

Есесіне, �уезов кандидатурасын 

 Сталин сыйлығы бойынша комитетте 

бірнеше мәрте ұсыну Мәскеудің «Октябрь» 

журналы редакциясының тарапынан қазақ 

жазушысының романына қызығушылық 

туғызды. Онда да аударма сапасымен 

қанағаттанбай, қолжазбаны талапқа 

сай орындауға �уезовтің �тінішімен 

жазушының сыралғы досы Леонид 

 Соболев кірісті. «Абай» романының 

б і р і н ш і  б � л і г і  1 9 4 5  ж ы л ғ ы 

«Октябрьдің» жетінші, сегізінші 

кітапшасында шықты. Екі сан-

да да редакторлар Соболевтің 

редакциялық етуімен мәтінді 

орыс тіліне А.Никольская мен 

Т.Нұртазин аударды деп к�рсетті 

(Истрина мен Мүсіреповке ешкім 

сілтеме жасамайды). 

Сол 1945 жылы «Абайдың» бірінші 

б�лігі «Советский писатель» баспасы-

нан жеке кітап болып шықты. Кітап 

ішінде романды Соболев басшылығымен 

аударғандар А.Никольская мен Т.Нұртазин 

деп нұсқалаған. Уақыт ағымында кейбір 

басшылықта �уезовті  тағы Сталин 

сыйлығына ұсыну ойы туды. Ұсынушылар 

туралы мәселе Кеңес жазушыларының 

15 наурыз 1946 жылғы Президиумында 

қаралды. �йткенмен, Президиум тек қағаз 

жүзінде �тті. Шын мәнінде отырысқа күллі 

орынбасарлар, к�мекшілер және түрлі 

жолбикелер келді. Негізгі айқас  Федор 
Панферов, Аркадий Первенцев, Вадим 
 Кожевников және басқа да адамдардың 

кандидатурасы айналасында болды. �деби 

кеңсе шенеуніктері ұлттық әдебиет олар-

ды толғандырмайтынын жасырған жоқ. 

Пақырлар жасырын ойын ережесін сақтап, 

тізімге небәрі екі-үш республика �кілдерін 

қосуға дайын еді.

 Мифтік Президиум республика 

кандидаттарын әбден сілесі қатып шар-

шап, отырыс шымылдығын жабар кезде 

талқылады. Қыс қаша хабарды «Совет-

ский писатель» бас пасының қызметкері 

С.Бородин  жасады. 

«Біздің баспада, – деп түйді  Бородин. – 

;ндірісте үш кітап – М.�уезовтің «Абайы», 
Айбектің «Науайы» және Зарьянның «Пап 
патшасы» жатыр. Бұл үш кітаптың бәрі 
тізімде бар, олардың бәрі бұл жиналыс үшін 
мүлде әртүрлі реңк алады. Мұхтар �уезовтің 
«Абай» романы оның шығармасының бірінші 
б�лігі болып табылады және ол Абайдың жас 
шағын қамтып, характерлер қалыптасуын 
қадағалайды. С�йтіп, еңбектің ең жауапты 
б�лігі автордың тартпасында жатыр және 
ешкімге белгісіз. Сондықтан маған еңбектің 
бірінші негізгі б�лігі аяқталмағандықтан 
«Абайдың» алғашқы жартысын талқыға 
ұсынуға болмайтын еді деген ой келді» (РГА-

ЛИ, ф.631, оп. 15, д. 769, 59 б). 

Одан соң отырысты басқарып отырған 

Михаил Добрынин с�з қыстырды. Бұл 

сыншы белорус әдебиетінің маманы бо-

лып саналатын. Белорус қаламгерлері 

�з шығармашылықтары туралы оның 

мұрнына иісі де бармайтынын айтатын. Жа-

зушылар одағынан Дмитрий Поликарпов ты 

шығарғаннан кейін ОК үгіт-насихат б�лімі 

Добрынинді шығармашылық ұйым ның 

жауапты хатшысы етіп бекітті. Ол бұнда 

�зін асқақ ұстады. Бірақ аса ас тамшылық 

оның болмысына бітпеген еді. 

«�уезов романының («Абай» романы) 
бас кейіп кері әлі қалыптасу үстіне екені 
ақиқат, – деді Добрынин. – Абай әлі 
ашылған жоқ. �уезов жағдаяттардың жай-
жапсары мен әкесі туралы жазбағанда да 
бұл б�лім бәрі бір қызық к�рінетінін пайым-
дап к�ріңіз. Ол 1945 жылы шыққан еді. Оны 
қалай 1946 жыл ға б�луге болады» (РГАЛИ, 

ф.631, оп. 15, 769, 60б.). 

«Екінші б�лімі жазылып болғанда тап-

сырамыз» деп жауап қатты Добрынинге 

Бородин. 

Одан кейін тағы бірі эстетика ма-

маны Иван Астахов бес тиынға таты-

майтын с�зді қойып қалды: «Мен Абай 
туралы пьесаны білемін, – деп к�кіді бұл 

қайраткер. – Ойы түгел айқын. Оның түп 
қазығы Абай дарынды ақын болып, халық 
жүрегіне жол тауып, халықтың тілін 
бойына сіңіріп, сонымен қатар �з халқының 
кеңес халқымен терең, дұрыс ілгерірек 
қарым-қатынас орнатуға саяды. Абай 

пен болмыстың деректі салмақты, енжар 

(...) Осылардың бәрі қосыла келіп әлдебір 

буалдыр былжырақ бейнені туғызады» 

(РГАЛИ, ф.618, оп.15, д.7, 5 б.).

Романның аудармашысы Леонид 

 Соболев к�п нәрсеге айқындық берер еді. 

Дегенмен, атақты жазушы �уезов кітап-

тарына суып үлгергенін адал мойындады.

«Менің роман жоқ және оны қайта 

жазу керек екеніне к�зім жетті, – деп мү-

ләйімсіді ол. – Бұндағы айтылғандардың 

бәрі �те-м�те қызық жайлар, егер айтар 

болса, қызықты болар еді. Алайда роман 

жазылып бітті, оны не мүлде сызып тастап, 

қайтадан жазу керек, не қазіргі жағдайға 

бейімдеп шыңдай түссе болады. Қазіргі 

айтқандай, романды қайта қарауға болма-

са, басқа үшінші жол жоқ» (РГАЛИ, ф.618, 

оп.15, д.7, 33 б.).

4кінішке қарай, одан әрі Соболев т�те 

�уезовті с�гуге дейін барды. Ол сюжет 

пен композиция мәселесінде �уезовтен 

да білгір деп есептеп, қазақ әріптесіне �з 

к�зқарасын таңды. Ал �уезов к�п ретте 

оған құлық қоймады. Мәскеулік әдеби 

генералды ашындырып �уезов жоқта жа-

жоғары оқу орындарындағы 15 жылдық 
қызметіме күйе жағып, жүйелі түрде табан-
ды антикеңестік әрекетке балайды.

Бұл мақаланың негізі нақты, қатал 
талапшыл, большевиктік шынайы сын 
емес, беделді республикалық басылымның 
беттерінде адал кеңес жазушысы, мәдениет 
майданы қайраткері, шынайы кеңес азама-
тын анайы айыптау тұрғысына құрылған 
– бұл жарияланым тапсырыспен және 
қорлайтын мақсатта туып отыр. Менің 
қызметімді және жеке басымды қатыгез 
мұқатуға келіспей, қайсыбір ресми тәсіл-
дер мен әрекет ете алмағандықтан, <мірдің 
бұндай т<згісіз жағдайында, мен сияқты 
бүкіл партиядағы, партиясыз қызмет кер-
лердей сіздің құзырыңызға жүгініп отырмын.

Кеңес жазушылары, ғалымдарының 
әкесі әрі досы ретінде <зімнің кеңестік 
 Отаныма ың-шыңсыз қызмет ете беру үшін 
менің қызметімді, мәдениет майданының 
қарапайым еңбеккерінің есімін ақтап алуға 
к<мектеседі деген <тінішпен Сіздің әділ 
және жоғарғы қазылығыңызға салып жүгініп 
отырмын».

М�СКЕУДІҢ 
МАЙШЕЛПЕГІ

Кейбір жанама мәліметтер бойынша, 

1947 жылы жазда �уезовтің тағдырын 

Литваның шығармашылық пен ғылыми 

ортасында осындай дау-дамайда аздаған 

тәжірибе жинақтаған ВКП(б) ОК жаңа 

хатшысы Михаил Суслов шешті 

деседі. Жаңа жел соғысының лебін 

сезініп, сол кездегі Қазақстан бас-

шысы Шаяхметов атақты авторды та-

лауды тоқтатуға пәрмен береді. Алматыда 

ж�пелдемеде қазақ тілінде «Абайдың» 

екінші томын шығарды. 1947 жылға қарсы 

«Литературный Қазақстан» альманағында, 

Мәскеудегі «Дружба народов» журна-

лында, Мемәдеббаспасы мен «Советский 

писательде» т�рт мәрте орыс тілінде жа-

шығармашылығының альфасы мен оме-
гасы, міне, қандай. Бұл кітапта бар идея 
соған шоғырланған болса да, осы идеяны 
мінездей алмайды, тіпті оның ишарасы да 
байқалмайды. Бұл шығарманың талантты 
жазылғанын лайықты бағалай отырып, 
біз ұлттар әдебиетіне мән-мағына беруді 
ескере отырып, идеясының нобай-сызығы 
да жоқ дүниеге баға беруге қалай дәтіміз 
баратынына таңғаламын. Қырсық шал-
маса Мұхтар �уезов екінші б�лімін жазып 
бітіргенде ғана қара қылды қақ жарғандай 
қазылық еткеніміз ләзім» (РГАЛИ, ф.631, 

оп. 15, д.769, 62-63 б.). 

құйтыңдап, аударма мерзімін ұзартып, дер 

кезінде ұзақ уақыт Соболевке қолжазбаның 

дайын үзінділерін бермегендіктен �уезов 

кінәлі болып шықты. 

Осылай с�збұйдалыққа кімнің кінәлі 

екенін түсінбей, «Знамя» проза б�лімінің 

меңгерушісі Василий Катанов 1949 жылғы 

14 желтоқсанда жазушыға хат жазды: 

«Ғизатлы Мұхтар Омарханұлы!

Ғафу етіп, Л.Соболевке романыңыз-

дың үшінші кітабының жаңа тараула-

рын қашан беретініңізді хабарласаңыз. 

Журналдың к�ктемгі  сандарында 

жариялауға үшінші кітаптың аудар-

масын 1950 жылдың басында алуды 

есеп тегенбіз, ал Леонид Сергеевич бізге 

кейбір тараулардың жоқтығынан ау-

дарма жұмысы тоқтап тұрғанын ха-

барлады. Сіздің қолжазбаңыздың алу 

мерзімінің анық-қанығына к�з жеткізіп, 

журналдың қай н�мірінде жариялай-

тынымызды айқын белгілегіміз келеді» 

(РГАЛИ, ф.618, оп. 13, д.155, 34 б.). Одан 

соң,  Соболев жолма-жол аударманың 

к�п тұсы қанағаттандырмайтынына 

сілтесе, �уезов аудармашының тұтас 

қатысты жасырын сыр да, құпия хабар да 

жоқ. «Бұдан 2073 қордың 3 бабы, 9 хат-

тама істе к�птеген құжаттардың үзіндісі 

мейлінше мол келтірілген «Қазақстан 

шенеуніктерінің Мәскеуге шабуылы» атты 

зерттеуді оқып шыққанның �зінде к�зі 

оңай жетеді. Бәлкім, Горяеваны қайсыбір 

ашк�здік пен кекшілдік әуендері билеп 

кеткен шығар. Одан неге Россия мен қазақ 

оқымыстылары зардап шегуі тиіс? Сауал: 

қашанға дейін Горяева жігерсіздік таны-

тып, �зімбілермендікке салына береді? 

Қазақтың ұлы классигі Мұхтар �уезов 

туралы оқушы әлем ешнәрсе білмеуіне жа-

нын салатын Горяева, Злобин, Яковлевтей 

қызметтегі «әулие үштікке» Росмұрағаттың 

жетекшісі Артизов қалай т�зеді?

«АБАЙДЫҢ» НЕГІЗГІ 
АУДАРМАШЫЛАРЫН К�РСЕТУГЕ 

БАСПАЛАР НЕГЕ ЕНЖАР

1949 жылдың басында �уезов бірінші 

дәрежедегі Сталиндік сыйлықты алды. 

Табанда «Абайдың» екі кітабын қайта 

бастырудың мәселесі туды. Мәскеудің 

Осындай б�стекі с�здерден кейін �уезов 

Сталиндік сыйлыққа ұсыныл ған дардың 

ішінде болмағаны түсінікті. Бір неше айдан 

кейін аспаннан шұға жауғандай болды. 

�уезовті жапа-тармағай мақтай бастады. 

«Литгазетада» В.Жирмунский, К.Зелинс кий, 

«Новый мирде» Л.Климович, «Из вес тияда» 

П.Скосыров қолды-аяққа ти гізбеді. Жазу-

шы даңқ пен абыройға б�ленді.

ҚАУЕСЕТ ҚАУПІ 

1947 жылғы 21 ақпанда жай түскендей 

күн күркіреді. Бұл күні Қазақстан Компар-

тия сы Орталық Комитеті Қазақ КСР 

Ғылым академиясы Тіл мен әдебиет инс-

ти ту тының жұмысындағы сыңаржақ саяси 

қателер туралы қарар қабылдады. Бұл 

 құ жатта жеке �уезовтің �з басына к�п 

тиісті. 

«Қазіргі Қазақстан жазушыларының 
к�рнектілерінің бірі – �ткендегі М.�уезовтің 
буржуазиялық-ұлтшылдық идеология-
ны насихаттаған антикеңестік әдеби 
қызметіне тікелей мақсатты түрде сипат-
тама берілмеді» деп атап �тілді қарарда. 

Сонан соң, ықпалды шенеуніктердің 

әл   декімі �уезовке жазушының ешнәр-

се  ден секемденбеуін айтты. Небәрі оны 

пар     тия лық қаулыға қосып жазды, әйтсе 

де, одан ешқандай қорытынды жасауға 

болмайды. 

Айтқандай, жазушыны екі айдай 

қоз ғаған жоқ. Анықталғандай, қарсы 

қауесетті дабырайтып таратқан білетін 

адамдардың айтуынша, �уезовке түк 

жаманшылық ойламайтын ВКП (б) ОК 

үгіт-насихат басқармасының бастығы 

Георгий  Александров болып шықты. Бірақ 

1947 жылдың басында Александровтың 

�зі тырнағына ілініп тұрды. Бұл жоғарғы 

лауазымды партия қолғанаты ол кезде 

балға мен т�с арасында болып еді. Бір 

жағынан ол тікелей ВКП(б) ОК хатшысы 

Ждановқа тәуелді болса, екінші жағынан 

– Ждановтың емес, к�бісі Маленковтың 

адамы деп есептейтін. Сұмдық сәт пай-

да болды: мырзалар қырқысқанда, құл-

құтанның т�бе шашы тік тұрды. 

Кремльдегі күштердің салмағын без-

бендей келіп, Қазақстан басшылығы 

Ждановқа арқа сүйеп, 1946 жылдың екінші 

жартысында Жданов ұдайы сілікпесін 

шығаратын Ахматова мен Зощенко та-

рихымен ұштастырып, �уезов ісін соған 

жатқызуға тырысты. Мәскеудің ыңғайына 

жығылып, Алматы атқамінерлері �уезовті 

құртуға пәрмен беруге ыңғайланды. Құны-

кер міндеті таяудан бастап жазушының 

сенімді серігі болып саналатын Бәйішевке 

тапсырылды. 1947 жылғы 14 наурызда бұл 

қайраткер суреткерді жергілікті баспас�зде 

масқаралық бағанына жапсырды. �уезов 

күйініп, Сталиннің �зіне жазуға бекінді. 

«Қазақ Республикалық «Социалистік 
Қазақстанның» осы жылғы 14 наурыздағы 
жолдас Бәйішевтің мақаласында маған ауыр 
кінә тағып, 30 жылдық бүкіл жазушылық, 
ғылыми-зерттеушілік және Қазақстан 

АРАСАТ
пен ҒАРАСАТ

рияланып үлгерді. Білетін адамдардың 

айтуынша, бұл томның аудармасын 

жасаған Никольская еді. 1948 жылдың 

тамызында Республика Жазушылар одағы 

�уезовті Сталиндік сыйлыққа ұсынуды 

ұйғарды. Расымен де, Қазақстанның әдеби 

қаймақтары «Абайдың» авторынан басқа 

ұсынушылар қатарында С.Мұқанов пен 

Ғ.Мұстафинді кіргізді. 4з бастамаларын 

Қазақстан әдебисардарияты ресми түрде 

1948 жылғы 11 желтоқсанда толтырып, 

соған сәйкес құжаттарды Сталиндік коми-

тетке жолдады. Орталық баспас�з �уезовке 

қандай мақтаус�з  айтты? Оны мақтады, 

нақтылап айтсақ, Зоя  Кедрина «Правда-

да», В.С.Иванов «Литгазетада» аяғын 

жерге тигізбеді. Онан соң  Шаяхметов те 

қыбырлай бастады. Оның бастамасымен 

республиканың ОК шешім қабылдады: 

«ХІХ ғасырдың ортасындағы қазақ 

халқының �мірі туралы баяндайтын 

Мұхтар �уезовтің «Абай» романы қазақ 

кеңес әдебиетінің үздік шығармасы болып 

табылады. Автор социалистік реализм ая-

сында қазақ әдебиетінің іргетасын қалаған 

ағартушы-ақын Абай Құнанбаевтың 

жарқын да шынайы бейнесін сәтті жасаған. 

Қазақстан БКП(б) ОК жазушы Мұхтар 

�уезовтің «Абай» романын 1948 жылғы 

әдебиет бойынша Сталиндік сыйлыққа 

ұсынуға қарар қабылдады». Сонымен бірге 

1949 жылғы 17 ақпанда �уезовтің канди-

датурасын бұрынғы ОК үгіт-насихатының 

басшыларының бірі А.Еголин басқарған 

М.Горький атындағы әлем әдебиеті инсти-

туты да ұсынды. Сталиндік Комитетке �з 

�тінішін Кеңес Жазушылар одағы прези-

думы да (қол қойған Анатолий Софронов) 

жолдады. 

Бұнда тағы бір сәтті айта кету орын-

ды сияқты. Сол кездегі ереже бойынша 

Ста линдік комитетке басқа әртүрлі құ-

жат  тармен қосып, ұсынылған адамның 

�мірбаянын тапсыру керек еді. С�йтіп, 

міне, �уезов 1930 жылғы қамау, басқа 

уақыттағы қатаң бақылауда болған шырға-

лаңдар туралы бір ауыз с�з айтыл маған 

�з �мірбаянының сол нұсқасын жіберді. 

Неге �йтті? Бұл үкімет жазушыға бәріне 

қол сілтеп �ткен жылдардағы қа маудың 

барлығын кешірді деген с�з бе?

ТҮЙІН

Ресей Мемлекеттік академиялық әдебиет 
институтының директоры табан астында 
�уезов туралы мағлұматтардың біраз б<лігін 
құпия қалдырды. Неге? Бұл <зімбілер мен 
<рк<кіректің қолын кім қағады?

Бұл санның жарыққа шығуына қол 

қойған кезде РГАЛИ директоры  Татьяна 

Горяева бұл автордың қаперіне хат жазып, 

осыдан бастап 75 жылға дейін барлық 

зерттеушілерге 2073 қордың, оның ішінде 

9 хаттама істің 3 бабы жабылатынын 

хабарлаған болатын. Бұл қорда ресейліктер 

мен қазақтар әзір білмеуге тиіс к�п 

мағлұмат сақталып тұр-мыс. �йткенмен, 

бұл бумада әлдекімнің жеке бас тіршілігіне 

сауысқаннан сақ редакторлары �уезов 

романының орыс тіліне аударған екі 

 аудармашы да әдебиетші Никольская 

мен Нұртазин бұрын қуғынға ұшырап, 

әлі сотталғаны алынбағанын қазбалады. 

Сақтануды мақұл санап, «Советский 

 писатель» баспасы 1949 жылғы жазда «Абай» 

романын жарыққа шығаруда сыртына 

қазақшадан авторлық аударма деп қысқаша 

хабармен шектеліп, аудармашылардың 

әкесінің атын к�рсетпеуді ұйғарды. «Мо-

лодая гвардия» баспасы басқа жолға түсті. 

Сол 1949 жылы ол «Абайдың» сыртында 

шын аудармашылардың есімдерін жасы-

рып, аудармасымен қазақшадан Леонид 

Соболевтың редакторлығымен шықты деп 

хабар берді. 

Бір  жорамал былай.  1949  жылы 

«Абайдың» алғашқы екі кітабының қайта 

басылымын к�ргенде Никольская қатты 

қабарыпты. Ол шағым жазғандай. Кеңес 

Жазушылар одағы бас хатшысының орын-

басары Константин Симонов комиссия 

құрыпты. Бірақ КЖО (Кеңестік Жазу-

шылар одағы) аппаратының қызметкері 

С.Евгенов жанжалды �ршітпеуге тыры-

сыпты. Жалпы Никольскаяның қолы 

ешнәрсеге жетпепті. 4зге жорамал бойын-

ша, ешқандай шағым болмағандай. Жай 

ғана Симонов бір жыл бұрын Никольскаяға 

Жазушылар одағына кіруге к�мектесіпті.

АБАЙ ТУРАЛЫ ҮШІНШІ 
КІТАПТАН ЭПОПЕЯ

1949 жылғы к�кекте Алматының бір 

журналында Абай туралы эпопеяның 

үшінші кітабы қазақ тілінде «Ақын аға» де-

ген атпен жарияланды. Шамамен сол шақта 

жаңа романның жолма-жол аудармасы да 

дайын болған еді. Жеме-жемге келгенде 

оны кім орындағанын әзірше анықтай 

алмадым. Тек бір ғана белгілісі жолма-жол 

аударманы �уезовтің жасамағаны. 

1949 жылдың 9 шілдесінің �зінде Вадим 

Кожевников қазақ жазушысымен басқа 

атпен «Абайдың кемел кезі» к�лемі 13 

баспатабақ жаңа кітабына келісімшартқа 

отырды (РГАЛИ, ф.618, оп.18, д.2, 5б.). 

Ол келісімшартта үшінші кітаптың 

жолма-жол аудармасын кім жасайты-

ны к�рсетілмегені айқын. Жұрт қауесет 

қылғандай,  Никольская Абай туралы екі 

кітапта алғашқы �зінің есімі тұрмаған 

соң қытығып келесі романға барудан бас 

тартқан дейді. Тығырыққа тіреліп жазушы 

тағы да Леонид Соболевке барды. 

1950 жылы 7 наурызда Кожевников-

тың орынбасары – Людмила Скорина 

екі шартқа, біреуі �уезовпен, басқасы 

Соболевпен қол қойды. 9 шілде 1949 

жылы жойылған шарттың есесіне �уезов 

«Знамяның» редакциясына  Леонид 

Соболевтің аудармасымен к�лемі 15 табақ 

болатын «Ақындар ағасы» деген атпен 1950 

жылғы 1 тамызға дейін �ткізуге �уезов 

келіседі (РГАЛИ, ф.618, оп.18, д. 3, 2б.). 

Оқиға ушыға бастады. Кейбір жанама 

жарияланымдардың негізінде Соболев 

тарауларды қайта қарастырудан бас 

тартқан-мыс. Қысқасы, даудың құлағы 

қылтия бастады.

1950 жылғы 29 наурыздағы «Знамя» 

журналында �ткен кеңес не к�рсетті? 1950 

жылы 29 наурызда одан әрі қай бағытта 

жылжу үшін «Знамяның» бас редакторы 

Вадим Кожевников арнайы кеңес �ткізді. 

Шынтуайтында, онда бас кейіпкер – кітап 

авторы �уезов болған жоқ. 

Кеңесті ашарда Кожевников бы-

лай деп мәлімдеді: «...біздің бәріміз ол 

еңбекті оқығанбыз және ең бастысы 

айтқандарымыздың бәрі В.В. (сол кезде 

«Знамя» проза б�лімінің меңгерушісі 

Катинов – В.О.) сабақ болып, нақ соның 

негізінде ұсыныстармен авторға хат жаза-

ды. �рбір с�йлеушіге к�п ауа жайылудың 

керегі жоқ, мейлінше іскерлік сипатта 

�рбігені игі, біз авторға жасаған кейбір 

ескертпелердің т�ңірегінде туындайды. 

Бұл к�п уақыт алмай, к�п пайда келтіреді» 

(РГАЛИ, ф.618, оп.15, д.7, 1 б.). Басты 

баян дамашы болып Александр Чаковский 

с�з алды. Кезекті редактурадан кейін қол-

жазба байдың тұрмысы мен аста-т�к тойды 

қыс қартудың нәтижесінде ұтты – әйтсе де, 

бірқатар қадау-қадау кемшіліктер әлі де 

бар деп мойындады. 

Олар (ақаулар – В.О.) т�мендегіге 

саяды:

Біріншіден, Базаралы мен ол тұлға 

артында тұрғандар, яғни халық және 

басқалар жүйесі әлі әлсіз таратылғандай. 

Базаралы кейбір тұстарда бейне бір да-

рашыл кейіпкер Гец Фон Берлихенген-

ге ұқсап кетеді (РГАЛИ, ф.618, оп. 15, 

д.7, 1 б.). «Ары қарай романда Ресей-

дің әлеуметтік ықпалының әсері де 

 Ча ковскийді ойға қалдыратыны айтылды. 

Оның ойынша, Қазақстанның дамып, 

�ркендеу үрдісіне Ресей ойының тигізген 

шарапатын �уезов нашар к�рсеткендей. 

Үшіншіден, Чаковскийге ұнамағаны – 

�біш пен Долгов бейнелері – бұлар �мірде 

болған адамдар (�біш – Абайдың баласы, 

ал Долговты Қазақстанда к�п уақыт тұрған 

халықшыл Долгополовтан к�шіріп алған)». 

Чаковскийдің байқауынша, романдағы 

Долгов әлеуметтік жүк к�теріп тұрған жоқ. 

«Егер Базаралыға келсек, – деп �зеуреді 

Чаковский. – Оған кешіруге болады, ол 

тарихи жағдайларға орай тәрбиеленген 

қазақты т�ңкеріскер ету қиын, десек те 

бұл жағынан қазақтар шешуші р�л атқарар 

болса да, Долговқа байланысты бұл мүлде 

пайдаланылмай қалған. Келтірілген құр 

жалпылама с�з саптау. Шын мәнінде 

нысанаға д�п тиіп жатпайды, сол мақсат 

үшін к�р қазу түсініксіз» (РГАЛИ, ф.618, 

оп. 15, д.7, 4 б.).

Чаковскийдің таққан басты мінінде 

�уезов романында Абай ақын ретінде 

к�рінбей қалады. «Абайда жыр ұшқырлығы 

жоқ, – деп күйіп-пісті Чаковский. – Бұл 

ортада ақын бар, ақын болғанда да аруақты 

ақын, туатын әннің әуезділігі жоқ (...) Бұл 

істің мән-мағынасы жоқ (...) Бұдан тыс 

Абай �з қал-қадерінше �мірбаянды дерек 

зушы үстіне шелектеп кір-қоқыс т�кті. 

«�уезов айтқанды қабылдамайды, тіпті 

оған тоңмайын, – деп шағынды ол «Знамя» 

журналының қызметкерлеріне... Базаралы 

тарихын еске алдым қанша айтса да, қанша 

жазсам да ол әлдекімнің Абайдан биік 

болғанынан қорқады.

Базаралы басынан не �ткенін тал-

дайық. Мен автордың жолма-жолын дағы 

ең алғашқы нұсқасын аламын. Базаралы 

атқа қонып, Абайдың сегіз жылқысын 

айдап кетіп, оны түзде сойды да, одан 

соң Базаралы билер сотына шақырылып, 

не болғаны туралы с�з қозғалады. Мен 

авторға айттым: – Білесіз бе, МХА-қа 

қойылымға кіріскенде: кейіпкер неге 

оң емес, солдағы есіктен шықты деп 

сұрайды. Ол МХАТ қой деді. МХАТ 

па, МХАТ емес пе, арға салып к�рсек 

қайтеді? Бәрі білетін Абайға жүгінеді. 

Ол халық ақыны, ұят-намысы, оны бәрі 

біледі. Үш кісі келеді. Бірі – жаманды-

жақсылы �мір сүріп жатқан орта шаруа, 

– оған бие әкеліп сойғанда – сойып 

ал, ал бір аптадан кейін жылқыны ба-

рымташылар алып кетті. Базаралы не 

істеді? Ол байдың емеурінін таныды. 

Бұнда қандай жағымды қылық бар? Ол 

түсіндіре алмайды. Ешкім де түсіндіріп 

бермейді. Абайға бақуатты �мір сүрген 

адам аттарды айдап әкеліп, сойып ал 

дейді, ал соңынан соңғы шалбарын 

сыпырып алады. Бұны Абайдың �зі 

түсіндіре алмайды, – себебі, шындықты 

айтқанда, – ол Қазақстан шекарасы-

нан тыс жерде шиеленіскен күресті 

білмейтін жұмысшы табы бар екенін 

білмей, түсіндіріп бере алмайды. Оны 

Долгов қана түсіндіре алады. Және бұл 

ықпалдың әсерімен қосымша жасалды, 

Долгов не болғанын түсіндіреді-міс. Де-

генмен, бәрібір ешнәрсе түсіндірілмейді.

Бұның бұл жердегі болып жатқан 

әңгімелердің бәрін авторға тықпалаудың 

қандай ауыр екенін сіздер түсінеді деп 

айтып отырмын. Сондықтан қалай істеу 

қажет? Бәрінен бұрын оны осында шақыру 

дұрыс» (РГАЛИ, ф.618, оп.15, д.7, 33-34 

б.б.).

Сонша шабылатын не болып еді? 

Түптің түбінде Соболев �уезовті аудармау 

(дәлірек айтқанда, оған берілген жолма-

жол аударманы редакцияламау) ниеті 

болмағанда автор үшін қайта жазып шығу 

керек пе еді. Ал бұл Мәскеудің атақты 

әдебиетшісінің жоспарында жоқ болуы 

табиғи құбылыс. Соболев «Түбегейлі түзеу» 

романының бұрынғы дақпыртын малда-

нып �з прозасын баяғыда тастап еді, енді 

біреудің дүниесін жүйелеп, одан жауһар 

жасауы қалды. Соболев әзіл үшін ызалан-

бай, «Знамя» редакциясындағы кеңесте 

�уезовті ағаш атқа мінгізіп шүйілді. 

Оның пікірінше, қазақ жазушысы тарихи 

шындықтан ауытқып, әлеуметтік тартысқа 

бармай, марксшылдарды елемеген болып 

шығады.

Аударған Аян НЫСАНАЛИН
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Ұлттық археологияның көрнекті өкілі

Ғылыми мектеп қалыптастырды

Ұлылардың ізін 
жалғаған...Бағалау – оқудың ажырамас бөлігі

ЖАҢАШЫЛДЫҚ 
жасампаздығы

Ауқымды міндеттер

Ғылымға адал болды

Алматыны зерттеуге көп үлес қосты

Белгілі ғалым, әйгілі археолог, та-

рих ғылы мы ның докторы, профессор, 

академик, Қазақстанның ең бек сіңірген 

ғылым және техника қайраткері Карл 

Молдахметұлы Бай пақов 79 жасқа қара ған 

шағында �мірден озды.

К а р л  М о л д а х м е т ұ л ы  Қ а  з а қ с т а н 

археоло гия сы ның қалыптасуына, елі міз-

дің археологиялық ғылыми ор та лы ғын 

құ рып, дамытуға, кә сіби мамандарды 

даярлауға, археология бойынша ха лық-

аралық ғылыми-тәжірибелік байланысты 

қалыптастыруға зор үлес қосты.

Бас археологтың жетекшілігімен әрі 

тікелей қатысуымен ежелгі және ортаға-

сырлық қа лалар зерттеліп, маңызды 

нысан дарды сақтау, қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілді. Қазба жұмыстары 

ел тарихына толықтырулар жасайтын тың 

мәліметтер берді. 

Карл Молдахметұлы Қазақстанның 

ар хеологиялық ғылымын қағазға түсіріп 

кеткен бірден-бір жалғыз ғалым. Карлға 

дейінгі қазақстандық археологтардың 

ешқайсысы Жібек жолы бойындағы 

к�птеген қалаларды, елді мекендерді 

жеке-жеке, нақтылап жазып, олардың 

тарихын Шығыстың, Араб тың, Парсының 

деректерінде кездесетін мә лі мет термен 

с а л ы с т ы р ы п ,  ж ү й е л і  т ү р д е ,  ү л к е н 

монографиялық зерттеу түрінде жазып 

қалдырған жоқ. Мұны Карл жасады. Карл 

1971 жылы Л.Ерзаковичпен бірге «Средне-

вековые города Казахстана на Великом 

Шелковом пути» деген алғашқы кітабын 

шығарды. Бұл кітаптың құндылығы 

сондай, мұнда бүкіл Жібек жолындағы 

 басты-басты елді мекендер, қалалар нақты 

аталып, олардың тарихы суреттелді. 

Карлды, шын мәнінде, Қазақстан 

археоло гиясының атасы деп атауға болады. 

4йткені одан бұрынғы �лкей Марғұлан, 

Кемел Ақышев сияқты үлкен ағаларымыз 

археологияға қатысты жеке қалалар мен 

мекендерді ғана зерттеп, сол туралы ғана 

жекелеген еңбектер жазып кетсе, Карл 

бүкіл Қазақстанның археология ғылымын 

жүйеге түсіріп, бүкіл ортағасырлық архео-

логияны хаттап, монографияға жүйелі 

түрде баяндап, бүкіл Қазақстан археология-

сын ғылыми түрде қағазға түсіріп кеткен 

ғалым. 

Карл Байпақов Алтын адамды алып, 

дүниежүз ін  аралап,  Қазақстанның 

ежелгі дәуірден бері қарайғы мәдениетін 

дүниежүзіне насихаттады. Дүниежүзіне 

Қазақстан архологиясының нәтижелері 

арқылы қазақ халқын танытты. Бір с�збен 

айтқанда, қазақ халқының тарихына, 

оның мәдениетіне білегін сыбанып, аян-

бай еңбек еткен тұлға, к�рнекті ғалым еді. 

Карлдың еңбегі Қазақстан тарихының 

іргетасы деп айтуға болады. 

Талас ОМАРБЕКОВ

Карл Байпақов – Қазақстан археоло-

гиясына еңбегі сіңген ғалымдардың бірі. 

С.Черников, М.Грязнов, �.Марғұлан, 

М.Қозыбаев, К.Ақышев, Х.Алпысбаев 

секілді ғалымдардың ізін басқан шәкірті, 

ал кейінгі 70-жылдары археологияға кел-

ген буынның ағасы, ұстазы еді. 

Орта ғасырлық археология бойын-

ша мектеп қалыптастырды. К�не түркі 

дәуірінен бастап пайдаланылған қазақ 

жеріндегі қала мәдениеті, жалпы урбани-

зация мәселелері Карекеңнің еңбегінде 

жан-жақты қарастырылды. 

С о л т ү с т і к  Ш ы ғ ы с  Ж е т і с у д а ғ ы 

мәдениеттің, діндердің тоғысы, Жібек 

жолы бойындағы мәдени орталық са-

налатын Қойлық қаласын зерттеп, осы 

қаладан мұсылман дінінің мешіттерін, 

будда дінінің храмдарын, христиан 

дінінің шіркеулерін ашты. Сол арқылы 

қазақ жері – Ұлы Жібек жолының 

бойындағы  тоғыстырушы, байланыс-

тырушы орталықтың бірі  болғанын 

дәлелдеді. 

Карекеңмен Шығыс Қазақстандағы 

буддалық храмды зерттеумен айналысқан 

кезінде жақын араластық.  Мен Шілікті-

Т а р б а ғ а т а й  � ң і р і н д е г і  с а қ т а р д ы ң 

ескерткішін,  ал ол кісі облыстың сұрауы-

мен буддалық храмды зерттеп, қайта 

қалпына келтіріп, реконструкция жа-

сау мәселесімен 3-4 жыл айналысты. 

4кініштісі, ол жұмыс бітпей қалды. 

Артында қалған шәкірттері барда Каре-

кеңнің ғылыми мектебі ұзаққа барады деп 

есептеймін. 

�бдеш Т�ЛЕУБАЕВ, 
тарих ғылымының докторы

Карл Байпақов – қазақ археология сындағы корифей-

лер дің бірі. 1991 жылы Археология институтын құруға бел-

сене атсалысты. Сол институтты 2011 жылға дейін, 20 жыл 

басқарып,  биік деңгейге жеткізді. 

Ешкім археологияға қызықпайтын, жалақысы аз 

уақытта  жас ғалымдарды тарта білді. Оның басты себебі 

–  институттың беделі еді. 

Жібек жолы бойындағы қалалар бойын ша �німді еңбек 

істеді. Отырар қаласын, Құйрықт�бе, Жетісудағы Қойлық 

қалашығын ашып, ғылыми жаңалықтар жасап, соның 

арқасында 20-дан астам монография жазды. Ежелгі дүние 

тарихы бойынша Қазақстанның мектеп оқулықтарының 

авторы. Демек, бұл ғалымның Еуразия құрлығындағы 

ғылымда орны бар екенін к�рсетеді. Қазақ жеріндегі 

ескерткіштердің бүкіл әлемдік �ркениетке қосқан үлесі ту-

ралы жақсы пікірлер айтты. Ол кісінің арқасында бірнеше 

ескерткіш ЮНЕСКО-ның тізіміне енді. 

Азаматтығы, кісілігі, жастарға к�рсет кен �негесі  

бір т�бе. Жүрген жүрісі, с�йлеген с�зінен бастап нағыз 

ғалымның, интеллигенттің лебі есіп тұратын. 

Қазақ ғылымы үлкен ғалымынан айрылды. Ағамыздың 

жатқан жері жайлы, топырағы торқа болсын.

Ерден ОРАЛБАЙ,
�.Марғұлан атындағы 

Археология институтының 
ғылыми қызметкері

Аталмыш жоба ж�нінде естіп, біл-

гендер аз емес. Бағдарламаның ба ғытын 

бағдарласақ баспана алуға берілетін 

несие �сімінің м�лшерлемесі 14-16 

пайыздан 7-ге т�мендетіліп, үстеме 

қаржы к�лемі екі есеге азайтылды. Бұл 

әр қазақстандықтың қалтасына түсер 

жүктің салмағын кемітті. Сонымен қатар 

банктер баспана иемденуге бағытталған 

бастапқы жарнаға үйдің құнының 30-

дан 50 пайызын салуды талап етсе, енді 

осы бағдарлама арқылы алғашқы т�лем 

20 пайыздан аспайтын болды. Сондай-

ақ несие алушының ай сайынғы салым 

м�лшерін азайту мақсатында қарыз 

алу мерзімі 10-15-тен 25 жылға дейін 

ұзартылды. 

Ендігі сауал, «Кім, қалай, қандай 

бағамен пәтер алады?»

Жаңа ипотекалық бағдарламаға 

Қазақстанның кез келген қаласындағы 

Жиынға «Нұр Отан» пар-

тиясы ның Алматы облыстық 

филиалы т�рағасының бірінші 

о р ы н б а с а р ы  Ғ а л и а с қ а р 

 Сарыбаев, қаладағы мекеме, 

кәсіпорын басшылары, Алматы 

облысы және Текелі қала сының 

Құрмет ті азаматтары, ардагер-

лер, қала лық мәслихат депутатта-

ры, саяси партиялар, этномәде-

ни орталықтар, үкіметтік емес 

ұйымдар және бұқаралық ақ-

парат құралдарының �кілдері 

қатысты.

Алдымен Текелі қаласының 

ә к і м і  Б а қ т и я р  4 н е р б а е в  

Т е к е л і д е  « Н ұ р л ы  Ж е р » 

бағдарламасы аясында бой 

к�терген жалдамалы 80 пәтерлі 

үйдің кілті кезекте тұрған аз 

қамтылған отбасыларға На-

урыз мейрамында тапсырылаты-

нын атап �тті. Жалақысы т�мен 

жұмысшылардың еңбекақысын 

к�бейту үшін олардың салық 

жүктемесін азайту, жоғары 

білім алудың қолжетімділігі 

мен сапасын арттырып, сту-

дент жастардың жатақханадағы 

жағдайын жақсарту, шағын не-

сие беруді к�бейту, елді газбен 

қамтамасыз етуді жалғастыру 

бастамалары жайында таратып 

айтқан қала әкімі тиісті мекеме 

басшыларына әр бағыт бойын-

ша тапсырмалар жүктеді.

«Нұр Отан» партиясының 

Алматы облыстық филиалы 

т�рағасының бірінші орынба-

сары Ғ.Сарыбаев Елбасының 

барлық Жолдаулары, айқын 

бағдарлары мен бастамалары 

адамдардың �мір сүру сапа-

сын жақсарту мен Қазақстанды 

бәсекеге қабілетті отыз елдің 

қатарына қосуды к�здейтінін 

алға тартып, Президенттің бес 

әлеу меттік бастамасының негізгі 

алғы шарттары уақытылы жария-

лан ғаны, қажеттілікке жауап бе-

ретіндігі, к�п деңгейлілігі және 

нақтылығы екеніне маңыз берді. 

Ол жаңа технологияларды, 

ғылыми жаңалықтарды оңтайлы 

пайдалану арқылы қарыштап 

дамыған елдердің �мір сүру 

салты туралы нақты мысалдар 

келтіріп, пилоттық жоба ретінде 

биыл Астана, Алматы, Шым-

кент, Ақт�бе және Тал дықорған 

қаласы «ақылды қала» атануға 

қадам жасайтынын жеткізді.

Басқосу барысында «Қа-

зақстан Халық банкі» АҚ Текелі 

қалалық басқармасының ди-

ректоры Рамиль Агапов, №8 

орта мектебі бастауыш сынып 

мұғалімі Любовь Федотова, 

Текелі кәсіптік колледжінің 

директоры Дәуболат Нүсіпов, 

Кәсіпкерлер палатасы Текелі 

қалалық филиалының директо-

ры Тұрысбек Жұмаділов және 

«Текелі  сүт зауыты» ЖШС 

 директоры Геннадий Савинов 

с�з алып, �з салаларындағы 

әлеуметтік жаңғырулар туралы 

ой �рбітті.

Торғын ТҰРЛЫБАЕВА

Бүгінгі күні елімізде 1-3 және 5-8 

сынып оқушылары жаңартылған білім 

жүйесіне к�шті. Мәселен, тарих пәні 

5-сыныптан басталады. Жаңартылған 

білім мазмұнында сабақ �ту алдында 

мұғалім к�п еңбектеніп, сабақтың 

қысқа мерзімді  жоспарын б�лім 

 бо йын ша алдын ала жасайды. Ол Білім 

және ғылым министрлігі бекіткен ұзақ 

мерзімді жоспардағы (Күнтізбелік-

тақырыптық жоспар) оқу мақсатын 

негізге ала отырып, іске асырылады. 

 Басты мақсаты – қысқа мерзімді жос-

пар оқушының қабілет-қарымын арт-

тыруы тиіс.  

Білім беру жүйесіндегі бағалау үрдісі 

де �те маңызды. Себебі бағалау –оқудың 

ажырамас б�лігі. Жаңартылған білім 

мазмұнына к�шірілген сыныптарға 

сабақ беретін ұстаздар оқу мақсатын 

жүзеге асыру үшін бағалау критериін 

құрастырып, оқушыға берілетін тап-

сырманы зеріктірмейтіндей, қызықты 

әдіс-тәсілмен, шеберлікпен қолдана 

білген ж�н. 

Оқушының жетістігін критериалды 

бағалау әдісі шетелде кең таралған, 

�йткені бұл технология барынша 

шынайы, нақты болып есептеледі. 

Критерий арқылы бағалау оқушыны 

берілген тапсырманы сапалы орындауға 

ынталандырып, білімін тереңдетеді.  

Ойлау қабілетінің деңгейін к�теріп, 

психологиялық тұрғыда к�мегін 

тигізеді. 

Аталған курс барысында қалып-

тастырушы бағалау, б�лім бойын-

ша жиынтық бағалау, тоқсан бойын-

ша жиынтық бағалау тапсырмаларын 

назарға ұстап, тәжірибе арқылы дағды 

қалыптасады.

Мұғалімдердің кәсіби құзы реттілігін 

арттыруда Педаго гикалық шеберлік 

орталығының атқарып отырған р�лі зор. 

4ткізіліп отырған курстардың мазмұны 

бай, жоғары деңгейде болғандықтан 

еліміздегі �зге де мұғалімдер арнайы 

оқытылып, �зара тәжірибе алмасса 

деген пікірдеміз. Оның басты себебі 

сауатты ұстаз оқушысын да �мірде �з 

орнын таба алатын, қиындықты жеңе 

алатын, алған білімін �мірде қолдана 

алатын шәкірт болуға үйретеді. 

Д.ИБРАГИМОВ,
Назарбаев зияткерлік мектебі 
Алматы қаласы филиалының 

аға менеджері

Ұ.РАХЫМБЕКОВА,
№124 мектептің 

тарих пәні мұғалімі

Карл Молдахметұлы студент кезінде-ақ белгілі археолог Кемел 

Ақышевтармен бірге Отырардағы қазба жұмыстарына қатысып, 

болашағы бар екенін байқатты. Кандидаттығын да К.Ақышевтың 

жетек шілігімен қорғады. Бесшатырды, Берел қоры мын ашты. 

Ғылыми ортада ол туралы «Қазақ станда Карлдың шықпаған т�бесі 

жоқ» деп айтады. Ол бүкіл Қазақстанды археолог-этнограф ретінде 

зерттеді. 

Еуропа бізді к�шпенділер деп қабыл дады. Ал Карл оны жоққа 

шығарып, қа зақтар к�шпенді ғана емес, отырықшы бол ғанын да 

дәлелдеді. 

Бәз біреулер Алматының тарихын Верный бекінісі салынған 

уақыттан бері есептеп, қаланың 150 жылдығын атап �тпек бол-

ды. Бұл мәселеге ол қарсы шықты. Қазба жұмыстарын жүргізіп, 

Алматының 1000 жылдық тарихын дәлелдеді. 

Кейінгі кезде Ұлы Жібек жолының бойындағы қалаларды, 

оның Орталық Азияға әсерін зерттеп жүрген болатын. 

Соңғы рет мен оны 6 қыркүйек күні к�рдім. Жұмы сына ба-

рып, 2-3 сағат әңгімелестім. Құрман дардың энциклопедиялық 

шежіресін жазбақ екенімді айттым. Карл менің ойымды қолдады. 

Тіпті маған албандардың Бәйдібектен бері қарай қоныстануы, 

к�шу себептері, мәдениеті ж�нінде дәлелді материал беретінін 

айтты. Бірақ беріп үлгермеді. Оны осылай аяқ астынан �мірден 

�тіп кетеді деп ойламадық... Бір айтарым, Карл ғылымға адал 

болды. Ғылымның �тірікке баспайтын жолы болады, ол сол 

жолмен жүрді. 

Сайлау АҒЫБАЕВ, 
«Құрман баба» қорының 

атқарушы директоры

Карл Молдахметұлы Алматы 

қаласының тари хын зерттеуде ең ал-

дыңғы қатарда болған білікті маман 

еді. Қаланың аумағындағы к�птеген 

к�не археологиялық ескерткіштерді 

зерттеумен ұзақ жылдар бойы ай-

налысты. Қаланың 1000 жыл дығын 

кең к�лемде атап �ткен болатын-

быз. Жұрттың бәрі сол мыңжылдық 

тарихтың шы найы лығы ж�нінде Карл 

Молдахметұлына жүгінді. 

Алматы қаласының әкімдігінде 

бірнеше комиссия бар. Соның ішінде 

ескерткіштер ж�ніндегі комиссия Карл 

ағамен қоян-қолтық жұмыс істеді. 

Ол комиссия мүшесі ретінде соңғы 

күндеріне дейін түрлі жиынға қатысып, 

ғылыми пікірін білдіріп отырды.

Бұл – біздің тарих үшін, қазақ ар-

хеологиясы үшін орны толмас үлкен 

қаза. �улетіне қайғырып к�ңіл айта-

мыз.

Мамай АХЕТ

Ғалымның ұстаз дық еңбегін де б�ле-

жара ай туға болады. Ол «Қазақ с тан   ның 

орта  ғасырлық қа лалары», «Ұлы Жібек 

Жолы» курстары бойынша дәріс оқыды. 

Қазақстан археологиясына қатысты 

к�птеген мамандарды тәрбиелеп шығарды. 

Ғалымның қажыр лы еңбегі әр жыл-

дары Ш.Уәлиханов және әл-Фараби 

атын дағы мем ле кеттік сыйлық тармен, 

�зге де жо ғары дәрежелі ма рапаттармен 

атап �тілді. 

Туған еліне адал қызмет еткен, соңына 

�шпес із қал дырған к�р некті ғалымның, 

ардақ ты азаматтың есімі ешқашан да 

ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке 

қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары

БІЛІМ

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Асыл бейнесі жүрегімізде
Карл Молдахметұлымен соңғы 

екі жылда бірге қызметтес болдық. 

Ол «Мәдениеттерді жақындастыру 

орталығы» мемлекеттік музейі» дирек-

торының міндетін атқарушы болған 

аз уақыттың ішінде ұжымды  тас түйін 

жұмылдырып, білікті ғалымдарды, зия-

лы қауымды жинап, к�птеген жобаларды 

жүзеге асыра білді. Соның нәтижесінде 

орталық ЮНЕСКО к�лемінде жұмыс 

істеп, оның сараптамасынан �тіп, 

екінші сыныптық дәрежеге ие бол-

ды. Бұл осындай деңгейге к�терілген 

бірден-бір мекеме.   

Ол ғалым болатын. Қазақ тарихын, 

Орта Азия тарихын, Ұлы Жібек жолын  

зерттеген, Алматының мың жылдық 

тарихы барын дәлелдеген ғалым. 

Б ы л т ы р  ғ а н а  ү л к е н  е ң б е г і 

ескеріліп, Қазақстанның Мемлекеттік  

сыйлығының лауреаты атанды, басқа 

да марапаттарға ие. Бірақ ешқашан  

 кеуде к�теріп, мақтанып,  тасып к�рген  

жоқ. Мен мұндай бүгінгі дәуірдің 

бірегей тұлғасы, ғажап ғалымы,  атақты, 

оқымысты азаматпен қызметтес болып, 

бірге  жұмыс істегенімді мақтан етемін.  

Аяулы азаматпен бірге  бір дәуір 

к�шіп кеткендей әсерде жүрміз қазір. Ол 

Шығыс Қазақстан,  Оңтүстік Қазақстан,  

Тараз  �ңірі, Алматы облысы,  осы 

жақтарда к�птеген жобаларды жүзеге 

асырды. 4зі осы еңбектерін тиянақтап, 

таразылап, мақала етіп жариялап отыр-

ды. 

4те тынымсыз еді.  Мен оның 

бір демалыс алып, бір жаққа барып 

демалғанын немесе бос отырғанын  

к�рмедім. Қашан болса да қолында 

қаламы, мақала жазып  немесе қалың-

қалың кітаптарды ақтарып отыратын. 

Еңбекқорлығына, зерделігіне тәнтімін. 

Ғылымға нағыз берілген, терең ойлы 

адам еді. Тарихымызда, археология 

саласында, ғылымда  мұндай адам 

сирек. Тағдырдың жазуымен арамыз-

дан мәңгілікке кетіп отыр. Бірақ бұл 

кісінің �мірін, ғылымдағы істеген 

жұмысын әрқашанда еске алып, бай 

мұрасын зерделеп, еңбектерін бағалап, 

болашаққа ұсынып отыру – біздің 

 басты парызымыз. 

Нағашыбек ҚАПАЛБЕК

-

-

тұрақты жұмысы немесе бизнесі бар 

адам қатыса алады. Бірақ олардың аты-

на тіркелген баспанасы болмауы шарт. 

Және де несие тарихы барынша «таза» 

болу керек. 

Қарыз алуға �тініш берген адамның 

жеке басының мәліметтері ғана қаралады. 

4з атына тіркелген жылжымайтын 

мүлігі жоқ болса жеткілікті. Ал жақын 

туыстарының, балаларының, әйелінің не-

месе күйеуінің, ата-анасының атындағы 

баспана бағдарламаға қатысуға кедергі 

бола алмайды. 

Жаңа тұрғын үй бағдарламасының 

операторы ретінде жаңадан ұлттық ком-

пания құрылды. Ол Ұлттық банктің 

еншілес «Баспана» деп аталатын компа-

ниясы. «Баспана» операторы «7-20-25» 

бағдарламасы арқылы ипотека беретін 7 

банкпен келісімшартқа қол қойған.

Олар: Центркредит, Евразия банкі, 

АТФ банк, RBK, Халық банк, Цесна банк 

және Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі. 

Енді аталған банктердің б�лімшелеріне 

барып, жаңа ипотекалық бағдарламаға 

құжат тапсыра берсеңіз болады. Жыл 

соңына дейін бұлардың қатарына Сбер-

банк пен Форте банк қосылады.

Ең басты жаңалық – бастапқыда 

бағдарлама арқылы тек жаңа үйлердегі 

пәтерлер ғана сатылады. Екінші деңгейлі 

пәтерлерді сатып алу бағыты кейін жүзеге 

асырылмақшы.

Ұлттық банк пен Үкімет құрылысы 

толық аяқталмаған және құжаты  дайын 

емес үйлердегі  пәтерлерге  ипоте-

ка берілмейді дейді. Ипотека алу үшін 

банкке барғанда үйдің құжаты міндетті 

анықтама болып есептелген. Сондықтан 

«7-20-25» бағдарламасы арқылы үй ала-

мын десеңіз, қалаңыздағы жаңа тұрғын үй 

кешендерінен пәтер іздеу керек.

Үй құжатынан басқа, азаматтың кірісі 

туралы анықтама, басында басқа ипотека 

бойынша қарызы жоқ деген мәлімет және 

жазғанымыздай, баспанасы жоқ екендігін 

растайтын анықтама әкелу керек.

А. ЕСЕНБЕКОВ
Алматы облысы

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев <з с<зінде: 
«Жақсылықты жадына сақтай білген елдің 
рухы қашанда биік» деп, еліне зор сенім мен 
мол үміт арта отырып, биылғы жылдың на-
урыз айында «Президенттің бес әлеуметтік 
бастамасын» халыққа ұсынды. 

4з басым Елбасының жыл сайынғы Жол-

дауынан бастау алып, елімізде жүзеге асыры-

лып жатқан барша жобаларды оқып, таныса 

отырып, жақсылыққа қашанда тілекші болып 

жүремін. Қазақ елінің әлеуметтік жағдайын 

ескере отырып, қолға алынған бес бастаманың 

қай-қайсысы болмасын к�ңілге қонымды. 

Білім беру саласында еңбек еткендіктен, 

�зіме ерекше қуаныш сыйлағаны үшінші бас-

тама – жоғары білім алудың қолжетімділігі 

мен сапасын арттырып, студент жастардың 

жатақханадағы жағдайын жақсарту. Мектеп 

қабырғасындағы ұстаздың 11 жыл бойы білім 

нәрімен сусындатқан шәкірттері жоғары оқу 

орнының студенті атанып жатса, еңбегінің 

жанғаны. Мектептен түлеп ұшқан жас түлек 

студент атануға асығады. Осы мақсатта 2018-

2019 оқу жылында тағы 20 мың грант б�лу, 

оның 11 мыңы техникалық мамандықтар 

бойынша бакалаврлық білім беруге тиесілі 

болуы ұстаздар қауымын бір қуантып тастады. 

Қазіргі таңда әлемдік стандартқа сай білім беру 

жүйесін қалыптастыра отырып студенттердің 

білім алуына және тұратын жеріне жағдай 

жасауға тиісті назар аудару керектігін ерекше 

ескертті. 2022 жылдың соңына дейін студент-

терге арнап кемінде 75 мың орындық жаңа 

жатақхана салуды қолға алуды тапсырды. 

Эльмира ИМАНБЕРДИЕВА,
Текелі қалалық мәслихатының депутаты

БІЛІМ АЛУҒА 
ЗОР МҮМКІНДІК

Материалдарды әзірлеген 
Айдар ҚАЛИЕВ
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ОҢ �ЗГЕРІСТЕР 
ЖОЛЫНДА

Орталық Азия �ңірінің ірі және ба-

рынша дамыған мегаполисі бола оты-

рып, Алматы халықаралық ұйымдар-

дың, қаржы институттары мен ірі 

ком па ния �кілдерінің орна ласқан 

орталығына айналды. Халықаралық 

ынтымақтастық үшін Еуразиялық 

экономи калық одақ және дүниежүзілік 

сауда ұйымы шеңберінде халықаралық 

ынтымақтастық үшін едәуір мүмкіндік 

беріліп отыр.

Бүгінгі таңда Алматы әлем мега-

полис терінің ғаламдық бәсеке сіне 

қатысуда, бұл к�птеген бедел ді ха-

лық аралық рейтингтерде к�рініс та-

буда. Экономикалық ин ди катор ларды 

бағалайтын индекстерде (макро эко-

номикалық к�р сет кіштер – І44-

нің �суі, инфляция, жұмыссыздық 

және т.б. капиталды тартуға, бизнесті 

дамытуға қабі лет тілік) Алматының да-

муы орташа мега полистердің деңгейіне 

сәйкес келеді. 

Ғаламдық контексті және дамудың 

қазіргі заманғы тенденцияларын 

ескер сек Алматының негізгі міндеті – 

қа лалықтар үшін �мір сүрудің жоғары 

сапасын қамтамасыз ете отырып, 

Қазақстанның экономикалық �сі-

мінің негізгі драйверлерінің бірі бо-

лып алдағы уақытта да қала беру. 

Белгіленген мақсаттарға қол жеткізудің 

құралы – еліміздің стратегиялық 

және бағдарламалық құжаттарына 

сәйкес әзірленген «Алматы — 2020» 

бесжылдық даму Бағдарламасы. 

Бағдарламаны іске асырудың негізі – 

Бес институционалдық реформа және 

Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт 

Жоспары.

Статис тикалық деректерге сүйен-

сек, 2018 жылғы қаңтар – қазан айла-

рында 1427,1 мың шаршы метр тұрғын 

үй пайдалануға берілді, ал 2017 жылдың 

сәйкес мерзімімен салыстырғанда 

17,4%-ға артық. Б�лшек тауар айна-

лы мының к�лемі 11,4%-ға �сті және 

2348,8 млрд теңгені құраған. К�терме 

тауар айналымы 8487,6 млрд теңгені 

құрады немесе 2017 жылдың сәйкес 

мерзімімен 101,6%.

Тұтыну бағасының индексі 2018 

жылдың қазанында 2017 жылдың 

желтоқсанына 103,8%-ды құрады, 

оның ішінде азық-түлік тауарлары 

бойынша – 102,8%, азық-түлік емес 

тауарлары бойынша –105%, ақылы 

қызметтер бойынша –103,8%-ды 

құрады.

2018 жылдың 1 қазанына қаланың 

жұмыспен қамту Орталығы арқылы 

33123 адам іс-шаралармен қамтылды, 

оның ішінде 16522 адам жұмысқа 

тұрды, әлеуметтік жұмыс орындарына 

925 адам, жастар тәжірибесіне 1202 

адам қатысты, кәсіби оқуға 3047 адам 

жіберілді. Қоғамдық жұмыстарға 3892 

адам қатыстырылды.

Жуырда қалаға жұмыс сапары-

мен келген Елбасы «Алматы �мір 

сүруге жайлы, тұрмысқа қолайлы қала 

ретінде одан әрі дамуы тиіс» деді. Осы 

орайда қала әкімі Бауыржан Байбектің 

с�зін келтіре кетсек: 

«Біздің міндетіміз Алматыны жай-

лы, ыңғайлы ету және әр адамның 

тұрмыстық жағдайын жақсарту. Ол 

үшін қалада жыл сайынғы эконо-

микалық �сім орта есеппен кем де-

генде 5% болуы, еңбек �німділігі 2 есе 

артуы, 15 жылға жан басына шаққанда 

Ж44 1,5, 30 жылға 3 есе �суі тиіс. 

Мұның басты шарты экономиканың 

құрылымын жүйелі �згерту болып 

табылады. Сарапшылардың болжа-

мы бойынша 2035 жылы Алматы 

тұрғындарының саны 3 млн адамнан 

асады. Демек, қаладағы экономикалық 

белсенді тұрғындарының қатары 700 

мыңға к�бейеді, оларды IT секторын-

да, білім беруде, денсаулық сақтауда, 

инжинирингте, жоғары технологиялы 

�ндірісте, �нерде, туризмде жұмыспен 

қамту қажет. Ал бұл үшін қолайлы ин-

новациялы экологиялық орта, ОЭСР 

елдеріндегідей жоғары сапалы білім 

мен денсаулық сақтау қамтамасыз 

етілуі тиіс» деді.

Алматының экономикасы мен 

дамуында �зіндік орны бар «Алатау» 

инновациялық технологиялар паркі 

– қаланың басты драйвері. Ғылым 

мен озық технология барлығы осын-

да тоғысқан. Индустриалды паркте 

«Tokya Rope Almaty» зауыты мен ка-

бель �ткізгіш �німдер шығаратын 

ресейлік «KMK Investment» зауы-

ты жұмыс істейді. Оның біріншісі 

әлемге әйгілі «Токиороуп Мэнуфэк-

чуринг» корпорациясының еліміздегі 

б�лімшесі. Алып корпорация ірі 

жобаларға арнап �нім әзірлейді. 

Соның бір мысалы – құрлық арасын 

жалғайтын к�пірлер. Зауыт жылына 

17 мың тонна түрлі мыс �німдерін 

шығарып, экспортқа ж�нелтеді. Тау-

кен �ндірісі мен т�тенше жағдайлар 

қызметінде жоғары сұранысқа ие. Ал 

екіншісі Қазақстан мен Ресейге ортақ 

жоба. 4ндірістік кабель желілерінің 

сан алуан түрін шығарады.

Расымен, Алматы қаласы соңғы 

жарты жылда  адам танымастай 

�згерген. Жаяу жүргіншілерге арналған 

жолдар к�бейген. Яғни даниялық 

сәулетші Ян Гейлдің жобасына сәйкес, 

қаланы тұрғындарға қолайлы ету 

тұжырымдамасы сатылай жүзеге асы-

рылады. Жалпы мегаполис бойынша 

ұзындығы 160 шақырым болатын 150-

ден астам к�ше ж�нделіпті. Соның 

ішінде ерекше атап �тері – Абай және 

Нұрсұлтан Назарбаев даңғылдары. 

Жаяу жүргіншілерге арналған жолдар 

кеңейтіліп отыр. Веложолақтар спорт-

пен белсенді айналысатындар үшін 

�те қолайлы. Осылайша, қаланың 

тарихи б�лігі саналатын жерлер адам 

 танымастай түрленген. 

Қала кеңістігін жақсарту аясында 

мегаполистің тарихи орталығының 

үштен екісі жаңарды, 524 к�ше мен 

1400 ескі аулалар қайта жасалды. 300 

км арық, 800 км астам инженерлік 

жүйе реконструкцияланды. Қаланың 

барлық жер асты жолдары күрделі 

ж�ндеулерден �тті. К�шедегі барлық 

жарық к�здерінің үштен бірі диодты 

және энергияны сақтайтын шамдарға 

а у ы с т ы р ы л д ы .  Т р о т у а р л а р  м е н 

аулалардағы жарық бағаналары ауыс-

БІР ҚАП БАЛЫҚ

2000 жылы Алматыдан Атырауға қоныс 

аударған Илья Жақанов жаңа жерге тез үйренді. 

Алдында ғана талантты актер, сүйікті баласы 

Данияр қайтыс болып, к�ңілі құлазып жүрген-

ді. �дебиет жанашыры, үлкен жүректі азамат 

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 тыны-

сы 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 туындылары ақ қағазға ағыл-

тегіл т�гілді.

Атыраудың қақ ортасынан жайлы пәтер 

алған Ілекең к�ршілерімен танысып, бір-бірін 

қонаққа шақырып, араласып кетті.

Іргелес к�ршілері айтулы ақын Хамит 

 Ер ғалиевтің туысы Дүйсенбектің – сүйегі тама, 

ке ліннің есімі – Ақлима. Бұлар жергілікті аты-

раулықтар. Аслан деген ұлдары Ілекеңді к�рген 

жерде сәлемдесіп, жақын тартып жүреді. Аслан 

кейде �зеннен аулаған балығынан Ілекеңнің 

үйіне әкеп тастайды.

тырылуда. Жыл аяғына дейін жаңа 

қоғамдық к�ліктің үлесі 80%-ға жетеді.

Қоғамдық к�ліктерге де қатысты 

� з г е р і с т е р  ж е т е р л і к .  Ж ү р д е к 

автобустарға арналған дәліз жүйесі 

– қаладағы қоғамдық к�ліктердің 

жүктемесін азайтып, жолаушыларды 

діттеген жеріне тез жеткізуде таптыр-

майтын жүйе. Жылдамдығы жоғары 

автобустарға арналған дәліз әлемдегі ірі 

мегаполистерде бұрыннан қолданыста 

бар. Алматыда к�лік н�пірін азайтып, 

экологиялық ахуалды тұрақтандыру 

�зекті. Қала басшылығы осы бағытта 

қоршаған ортаға зияны тимейтін 

қоғамдық к�ліктерді к�бейтіп отыр. 

«FalkonEurobus» – Қазақстан, Гер-

мания және Гонконгтың бірлескен 

жобасы. Жылына 100 электро-автобус 

құрастырады. К�ліктерді Еуразиялық 

экономикалық одаққа �ткізу тиімді. 

САНДЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР – 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

А л м а т ы н ы ң  б а с  ж о с п а р ы 

 бо йынша 9 қабатты су жаңа ғимарат 

жаңа дан салынған. Мұнда цифрлы 

геоақпараттық орталық жұмыс істейді. 

Кез келген адам Алматыдағы сәулет 

�нері мен қаланың қалыптасу тари-

хымен 3D форматында таныса алады. 

Қалада тұрғызылатын ғи мараттардың 

сыртқы келбеті жаңаша сандық техно-

логияларымен жабдықталмақ. 

Мемлекет басшысы «Қазақстан-

дықтардың әл-ауқатының �суі: та-

быс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

атты халыққа Жолдауының басты 

бағыттарының бірі – урбанизация 

мәселесін ойдағыдай шешу мен 

қалаларды одан әрі дамыту. Қазіргі 

кезде әлемдік экономиканың 70%-ы 

қалаларда қалыптасады, Алматы осын-

дай 600 мегаполистердің қатарына 

енген.

Алматы әкімі Мемлекет басшы-

сы ның тапсырмасы бойынша ха-

лықаралық кеңесшілермен бірге ме-

гаполистің ұзақ мерзімді болашаққа 

болжамы – Қаланың 2050 жылға дейінгі 

дамуының Шеберлік- жоспарының 

жасалып жатқандығын айтты.

Қазіргі кезде Алматы экономи-

касының 80%-дан астамы – сауда 

мен қызмет к�рсету. Соңғы жылда-

ры Алматы әкімдігі сауда саласын 

к�леңкеден шығару үшін жүйелі әрі 

тұрақты шараларды жүзеге асыруда, 

базарлар модернизациялануда. Тек 

соңғы 3 жылда сауда саласын дамытуға 

240 млрд теңгеден астам жеке қаржы 

жұмсалды.

«Цифрландыру – экономиканың 

ашық тығын қамтамасыз ет удің, 

бюрократтықты, азаматтардың және 

бизнестің кедергілерін жоюдың ең 

ұтымды механизмі. Қазіргі кезде 

А лматыда «Smart A lmaty» 40-тан 

астам жобасы жүзеге асуда. Ситуа-

циялық орталық пен BigData жұмыс 

жасай бастады. «Оңай» мен «А-пар-

к и н г т і ң» т �лем д і ж ү йелері іске 

қосылды. Нәтижесінде 9 ай ішінде 

са лық т үсімі �ткен ж ы л дың осы 

кезеңімен салыстырғанда 12,7%-ға 

артып, 1,3 трлн теңгені құрады. 4з 

кезегінде салықтың к�п жиналуы 

биз неске қолдау к�рсетуге және қала 

тұрғындарының әлеуметтік шығын-

да рына жұмсалатын қаржыны артты-

рады» деп атап �тті қала әкімі.

Айта кетерлігі,  биылғы жылы 

«Нұрлы Жер» бағдарламасы бойын-

ша 6 мың отбасы жаңа пәтер алады, 

бұл �ткен жылмен салыстырғанда 

үш есе к�п. «7-20-25» бағдарламасы 

белсенді жүзеге асуда. Ескі үйлерді 

модернизациялаудың инвестициялық 

әлеуеті 320 млрд теңгені құрайды. 

Алдағы бес жылда жеке инвесторларды 

тарта отырып 23 мың жаңа пәтерді іске 

қосу жоспарланған.

БҮГІНІ мен КЕЛЕШЕГІ

-

-

А

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»

Екі отбасының арасында осылайша жақсы 

қарым-қатынас орнады.

Қыркүйек айы ортадан ауып, күн салқындай 

бастаған. Бір күні Ақлима келін келді де:

– Біздің Аслан балық аулайтын ау сатып 

алыпты. 4зенге шығып, балық аулап демалып 

қайтайық, – деді әдеттегі ақжарқын қалпымен 

ізет білдіре.

К�ршілер жеміс-жидек, жеңіл-желпі ас-

суларын алып Жайық �зенінің жағасына келді.

Ілекеңнің қасында жеңгеміз Тиышкүл. 

Немерелері Айгерім онда кішкентай.

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 бұлт. Сонау биікте тинәмдай бозторғай 

құйқылжыта сайрайды. 

Күн тып-тынық. Маужыраған сарша тамыз.

– Ғажа-ап! – деді композитор толқып.

Жайықтың беті толған қайықшы. Компози-

тор 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 да:

– Аға, бас киіміңізді шешіңізші? – деді. – 

4тініп тұр.

Илья қалпағын шешті. 

Қайықшы тағы қолқа салды:

– Ана жардан бері түсіңіз. Құлап қалмаңыз. 

Былай, былайырақ, жүріңіз.

Композитор таң-тамаша. Қайықшы жігіттің 

айтқанын істеді.

Келесі сәтте әлгі жігіт жолдаста рының атта-

рын атап, дауыстап шақыра бастады. �п-сәтте 

бес-алты жігіт ескектерін есіп, жетіп-жетіп келді. 

Ақсары жігіт келгендерге қарап:

– Алдарыңда тұрған, атақты «Еділ-Жайық-

тың» авторы – Илья Жақанов. О-ой! «Еділ-

Жайық» гимн ғой! Гимн! Кеше ғана Ілағамды 

те ле  дидардан к�рдім. �ңгімесін тыңдадым. 

Құдайға шүкір, арамызда жүр. Бұл кісімен бірге 

Ал ма тыдан келгендердің бәрі алатынын алып, 

сала тынын салып кетіп қалғанын білесіңдер. Ал 

Илья ағамыз әлі осында.

Жігіттер, жағдай былай. Басқа балықтың керегі 

жоқ. Тек судактан, жағаға қарай лақтырыңдар.

Жігіттер қайықтағы балықтарын жағаға то-

пылдата лақтырып, үйіп тастады. 

– �й, інішек! 4зіміз де аулап жатырмыз. 

Пейіліңе рақмет, айналайын! Қазір ғана он шақты 

балық ұстадық. Мынаның бәрін қайтем? – деді 

Ілекең.

– Аға, бұл сіздің несібеңіз! Біздің құрметіміз! 

Аман жүріңіз ортамызда! Деніңіз сау болсын! 

Қайықшы жігіттер қайықтарын бұрып кетіп 

қалды.

Аслан жағадағы балықтарды жинады. Тура бір 

қап шықты.

Сол күні Ілекеңдер Жайықтың жағасында 

жақ сылап дем алды. Балалар асыр салып мәре-

сәре ойнады.

Кешқұрым Илья ағалар Атырауға, үйлеріне 

келді. Бір қап балықты к�ршілеріне таратып берді.

«ҮКІМЕТ ТАСТАП 
КЕТКЕН КІСІ...»

Бір күні үйге қонақтар келетін болды да, Илья 

аға мен Тиышкүл жеңгей Атырау қаласын дағы 

«К�ктем» базарына жеміс-жидек, оны-мұны 

алуға барды. Ілекең:

– Мен отыра берейін, сен �зің барып кел, – 

деді әйеліне.

– Таңертеңнен қозғалмай жазу жаздың. 

Далаға шығып, бой жазып, жұртқа қарасаңшы 

былай.

– Жүргізбейді әйелдер ағалап, отыра тұрайын.

Тиышкүл жеңгемізден с�з қалған ба:

– Несі бар танып, амандасып жатса! Жақсы 

емес пе қайта! – дейді Ілекеңді әңгімеге жетелеп.

– Машинада отыра тұрайын. 4зің барып кел. 

К�п кешікпе. Дала күйіп тұр. Машинаның іші 

одан да ыстық, – деді Илья.

– Жылдам келем, ыстықтасаң к�леңкеге ба-

рып тұр, – деген жеңгеміз базарға ж�неле берді.

Шынында, композиторды к�рген сатушы 

әйелдер сәлемдесіп, хал-жағдайын сұрап, тұрып 

алатыны бар. Елдің �зіне назар аударып, әңгімеге 

тартқанынан ыңғайсызданған Ілекең машина 

ішінде қалды. 

...Қазір келемін деген жеңгеміз жуық арада 

орала қоймады. Илья аға тысқа шығып, анан-

дай жердегі дүкеннің к�леңкесіне барып тұрды. 

К�зінде қара к�зілдірік. Үстінде қысқа жең жей-

де. Басында ақ қалпақ. Жақындап келмесе, б�тен 

адамдар танымайтындай киінген.

Бес-он метрдей жерде, жүздері ыстықтан 

тотыққан ақ жаулықты әйелдер сауда жасап отыр. 

Сатқандары ұсақ-түйек, кәкір-шүкір заттар.

Бір кезде композитордың құлағы елең етті. 

Мәссаған! Қайда танымағандары. Екі-үш әйелдің 

бастары түйісіп, күбір-сыбырға к�шіпті.

– Білесіңдер ме, ана кісіні? – деді орта 

жастардағы шұбар әйел қасындағыларға сыбыр-

лап.

– Кімді айтып тұрсың? – Ар жағындағы толық 

әйел к�ршісіне қарады.

– Ақырын с�йлеңдер, – дейді с�зге араласқан 

үшінші әйел де дауысын к�термей.

– Илья Жақанов емес пе?

– Ана жылы, бір топ әнші-күйшілермен бірге 

Алматыдан келген композитор.

– 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. 

Сатушы әйелдердің сыбырлап айтқан әңгіме-

сін естіген Ілекең жымиып, машинасына беттеді.

Толымбек �БДІРАЙЫМ, 
жазушы
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1982 жылы мектеп бітіріп, филфакқа 

құжат тапсырдым. Ақыл берген – біздің 

жерлесіміз, атақты сыншы Сағат �шімбаев 

ағам. Аталған факультетке түсуге бір балым 

жетпей, конкурстан �те алмай ауылға қайтам 

деп тұрғанда журналистика факультетіне 

адам жетіспей, аяқ астынан студент болып 

шыға келдік. Жайдан-жай ауыстыра сал-

майды. Тағы да сол Сағат ағамның к�мегі 

тиді. Мен оны ешқашан ұмытпаймын!

К у р с т а с т а р м е н  а б и т у р е н т  к е з -

де танысудың сәті түспеді. Мен олар-

ды алғаш Алматы іргесіне алма теруге 

барғанда к�рдім. Сол кездің �зінде ешкімге 

ұқсамайтын, бірінен-бірі �тетін, сайдың 

тасындай іріктелген ерекше курс еді. Сонау 

Атыраудан гитарасын арқалап Табылды 

Досымовтың «сельхозкаға» кешігіп келгені 

есте қалыпты. Қазалыдан келген �міржан 

Қосанов қыз біткеннің к�з құрты болды. 

�н салады, �лең оқиды, тіпті орысша таза 

с�йлейді. Түрі де келісті. Серік Жанболат 

де беріледі. Оның �зге бағдарламалардан 

ерекшелігі – �зекті тақырыпты талқылауға 

бір емес, екі спикер шақырылады. Олар 

тақырыптың салмағы мен �зектілігіне қарай, 

түрлі мемлекеттік органдардың �кілдері мен 

қоғамда айтар ойы бар саясаттанушылар 

және сарапшылар болуы мүмкін. 

Екінші ерекшелігі, тікелей эфирді телеар-

надан б�лек, әлеуметтік желілерде де к�рсе-

теміз. Осы арқылы «фейсбук» желісін пайда-

ланатын қолданушы автоматты түрде «Хабар 

24» арнасының к�рерменіне айналады. Бұл 

ұялы телефонды жиі пайдаланатын азамат-

тарымыз үшін �те ыңғайлы деп ойлаймын. 

Тағы бір �згешелік – әрбір бағдарлама 

тікелей эфирге шығып, телеарнаның ресми 

сайты мен YouTube желісіне жүктелген соң, 

мәтін түрінде қағазға түсіріліп, қазнеттегі 

қол данушылардың назарына ұсынылады. 

Оны newsroom.kz ақпарат агенттігінің сайты-

Бірінші қатарда солдан оңға қарай: Болатбек Қожан, Жаңабай Тойбазарұлы, Арман Сқабылұлы 
Екінші қатарда солдан оңға қарай: Әбубәкір Смайылов, Табылды Досымов

жайында �зі секілді к�сіліп, таңға дейін 

айтуға болады. Домбырасын шертіп, шертіп 

жіберіп, «Ей, Ардақ!...» деп айғайға басқанда 

�міре «тіріліп» келгендей болушы еді. Серік 

Аббасов ол кезде «шах» емес еді. Алғаш 

танысқанда үндемес еді. Қыздың бетіне 

тура қарай алмайтын ұялшақтығы тағы бар. 

С�йтсек, бар бәле ішінде жатқан екен ғой... 

Махат Садық сол кезде-ақ  министр бола-

мын дейтін. Болатбек Қожан  бәрімізден 

иманды еді. �лі солай.

�убәкір Смаилов сол он жеті жасында: 

«Балаң сезім, балауса жыр-бүлдіршін, 

Саған деген сезімімді білдірсін. 

Мұқаңдар жоқ, Мұқаңдардың сарқыты, 

Смаилов бола алам ба, кім білсін?..» 

деп, Алматының арқалы ақындарын елең 

еткізген. Осылай айта берсем, менің курс-

тастарымды таныстыруға газеттің к�лемі 

аздық етуі мүмкін. Барлығы да бүгінде 

мықтылар!

Журфактағы ұстаздар жайында әңгіме 

к�п. Соның ішінде деканымыз Темірбек 

Қожекеев жайында айтылар аңыз к�п. Біз 

аңызын емес, ақиқатын к�рген ұрпақпыз. 

Қанша жерден қатал болса да, қазақ баласы-

на бір бүйірі бұрып тұратын ұлтшыл азамат 

еді. Қарак�здерін басқалардың таптауына 

жол бермейтін. Желтоқсан оқиғасынан 

кейін осы себептен де жұмысынан қуылды. 

Қудаланды. КазГУ-де «военка» деген сабақ 

бар. Кіл �зге ұлттың �кілдерінен құралған 

офицерлер сабақ берді. Қазақ студенттеріне 

қиянат жасауға құмар еді, шіркіндер! Сол 

«военкадан» курсымыздың жеті жігіті 

емтихан тапсыра алмай бір жыл жүрдік. 

Прудченко деген подполковник «оқудан 

шығармай тынбаймын»  деді ме, әйтеуір 

қасарысып отырып алды. Емтиханнан сан 

құладық. Жаттап барамыз. Бірақ әйтеуір біз 

білмейтін сауал қойып, құлатып жібереді. 

Біз оның ойын түсіндік. Деканға, ректорға 

хат жазып, «бәледен» арашалап қалуын 

сұрадық. Ұлтын сүйетін азаматтар қай кез-

барып, бақ сынап қайтты. Содан кейін 

елімізде ресми спорт түрі ретінде мойындалған 

спорт тақырыбын «Анығын айтқанда» 

алғашқылардың бірі болып, к�рермен на-

зарына ұсынды. Еліміздің киберспорт фе-

дерациясымен және киберспорт альян-

сымен бірлесе отырып, бір бағдарламаны 

осы тақырыпқа ар надық. Нәтижесінде 

к�рермендер тарапынан оң пікірлер айтыл-

ды. Біз мұны әлеуметтік желілер мен YouTube 

парақшамыздан байқадық. 

Бүгінде жаһандық мәселеге айналған 

Арал теңізі тақырыбы да к�рермендерді 

бей-жай қалдырмады. «Байтақ болашақ» 

э к о л о г и я л ы қ  а л ь я н с ы н ы ң  т � р а ғ а с ы 

А.�міртай мен ха лықара лық сарапшы 

�.Марғұлан қатысқан тікелей эфирден соң, 

әлеуметтік желідегі парақ шаларыма Арал 

тақырыбын одан әрмен талқылауды сұраған 

к�птеген ұсыныс хаттар келіп жатты. «Хабар 

де де бар ғой. Солардың арқасында оқуда 

қалдық. 

КазГУ-де Қанатбаев деген ұстазымыз 

болды. 4те қатал, бірақ әділ адам еді, 

жарықтық. Сабаққа кешiккендерді жарат-

пайтын. Ал келмей қалғандарды емтиханға 

жібермейді. Жұрт демалысқа кеткенде 

Қанатбаевтың жолын аңдып жүргенің со-

сын... Бір күні қара басып ұйықтап қалдық. 

Ұйықтап қалғандар кім дейсіздер ғой. 

Мен, Табылды Досымов, �убәкiр Сма-

илов... Және кімнiң сабағынан десеңші? 

Қанатбаевтың! Есіміз шықты. «Құрыды» де-

ген осы! Қош бол, каникул... Қош бол, ауыл! 

Мұндайда Тәкеңнің жол тауып кететіні бар. 

«Тарттық студенттер поликлиникасына» 

деді ол. – «К�п болса тісімізге «пломбы» 

салар, есесіне тiс дәрігерінде болды де-

ген «справка» алып аламыз». Табылдiкi 

табылған ақыл болды. Бірден сонда тарттық. 

Тіс дәрігерінде кезек жоқ екен. Алдымен 

«біссiмiлласын» айтып �бекең – �бiш 

кіріп кетті. Табыл екеуміз тықыршып 

тосып отырмыз. Бір кезде �бекеміздің 

«құлындаған» дауысы селк еткізді. Құдды 

бір жаналғыштың қолына түскендей... 

Сырттағы екеуміздің үрейімiздiң ұшқаны 

соншалық далаға безіп кетуге шақ қалдық. 

Қаһарлы Қанатбаевты ойлап, амалсыз 

�бекеңді күтуге тура келді. Бір кезде до-

сымыз да шықты-ау әйтеуір... Аузында 

мақта... ауызының айналасы қан-қан... 

с�йлей алмайды... Ыммен бірдеңе айтқысы 

24» арнасын алыс-жақын шетелдегі қазақтар 

да үзбей к�реді екен. Арал тақырыбынан 

кейін 4збекстан мен Қарақалпақстан 

қазақтарынан келген хаттардан соң, оған 

к�зім анық жетті. 

Одан б�лек Парламент Мәжілісінің депу-

таттары Н.Сабильянов пен З.Аман жолова-

лар қатысқан Парламенттің жаңа маусымы 

мен халықты емханаға тіркеу кампаниясы 

тақырыбы да �зекті болды деп ойлаймын. 

– Бағдарлама қалай әзірленеді? 
– Бағдарлама қазақ және орыс тілдерінде 

шығады. Орыс тіліндегі нұсқасын танымал 

экономист және қоғам белсендісі Рахым 

Ошақбаев жүргізеді. �р бағдарламаның 

тақырыбы мұқият талқыланып, продюсер 

мен бас редактор тарапынан мақұлданған 

соң, жоба координаторларымен бірлесе 

о т ы р ы п ,  с а р а п ш ы л а р м е н  ж ә н е  т ү р л і 

ғылыми-зерттеу орталықтарымен, сондай-

келеді, бірақ жеткізе алар емес. Біз шегініп 

барамыз... Ақыры шыдамай аузындағысын 

шелекке түкіріп тастап, айғай салды: – 

Жігіттер, бекер келдік. Тiске «справка» 

бермейдi екен, –  деді. 

...Иә, бұл журфактан кімдер шықпаған! 

Арқыраған ақын да, жалы күдірейген жа-

зушы да, жалынды публицист те шықты. 

Солардың курс жайында, бесінші жатақхана 

жайында жазбағандары кемде-кем. Тек кино 

ғана түсірілмеді. Ол атақты продюсер Серік 

Абас-Шахтың да арманы болған, Серік 

Жанболат та қиялдаған, Махат Садықтың 

да ниеті бар еді. Сол кино менің маңдайыма 

жазылған сияқты. «Жаным менің» деген ат-

пен биыл он сериядан тұратын к�ркем туын-

ды түсірдік. К�рермен �те жылы қабылдады. 

�лі күнге құттықтаулар қабылдап жатыр-

мын. Курстастардың қалай қабылдағанын 

білмеймін. К�пшілігі әзірге үнсіз. Толғанып 

жатқан болар...

Жаным кейіпкер �мірде бар.  4зі 

жайындағы сериалды к�рді .  Жақсы 

қабылдады. Оның кім екенін ешқашан 

айтпаймын. 4з �мірі бар. Бақытты болсын! 

«Жаным менің» – менің �мірімнің бір 

кезеңі ғана. Ал �мір жалғасуда. Сондықтан 

кітаптың оқиғалары да біткен жоқ. Алла 

жазса, келесі жазға салым аяқтап, кітапты 

шығарғым келеді.

Дайындаған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Тарихшы Юваль Ной Харраридің «Sapiens: адамзаттың 
қысқаша тарихы» кітабы мен Стивен Ковидің «Жасампаз 
адамның 7 дағдысы» атты еңбектері қазақ тіліне аударылды. 

Екі бестселлердің таныстырылымы Алматыдағы �ңірлік 

комму ни кациялар қызметінде �тті. Оған  қалалық Ішкі саясат 

басқарма сының басшысы Нұрлан Сыдықов, Ұлттық аударма 

бюросының атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы, «U38» 

университеттер Альянсының т�райымы Шолпан Жаманбалаева, 

кітаптың жауапты редакторы �ділбек Жапақ пен аудармашы 

Мақсот Ізімұлы қатысты.

«Екі кітап та – үлкен тиражбен басылып шығып, әлемнің ірі 

қалаларындағы кітап дүкендерінде сатылатын еңбектер. Бұған 

дейін қазақ тіліне мұндай бестселлер аударылмаған. Биыл жоба 

аясында осындай әлемдік бестселлер саналатын 30 кітап іріктеліп 

алынды. Ол тізімді біздің сайттан к�руге болады. Қазір осы 

бағытта жұмыс істеліп жатыр. Бір кітапты аударуға 6-7 ай уақыт 

кетеді. Ол аударма, ғылыми редакция, әдеби редакция, қаттау, 

беттеу, баспа сияқты кезеңдерден �теді. Негізі, әр аударма бір 

туынды жазумен пара-пар» деді Ұлттық аударма бюросының 

атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы.

Қалалық Ішкі саясат басқармасының басшысы Нұрлан 

 Сы дықов тың с�зіне сүйенсек, алдағы уақытта аталған екі бестсел-

лер дің де аудио, бейне, сондай-ақ электронды нұсқасы шығады.

Алматы қаласы Медеу ауданының әкімі Ержан Жылқыбаев 
жыл басынан бері атқарылған жұмыстарға есеп берді. Алдағы 
жылға қойылған жоспарлармен де б<лісті. 

Е.Жылқыбаевтың айтуынша, ауданда шағын және орта 

бизнестің дамуына баса назар аударылған. Ол үшін 13 млрд 

теңгеге инвестиция салынып, 500-ден астам жаңа жұмыс орны 

ашылған. Он айдың ішінде республикалық бюджетке 350 млрд 

теңге, жергілікті бюджетке 84 млрд теңге кіріс кірген. «Қалалық 

қазынаға түсетін барлық кірістердің 35% біздің ауданымызға 

тиесілі» дейді Ержан Жұматұлы.

2018-2019 оқу жылында аудандағы барлық мектепке 

бейнебақы лау қойылған. 8 мектепте робототехника сыныпта-

ры ашылған. Аудандағы 13 мың оқушы үшін 148 тегін үйірме 

мен түрлі секциялар жұмыс істейді. Жыл сайын «Медеу ауда-

ны мектептері түлектерінің» форумы �ткізіліп келеді. «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы аясында ұйымдастырылатын шараның 

мақсаты – ұрпақтар сабақтастығын жалғастыру және аудан 

мектептеріне түлектердің қатысуымен қосымша инвестиция 

 тарту. Жоба басталған үш жылдың ішінде демеушілер мектептерге 

160 млн теңге қаражат б�ліп, бірқатар жұмыстар атқарылған. 

Ауданда зейнеткерлердің жағдайы да назардан тыс қалған 

жоқ. Олар жұмысқа қамтылып, әлеуметтік к�мек те алады. Шипа-

жайлар мен жаттығу залдарына да бару мүмкіндігі қарастырылған. 

 «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасының аясында жыл 

басынан бері «Электронды үкімет» порталы арқылы 73 мың 

мемлекеттік қызмет к�рсетілген. 

Алматы қаласының �ңірлік коммуникациялар қызметінде 
�уезов ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуына байла-
нысты баспас<з мәслихаты <тті. 

Жиында аудан басшысы �нуар 4скенбаев �уезов ауданының 

бүгінгі тыныс-тіршілігі мен әлеуметтік-экономикалық дамуы 

туралы баяндама жасады. �кімнің айтуынша, 2019 жылдың 

екінші тоқсанында «Арыстан» базарын, үшінші тоқсанында 

«Сарыарқа» базарын реконструкциялау жоспарланған. Ж�ндеу 

жұмыстары 2020 жылдың басында аяқталуы тиіс. Олардың 

орнына ыңғайлы жерасты автотұрағы бар заманауи сауда 

орталықтары салынады. 

«Арыстан» базары үш кешеннен тұрады. Жаңғырту  жұмыстары 

кезең-кезеңімен жүргізілгеннен кейін базардың ғимаратына 

ж�ндеу жасалады. Бұл барлық талаптарға сәйкес келетін  заманауи 

сауда үйі болады. «Сарыарқа» базарына келсек, екі б�ліктен 

тұра тын базардың Алтынсарин к�шесіне шығатын жағына ж�н-

деу жұмыстары келесі жылдан бастап жүргізіледі» деді �нуар 

4скенбаев. Сондай-ақ алдағы жылы ауданда мұз айдыны жасалып, 

фаст-фуд, Wі-fі аймақтары, билеттер сатылатын терминалдар, жаяу 

жүргінші жолы, субұрқақтар, жасыл алаңдар салынады. Абаттан-

дыру жұмыстары жүргізілген «Сайран» автобекетінің аумағына 

бейнебақылау камералары орнатылады деп жоспарланған.

Дайындаған Майя МҰРАТБЕК 

ақ Мемлекеттік органдардың баспас�з-

хатшыларымен келісс�з жүргіземіз. Келетін 

қонақ нақтыланған соң, тақырыпты тағы бір 

пысықтап, режиссерлермен және интернет 

редакцияның қызметкерлерімен тізе қосып, 

бағдарламаға қажетті графикаларды әзірлеп, 

әлеуметтік желілердегі парақшаларға тікелей 

эфирге шығу мәселесін бір жүйеге келтіреміз. 

Бағдарлама сәтті �тіп, студиядан шыққан 

бетте келесі бағдарлама тақырыбы мен келетін 

қонақтарды іздестіре бастаймыз. Себебі бір 

апта – тым қысқа уақыт және түрлі маңызды 

жаңалықтар болып жатады. Соның ішінен 

�зектісін іліп алып, к�рерменге ұсыну – оңай 

шаруа емес.

– Алға қойған жоспарларыңыз қандай?
– Алға қойып отырған жоспарлар 

мен тың идеялар баршылық. �леуметтік 

желідегі және интернеттегі белсенділігімізді 

күшейтсек деген ойымыз бар. К�рермендер 

мен оқырманға толыққанды ақпарат 

жетуі үшін конвергентті журналистиканы 

мүмкіндігінше қолданғымыз келеді. Бәлкім, 

бағдарламаның бүкіл санын түгел жинап, 

арнайы интернет парақша ашып қалуымыз 

да мүмкін.

 Аталған бағдарлама атынан Джидда 

қаласына жол жүргелі отырмыз. Ислам 

конфе  рен циясы ұйымы әлемнің түкпір-

түкпі  рінен келген журналистерге арнап, 

Халықара  лық семинар-тренинг �ткізбек. 

«Хабар 24» арнасының атынан қатысып, ол 

жақтан к�ргеніміз бен үйренгенімізді жүзеге 

асырсақ деген жоспарымыз бар. Ең бастысы 

– «Хабар» агенттігі мен телеарна басшылығы 

тарапынан түрлі идеяға қолдау бар, тек оны 

жүзеге асырып, аянбай жұмыс істеу қажет. 

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
Гүлнұр ДОСБОЛ 

СҰХБАТ

ШАҺАР ТЫНЫСЫ
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нан табуға болады. Бұл бұрындары «Хабар» 

арнасында к�рермен тарапынан �з бағасын 

алған «Тіл» бағдарламасының газет нұсқасын 

оқығаннан кейін туындаған ой болатын. 

– Тағы қандай <зекті тақырыптарды 
к<тердіңіздер? К<рерменнің бұл бағдарла маға 
деген қызығушылығы қандай?

– Биыл киберспорт Азия ойындарына 

еніп, қазақстандық спортшылар Индонезияға 

– «Анығын айтқанда» бағдарламасының 
<зге хабарлардан ерекшелігі неде? 

– Бағдарламаның алғашқы саны биылғы 

жылдың маусым айында к�рерменге жол 

тартты. Осындай жүгі ауыр, мүмкіндігі мол 

бағдарлама тізгінін сеніп тапсырған «Ха-

бар» агенттігі мен телеарна басшылығына 

алғысым шексіз. Бағдарлама әр сәрсенбі 

күні кешкі сағат 19:30-да тікелей эфир-

Қазақ тіліне аударылды

Аудандағы мерейлі істер

Базарлар жаңарады


