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Біздің ұрпақ бабаларымыздың, 

әсіресе қазақтың тарихынан мүлде 

мақұрым �сті. �лемдік тарихты, Ресей 

империясының тарихын бес саусақтай 

біліп �ссек те, әргідегі сақ, ғұн түгілі, 

бергідегі түркілерге қазақты жолатпа-

ды. «Пантюркизм» деген «құбыжықты» 

санаға сіңірудей сіңірді. Куликово 

шайқасында, орыс-түрік соғысында 

 Ресей империясына «жанкүйер» болдық. 

Тарих солай оқытылды. Буыны бекімей, 

қабырғасы қатпай тұрған жастың санасы 

да әлжуаз келетіні аян. Коммунистік 

партияның ұртоқпақ идеологиясы бүкіл 

екі-үш ұрпақтың тарихи жадын енді 

болмағанда су түбіне жіберетіні анық 

еді. Тәуелсіздік алмағанда бүгін шым 

батып, сайда санымыз, құмда ізіміз 

қалмайтынын енді ғана саралап отыр-

мыз. Ресей патшасы екінші Екатерина 

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

Бүгінгі санда:

Гүл патшасы – 
қызғалдақ 23-бет

Болашаққа 
жол ашқан 
«Болашақ» 17-бет

Шоқанның 
ашылмаған тұстары 
жетерлік 6-7-бет

Жарылғап БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ:

айтқан бір с�з бар. «Қазақтар әргі тари-

хын білсе, жер жүзін жаулап алады» депті 

император. Тегін айтылмаған. Ресей 

патшасының осы қаупін бәлшебектер 

жақсы біліп, қазақтарды �з тарихынан 

жеріндіріп жібере жаздапты. Сол кезде 

оқыған біз мұны кеш білдік.

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр-

дың басында ғұмыр кешкен Алаш 

арыстарының тарихи жадына таңғала-

сың. Басқа мамандық иелері түгілі ақын-

дарына шейін сақ, ғұн, түркі тарихын 

совет дәуіріндегі біршама дүмше тарих-

шылардан артық білген. Бір Шә керім 

мен Мағжан жазып қалдырған тарих 

қатпар-қатпар. Мысал к�п.

Ұлы Абай да тарихқа бет бұрып 

отырған. Қара с�здері мен поэмалары 

соған дәлел. Данышпан Һәкім қырық 

бесінші қара с�зінде және «Біраз с�з 

қа зақ тың түбі қайдан шыққандығы 

 туралы» мақаласында тарихымызға 

қалам тартқан.

Абай атамыз «Біраз с�з қазақтың 

түбі қайдан шыққандығы туралы» мақа-

ласында: «Біздің қазақтың ықыласы ата-

сын ғарабтан шықты дегенді, яки бәни 

Исраилден шықты дегенді ұнатқандай. 

Онысы – әрне Тауарихтан хабар тисе, 

сол жақтан тигендіктен, ислам діні 

бұрынғы ата-бабаларды ұмыттырып, 

дін дестерді жақын к�рсет кендіктен һәм 

артқы жағы хабарсыз қараң ғылықта 

қалғандықтан болған іс» деп жазады. 

Абай атамыз адам екі тараптан тараған 

дейді. Бірі – Үнді станнан, екіншісі – 

Моғол жа ғы нан екенін атап к�рсетеді. 

Моғол белгілі. Түркілерді айтып отыр. 

Түркілер сан тарапқа тараған Алтайды 

меңзейді. Тағы бір мән беретін жай 

– данышпан Һәкім дінге кіргізу үшін 

ата-бабаларын ұмыттыратынын, мұның 

бәрі тарихтан хабарсыз болғандықтан 

дейді. Оған үстіме – Абай қазақтың тегі 

Моғолдан, яғни түркіден тарайтынын 

тайға таңба басқандай жазып қалдырған 

(«Абай». Алматы. «Жазушы» баспасы. 

2-том. 155-бет. 2005 жыл).

Бұл саланы зерттеуді Шәкерім 

інісіне аманаттаған тәрізді.

(Жалғасы 9-бетте)
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Еңселі ел едік ежелден

Тәуелсіздік шежіресі

Баянды бағдар мұраты

Шынында да, біз, алты Алаш �з қадір-

қасиетімізді �зіміз бағалай білеміз бе?! 

Түсінген жанға, Қазақстанның Тұңғыш 

Президенті қалың қазағына, әсіресе 

�скелең келешегіне арнап, байыбына бара 

алсақ, туған еліміз бен жерімізді ерекше 

мақтан етер дәйекті әңгіменің алтын 

арқауын тайға таңба басқандай айқындап 

беріп отыр. 

Ұлы дала – адамзат �ркениетінің 

киелі қайнары әрі қазыналы арқа тірегі! 

Олай болса, «Қазақстан тарихы да жеке 

жұрнақтарымен емес, тұтастай қалпында 

қазіргі заманауи ғылым тұрғысынан 

қарағанда түсінікті болуы тиіс. Оған 

қажетті дәйектеріміз де жеткілікті». Ре-

спублика Президенті бұл орайда �р кениет 

мойындаған үш айғақты атап к�рсетеді:

Б і р і н ш і д е н ,  п р о т о м е м л е к е т т і к 

бірлестіктердің дені қазіргі Қазақстан 

аумағында құрылып, қазақ ұлты этно-

генезінің негізгі элементтерін құрап 

отыр; екіншіден біздегі  зор мәдени 

жетістіктер шоғыры даламызға сырттан 

келген жоқ, керісінше, к�пшілігі осы 

кең-байтақ �лкеде пайда болып, содан 

кейін Батыс пен Шығысқа, Күнгей мен 

Теріскейге таралды; үшіншіден, кейінгі 

жылдары табылған тарихи жәдігерлер 

бабаларымыздың �з заманындағы ең озық, 

ең үздік технологиялық жаңа лықтарға 

тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. 

Елбасының еңбегін оқи отырып к�кірек 

к�зіміз ашылып, т�беміз к�кке жеткендей 

әсер аламыз.

 Демек, біз ұлт тарихының уақыт 

пен кеңістіктің к�кжиегі тоғысқан кезде 

 басталатынын бағамдай алмасақ...Онда бұл 

ел шежіресінің ежелгі сақтар мен ғұндардан, 

к�не дәуірдегі түр кілерден жеткен асыл 

мұрасын естен шығарғанымыз. Яғни ұлы 

даладан жер жүзіне тараған атқа міну мә-

дениеті мен жылқы шаруашылығын, дала 

�р кениетінің зор технологиялық жетістігі 

– ежелгі металлургияны, рухани бай лы-

ғымыздың айшықты белгісі – баға жетпес 

«аң стилі» �нерін, әлемдік ғылым үшін 

сенсация саналған жаңалық – «Алтын 

адамды» �зге жұрттың қанжығасына бай-

лап жібергеніміз. 

Демек, біз ұлт тарихының бастауларын 

нақты білмесек...

Онда бұл ұлы даланың біздің дәуі-

ріміздің I мыңжылдығының орта шенінде 

дүниеге келген барша Түркі дүниесінің 

алтын бесігі болғанын ұмытып, үлкен Еу-

разияның Шығысы мен Батысы, Сол түстігі 

мен Оңтүстігі арасындағы сау да және 

мәдениет саласындағы бай ланыстардың 

транс кон тинентальды желісі – Ұлы Жібек 

жолын, Қазақстанның алма мен қыз-

ғалдықтың Отаны екенін еш ке шірімсіз 

естен шығарғанымыз емес пе?!

Демек, біз ұлт тарихын қазақ хандығы 

шаңырақ к�терген бес-алты ғасырмен ғана 

шегерсек... 

 Онда бұл ұлы дала �зінің «ерекше 

елшісі сынды ұлы бабалары әл-Фараби мен 

Ясауи, Күлтегін мен Бейбарыс,  �з-Тәуке 

мен Абылай, Кенесары мен Абай және 

басқа да к�птеген ұлы тұлғалар шоғырын 

дүниеге әкелгенінің» бағасына жетпеген 

парықсыздық болады.

Елбасының қазаққа �зіне-�зін таны-

татын арқа тірек еңбегі – ұлт рухының 

ұлағатты жыр-дастаны деуге әбден лайық. 

К�теріңкі к�ңіл күй үстінде, ұлттық 

мақтаныш сезімімен оқылатын «Ұлы 

даланың жеті қыры» �ршіл әрі �негелі 

�ткенімізге к�зімізді ашады. Ол, сондай-ақ 

ел мәртебесін бүгінгі күн биігінен байып-

тау арқылы ертеңгі бағы тымызды айқын 

бағамдауға к�мектеседі. 

Олай болса, «Рухани жаңғыру» ұлттық 

бағдарламасының аясында атқарылар 

жұмыс ауқымы одан әрі  кеңейе де 

нақтылана түседі деген с�з. Ендеше, қазір 

алдымызда тұрған міндеттер қандай:

– «Архив-2025» жеті жылдық бағ-

дарламасын жасау, �лкетану музей-

л е р і н і ң  ж а н ы н а н  т а р и х и - а р х е о л о -

гиялық қозғалыстар құру, «Ұлы даланың 

ұлы есімдері» атты оқу-ағарту энци к-

лопедиялық саябағын ашу;

– «Ұлы дала тұлғалары» атты ғылыми-

к�пшілік сериалдар шығару, «Түркі 

�ркениеті: түп тамырынан қазіргі заманға 

дейін» атты жобаны қолға алу, «Ұлы дала» 

атты ежелгі �нер және технологиялар 

музейін құру;

– «Ұлы даланың к�не сарындары» 

жинағын шығару, деректі, телевизиялық 

сериалдар мен к�ркем картиналардың 

циклін �ндіріске енгізу;

Елбасы тарихи-танымдық туынды-

сында �з ойларын түйіндей келе мынадай 

тұжырым жасайды: «Т�л тарихын білетін, 

бағалайтын және мақтан ететін халықтың 

болашағы зор болады деп сенемін. Nткенін 

мақтан тұтып, бүгінін нақты бағалай білу 

және болашаққа оң к�зқарас таныту 

– еліміздің табысты болуының кепілі 

дегеніміз осы». 

Nкінішке қарай, бізді бірнеше жүздеген 

жылдар бойы ұлттық мақтаныш емес, 

�згеден �зін кем к�рген қорқыныш сезімі 

билеп келгені мәлім. Үрей синдромы... 

ол үш ғасырға созылған ақ патша мен 

қызыл империяның құлдық қыспағы 

мен қанды қырғынының санаға салған 

лаңы. Кеңес заманының зардабы, тіпті 

т�л әдебиетіміздің абайтану саласына да 

кеселін аямай тигізді. 

Алаш арыстары аман болса,  бұл 

қорлыққа, әлбетте еш т�зе алмас еді, 

олар тірі тұрса, ел-жұртын езгіге сал-

дырып қойып қарап отырмасы белгілі. 

Қандықол диктатура мұны жақсы білді 

және қазақтың к�шбасшы қайраткерлерін 

жусандай жапырды. Арыстардың аз ғана 

шоғыры ел келешегі үшін аға буын амана-

тын арқалап, ауыр мұңға батқан күйі қала 

берді. Бірақ елжанды ерлер қолдарына қару 

алмағандарымен туған халқына айтар с�зін 

қызыл үкіметтің қырағы бақылауында 

отырып-ақ санамызға құя берді. 

«Ұлт тарихындағы кеңістік  пен 

уақыт» және «Тарихи сананы жаң ғырту» 

деп аталатын екі б�лімнен тұратын 

мақалада Мемлекет басшысы ұлттық 

тарихымызға терең үңіліп, оның күрмеулі 

түйінін шешуге шақырады. Бұл түйінді 

шешу үшін Қазақстан тарихына қазіргі 

заманауи тұрғыдан қарап, бұрынғы 

еуропоцентристік к�зқарастардан ары-

лып, біздің ұлтымыздың және басқа 

да бүгінгі түркі халықтарының арғы 

бабаларының «түбі бір түркілер» екендігін, 

 ендеше, ол халықтарға бірлік, тұтастық, 

 тарихи тұрғыдан келе жатқан дәстүр 

болғанын бүгінгі жас ұрпақ ұғынып �суі 

қажеттілігі айтылады. Ендеше, біздің 

т�л тарихымызға оң к�зқарас қажет. 

К�п қырлы әрі ауқымды тарихымызды 

дұрыс түсініп, қабылдай білуіміз керек. 

Президент атап к�рсеткендей, бұл басқа 

халықтардың р�лін т�мендетіп, �зіміздің 

ұлылығымызды к�рсету үшін жасалмайды. 

Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге 

сүйене отырып, жаһандық тарихтағы �з 

р�ліміз бен орнымызды байыппен, әрі 

дұрыс пайымдауға тиіспіз. 

Президент аталған мақаласында 

осы мәселелерді к�пшілікке түсіндіру 

мақ сатында ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ЖЕТІ 

ҚЫРЫНА тоқталады. Олар: Атқа міну 

мәдениеті; Ұлы даладағы ежелгі металлур-

гия; Аң стилі; Алтын адам; Түркі әлемінің 

бесігі; Ұлы Жібек жолы; Қазақстан – алма 

мен қызғал  дақ тың отаны бағыттары. 

Бұл айтыл ғандардың барлығы да біздің 

жеріміздің материалдық мәдениетінен ба-

стау алады, ендеше, бізге жат емес. 

Мысалы, атқа міну мәдениеті мен 

жылқы шаруашылығы жер жүзіне Ұлы 

даладан тарағаны тарихи ақиқат. «Біздің 

бабаларымыз жылқыны қолға үйрету, атқа 

міну мәдениетінің негізін қалаған. Бір сәт 

есімізге түсіре йік ші, күні бүгінге дейін 

авток�лік қозғалт қыштарының қуаты 

аттың күшімен �лшенеді. Бұл дәстүр – жер 

жүзінде салт аттылар үстемдік құрған Ұлы 

дәуірге деген құрметтің белгісі десек артық 

айтқандық емес.  Сондай-ақ бабаларымыз 

қалыптастырған салт атты жауынгердің 

ықшам киім үлгісі, түркі тайпалары ойлап 

тапқан технологиялық жаңалық – қылыш 

ең маңызды, әрі кең тараған соғыс құралы 

болғаны баршаға мәлім» дейді  Мемлекет 

басшысы. 

Мақалада айтылғандай, біздің Ұлы 

далада ежелгі металл �ндірудің амал-

тәсілдерінің табылуы тарихтың жаңа 

кезеңіне жол ашты, адамзат дамуының 

барысын түбегейлі �згертті, Ұлы даланы 

мекендеген халықтар дың дүниетанымы 

мен құндылық тары, �з жазуы мен мифо-

логиясы, ежелгі тұрғыдан алғанда озық 

мәдениеті болды. 

К�не қазақ жерінің ғылым үшін де, 

�ркениет үшін де ауыз толтырып айтатын-

дай жетістіктері баршылық. Соның бірі 

– 1969 жылы Есік қорғанынан табылған 

Алтын адам. Кейін байтақ даламыздың 

басқа �ңірлерінде де осындай жәдігерлер 

к�птеп табылды. Түркі әлемі ұлан-ғайыр 

далада к�шпелі және отырықшылық 

�ркениетін қалыптастырды. Nнер мен 

ғылымның, сауданың орталығына ай-

налды. Мақалада Президент осылар-

ды айта келіп, бұл даланың әлемдік 

�ркениетке �бу Насыр әл-Фараби, Қожа 

Ахмет Ясауи, тағы басқа ұлы ойшылдарды 

бергенін айтады. Президент Ұлы даланың 

тағы бір мақтанышының қатарына – 

Жібек Жолын қосады. Ол халықтар 

арасындағы жаһандық �зара тауар айна-

лымы мен зияткерлік ынтымақтастықтың 

қалыптасып, дамуы үшін орнықты плат-

форма болды. Дала белдеуі Қытай, Үнді, 

Парсы, Жерорта теңізі, Таяу Шығыс және 

Славян �ркениеттерін байланыстыр-

ды. �рбір елдің ұлттық мақтанышына 

айналған брендтері бар, олар сонысымен 

әлемге танымал. Мақалада «Қазақстан – 

алма мен қызғалдақтың Отаны» делінеді. 

Қазақстан қазір де әлемдегі «алма» 

атауының арғы атасы – Сиверс алмасының 

Отаны саналатыны да шындық. Бүгінде 

жер жүзінде қызғалдақтың 3 мыңнан астам 

түрі бар, олардың басым к�пшілігі – біздің 

дала қызғалдағының «ұрпағы», біз онымен 

мақтана аламыз. 

ҚР Президентінің аталған мақала дағы 

ең басты к�ңіл б�лген мәселесі – тарихи 

сананы жаңғырту. Мемлекет басшысы 

оны бірнеше ірі жобалар арқылы ба-

стау қажет деп есептейді. Ол жобаларды 

т�мендегіше к�рсетіп берген: Архив – 

2025; Ұлы даланың ұлы есімдері; Түркі 

әлемінің генезисі; Ұлы даланың ежелгі 

Міне, әлем әдебиетінің жауһары – 

«Абай жолы» роман-эпопеясы сол ұлт 

санасын сілкінтудің жарқын айғағы. Амал 

қайсы, кеңестік насихат с�з сардарын да 

жан-жақтан матап ұстап, Абай амана-

тын да, �уезов с�зін де қалың к�пшіліке 

бұрмалай түсіндірді. Тіпті, тәуелсіздіктің 

ширек ғасыр белесінен асқанда да ғұлама 

Мұхтардың қалам құпиясының сырын 

түсінбей жүргендер аз емес. �йтпесе, 

романдағы дала данышпаны Құнанбайды 

танымау, әке мен бала арасындығы терең 

түсіністікті байқамау тіпті мүмкін емес. 

Мұхтар �уезов туған халқының та-

рихын таптатпай, иісі түркі жұртының 

Абай секілді  ұлы тұлғасын ұлықтай 

отырып,  Құнанбай тұлғасына тит-

тей де к�леңке түсірген емес. Ғұлама, 

тіпті тарихқа, әдебиет пен �нерге қасаң 

таптық к�зқарас тұрғысынан темірдей 

тәртіп орнатылғанына да қарамастан 

жанқиярлық қажыр-қайрат танытты. Ұлы 

даланың сап алтындай салт-дәстүрлері 

мен тағылымы зор тәртібін, хакім Абайдың 

аманатын к�кірегімізге құйып, еңсемізді 

түсірмеуге жан қуатын да, қалам қуатын да 

аямай жұмсады. 

Алайда абайтану тарихын зерделей 

келгенде Ұлы Абай мұрасына к�пшілік 

қаламгердің байдың, қанаушы таптың 

�кілі ретінде теріс айналып, асыл мұраны 

туған ұлтына қайтарудың �уезов бастаған 

аз ғана шоғырға қаншалықты азапқа 

айналғанын к�реміз. Қазақ әдебиетінің 

алыбы Сәбит Мұқанов �зінің Абай 

мен оның мұрасына деген әуелгі теріс 

к�зқарасын «мен қаналушы таптың �кілі 

едім ғой» деп, ақталғандай түсіндіруі-ақ 

к�п жайды аңғарса керек. Бірақ кейін 

солардың бәрі, әрине Сәбит Мұқанов та �з 

қателіктерін мойын дап, Ұлы ақын жайын-

да іргелі моно графиялық зерттеу жазғанын 

білеміз. 

С.Мұқанов Қазақстан жазушыла ры-

ның 1934 жылғы тұңғыш съезінде жасаған 

баяндамасында 1935 жылы қазақ поэзиясы 

жайында жазған мақаласында бұрынғы 

социологиялық ой-пікірлерінің сілемі 

к�рінгенімен, к�ркемдік таным-білік 

биігінен ой айтып, пікір түюдің лебі есе 

бастады. Осы екпін қазақтың әдебиеті мен 

мәдениетінің сорпа бетіне шығарларын 

сыпырып әкетіп жатқан 1937 жылы Сәбит 

Мұқановтың «Абай – халық ақыны» деген 

принципті мақаласынан айқын к�рінеді. 

Бұл мақала т�л әдебиетіміздің классигінің 

Абай туралы толымды да к�лемді зерт-

теу жасауының басы еді. Олай болса, 

абайтанудың қарама-қайшылыққа толы 

шежіресі �з алдына жеке әңгіме. 

Елбасының «Ұлы даланың жет і 

қыры» атты еңбегінен біз,  қазақ �з 

қадір-қасиетімізді біліп, �ткеннен сабақ 

ала отырып, тек қана алға басу туралы 

жасампаздық ой түйдік.

Болат ЖҮНІСБЕКҰЛЫ,
Абайдың «Жидебай-Б�рілі» 

мемлекеттік қорық-музейінің 
директоры

�нер және технологиялар музейі; Дала 

фольклоры мен музыкасының мың жылы; 

Тарихтың, кино �нері мен телевизиядағы 

к�рінісі.

Бұл аталған жобалар біздің еліміздің 

тарихи жылнамасындағы ақтаң дақтар-

ды қайта қалпына келтіруге жол ашқан 

«Мәдени мұра» бағдар ламасының жалғасы 

болып табылады. Сондай-ақ ол Прези-

денттің «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» бағдарламалық мақаласында 

айтылып, бүгінгі күні кезегімен, ретімен 

жүзеге асырылып жатқан  руханият 

саласын  дағы игі істеріміздің де жал-

ғасы. Осы бағдар ламалар жүзеге асқан 

уақытта Түркі жұртшылығының, түркі 

�ркениетінің әлемдік �ркениетке қосқан 

үлесін сезінеді, біздің Ұлы тұлғалар 

шоғырын басқа елдер мен �ңірлердің 

халқы да білетін болады.Бұл біздің 

жас ұрпаққа білімді дәріптеуге, ұлан-

байтақ елімізде туризмді дамытуға үлкен 

мүмкіндіктер жасайды. Ұлы даланың 

бай мифологиялық және фольклорлық 

материалдарын жас ұрпақтың санасына 

сіңіру арқылы олардың руханиятын, әдет-

ғұрпын, салт-дәстүрін қалыптастырып, 

ұлттық кодын сақтауға ықпал етеді. Бір 

с�збен айтқанда, Мемлекет басшысының 

бұл мақаласы ұлтымыздың �з рухани 

құндылықтарын құрметтеуге, сыйлауға, 

аялауға және танып-білуге бастама бола-

тын Бағдарлама деп түсінгеніміз ж�н.

Алтай ТАЙЖАНОВ,
Марат Оспанов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік 
медицина университетінің «Қоғамдық-
гуманитарлық пәндер» кафедрасының 

жетекшісі, философия ғылымының 
докторы, профессор
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«Балапан санайтын» шақ та келді. Байтақ Қазақстанның 

т�рт тарабын дағы оқырмандар қатары артады деген сенім 

басым.

Осы орайда қайырымын мейірімге жалғап ата діннің 

асыл арнасының тазалығы үшін, атадәстүрімізді Құран 

с�зімен нұрландырып жаңа буын жас ұрпақтың санасына 

терең зерделеу жолында талмай еңбек етіп келе жатқан 

Қазақстан Мұсылмандары діни басқармасының Бас мүфтиі 

Серікбай қажы Ораз мырзаға республикалық «Ана тілі» 

газетінің оқырманын арттыруға қолғабыс к�рсеткені үшін 

«Алла разы болсын!» айтамыз. Сондай-ақ қазақтың қайсар 

қызы, к�рнекті жазушы, Қазақ станның еңбек сіңірген 

қайраткері, халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 

лауреаты, «Құрмет» орденінің иегері, мүгедек аналардың 

республикалық «Бибі-Ана» қоғамының президенті 

Бибігүл Иманғазина �зі басқаратын қоғамдық ұйымның 

аймақтардағы мүшелерін «Ана тілі» газетіне бір жылға жаз-

дырып бергені үшін алғыс білдіреміз. 

«Ана тілі»  газетінің ұжымы

БӘРЕКЕЛДІ!

АЛЛА РАЗЫ 
БОЛСЫН!

Е Л І Н  С Ү Й Г Е Н  –  Е Л І  С Ү Й Г Е Н

1991 жылы 1 желтоқсанда болған оқиға 

мереке күнін таңдаудың тарихи шарты мен 

негізі болып табылады – бүкілхалықтық 

сайлау нәтижесінде Нұрсұлтан Назарбаев 

Қазақ КСР-нің президенті болып қайта 

сайланды. Сол күннен бастап шын мәнінде 

тәуелсіз Мемлекет басшысының жемісті, 

конструктивті және прогрессивті қызметі 

басталды.

Сол жылы, 16 желтоқсанда біздің еліміз 

тәуелсіз және егемен мем лекетке ай-

налды. Қазір елімізде индустриялық-

инновациялық саясат  толыққанды 

жүргізілуде, бұл тәуелсіз елдің дамуына  

мықты импульс беретініне кәміл сенеміз.

Бұл күндері Қазақстан Республи-

касы Президенті Н.�.Назарбаевтың 

басшылығымен егемен және тәуелсіз 

Қазақстан Республикасының мемле кет-

тік құрылысын құру нақты к�рініс тапты. 

Елбасы �зінің к�регенділігі мен батылдығы 

арқасында Алаш қозғалысының барлық 

идеялары мен ұмтылыстарын шындыққа 

а й н а л д ы р д ы ,  Т М Д ,  Е у р а з и я  ж ә н е 

әлемдік қауымдастықта егеменді, бейбіт, 

конструктивті және конструктивті мем-

лекет пен қоғам ретінде осы идеялардың 

негізінде Қазақстанның саяси және 

халықаралық имиджін қалыптастырды.

Ағымдағы жылы 10-11 қазан аралы-

ғында Астанада �лемдік және дәстүрлі 

діндер басшыларының VI съезі �тті. Оған 

42 елден 80-нен астам делегация қатысты. 

Олардың қатарында ислам, христиан, 

иудаизм, буддизм, индуизм, даосизм, 

зароастризм, сондай-ақ БҰҰ, ЕҚЫҰ, 

ЮНЕСКО, Араб Лигасы және басқа да 

халықаралық және қоғамдық ұйымдар 

�кілдері бас қосты.

VI форум «�лемнің манифесті» ая-

сында «Қауіпсіз әлем үшін әлемнің бас-

шылары» ұранымен �тті. Халықаралық 

форумның жұмысы «XXI ғасыр және 

жаһандық қауіпсіздік тұжырымдамасы», 

«Геосаясатта дінді �згерту: адамның ин-

теграциясы үшін жаңа мүмкіндіктер», 

«Дін және жаһандану: проблемалар мен 

«ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН»

Қарышты өркендеуге өріс кең

шешімдер», «Терроризмді жеңуде діни ли-

дерлер мен саясаткерлердің р�лі» сияқты 

маңызды тақырыптар бойынша �ткізілді. 

Сенім мен �зара түсіністікке негізделген 

үнқатысу осы саладағы халықаралық 

ынтымақтастыққа кең мүмкіндіктер ашады 

және бүкіл әлемдегі зорлық-зомбылық, 

экстремизм және лаңкестік сияқты теріс 

құбылыстарды еңсеруге к�мектеседі.

Мемлекет басшысы �зінің әрбір Жол-

дауында әлеуметтік мәселелерге ерек-

ше к�ңіл б�леді. Биылғы Жолдауында 

Қазақстан халқының �мір сүру сапасын 

жақсартуға к�п к�ңіл б�лінді. Мұның 

бастысы – ел халқының әл-ауқатын арт-

тыру. �лемдік қаржы және экономикалық 

тұрақсыздыққа қарамастан, Елбасы үнемі 

әлеуметтік жауапты мемлекет саясатын 

жүргізіп отырғанын атап �ту керек.

жылдың басынан бастап реформалау;

– Елдің индустриалды-иннова ция лық 

дамуының жаңа бағдарламасын әзірлеу: 

Нұрлы жол, Нұрлы жер, 2025 жылға дейінгі 

бизнесті дамыту жол картасы;

– 2025 жылға дейін �ңірлік даму бағдар-

ламаларын әзірлеу;

– бюджеттен б�лінген қаражатты 

тиімді және мақсатты пайдалануды қам-

тамасыз ету;

– үш ауысымдағы мектептердің про-

блемаларын шешу;

– бірінші кезекте халыққа қатысты 

инфрақұрылымдық мәселелерді шешу;

 – алдағы 5 жылда 650 мың қазақс-

тандық отбасы немесе 2 млн қазақ стан-

дықты тұрғын үймен қамтамасыз ету;

– қазақстандықтарды бұқаралық 

спортқа тарту үшін жағдай жасау (Үкімет 

Қазақстан үшін Орталық Азия �ңіріндегі 

к�рші елдермен ынтымақ тастыққа жаңа 

мүмкіндіктер ашты.

2018 жылы қазанда Президент Жолдау-

ында әлемдегі ең ықпалды мемлекеттердің 

б і р і  б о л ғ а н  Қ ы т а й м е н  к � п ж а қ т ы 

стратегиялық әріптестіктің дәйекті дамуы 

туралы әңгімеледі. Сондай-ақ Қазақстан 

Президентінің 2018 жылдың қаңтарында 

Вашингтонға ресми сапармен баруы 

және АҚШ Президенті  Дональд Трамп-

пен келісс�здер нәтижесінде, Қазақстан 

мен АҚШ арасындағы XXI ғасырдағы 

стратегиялық әріптестік туралы келісімге 

қол жеткізілді. Бұл біздің еліміздің сыртқы 

саясатында үлкен жетістік.

Еуропалық Одақпен сауда және инвес-

тициялар саласындағы тығыз байланыс-

тар жалғасуда, бұл біздің ұлттық және 

стратегиялық мүдделерімізге толығымен 

сәйкес келеді. ТМД елдерімен, араб және 

азиялық елдерімен �зара тиімді қарым-

қатынастарды дамытудың �зектілігі 

қазақстандық қоғам үшін айқын.

К�птеген жылдар бойы талқыланған 

Каспий теңізінің құқықтық мәртебесі 

т у р а л ы  к о н в е н ц и я н ы  қ а б ы л д а у 

 Қазақ станның қазіргі сыртқы саясатының 

іргелі жетіс тіктерінің бірі болып табыла-

ды және Каспий маңы мемлекеттерімен 

ынтымақ тастыққа жаңа мүмкіндіктер 

ашады.

Осылайша, біздің еліміз жаһандық 

деңгейде бейбітшілік және сындарлы 

саясатты белсенді түрде жүргізіп келеді, 

сондықтан Қазақстан 2017-2018 жж. 

БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес 

мүшесі болып сайланды және осын-

дай жоғары мәртебеге ие болған еліміз 

Орталық Азия аймағының �мірлік 

маңызды мәселелеріне әлем назар ау-

дарды, мысалы, ядролық қарусыз әлем 

құру. Егеменді Қазақстанның Біріккен 

Ұлттар Ұйымы алдындағы миссиясы 

қазақстандық дипломаттардың бірнеше 

ұрпағы үшін күшті кәсіби тәжірибесі бар 

жоғары деңгейде табыспен аяқталды.

дыру және бірқатар кәсіпорынның �ндіріс 

үдерісіне инновациялық шешімдерді 

енгізу барысына тоқталды. Т�ртінші 

�неркәсіптік революция элементтерін 

қамти отырып, �неркәсіпті технологиялық 

тұрғыдан қайта жарақтандыру инду-

с т р и я л а н д ы р у  б а ғ д а р л а м а с ы н ы ң 

маңызды құрамдас б�лігі екенін атап �тті. 

 Елба сының айтуынша, Қазақстан эко-

номикасы әлемдік нарықтағы бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз ететін дамудың 

түбегейлі жаңа моделіне к�шуге тиіс. 

Сонымен қатар Еуразия экономикалық 

одағы және Қытайдың «Бір белдеу, бір 

жол» халықаралық бастамасы аясындағы 

қазіргі экономикалық әлеуетті мейлінше 

тиімді пайдаланып, оны арттыру қажет.

«2025 жылға қарай еңбек �німділігі 1,7 

есе, �німді экспорттау к�лемі 2,3 есе �суге 

тиіс. Nңдеу �неркәсібі мен шикізаттық 

Н.�.Назарбаев әлемнің екінші күші 

– КСРО ыдыраған кезде планетаның 

жаңа мемлекетінің басшысы қызметіне 

кірісті және толық айтуға болады, жаңа 

тәуелсіз мемлекеттің – «Қазақстан 

Республикасының бас сәулетшісі және 

құрылысшысы» болды. Бұл жаңа тәуелсіз 

мемлекет �зінің басынан бастап �з даму-

ында қазақстандық жолын тапты. Біздің 

еліміз енді тиімді нарықтық экономика, 

демократиялық әлеуметтік жүйе және 

жоғары халықаралық беделге ие заманауи 

елге айналды. Тәуелсіз Қазақстан жаңа са-

яси жүйе құрды, нарықтық экономиканың 

тетіктерін қалыптастырды, құқықтық 

мемлекеттің негізін қалады, қоғамдағы 

этникалық және діни үйлесімділікті 

сақтап, әлемде танымал болды. 1990-шы 

жылдың аяғынан бастап және 2010 жыл-

дың ортасында аяқталған ІІ жаңғырту 

Қазақстанды тұрақты экономикалық 

�су траекториясына әкелді, мемлекеттік 

институттардың және орта таптың 

жүйесін құрды, �з азаматтарының �мір 

сүру сапасын айтарлықтай жақсартты. 

2012 жылы еліміз «Қазақстан – 2030» 

Стратегиясында белгіленген барлық 

міндеттерді мерзімінен бұрын орында-

ды. Қазақстан Республикасы әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің 

қатарына кірді және орташа даму деңгейі 

бар елдер тобына енді. Сонымен қатар 

әлемде ең дамыған 30 елдің қатарына 

кіруге бағытталған «Қазақстан-2050» 

Стратегиясы қабылданды. 2017 жылдың 

басынан бастап Қазақстанда ІІІ жаңғырту 

жүзеге асырылып жатыр. Осы мақсатта 

конституциялық реформа жүргізілді, 

экономикалық �згерістердің келесі 

кезеңіне басымдықтар анықталды, ал 

қоғамдық сананы жаңғырту бойын-

ша «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 

қабылданды.  «Тәуелсіздік  дәуірі» 

еңбегінде Президент «ІІІ  модернизациясы 

– бірыңғай мазмұны мен алгоритммен 

жаңару мен дамытудың тұтас үдерісі» 

деп атап к�рсетті. Бұл үдерістің басты 

емес экспортты қолдауға қосымша 500 

миллиард теңге б�лу ж�нінде тапсырма 

бердім. Бұл қаражат экспортқа бағыттал-

ған кәсіпорындарға қаржылай және қар-

жылай емес кешенді қолдау к�рсетудің 

құралдарын к�бейтуге жұмсалатын бола-

ды» деді Қазақстан Президенті.

Елбасы «Қарапайым заттар эко-

номикасын» дамытуды ынталандыру 

қажеттігін айтты. Сонымен қатар еңбек 

�німділігін арттырудың және жеке сек-

торды нығайтудың маңыздылығына 

тоқталды. Индустриялық даму үдерісіне 

«Астана» халықаралық қаржы орталығы 

мен IТ-стартаптардың халықаралық 

технопаркін тарту қажеттігін айтты. Бұл 

ретте Үкіметке әртараптандыру және 

индустрияландыру мәселелерін кешенді 

түрде шешуге күш жұмылдыру жүктелді. 

Телек�пір барысында Президент 

қағидасы – «революция емес, эволюция» 

принципі және екінші принцип – «алды-

мен экономика, содан кейін саясат».

Елбасымыздың тағы бір үлкен жетістігі 

– біздің еліміздің астанасы – Астана 

қаласының �мірге келуі және оның 

20 жылдық дамуы. �лемдік тәжірибе 

к�рсеткендей, негізінен мемлекет астана-

лары әрдайым мемлекеттің орталығында 

орналасатын елді мекендерді таңдап, оның 

батыс, оңтүстік, солтүстік және шығыс 

аймақтарына тең дәрежеде болуға тиіс. 

Егер Қазақстанның астанасын к�шірудің 

заманауи тәжірибесін алсақ, тәуелсіз 

Қазақстан �зінің жоғарғы басшылығында 

геосаяси факторды ескеретіні құпия емес 

– бұл қазіргі заманғы Қазақстан үшін 

екіжақты (Ресей елімен) экономикалық, 

саяси, әскери және басқа қатынастарды 

дамыту арқылы маңызды р�л атқарады.

Дамудың 20 жылы ішінде бұрынғы 

Целиноград қаласы, бүгінгі Астана та-

нымастай �згерді. Қала құрылысы сәулет 

саласындағы барлық халықаралық талап-

тарға сәйкес, сондай-ақ осы деңгейдегі 

және мәртебелі қалаларға тиіс талаптарға 

сәйкес астаналық функциялары бар зама-

науи қала ретінде қалыптасты.

Астана – бұл заманауи Қазақстанның 

бойтұмары. Осы 20 жыл бойы Қазақстан-

ның бүкіл орталығы үшін �мір сүру 

ырғағын қалыптастыратын, Қазақстанның 

орталығында �мір сүру үшін �те заманауи 

және жайлы қала �мір сүріп жатыр. Бұл 

жерде біздің к�з алдымызда еліміздің жаңа 

беті қалыптасып, оның қазіргі заман тари-

хы жазылып жатыр.

Осылайша, Қазақстанның қазіргі 

 заман тарихы, ең алдымен, Елбасымыз-

дың прагматикалық саясатының нәтижесі  

және прагматикалық үлгісі болып табы-

лады.

Керімсал ЖҰБАТҚАНОВ, 
Қазақ-орыс халықаралық 

университетінің доценті,
тарих ғылымының кандидаты 

«Бақыршық тау-кен �ндіру кәсіпорны» 

мен Қарағанды облысының катодты 

мыс �ндіретін «Алмалы» кен орнындағы 

құрылысы аяқталған «Sary-Arka Copper 

Processing» кәсіпорнын іске қосуға бұйрық 

берді. Сонымен қатар машина жасау және 

құрылыс индустриясы саласында «Пром-

машкомплект» темір жол доңғалақтарын 

�ндіретін кәсіпорын онлайн-режімде 

іске қосылды. Ақт�бе облысында «Gas 

Processing Company» ЖШС ілеспе мұнай 

газын қайта �ңдеу жобасы жұмыс істей 

 бастады. Жамбыл облысында қуаты 

100 МВт болатын Қазақстан-Британ 

бірлескен жобасы – «Бурное» күн электр 

стансасы пайдалануға берілді. Бұған 

қоса Маңғыстау облысында «KТ Редко-

метальная компания» ЖШС бірлескен 

кәсіпорны жел энергетикасының бірінші 

кезеңі іске қосылды. Атырау облысын-

да «Карат» ЖШС автоматтандырылған 

диірмені, Ақмола облысында қуаты жылы-

на 50000 тонна ет �ндіретін Макинск құс 

фабрикасының бірінші кезеңі, Арқалық 

қаласында ет �ңдейтін «Торғай Ет» ЖШС 

кешені пайдалануға берілді. Сондай-

ақ Mareven Food Holdings трансұлттық 

холдингінің Алматы облысындағы ұнды 

терең �ңдейтін және тамақ �німдерін 

дайын дайтын зауыты,  Түркістан облы-

сында түйе мен бие сүтін �ңдейтін «Golden 

Camel Group LTD» ЖШС кәсіпорны іске 

қосылды.

Шара соңында Нұрсұлтан Назарбаев 

«Парыз» және «Алтын сапа» сый лық-

та рының жеңімпаздарын марапаттады. 

Бизнеспен айналысуға қолайлы жағдай 

жасағаны үшін �ңір басшыларына арнайы 

награда берді. 

Майя МҰРАТБЕК

ЕГЕМЕНДІК 
және ЕЛБАСЫ

Осыған байланысты 2019 жылы 1 

қаң тардан бастап ең маңызды әлеуметтік 

бастамалар ретінде ең т�менгі жалақыны 

1,5 есе арттыру жоспарлануда. Бұл, �з 

кезе гінде, әртүрлі меншіктегі кәсіпорын-

дарда жұмыс істейтін 1 миллион 300 

мың адамның жалақысына әсер етеді. 

Бюд жеттік мекемелерде жұмыс істейтін 

275 мың қызметкердің жалақысы орта 

есеппен 35 пайызға �седі.

Елбасының Жолдауында Үкіметке 

келесі үш жылда �ңдеу �неркәсібін және 

шикізаттық емес экспортты қолдау 

үшін қосымша 500 млрд теңге б�лу ту-

ралы тапсырма берілді. Ал Қазақстан 

Республикасының Ұлттық банкіне басым 

жобаларды несиелеу мәселесін шешу 

үшін кемінде 600 млрд теңге к�лемінде 

ұзақ мерзімді несие беру тапсырылды.

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы н ы ң 

 Жол дауын  дағы талаптар инноваци-

ялар мен шетелдік инвестициялар-

ды тартатын кәсіпкерлер үшін жаңа 

мүмкіндіктер туғызады. Бұдан басқа, 

Елбасы Жолдауынд а келесі бастамалар 

іске  асырылады:

–  2 0 1 9  –  ж а с т а р  ж ы л ы  д е п 

 жарияланды;

– «Ауыл – елдің бесігі» жобасын іске 

қосу;

– Үкіметтің және басқа да мемлекеттік 

органдардың жұмысында бюрократия 

мен формализмді т�мендету;

– жаңғырту ж�ніндегі ұлттық комитет 

құру;

– құқық қорғау органдарының 

қызмет керлерін аттестациялау;

– мемлекеттік қызметтің 80%-ын 

2019 жылы және 2020 жылы 90% элек-

тронды форматта беру;

– полицияның қызмет к�рсету жұмыс 

модуліне к�шуі;

– полиция қызметкерінің жалақысын 

к�теру;

– құқық қорғау органдарын жаң ғыр-

туға арналған Жол картасын әзірлеу;

– Ішкі істер министрлігін 2019 

пен �ңірлер әкімдеріне �ңірлерде 100-ден 

астам сауықтыру орталықтарын салу тап-

сырылды);

– жергілікті дәрігерлердің жалақысын 

20%-ға арттыру;

– мұғалімдердің мәртебесі туралы заң 

2019 жылы қабылданады;

– «Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасын іске асыруға 30 млрд теңге 

б�лінеді; Ұлттық банк �ндірістің басым 

саласына, шағын және орта бизнесті кре-

диттеуге 600 миллиард теңге б�леді;

– алдағы 3 жылда �ңдеу �неркәсібі мен 

шикізат емес экспортқа қосымша 500 млрд 

теңге б�лінеді;

– ең т�менгі жалақының м�лшерін 1,5 

есе ұлғайту, бұл 2019 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап 1,3 млн адамның табысын арттыруға 

мүмкіндік береді.

Осылайша. Елбасының Жолдауы 

Мемлекет басшысының Тәуелсіздіктің 

алғашқы жылдарынан бері жүріп жатқан 

және Қазақстан халқының әл-ауқатын 

арттыруға бағытталған мемлекеттік 

әлеуметтік-экономикалық саясатының 

одан әрі дамуы болып табылады.

Мемлекет басшысы еліміздің сырт-

қы саясатының басымдықтарын ай-

қындап және бүгінгі халықаралық күрделі 

жағдайды ескере отырып,  Қазақ станның 

х а л ы қ а р а л ы қ  с а я с а т ы  з а м а н а у и 

талаптарға бейімделуге тиіс және қазақ-

стандық сыртқы саясатта прагматизм 

қағидаттарына сәйкес ұлттық мүдделерді 

алға жылжыту қажет ететінін үнемі айтады.

Президент әрдайым Қазақстанның 

геосаяси позициясы ж�нінде, әсіресе 

Ресеймен тарихи қалыптасқан қарым-

қатынастар мемлекетаралық қарым-

қатынастардың тамаша үлгісі ретінде 

қа растырылуы керек екеніне, сондай-

ақ Еуразиялық экономикалық одақтың 

экономикалық маңыздылығына үнемі на-

зар аударады.

Nзбекстандағы саяси �згерістерден 

кейін Орта Азия аймағының тарихы мен 

дамуы туралы жаңа бет ашылды. Бұл 

Индустрияландыру күні аясын-
да Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың қатысуымен 
«Индустрияландырудың екінші 
бесжылдығы: Қазақстанда жасалған» 
телек�пірі �тті. Онда индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы ая-
сында жүзеге асырылған 28 жаңа жоба 
таныстырылды.

Телек�пір барысында Мемлекет бас-

шысы индустрияландыру бағдарламасы 

еліміздің орнықты және әртараптанған 

экономикасын құру үдерісінде негізгі 

р�л атқаратынын айтып, оны іске асы-

ру барысындағы нақты нәтижелерге 

тоқталды. Атап айтқанда индустрия-

ландыру кезеңінде 1250 жаңа кәсіпорын 

құрылған. Оның 100-і биыл іске қосылып, 

300 мыңнан астам жаңа жұмыс орны 

ашылған. Бүгінде әлемнің Қазақстанда 

шығарылған �німді 110 ел тұтынады. 

Соңғы жылдары бұған дейін елімізде 

жасалмаған бұйымдардың 500-ден астам 

түрі шығарылып, 50-ге жуығы экспортта-

лады. Ал шетелден келген инвестицияның 

т�рттен бір б�лігі �ңдеу секторына тиесілі.

«Біз азаматтардың жоғары тұрмыс 

сапасын қамтамасыз ету үшін мейлінше 

қолайлы жағдай жасап келеміз. «Нұрлы 

жер» бағдарламасы аясында тұрғын үй 

құрылысы қарқынды жүргізілуде. Nткен 

жылы біз рекордтық к�рсеткішке қол 

жеткіздік. Елімізде 11,2 миллионнан 

астам шаршы метрді қамтитын тұрғын үй 

салынып, пайдалануға берілді. Биыл 12 

миллион шаршы метр тұрғын үй немесе 

100 мыңнан астам баспана салу жоспар-

ланып отыр» деді Елбасы.

С о н д а й - а қ  М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 

экономиканың түрлі салаларын цифрлан-
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Дүниежүзілік қоғамдастықта �зіндік 

орны бар, әлемдік саясатта салмағы 

бар Қазақстанның тарихын танып-білу 

кімге болса да қызықты. Бүгінгі таңда 

қазақ елі адамзатқа ортақ, толғақты 

мәселелердің түйінін тарқатудың 

жолдарын к�рсетіп отырған мемле-

кет. «Адамзаттың бәрін сүй, бауы-

рым деп». Осылай жырлаған хакім 

Абайдың ұлағатты с�зін басты қағидат 

етіп ұстанып отырған елміз. Осындай 

жетістіктерге жетіп отырған елдің арғы 

тарихы кімді болса да қызықтырады. 

Осы мақсатта ел тарихына тереңнен 

үңіліп, оның қайдан бастау алатынын 

зерттеп, �зге елдерге таныту басты 

міндет.

Тарихты білмей тұрып қазіргінің 

қадіріне жету, болашақты болжау 

мүмкін емес. �лемдік �ркениетте 

жинақталған материалдық байлық 

қандай ұшан-теңіз болса, оның руха-

ни байлығының қоры да орасан. Осы 

орайда Елбасының тарихи сананы 

қалыптастыру туралы ойлары �те орын-

ды. Адамзат тарихында адамдардың 

білімінің молайып, ақыл-парасатының 

�суінде руханияттылықтың алатын 

орны ерекше екені белгілі.Мақаланың 

әр б�лімі жеке бір ғылым саласының 

зерттеу бағыты болатын тақырып.

Бұл еңбектегі атап айтылған ойла-

рын ерекше ықыласпен оқып шықтым. 

Тарихи сананы қалыптастыру дегеніміз 

– ел тарихын білу, �ткенге құрметпен 

қарау. Мемлекет басшымыз нақты ел 

тарихы туралы ойларды ортаға салып, 

оны зерттеудің қажеттілігін к�рсеткен. 

Бұл қазақ елінің әрбір азаматына ой 

салатын құнды бастама. Ұлы дала 

даналарының ерен еңбегін зерделеп 

оқып, сол арқылы еліміздің �ркениетке 

қосқан үлесін  аңғаруға  болады. 

Мақаланың басты құндылығының 

�зі де осында. Мұндағы бастамалар 

қазақ еліне, әсіресе зиялы қауымға, 

ғылыми жұртшылыққа үлкен міндет 

жүктеп отыр. Тарихты тану арқылы, �з 

елінің бітімі мен болмысын білу оның 

�ркениетке қосқан үлесін білу –  басты 

қажеттілік. Болашақ ұрпаққа ішкі 

тұтастығымыздың мәні мен мазмұнын 

түсіндіруге бағытталған тұжырымдар 

кімге болса да ой салады.

Тарихи сананы жаңғырту бағытын-

дағы «Ұлы даланың ұлы есімдері» деп 

аталатын б�лімінде атақты тарихи 

тұлғаларымызға арнап ашық аспан 

астында ескерткіш мүсіндер қойылып, 

«Ұлы даланың ұлы есімдері» атты оқу-

ағарту энциклопедиялық саябағын 

ашу керек делінген. Nте құптарлық іс, 

ұлыларымызды ұлықтау арқылы оларға 

тағзым етеміз, ел есінде қалатындай 

естеліктер жазамыз.

Тамыры тереңнен бастау алатын 

қазақ елінің даналарының еңбектері 

баға жетпес рухани байлық.Қазақ 

елінің сан ғасырлардан бастау алатын 

т�л тарихының әлем тарихымен тікелей 

тамырласып жатқаны анық. 

Президент атап к�рсеткендей, 

зор мәдени жетістіктер шоғыры 

даламызға сырттан келген жоқ, 

керісінше, к�пшілігі осы кең-байтақ 

�лкеде пайда болып, содан кейін 

Күнгей мен Теріскейге таралды. Дала 

даналарының рухани мұрасы ғылыми 

негізде жүйеленіп, т�рткүл дүниеге 

танылуы тиіс. �лемдік �ркениетке 

еніп,  таңғажайып рухани мұра 

ретінде ұрпақтан-ұрпаққа жетуі ке-

рек.  Тарихи сананың қалыптасуы 

жастар үшін ұлттық тәрбиенің бас-

тауы. Nз заманындағы ең үздік тех-

нологияларды ойлап тапқан, ұлттық 

тарихымыздың к�кжиегі бұдан да 

тереңде жатқанын тұжырымдай келе, 

Елбасымыз т�л тарихымызға оң 

к�зқарас керек екенін қадап айтып 

�тті. Осы мақсатта Ұлттық саябақ 

ашылса бұл тек даналарымызға 

құрмет қана емес, тағзым ету болар 

еді. Ұлттық сананың қалыптасуы, 

ұлттық мәдениетпен тығыз байла-

нысты. Ұлттық мәдениет жаһандану 

жағдайында әлемдік �ркениеттің бір 

б�лшегі ретінде қалыптасып, дамуы 

тиіс. Мемлекеттің тәуелсіздігімен 

оның болашақтағы �міршеңдігі ру-

хани құндылықтармен анықталады. 

Еліміз мыңдаған жылдар бойы адамзат 

�ркениетінің қалыптасуына тек қана 

үлес қосып үлкен тарихи процестердің 

ж ү з е г е  а с у ы н ы ң  қ а қ  о р т а с ы н -

да жүрген. Республикамыздағы зор 

мәдени ескерткіштер соның айғағы.

Бүгінгі қоғам �мірінің ажырамас 

б�лшегіне айналған к�птеген бұйымдар 

кезінде біздің �лкемізде табылған 

материалдық мәдениеттің жемісі 

деп түсінуіміз керек.  Рухани және 

материалдық мәдениетке  ерекше үлес 

қосқан Ұлы даланың даналарын әрі 

қарай зерттеп, олардың еңбектерінің 

т ү п н ұ с қ а с ы м е н  т а н ы с у  к е р е к .

Байтақ жерімізде небір кемел ойлы 

кемеңгерлер �мір сүріп, к�шпенділер 

�ркениетіне �лшеусіз үлес қосқандығы 

даусыз шындық.Кең байтақ дала-

мызда дүниеге келген дарабоз дана-

ларымызды ардақтап жас ұрпаққа 

үлгі ету азаматтық парызымыз. Ұлы 

даланың ұлы есімдерін ұлт мақтанышы 

ретінде к�рсетіп, еңбектерінің толық 

шығармалар жинағы болып жарыққа 

шығуына ықпал ету керек деп ой-

лаймын. Отырардан шыққан ұлы ой-

шыл әл-Фараби, дүниетаным дүлдүлі 

атанған Жүсіп Баласағұн, тұңғыш тіл 

маманы Махмұд Қашқари, тарихтан 

сыр татқан Мұхаммед Хайдар Дулати, 

ізгілік ілімінің авторы Қожа Ахмет 

Ясауи сияқты ғұламаларымыздың 

еңбектерін әлі де тереңірек зерттеп, 

оқып-үйренудің берері к�п екендігін 

ерекше атап айтқан. �лем таныған 

елдің арғы тарихын одан әрі зерт-

теу, дүниежүзіне танытуға үлкен 

жол ашылып отыр. Ұлттық рухани 

дүниесі арқылы әлемдік �ркениетпен 

руханияттың қазынасын толтыратын 

қазақ елінің алар асуы әлі алда.

Бибігүл ИМАНБЕКОВА
саяси ғылым докторы,

қоғамдық-гуманитарлық
пәндер кафедрасының доценті

Ұлт к�шбасшысы Н.�.Назарбаев тың бұл с�зі 

�те дәл, орынды айтылғаны ешқандай дау тудыр-

майды. Тарихи құжаттар мен к�не жәдігерлерге 

сүйеніп, аузымен құс тістеген ақын-жыраулардан 

жазып алынған батырлар жырлары, қиссалар, жыр-

дастандар халқымыздың �ткені мен бүгіні, болашағы 

үшін ақиқат мәнін айқындауға мүмкіндік береді. 

Қазақ деген халықтың мекен еткен Ұлы дала елінің 

к�не заманнан болашаққа бағдарланған бағытын 

к�рсеткендей болады.

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.�.Назарбаев тың 2018 жылдың 21 қарашасында 

жарық к�рген «Ұлы даланың жеті қыры» атты 

бағдарламалық ма қаласының негізгі бағыты: «Біз 

басқа халықтардың р�лін т�мендетіп, �зіміздің 

ұлылығымызды к�рсетейін деп отырғанымыз жоқ. 

Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене 

отырып, жаһандық тарихтағы �з р�лімізді байыппен 

әрі дұрыс пайымдауға тиіспіз» деген с�з арқылы 

айқын тұжырымдалып тұр. 

«Ұлы даланың жеті қыры» атты бағдарламалық 

мақала алдымен қазақ халқының тарихын дәуірлей 

отырып, қазақ жерінің мәдени үлгілерін дамытумен 

қатар, «Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт» және 

«Тарихи сананы жаңғырту» атты тараулары арқылы 

Қазақстанның тұтас біріктіріп тұрған халқын �зара 

рухани бірлікпен тығыз байланыста болып, бір 

ауыздан сайлаған Елбасының жанында топталып, 

алға басуға шақырып тұр.  Елбасы мақаласының ата-

уы – уақыт сынынан �ткен біздің тәуелсіз еліміздің 

жолының тәжірибесі. 

О с ы  р е т т е  Е л б а с ы  –  Ұ л т  к � ш б а с ш ы с ы 

 Н.�.Назарбаев тың әр жылдардағы сұхбаттары мен 

еңбектеріндегі: «Жалпы ұлттық идеяны �міршең 

ететін – елдің бірлігі» деп, ел бірлігі деген ұлық ұғымды 

ерекше атап к�рсетсе, «Берекені к�ктен тілеме, 

бірлігі мол к�птен тіле», «Ауызбіршілігі қашқан, 

алауыздық тасқан жерде ешқашан да жалпыұлттық 

идеялар жүзеге асқан емес. Қазақстанның шыққан 

шыңы мен бағындырған биіктерінің ең басты себебі 

– бірлік, берекесі» деген ұлағатты с�здері, қай дәуірде 

болса да тәуелсіздіктің тірегі, мемлекеттің орнықты 

дамуының, кепілінің бір дәлелі деп санаймыз. 

Еліміздің жаңа тарихы мен саяси �міріндегі 

бұл бағдарламалық мақаланың маңыздылығы мен 

оның алдағы уақытта к�терер жүгіне тоқтала келіп, 

Ұлт к�шбасшысы Н.�.Назарбаев: «Т�л тарихын 

білетін, бағалайтын және мақтан ететін халықтың 

болашағы зор болады деп сенемін. Nткенін мақтан 

тұтып, бүгінін нақты бағалай білу және болашаққа 

оң к�зқарас таныту – еліміздің табысты болуының 

кепілі дегеніміз осы» деп ой түйгені, келелі істерді 

түбегейлі жүзеге асыру үшін барлығымыз атсалысып 

қызмет жасап, жұмыс істеуіміз қажет. Қазақстанның 

мәртебесін к�теріп, к�сегесін к�гертіп, тәуелсіз 

еліміздің түтіні түзу шығу бағытында жұмыс жасауды 

ойлаған әрбір қазақ азаматының к�кейінде еліміздің 

тұғыры берік, еңсесі биік болса екен деген арманмен 

бірге �сер елдің жас ұланына лайық, қазақ баласына 

тән азаматтық құндылық пен парасаттылық болуы 

керектігіне меңзеп тұр.

  

Нұрдәулет АЛДАШЕВ, 
С.Бәйішев атындағы Ақт�бе университеті, 

Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 
меңгерушісі, филология ғылымының 

кандидаты, доцент

Фольклор – тек мұра ғана емес. Ол қазіргі 

рухани мәдениетіміздің қайнар к�зі және 

ажырамас б�лігі. ХХ ғасырда туып, дамыған 

профессионалды �неріміз бен әдебиетіміз 

осы фольклордан нәр алған. Театрымыз да, 

киномыз да осы фольклордан сусындағаны 

тағы аян. 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаевтың бастамасымен іске асырыл-

ған «Мәдени мұра» стратегиялық бағдарла-

ма сының аясында жинақталған «Бабалар 

с�зінің» (Слово предков)100-томы жарық 

к�рді. Қазақ руханиятында, қала берді жер 

жаһан мәдениетіндегі айрықша мәні бар 

жинақ тың толық аяқталуы елдігіміздің еңсесін 

к�теріп, мәртебесін арттырары с�зсіз. Мұндай 

бай қазына, �лшеусіз ұлы мұра дүниежүзінің 

басқа халықтарында болғаныменен, қағаз 

бетінде тасқа басылып, жарыққа шығуы – 

ұлтымыздың маңдайына бұйырған мерейлі іс, 

абыройлы еңбек. 

Жүз том – біздің еліміздің, ұлтымыздың 

�міріндегі елеулі бір үлкен оқиға, бүкіл әлем 

алдында қазақ халқын мақтанышпен к�рсете 

алатын ұлттық бренді. 100 томдық «Бабалар 

с�зі» ғылыми басылымдарында фольклорлық 

үлгілеріміздің барлық нұсқалары (вариантта-

ры) толық қамтылып, мәтін орындаушыдан 

қалай жазылып алынса немесе қалай жария-

ланса, сол қалпында оқырманға жеткізу бол-

са, «Дала фольклорының антологиясының» 

басты мақсаты – халқымыздың ұлттық 

мақтанышы саналатын аса бай фольклорының 

ең к�ркем, к�пшілік қауымға, балаларға 

оқылуы жеңіл әрі толық нұсқаларын қалың 

жұртшылыққа, ел-жұртқа толықтай танысты-

ру, фольклорымыздың түр жағынан да, мазмұн 

жағынан да, жанрлары мен тарихылығы 

жағынан да баға жетпес асыл мұрасын бүкіл 

жаһанға к�рсету.

Бағзы заманнан бері жиналып келген 

фольклорлық мұраларды бір еңбекте тиімді 

топтастыра білу – Қазақстан Республика-

сы Президенті Н.�.Назарбаевтың «Дала 

фольк лоры антологиясының» алдына қойып 

отырған жауапты міндеті, міне, осындай.

Сондықтан бұл жұмысты атқару үшін «Ұлы 

дала фольклорының антологиясы – «2019-

2025» жеті жылдық бағдарламасын жасауымыз 

керек деп санаймыз. Бұл жобаны жүзеге асыру 

барысында фольклортанушы, этнографтар-

дан құрылған арнайы топ құрылуы керек. 

Бұл топ отандық және шетелдік архивтермен 

�зара жүйелі әрі ұзақ мерзімді ықпалдастықта 

болып, іздеу-зерттеу жұмыстарын жүргізуіне 

баса мән беру қажет.

Томдардың құрылымы мен мазмұнын 

анықтауда алыс-жақын шетелдердің және 

отандық тәжірибелерге сүйену керек. Нақты 

материалдарды таңдап алуда оның ғылыми 

к�кейкестілігі,  аталған мәселені зерт-

теудің қазіргі деңгейімен сай келуі, жасала-

тын қорытындылар мен жалпылаулардың 

негізділігі есепке алынады.

Аталған серияның томдары жанр бойын-

ша былайша: Мифтер, ертегілер, батырлық 

жырлар, дастандар, жұмбақтар, мақал-

мәтелдер т.б. болып топтастырылады. Олар 

былайша жүйеленеді: «Ұлы дала мифтері, 

әңгімелері мен ертегілері», «Ұлы дала ба-

тырлары», «Ұлы дала дастандары», «Ұлы 

дала айтыстары», «Ұлы дала әңгімелері», 

т.б.  Батырлық жырларға арналған жинаққа 

«Алпамыс  батыр», «Қобыланды», «Едіге», 

-
-

Ата-баба 
аманаты

Рухани мәдениеттің 
қайнар көзі

«Орақ-Мамай», «Ер Тарғын», т.б. жырлардың 

ең к�ркем, толық нұсқалары таңдалады. �рбір 

жанрдың к�лемі анықталып, барлығы неше 

том құрайтыны белгіленеді.

Бірнеше том құрайтын тізбектің алғашқы 

томы жарияланып отырған шығармалардың 

жанрлық ерекшеліктерін сипаттайтын кіріспе 

мақала жазылып, фотосуреттермен және 

ғылыми қосымшалармен толығып отырады.

Фольклор мұраларын тек жинақтап 

қоймай, барлық мүдделі зерттеушілер мен 

қалың жұртқа қолжетімді болу үшін олардың 

электрондық нұсқаларын және аудиожазуын 

жасау қажет.

Аталған антология жүзеге асқан жағдайда 

Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.�.Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 

егеменді Қазақстанның тарихында бірінші рет 

«Дала фольклорының антологиясы» шамамен 

30 том болып жарыққа шығарылады.

 «Дала фольклорының антологиясының» 

30 том болып шығуы – ол біздің ғылыми 

ой жүйеміздің кемелденгенін, халықтың 

мұрасына деген оң к�зқарасымыздың 

қ а л ы п т а с қ а н ы н  к � р с е т е д і .  С о н ы м е н 

қатар тәуелсіз ел ретінде �зіміздің руха-

ни мұрамызды игеруге толық мүмкіндік 

алғанымызды айғақтайды.

Жоспарланып отырған «Дала фольклоры-

ның антологиясын» тану арқылы біз қазақ 

халқының �ткен рухани �мірін тұтастай тани 

аламыз. Сонымен бірге біз қазақ халқының 

әдет-ғұрпын, салтын, дүниетанымын, филосо-

фиялық, к�ркемдік к�зқарасын, қазақтың �з 

тарихына деген пайымын, қысқасы, кешегі ұлт 

�мірінің жалпы болмысын, тұтастай к�рінісін, 

рухани �мірін тани аламыз. Бұл асыл қазына 

– қазіргі кезде тарихшыларға, психологтарға, 

қоғамтанушыларға, мәдениеттанушыларға, 

әдебиетшілерге, тілшілерге, этнографтарға, 

қазақ �мірін зерттейтін қоғамдық-гуманитар-

лық пәндердің барлығына да таптырмайтын 

құнды деректер. 

Жалпы қазақ �мірінің, қазақ халқының 

қандай болғандығын білгісі келген адам осы 

антологияға жүгінсе, сол жерден к�птеген 

мәліметті алуына болады.

Мұның ғылыми және практикалық мәні 

жоғары. Антология негізінде алынған �німдер 

қазіргі буын мен «Мәңгілік ел» азаматтарының 

қазақ халқының рухани мұраларының тари-

хын кең ауқымда оқып-тануына, мұраның 

халық жадында  жаңғыруына,  ұлттық 

сананың беки түсуіне, отансүйгіштік рухта 

тәрбиеленуіне жол ашады деп ойлаймыз.

Қ.АЛПЫСБАЕВА,
филология ғылымының кандидаты, 
М.Bуезов атындағы Bдебиет және 

�нер институтының жетекші 
ғылыми қызметкері



5ANA TILI №51-52 (1465-1466)
13 желтоқсан

2018 жылТ І Л І  М Ы Қ Т Ы Н Ы Ң  –  Е Л І  М Ы Қ Т Ы

әліпбиін латынға к�шіру ж�ніндегі мәселеге 

қайта оралу керек. Бір кездері біз оны 

кейінге қалдырған едік. �йтсе де, ла-

тын қарпі коммуникациялық кеңістікте 

басымдыққа ие және к�птеген елдер, соның 

ішінде посткеңестік елдердің латын қарпіне 

к�шуі кездейсоқтық емес. Мамандар жарты 

жылдың ішінде мәселені зерттеп, нақты 

ұсыныстармен шығуы тиіс. �лбетте, біз 

бұл жерде асығыстыққа бой алдырмай, 

оның артықшылықтары мен кемшіліктерін 

зерделеп алуымыз керек» деп және 2017 

жылы 12 сәуірде «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ 

тілін біртіндеп латын әліпбиіне к�шіру 

жұмыстарын бастауымыз керек. Біз бұл 

мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттігін 

терең түсініп, байыппен қарап келеміз 

және оған кірісуге Тәуелсіздік алғаннан 

бері мұқият дайындалдық» деп, еліміздің 

рухани дамуы мен кемелдену жолында қазақ 

жазуының латын әліпбиіне к�шуіне байла-

нысты бірқатар міндеттерді белгіледі. 

Латын әліпбиі бізге, ең біріншіден, 

кирилл әліпбиіне негізделген бірқатар 

қателіктерді жою үшін, т�л тілімізге тән 

табиғи заңдылықтарды барынша сақтау 

үшін, сол арқылы қазақ халқын �зге 

халықтардан  ерекшелендіретін негізгі 

белгісі оның тілі десек, сол тіліміздің 

�зіндік ерекшелігін, �рнегін, бет-бедерін 

сақтап қалудың бірден-бір жолы – жаңа 

жазу арқылы тіліміздегі сырттан әкеліп 

таңылған жасанды ережелер мен жасанды 

Іссапар Ыстанбұл қаласында �ткен «Қазіргі 

түрік әліпбилері» ІІ халықаралық  симпозиумына 

орай ұйымдастырылды. Тарихта екінші рет �тіп 

отырған бұл симпозиум Мармара университеті 

Түркологиялық зерттеулер институтында қайыра 

шақырылған болатын. Nйткені бұл 1926 жылғы 

Баку құрылтайының, 1991 жылғы 18-20 қараша 

күндерінде �ткен «Қазіргі түрік әліпбилері» 

симпозиумының жалғасы еді. Құрылтайлардың 

түркі халықтары үшін тарихи маңызы болды. Мы-

салы, 1926 жылы 26 ақпан мен 5 наурыз  аралығында 

�ткен Баку құрылтайынан кейін 6 наурызда барлық 

түркі жазуларын латын графикасына к�шіру 

қолға алынды. Барша түркі халқының зиялыла-

ры К.Юдахин, Н.Ф.Яковлев, А.Н.Самойлович, 

В.В.Бартольд, Н.И.Ашмарин, Л.В.Щерба сынды 

Ресей ғалымдары, А.Байтұрсынұлы, Е.Омаров, 

Н . Т � р е қ ұ л о в ,  Т . Ш о н а н ұ л ы ,  Б . С ү л е й ұ л ы 

тәрізді қазақ білімпаздары бас қосқан, түркі 

халықтарының тілі мен  жазуын жаңа белеске 

к�терген тарихи оқиға осы құрылтайдан кейін 

басталды. Съезде емле, жазу мәселелері бойын ша 

Қазір ғалымдардың ұсынған латын гра-

фикасына негізделген қазақ әліпбиінің 

3-нұсқасы халыққа толықтай таныстыры-

лып, талқылану үстінде. Зиялы қауым, басқа 

да салалардың ғалымдары, яғни қоғам бо-

лып, басқа елдердің тәжірибелеріне сүйене 

отырып, олардың тиімді жақтарын алу 

үшін әлі де зерттеліп, зерделенуде. «Акут» 

тәсілімен әзірленген нұсқаның тиімділігі 

талқылау барысында анықталуда, яғни бір 

дыбыс – бір таңба принципі жазуға да, оқуға 

да ыңғайлы. Латын әліпбиіне к�шуде біз 

қол жеткізетіндей келесі басымдық, қазіргі 

үштілділік саясатымен де сабақтастығы бар. 

Қазіргі ғылымның тіліне айналған ағылшын 

тілін меңгеруге де, әлемдік �ркениет 

к�шіне ілесуге де септігін тигізеді. Осы 

орайда, назар аударатын жайт, әдістемелік 

топтың зерделеу жұмыстарының барысын-

да «балаларға ағылшын тілін оқыту, латын 

графикасына негізделген қазақ әліпбиін 

толықтай меңгеріп, ойлау жүйесін бір тілде 

қалыптастырғаннан кейін басталғаны 

дұрыс» деген ұсыныстар әзірленді.  

Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы Мемлекеттік басқару акаде-

миясында мемлекеттік қызметшілердің 

біліктілігін арттыру, қайта даярлау курста-

рында латын графикасына негізделген қазақ 

тілі емлесінің негізгі ережелері қамтылған 

жобамен таныстыру семинарларында 

тыңдаушылар үлкен қызығушылық таны-

тып, қызу талқылауда. Талдау, талқылау 

барысында к�птеген сұрақтар туындап жа-

тады. Атап айтқанда, 1940 жылдарға дейін 

қолданыста болған таңбаларды неге пай-

даланбаймыз, акут тәсілі несімен тиімді? 

Егер акут тәсілі қолданылса, оқу барысында 

екіұшты түсінік қалыптастыратын sh, ch 

диграфтары неге қосылды? I (і), I (и,й) 

әріптерінің үлкен таңбалары неге бірдей? 

Ағылшын тілі арқылы әбден үйреншікті 

болып қалған  

таңбалары осылай алмастырылса деген 

сұрақтар мен ұсыныстар айтылып жатыр. 

Жоғарыдағыдай сұрақтарға жауап беру 

барысында курс тыңдаушыларына алды-

мен, әліпби әзірлеудің тәсілдерін, сондай-

ақ терминдерді қазақ тіліне енгізгенде 

түпнұсқадағы түрі ескерілетінін және  кірме 

с�здерді қазақ тілінің орфографиялық нор-

маларына икемдеу принципі басшылыққа 

алыну керектігін түсіндіру маңызды. 

Магистранттар мен тыңдаушыларға 

латын графикасы негізіндегі қазақ тілінің 

орфографиялық нормаларын күнделікті 

жазылымға қажет фонетика-фонологиялық, 

интонациялық, лексика-грамматикалық 

заңдылықтарын қамтитын тілдік материал-

мен қатар, ісқағаздарын қазақша жүргізу 

үлгілері ұсынылып, салалық терминдер-

мен жұмыс түрі қамтылғаны дұрыс. Ар-

найы курсқа қатысқан тыңдаушылар рес-

ми құжаттарды, салалық терминдерді ла-

тын әліпбиімен жазу талаптарын толық 

меңгеріп, ісқағаздарын �з бетімен сауатты 

түрде әзірлей алатындай дәрежеде болады, 

яғни бұл арада ресми стильдің жазбаша түрін 

меңгеруге басымдық беріледі.

Озық тәжірибелерден байқағанымыздай, 

мемлекеттік қызметшілерге латын гра-

фикасына негізделген қазақ т іл інің 

жаңа ережелерін меңгерту үдерісінде 

тілдік біліктілікті деңгейлер бойынша 

б�ле отырып қалыптастырудың маңызы 

зор. Жазу материалдарын да, олардың 

с�зжұмсамдық ерекшеліктеріне қарай 

нақты межелеуіштерге жіктеп ұсыну, латын 

әліпбиімен жазуды үйретудің тиім ділігін 

арттыра түседі. Оларға арнап мем лекеттік 

терминологиялық комиссия бекіткен 

терминдерді,  ресми құжаттарда қол-

данылатын тұрақты с�з орамдарын латын 

гра фикасымен дұрыс жазу бойынша тиісті 

шағын анықтамалықтар мен әдістемелік 

нұсқаулар әзірлеу керек. 

Мемлекеттік тіл саясатының тиімділігін 

арттыру және мемлекеттік қызметшілерге ла-

тын графикасымен әзірленген қазақ әліпбиі 

мен оның орфографиялық нормаларын 

кеңінен насихаттап, оқыту мақсатында 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

жанындағы Мемлекеттік басқару академия-

сында біршама іс-шаралар жүргізілуде. Атап 

айтқанда, білім ордасында Кәсіби даму 

институты жанынан «Тілдік құзырет тілік» 

секторы құрылды. Онда мемлекеттік қыз-

метшілердің тілдік құзыреттілігін қалып-

тастыру мақсатымен «Латын графикасы және 

ресми хат алмасу», «Коммуникация стратеги-

ясы және к�пшілік алдында с�й леу» сияқты 

бағыттар бойынша арнайы семинар-тренинг-

тер �ткізілуде. Арнайы латын графикасының 

негізінде алдағы уақытта �тетін мемлекеттік 

қызметшілердің біліктіліг ін  арттыру 

семинарларының бағдарламалары әзірленіп, 

тиісті сатылардан �ткізіліп жатыр. 

Мемлекеттікті танытатын ерекшелік-

тердің қатарында тіл – айрықша маңызды. 

�р елдің мемлекеттік тілі – басқарудың 

негізгі құралдарының бірі екендігі белгілі. 

Қа зақстан Республикасының мемле кет-

тік билік және жергілікті �зін-�зі бас  қару 

органдарындағы жазба жұмыс тары мем ле-

кеттік тілде жүзеге асырылады. Сондықтан 

кәсіби білікті маман жазу нор  маларын жете 

меңгеруі тиіс. Осыған орай, мемлекеттік 

қызметшілерге арналған түрлі біліктілікті 

арттыру курстарын ұйым дас тырып, ла-

тын графикасына негізделген жаңа емле 

ережелеріне сәйкес құжат мәтінін әзірлеу 

және ресми мәтіндерді оқу дағды ларын 

қалыптастыру қажет.  

Құралай АЙТМҰХАМЕТОВА, 
Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы 
Мемлекеттік басқару академиясы

Біздің тарихымыздағы нағыз ұлттық жазу 

деп А.Байтұрсынұлы жасаған араб таңбаларына 

негізделген т�те жазуды айтамыз. Себебі 

онда қазақтың бүкіл тілдік заңдылықтары 

сақталған, жоғары деңгейде жасалған т�те 

жазу әліпбиі болды. ХХ ғасырдың басында 

түркі халықтарына ортақ әліпбиді жасау 

міндеті тұрды. 1926 жылдың басында бүкіл 

түркі халықтары зиялыларының қатысуымен 

Бакуде І Жалпыодақтық түркітану съезі �тті. 

Осы басқосудағы �зекті мәселелердің негізгісі 

– түркі тілдес халықтардың жазуларын латын 

графикасына к�шіру мүмкіндігін қарастыру 

болды. Бұл мәселе барысында делегаттар ара-

сында бүкіл түркі тілдес халықтар «т�те жазуда 

боламыз ба, әлде латын таңбасына �теміз бе» 

деген мәселе бойынша пікірталас �ткізген. 

Қазақ елінде 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін латын графикасы қолданыста бол-

ды. 1940 жылы саяси мүдделерге байла-

нысты бір мезетте, халықтың талқысына 

салмай-ақ, бір бұйрықтың негізінде жазу-

ымыз кирилл таңбасына к�шірілді. �ліпби 

�згергенде орыс тілінен алынған с�здер 

мен терминдер тілімізге �згеріссіз ене 

 бастады. Оларды �згертпей жазу үшін біздің 

әліпбиімізге, т�л тілімізге тән емес в, ф, ц, 

ч, щ, э, е, ю, я, ь, ъ әріптері кірді. Осындай 

ды  быс тарды таңбалайтын кирилл таңбалары 

енгізілгендіктен, қазақ әліпбиі мен орыс 

әліпбиі �те ұқсас күйде қалды. Яғни орыс 

тілінің 33 әрпі толықтай алынып, оған қазақ 

тілінің ерекше дыбыстарын белгілейтін 9 

таңбасы қосылды. Соның нәтижесінде 1940 

жылдан Қазақ елі тәуелсіздік алғанға дейінгі 

51 жыл ішінде тіліміз әбден шұбарланды. 

Ол �з кезегінде с�з мәдениетімізге де әсер 

етті. Лингвоэкология саласы зерттейтін 

мәселелер осы аралықта туындады. Nзге 

тілден енген кірме с�здерді �згеріссіз, 

түпнұсқаға сәйкес күйінде қабылдаудың 

нәтижесінде  с�здік  қорымыз едәуір 

бұрмалауға ұшырады. Аталған мәселелерге 

тілші ғалымдар тарапынан алаңдаушылық 

туындап, шешу жолдарын зерделей бастады.

«Қазақ тілін латын жазуына к�шіру» 

деген идея қазақ зиялыларының арасында 

еліміз егемендік алған күннен бастап-ақ 

с�з бола бастады. Бұл мәселені к�теріп, 

алғаш пікір білдіргендердің бірі – акаде-

мик �.Қайдар болды. 1991 жылы Қазақ 

елінің егемендік алып, тәуелсіз мемлекет 

болғандығын әлем бойынша алғашқы бо-

лып мақұлдап, аса зор қуанышпен қарсы 

алған Түркия мемлекетіне іссапармен барған 

Тұңғыш Президентіміз Нұрсұлтан �бішұлы 

сол елдің жұртшылығымен, сонда тұратын 

бауырларымызбен кездесу барысында 

«Қазақстан латын жазуына �те ме?» деген са-

МЕМЛЕКЕТТІК 
ҚЫЗМЕТШІ және 

ТІЛДІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІК

Мағжанға арналды

Академик 
есімі берілді

Әліпби жайы талқыланды

уалына орай ол: «Егер халқымыз қалап жат-

са, ғалымдарымыз оның қажеттігін дәлелдеп 

жатса, оған к�шуге мен қарсы емеспін!» 

деп жауап берген болатын.  Елбасы латын 

әліпбиіне к�шу идеясын қолдап, әрдайым 

назарында ұстады. Тәуелсіздік алған 

алғашқы жылдарда басқадай да маңызды 

саяси �згерістер болуына  байланысты, бұл 

бастама кейінге қалдырылып жүрді. Біраз 

уақыт �тіп, еліміздің экономикалық ахуа-

лы біршама тұрақталып, дамуда ілгерілеу 

байқалып, бар-жоғымызды түгендеу ба-

рысында Елбасы осы бастаманы қайтадан 

жаңғыртып, 2006 жылдың 24 қазанында 

�ткен Қазақстан халқы Ассамблеясының 

ХІІ сессиясында с�йлеген с�зінде «Қазақ 

тілдік құбылыстардан арылу үшін қажет. 

Екіншіден, ол түркітілдес халықтарды 

біріктіретіндей маңызды әлеуетке, күшке ие 

құрал да болмақ. Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

еліміздің рухани дамуы мен кемелдену жо-

лында қазақ жазуының латын әліпбиіне 

к�шуіне байланысты бірқатар міндеттерді 

белгіледі. Осыған орай, қазақ әліпбиін ла-

тын графикасына кезең-кезеңмен к�шіру 

бойынша іс-шаралар жоспары жасалып, 

Ұлттық комиссия жанынан орфографиялық, 

әдістемелік, терминологиялық, техникалық 

және ақпараттық сүйемелдеу ж�ніндегі 

жұмыс топтары құрылып, түрлі деңгейдегі 

жұмыстар жүргізілуде.

Алматы қаласының Ұлттық кітапханасы мен 
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
ұйымдастыруымен қазақтың ақиық ақыны 
Мағжан Жұмабаевтың 125 жылдығына арналған 
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция �тті. 

«Талмай, қайтпай қамал бұзған кемеңгер» деп атал-

ған алқалы жиын басталар алдында арнайы к�рме �т-

кі зіліп, оған М.Жұмабаевтың ХХ ғасырдың басында 

т�те жазумен шығарылған еңбектері қойылды. Атап 

айт қанда 1922 жылы Орынборда шыққан «Педагогика», 

1923 жылы Ташкентте шыққан «Бастауыш мектепте 

ана тілі», 1926 жылы Мәскеуде шыққан «Сауатты бол!» 

(ере сек тердің сауатты болуына қолқабыс болатын 

кітап), орыс тілінен аударған аудармалары, сондай-ақ 

осы уа қыт тардан кейінгі шығарылған құнды еңбектері 

қойылды. 

Конференция барысында Алаш зерттеушісі, 

ғалым, профессор Айгүл Ісмақова «Қазақтану 

және ұлттық код мәселелері» атты баяндамасында 

М.Жұмабаевтың ұлт тық, халықтық педагогика-

сы туралы тұщымды с�з қоз ғады. Сонымен қатар 

отбасылық тәрбиенің р�лі ж�нінде әңгімеледі. 

Ақынның «Педагогикасы» құнды екенін, оны 

басшылыққа алған адамның отбасында да, бала 

тәрбиесінде де жетістікке жетерін баса айтты. 

Жиында профессор Т.Тебегенов «Мағжан – әлемдік 

классикалық әдебиеттегі түркі �ркениетінің жыршысы», 

А.Салқынбай «Мағжан �леңдеріндегі мән», Қыршегір 

Ахи Эвран университетінің аға оқытушысы Қабадайы Ос-

ман «М.Жұмабаевқа қатысты Түркиядағы шаралар», фи-

лология ғылымының докторы О.Жұбаева «М.Жұмабаев 

– қазақ тіл біліміндегі инновациялық парадигмалардың 

негізін қалаушы», М.Абай «М.Жұмабаевтың Мәскеудегі 

шығармашылық қызметі», А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының ғылыми қызметкері Ахмет 

�ділет «Мағжан шығармалары Татарстанда» атты баян-

да малар жасады.

Г.БАЙҒАЗЫҚЫЗЫ

Бұдан былай Қостанай 
мемлекеттік педагогикалық 
универси те ті академик 
Iмірзақ Сұлтанғазиннің 
есімімен аталатын болды. 
Оған себеп – осы жоғары 
оқу орнының студенттері 
мен шаһардағы зиялы 
қауым �кілдері осыдан екі 
жыл бұрын білімнің қара 
шаңырағы атанған уни-
верситетке ғалымның есімін беру ж�нінде ұсыныс 
жасаған болатын. 

Жақында білім ордасына Астанадан қуанышты 

хабар жетті. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

үстіміздегі жылғы 16 қарашадағы №754 қаулысымен 

жоғары оқу орнына ұлтымызды әлемге танытқан 

к�рнекті тұлға, аса дарынды ғалым Nмірзақ 

Сұлтанғазиннің аты берілді. 

Мұны естіген барша қауым ерекше шаттыққа 

б�ленді. Себебі есімі білім ордасына берілген біртуар 

жан Қостанай облысының тумасы. Кезінде қазіргі 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

математика факультетін үздік бітірген. Nзінің 

алғырлығының арқасында ғалым дә ре  жесіне 

к�терілді. Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының президенті лауазымына тағайын-

далды. 

– Біздің к�птен күткен арманымыз орындал-

ды. Ең бастысы, Nмірзақ Махмұтұлы – қазақтың 

 абыройын асқақтатқан азамат. �лем таныған 

қайраткер. Оған қандай құрмет к�рсетсек те жара-

сады.  Онымен біз әрқашан да мақтанамыз, – дейді 

тарих ғылымының  докторы, профессор, елімізге та-

нымал к�рнекті ғалым  Аманжол Күзембайұлы. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Л.В.Щерба, Н.Ф.Яковлев, Л.И.Жирков, Ғ.Шараф, 

А.Байтұрсынұлы, Н.Т�реқұлов, Е.Омаровтар баян-

дама жасады.  

Ал 1991 жылғы 18-20 қараша күндері �ткен 

«Түркі әліпбилерінің» І симпозиумы Кеңес Одағы 

құрамынан шыққан түркі тілдерінің латын әліпбиін 

қабылдауларына жол ашты. Қазақ санасына латын 

әліпбиі деген ұғымды енгізген, «кирилл әліпбиінің 

бодандығында жүрміз» деген түсініктерді оятқан 

бұл шараның жаңғырығы бүгінде латын әліпбиін 

таңдауымызға әкелді. Алғаш рет қазақ жазуын 

латын әліпбиіне к�шіру туралы Елбасына ұсыныс 

айтқан академик �бдуәли Қайдар бұл шарадан 

қайтқанда симпозиумда қабылданған ортақ түркі 

әліпбиі негізінде қазақ жазуының жаңа әліпбиін 

жасаған еді. «Латын әліпбиінің болашағы зор» деген 

мақаласынан («Ана тілі» газеті, 1993 ж. 24 қазан)

бастау алған латын әліпбилерінің шеруі осылай 

басталған-ды. Сол симпозиумға қатысқан башқұрт, 

татар, �збек, қырғыз, әзербайжан, түркімен, гагау-

ыз ғалымдары �з елінің жазуына реформа жасауға 

бекініп, ортақ әліпби жобасына табан тірейтін 

болды. Алайда ортақ жобадағы 34 әріптің екеуін – 

әзербайжан, онын – �збек, қарақалпақ әліпбилері, 

сегізін – түркімен әліпбиі пайдаланбады. С�йтіп, 

түркі халықтарының латыннегізді әліпбилерінде 

әріп айырмашылығы ұлғая берді. Дегенмен, 

диакритикалық таңбалар ортақ түркі әліпбиінен 

алшақтай қоймады. Бірақ қазақ жазуының жаңа 

тұрпатты әліпбиінде  акут диакритикасының алы-

нуы, 1995 жылы �збек жазуының ортақ жобадан 

бас тартқанымен, ендігі жерде қайтадан ортақ 

түркі әліпбиі әріптерін пайдалануға к�шейін деп 

жатқаны, әзербайжан емлесіне жасалған �згерістер 

«Қазіргі түрік әліпбилері» атты халықаралық симпо-

зиумын қайтара шақыртып отыр.   

Симпозиумға Қазақстаннан А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының директоры 

Ерден Қажыбек, А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 

білімі институтының ғылыми қызметкері, про-

фессор �лімхан Жүнісбек  қатысты. Бірінші 

күнінде қатысушылар тарихи басқосумен бір-бірін 

құттықтап, 1991 жылғы алғашқы жиынға тарихи 

шолу жасады. Осы күні қазақ емлешілері үшін 

жоспардан тыс кешкі мәжіліс шақырылып, қазақ 

тілі емле ережелерінің жаңа жобасы талқыланды. 

Түркияның белді ғалымы Ахмет Бижан Ержи-

ласун бастап,  Мичиган университетінің про-

фессоры Тимур Қожаұғлы қолдап, Түрік тілі 

қоғамының директоры Гүрер Гүлсевин, Түркітану 

зерттеулер институтының профессоры Nзлем 

Дениз  Йылмаз, Арабаев атындағы Қырғыз 

мемлекеттік университетінің профессоры Сырт-

бай  Мусаев, Ташболот Садықов,  �зербайжан 

Тіл білімі институтының доценті Елчин Ибра-

гимов, Баку университетінің профессоры Рүфет 

Рүстемов маңызды пікір білдірді. Түркілік латын 

тәжірибелерімен б�лісті, қазақ жазуындағы 

шеттілдік с�здерді игеру модельдері ойландыра-

тынын айтты. Сондай-ақ «Тіл-Қазына» ұлттық 

орталығының ашылуымен құттықтады. 

Екінші күн түркі тілдерінің жаңа әліпбиге 

�ту тәжірибелері, емле ережелеріндегі ерек ше-

ліктер, жалпы түркіге ортақ таңбалар, пер нетақта 

мәселелері талқыланып, отырыс соңында қарар 

қабылданды. 

Іссапар Анкара қаласындағы ғылыми кеңеске 

ұласты. 23-қараша күні «Түрік тілі қоғамы» 

(TDK) қазақстандық ғалымдарды қабылдады. 

Қоғам қызметімен, кітапхана қорымен, ғылыми 

бағыттарымен таныстырды. Түрік ғалымдарына 

«Қазақ тілі емле ережесінің жобасы» кітапша ретінде 

таратылып, емледегі жаңалықтар таныстырылды. 

Термин с�здерді таңбалауда түркілік тәжірибені са-

ралау үшін TDK мамандары біздің ғалымдар қойған 

сауалдарға жазбаша жауап қайтаратын болып 

келісілді. «Тіл-Қазына» ұлттық орталығы мен «Түрік 

тілі қоғамы» байланысын орнату және нығайту 

жұмыстары жоспарланды. 

Дана ОСПАНОВА

ҚҰРМЕТ

БАСҚОСУ

БАСҚОСУ
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– «Ана тілі» газетінің ашылу тарихын 
қысқаша баяндап берсеңіз. Бас редактор 
ретінде таңдау неге Сізге түсті?

– «Ана тілі» ашылғанда мен «Жас 

Алаш» газетінде жиырма жыл та-

бан аудармай қызмет істеген сақа 

жұрналшы болатынмын. Бұл жастар 

газетінің біздің кезімізде «Лениншіл 

жас» деп аталғанын білесің. Талай 

қаламгердің талабын шыңдаған осы 

құтты ұстахананың тәрбиесін біз де �з 

кезімізде бір кісідей к�рдік. ҚазМУ-

дің филология факультетінің бесінші 

курсында оқып жүргенімізде, саңлақ 

редактор Шерхан Мұртаза қызметке 

алды, к�п жыл бойы санаткер редак-

тор Сейдахмет Бердіқұлдың шеберлік 

тәліміне қанықтық. Бағымыз бар 

шығар, мен істеген б�лімдердің реті 

солай болды ма, әуелден-ақ кеңес 

заманының қып-қызыл насихатын 

күйттейтін тақырыптардан, қара 

мақала топанынан аулақтау жүріппіз, 

жастардың ұлттық санасының сер-

гуіне пайдасы тиеді-ау, намысын 

қайрайды-ау, танымын арттырады-ау 

деген мәселелерді к�бірек қаузаппыз. 

Осы аяулы шаңырақта бірсыпыра 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ  і з д е н і с т е р і м і з 

бен жобаларымыз жүзеге асыпты. 

Кітаптарымыз шығыпты. Шоқан 

бейнесін деректік-жұрналшылық 

тұрғыда зерделейтін сапарнамалық 

э к с п е д и ц и я л а р  ұ й ы м д а с т ы р у ғ а 

мүмкіндік  алыппыз.  Шоқандай 

ғұламаның тұңғиығына бойлай жүріп 

қазақ тарихының ұңғыл-шұңғылын 

тануға қызығушылығымыз артыпты.

1989 жылдың күзінде халықтың 

зор қолдауымен «Қазақ тілі» қоғамы 

құрылды. К�п ұзамай сол кездегі 

республикалық партия комитетінің 

и д е о л о г и я  ж � н і н д е г і  х а т ш ы с ы , 

ұлтымыздың ұлы тұлғаларының 

б і р і  N з б е к ә л і  Ж ә н і б е к  қ о ғ а м 

басшылығының «бізге апталық газет 

керек» деген �тінішіне құлақ асып, 

«Ана тілі» апталығын ашу туралы 

қажетті шешімді шығартып берген еді.

Мен ол кезде жастар газетінің 

жауап ты хатшысымын. Ел жақта дема-

лыста жүргенде к�лік апатына ұшырап, 

оң қолым кеудеге ғанышпен (гипс-

пен) тұтас оралып, жұмысқа шығуға 

жарамсыз боп үйде жатқанмын. 

«Ана тілі» газеті ашылатынын, оның 

редакторлығына қолынан іс келетін 

бірсыпыра адамның талап қылып 

жатқанын сырттай естіп қалдық. 

«Мақсаттарына жетсін» дегеннен басқа 

еш ой қаперге келген жоқ. Емделуімізді 

әрі қарай жалғастыру әуресімен жүрдік. 

Бір күні таныс жұрналшы жігіт ха-

барласып: «Қазақ тілі» қоғамының 

басшылығы редакторлыққа әзірге 

ешкімді таңдай қоймапты, әлі де 

қарастырып жатқан к�рінеді. Талай 

жыл газеттің майын ішкен адамсың, оң 

жамбасыңа келетін шаруа ғой, ешкім 

шапаныңды шешіп алмайды, бағыңды 

сынап к�рмейсің бе?» деген ұсынысын 

білдірді .  Содан кейін ғана ойға 

кетіппіз. «Шынында да, жиырма жыл 

жастар басылымында жүрдік, қанша 

қимасақ та, жас қырықтан асты, басқа 

жаққа ауысқан да ж�н шығар. Ал «Ана 

тілі» апталығын ел сүйетін басылымға 

айналдыруға әбден болатын сияқты. 

Газет қозғауға тиіс тіл мәртебесін арт-

тыру мәселесі – ел рухын к�терумен 

сабақтас тақырып. Кәм�нестік биліктің 

бұйдасында жүрген басқа ресми ба-

сылымдардай емес, бұл апталықтың 

«Қазақ тілі» қоғамының үні ретінде тіл 

мәселелерін айта отырып, ұлттың с�зін 

қаймықпай с�йлеуіне, елдің мұңын 

мұңдауына, халқымыздың шынайы 

құндылықтарын, тарихымыздың талай 

уақыт бүркемеленіп келген ақтаңдақ 

тұстарын ашық қозғауына әбден бола-

ды емес пе?» деген уәжге берілдік. 

Екі-үш күннен кейін ғанышпен 

оралған қолымызды кеудеге �ңгеріп, 

Шоқан туралы 1987 жылы шыққан 

«Жасын-тағдыр жарқылы» деген 

кітабымызды қалтаға салып, «Қазақ 

тілі» қоғамының президенті, ака-

демик �бдуәли Қайдардың алдына 

кірдік. Ж�німізді айтып, кітабымызды 

ұсындық. Газетті қалай оқылымды 

басылымға айналдыруға болатыны 

ж�ніндегі ойларымызды білдірдік. 

Байқаймыз, к�ңілінен шыққандаймыз. 

Бұл кездесу туралы ана бір жылдары 

�бекеңнің �зі де осы «Ана тілі» газетінде: 

«Орталық Комитет газеттің редак-

торын таңдауды �зімізге қалдырды. 

Біраз журналистермен с�йлестік. 

�ңгімелестік. Ақырында солардың 

ішінде Жарылқап Бейсенбайұлына 

тоқтадық. Біртоға, салмақты жігіт 

к�рінді. Ш.Уәлихановты зерттеп 

жүр екен. Ғылымға талпынысы бар. 

Сол жігітті таңдап алдық. Бұдан біз 

ұтылғанымыз жоқ. Қайта ұттық» деп 

жазыпты. 

– Кадрларды қалай таңдадыңыз? 
Жалпы жұрналшыға қойылар талап-
тілектеріңіз қандай?

– Редакторлыққа бекігеннен кейін, 

газеттің алғашқы санын қазақтың 

жаңа жылы – Наурыз мейрамы күні, 

1990 жылдың 22 наурызында шығаруға 

уағдаластық. Оған дейін кадр таңдау, 

баспаханамен келісу, арнайы шот 

ашу, қағаз табу мәселелерін бітіру 

керек болды. Сол жылы Қазақстанда 

газет қағазының тапшылығы сезіліп, 

басылымдарға жазылуға  шектеу 

қойылып жатқан қиындау бір шақ 

екен. Қоғамдық ұйымға тиесілі, мемле-

кет тарапынан қамтамасыз етілуге жат-

Жарылғап БЕЙСЕНБАЙҰЛЫ, 
көрнекті жұрналшы-публицист, жазушы, 
зерттеуші, қоғам қайраткері, филология 
ғылымының кандидаты:

пайтын тәуелсіз газет болғандықтан, 

Орталық Комитеттің баспаханасы 

(бүгінгі «Дәуір» баспасы) �здерінің 

қаржылық жоспарында «Ана тілі» 

газеті қарастырылмауы себепті, қажетті 

қағазды б�ле алмайтынын, егер оны 

�зіміз табар болсақ, қаржысын т�лесек, 

басуға қарсы еместігін білдірді. Содан 

жаяу-жалпылап жүріп, газет қағазы 

бар-ау деген мекеме, қоймалардың 

бәріне сұрау салуға кірістік. Ақыры 

бір жабдықтау мекемесінен екі-үш 

айға жететін қажетті қағаз м�лшері 

табылып, оны «Қазақ тілі» қоғамынан 

алынған қарыз ақшаға сатып алып, 

баспаханаға әкеп түсіріп, әуелден 

�зіміз к�здеген мерзім – Наурыз мей-

рамы күні алғашқы н�мірді шығарып 

үлгердік. Бірден оқырманға қажетті 

ділгір тақырыптарды к�тере білген 

газетке жазылудың қарқынды жүргені 

сонша, бір-екі айдың ішінде-ақ жалақы 

ғана емес, баспахана, қағаз, тасымал 

шығынын да �зіміз қиналмай таба ала-

тын жағдайға қол жеткіздік 

Кадр іздеуде к�п қиналыс к�рмедік. 

Қуат-қарымы �зіме бұрыннан таныс, 

«Жас Алашта» әр жылдары қызметтес 

болған Бақыт Сарбалаұлы, Ертай 

Айғали, Қонысбек Ботбай сынды 

жүрдек жұрналшыларға қолқа са-

лып едім, бәрі де ықыластана келісті. 

Олардың сапына  сол  кезде  Тіл 

білімі институтының кіші ғылыми 

қызметкерлері, тіл тарихы мен Алаш 

арыстарының мұрасына қатысты 

ізденістерге барып жүрген Ғарифолла 

�нес пен Аманқос Мектеп секілді 

жазуға ебі бар жас ғалымдар келіп 

қосылды. Газеттің алғашқы н�мірлері 

осы топтың күшімен дайындалды. 

Соңыра алғашқы тілшілер қатарын 

жұрналшылық жолы енді басталған 

Бақтияр Тайжан мен мектеп мұғалімі 

боп жүрген ақын Болат Шарахымбай 

толықтырды. �уелгі сандарынан-ақ 

қазақ баспас�зінде бұрын барланбаған 

тақырыптарды батыл қозғауымен ғана 

емес, дағдылы қалыптан б�лектеу 

жұрналшылық машықтарды да ала 

келуімен ерекшеленген апталықтың 

беделі күннен-күнге артқан кезеңдерде 
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тиражбен тарады), газет т�ңірегіне бір 

топ жас қалам иелерінің үйірілгенін, 

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

соны сипатты жазу �рнектерімен 

танылғанын жақсы білесің. Газет 

жұмысына алғашқы жылдары толық 

жалақымен, жартылай жалақымен 

ж ұ м ы с  і с т е г е н і  б а р :   Б а й б о т а 

Серікбайұлы, Мақсат Тәжмұрат, 

 Дихан Қамзабекұлы,  Амантай Шәріп, 

Сағатбек Медеубекұлы,   Раушан 

Т�ленқызы, Мақсот Ізімұлы, Абай 

Мауқараұлы сияқты, бүгіндері әйгілі 

қаламгерлер мен жұрналшылар, 

шүйгін зерттеушілер ретінде белгілі 

боп отырған тұлғалардың  белсене 

а р а л а с қ а н ы н  � з і ң  д е  к � р д і ң . 

Бірсыпырасымен қатар жұмыс істедің. 

«Ана тілі» қазақ тілінде шығатын, 

партия дүрбісінен тыс алғашқы 

тәуелсіз газет болғандықтан, жұрнал-

шыларға әуелгі сандарынан-ақ жабық 

боп келген тақырыптарға қаймықпай 

бару, сол жолда нақ с�йлеу, қателікке 

ұрынбау, қай нәрсе болса да біліктілік 

пен білімділік таныту, сонымен бірге 

мүмкін-қадерінше құнарлы қазақ 

тілін орнымен түрлентіп қолдана білу, 

с�зге ұқыппен қарау, мақалаларды 

оқуға жеңіл, жатық публицистикалық 

мәнерде �рбіту талабы қойылды. 

Ол ерекшеліктер әсіресе 1994 жыл-

дан бастап  редакцияда жұмыс істей 

бастаған,  мәнді  де келелі  мәсе-

лелерді к�теру арқылы «Ана тілі-

нің» публицистикалық әлеуетін 

еселей арттыруға к�п үлес қосқан 

әйгілі к�семс�зші Марат Қабанбай 

м е н  а қ м о л а л ы қ  т і л ш і  Ж ұ м а т а й 

Сабыржанұлының қолтаңбаларында 

анық к�рініс тапты. Сен �зің де  Марат 

ағаңнан к�п тәлім алғаныңды, жазу 

құпияларын үйренгеніңді жазып 

жүрсің ғой.  

– Осы жазушы Марат Қабанбай 
аға бұл басылымға қалай келді? Жалпы 
жұрналшылар арасында айтылатын 
«Жарылқап-Марат тандемі» қалай 
қалыптасты? Газетте қызметтес болғанға 
дейін �мірдегі қарым-қатынастарыңыз 
қалай еді? Дос болдыңыздар ма?

– Екеуміз «Жас Алаш» газетінде 

қатар жұмыс істегенбіз. Nте білімді, 

қаламы жүрдек, әлем әдебиетінің 

жауһарларын зерек таныған, оқығаны 

к�п дарынды жігіт  еді.  �шірбек 

К�піш, Бақыт Сарбалаұлы, Жақыпжан 

Нұрғожа сияқты құрдастарым бар, 

бәріміз қоян-қолтық дос болдық. 

Бойдақ шағымыздан басталған сол 

ынтымағымыз үйлі-баранды болған 

кезімізде де үзілген жоқ. Отбасымыз-

бен тығыз араластық. �уелден балалар 

жазу шылығын қуған  Марат жастар 

газетінде к�п істемеді, «жазушылыққа 

ниеттенген адамға газет қол емес 

е к е н »  д е п ,  қ а л а м г е р л і к  о р т а  – 

 Жазушылар одағына қарай ойысты. 

Кітаптары жарық к�ре бастағаннан 

кейін таза шығармашылық қызметке 

де кетті. Тоқсаныншы жылдар дың 

басындағы қиын шақтарда «Парасат» 

жұрналында жұмыс істеді. Алайда 

шығармашылық адамның басында 

оқта-текте ұшырасатын селкеулі сейіл 

дағдысы сол жылдары Маратты да 

біраз желпілдетті. Қызметінің мәнісі 

де кетіңкіреп жүрді. Жалақы алма-

са, бала-шағасы әлі жас, оларды кім 

жеткізеді? �детте ауық-ауық үйге 

соғып тұратын дағдысы бар еді. Сондай 

кездерде басындағы осы жайттарды с�з 

етіп, мұңын да шағатын. Бірақ «газетке 

жұмысқа ал» деп сұранған емес. Газет 

шаруасының қиындығын біледі ғой, 

«еркін жүріп қалған адамның қолайына 

келе бермейтінін ойлайтын шығар» 

деп, мен де үндей қоймайтынмын. 

Бір күні газетімізде б�лім меңгеру -

ші  лі гінің орны босай қалды да, тіке 

Маратқа хабарластым. «Шығарма шы-

лығыңды жаңа арнаға бұрып, «Ана 

тілінде» жұмыс істеуге қалайсың, сенің 

білімің мен қабілетің дәл қазір бізге 

керек боп тұр» дедім. Бірден келісті. 

Содан Мараттың «Ана тіліндегі» алтын 

дәуірі басталды. Дарынды қаламгердің 

шеберлік к�рігіне суарылып шыққан 

әрбір мақаласы елдің к�кейіндегісін 

қозғайтын к�семс�здік сипатымен 

тәнті етті. Жұрт апталықтың әр са-

нын Марат Қабанбайдың кезекті 

мақаласын оқу үшін күтетін болды. 

Газет тарапынан да Мараттың жазуы-

на жағдай жасалды. «Ана тілінің» �з 

ішінде жүйеленген тәртіп бойын-

ша, алдағы н�мірде жариялануға тиіс 

сүбелі материалдарды дайындайтын 

қызметкерлерге, оны үйінде немесе 

кітапханада отырып жазуға мұрсат 

берілетін. Бұл мүмкіндік те Ма рат-

тың оң жамбасына келіп, келісті 

к�семс�здерін самсатып т�кті де отыр-

ды. Оқырманның ыстық ықы ласы 

жазушының шабытын шамыр қан-

дырды. Жазудан рақат табатын баяғы 

қаламгер Марат, арамызға жаңа сипат-

ты қолтаңбасымен, енді к�семс�здің 

Қабанбайы боп қайта оралды. 

К�п ұзамай Бақыт Сарбалаұлы 

жаңадан ашылған «Қазақ елі» газетінің 

бас редакторлығына ауысқан кезде, 

Маратты оның орнына редактордың 

орынбасары етіп тағайындадық...  

– Сіз  басылымды басқарған 
кезеңдегі  ақпараттық кеңістіктің 
ашықтығы қалай еді? Редактордың 
қолын қағу, тақырыптық шектеулер, 
салалық министрлік тарапынан те-

тын жағдайға тап болды да, Ақпарат 

министрлігінің ұйғарымымен, ол мем-

лекет тарапынан қаржыландырылатын 

газеттердің қатарына �тті. Содан 

 бастап, бізге де нені жазу, қалай 

жазу туралы жоғарыдан нұсқаулар 

түсе бастады. Бұрынғы дағдымызша, 

қ а т т ы р а қ  к е т і п  қ а л ы п  ж а т с а қ , 

«абайла саңдаршы» деген ескерту-

лер айты латын болды. Сонда да біз 

басқалармен салыстырғанда, еркінірек 

қимылдадық, бұрынғы қалпымыздан 

к�п �згере қойған жоқпыз. Ащы сын-

ды азайтпадық. Сын ж�німен айты-

лып жатса, жоғарыдағылардың құлақ 

түретіне да к�з жеткіздік. Керісінше, 

ренжігендерін бізге тіке айтпай, баспа-

хана басшылығына газетімізді баспау 

ж�нінде нұсқау түсіретін жайттарды да 

бастан кештік. 

Қайткен күнде де, әуелден ұстанған 

бағытымыздан айнымауға тырыстық. 

Тіл майданына, ұлт мүддесіне қа-

тысты ақпараттық арпалысымызды 

тоқ татпай, халқымызды тарихпен 

тәрбиелеу, қазақ жерінің ежелгі мәде-

ниеттер мен �ркениеттердің Отаны 

екенін дәйектейтін материалдар жа-

риялау дәстүрін де үзбей, әрі қарай 

жалғастыра бердік. Апталықтың тікелей 

араласуымен, қазақ шежіресінің толық 

нұсқасы сұрыптаудан �ткізіліп, оның 

ілкі тармақтары бір жүйеге түсірілді. 

Қазақ тарихы саласында еңбек ететін 

айтары мол, бірқатар дарынды зерт-

теушіні газет маңына топтастыру 

арқылы, еліміздің �ткен-кеткеніне 

қатысты талай ақтаңдақтардың бетін 

ашатын жаңашыл зерттеулер жарияла-

нып жатты. 

Тақырыптық шектеулер мен тежеу-

лерге қатысты мәселеге келсек, ол 

әр ре дак тордың ішкі түйсігіне байла-

нысты. Мәселен, тіл, ұлт мүддесіне 

қатысты кез келген мәселе, орынды 

түрде оябы табылып, к�теріліп жатса, 

мейлі, оның сынау нысаны хан бол-

сын, қара болсын, тежеу қойған ж�н 

емес. 

Қазіргі уақыттағы ақпараттық 

ашық тық ты біздің кезімізбен салыс-

тыруға сірә келмейді. Ол кезде әлі 

де  Кеңес  заманынан дағды боп 

қалған әр нәрсеге күдікпен қарау 

салқыны тарай қоймаған болатын. Екі 

шоқып, бір қарайтынбыз. Тәуекелге 

бекінгендер ғана батылдыққа бара-

тын. Мәселен, қазір ғаламтордан 

күллі БАҚ-ты қарап отырамын. Талай 

нәрсенің шиқанын шығарып айтып 

жатқан ақпарат құралдарын к�ремін. 

Жоғарыдағы басшылардың шамына 

тиетін тұстары да жетерлік. Алайда 

соларды ешкім жауып тастамаған 

сияқты, тоқтамай шығып жатыр ғой. 

Осының �зі еліміздің ақпарат әлемінде 

демократияның, с�з бостандығының 

бар екенін к�рсетеді-ау деймін. 

– Сіз басқарған кезеңді к�пшілік «Ана 

тілінің» алтын дәуірі» деп бағалайды. 
Мұның сырын немен байланыстырып, 
қалай түсіндірер едіңіз? Сол кездерді 
сағынасыз ба?

– Оның шет-жағасы жоғары-

дағы жауаптарда да айтылып кетті 

ғой деймін. Біз кәм�нестік билік 

жылдарындағы қаламға тұсау салынған, 

айтарымызды сыртқа шығара алмай, 

еңсеміз езілген, ұлттық мәселелерді с�з 

ету, қазақ тілінің қамын жеу – саяси 

айып боп саналған, т�л тарихыңның 

тереңіне барайын десең – қатаң  тыйым 

қойылған, Алаш арыстарын, орыс 

басқыншылығына қарсы соғысқан ба-

тырларымыз мен хандарымыздың атын 

атау – сорақы қылмыс ретінде қаралған 

тұмша заманды бастан �ткердік. «Ана 

тілі» газетінің алғашқы сандарынан-ақ 

бірден сол күйіп тұрған мәселелердің 

қоясын ақтарып, бүкпесіз ашық айту-

ды бастап кеткені де оқырманды елең 

еткізгендей. 

Сондай-ақ әлгінде айтылғандай, 

редакцияға қалам қарымы қуатты 

ж і г і т т е р д і ң  ж и н а л ғ а н ы н ы ң  д а 

әсері болды. Олар �здерінің талап-

талғамынан д�п шығатын тақырып-

т а р д ы  б і л і к т і л і к п е н  т а р қ а т у ғ а 

құлшына кірісті. Жаңашыл машықты 

жұрналшылықтың үлгісін к�рсетті. 

жеулер болды ма? Бүгінгі уақытпен 
салыстырғанда қалай? Жалпы сіздің 
ұ ғ ы м ы ң ы з д а ғ ы  д е м о к р а т и я ,  с � з 
бостандығы қандай?

– �лгінде айтқанымдай, қоғамдық 

ұйымның үні болғандықтан, «Ана 

тілі» КСРО тарамай тұрған кезде-ақ 

қазақ тілінде дүниеге келген алғашқы 

тәуелсіз басылым болды. Соған орай, 

мемлекеттік басылымдардай емес, 

қаймықпай айтуға, батыл с�йлеуге ты-

рысты. Бастапқы сандарының �зінде 

Мәскеуден шығатын ірі одақтық 

п а р т и я  г а з е т т е р і н і ң  б е т т е р і н д е 

Желтоқсан к�терілісінің ақиқаты 

қалай бұрмаланғаны ж�ніндегі әшкере 

материал жариялады. Желтоқсаннан 

кейінгі бірер жыл бойы Компартия 

тарапынан баспас�з үшін жабық 

тақырыпқа айналып, ел назарынан 

елеусіз қалған Дінмұхамед Қонаев 

туралы республикалық газеттер ара-

сында бірінші боп к�лемді сұхбат 

алып, баршаны елең еткізді. Тіл мен 

ұлт мүддесіне қайшы қылықтарымен 

к�рінген шенеуніктерді аяусыз сына-

ды. 

Екі-үш жылдан кейін баспаха-

на құны, қағаз бен пошта тасымалы 

шығынының күрт �суіне байланысты 

«Ана тілі» �з күнін �зі к�ре алмай-

« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А

«Ана тілі» газетін ең 
алғаш құрған, тұңғыш Бас 
редакторы, адамтанудың, 
маман танудың шебері.
Тәуелсіздіктің елең-
алаң шағында сан 
жылдар соқталанып, 
тұмылдырықтанып, жадыға 
түскен ұлттық мұраттарға 
ең алғаш мінбе болған 
Ұлт газеті – «Ана тілінің» 
дәуірлеген шағы осы тұлғамен 
тікелей байланысты. Үкімет 
пен партияның қаулы-
қарарларын тиеп алып ерсілі-
қарсылы ағылып жатқан 
идеологиялық рельстен 
саналы түрде бас тартып, 
әріптестерін де, оқырманды 
да жаңа көзқарастар мен 
ұлттық идеяға жұмылдырған 
ақпарат кеңістігінің кесек 
тұлғасы.  Апталықта есімі елге 
мәшһүр әйгілі қаламгерлер, 
ғалымдар еңбек етті. Аз ғана 
уақыттың ішінде басылым 
таралымы жүз мыңдаған 
данаға жеткені бұл күндері 
аңыз секілді.
Сұхбат беруге көп әуестігі 
жоқ, өзін оқшау ұстайтын, 
әріптестер арасында «Ана 
тілінің» атасы» аталып кеткен 
Жарылғап ағамызға арнайы 
хабарласып, сұхбаттастық. 

Қазақ тілінің бар құнарын пайдалана 

отырып, оқылымды дүниелер жасауға 

ұмтылды. Ол жігіттердің қай мәселені 

қаузаса да, жоғары деңгейде орын-

дап шығатын шеберлігі, ізденгіштігі, 

жазу сапасына деген адалдығы мен 

жауапкершілігінің �зі редакцияда шы-

райлы шығармашылық ахуал орнатты. 

Ондай күндерді қалай сағынбайсың...

– Бүгінгі баспас�здің бағытын, 
қазіргі журналистиканың деңгейін қалай 
бағалайсыз? К�ңіліңіз тола ма? Ілгерілеу 
бар ма, әлде кейін кеттік пе?

– Біздің кезімізде республикалық 

үш-т�рт қана газет, сол шамадағы 

жұрналдар ғана болды. ҚазМУ-дің 

жалғыз жұрналшылық факультетін 

бітірген түлектердің таңдаулысының 

таңдаулысы ғана сол басылымдарға ба-

ратын. Мәселен, біз істеген «Жас Алаш» 

газеті болашақ қызметкерлерінің денін 

студент кезінен дайындайтын. Жазуға 

талпыныс білдіріп редакцияға келген 

жігіттер мен қыздарға тапсырмалар 

беріп, қалам қарымын бағамдайтын. 

Содан оқу бітіргенше олардың арасы-

нан лайықтылары �з-�зінен іріктеліп 

шығатын.

Қазір ақпарат құралдары да, жұр-

налшылық факультеттері де к�п. Сон-

да да маған қазіргі БАҚ саласында кадр 

тапшылығы сезілетіндей к�рінеді. Жазу 

шеберлігімен, ерекше ізденгіштігімен, 

жан-жақты біліктілігімен байқалатын 

жас толқынның қатары селдір сияқты. 

�лде мен байқамай жүрмін бе... Жан-

жақты білімділік жағы да ақсап жа-

татындай. Жас жұрналшылар қазақ 

әдебиетін терең біле бермейді, тарихқа 

қызықпайтындай. Nздері к�теріп 

отырған тақырыптарын жан-жақты 

зерттемей, зерделемей, жай долбармен 

айта бергенді айып к�рмейтіндей. 

Мәселен, терминологиялық аудар-

ма лар ға қатысты ел арасында ауық-

ауық тілге тиек боп жүретін: «балкон» 

– «қылтима», «фонтан» – «шаптыр-

ма» түрінде бекітіліп кетіпті дейтін 

қауесет с�зді дап-дардай БАҚ құралы 

тілшісінің, әйгілі ақынның аузына 

салып, зор кінә ретінде айтқыза салуы 

әдеттегі жағдай боп қалды. Ал сол тілші 

терминологиялық комиссияның бұл 

аталымдарды ешқашан да бекітпегенін 

білмейді. Оны тексеріп алуды қажет 

деп те таппайды. С�йтіп, сұхбат 

алған тұлғаны ұятқа қалдырады. �рі 

елді шатастырады. Nкінішке қарай, 

мұндай мысалдар жетерлік, қайсыбірін 

айтарсың. 

Жұрналшы ең алдымен �зінің жа-

зар, айтар с�зінің қате болмауына 

назар аудару керек емес пе? Құдайға 

шүкір, қазір мүмкіндік мол ғой. 

Ғаламторды ашып қалсаң, неше түрлі 

анықтамалық дәйектер толып жатыр! 

�лбетте, бұл ретте редактордың �з 

басына да жүктелер міндет жетерлік. 

Ол да әр нәрсеге «бұл қалай?» деген-

ШОҚАННЫҢ 
ТҰСТАРЫ
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дей күдік-күмәнмен қараса, сарашы, 

сарапшы ретінде мұқият болса дейсің...

– Кезінде Шоқан сапарларының 
із імен жүріп,  тамаша зерттеулер 
жаздыңыз. Кейін оны толықтыра түсіп, 
үлкен роман-эссеге айналдырдыңыз. Ол 
орысшаға аударылып, үш жыл бұрын 
Мәскеуде тұсаукесері �тті. Қазір Шоқан 
ж�нінде, оның �ліміне қатысты түрлі 
алыпқашпа әңгімелер айтылып қалады. 
Белгілі журналист Дархан Bбдік теле-
фильм де жасады. К�рдіңіз бе? Жалпы 
Шоқан тақырыбына қазір қандай алып-
қосарыңыз бар?

– Расында кейінгі кездері Шоқан 

туралы алыпқашпа с�здер тым к�бейіп 

кетті. Nзім шоқантанушы болғаннан 

кейін оларды оқу, танысу барысында 

«қап» деп �кініп отыратын тұстарым 

бар. Жұрналшының ақиқатқа жүгінуі, 

жазар дүниесіне жауапкершілікпен 

қарауы ж�ніндегі жаңағы айтқандарым 

о с ы  Ш о қ а н  т а қ ы р ы б ы м е н  д е 

тікелей сабақтас. Шоқанды жетік 

тану үшін оның �мірі мен қызметіне 

қатысты жинақталған мол деректер-

ге, еңбектеріне, замандастарының 

естеліктеріне, �зі жазған, оған жазыл-

ған хаттарға, кейіннен ашылған мұра-

ғаттық дәйектерге зерделей қараған 

ж�н. «Nйтіпті-бүйтіпті» деген жай 

долбар мен қауесет с�здер Шоқан 

тақырыбына қол емес.

Неге екенін қайдам, Шоқан десе, 

жұрттың бәрі �зін білгіш сезінеді. Кей 

орайда эмоциямен айтылып қалатын 

қауесет пікірлерді жұрналшылар 

қауымы да талғап жатпастан, оқырман 

мен к�рерменге сол күйі ұсына салады. 

Мәселен, сұхбат беріп отырған адам: 

томдық шығармалар жинағының 1968 

жылы шыққан 4-ші томының 444-

446 беттеріндегі «Түркістан генерал-

губернаторының әскери министрге 

баянаты» және «Бас штаб бастығының 

әскери министрге хабарламасы» деп 

аталған қос құжат. Алғашқысының 

жазылған уақыты 1865 жылдың 11 

ақпаны, кейінгісі 1865 жылдың 7 сәуірі 

деп қате к�рсетілген. 

Олардың мазмұнына қарағанда, 

«штабс-ротмистр Уәлихановтың 

Жетісу облысы қазақтары арасында 

аймақ шырқын бұзатын с�здерді тара-

тып жүргені, бұл іске оның қайнағасы, 

п о л к о в н и к  Т е з е к т і ң  д е  қ а т ы с ы 

барлығы... осы тектес зиянды әрекеттері 

үшін оларды жауапқа тарту қажеттігі, 

штабс-ротмистр Уәлихановты Қазақ 

даласында қалдырса, елге к�п залалы 

тиюі мүмкін екенін ескере отырып, 

оны империяның ішкері жағындағы 

кавалерия полкіне ауыстырған ж�н 

болатыны» т�ндіре айтылады. 

Академиялық жинақта жариялан-

ған дәл осы екі  құжат – Шоқан 

ғұмы  ры ның соңғы жылына, оның 

�ліміне қатысты талай қауесеттің 

дүниеге келуіне түрткі болған ең 

 басты кілтипанға саяды. Құжаттарда 

жазылған бұл жайттардың �з кезінде 

к�п жұртты, тіпті шоқантануға бейіл 

берген біраз адамды иландырғаны сон-

ша, олардың тарапынан да: «Осындай 

белсенді әрекетте жүрген адамды қалай 

науқас деп айтасың, патша �кіметінің 

Шоқанды құртуға тырысқаны анық, 

яки әдейі  қастандық жасалған» 

делінетін сан-саққа жүгірген дәйексіз 

жорамалдарға ден берілген еді. 

 Колпаковский Семей облысының 

әскери губернаторы боп тағайындалған 

соң, Ғази да келесі жылдың к�ктемінде 

Семейдегі 8-ші казак округінің шта-

бына ауысады. 1867 жылдың жазында 

Қарашашқа үйленіп, ол да аға сұлтан 

Тезектің күйеу баласы атанады. Сол 

жылдың соңында, Колпаковскийдің 

септесуімен, денсаулығына байланыс-

ты деген себеппен, штабс-ротмистр 

шенінде отставкаға шығып, содан 

екі жыл бұрын қайтыс болған не-

мере ағасы Шоқан сияқты аға сұлтан 

Тезектің ауылында тұрып қалады.

Орыс билігі Қашқар аймағындағы 

Жетішәр, Құлжа �ңіріндегі  Тараншы 

с ұ л т а н д ы ғ ы  с и я қ т ы  м ұ с ы л м а н 

хандықтарында �ршіген к�терілістер 

ықпалына қазақтардың да еріп кет-

пеуін қатты қадағалаған алпысыншы 

жылдардың соңында, Ғази Уәлиханов 

пен оның қайнағасы Тезек т�ренің 

де күдікке ұшыраған жайттары бо-

лыпты. Жоғарыда с�з болған қос 

құжатта айтылғандай, екеуіне Жетішәр 

билеушісі Жақыпбекпен байланыс 

орнатты, қарамағындағы елді Құлжаға 

к�шіріп әкетуге үгіттеді, жергілікті 

халық арасында тиыштықты бұзатын 

зиянды әңгімелер таратты деген айып-

тар тағылып, олар абақтыға да жабыла-

ды. Бірақ қылмыстарын дәлелдеу жағы 

қиынға түскен соң, Колпаковский 

(бұл генерал 1867 жылдың күзінен 

қайтадан Алматыға оралып, жаңадан 

құрылған Жетісу облысының әскери 

губернаторы боп тағайындалған-

ды) екеуін қамаудан босатып, 1869 

жылдың ақпанында Тезекті Қапал 

үйезі полициясының бақылауына, ал 

Алайда алғашқы бес томдыққа 

абайсызда кіріп кеткен осы қос қате 

дерекпен ғана танысу мүмкіндігін 

алған (яғни, оның кейіннен түзетіл-

генін білмейтін) шоқантануға қызы-

ғатын кей зерттеушілер әлі де оны 

Шо қанға қатысты шын ақиқат ретінде 

қабылдап, кәдімгідей сеніп жүр. 

Ол деректің Шоқанға емес, Ғазиға 

қатысты екенін біз де �з тарапымыз-

дан Шоқан ғұмырнамасына арнал ған 

кітаптарымызда бірнеше рет жазға-

нымыз бар. Реті келгенде мақала, сұх-

бат тарымызда да ескерте айтып қоямыз.

Дегенмен, ол лепестеріміздің бәрі 

жалпының құлағына жете бермейтін 

к�рінеді .  Жылы абайсызда қате 

берілген сол құжаттарға байланысты 

�рбіген алыпқашпа әңгімелер ауық-

ауық белең беріп қалады. Шоқанға 

қатысты нағыз ақиқат  осындай 

 деген сыңайдағы пайымдаулар ай-

тылады, отызға жетпей құрт ауруы-

нан  (туберкулезден) қыршын кеткен 

от�рім ғалымымыздың қазасына күмән 

келтіріледі. Ол туралы да қаншама 

ғылыми дәйектердің, естеліктердің 

бар екені есепке алынбайды. Тіпті 

Шоқанның 1864 жылғы желтоқсанның 

1-інде генерал досы, Алатау округінің 

бастығы  Колпаковскийге жазған ха-

тында: «Менің кеудем ауырып жүр. 
Істеген жақсылығыңыз болсын маған 
қ ұ с т ы р а т ы н  б і р  м а й д ә р і  н е м е с е 
кеудемдегі іріңді босататын (тек сүлік 
емес) және тер шығаратын бірдеңе 
беріп жібере алмас па екенсіз»  деп 

�тінгені; қайтыс боларынан екі айдай 

бұрын ғана, 1865 жылғы ақпанның 

19-ында жазған хатында (Колпа-

«�улиеатаны алған генерал  Черняев 

Шоқанның досы болды, кадет корпу-

сында бірге оқыды...  Черняев мешітті 

зеңбірекпен атқаннан кейін Шоқан 

ренжіп, �зінің отрядымен кетіп қалады. 

Біреулер артынан атып, Шоқанға 

оқ тиеді. Сол оқ оның �кпесінде 

қалған...» деп жауап берсе, жұрналшы 

оны да сол бойы күдіктенбестен 

жариялап жібереді. Ал ғаламторды 

ашып қараса болды, бәрін анықтай 

салу еш қиын емес қой. Ізденсе, 

«Черняевтің Шоқанмен ешқашан 

дос болмағанын, бірге оқымағанын, 

Черняевтің Шоқаннан аттай жеті 

жас үлкен екенін, сонау Беларусь 

жеріндегі Могилев губерниясында 

�сіп, Омбыда емес, Петербордағы 

дворян полкінде оқығанын, оның 

�улиеата жорығы кезінде генерал 

емес, полковник болғанын» білер еді. 

Сондай-ақ Шоқанның бес томдық 

шығармалар жинағындағы дерек-

терге к�з салса, қазақ ғалымының 

�улиеатадан бас сауғалап емес, Ал-

маты бекінісіне қайтатын арнайы 

жасақталған әлденеше жүз адамды 

қамтыған батальон құрамында, басқа 

да жорыққа қатысқан бірқатар ғалым, 

суретші, офицерлермен бірге, ың-

шыңсыз аман-есен оралғанына к�з 

жеткізер еді...

Шоқан ғұмырын зерттеуге тал-

пыныс танытқан талай адам әуелгіде 

аңғармай ұрынып қала беретін жылы 

қате к�рсетілген екі құжат бар. Олар 

– Шоқан Уәлихановтың 1961-1972 

жылдары жарық к�рген алғашқы бес 

Ал мәселенің анығына келсек, 

назарға алынып отырған бұл екі құжат 

1865 жылы емес, одан т�рт жыл кейін– 
1869 жылға қатысты деректерге сая-

ды. Шоқанның т�ртінші томы (1968 

ж.) дайындалып жатқанда «1869» де-

ген санның к�не құжаттарда к�мескі 

боп к�рінген соңғы «9»  таңбасы 

техникалық себептерге байланысты 

«5» санына байқалмай ауысып кеткен. 

Я к и  қ ұ ж а т т а р д а ғ ы  « ш т а б с -

ротмистр Уәлиханов» деп жазылған 

адам – Шоқан емес. Ол Шоқанның 

Уәлихан атасынан барып қосылатын 

туысы – Ғази (Сұлтанғазы) Болатұлы 

Уәлиханов. Ол да Шоқан сияқты 

Омбы кадет корпусында оқыған. 1859 

жылы корнет шенімен бітірген соң, 

Омбыда, Тобылда, Петерборда атты 

әскер б�лімдерінде қызмет еткен. 

1864 жылдың мамырында поручик 

Ғази Уәлиханов полковник Черняев 

басқарған �улиеата жорығына қазақ 

милициясының командирі ретінде 

қатысқан. Маусым айының соңында 

�улиеатадан ағасы Шоқанмен бірге 

оралып, Алатау округінің бастығы, ге-

нерал Колпаковскийдің қарамағында 

қызметін жалғастырған. Жорықтан 

түңіліп қайтқан Шоқан, бір жағы 

науқасы �ршіп, әрі Омбыға оралудан 

да тайсақтап, Алтынемел маңындағы 

Тезек ауылына тұрақтап қалған кезде, 

Ғази туыс ағасына соғып, жолығып 

кетіп жүрген. Сол сапарларының 

бірінде ол Шоқанның келіншегі 

Айсарының сіңлісі  Қарашашпен 

танысады. 1865 жылдың басында 

Ғазиды мамыр айының соңында, әлгі 

құжатта с�з болғандай, �зінің ағайын-

туғандары мекендейтін Ақмола облы-

сына күштеп аттандырады. Кейіннен 

Ғази Петерборда да қызмет етіп, атты 

әскер полковнигі, генерал шеніне 

дейін �сіп, 1909 жылы дүниеден озады.

Жылы ауысып кеткен әлгі қос 

құжаттың 1865 жылға сәйкеспейтін 

тұстары мұнымен ғана бітпейді. 

Мәселен, ондағы Түркістан генерал-

губернаторы деген лауазымның �зін-ақ 

алалық. Бұл генерал-губернаторлық 

тек 1867 жылғы 7 шілде күні ғана 

қ ұ р ы л ы п ,  а л ғ а ш қ ы  г е н е р а л - г у -

бернаторы болып К.Ф.Кауфман 

тағайындалған. Батыс Сібірдің гене-

рал-губернаторы А.П.Хрущев туралы 

да солай. Ол бұл қызметке 1866 жылғы 

28 қазанда тағайындалған. Жетісу об-

лысы да 1867 жылғы шілдеде ашылған. 

Оның алғашқы әскери губернаторы 

Г.А. Колпаковский. Сондай-ақ Ғази 

Уәлиханов штабс-ротмистр шеніне 

1967 жылдың қарашасында ғана ие 

болды. Ал Шоқанға 1865 жылдың 

 наурызында ротмистр шені берілген. 

Бір қызығы, Шоқанның 1968 жылы 

шыққан 4-ші томындағы жылы қате 

к�рсетілген бұл дерек �з кезінде к�зі 

қарақты зерттеушілердің дәлелдеуі 

арқасында түзетілген де болатын. Сол 

себепті де Шоқанның шығармалар 

жинағының 1984-1985 жылдарда 

жарық к�рген екінші академиялық 

ба сылымына (жауапты редакторы 

�.Марғұлан) Ғази Уәлихановқа қатыс-

ты бұл қате құжаттар енген жоқ-тын.

ковский соның алдында ғана Се-

мей облысының әскери губернато-

ры боп ауысқан): «Сіз кеткен кезде 
маған суық тиіп жүр еді: к#кірегім мен 
тамағым ауыратын. Тамағыма назар 
аудармай, к#кірегіме ем жасағам, енді 
к#кірегім жазылған сияқты болғанымен, 
жұтқыншағымның ауырғаны сонша, 
асты әзер жұтамын, даусым тіптен 
шықпай қалды. Верныйға жетуге 
жолдың ауырлығы мен жайлы к#ліктің 
жоқтығы мүмкіндік бермегендіктен, 
мен #зімді қазақтың құшнаш-емшісінің 
қолына тапсырдым. Оның не дәрі ішкізіп 
жатқанын бір құдайдың #зі білсін. 
*йтеуір қол қусырып #лгеннен г#рі осы 
дұрыс» деп шарасыздыққа ұрынғаны; 

дәрігерлердің болжамынша, бұлардың 

бәрі туберкулез ауруының белгілеріне 

жататыны да қаперге алына бермейді. 

Сол сияқты «қымыз ішіп жүретін 

Шоқанның құрт ауруынан қайтыс 

болуы мүмкін емес» дейтін алыпқашпа 

с�здер де бекер. Сонда Абайдың ба-

лалары �бдірахман мен Мағауияның 

да осы құрт ауруынан к�з жұмғанын 

немен түсіндіреміз? Шоқанның 12 жас-

тан бастап Омбы кадет корпусының 

с у ы қ  к а з а р м а с ы н д а  т ұ р ғ а н ы н , 

Қашқардан қайтарда қар к�мкерген 

тау қойнауларында суықтап қалғанын, 

Омбыға жеткесін қатты науқастанып, 

содан Петерборға кешігіп барғанын, 

империя астанасының дым бүркіп 

тұратын ылғалды ауасының, оның 

әлсіз денсаулығына кері әсер еткені 

туралы нешеме деректерді қайда жа-

сырамыз? Айнымас досы Потаниннің: 

«Шоқанның бойында кадет корпу-

сында оқып жүрген кездің �зінде 

құрт (чахотка) ауруының нышан-

д а р ы  б а й қ а л д ы .  О л  ж а з  с а й ы н 

 ауылына барып қымыз ішіп оңалып 

тұрғанымен, корпусты осы науқас 

белгісімен аяқтады. Петербор клима-

ты, ондағы �мір салты, денсаулығын 

тіпті т�мендетті» деп жазғанын қалай 

�тірік дей аласың?

«Шоқан 1865 жылы қайтыс болған 

жоқ» деген с�здер де бекер. 1865 

жылғы жаз кезінен бастап қазақ жерін 

 Гутковский сияқты Шоқанды жақсы 

білетін, оған жанашырлығын аямаған 

қадірлі адаммен бірге жүріп аралаған 

полковник Гейнс �з күнделігінің 

шілде айына қатысты жазбаларын-

да да Шоқанның қайтыс болғанына 

қатысты мәліметті келтіреді. Сондай-

ақ К�кшетау дуанының аға сұлтаны 

Шыңғыс Уәлихановтың отбасына 

Шоқанның қазасына байланысты 

к�ңіл айтқандарын жазады. Қараша 

айының басында Жетісудағы аға сұлтан 

Тезек Нұралиннің ауылына жеткенде, 

Шоқанның қайғыға батып отырған 

жесірі Айсарының отауына да кіріп 

басу айтады. Шоқан бейітіне арнайы 

барып, рухына тағзым етеді. 

Сол жылы қыста жарық к�рген 

«Орыс география қоғамының 1865 

жылға арналған есебінде» Шоқанға 

қатысты екі  қазанама жариялан-

ды. Оның бірін –  географиялық 

қоғам атынан, әйгілі саяхатшылар 

 Ф.Р.Остен-Сакен мен П.П.Семенов 

(болашақ Тян-Шанский) бірігіп дайын-

даса, екіншісінің авторы – Шоқанды 

ғалым ретінде аса құрмет тұтатын 

іні досы, кейіннен орхон к�не түрк 

ескерткіштерін алғашқы ашушылардың 

бірі болған Н.М.Ядринцев еді. Ол екі 

қазанамада да Шоқанның сол 1865 

жылы туберкулезден к�з жұмғаны 

нақты жазылады. Сол себепті  де 

оның �лімі туралы айтылып жүретін 

әртүрлі алыпқашпа әңгімелердің бекер 

екенін, олардың ғы лыми дәйектерге 

сүйенбеген, сенімсіз жорамалдар мен 

қауесеттерге құрыл ғанын, оның бәрі де 

негізінен, әл гінде айтылған, жылы қате 

к�рсе тіл ген қос құжатқа байланысты 

туындап, �рістегенін тағы да ескерте 

кетсек дейміз.

Шоқантанушылықпен айналы-

сып жүргесін, әлгінде �зің сұраған 

Д а р х а н  � б д і к  т ү с і р г е н  « А қ қ а н 

жұлдыз» телефильмін де к�рдім. Ол 

телетүсірілімнің �зіндік ерекшелігінің 

қилы-қилы мүмкіндіктері шебер 

пайдаланылған, к�рерменді үйіріп 

тартатын тұстары баршылық туын-

ды болып шығыпты. Алайда бұл 

фильмнің желісі де сол қос құжаттағы 

қателіктерге бұйдаланып қалыпты. 

Жылы бұрыс к�рсетілген сол құжаттар 

ауанынан туындаған дәйексіз жора-

малдар тағы да тарқатыла-тарқатыла 

келіп, ақыр соңында бұл фильм де 

Шоқан �ліміне, оның туберкулезбен 

ауырғанына күмән келтірген сарынмен 

түйінделіпті...

Жалпы Шоқан ғұмырының әлі де 

ашылмаған құпия тұстары жетерлік. 

Олардың түпкі ақиқатына жету үшін 

ұлы тұлғамызға қатысты қыруар 

деректі �зара салғастыра, басқа да 

ғылыми дәйектермен әбден пысықтап, 

шендестіре отырып зерделеген мақұл 

дер едік. Шоқан – дара бітім. Оның 

ғұмырнамасын қаузауға жеңіл-желпі 

қарау, алыпқашпа әңгімелер сарынына 

құру, сірә да ж�н емес. 

Осы ретте тағы бір жайтқа на-

зар аударғым келеді. Екі ай шамасы 

бұрын Шоқан туралы Уикипедияның 

қазақша ашық энциклопедиясында не 

жазылғанын білмек болып ғаламторға 

кіріп к�ріп едім, ол да қате деректерге 

толы екен. С�йлемдердің құрылуы 

тіптен орашолақ. Ой қайталануы к�п. 

Омбы деген тақырыптың орнына 

Орынбор деп жазылған. Оқырманды 

шатастыратын тұстары айқын к�рініп 

тұрғасын, шыдай алмадым. Екі-үш 

күн уақытымды б�ліп, түзету жасадым. 

Бірақ бар еңбегім зая болды. Бірер 

күннен кейін қарасам, менің түзеткенім 

жойылып, орнына бұрынғы қате мәтін 

салыныпты. Nз мәтінімді қайтып сал-

дым. Ертеңіне оның тағы да алынып 

тасталғанын к�рдім. Осылай бірнеше 

рет қайталанды. Ақырында Шоқан 

туралы сол бұрынғы қате мәтін «тек 
әкімшілерге рұқсат етілетін» режімге 

салынып, басқалардың ж�ндеуіне 

тосқауыл қойылумен тынды. Қазақ 

оқырманы бүгінгі күні сол қате мәтінді 

місе тұтып отыр. Егер де мен жазған 

мәтінмен танысқысы келген оқырман 

б о л с а ,  қ а з а қ ш а  У и к и п е д и я н ы ң 

«Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов» 

деген тақырыбының «�ңделу тари-

хы» деген б�ліміне кіріп, 2018 жылғы 

28 қазанның 18 сағат 51 минуттағы 

талқылау нұсқасын басса, экранға 

сол мәтін шығатынын айтқым келеді. 

Қазақша уикипедияға жауапты адам-

дар да бұл мәселеге назар аударатын 

шығар.

– Кейінгі жылдары зерттеушілік 
қырыңызды дамыта түсіп, арғы түрк 
дүниесінің  түп-тамырына үңіліп, 
қазақтілді ғалымдар бара бермейтін 
тақырыптарға қалам тербедіңіз. Тіпті 
адам баласының, нәсілдердің пайда 
болуы мен таралу мәселелерін түрк 
жұртының контексінде қарастырып 
жүрсіз.  Бұл ауқымды тақырыпқа 
қызығушылығыңыздың сыры неде? 
Қазақ зерттеушілерінің этногенездік-

этнологиялық ізденістері шет тілдеріне 
аударылмайтындықтан, �з ортамызда 
ғана әңгіме болып, әлемдік ғылым ай-
налымына түсе бермейді. С�йтіп, қазақ 
жеріндегі к�не мәдениеттердің дені �зге 
жұртқа теліне береді. Бұл доға шеңберді 
қалай бұзуға болады?

–  Бұл ретте, ең алдымен, дәл 

осы мәселелер ауқымының Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевтың жақында 

ғана жарық к�рген «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақаласында кеңінен 

қамтылғанын айта кеткім келеді. 

Ол мақалада қазақ жерінің талай 

мәдениеттер мен �ркениеттердің 

 Отаны, бастау бұлағы болғанының әлем 

алдында дәйектелуі – шын мәнінде 

алдағы уақытта т�л тарихнамамыздың 

дамуы мен рухани жаңғыруымызға зор 

дүмпу берері анық. 

Біздің де біраз жылдан бері осы 

тақырып орайында ізденістерге 

кіріскен жайымыз бар еді.  �уелі 

Шоқанды зерттеуден, оның қазақ 

пен жалпы түрк халықтары тарихына 

қатысты еңбектерімен жан-жақты та-

нысудан басталып, «Ана тілі» газетінде 

жүрген кездерде қазақ шежіресінің 

т�л нұсқаларын зерделеуге ұласқан 

ұмтылысымыз ақырында Орталық 

Азияның этнотектік тарихын қаузау 

бағытына алып келген-ді. 

З е р т т е у ш і л е р  а р а с ы н д а  т ү р к 

халықтары Алтайдан тарады дейтін 

ұстаным біраздан бар.  Ал «олар 

Алтайға қалай келді?» деген сауалдарға 

нақты жауап беріле қоймайтын. Анау 

бір жылдары осы мәселені зерде-

леуге қызығушылығымыз оянып, 

ғаламторға орналастырылған ғылыми 

әдебиеттермен танысып отырғанда, 

Америкадағы үндіс жұрттарының Ал-

тайдан келгені ж�ніндегі зерттеу-

лерге ұшырасып қалдық. Оларда 

Америкаға бұдан 30-20 мың жылдай 

бұрын кеткен үндістер мен Алтайдағы 

түрк халықтарының ДНҚ түзілімдері, 

археологиялық жәдігерлері, мифоло-

гиялық сарындарының ұқсас екені 

дәйектеліпті. 

Тақырыптың бір ұшы қолға тиген-

нен кейін, ізденіс әрі қарай сабақ-

талды. Түрк жұрттарына тән ДНҚ 

түзі лім дерінің әу баста қай аймаққа тән 

бол ғанын індетіп зерттеу барысында, 

ол ау мақтың Орталық Азия аумағының 

күнгей �ңірлерінен басталып,  Каспий 

теңізінен шығыстағы Хинган таула-

рына дейін созылған Ұлы Дала кеңістігі 

екені анықталды. Қыруар ғылыми 

әдебиеттер, археологиялық, этно-

лингвистикалық және ДНҚ генеа-

ло гиялық зерттеулерді салғастыра 

қа раған талдаулар осы алып кеңістікте 

бұдан 50-40 мың жыл уақыттан бастап, 

бергі мыңжылдықтарға дейін �ркен 

жай ған байырғы мәдениеттердің ие-

лері, негізінен, осы ұлан-ғайыр  ау мақта 

талай замандар бойы мекен ет кен 

тұрғылықты жұрттар екені  дәйек телді. 

О л а р д ы ң  т а с  д ә у і р л е р і н д е г і 

 климат тық жағдаяттарға байланысты 

әр тарапқа таралу бағыттары мен сол 

қауымдардың кейінгі ұрпақтарының 

қазақ  жеріндег і  неолит  заманы 

мәдениеттеріне ұласқаны, энеолит 

дәуіріндегі ботай, к#нешұңқыр секілді 

бірқатар түздік мәдениеттер аясында 

тіршілік кешкені, к�птеген этномәдени 

нышандардың �зара сабақтас екені 

нақтыланды. Бұл ортақ сипаттардың 

қола ғасырларда жалпы ұлы далалық 

беғазы-дәндібай мәдениетіне, Алтай, 

Ордос, Шығыс және Батыс Түркістан 

аумақтарындағы соған ұқсас құнарлы 

дәстүрлерге ұласқаны пайымдалды. 

Кейінгі сақ, хұн замандары тайпалары 

к�бінің Ұлы Дала кеңістігінде талай 

ғасыр бойы қатар �мір сүріп келе 

жатқан арғытүрк сипатты жұрттар екені 

де соңғы жылдарда жүргізілген әртүрлі 

жаңашыл ғылыми қорытындылар 

арқылы пысықталды.

Демек, бұл дәйектердің �зі де 

қазақ даласын ежелгі дәуірлерде тек 

қана ари текті жұрттар мекендеді деп 

келген еуро�ктемшіл пікірдің қате 

екенін к�рсетеді. Елбасы мақаласында 

айтылғандай, біздің ұлттық тарихы-

мыздың к�кжиегі тым әріде жатыр, 

бүгінгі түрк халықтарының арғы баба-

лары саналатын этникалық қауым дар, 

біздің ұлтымыздың да тарихи этно-

генезінің ажырамас б�лшегі екені 

анық.

Біздің бұл салада еңсерген тірлік-

теріміз  «Арғы түрктер ақиқаты-

ның ізімен» (2006) деген барлау 

кітабымыздан бастау алып, кейіннен 

Түркі академиясының жобасы арқылы 

жүзеге асқан «Орталық Азиядағы 

арғытүрк сипатты мәдениеттер: 

этнотектік аспектілер» (2015) атты 

ғылыми монографияға, сондай-ақ 

«Ұлы Даланың ежелгі тарихының 

этномәдени т�ркіндері» (2017) атты 

ғылыми-к�пшілік еңбекке ұласқан еді. 

Nзің айтқандай, оларда пысықталған 

жайттар әзірге �з ортамызда ғана 

әңгіме болып жүр. Шет тілдерге ау-

дарыла қоймағандықтан, басқа ел 

зерттеушілері де танысуға мүмкіндік 

алатын ортақ ғылыми айналымға 

түсе қойған жоқ. Бәлкім, Елбасы 

мақаласына байланысты қолға алына-

тын шаралар барысында, бұл бағытта 

да біраз жұмыстар атқарылатын шығар 

деген үміт бар. 

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Сәкен СЫБАНБАЙ
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Ал 1916 жылғы ұлт-азаттық к�те-

ріліс К.Қасымов басшылық еткен ұлт-

азаттық қозғалыстан кейін бірінші рет 

кең-байтақ �лкенің барлық аймақ-

тарын әртүрлі дәрежеде қамтып, бүкіл-

қа зақтық сипат алған к�теріліс бол-

ды. Ол Ресейдегі әскери-отаршыл 

басқару жүйесінің іргесін шайқалтып, 

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

и м п е р и а  л и с т і к  е з г і г е  қ а р с ы  X X 

ғасырдың басында �ріс алған бүкіл 

ұлт-азаттық қозғалысының құрамдас 

б�лігі болды. Мұндағы басты мақсат 

– қазақ хал қының тәуелсіздігін алып, 

дербес даму жолға түсу. Ұлт-азаттық 

қозға лыс к�семдері қазақ халқының 

жадында ұлт батырлары ретінде қалды. 

Кейінірек қазақ халқының ұлт-азаттық 

к�терілісінің түкпірінде саяси және 

ұлттық ой-санасының �суіне ықпал 

ететін автономия алу ниеті тұрды. 

XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасыр-

дың басында қазақтың интеллектуал-

ды және саяси зиялы қауымының 

әлемдік аренаға шығуы қоғамдық 

�мірде қозғалыс тудырып, Алаш пар-

тиясы мен «Алашорда» қазақ авто-

номиясын дүниеге әкелді. Кезінде 

�.Б�кейханов: «Бір халық �зінің та-

рихын білмесе, бір ел �зінің тарихын 

жоғалтса, оның артынан �зі де жоғалуға 

бейім тұрады… Дүниеде �зге жұрттар 

қатарында қор болмайын, «тұқымым 

құрып қалмасын» деген халық �зінің 

шежіресін имани дәрежесінде ұғып 

білуге тиіс болады» деп жазған болатын. 

Сондықтан ол бастаған Алаш азаматта-

ры қазақ болмысын айқындайтын руха-

ни құндылықтарға ерекше к�ңіл б�ліп, 

ұлт тарихын, ұлттық сананы бір ізге 

түсіретін істерге ерекше назар аударды. 

Алайда Кеңес �кіметі ұстанған саясат 

Алаш азаматтарының бұл ойын жүзеге 

асыртпады. Nйткені ол тұстағы ұстаным 

бойынша аз, кіші халықтардың мемле-

кет субъектісі ретінде тарихы болмайды, 

ол тек «үлкен тарихтың объектісі» деп 

түсіндірілді. Осы ұстаныммен бұрынғы 

ұлт-азаттық к�терілістер бүлікшілік 

ретінде бағаланып, оның жетекшілері 

тарихи тұлғалар емес, елге іріткі салу-

шылар деп қараланды. Ал шындығына 

к е л е р  б о л с а қ ,  о л а р  –  қ а з а қ т ы ң 

маңдайына біткен жарық жұлдыздары. 

Осындай бостандыққа, тәуелсіздікке, 

азаттыққа ұмтылған ірі-ірі тұлғалардың 

к�рсеткен үлгісі бір ұрпақтан екінші 

ұрпаққа табиғи түрде ауыса келіп, 

1986 жылғы желтоқсанда жаңғы руына 

әкелді. Күллі әлемді дүр сілкінт кен 

Желтоқсан оқиғасы қазақ топыра ғында 

ұлттық рухтың �лместігін жарқын түрде 

дәлелдеді. Алматыда болған к�теріліс 

КСРО-ның тоталитарлық, отаршыл, 

әміршіл-әкімшіл саясатына қарсы қазақ 

жастарының азаттық күресі болатын.

Қазақтың қайсар жастарының мұзға 

жаққан алауы ата-бабамыздың асқақ ар-

маны – Тәуелсіздіктің таңын  тудырды. 

Тәуелсіздік – халықтың үні, ұлттың 

тілі мен ділі. Сол жолда күрескен ба-

тырлар – қазақ елін лаулаған оттан 

да, тар қапастан да алып шыққан аза-

маттар. «Ғалымның хаты, жақсының 

аты ұмытылмайды». Олардың салып 

берген сара жолы бүгінгі бізге дара жол 

болмақ...

Ендігі біздің мақсатымыз – ата-

бабамыздың қанымен, жанымен, 

маңдай терімен келген осынау қасиетті 

Тәуелсіздігіміздің тұғырлы, Егемен-

ді гіміздің баянды болуын қамтамасыз 

ету. Ол – әрине, оңай шаруа емес. Ол 

үшін біз ұлттық сана сезімі нық қа  лып-

тасқан, білімді, жан-жақты да мыған, 

кез келген саланы жіті меңгере алатын, 

�зін-�зі жетілдіруге дайын, �згерістерге 

бейім, �зіндік ойы бар тұлға болуымыз 

қажет және оқытушы ретінде осындай 

ұрпақтарды тәрбиелеуіміз керек. Осы 

аталған қасиеттердің ең бастысы және 

маңыздысы – халық болып дамудағы 

негізгі аспекті – ұлт тық сананың 

-

қалыптасуы, жаң ғыруы. Ұлттық са-

н а н ы  қ а л ы п т а с  т ы р у  б а ғ ы  т ы н д а 

бірнеше ауқымды іс-шаралар атқа-

рылды және атқарылып келе жатыр. 

Солардың бірі және бірегейі ретінде 

Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» бағдарламасын айтуға 

болады. Президентіміздің мақаласында 

қарастырылған мәселенің бәрі де мәнді, 

�зекті. Бұл, әрине, қоғамға ұлттық 

дамудың жаңа міндеттерін жүктей 

отырып, жаңа сенім, жаңа леп әкелетіні 

с�зсіз. Рухани жаңғырудың басты 

мақсаты – қазақтың ұлттық қал пы-

нан айырылып қалмауын, яғни ұлттық 

кодты сақтау және тәуелсіз еліміз бен 

халқымызды тарих шаңына к�мілуден 

сақтайтын бәсекелік қабілетін шыңдай 

отырып, жаңа кезеңге аяқ басу. Мен 

тарих пәнінің мұғалімі ретінде ұлттың 

рухани жаңғыруын ұлттық сананың 

жаңғыруымен байланыстырамын. 

Ұлттық сананың ұясы – ұлттың тарихы. 

Ұлттық сананың ең негізгі белгісі – әр 

ұлттың �зін-�зі танып, дінін, тілін, 

мәдениетін �зге ұлттардан айыра білуі. 

Ал адамзат тың �зін-�зі танып білуі 

тарих пәні нен бастау алады. Міне, сол 

тарих пәнін оқытуда тыңдаушыларға 

тура жол к�рсетіп, әлеуметтік-кәсіби 

жаңғыруды әлдеқашан бастарынан 

�ткізген, тарихи ой-сананы дұрыс 

қалыптастыруға ұмтылған, ұлттық 

тарих пен ғылымның халықаралық 

танымалдығын арттырған тарихшы-

ғалымдардың еңбектерімен танысуға 

бағыт-бағдар беру – біздің, яғни тарих 

пәнінің оқытушыларының міндеті деп 

білемін. Ондай ғалымдардың алдыңғы 

қатарына М.Қойгелдиев, М.Қозыбаев, 

Б.Байтанов, Т.Омарбеков, Қ.�беуов 

секілді тарихшыларды жатқыза аламыз. 

Сонымен қатар соңғы кездері �зім де 

оқып жүрген М.Бесбаев ең бек терінің 

қазақ тарихына берері мол. 

Сонымен бірге Елбасының «Ұлы 

даланың жеті  қыры» атты жаңа 

мақаласы да зиялы қауым тарапынан 

үлкен қолдауға ие болды. Тарихшы-

ғалым, тарих ғылымының докторы 

Мәмбет Қойгелдиевтің «Елбасымыз ел 

тарихы мәселесіне к�п к�ңіл б�летінін 

атап �ткен ж�н. «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақала – осыған дәлел. 

Президенттің мақаласында біз қазақ 

тарихын тереңірек оқып білетін бола-

мыз. Атап �ткен ж�н болар, біз Кеңес 

заманындағы репрессиялау саясаттың 

салдарынан тарихи шындықтан алыс-

тап кеттік. Сол дерттен енді-енді ары-

лып келе жатырмыз. Тарихшы ретінде 

Елбасымыздың «Архив-2025» жоба-

сын жүзеге асыру туралы ұсынысын 

толықтай қолдаймын. Халқымызға 

�зіндік тарихымызды қайтаруымыз 

керек,  оны қалың елге,  әсіресе 

жастары мызға жеткізуіміз керек» 

деген пікіріне қосыла отырып, елдің 

бірлігі тарихты білгенде ғана болады 

демекпін. 

Иә, біз – бақытты ұрпақпыз. Себебі 

ата-бабамыз к�рген шапқыншы-

лықты, табаны тілім-тілім болған 

босқын шылықты, бір түйір дәнге зәру 

болған аштықты, талай боздақтың 

жанын, жақынын алған сұм соғысты 

к�ргеніміз жоқ. Біз – бейбіт �мірмен 

қатар, ата-бабаларымыз армандаған, 

күрескен кең байтақ жеріміз бен бай 

тіліміздің, тәрбиеге тұнып тұрған 

с а л т - д ә с т ү р і м і з д і ң ,  е ң  б а с т ы с ы 

тәуелсіздігіміздің тәтті дәмін татып 

жатқан ұрпақпыз. Осыған орай келер 

ұрпақ та ұлттың осы асыл мұратқа қол 

жеткізудегі қиындығын және мемле ке-

тіміздің тағдырлы кезеңдерін мейлін ше 

жадында сақтап �суі тиіс деп ойлаймын. 

Зейнеп ҚАЙРАТҚЫЗЫ,
Қазақ еңбек және әлеуметтік 
қатынастар академиясының 
оқытушысы, гуманитарлық 

ғылымдар магистрі 

ЖАҢА ЕМЛЕДЕГІ 
ТҮЙТКІЛДІ МӘСЕЛЕ
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КӨЗҚАРАС

Тарих – ұлтыңды 
тану жолы
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Шәкерім мен Мағжанды бізге оқытпады.  

Атын айтқандар не атылды, не сотталды. Олар 

ақталғаннан кейін ғана қалың қазақ рухани 

бастауына, тарихи бұлағына ш�ліркеп келіп, 

бас қойды. Шәкерім «Түрік, қырғыз-қазақ 

һәм хандар шежіресі» еңбегінде «�білғазы 

хан һәм басқа мұсылман шежірелерінде ең 

бұрын от жаққан, пешті жылы үйді шығарған 

түрік», «Нәсілі бір болмаса да, екі түрік ағайын 

болғысы келсе, бір жерін қанатып, қандарын 

сүтке, яки қымызға қосып ішеді де, қаны 

қосылған қарындас болдық дейді. Оны Анда 

дейді. Біздің қазақтың құдан-анда дегендегі 

Андасы осы с�з» деп жазады. Темучин мен 

Жамұқаның қалай анда болғаны тауарихтан 

мәлім. Келе-келе қазақтар одақ құрғанда, туыс 

болғанда ақ байтал сойып, бауыздау қанын сұқ 

саусақтарымен маңдайларына басып, етін бірге 

жеген. Қазір құдаға құйрық-бауыр асату сол 

к�не түркілерден жеткен бабалар жаңғырығы 

болса керек.

О с ы  м а қ а л а н ы  ә з і р л е у  б а р ы с ы н д а 

Мағжанды қайта оқыдым. Табиғат,  махаббат 

лирикаларын емес, тарихқа байланысты 

 поэмалары мен �леңдерін бір сүзіп шықтым. 

Ақын Мағжан бүгінгі к�п тарихшыларымызға 

қарағанда, к�не тарихты қолмен қойғандай 

жіліктеп береді.

«Пайғамбар» �леңінен үзінді:

Түн баласы... Түн жолына түскен ол,

нында Афрасиаб деген қала болған. Бұқарада 

жерленген дейді тарихшылар. Ал Геродот пен 

Платон, Аристотель мен Плутарх Гомермен, 

Фалеспен бір қатарға қойған Анахарсис (Ана-

рыс), афиналық Солонмен дос болған к�рінеді. 

�лемдегі жеті ғалымның бірі. Анахарсистің 

«Басқа пәле – тілден» деген афоризмін бүгінгі 

қазақтар әлі қолданады. Тағы бір: «Элладада 

ақылдылар с�йлейді, ал мәселені ақымақтар 

шешеді» деген с�зі бар. Бүгінге дәл келіп тұр.

Мағжан ер Түріктің баяғы рухын аңсайды. 

Ж�ні бар. Анығында Мағжанша суретте-

сек, Сақ, Ғұн, Түрік қоңыраулы найза қолға 

алса, Тынық мұхит пен Атлант мұхитының 

арасындағы Еуразия құрлығына ат ойнатып, 

ойран салып, Шығыста шай ішіп, Батыста ет 

жеген. Қытайың қалтыраған, Римің дірілдеген.

Ғұн қаһаны М�де (Шәкерім шежіресін 

қараңыз) Қытайдың Лю Бань бастаған 300 

мың әскерін талқандап, әйгілі Хань импе-

риясы 23 жыл алым-салық т�леп тұрған. Бұл 

шамамен біздің жыл санауымызға дейінгі 209 

жыл болу керек. Бұған дейін Цинь импери-

ясы тұсында Ғұндардан қорғану үшін Қытай 

қорғаны салынған. Қытайдың ғұндардан 

қорыққаны сонша, биіктігі 6-10 метр, ені 5-6 

метр қорғанды 5000 километрге екі жылда са-

лып бітірген.

Ал Батыс Ғұндардың қаһаны Еділ (Атил-

ла) Рим империясын тізе бүктіріп, Жерорта 

теңізінің батыс жағалауына дейін жеткені 

 тарихтан мәлім.

Шығыстағы Ғұн империясы мен батыстағы 

Рим империясының тотемі (пірі) де бірдей. 

Рим империясының негізін салған Ромул мен 

Ром қасқырдан туған деген аңыз бар. Екі бала-

ны емізген қасқыр бейнесі Римде бүгін барып 

к�рсең де тұр. Туристер қызыға тамашалайды. 

Алтайдан тараған к�шпенділер де к�кб�ріні 

пір тұтады. Түркілердің атасы Ашинаны 

апанда асыраған қасқыр туралы аңыз бізде де 

бар. Кездейсоқтық емес шығар. Бір қазанға 

екі қошқардың басы сыймайтыны тағы бар. 

Ақыры біздің к�кб�рі Рим қасқырын жеңіп, 

батыстағы алып империя ыдырап тынғаны 

тарихтан мәлім.

Шыңғысханның немересі Құболай Тынық 

мұхиттың жағалауына дейін жаулап, Жапо-

нияны басып ала жаздаған. Жер қайысқан 

қолы теңіздегі алапат дауылдан опат болып, 

жапондар аман қалған. Корей түбегінде де 

к�шпенділер ат ойнатқан. Тұран даласындағы 

балбал тастар Кореяда да тұр. Шыңғысхан 

мен ұрпақтары да Тынық мұхиттан (Құбылай) 

Адриат теңізіне дейін жаулап, Еуропаңызды 

жүрелеткен. Қазақтар «Ұлың – Ұрымға, қызың 

– Қырымға», «Балқантау – ол да біздің 

барған тау» дейді. Сонау ықылым заман-

нан бізге жеткен бабалар с�зі ғой. Ұрымы 

– Рим, Қырымы – белгілі, Балқантауы 

– Балқан түбегі.

Е л б а с ы  Н . Н а з а р б а е в  « Е ж е л г і 

 за манда-ақ Қазақстанның Орталық, 

Солтүстік және Шығыс аймақтарында 

тау-кен �ндірісінің ошақтары пайда 

болып, қола, мыс, мырыш, темір, күміс 

пен алтын қорытпалары алына бастады» 

деп жазады «Ұлы даланың жеті қыры» 

мақаласында. Шәкерім қажы жазғандай от 

жағып, пеш салған бабаларымыз соққан қару-

жарақ, ат әбзелдері, тұрмысқа қажет ыдыс-

аяқ, әшекейлері озық, сапалы, бүгінгі тілмен 

әдіптесек, әлемдегі ең үздік жоғары технология 

болатын. Тақымында – тұлпары, қолында – 

алдаспаны мен к�к сүңгісі, үстінде сауыты 

бар әскер ол дәуірде ешкімге дес бермейтіні 

белгілі.

Металл қорытатын пештерді археолог-

шығармаға жаңаша – ежелден азаттыққа 

ұмтылып, ұлттық тәуелсіздік үшін ерлікпен 

күрескен қазақ халқының жүзеге асқан арманы 

тұрғысынан қарауға мүмкіндік беріледі». Бұл 

трилогияның қандай қияметпен шыққанын 

Қабдеш Жұмаділов пен Мұхтар Мағауин 

жазған. Тарихи шығарма 1976 жылы жарық 

к�ргеннен кейін орыс тілінде 1,5 миллион 

тиражбен 12 рет басылыпты. �лемнің 30 тіліне 

аударылып, 50 рет қайта басылған. 2005 жылғы 

есеп бойынша барлығы 3 миллион тираж-

бен тараған. Бұл трилогияға қазақтың кейбір 

классик жазушылары қарсы болғанын сол 

кезде естіп, жағамызды ұстағанбыз. �рине, 

�кінішті-ақ. Олжас ағамыз славяндардың 

жар дегенде жалғыз «Игорь полкы жырына» 

қайқы қылышпен қарсы шапқан. Кітабы 

кәмпескеленіп, �зі айдалып кете жаздаған сол 

үшін. Кәмпескеден бір күн бұрын «Аз и Я» 

кітабын сатып алғанымды бұрын жазғанмын.

Мұхтар Мағауин ағамыз да тарихты к�ркем 

әдебиетпен жеткізуге күш салған. «Аласа-

пыраны» соған дәлел. Nзі айтып отырады: 

«Бүкіл шығармаларым – бір т�бе, жыраулар 

поэзиясы – бір т�бе» деп. Ағамыз «Қобыз са-

рыны» монографиясын жазып, осы мәселеде 

ғылыми атағын қорғағанда талай теперішті, 

талай кедергілерді к�рген. �бден ашынған 

Мұхтар ағамыз �зінен к�п үлкен атағы дардай 

ғалым ағасына: «Сізде ұлттық түгілі рулық 

сана жоқ екен» депті. Қазақ әдебиетінің 

тарихы – ұлт тарихы. �уелі тарихымызды 

Бұқар жыраудан ары апармай қасарысқан �з 

қандастарына дәлелдеп, кеңестік цензурадан 

�ткізіп, тарихымызды бес ғасырға тереңдеткен 

еңбегі – ерлік. Қазір «Бес ғасыр жырлайды» 

кітабын әр қазақ біледі, бабалар с�зін санаға 

сіңіреді. М.Мағауин Прагада бастап, Вашинг-

тонда бітірген «Шыңғысханның» т�рт томын 

бастағанда қолжазбасын к�рген едім. Бұл 

еңбегі де еліне жетті. Тәуба дейміз.

... «Мал-жан аман ба?» деп сұрайтын 

қазақпыз. Ежіктеу артық. Бәрі белгілі. Малын 

тартып алған қазақ 32-де қынадай қырылған. 

Бүкіл шауасы мал бетіне қарап отырған 

к�шпенділер соғысқа да малдың жайына қарай 

шыққан. Ауылда �скен соң к�зімізбен к�рдік. 

К�ктемде мал т�лдейді. Оны сақман дейді. 

Бүгінгі жастар мұны білмейді. 

«Қой қоздап, қорада шу» (Абай) қауырт 

келеді. Алғаш қоздаған тұсақтар т�лін бауы-

рына ала қоймай, соңынан қозысынан жеріп, 

емізбей кетеді. Қыс қатты болса, к�терем 

саулықтар �ліп, т�лі жетім қалады. Қазақ 

«жетім қозы», «кепе» дейді. Оларды «уы-

зына жарымаған» деп отыратын үлкендер.

Кеңес Одағы тұсында хат танып, әжептәуір 

біліміміз болса да тарихымыздың, қазақы 

болмысымыздың уызына жарымай �скен 

ұрпақпыз. Кінә да қоя алмайсың. Міне, енді 

қорамсаққа қолды мол салып, жебені шірене 

тартатын кез келді.

***

Сонымен, Түріктің қара шаңырағы – 

қазақта. Қара шаңырақты әуелетіп тұрған 

ошақтың үш бұтындай үш ұстыны (тастабаны) 

бар. Бірі – Алтай, бірі – Түркістан, бірі – Тілі.

Бүкіл түркі  тектес ұлттар Алтайдан 

таралғаны аз айтылған жоқ. Ал Түркістан – 

бүкіл түркі жұрағатының рухани астанасы. 

Осы тұста айтпай кетуге болмайтын бір мысал 

бар. Эстонияның Еуропадағы әйгілі жоғары 

оқу орындарының бірі – Тарту университетіне 

журналистік сапармен баруға жол түсті. Сонда 

музейге қойылған �те к�не глобусты айналды-

ра қарап, Орта Азия жерін қарадым. Глобуста 

тек Түркістан қаласы ғана тұр. Глобус 1800 

жылғы. Бұл дегеніңіз – ежелден Түркістан 

түркілердің астанасы болғанының айғағы.

�лемде тегі түркі 180 миллион халық 

түркі тілін ана тілі санайды. 210 миллион 

адамның екінші тілі. 40 тілден құралған түркі 

тобы санаққа ілінген. Біздің латын қарпіне 

к�шуіміз – соның бастамасы. Nйткені Ор-

хон-Енисей жазбасына ең жақыны қазақ 

тілі деп дәлелдейді ғалымдар. Олжас 

ағамыздың да ұстанымы осындай. 

Негізі қазақ тілінің с�здік 

қ о р ы  ә л е м д е г і  м ы қ т ы 

тілдермен иық тіреседі. Ұлы 

М.�уезовтің «Абай жолын-

дағы» 20 мыңға жуықтайтын 

с�здік қоры Виктор Гюго-

мен үзеңгі қағысады екен. 

М . М а ғ а у и н  қ а з а қ  т і л і н 

әлемдегі араб тілінен кейінгі 

ең бай, к�ркем, ең әуезді тіл дейді.

Бізбен құралпы жігіттерден Кеңес 

Одағы тұсында әскерде болып қайтқандар 

Сібірде тұратын якут, тува, буряттардың, 

Кавказдағы құмық, қарашайлармен қазақша 

тіл табысып, түсінісе білетіндерін айтып 

келетін. Ноғай, татар, башқұрт пен Орта 

Азиядағы туыстармен үйдегідей с�йлесетініміз 

екібастан белгілі. Прагада Якутпен қазақ 

тілінде с�йлескенімді бұрын жазғанмын.

Демек, қазақ тілі түркі әлеміне ортақ тілге 

айналатын күн де туар.

Қара шаңырақ қазақта. Мұны Мағжан 

баяғыда айтып кетіпті.

«Тез барам» �леңінен үзінді:

Дұғада бол, алтын Алтай – қарт анам,

Алып ата, қуды жолың ер балаң

Ақ шашыңды, к�кірегіңді иіскеуге,

Тәңір жазса, сәулетпенен тез барам.

«Түркістан» �леңінен үзінді:

Тұранда түрік ойнаған ұқсап отқа,

Түріктен басқа от болып жан туып па?

К�п түрік енші алысып тарасқанда,

Қазақта қара шаңырақ қалған жоқ па?

(М.Жұмабаев. Шығармалары. 

«Жазушы» баспасы. Алматы. 1989 жыл)

Бұл тұжырымға алып-қосарым жоқ.

Мағауия СЕМБАЙ,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 

Президент сыйлығының лауреаты

ҚАРАҒАНДЫ

Алтайдан тараған к�шпенділер де к�кб�ріні Металл қорытатын пештерді археолог-
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Одағы тұсында 

Сібірде тұратын

Кавказдағы құмы

Сақаусың деп Мұса тілін кескен ол,

Тәңірінің сүйікті ұлы Айсаның

Тітіркенбей ұрттап қанын ішкен ол...

... Ерте күнде отты Күннен Гун туған,

Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам,

Жүзімді де, қысық қара к�зімді

Туа сала жалынменен мен жуғам.

«Алыстағы бауырыма» �леңінен үзінді:

Япырмай, емес пе еді алтын Алтай

Анамыз бізді тапқан, асау таудай!

Бауырында жүрмеп пе едік салып ойнақ,

Жүзіміз емес пе еді жарқын Айдай?!

Алалы алтын сақа атыспап па ек,

Тебісіп бір т�секте жатыспап па ек?

Алтайдай анамыздың ақ сүтінен

Бірге еміп, бірге дәмін татыспап па ек?

Алтайдың алтын күні еркелетіп,

Келгенде жолбарыс боп, жаңа ер жетіп.

Ақ теңіз, Қара теңіз ар жағына,

Бауырым, мені тастап, қалдың кетіп!

Мағжанның ұшқыр қиялы Қара теңіздің 

де, Ақ теңіздің де ар жағына шарықтайды. 

Бұл – ақынның құр бос қиялы, әдемі әсерлеуі 

емес. Нақты тарихи деректі жыр арқауына 

айналдыруы. Тарих далбаса долбарды, босқа 

лаққан лақапты к�термейді. Тарихқа нақты 

дерек, шынайы факті керек. Соны �зі ірі мате-

матик бола жүріп, тарихымызды, әдебиетімізді 

қатты қастерлейтін ҚарМУ-дің үлкен ұстазы 

Есмағамбет Смайылов бір күні қолыма ұстата 

қойды. Қырым түбегінің Патша заманындағы 

(1792 жыл) және Кеңес одағы орнаған кездегі 

картасын (1924 жыл) әкеліп берді. Үйдегі лупа-

мен қарап жібердім. Қазақ руларының атымен 

аталған елді мекендер атойлап шыға келді. 

Арғын, Найман, Керей, Қыпшақ, Қоңырат, 

Жалайыр, тіпті Тама мен Түйте де бар екен. 

Мағжан �леңдеріне тағы ден қояйық.

«Түркістан» �леңінен үзінді:

Түркістан – екі дүние есігі ғой,

Түркістан – ер түріктің бесігі ғой.

Тамаша Түркістандай жерде туған

Түріктің тәңірі берген несібі ғой.

Ертеде Түркістанды Тұран дескен,

Тұранда ер түрігім туып �скен.

Тұранның тағдыры бар толқымалы,

Басынан к�п тамаша күндер кешкен.

Тұранның жері де жат, елі де жат,

Құйындай бастан кешкен күні де жат!

Тұранды түгелімен билеп тұрған

Ертеде ертегі хан Афрасиаб.

Тумайды адамзатта Шыңғыстай ер,

Данышпан, тұңғиық ой, болат жігер.

Шыңғыстай арыстанның құр аты да,

Адамның жүрегіне жігер берер.

Шыңғыстан Шағатай, Үкітай, Жошы, Т�ле  

Атаға тартып туған бәрі б�рі.

Шыңғыстың қол бастаған екі к�зі:

Жолбарыс Сұпытай мен к�кжал Жебе.

Түріктің кім кеміткен музыкасын,

Фараби тоғыз шекті домбырасын

Шерткенде тоқсан тоғыз түрлендіріп,

Жұбанып, кім тыймаған к�здің жасын?!

Мағжанның тарихты үстірт емес, түбегейлі 

білгені таңғалдырады. «Түркістан» �леңінде 

қазақты Сақ ханы Афрасиабтан (Ер Тонга) 

 бастап, Абылай ханға әкеліп бір-ақ тірейді.

Афрасиаб – �мудариядан Енисейге (Ене-

сай) дейін созылып жатқан Тұранды билеген 

сақ. Жобамен біздің дәуірге дейінгі ІV-VІ 

ғасырда ғұмыр кешкен. Аты Фирдоусидің 

«Шахнамесінде» бар. Қазіргі Самарқанның жа-

ҚАРА ШАҢЫРАҚ

тар осы �з облысымыздағы Жазқазғаннан, 

Балқаштан, Қарқаралыдан және басқа жер-

лерден тауып отыр. Сақтардың Алтын адамы 

тура менің ауылым – Кенттен табылды. Ба-

уырымыз археолог Арман Бейсенов қазып, 

тауып әкелген сол Сақ патшасы киімдеріндегі 

әшекейлер жұрнағының �зі (сол заманда то-

налса да) әкімдікте алдымызға жайып салғанда 

к�з жауын алды.

– Сіздің ауылдан табылды ғой. Ұстап 

к�ріңіз, – деп Арман алақаныма салған белбеу-

дің сом алтыннан құйылған тоғасы �не бойым-

ды оттай қарып �тті.

Тарихынан жеріген халық ұлт ретінде жой-

ылады. Ата тарихты жақсы білетін Алаш ары-

стары атылды. Тұтас бір білімді буынның к�зі 

жойылды. Олардың �кшесін басқан Бекмаха-

новтай тарихшы сотталып тынды. Коммунистік 

идеология қазақты тұтас жапырып тастағандай 

болды. Жапырып тастамаса да, жасытып та-

стады. Қазақ үшін жанпида дейтін ағаларымыз 

бар екен. Олар Ілияс Есенберлин, Олжас 

Сүлейменов, Мұхтар Мағауин еді. Менің жеке 

пікірім – бұл. Ілияс пен Мұхтар ағамыз тарихты 

әдебиетпен, к�ркем шығармаларымен халыққа 

жеткізді. І.Есенберлиннің «К�шпенділер» 

трилогиясына жазған алғы с�зінде Елбасы 

Н.Назарбаев былай дейді: «...аса к�рнекті 

жазушының шығар машылығын қастерлеушілер 

мен бағалау шыларға, біздің тарихымызды 

қымбат к�ретін барша жұртшылыққа бұл 

Ұлытаудағы 
Жошы хан кесенесі

Түркі дәуірі. 
Ұлытаудағы 
балбалтас 
(VI-VІІІ ғғ). 

Ғұндәуірі. Дулыға мен қалқан. Тараз қаласы (ІІІ-V ғғ). 

Ұлытаудағы 
Домбауыл кесенесі
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 «Известияда» жазушы-киносценарист 

 Рустам Ибрагимбековтің газет тілшісімен 

сұхбаты жарияланды. Сонда әзербайжан 

қаламгері: «Дүниежүзі әлмисақтан бері 

гладиаторлар мен ковбойлар, самурай-

лар, сондай-ақ рыцарьлар туралы жақсы 

біледі. Енді әлемге номадтар хақында 

мағлұмат беретін кез жеткен жоқ па?!» 

деген тың ой айтты.

Шынында, номадтар дегеніміз кімдер 

осы? Ол: «К�шпелілер!» деп айтар едік біз. 

Иә… иә, к�шпелілер. Бұл атау кеңестік 

кезеңдегі тарихи оқулықтарда онша 

к�п қолданылған жоқ. Оның орнына 

түземдіктер мен варварлар, яғни тағылар, 

жабайылар деген атауға к�бірек «мән» 

берілді. Осы жолдардың авторы, мы-

салы, номад с�зін ең алғаш 1971 жылы 

ҚазГУ-дің ІІ курс студенті боп жүрген 

кезінде жазушы-ғалым Мұхтар Мағауин 

құрастырған «Алдаспан» жинағынан оқып 

білгені бар. С�йтсек, оның мазмұны шы-

рышы бұзылмаған арда табиғат аясындағы 

алаңсыз күн кешкен дала перзенттері 

ұғымын білдіреді екен. Ал бұл дегеніңіз 

к�шпелілер, яғни біздің ер де �р мінезді 

ата-бабаларымыздың �зі емес пе?!

Бір ғажабы таза номадтар, ұлы дала 

ұланы – нағыз нояндар кезінде �здерінің 

қандай жандар болғанын ірі с�зімен, 

кесек мінезімен дәлелдеп кеткен. Оның 

эталоны – ХV ғасырдағы жауынгер жырау 

Қазтуған мен Доспанбет. Оның образы 

– ХVІІ-ХVIII ғасырлардағы Жиембет 

пен Ақтамберді. Оның символы – ХІХ 

ғасырдағы қазақ даласын буырқандырып-

бұрсандырған хан Кене. Ал ХХ ғасырда 

ше? Жоқ. Номадтарға бұл дәуір қырын 

келді. Оған себеп, дәл осы кезеңде олар 

�мір сүріп, ғұмыр кешіп келген ортаның 

түрлі т�ңкерістер сапырылысына түсіп, 

қоғамның сұмдық саясаттанып кетуі еді. 

Бұл атам заманнан бері арда табиғат ая-

сында алаңсыз күн кешкен к�шпелілерге 

ұнамады. Еркіндігін, бейқам тірлігін 

аңсап, олай бұлқынды, былай бұлқынды. 

Бірақ, иә, бірақ болмады... Бостандық 

үшін бастарын беріп тынды. Олар, 

мәселен,  Нарындағы Құныскерей, 

Арқадағы Кейкі, Жетісудағы Жақыпберді 

сияқты арыстар-тын. Ноқтаға басы 

сыймаған бұл номадтардың алғашқы 

екеуінің есімі мерзімді басылымдардағы 

әр кезеңде жарық к�рген мақалалардан 

жақсы таныс.  Бұған қоса  жазушы 

Ақан Нұрманов кезінде Кейкі батыр 

туралы «Құланның ажалы», қаламгер 

 Марат Мәжитұлы Құныскерей ж�нінде 

«Құмдағы із» деген романдар жазған. Ал 

Жетісудағы Жақыпберді мерген ше? Ол 

кім? Т�мендегі әңгіме, міне, енді сол 

 жайында болмақ.
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Аты осы уақытқа дейін онша к�п 

аталмай келген бұл адамның �мірі 

күрмеуі к�п күрделі қайшылықтарға 

толы. Тағдыр кезінде оның ата-бабасына 

да сондай соқтықпалы, соқпақсыз қиын 

жолды ұсынған екен. Олай дейтініміз, 

Жақыпбердінің арғы тегі  �з Тәуке 

тұсында �мір сүрген �лмерек абыздан 

бастау алады. Күмбезі Алматы іргесіндегі 

Покровка елді мекенінде тұрған осы 

әулиенің бел баласы Жәнібек ел аузында 

жалғыз жортып жау түсірген ақк�з батыр 

ретінде қалса, одан кейінгі ұрпақтарының 

бірі Пұсырман �з заманының үлкен 

мәмілегер адамы болыпты. Оған дәлел, 

Қытайда шыққан «Қазақтың қысқаша та-

рихы» кітабындағы: «1758 жылы қарашада 

Т�ле бидің баласы Жолан, Хангелдінің 

інісі Пұсырман елші болып астанаға 

барып, Жиянь-Лунь патшаға жолықты» 

(ҚХР, «Шыңжаң» баспасы, 1987 ж., 

466-467-беттер) деген дерек. (Осы жер-

де оқырмандарға мұндағы Хангелді деп 

отырған кісі атақты Райымбек батырдың 

атасы, ал астана с�зінің  Бейжің де, 

Жиянь-Лунь дегені Ежен хан екенін айта 

кеткіміз келеді – авт.).

Жақыпбердінің т�ртінші  атасы 

Пұсырман, міне, осындай адам болса, 

оның одан бергі бір бабасы Тазабек Жетісу 

генерал-губернаторы Г.Колпаковский 

әскеріне қарсы шыққан, 1871 жылы 

тараншылардың сатқындығы салда-

рынан қолға түсіп, казак-орыстардың 

айуандығымен атылған батыр ретінде ел  

аузында қалған адам. Ал  одан бергі тарихқа 

үңілер болсақ, оның ағасы �убәкірдің 

1916 жылғы Қарқара к�терілісіндегі 

жанкешті ерлігі ойға оралмай қоймайды. 

Бұл кісінің ғаламаттығы сол, бас к�теру 

аяусыз басып-жаншылғаннан кейін оған 

жетекшілік жасаған 16 адамды Қарақол 

стансасының түрмесіне түн ішінде 

апарып атқанда, үш оқ тисе де �лмей, 

 дуалдан секіріп кетіп, жасырынып тірі 

қалғандығы. Осы оқиға ұлы жазушы 

Мұхтар �уезовтің «Қилы заман» рома-

нында �те шебер суреттеліп, �убәкір атал-

мыш шығарманың басты кейіпкерлерінің 

біріне айналған. Айтпақшы, Мұхаңның 

Қарқара к�терілісі туралы  жоғарыдағы 

 туындысында �зіміз с�з етпек боп отырған 

Жақыпберді мергеннің де прототипі бар. 

Ол онда Жанпейіс деген атпен бейнелен-

ген. 
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Осы күні баспас�з беттерінде нақты 

деректерге сүйенбей, «с�йткен екен», 

«болыпты-мыс», «солай сияқты» деген 

топшылауларға толы дүниелер к�бейіп 

кетті. Біз бұл мақаламызда ондай дүдамал, 

сенімсіз нәрселерден бойымызды аулақ 

салып, нақты мәліметке сүйенетінімізді 

ашып айтқымыз келеді. Оған дәлел – 

кезінде Жақыпбердіні к�зімен к�рген, 

кейіпкеріміздің 1929-1933 жылдардағы 

әрекетін бала кезінде есте сақтап қалған 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

кезекті сапары еді. Ұшқыштар мұнда 

құралайды к�зге атқан атақты мергеннің 

барын қайдан білсін, жабайы қазақтар 

мына «темір қанат құстан» қорқады де-

ген оймен к�штің үстімен: «Қайт, кері 

қайт!» дегендей дүрілдетіп  бір �теді. Екі 

�теді. Үшіншісінде тіпті тырсылдатып 

оқ себелеп те кетеді. Жұрт абыржиды. 

Сонда Жақыпберді: «Қорықпаңдар. Мен 

қазір мұның қазанын (бензин багын 

айтқаны болуы керек – авт.) қақ айыра-

мын. Тек сендер топталмай, шоғырланбай 

бытырай жүріп отырыңдар!» деп айғай 

салады. С�йтеді де �зі кері оралып келе 

жатқан аэропланның жақындауын күтеді. 

Байқайды, ұшақ тым еркінсіп кеткен. 

�деттегіден де т�мен ұшып келеді. Тағы 

оқ жаудырмақ-ау шамасы. Иә... Бір  ме-

зетте жұрт тарс еткен мылтық дауысын 

естиді. Сол-ақ екен «темір қанат құс» 

шайқалақтай бастайды. Іле-шала ар-

тынан ақшыл бу сияқты сыздықтаған 

түтін к�рінеді. Ақыры не керек, ол 

к�штің үстінен күңірене �ткен күйі бір 

шақырымдай жерге барып гүрс ете түседі. 

Бұл �зі – шын болған оқиға. Олай 

дейтініміз, біріншіден, Айырлыдағы 

аэроплан хикаясы ел есінде тегіннен-тегін 

қалған жоқ. Сондықтан да ол, міне, жұрт 

аузында жетпіс жылдан бері айтылып 

келеді. Екіншіден, Жақыпбердінің оғынан 

жер сүзе құлаған «темір қанат құс» иен 

 тауда к�пке дейін жатқан. Оған ұшақтың 

аллюминиймен құрсауланған фанер 

корпусының қалдықтарын қырқыншы 

жылдардың ортасына дейін к�рдік деген 

аңшылардың с�здері дәлел. Үшінші, 

бірдеңе деп бұйрық беріп жатты.  Сол-ақ 

екен олардың біреуі қанжығасындағы қыл 

арқанды шешіп алып, оны әуеге қарай 

лақтырды да жіп ұштығын екі жағынан 

т�мен қарай басып, зыңылдап тұрған сым 

темірлерді бырт-бырт үзді. Енді ойлап 

қарасам ол телефон байланысы жұмыс 

істемесін, Жаркент пен Алматы хабарсыз 

қалсын деген әрекет екен ғой.

Келесі  күні  таң ағарып атқанда 

Қорғас шекара сын дағы үсті сірескен к�к 

мұзды үлкен �зенге келдік. Шатқаяқтай 

тайғанаған к�ліктерді демеп  арғы бет-

ке �ткенімізде артымыздан аттарының 

құйрықтары шорт кесілген оншақты адам 

пайда бола қалды. «Комотряд!..» деді 

үлкендер жағы. К�ріп тұрмыз, олардың 

екі-үшеуі  аттарына қамшы басып, 

жарқабақтан етектегі мұзға түсе бастады. 

Сол сәтте �біш батыр түйенің қомындағы 

бесатарын жұлып алды да: «�й, бізде де 

мылтық бар. Жан керек болса қайтыңдар» 

деп айғай салды. Солдаттар шамасы 

к�штегі кісілерді құралсыз тобыр деп ой-

лап, елді кері қайтара айдап әкетпек болса 

керек. Мына дауысты естіген соң олар 

жағаға қарай кілт бұрылды да барлығы 

�зенді бойлаған күйі Іле жаққа желе жор-

тып кете барды.

Осылайша шекарадан да �ттік. Алды-

мызда суық та сұрқай дала к�сіліп жатты. 

К�зге қырау басқан шилер мен шоқыларда 

қалбаңдаған бірен-саран қарға-құзғыннан 

басқа ештеңе к�рінбейді. К�штегі жұрт 

үнсіз. �лсін-әлсін арттағы мұнарта 

қалып бара жатқан Қалжат қыраттарына 

жалтақтап қарай береді.  Дариға-ай 

Жақыпбердінің арасындағы бейтараптық 

бұзылып, мәселенің ушығуы, міне, нақ 

осы жерден келіп шықпасы бар ма? 

Кеудесін ешкімге бастырғысы келмейтін 

«қайдағы бір қашқынның» к�з алдарында 

бедел алып бара жатқанын байқаған бай-

манаптар оны қайткенде де тізерлетуді 

ойластыра бастады. Оның бірден-бір 

жолы жоғары жаққа «жоқты бардай, 

барды құдай ұрғандай» етіп, қара жер-

ге к�к аспанды т�ндіре к�рсетіп хат 

жазу еді. Ақыры олар солай етті де. 

1931 жылдың к�ктемінде тұрғылықты 

қазақтардың бір топ ақалақшы, зәңгілері 

Қытай �кіметінің Іле уәлаятын билеуші 

ұлығы Дутыңға: «Елде Жақыпберді деген 

қашқын пайда болды. Оның маңындағы 

50 шамалы үйдің барлығының мылтық-

тары бар. Қаруларыңды тапсыр де-

сек, оған ешқайсысы құлақ аспайды. 

Ел адам дары бұлардан қорқып, қатты 

үрейленуде. Сіз бізді мархабат етіп, 

қолымызға тамға ұстатып жұрт басқа-

руға қойдыңыз. Nзіңіздің �кіліңіз сол 

біздерді, мәртебелі тақсыр, ол к�зіне де 

ілгісі келмейді. Сондықтан сіз оған шара 

қолданып, хань жұртына адал пенде ле-

адамды тауып, жолығып с�йлескендігіміз. 

Ол – мергеннің ағасы �убәкірден туған 

Бәукей ақсақал. Кеңестік Қазақстандағы 

НЭП,  кәмпеске дүрбелеңінде шекараның 

арғы бетіне ауып, Шыңжаңда жастық 

шағы �ткен, есейе келе сондағы үш аймақ 

т�ңкерісі қатарында болып, Шығыс 

Түркістан армиясының полковнигі 

шенін иеленген бұл кісі қазір Алматының 

түбіндегі  Покровка елді мекенінде 

�лмерек абыз күмбезінің шырақшысы 

болып отыр. 81 жастағы қарияның с�зі 

әлі ширақ, ойы орамды. Nткен күндерін 

жадуалдай жатқа біледі.

– Мен 1922 жылы туғанмын, – дейді 

ақсақал. – Қарқара �ңіріндегі кәмпеске, 

яғни тәркілеу басталғанда 7-8 жастағы 

бала болатынмын. Ес біліп қалған кезім 

ғой. Сондықтан да ауылдағы оқиғалардың 

к�бі күні бүгінге дейін к�з алдымда. 

�ңгімені кәмпескеден бастап отырған 

себебім, Жақыпберді атамыздың елі үшін 

жанын шүберекке түйіп, басын тауға да, 

тасқа да соққан жанкешті әрекеті сол 

1929-1933 жылдармен тұспа-тұс келеді.

– Ал оған дейін ше?

Бәукей қарияның айтуынша, алты 

жасында ат құлағында ойнап, мүше-

лінде мерген атанған, содан соң Жеті-

с у ғ а  Т ү р к і с т а н  ж а қ т а н  а у ы п  к е л -

ген  ауыз әдебиетінің білгірі Жүсіпбек 

қожа Шайхысламұлынан дәріс алған 

 Жақып берді нағыз сегіз қырлы, бір сыр-

лы намысқой тау ноянының �зі болған. 

�сіресе оның құралайды к�зге атқан, оғы 

жерге түспеген мергендігі – �зінше бір 

жыр-аңыз. Оған т�мендегідей мысалдар 

анық дәлел.

–  К е г е н  � ң і р і н д е  Қ а с ы м б е к 

 Қашқын баев деген ел-жұртқа сыйлы 

қария болды, – дейді Бәукей ақсақал. 

– Жасы 90-нан асып барып бақилыққа 

аттанған бұл кісі Николай патша за-

манында уез кеңсесінде писарь, Кеңес 

�кіметі кезінде ұзақ жыл аудандық сот 

қызметтерін атқарған адам еді. Міне, 

сол Қасекеңнің Қытайдан атамекенге 

қайта оралған 1956 жылы Жақыпбердінің 

мергендігі мен бекзат тұлғасы туралы �з 

к�зімен к�рген жайтты замандасы �шім 

Досбаев ақсақалға былай деп әңгімелегені 

бар: «1913 жылы Қарқара жәрмеңкесінде 

Романовтар тұқымының патша тағына 

отырғанына 300 жыл толуына байланы-

сты үлкен той �тті. Бүкіл Албан-Бұғы 

жиналған бұл мерекеге уездегі ұлық та 

келген. Бір мезетте тойдың қызығын 

к�ріп тамашалау үшін арнайы жасалған 

мінбеде отырған оның алдынан астында 

сүліктей қара жорға аты бар Жақыпберді 

салдыртып �те шықты. Сонда оған к�зі 

түскен ұлық мергенді шақыртып алды да: 

«Сен маған мына астыңдағы сәйгүлігіңді 

бер. Орнына жақсы  екі ат аласың» 

деді. Бұған Жақыпберді: «Жоқ, жоғары 

мәртебелім, �тінішіңізді орындай алмай-

мын. Nйткені осы атымның  тайпалған 

жүрісіне тербеле отырып атқан оғым мүлт 

кеткен емес, нысанаға дәл тиеді» деп жа-

уап берді. Сол мезетте олардан қашықтау 

жермен аттылы екі қырғыз қиыстай �тіп 

бара жатты. Оның біреуінің атының 

құйысқаны үстінде томпайып тұрған күміс 

қалыпты к�зі шалып қалған ұлық: «Сенің 

айтқан с�зің шын болса, ана әшекейді 

атып түсірші» деді мергенге сынай қарап. 

Сол-ақ екен Жақыпберді тақымындағы 

мылтығын суырып ала сала құйысқанның 

қалыбын және ат үстіндегі қырғыздың 

басындағы қалпағын ұшырып түсірді. Қас 

пен к�здің арасында болған мына оқиғаға 

қайран қалған ұлық: «Жарайды, бара бер»  

деп таңғалған бойда отырып қалды».

Бәукей ақсақалдың сол Кеген �ңі-

ріндегі Тақабай қариядан естіген екінші 

бір дерегі де к�ңіл аударарлық жайт. 

20-шы жылдардың аяғында біз с�з етіп 

отырған Қарқара аймағына атақты Ораз 

Жандосов бірінші хатшы боп келеді. 

Жақыпбердінің есіміне сырттай қанық 

ол кісі бір күні мергенмен танысу үшін 

оны �зі аң аулауға шыққан кезде түстеніп 

отырған ауылға шақыртады. Аман-

саулық сұрасқаннан кейін: «Жұрт сізді 

атқан оғы жерге түспеген адам дейді. Сол 

�неріңізді к�рсек» деп  қолқа са лады. 

Сонда берденкесіне сүйеніп орны нан 

к�терілген Жақыпберді Оразды далаға 

ертіп шығады да шырқау к�кте шы-

рылдап тұрған бозторғайды к�рсетіп: 

«Осыны  алдыңызға топ еткізсем, нендей 

сый-сияпат жасар едіңіз?» дейді. «Қалау 

�зіңізден болсын» деп жауап береді оған 

аупартком хатшысы. Осыны естіген 

мерген мылтығын к�тере беріп  кезен-

ген  бойда-ақ бозторғайды бұрқ еткізіп, 

қауырсындарын к�к жүзінде қаңғалақ 

ойнатады. Дем арасындағы дәлдікке ерек-

ше сүйсініп, қайран қалған Ораз сонда 

оған �зі аң аулауға алып шыққан 50 тал 

қазыналық зауыт оғын түгел сыйлаған 

екен.

Жақыпберді туралы Кеген, Нарынқол 

елінің аузында күні бүгінге дейін аңыз боп 

жүрген үшінші бір әңгіме тіпті ғажап. Ол 

– мергеннің 1929 жылы Қулық тауының 

Айырлы асуында аэроплан атып түсіруі . 

Естіген адам сенер-сенбес бұл оқиға қалай 

болған дейсіздер ғой. Айтайық. Сол жылы 

Алматыға Кеген мен Шонжы, Нарынқол 

аймағындағы жергілікті �кімет орында-

рынан: «Кәмпеске мен ұжымдастыруды 

жұрт  түсінбей жатыр. Олар ортақтасудан 

г�рі �здерінің бұрынғыдай жеке тіршілік 

етуін қалайды. Сондықтан да малдарын 

артельге бергісі келмей, шекараның арғы 

бетіне к�шіп кетуде. Оларды застава мен 

кордондардан жасырын �ткізушілер – 

Сырт асуындағы  қырғыз Жақсылық 

Жантай,  Нарынқолдағы Мергенбай 

және Кеген �ңіріндегі Жақыпберді. Тау 

іші қазір осындай бандыларға толып 

кетті. К�мектесіңіздер» деген дабылдар 

к�бейіп, бұл облыс орталығындағы  тиісті 

органдардың қатты алаңдаушылығын 

туғызады. Осы мәселеге  байланысты 

�ткізілген жиналыста ОГПУ басшы-

лары ақылдаса  келіп,  Тянь-Шань 

сілемдеріне ұшақ жіберіп, сол арқылы 

таулы аймақтың арғы бетке ел �теді-ау 

деген асуларына барлау жүргізуге, қажет 

деп табылса бейбіт, алаңсыз кетіп бара 

жатқан к�шті оқпен жасқап кері қайтаруға 

шешім қабылдайды. Осы мақсатпен 

Алматыдан шығысқа бет алған аэро-

план Жаркент гарнизонын қоналқалық 

лагерь етіп, тауды үш күн шарлайды. 

Т�ртінші тәулікте елсіз аңғарды бой-

лай шұбап, асуға қарай к�теріліп келе 

жатқан бір к�шті байқайды. Бұл шолақ 

белсенділердің шошаңдауынан әбден 

запы болған әрі ұжымдасуды қаламай 

жеке тірлік кешуді к�ксеген елді Қытайға 

бастап алып бара жатқан Жақыпбердінің 

сол заманда мергенмен бірге жүріп, 

бірге тұрған, кейін атамекеннен ауған 

қазақтардың тағдыры туралы дастан жа-

зып, Қытайда атылған �уезхан ақынның 

жоғарыдағы оқиғаны жырға қосқандығы. 

�ңгіме иесі Бәукей ақсақалдың айтуына 

қарағанда, ақынның аталмыш даста-

нында: «Талқандап пулеметті бесатар-

мен, Жақыпберді шын жүрек  жұтқан 

ағам.   Айырлы асуында аэропланды атып, 

Жалғыз оқпен оны да жыққан ағам» деген 

жолдар бар екен. Мұны біз �лең деп қана 

қарамай, дерек деп те ұғуымыз керек.
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– Айырлы асуындағы аэроплан 

оқиғасынан кейін, – дейді Бәукей ақсақал, 

– ОГПУ қызметкерлері  Жақып бердінің 

артынан мықтап түсті .  Жергілікті 

�кімет орындары оны енді ауыл-аймақ 

арасындағы бас асауы басылмаған адам 

деп емес, мемлекетке қарсы оқ атқан 

қауіпті элемент деп тапты. С�йтті де 

шекара бойындағы  комотрядтарға оны 

қайткенде де ұстап, жазалауға арнайы 

тапсырма берді. Осыны біліп, сезген мер-

ген 1929 жылдан кейін атамекенге ат ізін 

салмай кетті. Содан тек туған елге 1930 

жыл дың наурызында ғана бой к�рсетті. 

Бұл оның жақын-жұрағаттарын арғы 

бетке әкетуге келген соңғы сапары еді. 

Сол к�ш тің ішінде 8 жастағы мен де бар 

болатынмын.

– Ол оқиға қалай болды? Сондағы 

к�штен есіңізде ерекше сақталып қалған 

жайттар деп нені айтар едіңіз?

– Есімде қалғаны мергеннің әр жерде 

отырған бүкіл туған-туыстарын Қулық 

тауының үстіндегі Nмірбай қыстауына 

жинағандығы. Бұл – атажұрттан атта-

нардан бір тәулік бұрын болған оқиға. 

Сол күні кешке: «Біздің қайда түнеп 

жатқанымызды білдіріп қояды» деп 

ауылдағы ұлып, үріп әбден мазаны алған 

бүкіл итті атқызып тастағандығы. Сосын 

ол кісінің к�ш ұзап кеткенше комотрядты 

сай аузында б�гей тұру мақсатымен �зі бас 

болып тосқауылға қалғандығы. Таң ата  

ауыл қыстаудан қозғалып, асуға к�терілді. 

Міне, сол кезде етекте атыс басталды. 

Біраздан кейін мылтық үні басылып, түс 

бола бере тосқауылға қалған топ к�шке 

аман-есен келіп қосылды. С�йтсе, оқиға 

былай болған екен. Атыс басталғанда 

Жақыпберді ОГПУ әскерінің құрамында 

жүрген туысы Жолдасбай  Берешев 

 деген кісіні танып қалады. Оңтайы кел-

ген бір сәтте мерген: «�й, Жолдасбай! 

Ана кәмәндіріңе айт, біз қан т�гу үшін 

жүргеніміз жоқ. Жолымызды б�гемесін. 

�рқайсымыз �з ж�німізге кетейік. 

�йтпесе қиын болады» деп дауыстайды. 

Жолдасбай бұл с�зді орыс бастығына 

түсіндірген болуы керек, мылтық үні са-

ябырсып қалады. Бірақ аздан кейін  ашу-

ланып, ызбарланған с�з естіледі де ОГПУ 

бастығы қорбаңдап орнынан к�теріле 

береді. Сол мезетте  мергеннің сарт ете 

түскен оғынан оның басындағы фураж-

касы жерге ұшып түседі. Екі арада тым-

тырыс тыныштық орнайды. Біраз уақыт 

�ткен соң тосқауылдағы жігіттер қарсы 

жақ адамдарының шепті тастап жылыстай 

кетіп бара жатқанын байқайды.

Жә… Содан біздің к�ш жеделдете жүріп 

отырып бір ойпатқа түскенін білемін. Осы 

жерде телеграф бағаналары кездесті. Оны 

к�рген мерген жанындағы жігіттерге 

десеңізші, олардың к�бі енді атажұртқа 

қайта оралмасын сезгендей. Міне, сол 

күннен бастап біздің жат жердегі �кініш 

пен �ксікке толы �міріміз басталған еді. 
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Аталарымыздың тағдыр тәлкегімен 

қиналып, қыспаққа түскен кездерінде: 

«Қайда барсаң да Қорқыттың к�рі» 

деп налитыны бар емес пе?!  Міне, 

осы с�з тұп-тура 1929-1932 жылдары 

кеңестік Қазақстаннан Қытайға ауған 

қандастарымызға қаратып айтылған 

сияқты. Олай дейтініміз, қызыл террор-

дан �лдім-талдым деп әзер құтылып, арғы 

бетке енді ғана тырнақ іліктірген жұртты 

мұнда тағы бір зобалаң күтіп тұрған еді. 

Ол үркіншілікке ұшыраған босқындардың 

жергілікті жердегі атқамінерлер тарапы-

нан сұмдық әлеуметтік кемсітушілікке 

ұшырағандығы болатын. Оған мысал 

ретінде бір ғана жайтты, яғни Қытай жеріне 

Алматы облысының Қорғас, Қалжат 

�ңірлерінен �ткен қандастарымызды сібе 

мен дүнгендер, Нарынқол аймағынан 

ріңізді қорғауыңызды жалбарынып сұрай-

мыз» деген мазмұнда шағым түсірді. 

Жергілікті қазақтардан мұндай әре-

кетті күтпеген мерген не істерін білмеді. 

Қатты күйінгені сонша: «Бүйтіп тірі 

жүргенше сонау 16-шы жылғы Қарқара 

к� терілісінде неге �ліп кетпедім екен» 

деп бір ойлады. Содан соң шекарадан 

қайта �тіп, Жаркенттегі ОГПУ-ге: «Не 

іс тесеңдер де еріктерің. Міне, мен келдім. 

Сүйегім жат жердегі қарға-құзғынға жем 

болғанша, туған жерде қалсын» деп Кеңес 

�кіметіне �з еркімен барып берілуге де 

тәуекел етпек болды. 

Осындай әрі-сәрі күйде жүрген кезде 

тұрғылықты елдегі адал ниет дос-жар адам-

дар оған: «Қытай ұлықтарының к�з алды 

тар да арты кең келеді. Nкіметтің қабағы 

жібігенше ауылыңызбен к�зден таса бола 

тұрғаныңыз ж�н. Бұған лайық жер де бар. 

Ол – Тянь-Шаньның меңіреу түпкіріндегі 

Қаңғал тауы. Соның адам аяғы жетпес 

Ақбұлақ сайына барып қоныстаныңыз. 

Сұқ к�зден аулақ болсаңыз уақыт �те 

барғандарды қалмақтар аяусыз тонап, 

мал-мүліктері мен киім-кешектеріне дейін 

тартып алғанын айтсақ та жеткілікті ғой 

деп ойлаймыз. Мұндай зорлық-зомбылық 

к�рсетуден сол жердің тұрғылықты 

қазақтары – қызайлар да қалысқан жоқ. 

Олардың сондағы істегендері есі ауып, 

іргесін қымтай алмай жатқан босқындар 

ауылының малын барымталап, сондағы 

момын шаруа адамдарының жібі түзу 

әйелдеріне к�зін тігу сияқты қысастықтар 

еді.

О с ы н д а й  т і з е  б а т ы р у д а н  т е к 

 Жақып бердінің ауылы ғана аман-тын. 

Қарқа ра дағы атақ-даңқы шекараның 

Қытай жақ бетіне �зінен әлденеше жыл 

бұрын ерте жеткен мергенге мұндағы 

шынжыр балақ, шұбар т�стер �ктемдік 

таныта алмады. Аруақты жанның айбаты-

нан ығып, онымен тек «сіз» деп с�йлеуге 

мәжбүр болып жүрді. К�п кешікпей осыны 

байқаған басқа босқындар Жақыпбердіні 

жиі жағалайтын болды. Nйткені олар 

батыр ауылына келіп орын тепсе, жәбір-

жападан аман қалатынын біліп-сезген 

еді. Nзін арқа тұтқан мұндай жандарды 

мерген жатсынбады. Оларды қолдап, 

бауырмалдық к�рсетіп отырды. С�йтіп 

оның ауылының іргесі кеңейе берді. 

Бірақ… иә, бірақ… Уақыт �те келе 

Қытай қазақтарының атқамінерлері мен 

келе оқиғаның ізі суып, дабыр да басы-

лар, жағдай да жақсарып қалар» деп кеңес 

береді. 

– Бізге ниеттес адамдардың айтқан 

Қаңғал тауы бір ғажап жер екен, – деді 

жоғарыдағы жайттардың бәрін баяндап 

келіп сәл тыныс алған Бәукей ақсақал. 

– Т�ңірек ну орман. Оған кіріп кеткен 

жан арнайы жолбасшысы болмаса қайдан 

келіп қайдан шыққанын білмей дал бо-

лары хақ. Сол қалың жыныстың қақ ор-

тасында Аят дейтін алаң бар екен. К�ш 

осы жерге келіп жүктерін түсірді де тірлік 

ету қамына кірісті. Үлкендер б�рікбас 

қарағайлардың діңіндегі ұсақ бұтақтарды 

сылып тастап, оның т�ңірегіне ұзын 

сырықтарды уық сияқты етіп тіреген 

күйі үстін жалбызбен жауып тастағанда, 

ол алты қанат үйдің к�леміндей жаппа 

тәрізді күрке болып шыға келді. Ауыл 

адамдарының барлығы алаң жиегін ай-

налдыра осындай «үйлер» жасап алды.

О с ы  ж е р д е  б і р  ж а р ы м  ж ы л д а й 

тұрдық. Сол уақыт ішінде Жақыпберді 

Іле бойындағы шекара әскерлерінің 

бастығы Мадарын жіберген 30 шеріктің екі 

жорығын тас-талқан етіп, ауылға беттетпей 

кері қайтарды. Артынша жасақ үшінші рет 

келе жатыр екен деген хабар тағы естіліп 

қалды. Сол кезде шолғыншы жігіттер мер-

генге Қаңғал тауының түпкірінде �здері 
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мекендеп отырған мына Аят алаңынан 

да қолайлы Ақбұлақ деген жайлаудың 

бар екенін айтып келді. Оның кереметтігі 

сол, аталмыш жердің т�ңірегі т�беңе 

қарасаң тақияң түсер құзар шыңдармен 

қоршалғандығы еді. Ал сайдың аузы атты 

адам: «Алла!» деп әрең �тер қақпатаспен 

тұйықталыпты. Осы қылтаға жете берер 

жерде адуын тау �зені арқырай ағып 

жатыр. Оның �ткел берер тарлауыт бір 

тұсында небәрі екі-үш б�ренеден тұратын 

селкілдек к�пір бар болып шықты. Ол ал-

малы-салмалы екен. К�ш �тіп кеткен соң 

бұл қарағайларды арқанмен қақпатасқа 

қарай тартып алсаң, Ақбұлаққа ешкім аяқ 

аттап баса алмасы анық. 

К�п кешікпей біз осы жерге келіп 

жеттік. Мұндағы �міріміз жаман болған 

жоқ. Бір жылдай тыныш �мір сүрдік. Ал 

келесі жылы… иә, келесі жылы… Оңба-

дық. Оның себепшісі тағы да сол жер гілікті 

�ңірдегі зомагер ақалақшы, зәңгілер еді... 
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Оқиға былай болған. Ақбұлаққа барып 

бекінген Жақыпбердіні қолға түсіре алма-

сын білген Қытай �кіметі енді оған қарсы 

басқа бір айла-шарғы ойлап табады. Ол 

мергенді қаралап, шағымданып жүрген 

жергілікті атқамінерлердің ішінен Рақыш, 

Жылтыңбай, Тыныбай және Сұраншы 

есімді т�рт зәңгіні таңдап алады да олар-

ды батырға елшілікке жібереді. Ондағы 

мақсат: «Іле �лкесінің ұлығы Дутың сіздің 

осыған дейін істеген әрекеттеріңіздің 

бәрін кешіріп, бұдан былай �зіңіз бен 

жақтастарыңызды қудаламайтын бол-

ды. Мұны ұлық бірлік пен тыныштықты 

ойлағаннан туған шешімім деп отыр. 

Егер қаруларыңызды тастап, ел арасына 

оралсаңыздар, жұрт қатарлы тірлік етемін 

десеңіздер, Дутың ауылыңызға керекті жер 

де бермек, адамдарыңызды азаматтыққа да 

қабылдамақ» деген с�зге мергенді сендіру 

еді. Осыны айтқан елшілер: «Қастық ой-

лап, арамдық жасасақ, Құдай ұрсын, Құран 

ұрсын, ақбоз биенің қаны ұрсын» дейді 

де �здері арнайы алып келген жылқыны 

құрбандыққа шалып жібереді .  Ант 

қабылдар алдындағы к�не дәстүр бойын-

ша мылтықтың аузын жалап, оқ тістеседі. 

Мұны к�рген Жақыпберді: «Тұрғы-

лықты қазақтардың ішіндегі ел тізгінін 

ұстаған азаматтар Қытай �кіметіне тілек 

айтып, Дутыңды ымыраға келтірген екен 

ғой. Мына кісілер – ақ сақалды адам-

дар. Алдай қоймас. Тәуекел, барайын. 

Артымнан ерген елге де обал болды. 

Олар да енді белін босатып, бейқуат �мір 

сүрсін» деп елшілерге сенеді де келісімді 

қабыл алатынын айтады. Соның дәлелі 

ретінде бірінші кезекте �зіне ең жақын 

т�рт туысының үйін зәңгілерге қосып 

жібереді. Келесі жетіде қалған 40 түтінмен 

�зі де тау етегіне түседі. Ертесінде таңғы 

намазға тұрған мерген бүкіл ауылдың 

шеріктер қоршауында қалғанын к�реді. 

К�реді де бармағын шайнайды. Атыс 

сала жүріп тосқауылдан сытылып шығып 

кетеді. Бірақ енді ол қайда бармақ? Туған 

жер болса алыста. Арқа сүйер ауылының 

жағдайы мынау. Тар қапас, тұтқында. 

Жалғыз жүріп не бітірмек? Іші қазандай 

қайнайды, бірақ күресерге енді дәрмен 

жоқ. Ақыры: «Оларға керегі ел емес, 

мен ғой. Ауылдағы қарттар мен бала-

шағаның не жазығы бар? Елдің оба-

лына қалғанша, �зім барып берілейін. 

С�йтейін де бейкүнә жандарды �лімнен 

құтқарайын» деген оймен тау етегіне 

қайтадан түседі. Сол бойда К�ксу �зенінің 

қабағында отырған Маманшал зәңгінің 

үйіне келіп, қолға түсетінін айтады. Қытай 

шеріктері келген кезде мерген мылтығын 

ортасынан бір опырып �зенге лақтырып 

жіберген күйі қарагер атының мойнынан 

құшақтап, батыстағы бұлдыраған қайран 

атамекен – Қарқараға мұңдана қарап тұр 

еді дейді білетіндер. 

Бұл 1933 жылдың ызғарлы к�ктемі 

болатын. 
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Халқымызда: «Жетім қозы тасбауыр, 

маңырар да отығар» деген с�з бар. Сол 

айтқандай Жақыпберді қолға түскен соң 

оның ауылы панасыз қалды. Бұл жерде 

«панасыз қалды» деген с�з аз. Nйткені 

мергеннің �зін, оған қоса оның 23 жақын 

серіктерін іріктеп тұрып алып Күре 

қамалына апарып атқан Қытай �кіметі 

батырдың қалған жұртын жергілікті 

атқамінерлердің талапайына тастап кеп 

жіберді. Бірақ не к�рмеген қашқындар 

ауылы бұл? Зорлық-зомбылықтан белдері 

бүгілгенімен, ешкімге тізерлеп жалынба-

ды. Аштықтан арып-ашқанымен, арын 

жоғалтпады. Жүректері іштей тілім-тілім 

боп қарс айырылғанымен, к�з жасын 

сыртқа шығармады. Осылайша келер 

күннен үмітін үзбей жүріп, 1944 жылғы 

«Үш аймақ к�терілісіне» жеткен жайы бар.

Осы халық толқуы Құлжа, Үрімші, 

Тарбағатайда етек ала келіп, соның 

негізінде Шығыс Түркістан армиясы 

құрылғаны белгілі. Сол әскери күшке 

қарайтын Іле дивизиясының құрамындағы 

№1 Текес атты әскер полкі 1946 жылы 

Күре қамалына келіп кірді. Мезгіл шілде 

айы еді. Бір күні штаб маңында дабырласа 

үн қатқан үш-т�рт ұйғыр ақсақалдарының 

даусы естілді. 

– Біз полк командирінің орынбасары 

Бәукей �убәкірұлын іздеп жүрміз, – деді 

олар. 

– Ол – менмін. Қандай шаруала рыңыз 

бар еді? – деді жорық шатырынан жай-

лап шыққан подполковник шеніндегі 

25-26-лардағы қазақ жігіті. 

– Жақыпберді мерген туысыңыз ғой. 

– Иә. Ол кісі – менің әкемнің туған 

інісі. 

– Оның қалай атылғанын, денесінің 

қай жерде жатқанын білесіз бе? 

– Жоқ. 

– Ендеше тыңдаңыз, – деді ұйғыр 

қарияларының ішіндегі жасы үлкен бір 

ақсақал. – Біз сол оқиғаны к�збен к�рген 

адамдармыз. Соны сізге айтайық деп 

келдік. Ол былай болды, қарағым. 1933 

жылдың к�ктемінде қытайлар ішінде 

Жақыпберді мерген бар, жалпы саны 24 

адамды осы Күре қамалына айдап әкелді. 

Екі-үш күннен соң оларды біздің махалла 

жақтағы ескі қорғанға қарай алып жүрді 

де, әлгі бейбақтарды күшпен жиналған 

халықтың алдына қарсы қаратып тұрғызып 

қойып ата бастады. Алдымен қол-аяқтары 

кісендеулі 12 тұтқын оққа байланды. Со-

дан соңғы кезек орталарында Жақыпберді 

бар екінші топқа келді. Оқ гүрс етіп бір 

дүркін атылғанда мерген оған жығылмады. 

«Тоқтат!» деді ол бұйрық беріп тұрған қамал 

басшысы шұбар бет қытайға. «Екі рет ату 

ешбір елдің заңында жоқ». Бірақ қараниет 

әскербасы оған қарамады, батырды қайтара 

атуға бұйрық берді. Қайран ер бұл жолы да 

жығылмады, бірақ үндемеді. Үшінші оқ 

сарт етіп тигенде: «Сенде, сенің �кіметіңде 

әділдік қайда?» деді де шалқасынан құлады. 

Жиналған ел күңіреніп кетті. Жыламаған 

адам қалған жоқ. Ал шұбар бет әскербасы 

болса шерік те рін сапқа тұрғызып алды да 

қамал ішіне кіріп бара жатып бізге: «Енді 

жерлей беру ле ріңе болады» дегендей ишара 

жасады. Мар құмдарға жақындағанымызда, 

иә, құдауен де, Жақыпбердінің денесі басы 

шүй десімен, ал екі аяғының �кшесі жерге 

тірелген күйде жауырыны мен белі жерге 

тимей жатыр екен. Мына кереметті к�рген 

біз бәріміз: «Бұл марқұм нағыз шейіт екен» 

деп Аллаға иман келтірістік. С�йттік те 

бар лығына жаназа шығарып, махалла 

ірге сіндегі Жанбұлақ қорымына апарып 

жер ледік». 

Осындай шерлі хикаяны шерткен 

ұйғыр ақсақалдары полк командирінің 

орынбасары Бәукей �убәкірұлын мерген 

жерленген зиратқа қарай алып жүрді. 

Ол Күре қамалының солтүстігіндегі 

Жоңғар Алатауының Талқы асуы тұсының 

Сарбұлақ сайымен қанаттас атақты 

Лянь-Тәй-Зы к�мір кені бар қыратының 

сілемі екен. Жанбұлақ деп аталатын осы 

қорымның шығыс жақ шетінде к�лемі киіз 

үйдің орнындай екі т�мпешік қарауытады. 

Аралары бір-бірінен бес-алты қадамдай 

осы қос топырақ үйіндісі Жақыпбердімен 

бірге атылған 24 адамның мүрдесі болып 

шықты.

...�ңгімемізді мына бір оқиғамен 

аяқтайық. 1962 жылы Тбилисидегі «Заря 

Востока» баспасынан грузин жазушы-

сы Уиарагоның «Мәмлүк» атты тарихи 

хикаятының жарық к�ргені бар. Онда 

ХVII ғасырдың орта тұсында Грузияның 

 Мегрелия аймағынан ұрланған  10-11 

жастағы Хвичо және Резо атты екі 

жас�спірім Ыстамбұл базарында құлдыққа 

сатылады. Арада 40 жыл �теді.  Бұл 

бүкіл Еуропаны тізе бүктірген Напо-

леон Бонапарттың енді Жерорта теңізін 

к�ктей �тіп, Мысыр жерін жаулап алуды 

бастаған кезі еді. Сондағы перғауындар 

Пирамидасының т�скейіндегі шайқаста 

бірі  венециандық офицер, екіншісі 

мәмлүктердің мыңбасы дәрежесіндегі 

қос сардар қару түйістіреді. Соңғысы 

алғашқысын қайқы қылышпен осып 

�те бергенде жерге құлаған венециан-

дықтың аузынан: «Вай, нана!» деген 

ышқынған дауысты естиді. Грузин тілінде 

бұл: «Ой, анажан! Анашым-ай!» деген 

с�з еді. Оны естіген мәмлүк қолбасшысы 

селк ете түсіп, �ңі құп-қу болып кетеді. 

Оның 40 жылғы түрлі шайқастар кезінде 

қаншама адам �лтіргені есінде жоқ бола-

тын. Қарсы алдындағы жау әскерін жою 

деген мұның еті үйреніп кеткен кәсібі еді. 

Бірақ венециандықтың жан тапсырып бара 

жатып айтқан жоғарыдағы с�зі жүрегінің 

түбінде жатқан бір нәзік қылды шертіп 

жібереді де, алай-түлей сезімге беріледі. 

Т�ңірегінде қан-қасап шайқас жүріп жа-

тыр. Құдіретті де қаһарлы қаруға ие фран-

цуздар орта ғасырлық қайқы қылышпен 

атойлаған мәмлүктерді баудай түсіруде. 

Мыңбасы болса қимылсыз. Жау офицеріне 

үңіле қарап отыр. Құдды бір жақын адамын 

жоғалтқан жан ба дерсің. Ал мәмлүктер 

қырылған үстіне  қырылуда. Осыған 

күйінген Мысыр әскерінің қолбасшысы 

мұны опасыз,  сатқын деп жүрек тұсынан 

шашақты найзаны шаншып �те шығады. 

Жазушы Уиараго сол сәтті былай суреттеп, 

шығармасын т�мендегідей с�йлем жолда-

рымен аяқтайды. 

«Вай, нана! – деп ащы дауыспен 

аһ ұрды да мәмлүк мыңбасы да вене-

циандықтың денесі үстіне барып құлады. 

Зеңбіректердің дүрсілі мен мылтық-

тардың тарсылы бірте-бірте саябырсып, 

тек қана барабан мен керней дауысы 

құлаққа келіп жатты.

Франктер әскері Пирамида түбіне жи-

налып, жеңісін тойлай бастады. 

Майдан даласындағы сансыз �ліктер 

арасында бірінің үстіне бірі айқаса екі 

дене сұлап жатыр. Олардың бірінің үстінде 

үлде мен бүлдеге б�ленген араб киімі, 

ал екіншісінің үстінде венециандықтар 

гвардеецтерінің жасыл мундирі бар.

Бұлардың біріншісі – араб емес те, ал 

екіншісі венециандық емес екендігі тек 

бір құдайға ғана аян болатын.

Екеуі де сормаңдай Грузияның ұлдары 

еді».

***

... Жақыпберді де сол замандағы бейбақ 

Қазақ елінің қасіретті перзент терінің бірі 

болатын. Жат жерде жан тапсырып бара 

жатып, не ойлады екен, жарықтық!.. Бұл 

енді талқаны Күреде таусылған жаужүрек 

номад Жақыпбердінің �зіне мәлім, ал 

кейінгі ұрпақ-зәузатына беймәлім һәм 

жұмбақ...

айтылып, қос ішекті домбыраның 

сағағынан күмбірлеген күй т�гілді. 

Nзге де музыкалық аспаптарда түрлі 

шығармалар орындалды. 

«Елшіліктің ұлтымыз үшін ай-

тулы екі мерекені салтанатты түрде 

атап �тіп, оған бізді шақырғанына 

қ у а н ы ш т ы м ы н .  Қ а з а қ с т а н н а н 

 Рамазан Стамғазиев, Нұрлан Албан, 

Нұрхат Сегізбаев, Нұрсұлтан  Сабиров, 

Аружан Жұмағали және «Алатау» 

фольклорлық ансамблі сынды  айтулы 

�нерпаздар келген екен. Дәстүрлі 

ән мен күйді тыңдап, бишілердің 

биін к�ргенде Отаныма оралғандай 

күй кештім. �сіресе батырлардың 

р�лін сомдаған актерлерді ерекше 

атап �ткім келеді. Оларды к�ргенде 

есіме бірден «Қобыланды батыр» 

жыры түсті .  Оған қоса ұлттық 

киімдер, к�к байрағымыз елге де-

ген сағынышымды оятты. Қазіргі 

таңда Польшада оқып жатқан, жұмыс 

істеп жүрген қазақстандықтар к�п. 

Күнделікті күйбең тіршілік салдары-

нан ұлттық құндылықтарымыздан 

қол үзіп қалмауға тырысамыз. Ал 

осындай шаралар біздің кім екенімізді 

еске салады. Ондайда сол ұлттың бір 

б�лшегі екеніңе мақтанасың» деді 

концерттен шабыттанып шыққан 

Kazakh Community Center in Poland 

(KCC) ұйымдастырушысы �лия 

�білбаева. 

Сондай-ақ �нерпаздар Польша-

ның Фридерик Шопен атындағы 

әуежайында да концерт қойды. Дом-

быра, қобыз, жетіген сынды ұлттық 

аспаптардың үні әуелеп, күмбірлеген 

күй ойналды. Күйдің соңын ала 

тал шыбықтай иіліп, мың бұралған 

бишілер ортаға шығып, думанның 

сәнін келтірді. Жүргенов атындағы 

ұлттық �нер академиясы «Дәстүрлі 

музыкалық �нер» кафедрасы ның 

�неріне тәнті болған жолаушы лар 

қошемет к�рсетіп, ризашылы ғын 

білдірді. «Маған музыка мен би 

�те қатты ұнады. Қазақ ұлтының 

мәдениеті мен музыкасы әдемі. 

Қазақстанға барып к�рмеппін, бірақ 

ондай мүмкіндік туып жатса, қуана-

қуана барамын» деді Ханна есімді 

к�рермен. 

Мерекелік-мәдени к�ш Вар-

ш а в а  с а п а р ы н а н  к е й і н  П р а г а 

қала  сында жалғасып, Будапешт-

те �з мәресіне жетті. Бұл қалада 

даласы – бұрыннан �ркениет да-

ласы. Екінші қағида – осы далада 

�мір сүрген бұрынғы империялардың 

мұрагері – қазіргі қазақ халқы. Бұл 

ойлар біз үшін �те маңызды, – деді ол. 

Конференция аясында Мемлекет 

тарихы институты шығарған «The 

history of Kazakhstan», «Қазақстан 

дип ломатиясы», «Горизонты нацио-

нальной истории», «Қазақстан та-

р и х ы » ,  « � б і л қ а й ы р  Ш а й б а н » , 

 «Қа зақстандағы к�ші-қон және 

 демо графиялық ахуал» атты кітаптар 

таныстырылды. 

Жиында с�з алған Ресей ғылым 

академиясы Жалпы тарих институты 

директорының орынбасары, тарих 

ғылымының докторы И.Коновалова 

қазіргі  заманғы тарихнамадағы 

жаһандық зерттеу жобалары бойын-

ша жұмыс тәжірибесімен б�ліссе, 

тәжікстандық тарихшы А.Гафуров 

да Қазақстан Тәуелсіздігінің 27 

жылдығына орай арнайы мере-

к е л і к  ш а р а  ұ й ы м д а с т ы р ы л д ы . 

Венгриядағы Қазақстан елшілігі 

�нерпаздарды салтанатты түрде 

қ а б ы л д а д ы .  О ғ а н  В е н г р и я н ы ң 

мемлекеттік жиналысының депутат-

тары, мемлекеттік орган басшыла-

ры, мәдениет және ғылым қайрат-

керлері, БАҚ, іскер топтар, дипло-

матиялық корпус �кілдері, қазақ 

диаспорасы мен студент жастар 

қатысты. Қазақстанның Венгриядағы 

Т�тенше және Nкілетті  Елшісі 

Нұрбах Рүстемов тәуелсіздік жылда-

ры Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Н а з а р б а е в т ы ң  б а с ш ы л ы ғ ы м е н 

Қазақстан жоғары халықаралық 

беделге ие болып, Орталық Азия 

�ңірінде және әлемде �зінің геосая-

си р�лін нығайта түскенін атап �тті. 

Елдегі әлеуметтік-экономикалық 

ахуал, Қазақстанның одан әрі да-

муына бағытталған «Қазақстан – 

2050», «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру», «Т�ртінші �неркәсіптік 

революция жағ дайында дамудың 

жаңа мүмкін діктері» бағдарламалық 

құжаттардың негізгі ережелері туралы 

баяндап берді. Сонымен қатар Елші 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының 

�суі: табыс пен �мір сапасын арт-

тыру» Жолдауының мажар тіліне 

аударылған мәтінін жұрт назарына 

ұсынды.

Іс-шара аясында академияның та-

лантты музыканттары, әншілері мен 

бишілері еуропалық қонақтарға Ұлы 

Даланың �нерін кезекті рет паш етіп, 

жоғары бағасын алды. Қазақтың ұлы 

композиторлары Құрманғазының, 

Дәулеткерейдің және Н.Тілендиевтің 

күйлерінен,  халық әндерінен, 

ұлттық аспаптардың сүйемелдеуімен 

костюмді сюжеттік ұлттық билерден 

тұратын бай репертуар қонақтардың 

к�ңілінен шықты. Академияның 

«Алатау» фольклорлық ансамблі 

қазақ фольклоры мен композитор 

Иоганнес Брамстың классикалық 

шығармаларын орындады. Домбыра, 

қобыз, шаңқобыз, дауылпаз, шертер, 

саз-сырнай және қонырау-асатаяқ 

сияқты ұлттық аспаптарымыз мажар 

қауымын тәнті етті. 

Bсел САРҚЫТ

Қазақстан мен Тәжікстанның тәуел-

сіздік жылдарындағы ғылыми байла-

нысы, Киев ұлттық университетінің 

профессоры В.Сергийчук  украин 

халқының мемлекеттілігін нығайту 

жолындағы күресі  ж�нінде  с�з 

қ о з ғ а п ,  Қ а з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 

Н.Назарбаевтың жаңа мақаласы 

басқа елдердің тарихшыларына да 

үлкен әсер еткенін атап айтты. Тарих-

шы-ғалым Т.Котюкова Ресей дегі 

орталықазиялық зерттеулер  жайында 

айта келіп, РҒА Жалпы тарих инс-

т и т у т ы  ш ы ғ а р ғ а н  к і т а п т а р д ы ң 

мазмұнына тоқталды. 

Түркияның Анкара қаласында ғы 

�леуметтік ғылымдар университе-

тіне қарасты Түркі әлемі институты-

ның директоры Мариям Хаким 

Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақалалары к�шпелілер 

�ркениетін зерттеуге жаңаша серпін 

беретініне ерекше назар аударды. 

«Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 

қыры» дегені – «Ұлы �ркениеттің жеті 

қыры» дегені. Ағылшынша да солай 

қабылданады. Біз енді осы с�зді әлем 

алдында толықтай дәлелдеп беруіміз 

керек» деді ол. 

Сондай-ақ жиында �зге де ғалым-

дар с�з алып, Елбасының «Бола-

шаққа бағдар: рухани жаңғыру» және 

«Ұлы даланың жеті қыры» бағдар-

ламалық мақалалары идеяларын және 

тарихи еңбектерін насихаттау мен 

түсіндіру жұмыстарын жандан дыру 

қажеттігін айтты. Жоғары деңгейде 

�ткен халықаралық конферен ция 

соңында арнайы қарар қабылданып, 

қатысушылар ғылыми қауымдастық 

�кілдерін, мемлекеттік органдарды, 

қоғамдық ұйымдарды және бұқаралық 

ақпарат құралдарын еліміздің гүлденуі 

жолында белсенділік танытуға, 

қазақстандықтардың тарихи санасын 

қалыптастыру арқылы халықтың 

бірлігі мен тұтастығын нығайтуға 

шақырды. 

Дина ИМАМБАЕВА

ЕУРОПАНЫ 
тәнті еткен өнер сапары

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
және тарихи сана

Nнер сапары Польшаның астанасы 

Варшавада басталды. Қазақстанның 

Польшадағы елшілігінде ҚР Тұңғыш 

Президенті күні мен Тәуелсіздік 

күніне арналған салтанатты жиын 

�тті .  Оған поляк депутаттары, 

мемлекеттік қызметкерлер мен сол 

елдегі қазақ диаспорасы шақырылды. 

Олар �з кезегінде екі ел арасындағы 

қарым-қатынас жағдайын с�з етті. 

«Қазақстанмен ынтымақтастығымыз 

берік. Қазақ елі – Орта Азияның 

к�шбасшысы. Осы күні студент алма-

сып, екі ел азаматтарының емін-еркін 

қатынауы үшін бар жағдай жасалған. 

Поляктарға визасыз режим енгізілді. 

Тікелей әуе рейстері қатынайды. 

Қазақстанға тек табыс тілейміз» деді 

Польша Республикасы Сеймінің де-

путаты Барбара Бартущ. 

Ал EXPO-2017 Польша ұлттық 

павильонының комиссары Ан-

джей Стефаньский болса, Поль-

ша мен Қазақстан арасында жақсы 

қарым-қатынас орнауына Нұрсұлтан 

Назарбаевтың 2016 жылы Польшаға 

және Анджей Дуданың 2017 жылы 

Астанаға жасаған сапарлары серпін 

берді деп санайтынын айтты. 

Қазақстан Республикасының 

П о л ь ш а  Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы 

Т�тенше және Nкілетті  Елшісі 

Марғұлан Баймұхан да  қос  ел 

арасындағы байланыстың жыл сай-

ын бекіп келе жатқанын бағамдады. 

Оның айтуынша, бизнес пен инвес-

тиция тарту мәселесінде екі жақ 

Конференция барысында қоғам-

дық сананы қалыптастырудағы тарих 

ғылымының р�лі, Қазақстан ның 

тарих ғылымының тәуелсіздік жылда-

рындағы дамуы, ғылыми-зерттеу 

орталықтарының отандық тарих-

ты зерттеу мен насихаттаудағы р�лі 

жан-жақты с�з болды. Қатысушылар  

ж у ы р д а  ж а р и я л а н ғ а н  Е л б а с ы 

Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында ұсынған 

идеялардың �зектілігін айрықша атап 

�тті. Жиынды жүргізген Мемлекет 

тарихы институтының директоры, 

белгілі тарихшы Бүркітбай Аяған 

Елбасының тікелей тапсырмасымен 

құрылған Мемлекет тарихы инсти-

туты ұжымының тәуелсіз Қазақстан 

т а р и х ы н  ж а ң а ш а  к � з қ а р а с п е н 

зерделеудегі және насихаттаудағы 

қызметіне тоқталды. 

– Біздің бүгінгі конференция  

жоғары нәтижеге қол жеткізген. 

Биылғы жылы арадағы алыс-беріс 

2  миллиард долларды құраған. 

«Польшаның Қазақстан нарығына 

салған инвестициясының нақты 

нәтижесі бар. Мысалы, Түркістан об-

лысында 15 миллион еуроға жылыжай 

кешенін салды. Ауыл шаруашылығы 

мен оның �німдерін �ңдеу, химия 

және фармацевтикаға басымдық 

беріледі. Қазақстанға қатысты келесі 

жобалар жиһаз шығару, жаңа техно-

логиялар, экономикамыздың түрлі 

салаларын цифрландыру бойынша 

жүзеге асады. Туризм саласындағы 

әріптестік  те  нығайып келеді . 

Польшалықтар қазақ жеріне жиі 

сапарлап, к�рікті жерлерімізді ара-

лай бастады. Еуроодақ тан елімізге 

келетін әрбір үшінші турист – Поль-

ша азаматы» деп атап �тті Елші.

Т.Жүргенов атындағы ҚазҰNА 

проректоры Шәріпбек �мірбеков 

�з  кезег інде  қонақтарды �нер 

сапарының мақсатымен таныс-

тырды. «Елбасымыз Нұрсұлтан 

�бішұлының «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласында қазақ музы-

калық мәдениетінің мыңжыл дық 

жетістіктері аталған, сол себеп-

тен дәстүрлі қазақ �неріне ерекше 

к�ңіл б�лдік. Шетелдік қонақтарды 

қазақ мәдениетінің жетістіктерімен 

таныстырғымыз келді» деді ол.

Салтанатты қабылдаудың соңы 

қ а з а қ с т а н д ы қ  � н е р п а з д а р д ы ң 

концертіне ұласты. Дәстүрлі ән 

«Рухани жаңғыру: тарихи сананы 

қалыптастыру» деп аталады. Қазақстан 

тарихшылары соңғы кезде үлкен 

қозғалыста. Орта мектеп және жоғары 

оқу орындарына жаңа әдіснама 

бойын ша оқулықтар мен хрестома-

тиялар дайындалды. Олар бұрынғы 

кеңестік идеология емес, қазіргі 

заманға сай, тарихи негіздемелерге 

сүйене жазылған. Мәселен, бұрын 

айтылмай келе жатқан Алаш тарихы, 

қазақ даласындағы ашаршылықтың 

с е б е п т е р і  м е н  с а л д а р ы ,  к е ң е с 

 империясы құрамында болған қазақ 

даласының тағдыры, тәуелсіздік алған 

кездегі еліміздің жағдайы – осының 

бәрі қамтылған. Ал жуырда Елбасы 

Н.Назарбаев �зінің «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында Қазақстан 

тарихын зерттеудің мүлде жаңа бір 

тұжырымдамасын ұсынды. Яғни ол 

тұжырым бойынша, біріншіден, қазақ 

-

-

-

-
-
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тиісті қорлардың ішінде кейбір істерді 

жібермеу үшін астына қызыл қа-

рындашпен белгі соғылғандығын ар-

хив деректері айғақтайды. 

Қазақстан архив қорының жи-

нақ  талуы �те қиын да, қарама-қай-

шы  лықты жағдайларда жүргізілді. 

К�птеген қорларды Орынбор губер-

ния сының орыс шовинизмімен 

 ауыратын архивистері еліміздің та-

рихына қатысты қор құжат тарын 

Қазақстанға жібермеу мақсатында 

к�птеген істердің мұқабасындағы 

тақырып тардың аттарын қасақана 

�згертіп немесе ол істерді әдейі с�гіп, 

араласып кеткендігін, Орынбор Шека-

ралық комиссиясы, Торғай Орал об-

лыстық басқармасы қорларының 

Қазақстанға �тіп кеткендігіне рені-

шін білдірді. Бұл жағдайлар біздің 

жоғарыдағы пікірімізді нақтылай 

түседі.

Қазақстан архивистері Орталықтың 

Орынбор генерал-губернаторы қоры-

ның барлық б�лімдерімен Орынбор-

да қалдырылуына қарсы пікірлерін 

білдіріп хат жазған болатын. Осыған 

орай 1928 жылдың 6 қаңтарында 

 Васильев, архивист Чоглокова, хатшы 

Билярскаялардың атынан РКФСР 

АРХИВ –
-

Сонымен бірге Елбасы мақаласын-

да архив деректерін тек жинақтап қана 

қоймай, барлық мүдделі зерттеушілер 

мен қалың жұртшылыққа қолжетімді 

болуы үшін оларды белсенді түрде 

цифрлық форматқа к�шіру мәселесі 

к�терілді. Ал ұлт тарихын санаға сіңіру 

барша қазақстандықтардың бойын-

да �з бастауларына деген ортақтық 

сезімін қалыптастыруға ерекше ықпал 

етеді. Мақалада аталып �ткен жоба-

лар «Болашаққа бағдар: рухани жаң-

ғыру» бағдарламасының жалғасы деп 

түсінеміз. Архив тарихына к�з жіберіп 

қарасақ.

Тарихсыз мемлекет жоқ екендігі 

де ақиқат, оның бар беті – құжаттық 

жадының алып қазынасы. Қазақстан 

Республикасының «Ұлттық архив 

қоры мен архивтер туралы» Заңында 

«Ұлттық архив қоры Қазақстан 

х а л қ ы н ы ң  т а р и х и  –  м ә д е н и 

мұрасының ажырамас б�лігі» деп 

к�рсетілген. Мемлекеттік архивтер 

– заңнамалық тұрғыдан белгілі бір 

мін детті атқаратын арнайы мекеме. 

Мемлекеттік архивтерде жүргізілетін 

жұмыстардың басты мақсаты – архив 

қорларын сақтау, үнемі толықтырып 

отыру, халық игі лігіне пайдалану.

Архив – �ткен �мірдің ескерткіші. 

Қоғамның бай тарихи тәжірибесін жан-

жақты, ауқымды бейнелейтін архив 

және ондағы сақталған құжаттардың 

құн дылығы мен маңыздылығы ерек-

ше. 

Еліміздің аса бай рухани қазынасы 

болып табылатын архив ісі ХVІІІ 

ғасырдан бастау алады. Қазақстан Рес-

публикасы Министрлер кабинетінің 

1 9 9 5  ж ы л ғ ы  1 7  т а м ы з ы н д а ғ ы 

 «Қазақ стан дағы архив ісіне – 200 жыл» 

атты қаулысында Қазақстан тарихын-

да архив ісінің пайда болуын былайша 

атап к�рсетеді: «Алғашқы архив Батыс 

Қазақстан аймағындағы Ішкі Ордада 

қалыптасып Б�кей хандығының архиві 

атауымен белгілі болды» делінген.

Архивтерде жинақталған қорда 

т�л тарихымызға қатысты баға жетпес 

мол мұралар сақталған. Сондықтан 

да ел аумағындағы мемлекеттік архив 

қорларына зор жауапкершілікпен 

қарау – бүгінгі күннің талабы. Кеңес 

үкіметінің алғашқы жылдарында архив 

істеріне байланысты қиыншылықтар 

орын алды. Архив қорларында сақ-

талған тарихи құжаттардың маңызы 

ерекше болды. Біріншіден, архив қо-

рында сақталған құжаттар бойынша 

елдің �ткен тарихы жазылса, екіншіден, 

елдің экономикасына қатысты жер-

су, жер бедері,  қазба байлықтар 

 туралы карталар, сызбалар, жазбалар 

арқылы елеулі ықпал етті. 1946 жылы 

архив қызметкерлері Ф.Н.Киреев 

және Н.П.Зининнің құрастыруымен 

жарыққа шыққан «Центральный го-

сударственный исторический архив 

Казахской ССР» атты ж�нсілтерде 

Омбы облыстық мемлекеттік архиві 

қорынан 43 000 бірлік істің жеткізілгені 

ж�нінде мәлімет бар. Құрастырушылар 

«1940 жылы негізінен Қазақстан архиві 

жан-жақтағы архив қорларындағы 

құжаттармен шоғырланып болды» деп 

тұжырым жасайды. Шынында олай 

емес болатын.

Қазақстанда  архив қорының 

құрылуы 1921-1922 жылдары бас-

т а л д ы .  О р т а л ы қ  � л к е л і к  а р х и в 

қорының бастауында Орынбор архиві 

тұрғаны белгілі. Онда сақталған ар-

хив қорының к�птеген б�лігі жойы-

лып, талан-таражға түсуі революцияға 

дейін орын алған. Қазан т�ңкерісіне 

дейінгі патшалық Ресей архивтерінде 

құжаттар ұқыпсыз сақталды. Бірыңғай 

әкімшілік-саяси орталықтардың 

болмауы салдарынан халқымыздың 

б а с ы н а н  � т к е н  т а р и х ы н ы ң  ә р 

кезеңдерін қамтитын тарихи құнды 

құжаттар Санкт-Петербург, Мәскеу, 

Қ а з а н ,  У ф а ,  А с т р а х а н ,  О м б ы , 

 Орынбор,  Саратов, Томск, Ташкент 

қалаларындағы салалық архивтерде 

шашылып, шашырап қалды. Мысалы 

Ресей империясының Археологиялық 

институты 1881 жылдың қыркүйек 

 айында Орынбор архивінде сақталған 

қорлардың жағдайымен  танысып 

қайту мақсатында институттың 

ғылыми қызметкерлері Гаврилов және 

тыңдаушы Львовты іссапарға арнайы 

жіберген. Олардың 1882 жылдың 10 

тамызында жазған рапорттарында 

архивтегі 100 мыңнан астам істің �те 

аянышты жағдайда жатқанын, бұл 

қорлардың алғашқы қалыптасқан 

кезеңінен-ақ ешуақытта тәртіпке 

келтірілмегенін �кінішпен баяндайды. 

Кезінде Орынбор архив бюро-

сы 1913-1917 жылдардағы қазақ та-

рихына қатысты 251 пұт 20 қадақ 

құжаттар мен 2006 кітапты 1923 жылы 

макулатураға сатқан. Сонда «ол қандай 

құжаттар?» десек, Орынбор генерал 

-губернаторының 1888, 1890, 1893, 

1894, 1889-1915 жылдарға дейінгі 

20 жылдық есептері, атақты ғалым 

А.Е.Алекторовтың 1794-1894 жылдары 

қазақ арасынан жиналған шежіресі, 

«Қазақтардың 1865,1869 жылдары 

қоныстарынан жер аууы», «Торғай об-

лысы бойынша 1871 жылғы ел саны», 

«1912-1915 жылдардағы Торғай об-

лысы бойынша шолулар», т.б. құнды 

деректер. Бұлардың бәрі жойылды. 

1926 жылдың 1 тамызында ар-

хивариус Н.Г.Новинская мен Орта-

лық �лкелік  архив меңгерушісі 

Е.А.Чоглоковамен жасаған актіде 

к � р с е т і л г е н д е й ,  Қ ы з ы л о р д а ғ а 

жіберілетін архив қорында барлығы 

184 түк жинақталып түйілгенімен, 

1927 жылға дейін жіберілмей архив 

қоймасында жатты. Осы жіберілуге 

қуаттайды. Сондықтан да Ақмола 

губерниялық архив бюросына ма-

териалдарды б�лу үшін комиссия 

құруға күш салуды және мүшелікке 

Ақмола архиві бюросынан немесе 

атқару комитетінен архив ісін білетін 

белсенді де, жігерлі қызметкерді б�луді 

қарастыруды тапсырады. 

Сібір �лкелік архивінің меңгеру-

шісі В.Д.Вегман РКФСР Орталық 

архив меңгерушісінің орынбаса-

ры В.В.Максаковтан Қазақ �лке-

лік архивінен Кенесары Қасымовқа 

қатысты істерді қайтаруға ықпал 

етуді сұрады және �лке архивистерін 

шақыруы және Қазақ �лкелік ар-

хив органының жұмысы туралы мә-

селенің коллегияның күн тәртібіне 

шығарылуы түсініксіз жағдай екендігін 

атап �теді. Ал Ташкенттегі к�птеген 

архив материалдары Қазақстанға 

тікелей қатысты болғанымен, �збек 

жағы бұл материалдарды «профессор-

лар мен студенттер пайдалануда» деген 

сияқты әртүрлі сылтау себептер айтып 

бермеді. Қазақ АКСР-і мен Nзбек 

КСР арасындағы даулы мәселелерді 

шешу одақтас респуб ликалар арасын-

да архив қоры және архив құжаттарын 

б � л у  т у р а л ы  н е г і з г і  е р е ж е н і ң 

бекітілмеуіне орай, РКФСР Орталық 

архиві тарапынан бұл мәселені  ереже 

бекітілген кезде КСРО Орталық 

Атқару Комитеті Президиумы ның қа-

рауына беретіндігін РКФСР Ор та лық 

 архив меңгерушісінің орынбасары 

В.В.Адоратский да �з кезегінде назарға 

берді. 

Тағы бір тоқтала кететін жағдай 

– 1929 жылы Алматыға к�шірілген 

уақытта архив қоры пойызбен Шу 

бекетіне дейін жеткізіліп, одан әрі 

ат арбамен тасылған. Осы сапарда 

Қордай асуында он жәшік іс-құжаттар 

ұрланып, қолды болғаны туралы да 

дерек сақталған. 

Сондықтан да еліміздің тари-

хына қатысты архив қорларының 

архив ісі  қалыптасу жылдарын-

да жинақталмауының нәтижесінде 

т�л тарихымызға қатысты «ақтаңдақ 

беттер» қалыптасты. Екатеринбург, 

Томск, Новосібір, Самара, Қазан, 

Мәскеу, Санкт -Петербург, Уфа, Таш-

кент, т.б. архивтерінде Қазақстанның 

халық шарушылығы тарихына қатысты 

к�птеген материалдар бар және күні 

бүгінге дейін �з маңызын жойған жоқ.

ТМД елдері мен шетел архивте-

ріндегі еліміздің тарихына қатысты 

құжаттарды, қолжазбаларды, си-

рек кездесетін кітаптарды алдыруды 

ұйымдастыру, к�шірмесін жасатуды 

қарастыру бұрынғы олқылықтардың 

орнын толтырып, тарихи жадымыз 

бен санамызды қалыптастыруға игі 

ықпалын тигізері с�зсіз. 

Уақытында мемлекет тарапы-

нан қазақ халқының тарихына қа-

тысты мол деректер жинақталған 

Мәскеу, Санкт-Петербург, Орын-

бор, Омбы, Астрахан, Ташкент, т.б. 

қалалардағы архивтерден аса маңызды 

құжаттардың қайтарылуының тари-

хы зерделеніп, қазақ тарихындағы 

р�лі анықталды. Екіншіден, архив 

қорларында сақталған деректі құжаттар 

негізінде республиканың қоғамдық-

саяси және экономикалық-әлеу меттік 

�мірін жан-жақты ашып к�рсететін 

к�птеген тарихи жи нақ тар мен еңбектер 

жарық к�рді, сол арқылы халқымыздың 

тарихын �скелең ұрпақтың санасы-

на сіңіріп, ұлттық құндылықтарды 

ұлықтау ісінің орын алып келе жатқан-

дығы айқындалды. Үшіншіден, Қазақ-

стан Республикасы Орталық мем-

лекеттік архивінде «Мәдени мұра» 

мемлекеттік бағдарламасы, Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

атты бағдарламалық және «Ұлы да-

ланың жеті қыры» мақалалары не-

гізінде координациялық орталық 

құру. Т�ртіншіден, «Мәдени мұра» 

мем  лекеттік бағдарламасында және 

«Болашаққа бағдар: рухани жаң ғыру», 

«Ұлы даланың жеті қыры» мақа лала-

рында атап к�рсетіл ген мәселелерді 

жүзеге асыру ісіне, ғалымдармен бірге 

архив қызмет керлерін к�бірек тарту. 

Сонымен бірге «Мәдени мұра» мем-

лекеттік бағдарламасы шеңберінде шет 

елдерден алынып, қазіргі кезде түрлі 

ведомстволарда сақталып келе жатқан 

материалдарды Қазақстан Республика-

сы Орталық мемлекеттік архивіне ал-

дыру ж�нінде тиісті үкіметтік құжаттың 

қабылдануын жеделдету қажет. 

Аққали АХМЕТ,
тарих ғылымының докторы, 

профессор

жаңадан басқа істер дайындаған. 

С�йтіп, Қазақ станнан барған архивис-

тердің к�зін бояп, ізден адастырып, 

кейбір құнды құжаттарды тізімнен 

шығарып тастайды. 

Сол тұста Қазақстан мен Орынбор 

архивтері арасындағы жинақталған 

архив қорын б�лу күн тәртібіне 

жиі-жиі қойылып отырған. 1927 

жылдың 27 маусымында осы мәселе 

 бойынша Орынбор губерниялық 

 архив бюросының меңгерушісі Орын-

бор губерниясы атқару комитетінің 

Президиумында баяндама жасаған. 

Архив қорын б�луде қателіктер 

кеткендігін хабарлай отырып, 24 

сәуірде  Борисоглебский РКСФР 

Орталық архиві басқармасында баян-

дама жасағандығын, онда жіберілген 

қа  теліктерді ж�ндеуге оң шешім 

қабылдауын сұрғандығы да айтылды. 

1927 жылғы 19 мамырдағы Орта лық-

тың қаулысымен қорларды б�луде 

жіберілген қателіктің жартысы түзелді 

дей келе, Шекара комиссиясы ісі 

қоры түктеліп, Қызылордаға жіберуге 

дайындалып отырғанын, қор ма-

териалдарын Қазақстанға беруге 

қарсылықтарын ашық білдірді. 

Бұның бәрі  сайып келгенде, 

жинақталып жіберуге дайындалған 

қорларды Орынбордан Қызылор даға 

жіберу үшін пойызға тиеу кезінде 

Орын бор архиві қызметкерлерінің 

к�п теген құжаттарды ұрлап алуына 

әкеліп соқтырды. 1927 жылдың 22 

маусымында Орынбор губерниялық 

архивінің меңгерушісі Васильев және 

іс жүргізуші Фомина  Орынбор  Шекара 

комиссиясының және б�тен діндегілер 

экспедициясы қоры  материалдары, 

б а р л ы ғ ы  1 1  т ү к  1 9 2 5   ж ы л ы - а қ 

жинақталғанымен, әлі де Орынбор-

да екендігін хабарлай отырып, «бұл 

жинақталған түктен 7 түк материалы 

тікелей Орынборға қатысты» дей 

келіп, қалған 4 түкті комиссия арқылы 

тізімдемелерді қайта қарауға ұсыныс 

етеді. Қорды жинақтау кезінде істердің 

мазмұны қате болғандығын және қате 

жинақталғанын жазады. Ал Орын-

бор губерниялық архивінің ғылыми 

қызметкері  А.Ф.Рязанов �зінің 

қосымша баяндамасында жоғарыда 

аталған қорлардың Қазақстанға 

берілуіне мүлдем қарсы болып, істердің 

Үлгі немесе мысал ретінде әдебиет 

пәніндегі Т�лен �бдіктің «Қонақтар» 

әңгімесін негізге алдым. Сабақтың мақсаты 

бойынша әңгіменің мазмұнымен таны-

сып, ата-ана, туған жер, Отан алдындағы 

парызды терең түсініп, оны дұрыс атқара 

білуге үйрету. �рбір қойылған мақсаттың 

орындалғанын к�рсететін к�рсеткіш ол 

– күтілген нәтиже. Оқушылардың с�йлеу 

әрі ойлау дағдысы дамиды, �мірмен бай-

ланыстырады, адамгершілік қасиеттерді 

бойларына сіңіреді .  Сабақтың �тілу 

формасы бойынша дамыта оқыту тех-

нологиясын қолдандым. Дамыта оқыту 

технологиясының да мұғалім үшін де, оқушы 

үшін де ұтымды тұстары жетерлік. Себебі 

оқушы әңгіме желісін алдын ала оқып, та-

ныс болады. Ал мұғалім бұл орайда тақырып 

бойынша түрлі тапсырмаларды дайындап, 

мазмұнды сабақ �туге жоспар жасайды. 

Сабақтың ұйымдастыру, негізгі, қорытынды 

деп аталатын б�лімдерін кезеңдерге б�ліп 

қарастырғанда, ұйымдастыру б�ліміне: 

топқа б�лу, сергіту сәттерін, негізгі б�лімде 

әр кезеңіне тақырыпша қойып: «Тал-

дау –  табыс кілті», «Кейіпкерлер әлемі», 

«С�здікпен жұмыс», «Шығармашылық 

жұмыс», «Ойлан, б�ліс, талқыла!», ал 

қорытынды б�ліміне: керібайланыс пен 

бағалауды кірістірдім. Топқа б�лу әдісі 

бойынша тақырыптың аясындағы түйінді 

«Міндет», «Парыз»,  «Борыш» с�здерін кеспе 

қағаздарға жазып, сынып оқушыларын үш 

топқа б�лдім. Сергіту сәтіне «Жүректен – 

жүрекке» деп аталатын әдісті алдым. 

Негізгі б�лімдегі кезеңдер бойын-

ша бірнеше тапсырмаларды жоспарла-

дым. «Талдау – табыс кілті» кезеңінде «р 

топқа үш сұрақтан қойылды. Сұрақтар 

әңгіме желісі және қазіргі �мірмен байла-

ныс  туралы болды. Оқушылар бір-бірінің 

 жауаптарын толықтырып, топ мүшелерінің 

белсенділіктері арта түсті. «Кейіпкерлер 

әлемі» кезеңінде әр топтың оқушыларына 

керекті материалдар таратылды. Онда 

әңгімедегі кейіпкерлердің с�здері берілген, 

с�здердің иесі қай кейіпкер екенін табуы 

тиіс. 

«С�здікпен жұмыс» кезеңінде оқу-

шылар бастапқыда топқа б�лінгенде 

жазылған «Міндет», «Парыз», «Борыш» 

с�здерінің мағынасы мен анықтамасын 

жазуы керек. Оқушы с�здерді  ажырата 

алады және бір-бірімен байланысын біледі. 

«Шығармашылық жұмыс» кезеңінде «Менің 

парызым» тақырыбында шағын ой толғау 

жазады. Нәтижесінде жеке жұмыс және 

дәптермен жұмыс орын алады. Жеке тұлға 

ретінде әр оқушы озінің парызын танысты-

рып, ой б�ліседі. «Ойлан, б�ліс, талқыла!» 

кезеңінде оқушыларға арналған пікір 

алмасу ұйымдастырылады. Тақырыпқа 

сәйкес еліміздегі жаңалықтарда орын 

алып жатқан мәселелерге к�зқарастарын 

білдіреді. Бір-бірінің пікірін тыңдайды, ой 

б�ліседі, ата-аналарына сый-құрметі арта 

түседі, �мір ағымында орын алуы мұмкін 

жайттардың болдырмауына бағыт-бағдар 

алады. Керібайланыс кезеңінде «Екі жұлдыз, 

бір тілек» әдісін қолдандым. Оқушылар 

берілген стиккерлерге сабақ барысында 

орын алған әдіс-тәсілдердің қайсысы тиімді, 

қайсысы тиімсіз болғанын к�рсетіп жазғаны 

дұрыс. Оқушы үшін тиімді болған және 

тиімсіз орын алған әдіс-тәсілдерді жазып, 

мұғалім болашақта ескеруі тиіс жайттар да 

осы керібайланыста к�рсетілуі мүмкін. 

Қандай әдіс-тәсілді пайдаланған кезде де 

оқушының белсенділігі, мақсатқа ұмтылуы, 

ақпаратты �зі іздеп табуы, шапшаңдығы мен 

еркіндігі, шығармашылығы, к�ңіл-күйінің 

к�теріңкі болуы маңызды. Оқушылардың 

қабілетін, танымдық белсенділігін арттыру-

да тиісті сабақтарды �ткізудің, оқушының �з 

бетімен ізденіп, ой-�рісін дамытуда алатын 

маңызы ерекше.

Лаура САДЫҚОВА,
«Балдәурен – Шымкент»

республикалық оқу-сауықтыру 
орталығы қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі

Орталық архивіне №366 баяндау 

хаты жіберіліп, к�шірмесі Орынбор 

губерниялық атқару комитетінің наза-

рына беріледі. Баяндау хаттың негізгі 

мазмұны Қазақстанмен арадағы архив 

қорларын б�лу мәселелері туралы 

болды. Орынбор генерал-губернато-

ры қорының түгелімен Қазақстанға 

кетуіне қарсы болған олар бұл қорды 

б�луге қарсылықтарын архив қорларын 

б�луге болмайтын принципіне сүйене 

отырып білдірген. Бұл қорларға 

тізімдеме жасалып жатқандығын, 

қордың шекаралық б�лімінде Исатай 

Таймановтың жеке архиві табылған 

жағдайда Қазақ �лкелік архивіне бе-

руге қарсылықтарының жоқтығын 

білдіреді.

1927 жылы Ордадан (Хан ставкасы) 

Орталық �лкелік архивке 20 мыңнан 

астам іс алдырылды. Сол жылдан ба-

стап Қазақстан тарихына қатысты ма-

териалдар Астрахан, Омбы, Орынбор, 

Ленинград, Ташкент қалаларындағы 

архивтерден жинақтала бастады. 

Қазақстан архивистеріне тек Орын-

бор ғана емес, Омбы, Ташкент және 

Астрахан архи вистерімен де архив 

қорын б�лі суде қызу пікірталасқа 

түсуіне тура келді.

1927 жылдың қаңтарында Сібір 

� л к е л і к  а р х и в і н і ң  м е ң г е р у ш і с і 

В.Д.Вегман Ақмола губерниясының 

орталығы Петропавл қаласындағы 

Жұмысшы – Шаруа инспекциясына 

жолдаған хатында Ақмола губерния-

сы архив бюросының меңгерушісі 

Е.А.Красноперцевтің �тініші  бойын ша 

1 9 2 6  ж ы л д ы ң  2 9  қ ы р к ү й е г і н д е 

Қазақстанға қатысты 196 архив ісі 

материалдарын алғанын, кейін уа қы-

тында тапсырылмағанын қатерге бере 

отырып, материалдарды қайтаруға 

к�мектесуді сұрайды. 

Е.А.Красноперцев �з тарапы-

нан РКФСР Орталық архиві бас-

қармасынан барлық Қазақстанға 

қатысты материалдарды беруді �тініш 

етеді.  Оның бұл �тінішін Қазақ 

�лкелік архив басқармасы толығымен 

«қасаң да, таяз патриотизммен ай-

налысты» деп айыптады. Сонымен 

қатар Қазақстан тарапы Сібір �лкелік 

архивінің сұранысын қанағаттан-

дырмаған жағдайда келісім комис-

сиясына қатыспайтындығын және 

 Қазақ станға бір де бір архив қағазының 

берілмейтіндігін астамшылдықпен 

білдірді.

Бұл жағдайдан шовинистік к�зқарас 

архив ісінде де алға шыққандығын 

бағамдауға болады. Кенесары Қасымов 

к�терілісі туралы 1835-1845 жыл-

дар аралығын қамтитын тізімдеме 

Ресей Федерациясы мемлекеттік 

архив қорында сақталған. РКФСР 

Орталық архив басқармасы колле-

гиясы Қазақ �лкелік архивінің Сібір 

�лкелік архиві арасындағы істерге бай-

ланысты ұстанған бағытын қолдамай, 

д�рекі, ж�нсіз жолсыздық қатынас 

жасауда деп айыптады. Орталық, со-

нымен қатар Омбы архивистеріне ар-

хив қорындағы Алаш Орда үкіметіне 

қатысты бағалы қордың қайда сақта-

луын шешуді және Қазақ АКСР та-

рапынан бұл материалдарды кеңінен 

пайдалануды, Қазақ АКСР Орталық 

Атқару Комитеті Президиумының 1927 

жылғы 14 сәуірдегі №5 хаттамасын-

да к�рсетілгендей, Омбы, Астрахан, 

Ташкент, т.б. қалалардағы архивтердегі 

Қазақстанға қатысты материалдар 

болса, Қазақстан тарапынан тұрақты 

пайдалануға беруде аса сақ болуды 

ескертеді. 

Осыған орай, Қазақ �лкелік ар-

хив басқармасы РКФСР Орталық 

архив алқасының 1927 жылғы 24 нау-

рыздағы қаулысына байланысты 6 

сәуірде саяси секция меңгерушісі 

Н.Я.Болотниковты коллегия мәжі-

лісіне шақыруын күтпегенін және 

оның архивте қысқа мерзімді уақытта 

жұмыс жасап, архив ісімен толық та-

нысып болмағандығын және түсінік 

бере алмайтындығын, керісінше ар-

хивте ұзақ жұмыс жасаған Д.В.Гусевті 

шақырмағанын, коллегияға теле-

фон арқылы 1-2 сағат уақыт қалғанда 

ел тарихының

Әдебиет – ізгілік мектебі

ШЕЖІРЕСІ

ХАТ ЖОЛДАРЫНАНАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

ҚР Орталық мемлекеттік ғылыми-техникалық құжат тама 
архиві де халыққа мемлекеттік қызмет к�рсетеді, демек, 
әлеуметтік-құқықтық сипаттағы сұранымдарды орындайды. 

Бүгінде зейнетақы жүйесінде болып жатқан �згеріс салдары-

нан сұраным саны артқан. Ол ел азаматтарымен қоса ТМД, алыс 

және жақын шет елдерден де түседі. Nтініштер азаматтардың 

қабылдау б�лмесінде қабылданып, архив заңнамаларына сай 

мерзімінде қаралып, орындалады. Кейде жалған мәліметтер 

мен еңбек �тілін және жалақысы қосылғаны туралы анық тама 

сұрайтындар да болады. Бірақ архив қызметкер лерінің тұрмыс-

тіршілігі, әлеуметтік жағдайы мен жалақысы т�мен болса да, �з 

ісін адал атқаруда. Соған қарамастан сыбайлас жемқорлыққа 

жол бермеу және оның алдын алу мақсатында түрлі жұмыстар 

атқа рылып тұрады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

ж�ніндегі комиссия құрылған. Олар Қазақстан Респуб ликасы 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» Заңы талаптарын 

түсіндіру бойынша жиналыс �ткізіп, қыл мыс және сыбайлас 

жемқорлықпен күрес жоспа рын құрып, архив қызметкерлерінің 

еліміздің заңдарын құр мет теуіне жиі к�ңіл б�ліп тұрады. Тоқсан 

сайын тәр тіп пен құқықтық тәртіпті арттыру шаралары жүйелі 

�ткізіледі. 

Жауһар КАЛАМБАЕВА

Өз ісін 
адал атқаруда
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Шынына келгенде, Мұстафа Шоқай 

кім болған еді? Неге бұл тұлғаға ерекше 

ықылас ауды? Мұның бірнеше себептері 

бар. Біріншіден, ұлттық тәуелсіздіктің 

бірден-бір жалынды жаршысы және та-

маша ұлттық идеялардың иесі, туған еліне 

деген сарғайған шексіз сағынышын бір 

сәт баса алмай, жат жерді мәңгілік ме-

кен еткен Алаш ұлт-азаттық қозғалысы 

жетекшілерінің  б ір і  ед і .  Жапония 

ғалымы Уяма Тимохико ХХ ғасырдың 

бас шенінде Ресейдің �з ішінде және 

оның т�ңірегінде қызмет еткен к�птеген 

мұсылман ұлы реформаторлары мен ре-

волюционерлер шоғырын, оның ішінде 

�лихан Б�кейханды да атай келе, жаңа 

азат жолдан осы «жұлдыздың ішінде 

Мұстафа Шоқай бірегей орын алады» 

деп жазған еді. Мұндай бағаның жайдан-

жай берілмегеніне ұлы күрескер бол-

мысымен танысқанның ешқайсысы 

күмәндана алмас. Екіншіден, 2015 жылы 

Алматыдағы Ұлттық кітапхана шығарған 

« Б и б л и о г р а ф и я л ы қ  к � р с е т к і ш к е » 

Мұстафа Шоқайдың тоғыз тілде жазылған 

800-ден астам шығармалары және оның 

�мірі, саяси қызметі мен шығармашылық 

мұрасына қатысты 8 тілдегі 1405 еңбек 

е н г е н  б о л а т ы н .  Б ұ л  о н ы ң  ә л е м г е 

танылғандығының айқын к�рінісінің 

бірі еді. Үшіншіден, бірнеше тіл білуі, 

жан-жақты саяси қайраткерлігі мен 

ерен білімдарлығы арқасында Мұстафа 

Шоқай Париж, Ыстанбұл, Варшава 

мәртебелі мінбелерінде бірнеше рет саяси 

 баяндама жасаған. Арнайы шақырумен 

 Лондонда 1924-1934 жылдар аралығында 

6-7 рет болды. 1933 жылғы 27 наурызда 

Корольдік Халықаралық қатынастар 

институты ұйымдастырған конферен-

цияда «КСРО және Қытай Түркістаны» 

атты тақырыпта баяндамасының ерекше 

қабылдануы, К�шім Есмағамбетовтің 

атап к�рсеткеніндей, «Мұстафаның ірі 

қайраткер және халықаралық �мірдің 

сұңғыла сарапшысы ретінде танылуына 

байланысты еді». Т�ртіншіден, Мұстафа 

Шоқай осындай әлемдік деңгейдегі 

тұлға болмаса, Кеңес к�семі И.Сталин 

1925 жылдың 29-мамырында РКП(б) 

Қырғыз (Қазақ) �лкелiк комитетiнiң 

бюро мүшелерiне мынандай мазмұнда 

хат жолдамас еді: «Бiз �кiметтi, жастарды 

саяси және идеологиялық тәрбиелеудi 

партияда жоқ буржуазиялық интел-

лигенттерге табыстау үшiн алғанымыз 

жоқ. Бұл шайқас толығымен және еш 

қалдықсыз коммунистердiң пайдасы-

на шешiлуi қажет. Олай болмаған жағ-

дайда Қырғызстанда (Қазақстанда — 

автор) шоқай шылардың жеңiске жетуi 

әбден мүмкiн. Ал бұл Қырғызстандағы 

коммунизмнiң идеологиялық және саяси 

күйреуiмен теңбе-тең». 

 Міне, �ткен ғасырдың тоқсаныншы 

жылдары аты әлемге танылған осындай 

тұлғаға аз уақытта-ақ қызығушылық 

ерекше екпін алып, ол туралы талай 

мақалалар жазылып, оның жеке еңбектері 

де түрлі басылымдарда жарық к�ре баста-

ды. 1929-1939 жылдары «Яш Түркістан» 

журналында жарияланған 200-ден астам 

мақалалар алғаш екі томдық болып 1998-

1999 жылдары шықты. 2007 жылы осы 

басылым толықтырылып, үш томдық 

болып қайта басылды. Бұл басылымдарды 

шығаруға белгілі жазушы, Мемлекеттік 

с ы й л ы қ т ы ң  л а у р е а т ы ,  с о л  к е з д е г і 

«Қайнар» баспасының директоры  Оразбек 

Сәрсенбаев ерекше еңбек сіңірді. Реті 

келгенде алғашқы екі томдықтың дүниеге 

келуіне себепкер болған, «Яш Түркістан» 

журналының тұтас бір тігіндісін Отанға 

жеткізген Айтан Нүсіпханұлының атын да 

атай кетсек артық болмас. Аруақтар риза 

болсын!

 Мұстафа Шоқайдың �мірі, қызметі 

мен шығармашылығына қатысты жеке-

леген еңбектер де 2000 жылдардан кейін 

басыла бастады. Мен бүгін мыңдаған 

ғылыми мақалалар мен арнайы қорғалған 

диссертациялар барын ескерте кетіп, 

қолда бар бірнеше іргелі еңбектер мен мо-

нографиялар т�ңірегінде ғана ой �рбітсем 

деймін. 

Түркістан ұлт-азаттық қозғалысының 

жетекшісі Мұстафа Шоқайдың саяси 

қызметінде эмиграциялық кезең ерекше 

орын алатыны аян. Отандық ғалымдар 

ішінде бұл тақырыпқа алғаш қалам тартқан 

белгілі мұстафатанушы Бақыт Садықова. 

Оның «История Түркестанского легиона 

в документах» және «Мұстафа Шоқай 

в эмиграции» атты еңбектері тиісінше 

2002 және 2009 жылдары жарық к�рді. 

Бұл екі еңбек соны зерттеулерімен және 

тарихи деректерімен құнды. Автордың 

бұл тақырыпқа баруы жайдан-жай емес.

Мұндай мазмұнды еңбектер жазуға оның 

француз тілінің маманы екендігі, 1993 

жылдан 2000 жылға дейін ҚР Сыртқы істер 

министрлігінде дипломатиялық жұ мыста 

және Франциядағы Қазақстан елші-

лігіндегі қызметте болғаны игі ықпал етті. 

Бұл еңбектер, сонымен қатар осы 

кезге дейін Мұстафа Шоқай Түркістан 

легионын құруға қатысты деген ойдан 

елдердің мұрағатынан алынып, жан-

жақты сараланып және талданған қазақ, 

�збек, орыс, шағатай, ағылшын, француз, 

түрік, поляк тілдеріндегі шығармалары 

түпнұсқа күйінде тұңғыш жарық к�рді. 

Жеке  мұрағаттық қордан алынған 

 материалдар да бай әрі қызғылықты. 

Енді кез келген зерттеуші әртүрлі ауыт-

қулар болмас үшін осы  басылыммен 

жұмыс істей алады. Екіншіден, к�п-

т о м  д ы қ  � з і н і ң  қ ұ р ы л ы м ы м е н , 

 дайын  да лумен ерекшеленеді.  Мұны 

үшін күресеміз, бұдан басқа жол жоқ деп 

кесіп айта отырып: «...Біздің мұратымыз 

Түркістанда түрі жағынан да, мазмұны 

жағынан да ұлттық болатын мемлекеттік 

құрылымға қол жеткізу болмақ. Сонда 

ғана халқымыз �з жерінің нағыз қожасы 

бола алады» деп жазды. Сондай-ақ 

«К�терілістен – ұйымшылдыққа» атты 

еңбегінде «Бәрінен бұрын ұлттық, тәуелсіз 

Түркістан мем лекетін құру болып табыла-

ды» деп тиянақтауы да жайдан-жай емес 

еді.

Тәуелсіздігіміздің елең-алаңында 

қа былданған құжаттарда Қазақстан 

 Рес пуб ликасының мемлекеттік егемендігі 

туралы Декларация мен Мемлекеттік 

тәуелсіздігі туралы Конституциялық заңда 

ұлттық мемлекеттікті сақтау, қорғау және 

нығайту ж�нінде шаралар қолданады 

 деген біздің бүгініміз үшін де, келешегіміз 

үшін де қажет аса маңызды қағиданың 

к�п ұзамай ауызға алынбай қалды. Тіпті 

ресми басылымдарда қолданып кел-

ген «Қазақстан к�п ұлтты  мемлекет» 

деген с�з тіркесі  соңғы кезде ғана 

«к�п  этносты» дегенмен зорға ауысты. 

Мәселенің бұлай қойылуының принципті 

мәні зор. Nйткені мемлекеттің ұлттық 

 сипаты айқындалмай, алдымен мемле-

кет құрушы ұлттың мүддесі шешілмей, 

армандары ақталмай тәуелсіздік үшін 

күрестің мұраттары жүзеге аспайды. Сонан 

соң қазіргі кенжелеу келе жатқан рухани 

дүниеміздегі қайшылықты мәселелердің 

дені мемлекеттің ұлттық  сипаты мен 

оның негізгі егесі қазақ ұлтының мүддесі 

де жеткілікті шешілмейді. Ал әлемдік 

тәжірибеде мемлекет құраушы ұлт 60 

пайыз дан асса, онда сол мемлекеттегі 

саясат мем лекет құраушы ұлттың мүддесі 

мен мұ ратына жұмыс істеуі қажет деген 

қағида бар.

Мұстафа Шоқай мәңгі �лмес идеясы 

«Тәуелсіздік» еді. 1930 жылғы «Түркістан 

ақындарынан» атты мақаласында ол: 

«Біз құл болып тұра алмаймыз. Біз ұлт-

азаттығымызды аламыз» деген бола-

тын. Араға алпыс жыл салып барып 

жүзеге асқан аса күрделі де сан салалы 

мағыналарға ие бұл «тәуелсіздік» ұғымы 

ел иесі ұлттың мүддесіне тікелей қатысты. 

Рас, ең бірінші және мәндісі кешегі 

бар мәселені Мәскеудің шешетінінен 

құтылдық. Алайда халқымыз тәуелсіздік 

құдіретін толық сезінді, тәуелсіз сана 

қалыптасты, заңға негізделген тәуелсіз 

әрекет күнделікті �мірімізге серік болды 

деуге әлі ерте. 

Осыдан тоқсан жылдай бұрын, яғни 

1930 жылы к�лемі жағынан екі беттей ғана, 

мазмұны жағынан бір кітапқа жүк болар 

«Автономиядан – тәуелсіздікке» атты 

мақаласында Мұстафа Шоқай: «Ұлттық 

тәуелсіздік  отаршыл-озбырлардың 

езгісінен, талан-таражынан атамекеніміз 

бен халқымызды құтқару қозғалысы 

 болып табылады» деген ойын бүгін де 

жай ғана еске алып қоймай, мағынасына 

тереңірек үңіле түссек, артық болмас еді. 

Бүгін қазағымызға ұлттық рух та 

жетіспей отыр. Сан жылдар патшалық 

Ресейдің отаршылдық саясатынан, 

соның саяси жалғасындай болған кешегі 

кеңестік �ктемдіктен жаншылып қалған 

ұлтымыздың басты к�рсеткіші әзір бой 

түзей алатын емес. Осы орайда Мұстафа 

Шоқайдың «Ұлттық рухсыз ұлт тәуелсіздігі 

болуы мүмкін бе? Тарих ондайды к�рген 

жоқ та, білмейді де. Ұлт азаттығы – ұлттық 

рухтың нәтижесі. Ал ұлттық рухтың �зі 

ұлт азаттығы мен тәуелсіздігі аясында 

�сіп дамиды, жеміс береді» деген с�зін 

айта кетсек артық болмас. Осымен бай-

ланысты ұлттық рухы жоғары халықтар 

ғана тәуелсіздікке қол жеткізеді және оны 

қорғап қала алады деген терең мағыналы 

�сиет бүгінгі Қазақстан жағдайында ерек-

ше маңызға ие болып отыр. Шынында 

да, ұлттық рух тамаша қасиеттерге ие 

етумен бірге �з ұлтыңды шынайы тануға, 

�з Отаныңа деген сүйіспеншілігіңді арт-

тыра түсуге, �з халқыңның алдындағы �з 

борышыңды жоғары сезінуге игі ықпал 

еткен болар еді. 

Мұстафа Шоқай аса жоғары қастер-

ле ген «ұлттық рухтың» «ұлтшылдық» 

ұғы  мымен туыстас екенін ескерген ж�н. 

Біздер ресми жағдайда «ұлтшылдық» 

ұғымын кейде кеңестік кездегі мағынамен 

пайдаланып жүрміз. Мұстафа Шоқай 

«Орыс тепкісіндегі Түркістанның ұлттық 

қозғалыстарынан. Жеңілмес ұлтшылдық» 

атты мақаласында ұлтшылдық туралы: 

«Ол – халқымыздың жаны мен жүрегі. 

Ұлтымыз �мір сүрсе, ол да �мір сүреді. 

Біз, Түркістан жастары, сол үшін де 

«оптимиспіз» және бостандық күніміздің 

жақындап келе жатқанына шын жүректен 

сенеміз» деген еді. Бірінсіз-бірі жоқ бұл 

«ұлттық рух» пен «ұлтшылдық» шынайы 

жағдайда ұлтымызды шын мәнісінде ру-

хани жаңғырта, жаңарта түсетін құдіретті 

ұғымдар.

Бүгінгі Елбасымыздың Мәңгілік ел 

болу ды нақты алға қойып отырғанда 

Мұстафа Шоқайдың �зінің ішкі бірлігін 

нығай та алған халықтар ғана тәуелсіздігіне 

қол жеткізе алады және оны қорғап қала 

алады деген �сиеті айрықша. Алайда 

тәуел сіздігімізге ширек ғасырдан асса 

да, ру мен жүзге б�ліну күшейе түспесе, 

әсте әлсі рейтін емес. Және бұл үдеріс к�-

біне билік басындағыларда басымырақ 

байқалады. 

Мұстафа Шоқай «Батыр большевик 

Амангелді хақындағы ақиқат» атты мақала-

сында �зі 1918 жылдың жазында Торғай 

даласын аралап жүрген кезінде жергілікті 

қыпшақ ағайындар Мұстафа Шоқайдың 

�зіне де жақын кісілерін жіберіп, т�реден 

шыққан �лихан Б�кейхан мен арғыннан 

шыққан Ахмет, Міржақыптарға қарсы 

күресте «бізге саяси жетекші болыңыз» де-

ген екен. Бұл �тінішке ол: «Түркістандағы 

түрік адамы үшін, әсіресе Түркістанның 

ұлт азаттық туын к�терген адам үшін 

арғын, қыпшақты былай қойып, тіпті 

�збек, қазақ, түркімен болып б�лінудің �зі 

Түркістан түріктерін б�лшектеп, �лімге 

бастайтын жол екенін жақсы білетін едім» 

депті. Мария Шоқайдың �з естелігінде 

«Мұстафа тар ауқымды ұлтшылдықтың 

дұш паны еді» деп жазуы да жайдан-жай 

емес еді. 

Саяси күрестің от-жалынында шы-

ныққан, �мір жолында сан мінез-құлықты 

қайраткерлермен жолығып, кейде олардың 

кейбіреулерімен айтысқа да түскен 

Мұстафа Шоқайдың саяси тұлғаларға 

қоятын талаптары да б�лекше болған. 

Nзінің қайтыс боларынан бес жыл бұрын 

жазылған «1936 жыл» деген мақаласында: 

«Жалпы ұлттың мүддесін жеке қожалықтар 

мен жеке топтардың мүддесінен жоғары 

қоя білген, �зінің белгілі бір түзімге 

белгілі бір себептермен қалыптасқан 

қатынасын, оған тәуелділігін жалпы ұлт 

мүддесі тұрғысына сәйкес, ұлттың жалпы 

жағдайына үйлесетін түзім жолында құрбан 

ете білген адамдар ғана нағыз ұлттық 

патриот және ұлтқа пайдалы қызметші 

бола алады» деген-ді. Бұл с�здерден саяси 

жетекшілерге қойылған бірнеше принципті 

талаптарды аңғару қиын емес. Біріншіден, 

жалпы ұлт мүддесін �з мүддесінен жоғары 

қою. Екіншіден, ұлт мүддесіне сәйкес 

қызмет ете білу. Үшіншіден, ұлтқа пайда-

лы болу үшін оның жағдайымен санасу. 

Т�ртіншіден, ұлттың жолында қажет бол-

са, �зіңді құрбан ете білу. Осындай талап-

тар қоюмен шектелмей, Шоқай «Біз саяси 

қайраткерлерді оның ұрандарына қарап 

емес, іс-қимылдарына қарап бағалаймыз» 

деді. Саяси қайраткерлер халық жадын-

да мезгіл-мезгіл ұрандарымен емес, ұлт 

мүддесін тұрақты қастерлеп, ардақ тұта алу-

ымен, сол үшін мақсатты және қажырлы 

іс-әрекеттерімен қалатынын адамзат тари-

хы ылғи да дәлелдеумен келеді. Мұстафа 

Шоқайдың бұл �сиеттерінің құндылығы 

бүгінгі нарықтық экономиканың �зінің 

бар қайшылығын да к�рсетіп үлгіргенінде 

ерекше мәнді. Бүгін ақшамен бәрін шешу-

ге ұмтылатын болдық. Адами құндылықтар 

адырақалып, ақшамен жұмысқа орналасу, 

лауазым к�теру, тіпті адамгершіліктен 

алшақ істерге де ақшаны араға салатын 

фактылар аз кездеспейді. 

Меніңше, бүгінгі мемлекеттік қызмет-

те жүргендер нарықтың қайшылықты 

жақта рынан қашып, халықтың мүддесіне 

бет бұрса, қоғамымыз әлдеқайда ізгілік-

тене, к�ркейе түсер еді. Қазір біздің ел 

сыбайлас жемқорлықтан 180 мемлекеттің 

ішінде 120-сыншы орын алады. Бұл 

бағыт тағы бүгінгі еліміздегі күрес сүттің 

к�бігін алғандай ғана әсер етуде. Елбасы-

м ы з д ы ң  с ы б а й л а с  ж е м қ о р л ы қ п е н 

күрес бағытындағы берік ұстанымы 

үшін күресудің орнына басқаны былай 

қойғанда, күнделікті интернеттен ұсталып 

жатқан мемлекеттік қызметкерлерді аз 

кездестірмейміз. 

Мемлекеттік қызметтегілер Мұстафа 

Ш о қ а й д ы ң :  « С а я с а т т а ғ ы  е ң  ү л к е н 

бақытсыздық – объективті қиындықтар 

мен кемшіліктерін к�ре білмеушілік, 

әдейі к�ргісі келмеушілік. Батыл қоғам 

қайраткері сұңғыла саяси шешен бо-

луы мүмкін. Егер саяси жұмыс үстінде 

қажетті істі  орындауда қиындықтар 

мен жіберілген қателерді к�ре алмасаң, 

батылдығың – қарапайым қиянатқа, 

шешендігің сандыраққа айналып кетеді. 

Біз, түркістандықтар, міне, осы қауіпті 

жағдайдан дәйім қашуымыз керек» деген 

�сиетін де терең түсініп жатса, әсте артық 

болмас еді. Бүгінгі мемлекеттік кадрлар-

ды дайындайтын жүйенің толыққанды 

қалыптаспай отырғанында бұл талаптың 

ерекше мәнді екеніне дау жоқ.

Қай қоғам болмасын оның тағдыры, 

ең алдымен, зиялылардың назарында 

 болатыны белгілі. Сондықтан да Мұстафа 

Шоқай с�зімен айтқанда, олардың 

«міндеті ұлы да қасиетті болуы себепті �те 

ауыр». Сол себепті де ол «дүниежүзінде 

 зиялыларсыз ұлтқа айналған халықтың 

саяси, әлеуметтік бірлігі болған емес, 

сондай-ақ халық бұқарасынан қолдау 

к�рмеген зиялы қауым ештеңе істей 

алмайды» деп кесіп айтқан. Сондықтан 

халықты ұлт деңгейіне к�теріп, оны 

жат үстемдіктің тепкісінен құтқарып, �з 

мекемелеріне �зін ие етіп, тәуелсіздік 

сияқты негізгі мақсатқа жету үшін ұлттың 

зиялы қауымы мен халық бұқарасы ара-

сында бір ортақ сана болуы керектігіне 

назар аударады. 

Мұстафа Шоқай Батыс мектептерінде 

тәрбиеленген зиялылардың �з халқына 

ұлттық тәрбие беріп жарытпайты-

нын және халық та олардан пәлендей 

бір ұлттық тәрбие алып жарымайты-

нын, �йткені Батыс тәрбиесін алған 

зиялылардың аянышты жері – рухани 

жақтан �з халқына �гей болып қалатынын 

ескертеді. Бұдан түйетін қорытынды 

– бүгін шетелде оқу дың мүмкіндіктері 

мол болып жатқанда жаста рымыздың 

ұлттық рухтан молырақ сусын дауына 

ерекше к�ңіл б�лген ж�н. Ал ұлттық 

рухтың негізі – ұлттық тіл екені бесене-

ден белгілі. Қазіргі шетелде білім алған 

жастарымыздың, жас мамандарымыздың 

бірсыпырасы �з ана тілінде еркін с�йлей 

алмайтыны к�ңілді к�ншітеді. Nйткені 

олар ондай лауазымды қызметке бару 

үшін қазақ тілін білу міндетті емес екенін 

жақсы біледі. 

Міне, осыларды айта келіп, тағы 

да жалынды публицист, заңгер-ғалым, 

халықаралық дәрежедегі саяси күрескер 

энциклопедиялық білімдар, терең ой-

шыл Мұстафа Шоқайдың, �з ұлтының 

тәуелсіздігі мен азаттығын ойлаған бүкіл 

Алаш алыптары сияқты, �шпес мұраттары 

мен идеяларын қазіргі тәуелсіз еліміздің 

шындығынан туған Елбасымыздың ой 

тұжырымдарымен астастыра отырып қана 

рухани жаңғырып, ғасырлар күресіп, қол 

жеткізген тәуелсіздігімізді тұғырлы ете 

алатынымызды қатаң ескеруіміз қажет. 

Bбдіжәлел БBКІР, 
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда

мемлекеттік университетінің
Мұстафа Шоқай ғылыми-зерттеу
орталығының ғылыми жетекшісі,
саяси ғылым докторы, профессор

ан алынып, жан-

не талданған қазақ,

ағылшын, француз,

дегі шығармалары

ңғыш жарық к�рді. 
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Мұстафа 

ҰЛТТЫҚ РУХСЫЗ 
ҰЛТ ТӘУЕЛСІЗДІГІ БОЛМАЙДЫ

ШОҚАЙ: 

шығарылған, сонау кеңестік кезеңнен 

жалғасып келе жатқан жалаға нақты 

 жауап берген еді. Ол неміс қарулы күштер 

құрамында армяндардың, грузиндердің 

және кавказ мұсылмандарымен бірге 

түркістандықтар легионын құру  туралы 

Гитлердің бұйрығының 1941 жылғы 

желтоқсанның 22-сі күні шыққаны еді. 

Ал Мұстафа Шоқай бір апта к�рсетілген 

ем еш нәтиже бермей, 27 желтоқсанда 

Виктория ауруханасында соңғы сапарға 

аттанды. 

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й д ы ң  Т ү р к і с т а н 

 легионын құруға қатысы туралы мәселеге 

тегіннен-тегін тоқтап отырған жоқпыз. 

Осыдан үш-т�рт жыл бұрын   Астана 

қ а л а л ы қ  м ә с л и х а т ы н д а  М ұ с т а ф а 

Шоқайдың атын қаладағы №51 орта мек-

тепке беру туралы ұсыныс қаралғанда, 

біреуі ғылым докторы, профессор, екіншісі 

кейін Парламент Сенатына депутат болып 

сайланған мәслихат депутаттары оны 

Түркістан легионымен байланыстырып, 

ұсынысты �ткіздірмей қойған болатын. Ең 

�кініштісі, қалған депутаттың бірде-біреуі 

Алаш алыптарының бірі ғана емес, бірегейі, 

аты әлемге танылған Мұстафа Шоқайды 

қорғай алмады. Біз осындай қазақпыз 

ғой. Ал Сыр бойының басты қаласы 

Қызыл ордада аймақ басшылығының 

к�мегімен Мұстафа Шоқай ескерткіші 

бой к�тергенде жаңылыс емес, тікелей 

жағымсыз үн қосып қалғандар да болмай 

қалмады.

Мұстафатану ғылымы ұлы күрескердің 

�з Отанынан бұрын шет елде, �зі ар-

найы он шақты мақала жазып, кезінде 

тәуелсіздік алғанына ерекше қуанған, 

кейін оны қызғыштай қорғаған, шіркін 

Түркістан да осындай азат болар ма екен 

деп армандаған Түркия елінде алғаш 

қалыптасты. �рине, менің қолымда ол 

елдегі Мұстафа Шоқай туралы еңбектер 

жоқтың қасы. Дегенмен, белгілі шетелдік 

мұстафатанушы �бдіуақап Қараның 

«Мұстафа Шоқай: �мірі, қызметі, шығар-

ма шылығы» атты түрік тілінен 2004 жылы 

қазақшаға аударылған еңбегі мені к�п ойға 

жетелейді. Осы кезге дейін ғылыми, тари-

хи айналымда бола бермеген тың деректер 

мен мол мәліметтермен сипатталатын 

бұл монографиямен таныспай Мұстафа 

Шоқайды толық білдім деу қиын.

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й д ы  ж а н - ж а қ т ы 

зерттеудің келесі бір айрықша бетбұрыс 

кезеңі К�шім Лекерұлы Есмағамбетовтың 

есімімен тікелей байланысты. Ол берісі 

Түркістан аймағының, арысы бүкіл түркі 

жұртының тәуелсіздігін ту еткен, �мірінің 

соңғы күреске толы жиырма шақты жы-

лын сонау Еуропаның т�рінде �ткізген 

қайсар тұлғаның шетел дік мұрағаттар мен 

кітапханаларда сақ талған �мірі мен қызметі 

туралы мәліметтер мен шығармаларды 

зерттеп,  соның нәтижесінде  30-ға 

тарта ғылыми мақалалар жазды. 2006 

жылы екі томдық «Мұстафа Шоқайдың 

эпистолярлық мұрасы» атты жинақты 

шығаруға ғылыми жетекшілік жасады. 

2008 жылы к�лемі 30 баспа табақтан астам 

«�лем таныған тұлға» атты монография-

сымен К�шекең Мұстафа атын азын-аулақ 

білетінді де, атақты саясаткерді зерттеу 

объектісі етіп жүргендерді де елең еткізді.

Осы ерекше шығармашылық қайрат 

иесінің жетекшілігімен 2012-2014 жыл-

дары Мұстафа Шоқай мұрасының жал-

пы к�лемі 400 баспа табақ 12 томдық 

толық жинағы жарық к�рді. Мұстафатану 

ғылымына қосылған теңдесі жоқ бұл то-

лымды жинақтың басты ерекшеліктері 

мен жоғары деңгейлігін бірнеше фактор-

лармен анықтауға болады. Біріншіден, 

Мұстафа Шоқайдың Франциядағы 

жеке мұрағаттық қорынан, Nзбекстан, 

Қазақстан, Германия, Түркия және т.б. 

басқа Алаш жетекшілерінің мұраларымен 

салыстырғанда байқау қиын емес. 

Бірінші том М.Шоқайдың �мірі мен 

қызметіне арналған да, қалған томдарын-

да шығармашылық және эпистолярлық 

мұралар берілген. Үшіншіден, зерттеу-

шінің терең білімді,  ғылымға адал, 

�зіндік әдіс тәсілі қалыптасқан зерделі 

тарихшы, әлеуметтанушы, саясаттанушы, 

халықаралық деңгейдегі саяси сарапшы 

ретінде к�рсете білгендігі. 

Міне, осындай Мұстафа Шоқайдың 

тұтас болмысын абзал азамат, қағидатты 

ғалым К�шім Есмағамбетов бірнеше жыл 

тынымсыз және жүйелі талдап, бұрын әр 

қырынан зерттеліп жүрген әлем таныған 

қайсар саясаткердің шынайы адами, 

күрескерлік һәм шығармашылығын ба-

рынша аша түсіп, отандық мұстафатану 

ғылымын жаңа деңгейге к�терді. Бірінші 

томның «М.Шоқай дүниетанымының 

қалыптасу», «Бостандық үшін күрес 

жолында», «Түркістаннан Парижге», 

«Ұлттық қозғалыстың ұйымдық негіздерін 

қалау және стратегиясы мен тактикасын 

айқындау», «М.Шоқай – энциклопедист 

ғалым» атты тарауларынан-ақ к�рініп 

тұрғандай, Мұстафа Шоқайдың �мірі, 

саяси қайраткерлігі мен шығармашылық 

қызметі жан-жақты ашылған. Бұрын әр 

қырынан зерттеліп келген М.Шоқайдың 

шынайы да күрделі тұлғасын аша түсіп, 

�з тұғырына қондырғандай әсер етеді.

Бұл бағыттағы К�шім Есмағамбетовтың 

еңбегі атақты ақын �білда Тәжібаевтың 

әдебиет зерттеушісі Мардан Байділдаев 

ж�нінде «бір  �зі  б ір  институттың 

жұмысын атқарды» дегенін еріксіз еске 

түсіреді.

Қазағым айтатындай, сегіз қырлы, бір 

сырлы Мұстафа Шоқайдың қайраткерлік 

болмысын әлі де аша түсу алдағы күрделі 

де қасиетті міндет бола беретініне дау 

жоқ. Ендігі мұстафатану ғылымының 

келер белесі  оның шығармашылық 

мұрасын жүйелі зерттеумен байланысты.

К�шекең с�зімен айтқанда, «қайраткерлігі 

мен ғұла малығына, мәмлегерлігі мен 

шешен дігіне, дүниетанымы мен идеялық 

мақсат-мұраттарына, адамгершілік биік 

қасиеттеріне тірі куә іспеттес аса құнды 

шығармашылық мұрасы» әлі  талай 

зерттеушілерге тақырып болады. 

Шынында, Отаны тәуелсіздікке  жетсе, 

тек саяси үгіт ісімен айналысуды ой лаған, 

елінің «тарихы және басқа �лке халықтары 

туралы кітаптар жазумен шұғылдануды» 

армандаған энци к лопедиялық білімдар 

ойшылдың мол идеяларын, тұрлаулы 

тұжырымдары мен асыл аманаттарын 

бүгінгі ұрпаққа жеткізу – ендігі алда тұрған 

абзал парыз да, ұрпақ қарызы да дегіміз 

келеді. 

Осы бағыттағы кейбір ойларымызды 

ортаға салсақ. Түркістан ұлт-азаттық 

күресінің түпкі мақсаты – ұлттық мемлекет 

құру болатын. Сондықтан Мұстафа Шоқай 

ұлттық еркіндік пен дамудың алғышарты 

болуға тиісті ұлттық дербес мемлекет құру 

қажеттігіне �з кезінде қайта-қайта оралып 

отырған. «Яш Түркістан» журналының 

1929 жылғы №1 санында жарық к�рген 

«Біздің жол» атты мақаласында автор 

Түркістанның бодандықтан құтылуы 
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Мақаланы оқыған соң авторға 

жолықтық, таныстық. Содан бері 

әлденеше рет кездесіп әңгімелесіп, 

пікір алмастық. Шығысында «Хангелді 

қорымы» дейтін қорым барын білген соң 

басына баруға келістік. Мәтжан ағамыз: 

«Пұсырман, Саңырық әулие лердің �мір 

сүрген уақыттары шамамен біреуінікі 

ХVІІ-ХVІІІ ғасыр, екіншісінікі ХVІІІ 

ғасыр деп жобалаймын. Түйгенім сый-

құрметке лайықты тұлғалар, ұрпақтары 

табылып, ескеркіш-белгі қойылса ж�н 

болар еді» деді. Ағамыз мамандығы 

бойынша математик, дәлдікті сүйеді.

Сондықтан �з ойымызды дәлелдеуде 

нақты деректерге сүйендік. Қазақ тари-

хында ХVІІ-ХVІІІ ғасырда �мір сүрген 

Пұсырман Қангелдіұлы, ХVІІІ-ХІХ 

ғасырда �мір сүрген 3 (үш) Саңырық бар. 

�уелі Пұсырманға тоқталайық.

Бірінші дерек, Ақт�бе энцикло-

педиясында: «Айтұлы Қабақ (шама-

мен 1611-1689жж.)» деп таңбаланған. 

Қабақтан – Хангелді, одан – Пұсырман.

Пұсырманның �мір сүрген уақыты  

– он сегізінші ғасыр. Атақты «Мың 

бала» кинофильміне �зек болған ақын 

Нұрмағанбет Қосжанұлының Шектіден 

шыққан Сартай батыр туралы жазып 

қалдырған «Сартай батыр» дастанында:

«Бақтыбай мен Пұсырман, 

Жау жарағын түйінген. 

�білқайырға қосылды, 

Қаһарға мінген жиынмен, 

Қарасақал ерлері, 

Сексеуілдей қақталған. 

Үш мың кісі Ш�мекей, 

Елемес, Аман шығарған, 

�лім қосқан он мыңнан...» деп 

жырланады. (Алматы, «Сартай батыр», 

1998 ж.). Осы кітаптың 120-бетіндегі 

түсініктерінде Қабақтың немересі 

Бақтыбай туралы: «Бақтыбай батыр (1697 

– �.ж. беймәлім) шежіре бойынша Ал-

тын Орданы билеген, үлкен Ноғай 

ордасының (Кіші жүздің) негізін 

қалаған Едігеден тарайды» десе, 

Пұсырман Хангелдіұлы турасында, 

«�білқайыр ханның батырларының 

бірі, шежіре бойынша Едігеден та-

райды» деп таңбаланған.

Екінші дерек, 2000 жылы Ақт�бе 

қала сында басылған «Жарас Мерген 

Пұсырманұлы» атты кітапта: «...Сол 

Қалдыбай ханның інісі Пұсырман батыр 

Бұланты �зенінің бойындағы шайқасқа 

қатысқан. Бұл соғыс тарихта 1727 жылы 

болған. Осы ұрыста әйгілі Бақтыбай 

батырмен тізе қосып қимылдаған 

Пұсырман батыр  туралы «Егемен 

Қазақстан» газетінде жезқазғандық 

�лкетанушылар С.Қожамсейтов пен 

Ш.Аймышев «Бороди номен бірдей 

Б ұ л а н т ы »  д е г е н  м а қ а л а  ж а з ғ а н . 

Онда «Шектіден Сартай бастаған 

мың қаралы бозбала жігіттерді ұрыс 

�неріне машықтандырып, қолма-қол 

шайқастары кірістіріп отырған» де-

ген дерек келтіреді. Сонда: «Бұл елдің 

жігіттері жоқ па?» деп сұраған ағайын-

дарға Байжан би: «Бар ғой... Бақтыбай 

мен Пұсырман Шектінің туын жығар 

деймісің?!» деп зор сеніммен айтуы қол 

бастаған батыр бабалардың айдынын 

асырып тұр емес пе?!» деп жазылған.

Үшінші дерек, ХVІІ ғасырдың аяғы 

мен ХVІІІ ғасырдың басындағы Батыс 

Қазақстандағы саяси-әлеуметтік ахуал 

және «Жарас Мерген Пұсырманұлы» 

атты аймақтық ғылыми-практика-

лық кон фе  ренцияның материалда-

ры» жи на ғында (Ақт�бе, 2009 жыл)

Х.Дос мұха медов атындағы Атырау 

мемлекеттік университетінің про-

ректоры, тарих ғылымының докторы, 

профессор �білсейіт Мұхтар: «Жарас 

Мергеннің бабасы Пұсырман да 1726 

жылғы Бұланты, Білеуті шайқастарына 

қатысқан...1748 жылы 6 шілдеде Орск 

қорғанына А.И.Тевкелевпен кездесуге 

бір топ шекті руының �кілдері келеді. 

Олардың ішінде Қара батыр, Бейімбет 

батырдың ұлы Шығырбек, Бақтыбай 

батырдың баласы Асан және шекті 

руының ақсақалы Пұсырман болған. 

Орыс деректері «Кощей Бусурман» деп 

жазады. Қазақ-орыс с�здігінде «қощей» 

– Қыдыр немесе ұзын бойлы арық адам» 

деп аударылған... Кездесу соңында Қара 

батыр, Асан батыр, Шығырбай батыр 

және Пұсырман түрлі марапатқа ие 

болған («История Казахстана в русских 

источниках ХVІ-ХХ веков», ІІІ том, 

Алматы, 2005. Стр. 187-188). �білқайыр 

хан �лтірілгеннен кейін к�п ұзамай 

ғой, мен соған да ырзамын, соны қазанға 

сал» депті. �йелі мен атамыз Пұсырман 

үйге кіргенде қонақ далада еді. Айтқан 

жерден талқанды  тауып, су құйып, тұз 

салып аса бастайды. Аз тағамның �зіне 

қазан тасып, кенерінен асып т�гіледі. 

Атамыз қонақты асқа шақырайын десе, 

ақсақал далада жоқ екен. Сонда атамыз 

Пұсырман: «Е-е, бұл Қыдыр болды» 

деген екен. С�йтіп, атамыз Пұсырман 

Қыдырды екі к�рген деген с�з қалған».

Ел аузындағы һәм жазба деректерде 

Пұсырман �зінің бес баласының, олар-

дан туған балалардың негізгі қасиеттерін 

алдын ала болжағаны, ол болжамы 

ақиқатқа айналғаны тура айтылады. 

А т а л ғ а н  д е р е к т е р г е  с ү й е н с е к , 

 Пұсыр ман – батыр, Қызырды екі к�рген 

әулие адам.

Енді үш Саңырыққа келейік. Екі 

Саңы  рықтың тарихын жақсы білетін 

руының шежіресі» атты 700 беттік 

кітабына үңілдік (4 томдықтың бірінші 

томы). Мұндағы «Діни қайраткерлер 

мен әулиелер» деген тарауда Олжабай 

Саңырықтың аты аталмайды. «Ба-

тырлары» деп аталатын тараудан да 

атын таба алмадық. Бұл Аманғали оны 

білмейді екен дейін десек, кітаптың 

724-бетінде Құлдың алты баласын 

таратқанда Саңырықты бірінші атай-

ды. Алайда батыр демейді, би демейді, 

әулие еді демейді. Саңырықтан �йсейіт 

деп к�рсеткен.  Тағы бір нұсқада 

Саңырықтың баласы �йсейіт емес, 

Басықара батыр делінгендігін жазады. 

�йтсе де, А.�міржанұлы Саңырықтың 

баласы �йсейіт екендігіне басымдық 

беріп, оның үш баласының атын атап, 

Құлмамбет шайырдың деректі �леңінен 

үзінді берген. А.�міржанұлы �зінің 

шежірелер жинағының екінші томының 

229-275,467-470 беттерінде Таздың ба-

тырларын, 275-306, 456-461 беттерінде 

әулеттің әулиелері мен билерінің толық 

тізімін береді, мұнда да Саңырық деген 

есім кездеспейді. Бұдан шығатын түйін, 

Олжабай Саңырық – батыр, әулие емес.

 Шектілердің к�ші-қонысы тура-

лы тарихи деректерді сүзе қарағаны-

мызда т� мендегі жайттарға кездестік. 

1803 жылы Ресей тыңшысы поручик 

Я.П.Гавердовский Сарышоңай мен 

Мұсыл ман билерге �лімұлы – шек-

тінің тілеу, қабақ, назар мен шүрен 

б�лімдерінен 8000 түтін бағынады деп 

хабарлай келіп: «Кочевья: зимние – по 

реке Эмбе, в песках Барсуккум и по 

запад ной стороне Аральского моря до 

города Конрата; летние – к северу от 

реки Эмбы, по реке Темиру и в вершинах 

рек Сагыза, Уила, Хобды и Илека» деп 

жазады. 

«Алаш» тарихи-зерттеу орталығы 

2 0 1 0  ж ы л ы  ш ы ғ а р ғ а н  « Қ а з а қ 

 ру-тайпаларының тарихы», Қаракесек 

бірлестігі» атты кітаптың, 13-томының 

екінші кітабының 121-бетінде: «...

� л і м ұ л ы  т а й п а л ы қ  б і р л е с т і г і н і ң 

басқа да руларына қарасты 22 мың 

түтін жазғы маусым кезінде Каспий 

жағалауларына дейін жайлады, Ембі, 

Темір, Сағыз, Ойыл, Қобда �зендерінен 

Жайық �зендеріне дейін жүрді» делінген. 

Белгілі тарихшы ғалым �.Мұхтар 2009 

жылы «Ақт�бе» газетінде жариялаған 

«Биліктің бір тұлғасы – Сарышоңай 

би» деген к�лемді зерттеу мақаласында 

генерал-губернатор Г.С.Волконскийге 

генерал-майор Д.И.Герценбергтің 1807 

жылы 28 тамызда жазған рапортын 

дерек ретінде ұсынады. Ол рапорт-

та: «Ойыл бойындағы Сарыш оңай, 

Мұсылман билер, Сары Қобдадан ахун 

Мұхамеджандар Тамдык�лге к�шіпті 

дегенді естіп, артынан барлаушылар 

жібердім» деген жолдар бар. 1350 адам, 

3 артиллериядан тұратын қарулы күшті 

басқарып, Қаратай сұлтанды қолдаған 

шектілерді жоюға шыққан генерал 

Д.И.Герценбергтің бұл рапортын, пат-

ша тыңшысы Я.П.Гавердовскийдің 

хабарламасын күмәнсіз деп қарасақ, 

шектілердің сол уақытта Ойыл бойын 

жайлағаны да күмәнсіз. Демек, жасы 

жеткен Шекті Пұсырман дүниеден озып, 

осы жерге жерленген деуге негіз бар. 

Сондай-ақ Саңырық әулие нің ата сының 

қасында жатуы да қисынсыз емес.

Осындай байламға келген біз сәті 

түсіп, қыркүйек айының 28-і күні жолға 

шықтық. Жолбасшы Мәтжан ағамыз, 

қосшымыз Болат Медеубаев деген ініміз, 

жолай К�птоғай ауылынан 82 жастағы 

Сағынғали Cарин ағамызбен осы �ңір-

де археологиялық зерттеу жұмысын 

жүргізіп жатқан «Ақт�бе облыстық 

тарихи-мәдени мұраларды зерттеу, 

қор ғау және қайта қалпына келтіру» ор-

та лығының басшысы Аслан Мамедов 

бастаған бірнеше адам қосылды.

Т�бедегі екі бейіт те құлаған, жұқа-

насы қалған. Ескісінің ізінде қалақ-

тастар жатыр. Жаңалауының бағзы 

заманда шикі кірпіштен қаланғандығын 

әйгілеп, шашылған ұсақ б�лшектері 

к�зге түседі. Маман ретінде Аслан 

 Мамедовтен сұрағанымызда: «Дәл айту 

қиын, к�нелеу бейіт 18 ғасырдыкі.

Екіншісі 19 ғасыр, себебі шикі кірпіш 

осы ғасырдікі екендігін к�рсетеді» деді.

Демек, біріншісі – Пұсырман әулиенікі, 

екіншісі – Саңырық әулиенікі. Бұдан 60 

шақырымдай жерде «Хангелді қорымы» 

орналасқан.Қасында «Қарабас» деп 

аталатын шағын �зен бар, Ойыл �зеніне 

құяды.

М.Орынбаевтың мақаласы «Ана тілі» 

газетінде жарияланған соң, Таз руынан 

шыққан Құл ұрпақтары тездетіп жаз ор-

тасында бейітке темір қоршау орнатып, 

белгітас қойып тастапты. Біздіңше, бұл 

– зерттелмей асығыс атқарылған шаруа.

Сонымен, біз әуелі Пұсырман мен 

Саңырықтың туыстық жағын к�р-

сеттік, одан соң екеуінің әулиелігін 

ай қын дадық, сосын бұлардың Ойыл 

бойын дағы қоныстарды мекенде гендігін 

дәлелдедік.

Түйіп айтқанда, Саңырық т�беде 

жатқандар шекті Пұсырман мен оның 

немересі әулие Саңырық деген байламға 

келдік. Осы жазғанымыз қоғамдық пікір 

туғызып, басқадай ойы, дерек-дәлелі 

бар адамдар болса �з пікірін айтар деген 

ойдамыз.

Аманғали МҰХАМБЕТУЛИН,
�лкетанушы,

Жұма-Назар АСАН,
филология ғылымының докторы, 

профессор
АҚТNБЕ

тағдыры
«Егер ауылыңның маңында ескі 
атауы бар бір төбе болса, соны 
зертте. Тарихи зерттеудің үлкен-
кішісі болмайды. Ұлттық тарихыңды 
тану осыдан басталады». 

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ 

Атамыз 
Пұсырманның малы жоқ, 

жарлы кезі екен. Сол уақытта 
Қабақ руы малдан жарлы болған. Бір 

күні ертелетіп атамыздың үйіне ақсақал 
келеді. Есен-түгел сұрасып, кіріп келген 

қонақты қарсы алып, мал союға жандығы 
жоқ. Атамыз қиналса керек, жалғыз бурасын 
сойғысы келсе, оны қонақ сойғызбаған дейді. 
Бураны соймаққа ыңғайланып, пышағы мен 

арқанын алып далаға шыққанда қонақ та 
ере шығып: «Уа, ардақтым, кеуліңе рақмет, 

малыңа тиме, үйіңде кебеженің ішінде 
бір қасықтай бидай талқан бар ғой, 

мен соған да ырзамын, соны 
қазанға сал» депті.

Нұралы ханмен қатар Батыр Қайыпұлы 

да хан болып к�теріледі. 1748 жылдың 

соңғы айларындағы осындай саяси 

оқиғаға шекті руының біраз адамдары 

қатыс қан. Мәселен, Қарабай, Аталық, 

 Боранбай,  Қалыбай,  Жаңбыршы, 

Тұттыбай, Қарабас, т.б. (ОрОММ. 3к. 

18-іс, 288-311п.п.) Біздің ойымызша, 

осы тізімдегі Қалыбай, Қарабастар – 

Жарастың ағалары, Пұсырманның бала-

лары болса керек» деген дерек келтірген. 

Пұсырманның балалары – Қалыбек, 

Қарабас, Жарас, Nмір, Сексен екені 

белгілі. Қарабас пен Жарас – ағайынды 

адамдар.

Т�ртінші дерек, осы жинақта та-

рих ғылымының кандидаты, доцент 

С . Б . Қ ұ р м а н а л и н :  « Б а т ы р   Ж а р а с 

әкесі Пұсырманмен бірге 1710 жылы 

Қарақұмда �ткен бүкіл  қазақтың 

құрылтайына қатысып, атақты табын 

Б�кенбай батырдың тарихқа мәлім 

даңқты с�зінен жігерленген» дейді.

Мәтжан аға Орынбаев былай дейді: 

«Қазақтың тарихында ХVІІІ-ХІХ 

ғасырларда туған жерін шетел басқын-

шыларынан қорғаған Саңырық атты 

екі батыр болған. Біріншісі – 1730-1760 

жылдары қалмақтарға қарсы соғыстың 

қаһарманы. Бұл Саңырық Ошақты ру-

ынан. Екіншісі – ХVІІІ және ХІХ ғасыр 

қиылысында �мір сүрген, Кіші жүздің 

абдал тайпасының Олжабай б�лімінен 

шыққан Саңырық». 

Енді үшінші Саңырыққа келейік, 

бұл – Пұсырманның Сексен дейтін 

баласының ең үлкені,  бауырына 

басқан немересі. Батыр емес, әулиелік 

дарыған тұлға. Саңырықтың әулиелігі 

турасында сан түрлі тарихи аңыз 

бар, соның бірі «Айман-Шолпан» 

эпосының басты кейіпкері К�тібарға 

қатысты. Шалқар қаласында басы-

лып шығарылатын «Шежірелі �лке» 

газетінде 2016 жылы жарияланған 

ауданның құрметті азаматы, шежіреші 

Оразбай �ділбаевтың «К�тібар мен 

Арыстан» деген тарихи-танымдық 

мақаласында бозбала К�тібардың 

Саңырық әулиеден батаны қалай 

алғаны баяндалады. Мұнда: «К�тібар 

�се келе Саңырықтың батасын алу-

ды армандайды... Жазғытұры ел 

к�л жағалап қонып жатқанда ауыл 

ақсақалдары бір-бірімен табы-

сып, шұрқырасып, ауыл жағалап, 

«қоныс жайлы болсын» айтып 

жатады. Сол кезеңде қасында 

бір топ адамдары бар Саңырық 

атамыз да ауыл аралап жүрсе ке-

рек. Орайын тапқан К�тібар бір 

үлкен дуадақты атып алып, б�ркін 

к�зіне баса киіп, шауып келіп, ата 

қанжығасына байлай салып: «Ата 

батаңды бер» деп, Саңырықтың ба-

тасын алады. Қолды қайырып салып, 

сақалды бір сипап: «Мынау қай бала?» 

деп сұрапты. «Бұл Бәсеннің К�тібары 

ғой» депті қасындағылар. «Ой, батам-

ды бермеспін деп жүр едім, қапыда 

алдың, алсаң ал, халқыңа қайырымды 

бол» деп ризалығын білдіріпті.

К�тібар Саңырықтың батасын ал-

ғанда сол алақанын т�мен, оң ала қанын 

жоғары жайыпты. «Неге екі ала қаныңды 

бірден оңынан жаймадың?» деген-

де: «Сол алақанына қан уыстап туды» 

деп батасын бермей жүр еді, әулие нің 

аруағына адал болғым келді. Саңы-

рықтың бір алақанға берген батасы да 

бір адамның �міріне жетеді» деген екен.

Қысқасы, Қызырды екі к�рген 

Пұсырманның бауырына басқан баласы 

Саңырық – әулие болған адам.

Осы жағдайларды екшей келе, қатар 

жатқан екі әулиенің қабірі әкелі-балалы 

Шекті Пұсырман мен Саңырық бо-

луы әбден мүмкін деген ойға келдік. 

Байұлының Таз  руынан шыққан 

Олжабай Саңырықты індете тексе-

ру мақсатында 2009 жылы Ақт�беде 

басылған Аманғали �міржанұлының 

ғылыми дерекке табан тіреген «Таз 

Бесінші дерек, елдің шежіреші қарт-

тарының бірі,марқүм Амантай Шотов-

тың аталған ғылыми жинақта т�мендегі 

с�зі берілген: «Пұсырман атамыз Қыдыр-

ды екі рет к�рген. Біріншісінде ертеңгісін 

шал ерте тұрып дәрет алайын десе, түнде 

су толтырып қойған құманның суы ұйып 

қалған екен, сол құмандағы ұйыған 

суды толығымен ішкен. Сол себептен 

Қабақ руының ішінде тұқым к�бі осы 

Пұсырман атамыздың ұрпақтары дейді 

ақсақалдарымыз. 

Атамыз Пұсырманның малы жоқ, 

жарлы кезі екен. Сол уақытта Қабақ 

руы малдан жарлы болған. Бір күні 

ертелетіп атамыздың үйіне ақсақал 

келеді. Есен-түгел сұрасып, кіріп кел-

ген қонақты қарсы алып, мал союға 

жандығы жоқ. Атамыз қиналса ке-

рек, жалғыз бурасын сойғысы келсе, 

оны қонақ сойғызбаған дейді. Бураны 

соймаққа ыңғайланып, пышағы мен 

арқанын алып далаға шыққанда қонақ 

та ере шығып: «Уа, ардақтым, кеуліңе 

рақмет, малыңа тиме, үйіңде кебеженің 

ішінде бір қасықтай бидай талқан бар 

Сол шаралардың бір де бірі Аягүл 

Т�реқызынсыз �тпейді десем, артық 

айтқандық емес. Ол кісі кез келген 

шараға әр беретін, сән беретін сияқты. 

�р кезде президиумда с�йлеген с�зі 

к�пшіліктің ойынан шығып, халықты 

бір серпілтіп тастайды. Орнымен 

айтқан  ойлары қашанда ұлт және халық 

мүддесімен астасып жатады. Матема-

тика пәнінің мұғалімі бола тұра, тіл 

мәселесіне бейжай қарай алмайтын 

ұлтжанды қасиеті туралы ерекше айтуға 

болады. 

Білім саласындағы жаңа лық тар, тіл 

туралы жиындар, мектеп мәселесінде 

қозғалатын талқы лаулар, Елбасының 

Жолдауын жүзеге асыру барысын-

да атқарылатын шаруалардың басы-

қасында Аягүл апайымыздың жүретіні 

– мен үшін заңдылық сияқты болып 

к�рінеді. Nйткені ол кісі – ұлтқа қызмет 

етуді басты орынға қойған адам. Бір 

кездесуде Аягүл Т�реқызының: «Мек-

теп мәселесі, оқу, оқыту мәселесі 

к�терілетін жерге келуден мен шарша-

маймын, қалайда уақыт тауып келемін» 

деген с�здері маған �те қатты әсер 

етті. Шынында да, ұстаздық етуден 

жалықпай, �мірлік тәжірибесімен, 

кәсіби біліктілігімен б�лісіп жүрген 

Аягүл Т�реқызы сияқты ұлт зиялы-

лары к�п болса, Қазақстан Мәңгілік 

Елге айналары с�зсіз. «Біріңді қазақ 

бірің дос, к�рмесең істің бәрі бос» деп 

Абай хакім жырлағандай, елге еңбегі 

сіңген, азаматтармен қатар жүріп, 

толағай табыстарға қол жеткізген Аягүл 

апамызды Дома лақ Анадан даналық 

дарыған, батырлар жырындағы ақылына 

Қыздар университетінің ұжымы 

мен студенттері қатысқан  жиынды 

о қ у  о р н ы н ы ң  р е к т о р ы   Г а у х а р 

 Ал дамбер генова кіріспе с�збен ашты. 

Ол �з с�зінде қаламгердің қазақ әдебие-

тін дегі орны мен шығармашы лығына 

тоқталды. 

– Nткенге к�з салсақ, қазақ әдебие ті-

нің тарихында �мірін әдебиетке арна ған 

әйелдер аз емес екенін к�реміз. Мәриям 

Хакімжанова, Зияш Қалауова, Фариза 

Оңғарсынова, Марфуға  Айтқо жина, 

Ақұштап Бақтыгереева, Қанипа Бұғы-

баева, Күләш Ахметова есімдері – бұл 

с�зімізге айқын дәлел. Осы тізімнің 

к�ш басында, алдыңғы сапында тұрған 

ұлт әдебиетінде �зіндік �рнегі бар 

нәзікжандылардың бірі һәм бірегейі – 

Шәрбану Бейсенова. Азаматтық үнінің 

айқындығымен, нәзік сыршылдығымен 

ерекшеленетін Шәрбану Қонақбай-

қызының шығармалары туған елді сүю, 

адалдық, достық, махаббат сезімдерін 

арқау етеді. Ардың ісі саналған әдебиет 

арқылы тұтас бір ұлтты тәрбиелеуге 

үлес қосып келе жатқан қазыналы 

қалам герлерге деген ордалы оқу орны –

Қыздар университетінің ілтипаты ерек-

ше. Бүгінгі жиын соның нақты айғағы 

десек артық айтқанымыз емес, – деді 

Г.Алдамбергенова.

Сонымен қатар шара барысында 

жазушы, халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының иегері Сара Латиева, 

қаламгер, журналист Заря Жұманова 

Шәрбану Бейсенованың қаламгерлік 

қолтаңбасы турасында әңгіме �рбітіп, 

естеліктерімен б�лісті. Жиында уни-

верситет студенттері жазушыға қыз бала 

тәрбиесі, бүгінгі әдебиеттің жай-күйі 

және �зінің қаламгерлік жолы жайында 

сұрақтар қойып, толымды әрі пайымды 

жауап алды. 

Айта кетейік, Шәрбану Бейсенова-

к�ркі сай, азаматына сенімді серік бола 

білген Гүлбаршын, Құртқа сынды ару 

қыздардың бекзаттығы бойына сіңген 

бүгінгі қазақ қыздарының үлгі тұтар 

бейнесі деуге әбден болады. 

Алматы қаласының мектеп дирек-

торлары кеңесінің т�райымы ретінде 

Аягүл Т�реқызы к�п мәсе ле лердің 

шешілуінің басында �зі жүріп, кеңес 

мүшелеріне бағыт-бағдар беруден 

жалыққан емес. �р мекеме басшысы 

Аягүл апайдың айтқан кеңесін қалт 

жібермеуге тырысады. 

М е д е у  а у д а н ы н а  М ә н ш ү к 

 Мә метова атындағы №28 лицейге 

 ауысып, қызметке келген сәтімде кез-

дескен қиындықтарымның шешімін 

бірге іздесіп, қолдау к�рсетіп, демеу 

болған бірден-бір жан – Аягүл апай. 

Мектебімізде �ткізілетін айтулы іс-

шараларда Аягүл Т�реқызы әрдайым 

т�рден орын алатын құрметті қонақ 

ретінде ұстаздар мен оқушыларға �зінің 

салмақты, салиқалы ақыл-кеңестерін 

айтудан жалыққан емес.

Білім беру саласына жарты ғасыр 

�мірін арнап, «�зінің уақытын аямай, 

шәкірттерінің бақытын аялай білген» 

аяулы  ұстаздың мерейтойы – жалпы 

мұғалім қауымының мерейтойы. Жас 

буынға берер тағылымы таусылмайтын 

Аягүл Т�реқызынан үйренеріміз әлі 

де к�п. Жан-жағына шуағын шашып, 

нұрға б�лейтін қазақтың қайсар қызына 

Алла ұзақ ғұмыр берсін! 

А.МЕДЕТБЕКОВА,  
М.Мәметова атындағы №28 мектеп-

лицейінің директоры 

ның «Ұлы дала арулары» жобасы шең-

бе рінде бұған дейін «Сүйінбике» атты 

кітабы жарық к�рген болатын. «Бозоқ 

аруы» – аталған топтамадағы екінші 

кітап.

«Фолиант» баспасынан шыққан 

 жи нақта археологиялық қазбадан 

 та былған жәдігерлер, сондай-ақ әйел-

ана туралы мәліметтер фольклорлық 

мұ рамен сабақтастырыла қаралып, 

та нымдық, ақпараттық баян түрінде 

ұсынылған. 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 

Назарбаев тың «Рухани жаңғыру» бағ-

дар ла масы аясында оқырманға жол 

тарт қан бұл кітаптағы аналар галереясы 

түркі аруларын жаңғыртып, олардың т�л 

та ри хымыздағы орнын айшықтап отыр.

Жазушы «Бозоқ аруында» Елор-

даның іргесіндегі ежелгі Бозоқ қала-

сына жүргізілген археологиялық қазба 

жұмыстары кезінде табылған ару 

қаңқасына тіл бітіре отырып, елдік 

мәселенің иіріміне қатысты танымдық, 

тағылымды ойларды қозғайды. 

Кітаптың екінші б�лімінде автор-

дың «Ұлы даланың ұлы анасы», «Адал-

дықтың ақ құсы – Бегім сұлу» атты 

екі шығармасы берілген. Бірінші ту-

ындыда Домалақ Ана хақында айтыл-

са, екіншісінде – Бегім сұлу туралы 

аңыздың түп-тамыры зерделенген. 

Сонымен қатар бұл б�лімде Жанат 

Аймұхамбеттің «Үк�к ханшайым кім 

еді?», «Үржар айымының оянуы», Болат 

Қорғанбековтың «�улие аналар жайлы», 

«Лала бибі», «�нуар ана», «Гаухар ана», 

«Айша бибі», «Ақбикеш», «Қарашаш» 

және «Ұлбике» туралы толғамдары 

оқырман назарына ұсынылып отыр.

Жандар АСАН,
Қыздар университетінің баспас�з 

орталығының басшысы

Ұстаздан – ұлағат

Қаламгермен жүздесті

БІЛІМ

ШАРА
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Ахуалын с�йлеп кетті заманының,

�улие хакім деуге ол ылайық, – деп 

Абайға ғалым ретінде зор баға бере келеді де:

Жаннатта жаны болғыр Абай құтып,

Қасында бос жүріппіз шатып-бұтып.

Осындай ен дарияны жайлағанда,

Тым болмаса қалмаппын тына жұтып, – 

деп ұлы данышпаннан �неге алмай, �мірді 

босқа �ткізгеніне �кініш білдіреді. 

К�кбай �леңдерінің екінші тобы – айтыс. 

Ол жиын-тойларда, съезд-сайлауларда �зінің 

ақын нағашысы �ріппен бірнеше рет с�з 

қағыстырған. К�кбайдың бір топ �леңдері 

сол кездегі қазақ ауылындағы надан молда-

ларды сынауға арналған. 

Тәкаппар, �тірікші, пайдакүнем,

Сірә, сенің не теңің «�зім білем».

Ақылсыз, ессіз, абұйырсыз,

Қысқа жең, сымбыс борбай, әрі ұсқынсыз.

Сақал-мұртсыз, қу ыржақ, тақыр ауыз,

Құр пысық, сырты жылмаң, іші жауыз

Аулақта боқты жеуден тайынбайды,

Жылмиып, жұрт к�зінше болар абыз, – 

деп сырты түзік, іші надан сасық молдаларды 

�лтіре сынайды. 

Ел билеуші әкімдер де К�кбай шығарма-

шылығынан сырт қалған емес. «Ояздарға» 

деген �леңінде:

Жаңа штаб шыққанына талай заман,

Бұл заман, кешегіден, бүгін жаман.

Сан ояз бұл орынға келіп, кеткен,

Кете Жүсіптің Жұбаниязға жазға нында:

... Сәдір би – ол шын сыпа, �тіп кетті,

Жүзден жан тең келетін рабайдан – 

деуінің �зі-ақ Сәдір Алтыбайұлының 

мәртебесін арттыра түседі емес пе?

«Парақор т�релер» атты мақаладан 

Б.Мұхтаровтың Қостам болысының №2 

ауыл тұрғыны Малай байдан бір қара, атан 

түйе алғанын, 4 ауылдағы Серікбай Балжан 

балаларымен бірге ат, түйе алғанын жазған. 

«...Кешегі �ткен съезде Оразалы Мырзабек 

баласын болыс қыламын» деп еркек ірі 

қызыл д�нен �гіз, бір сары ат алып отыр. 

Тағы да Асан Қара баласын болысқа секре-

тарь (хатшы) қыламын деп одан қарак�к 

айғыр алып отыр. Бұл қарак�к айғырды 

– үй-ағаш істетіп Жаппасбай Іспембет 

баласына беріп отыр. Тағы �лиасқар Т�ке 

баласын ауылнай етемін деп түлкі ішік 

алып отыр. Оразалыдан алған сары ат 

ағасы Есханның қолында. Мінекей, Бағлан 

мырзаның олжалары».

Жоғарыда аты аталған кісілер елге 

 сыйлы болған азаматтар. Малай әрі бай, 

әрі би болған. Ауғанстанға �тіп кеткен кісі. 

Оразалы бұрынғы Мырзабек болыстың 

баласы, атақты Сәтбай бидің немересі, 

ал Асан Қараұлын к�зіміз к�рді, с�зін 

тыңдадық. Оларды Б.Мұхтаров ұсынбаса да 

дауысқа түссе, жеңетін адамдар демекпін. 

Демек, жоғарыдағы с�здерді Б.Мұхтаровтың 

қарсыластары жаздырса керек.

Б . М ұ х т а р о в  1 9 1 8 - 1 9 1 9  ж ы л д а р -

да Қостам болыстық атқару комитетінің 

мүшесі, 1919 жылдың 27 қарашасында 

уездік съезге Қостам болысынан деле-

гат болып сайланған. Кейбір деректер-

де Б.Мұхтаровтың Түркістан ортақшыл 

Жаңалыққа 
жаны құштар

ЖАЗЫҚСЫЗ 
ЖАЗАЛАНҒАН

ӨНЕР

ЗҰЛМАТ ЖЫЛДАР ЖАҢҒЫРЫҒЫ СЕРПІН

– деп ел бүлігі ояз, болыс, судиялар екенін 

айта келіп, олар басқарған ел қайда барып 

оңады деген әділ билігін айтады.

К�кбай 1920 жылдардағы қазақ ауылын-

дағы партиялас азаматтарды с�з ете келіп, 

солардың ішінде ел-жұрты үшін жанын 

беретін Абылай ханның тұқымы �лихан 

Б�кейхановтың ерліктерін к�рсете келе:

Қарағым, жалғызымсың қазақтағы,

Ұл тумақ сендей болып аз-ақ тағы.

Nгіз �ліп, болмаса арба сынып,

Nмірің �ткен жансың азаптағы.

Бал тамған, ханзадам-ай, қаламыңнан,

Тәңірім айырмасын талабыңнан.

Қалған жоқ қоныс қонбай ақылыңа, 

Қазақтың хан, қырғыздың манабынан.

Анау бір Орынборда екі жігіт,

Сенен соң жұрт солардан қылады үміт.

Қазақтың шаңырағын к�тергелі

Болып жүр ойларында тамам ұлт, – деп 

Бақыт жан, Жаһанша Қаратаевтарды мақтан 

етеді. 

1920 жылы Семей �ңіріне келіп, қазақ 

елін бірлікке шақырған Міржақып  Дулатов 

Абайдың ақын шәкірттері  Шәкерім, 

К�кбайларға �леңмен хат жазып, ел бірлігін 

марапаттауға шақырады. К�кбайдың 

 Міржа қыпқа �леңмен берген жауабында:

Nлеңмен мені біреу жамандапты,

Жамандап ж�нді дәлел таба алмапты.

мектебінде Арбап Сарынов, Ермахан 

Nтетілеуов, т.б. бірге оқыған. Ол 1922 жылы 

Жетісу �ңірінде жер заңын іске асыруға 

араласқан комиссия мүшесі.

1920-1924 жылдар аралығында Перовскі 

(Ақмешіт) уездік кеңесінде с�з с�йлеп, 

келелі мәселелерде �з ойларын білдіріп 

отырған. Кей тұста ревком т�рағасының ор-

нына қол да қойыпты. Бұрынғы т�рағаның 

іс-әрекетін қараған мәжілісте Т.Ізбасаров 

пен Б.Мұхтаров уезде орын алған келеңсіз 

істерге Гержодтың кінәлі екенін с�з еткен. 

Бағлан Мұхтаров 1931-1932 жылдар-

да Терең�зек аудандық атқару комите-

тінің т�рағасы ретінде ауданның �ркен-

деуіне үлес қосқандардың бірі. Ол 1934-

1937 жылдарда Қармақшы аудандық 

ауылшаруашылығын дайындау мекемесін-

де басшы болып жүргенде б�лесі болып 

табылатын қарындасын �з отбасына қосып 

жазғаны және Кеңес �кіметіне қарсы 

үгіт жүргізіп, ауылшаруашылығына зиян 

келтірді деген жаламен ұсталып, кейіннен 

атылып кетеді. Оның негізгі себебі б�лесі 

�жігерейдің Қарақұм к�терілісшілерінің 

бірі болғандығынан туындаған жағдайда 

қосылған. С�йтіп, жазықсыздан жазықсыз 

1937 жылдың 14 қарашасында ату жазасына 

кесіліп, атылған. 

С о н ы м е н ,  М ұ х т а р д а н  т у ғ а н 

 Бағлан нан – Ибадулла,  Жұмаділла, 

Қарағым, қаңғырсаң �зің қаңғыр,

Ж�н білмес соқыр жан деп алалапты.

Неше жыл азаптандым қылып еңбек,

Білімсіз б�тен с�зге қашан к�нбек.

Талай жан менен бұрын  арпалысқан,

Мүмкін бе бір кісіге к�пті жеңбек.

Бұлармен жиырма жыл арпалыстым,

Бала оқыт, жинап бер деп к�п қарыстым.

«Жалғыздың үні, жаяудың  шаңы шықпас»  деген,

Түк пайдасы болмады ол жарыстың.

Үй бердім, баласына тамақ бердім,

Ақы алмай барлығына сабақ бердім.

Аяғында солардың бәрі қашты,

Бірлі-жарым болмаса талапкердің.

Бұл күнде жасым келді, мен қартайдым,

Белгісі қартайғанның серттен тайдым.

Салулы т�сек, салқын үй маянда тұр,

Мектебіңе ие бол, қалқатайым, – деп 

жауап жазады. 

К�кбай Жанатаевтың «Бай мен кедей», 

«Жаман әйел, жаман жолдас» деген �лең-

дерінде ішпей, жемей мал жинайтын сасық 

байларды әшкерелей келіп, байдың бір 

жылға ақыға берген ескі-құсқы киімдеріне 

бола, арзанға еңбегін сатқан кедейлерге 

жаны ашып, ақыл айтады. «Адал еңбегіңді 

сат саң, қаладағы орыс та к�мек береді» 

дейді. Жақсы әйел мен жаман әйелді салы-

 Абибулла (Шәукімбай) туады. Nз басым 

Шәукімбайдың шәкірті болдым, 7 жыл бойы 

«Жаңаталап» жеті жылдық мектебінде сабақ 

беріп, ұстаздық жасады. Ісіне берік, к�п с�зі 

болмайтын. 1964 жылдан кейін Қызылқұм 

жиегінен жаңадан ашылған «Аққыр» совхо-

зында жұмысшылар комитетінің т�рағасы 

болып, абыройлы қызмет атқарды. Ол 1927 

жылы №16 ауыл аталған «Мақпалк�л», 

«Жаңаталап» колхоздарының жерінда �мірге 

келген. Оның ұл-қыздары: Дина, Пернекүл, 

Бақытжан, Гүлстан, Болат, Ләйлу, Алмас, 

Бақыткүл, Лариса, Роза, Ләйлалар. Олардан 

туған үрім-бұтақтары негізінен «Аққыр», 

«Жаңаталап», «Т.Жүргенов» ауылдары 

мен Қызылорда қаласында тұрып жатыр. 

Ағамыздың қосын жеккен Ажар жеңгейде 

бұл күндері �мірден �тті.

Осы мақаламды жазып отырған кезімде 

(мектепте оқып жүргенімде) Шәукімбай 

ағайды жұртшылық «бидің ұрпағы» деп жа-

татыны есіме түсіп отыр.

Кеңес �кіметіне алғашқы жылдардан 

бастап қызмет еткен Б.Мұхтаровты сол �зі 

қызмет жасаған кеңес �кімет жазалады. 

Осылайша 1937 жылдың құрбаны болған 

Б.Мұхтаров жайлы қысқаша с�з еттік. Ол 

1995 жылдың 11 желтоқсанында ақталды.

Тынышбек ДАЙРАБАЙ, 
зерттеуші, этногроф

стыра келіп, «жақсы әйел орыстың пешке 

піскен б�лкесіндей» деп мақтай келеді де, 

жаман, салақ әйелдерді:

Байының тілін таппай қылады егес,

Айтқаның ашу – ақыл бітім демес.

Қыры жоқ шаруаға, салдыр салақ,

Оң қарап, пейілімен тамақ бермес.

К�к ине к�зге түртпес келеді олақ,

Қыры жоқ шаруаға сондай салақ.

Етігі �кшесінің қисайыңқы,

Түрме етек, жалбыраған  жыртық балақ.

Жаулығын жуа білмес, шашын тарап,

Қоншына етігінің жетпес балақ.

Ел кезер кешке дейін үй қыдырып,

Тұмсығы етігінің к�кке қарап, – 

деп бейнелеп береді. Үйіне кісі келсе, 

күйеуі: «шай қой» деп он айтқанда 

орнынан «қаңғыған қайдан келді, 

қайыр шы» деп әзер тұратын долы қа-

тынды �лтіре сынайды. 

Ақынның тапқырлығы,  әзіл-ос паққа 

жүйріктігі, сын-сынаққа ше берлігі бүкіл 

Арқа еліне (Семей  �ңіріне) әйгілі болған.

К�кбайдың үшінші ақындық �нері  

қисса, дастан жазумен айқындалған. Оның 

ұстазы Абайдың тапсырмасымен жазған 

«Абылай», «Кенесары-Наурызбай» атты 

батырлықты дәріптеген тарихи дастанда-

ры, сондай-ақ «Мың бір түн» ертегісінен 

алынған «Ғаділ патшаның хикаясы», «Пәрун 

Рашид патшаның қиссасы» дастандары ел 

билеуші әкімдердің әділдігін дәріптеуге 

арналған.

К�кбайдың суырыпсалма ақындығын, 

с�зге шешен тапқырлығын жоғары баға-

лаған ұстазы Абай 1886 жылға дейін �зінің 

шығармаларын «Дала уәлаяты» га зетінде 

К�кбай атымен жариялап келген. Абайдың 

К�кбайға арнап жазған «Сорлы К�кбай 

жылайды», «Бұралып тұрып», «Қиыстырып 

мақтайсыз», т.б. �леңдері бар. Ал К�кбайдың 

1925 жылы академик М.�уезовтің тап-

сырмасымен жазып қалдырған «Абай 

– ақындардың ұстазы» деген  тарихи 

естелігі – Абай мен К�кбай арасындағы 

творчестволық-ұстаздық қарым-қатынасты 

к�рсететін құнды еңбек.

Жа лпы К�кбай Жанатаевты т ұстас 

ақындардан оқ бойы озық, от тілді, орақ 

ауызды к�ркем с�здің дүлдүлі деуге болады.

К�кбай Жанатаевтың немересі Амангелді 

К�кбаев 1935 жылы туған. 1953 жылы армия 

қатарына алынып, Түмен, Омбы елдерінде 

әскери соғыс-теңіз флотында 4 жыл қызмет 

етеді де, 1957 жылы армиядан босап, Түмен 

қаласында заң институтын бітіріп, 25 жыл-

дай алғашқыда Түменде қалалық сот, кейін 

Омбы қаласында 8 жыл қалалық сот, 10 

жыл облыстық сот қызметтерін ойдағыдай 

атқарады. Бүгінде Омбы облыстық адвока-

турасында адвокат болып жемісті еңбек етіп 

жүр. 

Серғазы ҚАЛИҰЛЫ,
Қазақ білім академиясының 

құрметті академигі, педагогика 
ғылымының докторы, 

Қазақ мемлекеттік Қыздар 
педагогикалық университетінің  

профессоры

К�кбай 1880 жылдан бастап, ғұмыры ның 

ширек ғасырын ұлы ақын Абаймен бірге 

�ткізіп, оны �зіне ұстаз тұтады. Оның Абайға 

арнап жазған бірнеше �леңдері бар. Nзін 

Абайдың шәкірті санаған К�кбай:

Абайдан сабақ алдым бала жастан,

Адам жоқ ойға терең одан асқан.

Алды пейіш, арты ырыс болсын,

Мен оның шәкірті едім ізін басқан, – деп 

�зін Абайдың шәкірті екенін жариялай келіп:

Абайдай ұл тумағы болар ғайып,

Аплатондай атағын жұртқа жайып,

Солардың бірі ж үйрік, бірі ша-

бан, – деп Семей округіне 40 жыл 

ішінде бірі келіп, бірі кетіп жатқан 

орыс әкімдерін салыстыра сынайды. 

Солардың бірі паң, бірі әңгүдік, бірі 

ойбайшыл ұрда-жық әпербақан, па-

рақор екенін әшкерелейді. Nлеңнің 

қо рытындысында:

Бір с�зге иланбайды қақсап тұрсаң,

Жан беріп бір момыңды ақтап тұрсаң.

Алдында жалғыз қара кетер еді,

Жиып ап к�п мылжыңды ат шаптырсаң, 
Елубай Iмірзақов атындағы Қостанай 
облыстық филармонияда аталмыш �нер 
ұжымының қобызшысы, Қазақстан 
 Респуб ликасы мәдениет саласының үздігі 
Батырбек Байназаровтың 50 жылдық 
 мерейтойына арналған шығармашылық кеш 
�тті. Оны елімізге белгілі айтыскер ақын, 
 облыс тық Ыбырай Алтынсарин мемориалдық 
 мұра жайының басшысы Марғұлан Оспанов 
жүргізді. 

Батырбек – Алматыдағы Құрманғазы атын-

дағы ұлттық консерваторияның түлегі. Оны 

аяқ таған соң бір топ талантты жастар сол 

уақыттағы облысты басқарған �нер жанашы-

ры Кенжебек Үкіұлының тікелей қолдауымен 

Қостанайға келіп, облыстық филармонияның 

жанынан «Ақжелең» ансамблін құрған болатын.

Сол себептен де белгілі қобызшының шығар-

ма шы лық кешін осы ансамбльдің жетекшісі 

Назымбек Молдахметов бастаған жі гіттер мен 

қыз дар ашты. Халық залға к�п  жиналды. Олар 

�здерінің Батырбек Байназа ров қа деген ыстық 

ықыласын  осылайша танытты. 

Осынау басқосуға республикамыздың 

 Алматы, Астана, Тараз, Қызылорда �ңірінен де 

�нерпаздар арнайы келді. Олардың орындаған 

әндері мен күйлері жұртшылыққа ерекше 

 рухани ләззат сыйлады. 

Олардың арасында Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері Жанат Бақтаева, Жамбыл 

облыстық филармониясының әншісі  Жанатбек 

Кәдіров, қызылордалық дәулескер күйші 

�лімжан �бсадық және басқа да талантын ел 

мойындаған дарын иелері болды. 

Бұл күндері есімі республикамызға жете та-

ныс Батырбек Байназаровтың �ткен �мір жол-

дары айтылып, �зі қобызбен бірқатар жүректі 

қозғайтын күйлерді шеберлікпен орындады. 

Кеш барысында облыстық мәдениет басқар-

масының басшысы Ерлан Қалмақов ердің 

жасы 50-ге толған Батырбек Байназаровқа 

шығармашылық табыс тілеп, сый-сияпат 

к�рсетті.

О.ОТЫНБАЙҰЛЫ

«ҚОБЫЗ АҢЫЗ» 
өнер кеші осылай аталды

Ал оның туып-�скен ауылының к�зі-

қарақты қариялары Бағланның әкесі 

Мұхтар, атасы Сәдірдің ел билігіне аралас-

қанын жиі айтатын. Шынында да, үлкен 

атасы Ш�мекей руының басқару шысы 

болғаны, патшадан шен алып, шекпен 

кигені, генералдар мен ояз бастықтары 

Сәдір Алтыбаевпен санасқаны (1816-

1870 ж.) архив құжаттарында тайға 

таңба басқандай к�рсетілген. Ал �з әкесі 

Мұхтар (1847 ж. туған) болса бітімгерші 

би болған. Демек, олардан тәрбие алып 

�скен Бағланның ірі істерге араласпауы 

мүмкін емес-ті.

Перовскі революциялық комите тінің 

1920 жылғы 26 қаңтардағы №17 қаулысына 

және 28 сәуірдегі шешімдерге Б.Мұхтаров 

қол қойған. Мұнда Қара�зек болысы 

мен Терең�зек болысының шекаралары, 

 ауылдарды қайта б�лу мәселесі де қаралған. 

Сондай-ақ ревкомға қарайтын б�лімдердің 

жұмыстарын қараған іс-қағаздар кездесті. 

Осында ревком т�рағасы Жолмұханбет 

Nткелбаевтың 38 жаста, 7 класс және гимна-

зия бітіргені, Бағлан Мұхтаровтың 29 жаста, 

қалалық училищені бітіргені, 1918 жылдан 

большевиктер партиясының мүшесі екені 

де айтылған.

«Ақжол» газетінің 1921 және 1922 жыл-

дардағы сандарында «Парақор т�релер», 

«Енді кімге айтам» атты мақалаларда Бағлан 

Мұхтаров тың «қызмет бабын пайдаланып» 

отырғанын жазыпты. Осы мақалада оның 

үлкен әкесі Сәдірдің би болғанын, «хорунж-

ный» шенін алғанын, �з әкесі Мұхтардың 

халық соты болғанын да жазады. Үлкен 

әкесі Сәдірге Сыр сүлейлерінің біразы жыр-

ларын арнаған-ды.

Қазақ мемлекеттік Қыздар педагогикалық университетінің жас 
ғалымдары робототехника бойынша стартап жобалар жасау-
ды қолға алады. Сонымен қатар оқу орнының базасында осы 
тарапта ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізуге бағытталған 
арнайы секциялық үйірмелер құру да к�зделіп отыр. Онда уни-
верситет ғалымдары робототехника бойынша �ңірдегі жоғары 
оқу орындарының білімгерлері мен мектеп оқушыларын замана-
уи зертханалық жұмыстарға тартып, олардың ғылыми әлеуетін 
к�термек. Мақсат – жастардың робототехника бойынша 
ғылыми-техникалық шығармашылық қабілетін дамыту.

Бұған Қыздар университетінің материалдық-техникалық ба-

засы толық мүмкіндік береді. Физика-математика факультетінің 

жанындағы «Робототехника» зертханасы Lego, Аrduino және 

Raspberry роботтарымен, оқу-әдістемелік және бағдарламалық  

нұсқаулықтармен  жабдықталған. 

– Аталған зертхана нақты екі мақсат бойынша жұмыс істейді. 

Біріншіден, қазіргі күнде орта білім саласы үшін заманауи біліктілігі 

жоғары, бәсекелестік қабілеті мықты маман даярлау міндеті тұр. 

Бүгінде еліміздің барлық орта білім беру мекемелері Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінде бастау алған STEAM білім беру техно-

логиясын жүзеге асыруды к�здеп отыр. Осы талаптарға сай маман 

оқытып шығару мақсатындағы алғашқы қадам – робототехника 

зертханасының ашылуы. Екіншіден, қазір ақпараттық техно-

логиялардың қарыштап дамыған уақыты. Жастайынан ойыншық 

құрастырған бала �се келе робот жасап, басқа да жаңалық ашып, 

дүниені таңғалдырып жатады. Лего құрастырған баланың ойлау 

қабілеті де ерекше болады, – дейді университет ғалымдары.

Marwin брендімен жабдықталған жиынтықтар арқылы сту-

денттер теория мен тәжірибені ұштастыра алады. Сонымен қатар 

заманауи құралды терең меңгере түседі. Компьютерлік бағ дар-

ламалар арқылы жұмыс істейтін б�лшектерден түрлі роботтар 

жасауға болады. Бұл шығармашылықтың тың түрімен айналысуға 

септеспек. 

– Робот техникаларымен жұмыс істеу баланың ойлау қабілетін 

дамытып, �зге пәндерді де жақсы меңгеруіне септігін тигізеді. 

Университет студенттері Lego құрастырмалы б�лшектерінен 

арнайы бағдарлама арқылы �здігінен жүретін түрлі роботты 

к�ліктер, түрлі кедергілер кездессе де �з бағытынан таймайтын 

танкілерді құрастыруды үйренуде. Олар бастапқыда шағын 

машиналар құрастырып, кейіннен күрделі бағдарламаларға 

к�шеді. Мақсат – болашақ педагог мамандарға робот техника-

ларын құрастыруды жете таныстыру, заманауи технологиялар-

мен жұмыс істеуге машықтандыру, – деп атап �тті университет 

оқытушылары.

Ж. АСАН
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– Баһаргүл Т�легенқызы, «Рухани 
жаңғыру» аясында �мірге келген «100 
жаңа есім» жобасының алғашқы жеңім-
паздарының бірісіз.  Жеңімпаз бол-
ғаныңызды естігенде қандай сезімде 
болдыңыз?

– Ең алдымен, бойымды қуа ныш кер-

неп, еңбегімнің елеп-еске рілгеніне қатты 

қуандым. Бұл – халықтың таңдауы. Елім, 

жұртым деп атамекенімді аңсап жеткенде, 

халқың еңбегіңді бағалап, к�кке к�теріп 

жатса, оның орны ерекше болатынын 

басынан �ткерген адам ғана түсінер. 

Жеңімпаз бола тұрып, мойныңа тағы бір 

үлкен міндетті жүктеп аласың. Nйткені 

атқарған ісіңе қарағанда, алда әлі талай 

атқаратын жұмыстарыңның к�п екенін 

сезінесің. «100 жаңа есім» жобасының 

жеңімпазы атану – еңбек етуге талпын-

дырып, құлшындырып, жұмысымызға, 

ісімізге қанат бітіргендей болды. Сон-

дықтан алдыма мақсат қойып, кейінгі 

ұрпаққа үлгі болатындай із қалдыру жо-

лында тынбай еңбек етіп келемін.

– Ұлттық құндылықтарымызды дәріп-
теуде к�п еңбек сіңіріп келесіз. Халық-
тың ықыласына б�ленген «Bдемі-ай» 
компаниясының құрылу тарихы мен 
бүгінгі күнге дейінгі жеткен нәтижелеріне 
тоқталсаңыз...

– Тамыры тереңде жатқан жәдігер-

лермен халықтың к�зайымына айналған 

«�демі-ай» компаниясы расында да бір 

күнде к�ктен түсе қалған жоқ. Қажыр-

қайраттың, ізденістің, еңбектің жемісі. 

20  жылдан бері  ұлттық құнды-

лықтарды насихаттап, жәдігер бұйым-

дарды жинап жүрген уақытта небір жауһар 

дүниелерді кездестірдім. Осыдан барып, 

ата-бабамыздың жәдігерлік бұйымдарын 

неге жаңғыртпасқа деген ой туып, ұлттық 

тарихымызды, дәстүрімізді тірілтуді қолға 

алдым. «�демі-ай» компаниясының 

құрылу тарихы – осы идеяның жемісі. 

Бұл – ұлтқа жанашырлықтан туған дүние. 

Халқымыздың дәстүрін,  мәде ниетін, 

тарихын к�рсететін болған дықтан 

компанияның әр бұйымы – бірегей 

 туынды. Оны еш жерден, тіпті шетел-

ден де ала алмайсыз. Сондықтан болар 

бүгінгі күні «�демі-айдың» шы ғаратын 

бұйымдарына сұраныс жоғары. 

«Асығың алшысынан түссін», торсық, 

шаңырақ, киіз үй, ертоқым сияқты 

салт-дәстүрге  байланысты �німдермен 

б і р г е ,  « Н а у р ы з » ,  « Т ұ с а у к е с е р » , 

«Сүндет той», «Беташар», «Қыз ұзату», 

«Қырқынан шығару»,  «Бесік той» 

және т.б. бұйымдарға сұраныс �те к�п. 

 Сонымен қатар Тәуелсіздік алғаннан 

кейінгі бой к�терген ескерткіштер, та-

рихи ескерткіштер, елдігімізді, ұлттығы-

мызды к�рсететін дүниелердің бәрі к�п-

шіліктің қызығушылығын арттырып 

отыр. Мәселен, сақ дәуіріндегі Алтын 

адамның әшекейлері, тіпті бас киіміндегі, 

белдіктеріндегі әшекейлерді кәдесый 

ретінде шығардық. Осы ретте біз кәдесый 

деген терминді енгізіп, еліміздің дүкен 

с�релерінде тұруға тиіс елдікті, ұлттықты 

к�рсететін кәдесый бұйымдарын тұңғыш 

рет қолға алып, айналысқа ендіргенімізді 

мақтан тұтамыз. Мұның �зі бізге қуаныш 

сыйлайды. 

Қазір «�демі-ай» компаниясы тек тап-

сырыс қана қабылдамай, мемлекеттік іс-

шараларда қызмет етіп жүр. 2011 жылғы 

Азиада  ойындарында демеуші болсақ, 

2015 жылы Қазақ хандығының 550 

жылдығында серіктес болып, 

Қазақ хандарының бейнесін 

с о м д а п  ш ы ғ а р д ы қ .  2 0 1 7 

жылы Қысқы универсиа-

да ойындарының серіктесі 

б о л ы п ,  у н и в е р с и а д а н ы ң 

логотиптері мен кәдесый 

бұйымдарын жасадық. Арқа 

т � с і н д е  � т к е н  « Э К С П О  – 

2017» к�рмесінің лицензиялық 

құқығын жеңіп алып, дүниежүзінің 

137 мемлекетінен келген қонақтарға 

А Т А Д Ә С Т Ү Р

Қазақстанның кәдейсый бұйымдарын 

ұсынып, еліміздің дүние жүзіне таны-

луына аз да болса септігімізді тигіздік 

деп ойлаймын. Келген екі миллионға 

жуық шетелдіктің аз дегенде он пайызы 

кәдесый бұйымын алып, 200-500 мың 

жасаған �німіміздің барлығы дүниенің 

түкпір-түкпіріне тарады деп айта аламын. 

– Осы жерде тағы бір сұрақ туын-
дайды. Компанияның к�здің жауын алар 
кәдесыйлары қалай дайындалады? Арнайы 
тапсырыспен жасала ма? Bлде �з ше бер-
ханаларыңыз бар ма? Кәде сый лардың 
автор ларына тоқталып �тсеңіз...

– Кәдесый бұйымдарын дайындау 

барысында жүгінетін салт-дәстүріміз к�п. 

«Қуыс үйден құр шықпа», «Орамал тон 

болмайды, жол болады» деп жатамыз. 

Осындай дүниенің барлығына кәдесый 

жасауға болады. 

Жібек тоқыма бұйымдары, фарфор, 

хрусталь, статуэтка, қазіргі заман та-

лабына сай күнделікті қолда нылатын 

электрондық бұйымдар, т.б. жасату үшін 

кей кезде к�птеген мем лекеттердің зауыт-

тарына жүгінеміз. Ал зергерлік бұйымдар, 

к�рпе, жастық, қыз жасауын жасайтын 

цехтарымыз бар. Алтынмен апталған, 

күміспен күптелген кәдесый бұйым дары 

�зіміздің елде, цехта жасалады. 

Халықтың сұранысы бойынша 

жұмыс істейтін болғандықтан барлық 

цехты сол мезетте аша салу мүмкін емес. 

Бізге қойылатын талап тың мүддесінен 

шығу үшін елімізге белгілі суретші, 

мүсінші, этнографтармен бірге жұмыс 

істейміз. Nз дизайнерлеріміздің қолынан 

шыққан  туындылар н�лден бастап 

жасалғандықтан, сапасы жоғары, саны 

аз болғандықтан эксклюзивті болып 

есептеледі. Мәселен, асық жасаған кез-

де Сәкен Нарынов идея берді. Мұрат 

Қалқабаев, Тілеуберді Бинашев және 

т.б.  жұмыстарын кәдесый ретінде 

жасадық. Ал к�пшілігі – «�демі-ай» 

компаниясының �зінің дизайнерлерімен 

жасалған туындылар. 

– Сіздің коллекция жинайты ныңыз дан 
да хабардармыз. Жалпы кол лек цияның 
елімізде бағалануы қалай? Коллекция жи-
нау идеясы қалай туды? 

– Жәдігерлік бұйымдарды жинау – 

ұлттық �нерге құштарлықтан, хоббиімнен 

басталды. Кішкентай кезімнен анамның 

инесін сабақтап �стім. Ұлттық қол�нерді 

бала кезімнен к�ріп-біліп �скендіктен 

халқымыздың бай мұрасын жинап, музей 

ашуды қолға алдым. Nйткені жәдігерлік 

бұйымдарды, атадан балаға жалғасып 

келе жатқан к�ненің к�зіндей тарих-

тан сыр шертетін тамаша туындылар-

ды ешкім бере бермейді. Оны жинау 

�те қиын. Бүгінде коллекциямда бір 

мыңнан аса бұйым бар. Оның барлығы 

халқымыздың зергерлік әшекейлері, 

ұлттық бұйымдар, батырлардың қару-

жарақтары, киіз үй жабдықтары және т.б. 

к�птеген топтарға б�лінеді. 

Бұл  ұлтқа  деген жанашырлық, 

ұлттық �нерге деген құштарлықтан 

туды. Жәдігерлік бұйымдарды жинау 

к�п қаражатты талап етеді. Қазақстанда 

ұлттық құндылықтарға қызығатын, жи-

найтын коллекционерлер �те сирек. 

Сондықтан мұны жинау маған бұйырған 

екен. Бұрын шетел асып кеткен небір 

керемет жәдігерлеріміз бар. Соларды 

аз да болса жинап, кім-к�рінгеннің 

қолында кетірмей, халыққа к�рсету 

менің парызым, азаматтық борышым деп 

есептеймін. 

Қай жәдігерді, кәдесыйды алсам 

да әрқайсысының �з орны бар. Дей 

тұрғанмен, затым әйел, қыз бала бол-

ғандықтан болар зергерлік бұйымдарды 

к�бірек жинадым. «Сырлы аяқтың сыры 

кетсе де сыны кетпейді» дейді ғой, к�ркем 

металдан жасалған бұйымдар мен үшін 

�те ыстық. Отбасының мұрасы бол ған -

дықтан оны қолға түсіру оңайға соқпады. 

Соған қарамастан осы бұйым дардың 

барлығын алып қалуға тырыс тым. �рине, 

уысымнан шығарып алған дарым да бар. 

Зергерлік бұйымдардың ішінде Орта 

Азия халықтарының әшекейлері к�п. 

Соның ішінде қазақ халқының �ңір 

әшекейлері, құдағи жүзіктері, топсалы 

білезіктері �те құнды. Ауызбен айтып 

жеткізе алмайсыз, тамаша жасалған. 

Бұрынғы апа-әжелеріміз таққан қазақтың 

осындай әшекейлерін жанымдай жақсы 

к�ремін әрі мен үшін құнды да қадірлі 

бұйым. Атырауда �ткен к�рмемде құдағи 

жүзік пен топсалы білезікті, коллекция-

ларымды к�рсеттім. 

– Жақында Атырауда �ткен «Ұлы дала 
жауһарлары» атты к�рмеңізден оқырман 
хабардар. К�рмені Атырау халқы қалай 
қабылдады? 

– Бұл к�рмені �скелең ұрпақ т�л 

мәдениетімізді к�ріп-біліп �ссін, ата 

жолын жалғастырсын деген мақсатпен 

10 жыл бойы �з қаражатыммен Аста-

на, Алматы қалаларында жыл сайын 

�ткізіп келе жатырмын. Атыраулықтар 

арнайы шақырғаннан кейін жәдігерлік 

бұйымдарымды арқалап, «Ұлы дала 

жауһарлары» деген атпен Атырау 

қаласында �ткіздім. Ш.Сариев атындағы 

музейде �ткен к�рмеге облыс әкімі 

қатысып, к�рме жоғары деңгейде �тті. 

Атырау халқына ризашылығымды 

білдіремін. Nте жақсы қабылдады. 

Ұлттық �нерге, киелі �нерге деген 

жанашырлықтарын к�рдім. К�п халық 

біле бермейтін ата-баба �нерімен су-

сындап, т�л мәдениетімізді, бай мұрала-

рымызды к�рсе, білсе деген тілек орын-

далды. Болашақта мұндай к�рмелер �з 

жалғасын табады деп ойлаймын. 

–  А л д а ғ ы  ж о с п а р  л а  р ы ң ы з б е н 
б�ліссеңіз...

– Жоспар к�п. Біздің қазақ халқы 

дәстүрге бай. Осы дәстүрімізді, тілімізді, 

дінімізді, мәдениетімізді ұмыт пай, қайта 

жандандыру жолында еңбек етуіміз ке-

рек. Жаһандану кезінде ұлттық қол�нер 

бұйымдарымыз ұмытылып кетпесе екен 

деген мақсатта жұмыс істеп келе жатыр-

мын. 

Ұлттық жәдігерімізді, кәдесыйы-

мызды к�бейтіп, халыққа к�рсе туден 

жалықпаймын. Мектеп қабырғаларында 

оқушыларға жастайынан к�рсетсек, оқу 

орындарын ашсақ деген мақсат та бар. 

«�демі-айдың» �німдері дүниежүзіне 

тарап жатса, қазақ елін әлемге танытуға 

еңбегімізді сіңіре білсек, аз да болса 

септігіміз тисе, бұл – біз үшін 

үлкен қуаныш. Қай заманда да 

ұлттық код алдыңғы орында 

тұруы тиіс. Алдағы уақытта 

да кәдесый бұйымдарын, 

б а й  м ә д е н и е т і м і з д і 

жаңғырту жолында тынбай 

еңбек ете беремін.

– Bңгімеңізге рақмет!

Bңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Баһаргүл ТӨЛЕГЕНҚЫЗЫ, 
«Әдемі-ай» компаниясының 
президенті:

ХАЛЫҚТЫҢ 
ЫҚЫЛАСЫ ҚАНАТ 

БІТІРЕДІ
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Жақында әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде«Шыңғыс Айтматов 
әлемі» атты ғылыми-практи калық 
конференция болып �тті.

Конференцияның негізі мақсаты 

– к�рнекті қоғам қайраткері, әлем 

әдебие тінің классигі, ұлы жазушы 

Ш.Айтматов тың к�ркем мұрасын 

қазіргі  заман тұрғысынан терең 

түсіну мен бағалау. Шығармашы-

лық талантының негізг і  қырла-

рын анықтау,  ерекшеліг ін  ашу. 

Ш.Айтматов шығармашылығының 

ХХІ ғасыр басындағы тарихи-мәдени 

үдерістегі р�лі мен маңыздылығын 

анықтап, адамгершілік-этикалық 

құндылықтарын халықаралық ғылым-

білім және мәдени кеңістікте тарату. 

Ш.Айтматов шығармашылық әлемінің 

әлемдік әдебиетте  алатын орны 

мен оның қазіргі әлем әдебиетінің 

даму үдерісіндегі бағыт-бағдарлық 

р�лін айқындау. Ш.Айтматовтың 

�з кезеңіндегі әлемнің қоғамдық-

саяси, әлеуметтік-мәдени �міріндегі 

к�шбасшылық, кемеңгерлік дара да 

азаматтық тұлғасын тану мен таныту 

болып табылады.   

�л-Фараби кітапханасында �ткен 

конференцияның ауқымы �те кең, 

оқылған баяндамалардың маңызы 

жоғары болды. Конференция универ-

Еңбек жолын бас маман қызме-

тінен бастаған Маржан Жанасова, 

Бақтыгүл �биева бүгінгі таңда бас қарма 

б�лімдеріне жетекшілік етуде. Таяу-

да басқарманың әкімшілік б�лімінің 

басшысы Гүлшара Бекенбаева «Астана 

– 20 жыл» мерекелік медалімен мара-

патталды.

Ел Тәуелсіздігінің 27 жылдығы 

қарсаңында облыстық басқарма 

Ақт�бе қаласында облыс әкімдігінің 

қолдауымен «Тәуелсіздік – жыр-әнім» 

атты республикалық шығармашылық 

фестивалін �ткізді. Осының алдында 

екі жыл қатарынан қалалық, облыстық 

байқаулар ұйымдастырылған болатын. 

Фестиваль бағдарламасына «Таза, 

мінсіз асыл с�з...» шешендік �нер 

байқауы, «К�мейден жыр ағылсын» 

атты жыршылар байқауы, «Тәуелсіздік 

тартуы» атты бала ақындардың мү-

шәйрасы қамтылып, осы үш аталым 

бойынша еліміздің он үш об лысынан 

және Астана, Алматы  қа лаларынан 

мектептердің 5-11 сыныптарында 

оқитын 34 бала бақ сынады. Құрамына 

Алматы қаласы Медеу ауданы-
на қарасты Мәншүк Мәметова 
атындағы №28 мектеп-лицейдің 
қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасы 
мұғалімдерінің ұйымдастыруымен 
«Тәуелсіздіктің сара жолы» атты 
мерекелік-танымдық шара �тті. 

К е з д е с у  қ о н а ғ ы  т а л а н т т ы 

ақын, к�рнекті қаламгер, Желтоқ-

сан оқиғасының куәгері  Болат 

 Ша  рахымбай болды. Мектептің 

8 - с ы н ы п   о қ у ш ы л а р ы  х о р м е н 

«Жаса, Қазағым» әнін орындаса, 

3-7 сынып оқушылары ақынның 

�леңдерін жатқа айтты. Қаламгер 

ситет ректоры Ғ.Мұтановтың құттықтау 

с�зімен ашылды.

К о н ф е р е н ц и я  қ о н а қ т а р ы 

 Алияс бек Алымкулов (Қазақстан 

 Рес  пуб  ликасындағы Қырғыз Рес-

пуб ли  ка сының Бас консулы), Рус-

лан  Мамыров (Қазақстан халқы 

 Ассам бле я сы жанындағы Қырғыз эт-

номәдени бірлес тігінің т�рағасы), 

Теймур Керимли (�зербайжан ұлттық 

акаде мия сының академигі, әдебиетші, 

жазушы, М.Фузули қолжазбалар 

инс ти  тутының директоры), ҚР ҰҒА 

Ш.Айтматов атындағы Тіл және әде-

биет институтының бас ғылыми қыз-

меткерлері Айнура Кадырманбетова 

мен Жылдыз Тургунбаева Қазақстанға, 

ҚазҰУ-ға деген құрметін �здерінің 

құттықтау с�здерінде жеткізді.

Жазушы, қоғам қайраткері Роллан 

Сейсенбаев с�з с�йлеп, қазақ тіліне 

аударылған «Қош бол, Гүлсарының» 

жаңа басылымының тұсаукесер рәсімін 

жасады. Айтматовқа арналған жиынның 

сәні мен салтанатына үйлескен рәсім ел 

руханиятына тағы бір асыл дүниенің 

қосылғанын танытты.

Лондондағы Ш.Айтматов акаде-

м и я с ы н ы ң  д и р е к т о р ы  Р а х и м а 

 Абду валие ваның жазушы шығарма ла-

рының аударылуы мен танылуы жайын-

дағы баяндамасы к�пшілік к�ңілінен 

шығып, әлемдік әдеби үдерістің бары-

сынан біршама хабардар етті.

Ақт�бе қаласында тұратын ақындар, 

білім беру саласының үздік тері, журна-

листер, облыстық және республикалық 

ақындар айтысының жүлдегерлері 

енгіз ілген қазылар алқасы үшін 

жеңімпаздарды айқындау оңайға 

түскен жоқ. Шынында, балғындардың 

шешендік �нер құпиясына құмартуы, 

батырлар жырлары мен эпостарға 

құлшынысы, ұсынылған тақырыптар 

шеңберінде �з жанынан жыр арнауы 

сүйсінтті. Жан-жақты сарапқа салу 

қорытындысымен жоғарыда аталған 

үш байқаудың бас жүлдесіне Ақгүлім 

 Ерболова (Батыс Қазақстан облысы), 

Айбек Теміржанұлы (Астана қаласы), 

Арайлым Уразалина (Ақт�бе облы-

сы) ие болып, әрқайсысына жүз елу 

мың теңге к�лемінде сыйлық берілді. 

Бірінші орын алғандарға жүз мың 

теңге, екінші орынға жетпіс мың теңге, 

үшінші орын үшін елу мың теңге 

тапсырылды. Бұдан �зге үш оқушы 

үшін арнайы жүлде белгіленіп, әрбірі 

отыз мың теңгеден иеленді. Байқауға 

қатысқан �зге оқушылар Алғыс хат-

шығармашылығы ж�нінде қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Айдана 

Болатхан баяндама жасады.

Мектеп ұстаздары білімділігімен 

қатар, �нерден де құр алақан емес 

екенін к�рсете білді. Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің  мұғалімі  Мамырбек 

Маусымжан «Желтоқсан желі» 

әнімен кештің к�ркін қыздырды.

Шара барысында кеш қонағының 

�зі с�з алды. С�з, �лең құдіретін 

оқушыларға түсіндірді. Елбасының 

«Рухани жаңғыру», «Ұлы даланың 

жеті қыры» атты мақалаларындағы 

�зекті  мәселелерге жан-жақты 

тоқталды. Мектеп оқушылары, 

Лондон шығыстану және африка-

тану мектебінің оқытушысы Джонатан 

Фрейер, Кембридж университетінің 

зерттеушісі Шоқан Лаумулин, Қырғыз 

ҰҒА Ш.Айтматов атындағы Тіл және 

әдебиет институтының бас ғылыми 

қызметкері Айнура Кадырманбетова-

лар �з баяндамаларында жазушы 

шығармашылық мұрасының әлемдік 

маңызы, жалпыадамзаттық рухани 

құндылықтар қатарында алатын орны 

жайлы атап �тті.

Конференцияға қатысушы құрметті 

қонақтар, қоғам қайраткерлері мен 

ақын-жазушылар, университеттің 

оқытушы-профессорлық құрамы 

негізінен екі секциялық бағытта – 

Ұлы дала �ркениеті және Ш.Айтматов 

ә л е м і ;  Ш ы ң ғ ы с  А й т м а т о в  ж ә н е 

әлемдік әдеби үдеріс бойынша жұмыс 

жасап, «Ш. Айтматов прозасындағы 

Ұлы Даланың астралды сарындары», 

«Еуразиялық жазушының әдебиет 

мұрасы», «Ш.Айтматовтың руха-

ни әлемі», «Шыңғыс Айтматовтың 

«Жәмилә» повесіндегі �мір шындығы» 

т.б. к�птеген ғылыми-танымдық баян-

дамалар тыңдалды.

Альбина ДОСАНОВА, 
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ доценті
Бақытқожа БАЯЗИТОВ,

оқытушы

пен және жиырма мың теңге ақшалай 

сыйлықпен марапатталды.

Фестивальға арнайы келіп, бақ 

сынаған балғындарды және олардың 

ұстаздарын облыстық тілдерді дамыту 

басқармасының басшысы Гүлайым 

Т�лебаева құттықтап, келешекте де та-

лабын ұштай түсуіне тілек білдірді.

Үзіліс сәтінде біз Шығыс Қазақстан 

облысының Бесқарағай ауданындағы 

Глуховка орта мектебінде қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерінің мұғалімі Жәлен 

Рахметовамен пікірлескенімізде былай 

деді:

– Осы сайысқа мен он бірінші 

сыныпта оқитын шәкіртім Ерзат 

Қасенбаевты алып келгенмін. Ол – от-

басында т�рт баланың үлкені, сабақты 

үздік оқиды, тәртібі жақсы. Алматы 

қаласында �ткізілген жас ақындардың 

сайысында ересек балалар тобы бой-

ынша бас жүлде алған еді, бүгін екінші 

бәйгеге ие болды. Жалпы бәрімізге 

Ақт�бе қаласы ның сәулеті ұнады, жаңа, 

осы заман дық әсем ғимараттар қатары 

ұлғайған. Nзге �ңірлерден келген біз 

сияқты қонақтарды қарсы алуы, ор-

наластыруы және басқа қызметтер 

к�ңілімізден шықты.

Айта  кету  керек,  фестивальді 

�ткізетін орын ретінде қазақ және орыс 

тілдерінде оқытатын №56 орта мек-

теп ғимаратының таңдалуы дұрыс бо-

лып шықты. Гүлдария �бдіғалиева 

басқаратын ұстаздар ұжымы байқау ға 

қатысушылардың алаңсыз дайындалуы-

на, қазылар алқасының тиянақты жұмыс 

істеуіне қажетті жағдайды толық жасады.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті 

журналисі
АҚТNБЕ

сондай-ақ, ақын ағаларының шығар-

ма шылығына қатысты �здері білгісі 

келетін, к�кейде жүрген сұрақтарын 

қойып, жауабын алып, риза болды.

Шара соңында мектеп-лицей ди-

ректоры Айсұлу Темірғалиқызы с�з 

с�йлеп, мұндай кездесулер алдағы 

уақытта да �ткізіліп тұратынын айт-

ты. Кеш қонағы Болат Шарахымбайға 

табыс тілеп, қазақтың дәстүрімен 

иығына шапан жапты. 

Қазим ТІЛЕКҚАБЫЛ,
М.Мәметова атындағы 

№28 мектеп-лицейдің қазақ тілі 
мен әдебиеті мұғалімі 

Айтматовтың дара әлемі

Ұмытылмас әсерлі әңгіме

ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

ТӘУЕЛСІЗДІК – 
ЖЫР-ӘНІМ

ФЕСТИВАЛЬ

КЕЗДЕСУ
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25 жылдың ішінде «Болашақ» бойын-

ша 10425 стипендия тағайындалған. 

Олардың 2852-сі – бакалавриат, 5405-і 

– магистратура, 137-сі – аспиранту-

ра, интернатура, клиникалық орди-

натура, 133-і – докторантура,  1898-і 

– ағылымдама бойынша берілген. 

Жалпы алғанда түлектердің 53,2%-ы 

– әлеуметтік,  37,7%-ы – инженерлік-

техникалық, 7,3%-ы – медициналық, 

1,8%-ы шығармашылық мамандықтар 

бойынша білім алған. 

Қазіргі таңда «болашақтықтар дың» 

45,2%-ы – Ұлыбритания мен Ирланди-

яны, 25,4%-ы – АҚШ пен Канаданы, 

14,6%-ы – Еуропа елдерін, 6,9%-ы –Азия 

елдерін, 7,9%-ы Ресейді таңдайды екен. 

25 жыл ішінде «Болашақ» бағдар-

ламасы бірнеше даму кезеңдерінен �тті. 

Бағдарламаның талаптары мен ба ғыттары 

ұлттық экономиканың қажет тілігіне 

қарай бейімделіп, мемлекеттік саясаттың 

басымдықтары мен еңбек нарығына 

қарай жетілдіріліп отырды.

Алғашқы он жылда (1993-2007 жыл-

дар) әлеуметтік-экономикалық сала-

дағы мамандарды даярлауға к�бірек 

к�ңіл б�лінді. Себебі Одақтан �з алдына 

жеке отау тігіп, б�лініп шыққан елдің 

экономикасын аяққа тұрғызу уақыт 

күттірмейтін мәселе еді. Ол үшін сти-

пендиаттар АҚШ, Ұлыбритания, Герма-

ния, Франция сынды алдыңғы қатарлы 

дамыған т�рт елге оқуға жіберілді. Сол 

кезде табысталған 785 стипендия бойын-

ша білім алған түлектердің 35%-ы бүгінде 

жоғары және орта шенді басшылық 

қызметте жүр.  

2005-2007 жылдарда «Болашақ» 

бағдарламасының екінші даму кезеңі 

болды. Бұл уақытта стипендияның к�лемі 

жылына 3000-ға дейін �сіп, әлемнің 33 

елінде білім алуға жол ашылды. Соның 

ішінде Қытай, Жапония, Оңтүстік 

Корея, Малайзия, Сингапур сынды 

елдердің уни верситеттерімен келісімшарт 

 жасалды. 

«Х а л ы қ а р а л ы қ б а ғ д а р л а м а л а р 

орталығы» АҚ құрылды. Ол стипен-

диаттардың білім алу барысын қада-

ғалаумен айналысты және түлектердің 

ж ұ м ы с қ а  о р н а л а с у ы н  б а қ ы л а п 

отыратын бол ды. Сон дай-ақ бі л ім 

алушылардың міндетті түрде елге ора-

лып, қызмет етуі туралы шарт та осы 

кезеңде жасалды. 

медициналық, педагогикалық, шығар-

машылық маман дық тар бойынша білімін 

жетілдіргісі келетін стипендиаттар саны 

к�п болды. 

2014-2016 жылдары үміткерлерді 

іріктеу шарты қайта қаралып, «6+6» 

форматы бойынша тіл үйрену курстары 

қосылды. Енді стипендиаттар 6 ай елде, 6 

ай шетелде тіл үйренетін болды. Ағылшын 

тілін білу деңгейі (IELTS) 3.0 баллдан 5.0 

баллға к�терілді. Университеттердің тізімі 

ТОП-200-ден ТОП-100-ге қысқарды. 

Ұлттық академиялық рейтингке алғашқы 

30-дыққа енген университеттер қосылды. 

«БАҚ және мәдениет қызметкерлері», 

«Докторантураға �з бетімен түсушілер» 

сынды жаңа санаттар пайда болды. 

2014 жылы Майами қаласында (АҚШ) 

�ткен сегізінші Going Global халықаралық 

конференциясында «Болашақ» стипен-

диясы әлемдегі 11 стипендияның ара-

сында үздік стипендиялық бағдарлама 

деп танылды.

2017-2018 жылдары «Болашақ» 

бағдарламасына тапсырушыларға 

қойылатын талап күшейтілді. Енді 

дипломдағы орташа балл (GPA) 3,0-

тен 3,3-ке, ағылшын тілін білу деңгейі  

(IELTS) 5.0-тен  5.5 балға �сті.  Уни-

верситет тізімі қайта қаралып, әлемдік 

рейтингтегі ТОП-70 жоғары оқу орны 

мен әлемдік пән рейтингі бойынша 

ТОП-20 университет қалды. 2018 жылы 

ол тізімге АҚШ, Ұлыбритания, Герма-

ния, Франция сынды елдердегі бірнеше 

университет қосылды. 

2017 жылы тағылымдамадан «ғалым-

дар», «соттар, прокурорлар, Астана ха лық -

аралық қаржы орталығын құруға қа тысатын 

қаржы секторы» сынды екі санат бойынша 

ғана �туге болатын болса, 2018 жылы 

«Ақпараттық (кибер) қауіп сіздік сала-

сындағы жұмысшылар» санаты қосылды.

Аймақтарды білікті маманмен қамта-

масыз ету үшін 2017 жылы «орталық 

– аймақ» схемасы енгізілді. Ол бойын-

ша түлек елге оралған соң Астана және 

Алматы қалаларында 5 жыл қызмет 

етудің орнына аймақтарда 3 жыл қыз-

мет етіп, міндетінен құтыла алады. 

Нәтижесінде �ңірлерде жұмыс істейтін 

«болашақтықтардың» үлесі 3%-ға �сті 

(2016 жылы – 23%, 2017 жылы – 26%). 

СТИПЕНДИАТТАР 
ҚАЛАЙ ТАҢДАЛАДЫ?

Конкурс алты кезеңнен тұрады: кри-

терийлерге сәйкес уәждемелік хат және 

үміткерлерге алдын ала іріктеу; шет тілінің 

�тініш берушінің білім деңгейін анықтау; 

�тініш берушінің мемлекеттік тілді білу 

деңгейін анықтау; үміткерлердің кешенді 

тестілеуі, оның құрамына психологиялық 

диагностикадан �ту, Қазақстан Респу-

бликасы Конституциясы мен тарихы 

бойынша тестілеу; Тәуелсіз сараптамалық 

комиссия мүшелерімен жеке сұхбаттан 

�ту, онда үміткерлерді кәсіби даярлау 

деңгейі бағаланады, сондай-ақ Қазақстан 

Республикасының стратегиялық және 

бағдарламалық құжаттарын білу деңгейі 

тексеріледі.

 « Х а л ы қ а р а л ы қ  б а ғ д а р л а м а л а р 

орталығының» президенті Жанболат 

Мелдешовтің айтуынша, бүгінгі таңда 

орталықтың басты міндеті – «Болашақ» 

халықаралық стипендиясын дамыту. 

«Жаһандану дәуірінде мамандардың 

дағдылары мен біліміне қойылатын та-

лаптар �згеретінін түсінуіміз керек. Осы-

дан бірнеше жыл бұрын отандық еңбек 

нарығында тапшы болған мамандар 

бүгінде сұраныста емес. Олардың орнына 

басқасы қажет болады. Мысалы, қазір 

ақпараттық қауіпсіздік саласында білікті 

мамандар жетіспейді. Сол себепті сарап-

таманы кең ауқымда жүргізіп, жаһандық 

еңбек нарығының талаптарын ескеру 

керек екенін түсінеміз.

Екінші міндет – Орталық Азия 

білім беру орта лығын құру. Бұл хабты 

құрудың басты мақсаты – Қазақстанның 

стратегия  лық және бағдарламалық 

құжаттарының басымдықтарына сәйкес 

жоғары білікті кадрларды дайындау. 

Хаб ел азамат тарының жоғары сапалы 

білім алуына жағдай жасап, Қазақстанға 

шетел инвестициясын тарту және білім 

беру жүйесінің экспорттық әлеуетін 

арттыру сияқты алдыңғы қатарлы білім 

беру жүйесін құруды к�здейді. Бүгінде 

бұл идея белсенді дамып келеді. Ол үшін 

университеттерде оқу бағдарламасы 

әзірленіп,  шетел студенттері тартылып 

жатыр. Қазіргі таңда Қазақстанда 21 

мыңға жуық шетелдік студент білім 

алады. Былтыр олардың саны 14 мың 

болған еді. Кейбір шетелдік ЖОО-лар 

Қазақстанда б�лімшесін ашуға дай-

ын. Мысалы, британдық Leicester 

университеті мен Amity үнді университеті 

Қазақстанда �кілдік ашуды жоспарлап 

отыр. Бұл ұлттық білім беру сапасын одан 

әрі жақсартып қана қоймайды, сонымен 

қатар елге қаржылай пайда әкеледі» деді 

орталық басшысы. 

Иә, білім беру саласына құйылған 

инвестицияның текке кетпесі анық. 

Мыңдаған жастың болашағына жарқын 

жол салып берген «Болашақтың» игілігін 

бүгінде бүкіл ел к�ріп отыр. Түлектердің 

басым б�лігі білім беру саласында (29,4%), 

�ндірістік секторда (19%), мемлекеттік 

органдарда (12,2%), медицинада  (8,5%), 

банк саласында (7,3%) және т.б. жерлерде 

қызмет етеді. 

Шетелде білім алуды оқушы кезімнен арман-
дадым. Жоғары оқу орнын бітірген соң «Болашақ» 
бағдарламасымен магистратураға тапсырдым. 
Оның шарттары бұрын т#рт кезең нен тұратын. 
Алдымен, ағылшын тілінен қажетті балл  жинап, 
кейін қазақ тілінен талап етілген деңгейде 
біліміңізді к#рсетіп, психологиялық тестілеуден 
#тіп, соңында арнайы комиссиямен сұхбаттан #ту 
қажет. Мен де осы т#рт кезеңнен сәтті #тіп, 
алдымен Ұлыбританияда тілдік курс оқыдым. Кейін 
Ноттингем университетінде «Аудармашылық ісі» 
мамандығы бойынша магистрлік білім алдым.  

«Болашақ» бағдарламасы мен үшін к#птеген 
мүмкіндікке жол ашты. Біріншіден, білім жолын 
таңдаған отандастарымызбен және шетелдік аза-
маттармен танысып, білім алмастым. Оған қоса, 
шетелдік оқытушылардан жаңа әдіс-тәсілдер 
үйрендім. Екіншіден, тұлға ретінде дамуыма 
мүмкіндік берді. Шетелде жүріп, басқа халықтың 
әдет-ғұрпымен, тұрмыс-салтымен танысып, та-
нымым кеңейді. Сондықтан бұл бағдарлама адамға 
тек қана жан-жақты дамуына мүмкіндік беріп 
қана қоймай, оның мінез-құлқының дамуына да 
үлес қосады. Үшіншіден, әрине, «Болашақ» бағ дар-
ламасы тек таңдаулы алдыңғы қатарлы жоғары 
оқу орындарында оқуға мүмкіндік береді. Бұл #з 
кезеңінде бағдарлама түлегіне бола шақта жақсы 
жұмыс табуына к#мегін тигізеді.

Бүгінгі таңда мен Ш.Уәлиханов атындағы К#к-
шетау мемлекеттік университетінде мамандығым 
бойынша оқытушы болып қызмет атқарамын. 
Студенттердің ағылшын тіліне, жалпы тіл 
үйренуге деген құштарлығын арттырып, білім 
алудың қандай маңызды екенін түсіндіруге к#ңіл 
б#лемін.

«Болашақ» бағдарламасымен Англияның Нот-
тингем қаласында статистика мамандығы бой-
ынша оқыдым. Бакалавриатта математика са-
ласын оқығанмын. Алғашқы уақытта бұл саланың 
жалақысы аз болғандықтан басқа салаға ауысу-
ыма тура келді. Бірақ жүрегімде математикаға, 
математикалық моделдеуге деген махаббат 
қалып қойған еді. «Болашақ» бағдарламасы 
сол «махаббатымды» қайтаруыма, оны терең 
меңгеруге себепші болды. Себебі ағылшындардың 
білім беру жүйесі, әсіресе статистика маманда-
рын даярлау жүйесі бізден әлдеқайда дамып кет-
кен. Сондай-ақ ел к#ріп, жер к#руге, жаңа достар 
табуыма сеп болды.

Қазір отандық IT компанияда мәліметтер 
сарапшысы (Data Analyst) қызметін атқарамын. 
Біздің елде к#п адамдар статистик мамандардың 
маңызын дұрыс түсінбейді. Бұл – әлем бойынша 
сұранысқа ие мамандық. Оның түрлі саласы бар. 
Мен ақпараттарды #ңдеп, моделдеу саласы бой-
ынша жұмыс істеймін.  

Оралда педаго ги калық колледжде жұмыс 
істеп жүргенде Алматыдағы досым «фейс-
букте» Манчестерде жүрген суретін жария-
лады. «Болашақпен» оқуға түсіпті. Қатты 
қызықтым. Бұрын «Болашақпен» оқу қарапайым 
адамның қолынан келмейтін іс сияқты 
к#рінетін. Бірақ досымның түскенін білгенде,  
«мен де түсе аламын» деген сенім пайда болды. 
С#йтіп, құжаттарымды тапсырдым. Іріктеу 
кезеңінен сәтті #тіп, Ұлыбританияда Warwick 
университетінде «Білім беру саласындағы 
к#шбасшылық және менеджмент» мамандығы 
бойыша магистратурада оқыдым. 

«Болашақ» бағдарламасымен оқу арқылы 
к#птеген достар таптым. Қазір  достарымның 
90%-ы – болашақтықтыр. Шетінен білімді, 
келешегінен зор үміт күттіретін жастар. Мен 
олармен мақтанамын.

Елге оралған соң, білім беру саласында қызмет 
еттім. Қазір Astana Garden School мектебінің 
директорымын. Ол – оқушылар университетке 
түсер алдында екі жыл оқитын жекеменшік мек-
теп. Біз оқушыларымызды Қазақстан және әлем 
бойынша үздік жоғары оқу орындарына түсуге 
дайындаймыз.

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

Еркеш 
РАХЫМЖАНОВ: 

Нальвира 
ЫНТАЙБЕКОВА: 

«Болашақтықтардың» таңдауындағы мамандықтар, % «Болашақтықтар» білім алып жатқан елдер, %

Болат НАСЫҒАЗЫ: 

Арманым орындалды

«Махаббатымды» 
қайтарған бағдарлама

Достарыммен мақтанамын

БОЛАШАҚҚА 
ЖОЛ АШҚАН «БОЛАШАҚ»

-

БАҒДАРЛАМАНЫҢ 
ДАМУ ТАРИХЫ

Қазір «Болашақ» стипендиясының 

тәжірибесін Қытай, Польша, Фин-

ляндия, Украина секілді прогрессивті 

е л д е р  з е р т т е п  ж а т ы р .  С о н д а й - а қ 

Ресейдің «2014-2016 жылдарға арналған 

жаһандық білім беру бағдарламасы» 

мен Татарстан Республикасының «Ал-

гарыш» стипендиялық бағдарламасы 

«Болашақтың» негізінде қаланды. 

«Халықаралық бағдарламалар орта лығы» 

АҚ баспас�з қызметінің мәліметінше, 

2008-2010 жылдары «ауыл жаста-

ры», «мемлекеттік қызметкер», «ғы-

лыми-педагогикалық қызметкер» 

с ы н д ы  а р н а й ы  т о п т а р  а ш ы л ы п , 

оларға алдын ала тіл үйрену курстары 

 ашылды. Сонымен бірге 12 айға дейінгі 

қысқамерзімді тәжірибеден �ту мүм-

кіндігі қарастырылды. 

2011-2013 жылдарда бакалавриат 

бағыты жабылып, магистрлер мен док-

торанттар даярлауға к�ңіл б�лінді. Себебі 

Қазақстандағы к�птеген жоғары оқу 

орындары әлемдік стандарттарға сай 

білім беруге арналған Болон процесіне 

к�шті. Назарбаев университеті ашылды. 

Яғни жастардың сапалы жоғары базалық 

білімді елден алуына жағдай жасалды. 

Осы жылдары инженерлік-техникалық, 
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ТҮРКІСТАННЫҢ 
жаңа тынысы

ТЕЛЕЖУРНАЛИСТИКА 
ТУРАЛЫ ТЫҢ ТУЫНДЫ

Қызылша туралы не білеміз?

«Тәуелсіздік – мәңгілік ел мұраты»

жүйесін тамшылатып суару тәсілімен 

және автоматтандырылған жүйеге 

қосу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

Себебі жаз айларында Түркістандағы 

аптап ыстықта отырғызылған ағаштар 

мен гүлдерді суарудан қиындық туын-

дамауы тиіс. 

Соңғы уақытта  қалада  к�лік 

қозғалысы к�бейген. Қала ішінде 875 

к�ше, 764 шақырым жол бар болса, 

биыл жол саласын дамыту, күрделі 

және орташа ж�ндеу жұмыстарын 

жүргізу үшін бюджет есебінен 1 172,4 

млн теңге қаржы б�лінген. Осы 

қаржыға 22 к�шеге орташа, 21 к�шеге 

ағымдағы ж�ндеу және 39 к�шеге 

тас т�сеу жұмыстары жоспарланған 

және кезегімен іске асырылуда. К�лік 

қозғалысының жиілеп, авк�ліктердің 

у а қ ы т  � т к е н  с а й ы н  к � б е й е т і н і 

«Қазақстан» ұлттық телеарнасы, 

«31-арна», «7-арна», «КТК», «Ал-

маты» телеарнасының жаңалықтар 

қызме тін қарастырған. Сонымен 

қатар барша телерадиожурналис-

тер мен журналистика маманда-

рын даярлайтын білім ордасындағы 

оқытушы-профессорлардың талайын 

тәрбиелеген тәлімгер ұстаз  Намазалы 

Омашевтың: «Аудиторияға саяси 

ойындардың ықпалынсыз, елшіл, 

 отаншыл рухта жазылған дүниелер ғана 

ұсынылғаны абзал» деген пікірінен 

дәйекс�з келтірген автор қазіргі жас 

мамандарға деген ренішін де жасыр-

майды. «Амал қанша, осындай орынды 

ой-толғамдарды талғам таразысынан 

�ткізіп, �здеріне керек тұсын алуды 

ресми тұрғыда жолға қоймақ түгілі, 

парақтап шығып, қаперіне алуды 

қажет етпейтін, �йткені күндіз-түні 

түсірілімдер мен монтаждан қолы 

тимейтін әріптестеріміздің «мүшкіл 

халін» ескерсек, �ндірістік журналис-

тика �з алдына бір әлем, ал ғылыми 

журналистика �з алдына бір әлем 

екеніне к�з жеткізуіңізге болады» деп 

жазады. 

Осы ретте Жидегүл �бдіжәділ-

қызы бұрындары жарық к�рген 

«Қазақстан телерадиокомитетінің 

«Эфирде Қазақстан» – «Казахстан в 

эфире» газетін еске ала келе, экранда 

ағаттық жібергендерді (аяқ асты-

және денеде, ең соңында қол мен 

аяқта б�ртпелер пайда болады. Содан 

кейін адамның жағдайы жақсарады. 

Б�ртпелер 5 күннің ішінде шығып 

болады. Кейде тері астына қанның 

құйылуы (қара қызылша) салдарынан 

шашыраңқы қара дақтар (к�герген 

жерлер) байқалады. Бұл дерттің �те 

күшті екендігін білдіреді. Мұндай 

жағдайда дәрігерлік к�мек керек.

Қызылшадан т�секте жатып 

емделу керек. Сұйықты к�п ішіп, 

құнарлы тамақ жегені ж�н. Егер 

бала қою тамақ жей алмаса, сұйық 

сор  памен алмастыруға болады. Ал 

емізулі бала еме алмай қалса, сүтті 

сауып, қасықпен ішкізу керек. К�здің 

бүлінуін болдырмау үшін А дәруменін 

ішу қажет.

Қызылшамен ауырған баланы 

демалыс орындарының бірі десек 

болады. Себебі ондағы соңғы үлгіде 

орнатылған жарық бағаналары мен 

аркалар, су бұрқақтар, теннис, футбол, 

баскетбол алаңшалары мен веложолдар 

және концерт алаңы демалушыларға 

қ о л а й л ы  ж а ғ д а й  т у ғ ы з а д ы .  Е ң 

 бастысы, саябақты суландыру жүйесі 

толығымен автоматтандырылған. Яғни 

саябақтың к�ркін келтірген ағаштар 

мен гүлдер қай мезгілде болсын судан 

тапшылық к�рмейді. Сонымен қатар 

аудан әкімінің айтуынша, «Жеңіс» 

саябағына 162 288,26 мың теңге қаржы 

б�лініп, қайта күрделі ж�ндеуден 

�ткізілген. Алдағы уақытта саябақтағы 

аттракциондардың қатарын қаланы 

биіктен тамашалуға болатын айнал-

малы д�ңгелек шеңбермен толықтыру 

ж о с п а р л а н ы п  о т ы р .  Қ а л а д а ғ ы 

к�лік қозғалысы жиі қатынайтын 

О.Жарылқапов, С.Ерубаев к�шелері 

мен Тәуке хан даңғылының және 

Қызылорда тас жолы мен Т�ле би 

к�шесінің бойындағы иригациялық 

а р ы қ ш а л а р  м е н  ж а р ы қ т а н д ы р у 

жүйесіне күрделі ж�ндеу жұмыстары 

жүргізілген. Жалпы алғанда соңғы 

5-6 айда қала ішіндегі 20-ға жуық 

к�шенің бойына аяқжолдар т�селіп, 

абаттандырылды. Және де қаладағы 

шағын аудан тұрғындары үшін 16 к�п 

қабатты тұрғын үйдің ауласына балалар 

алаңы, демалыс шатырлары, футбол 

алаңдары, аула тренажерлары мен вор-

кауттар орналастырылған. Сондай-ақ 

қалаға кіреберіс қақпадан бастап, ба-

сты даңғылдың �н бойы мен қаланың 

тұрғындар демалатын, жаяу жүретін 

аймақтарының барлығына 100 мыңнан 

астам ағаш отырғызылып, оларды су-

ландыру, к�герту мақсатында 50 метр 

тереңдікте арнайы құдықтар қазылуда. 

Бұл орайда шаһар аумағын қамту үшін 

40-қа жуық құдық қазылып, суландыру 

Кіріспе б�лімінде тележурна-

лист ұсынатын ақпараттың адам-

дар арасындағы әңгімеден айырма-

шы лығын атап к�рсетеді.  «Ол – 

журналистің �з к�зімен к�ргенін, 

соның нәтижесінде зерттеп-зерде-

леп к�кейіне түйгенін бейнелі де-

рекпен суреттеп,  жиған-терген 

фактілерін іріктеп-талдау нәтижесінде 

сабақтастырып, топтастырып бейнелі 

тілге тән қисындармен баяндайтын 

кәсіби туынды. �йтеуір, оқиғаның 

бірен-саран ізін ғана аңғартатын 

бейнек�ріністерді  шала-шарпы 

түсіріп алып, сол туралы «осылай 

болған екен, былай болған екен» де-

ген кісілерді жалпылама бір-екі ауыз 

с�йлетіп алып, сол қалпындағы бей-

нематериалды тележаңалық ретінде 

эфирден беру – ағаттық» деп жазады. 

Автордың баяндауынша, тележурна-

лист ақпаратты ұсынғанда фактілердің 

дәйектілігіне, айғақтардың ақиқат 

екеніне к�з жеткізіп, соған сәйкес 

бейнек�ріністерді түсіріп, оқиға 

куәгерлерін с�зге тартып, қажет болған 

жағдайда тиісті құжаттарға жүгініп, 

толыққанды, нақты әрі дәл мағлұмат 

беретін телесюжет ұсынуы керек. 

Кітапта отандық телеарналардың 

жаңалықтар қызметіне шолу жаса-

лып, әрқайсының �зіне тән ерек-

ше ліктері ескеріліп, кәсіби деңгейі 

салыстырылады. Бұл тізімде автор 

Қызылша жұқпалылығы �те 
жоғары аурулар қатарына жата-
ды. Bсіресе, тамақты жеткілікті 
дәрежеде ішпейтін немесе туберку-
лез ауруына шалдыққан балаларға 
қауіпті. Ол қызылшамен ауырып 
жүрген адамнан жұғады. 

Алғашқы белгілері он күннен 

соң білінеді. Ол суық тиюге ұқсап 

бас талады. Яғни қызу к�теріліп, 

мұрын бітеледі, к�з қабынады, ж�тел 

пайда болады. Ауру сәт сайын үдей 

түседі. Ауыз іші қабынып, ісініп, 

іш �туі де мүмкін. Екі немесе үш 

күн нен кейін ауыздың шырышты 

қабығында тұз сияқты кішкентай 

ақ дақтар к�ріне бастайды. Одан 

кейін екі-үш күн �ткен соң алдымен 

құлақта және мойында, сосын бетте 

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне арналған 
іс-шара Екібастұз қаласында 
басталды. «Iнер» қалалық 
мәдениет орталығында 
Тәуел сіздік күніне арналған 
«Тәуелсіздік – мәңгілік  ел 
мұраты» атты республикалық 
айтыс �тті. 

Жыр додасының жүлдесі үшін 

Астана, Қарағанды, Семей, Пав-

лодар, Тараз, Екібастұз және 

Баянауыл ауданынан 12 ақын бақ 

сынады.  Ақындық импровизаци-

ясында ақындар ел тәуелсіздігі, 

рухани жаңғыру тақырыптарын 

қозғады. Іс-шараның басты 

мақсаты – Тәуелсіздік құн ды-

лықтары мен идея ларын �нер 

ар қылы насихаттау.

Қазылар алқасының ше ші-

мімен бас жүлдені Рауан Қайдаров 

(Екі бастұз), бірінші орынды 

Аруна Кәрімбек (Тараз), екінші 

орынды Аспанбек Шұғатаев (Ба-

янауыл) және үшінші орынды 

Қуанышбек Шарманов (Пав-

лодар) иеленді. Жеңімпаздарға 

бағалы сыйлықтар мен диплом-

дар берілді. Айтыстың қалған 

қ а т ы с у ш ы л а р ы  Е к і б а с т ұ з 

әкімінің алғыс хаттары мен ақ-

шалай сыйлықтарға ие болды. 

Айдана АЙТУҒАН

Павлодар облысы

ЖАҢА КІТАП АЙТЫС

ДЕНСАУЛЫҚ

лынып, пайдалануға берілді. Сондай-

ақ 7-20-25 бағдарламасы аясында да 

тұрғын үйлер салу қолға алынуда. 

Алдағы жылы аталған шағын ауданның 

к�лемін тағы да 42 к�п қабатты тұрғын 

үймен ұлғайтуға жоспар түзілген. Яғни 

тұрғын үй кезегінде тұрған 8 мыңнан 

астам тұрғынның мұқтаждығын 

жеделдетіп шешу мүмкіндігі қолға 

алынуда. 

Соңғы уақытта қалаға келуші 

қонақтар мен саяхатшылардың қа-

тары арта түсуде. Олардың және 

қала тұрғындарының демалысын 

жақсы �ткізуі үшін саялы бақтар 

мен аллеялардың қатарын к�бейтіп, 

қаланы к�ріктендіру жұмысы ке-

зек күттірмейтін шаруа. Осы орайда 

«Түркі бағы» мен «Рәміздер алаңы» 

әуелгі кейіпінен ерекше �згеріп, 

түрлі түске енсе, қаланың Кентау 

бағытынан кіре берісінен 14 гек-

тар жерге орналасқан «Парасат» 

саябағы абаттанып, заманауи дема-

лыс кешеніне айналды. Бұл саябақ 

облыс к�лемінде архитектуралық 

құрылысы жағынан алдыңғы қатарлы 

-

-

-

«Қазақстан хандары мен билерінің 

орталығы» және Қожа Ахмет Ясауи 

музейі, амфитеатр, Шығыс базары, 

Шығыс моншасы секілді 12 нысанның 

құрылысы түседі деп жоспарлану-

да. Ал үшіншісі әкімшілік-іскерлік 

орталығының аймағы жалпы 700 гек-

тар болса, бүгінде оның 270 гектарына 

түсетін құрылыс нысандары белгіленді. 

Онда облыстық әкімдік ғимаратынан 

бастап, басқармалар мен департа-

менттер ғимараты, Астана алаңы, 

Конгресс Холл, Медиа орталық, 

Сауда орталықтары мен тұрғын үй 

кешендері, жастар мен оқушылар 

сарайы, спорт, мәдени кешендердің 

құрылысы сынды басты-басты 18 ны-

сан мен тұрғын үйлердің құрылысы 

түседі деп күтілуде. Осы аталған 

жоспарларға сәйкес қазан-қараша 

нан, байқаусызда, техникалық се-

бептерге байланысты емес) амалын 

тауып, айыбын мойындатып, ал 

к�гілдір әлемнің к�ркіне айналған 

к�реген к�семс�зшілердің айтулы 

ақпаратынан саңлауын тауып саналы 

с�зді суыра білетін телесын �кілдерін 

қалыптастыратын ұлттық кәсіби 

тележурналистика кезеңі жеткенін 

айтады. Сондай-ақ қазіргі заманғы 

ұлттық тележурналистиканың кезек 

күттірмейтін нақты проблемаларын 

атын атап, түсін түстеп к�рсетеді. 

Оны шешу жолдарын білім беру 

саласындағы жаңартылған педа го-

гикалық технологиялар кеше ніндегі 

негізгі бағыттардан іздейді. «Тану 

әдісі» мен «Табу әдісін» ұсынады. 

Оқулық филология, журналисти-

ка және мәдениеттану саласындағы 

мамандарға, студенттерге және жалпы 

оқырман қауымға арналған.

Майя МҰРАТБЕК

басқа балалардан б�лек ұстау ке-

рек. �сіресе тамаққа тоқ болмаудан 

 туындайтын аурумен, туберкулезбен 

ауыратын балаларды сақтандыру 

керек.  Бір  адамы қызылшамен 

 ауырып жатқан үйдің балалары ауру 

жұқтырмаса да, мектепке, дүкенге 

 немесе басқа да қоғамдық орындарға 

10 күнге дейін баруына болмайды. 

Жас балалардың организмі қызылша 

ауруы на қарсы тұрып, шетінемеуі үшін 

олардың жетіліп, ет алуы қажет. Ал 8 

айдан 14 айға дейінгі бала қызылшаға 

қарсы егілу  керек. Сондықтан арнайы 

екпені дер уақытында алу қажет.

М.ЕСЕМБАЕВА,
Алмалы аудандық ҚДСБ 

бас маманы
АЛМАТЫ

Соңғы жылдары мемлекет тарапы-

нан әлеуметтік к�рсетілген қолдаулар 

арқасында к�птеген мектептер мен 

балабақшалар, медициналық ны-

сандар салынып, пайдалануға беріл-

ді. Қала халқы Президенттің «100 

мектеп, 100 аурухана», «Балапан», 

«Тұрғын үй құрылысы», «Мәдени 

мұра», «Қолжетімді баспана», «Жұ-

мыспен қамту»,  «Бизнестің жол 

картасы-2020», «Рухани жаңғыру», 

«Nңірлерді дамыту» іспеттес мем-

лекеттік бағдарламаларының игілігін 

сезініп келеді. Осылайша қолдау мен 

қамқорлықтың арқасында �ндірісі 

�ркендеп, тұрмысы оңалған қалаға 

айналды. Тұрғындардың �мір сүру 

сапасы жыл сайын айтарлықтай 

жақсарып келеді. Сонымен бірге �ткен 

2017 жылғы ТҮРКСОЙ ұйы мының 

Түркістан – түркі әлемінің мәдени 

астанасы мәртебесі қаланың одан әрі 

түлей түсуіне жол ашты. Осы мәртебелі 

жылдың құрметіне  орай,  �ткен 

жылдың соңында «Түркі бағы» аллея-

сы ел игілігіне берілсе, биылғы жылы 

бауыр лас халықтардың ын тымағы мен 

бірлігін ту еткен бұл аллеяда мазмұнды 

монумент бой к�терді. Рухани �ңірдегі 

келелі істердің бастысына баланған 

«Рәміздер алаңы» қала тұрғындарының 

саялы демалыс орнына айналды. �рбір 

азаматтың бойына рухани жігер беретін 

алаңда биіктігі 62,5 метрді құрайтын 

еліміздің Мемлекеттік Туы орнатылып, 

Елтаңба мен �нұран мәтіні жазылған. 

Бұған қоса ұлттық құндылықтарды 

дәріптейтін бейнелер мен аталы с�здер 

сап түзеген аллея қаланың келбетін 

аша түсті. 

– Биылғы жыл �ңір халқының 

қуанышын еселей түскен табысты 

да ерекше тарихи жыл болды. Бүкіл 

әлем назарын тіктеген Түркістанда 

– Елбасының жаңа бастамаларына 

үлкен бетбұрыс жасалды. Түркістан 

облысының орталығы болып жария-

ланған күннен бастап, қаламызға 

деген к�зқарас ерекше. Соның бас-

тысы Мемлекет басшысының осы 

аймақты дамытуға байланысты жауап-

ты тұлғаларды қабылдауы Түркістанға 

деген шынайы қолдау десек, Түркияға 

сапарында Түркістан облысының 

мәселесін назардан тыс қалдырмауы 

ауқымы кең бастаманың айғағы. Және 

де түркі жұрағатының тамырына нәр 

беріп, түркі әлемі мойындаған қара 

шаңырағына айналдыру жолындағы 

түркілердің ұлы арманын іске асыруға 

деген нақты әрекеттің к�рінісі дер едім. 

Таяуда жарияланған Елбасының «Ұлы 

даланың жеті қыры» атты мақаласында 

Түркістанды түлетуге тікелей тоқталуы 

байламды істердің тағы бір баста-

уы, – дейді Түркістан қаласының 

әкімі �ліпбек Nсербаев. Мәртебесі 

мен мерейі  артқан Түркістанды 

к�ріктендіру мен абаттандыруға соңғы 

5-6 айдың ішінде еселі күш жұмсалып, 

игілікті шаралардың жалғасы ілкімді 

істерді қала әкімдігі іске асыруда.

Соның ішінде қала к�лемінде іске 

асырылған жұмыстарға тоқталып 

�тер болсақ, «Отырар» ықшам ауда-

нында 4 гектарға 10 үй тұрғызудан 

басталған  құрылыс жұмыстары 

биыл тағы да 10 гектарға ұлғайып, 

26 үйді келер жылы наурыз айын-

да ел игілігіне беру жоспарланып 

отыр. Аталған тұрғын үйлердің аула 

ішілік инфрақұрылымын, абаттан-

дыру жұмыстарын да межеленген 

мерзімде аяқтау к�зделген. Осы 

аймақтағы тұрғындардың әлеуметтік 

мәселелерін шешу үшін 900 орындық 

мектеп құрылысы бой к�терсе, 200 

орындық балабақша жеке және 

мемлекеттік әріптестік бойынша са-

ескеріліп, келер жылдары қаланың 

бірқатар ішкі к�шелерінде құрылыс 

жұмыстарын жүргізу, басты к�шелерін 

кеңейту, Түркістан қаласына Отырар 

ауданы, Кентау қаласы, Балтак�л, 

Қарнақ ауылдарынан кіретін респуб-

ли калық және облыстық маңызы бар 

жолдарды толықтай күрделі ж�ндеуден 

�ткізу жопарлануда. Сондай-ақ жол 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақ-

сатында жергілікті бюджет есебінен 92 

737 мың теңге қаржы қаралып, жаяу 

жүргіншілер �ткелін жарықтандыру, 

жол белгілері мен к�ше қиылыстарына 

арка, сілтемелер мен жол белгілерін 

орнату жұмыстары жүргізілген. 

Бүгінгі таңда жергілікті әкімдік тара-

пынан келешекте түсетін құрылыс ны-

сандарына жер дайындау мақсатында 

бағалау жұмыстары мен сәулет жоспар-

лау жұмыстары қызу жүргізілуде. «Жал-

пы Түркістан қаласының келешектегі 

бас жоспарын жобалау бойынша қала 

құрылысы мен сәулеті үш бағытта 

жүргізілмек. Бірінші бағыт – «Тарихи 

аймақ» Қожа Ахмет Ясауи кесенесі 

орналасқан тарихи аймақтағы 88,7 

гектар жерге орналасқан 18 нысан-

ды жаңғырту және екінші бағыт – 

«рухани-мәдени орталық» аймағы 

98 гектар жерге жоспарланып отыр. 

Қазіргі таңда ол жерлерге түсетін 12 

құрылыс нысанының орны анықталды. 

Ол аймақта «Қазақстан-Назарбаев» 

ж ә н е  « Т ү р к і  ә л е м і »  о р т а л ы ғ ы , 

айларында Халықаралық архитектор-

лар конкурсы жарияланған болатын. 

Оған 32 елден 353 ұсыныс түсіп, оның 

245-і қабылданса, одан 42 концепция 

іріктелді. �рине, бұл аталған жоспар-

лар болашақ Түркістанды рухани-

мәдени тұрғыдан және облыс орталығы 

ретінде дамуы үшін жасалып жатқан 

дүниелер. Алдағы уақытта түбегейлі 

бекітілген соң, жұмыстар кезең-

кезеңімен жүргізілетін болады. Ақын-

жазушыларымыз бен ғалымдарымыз, 

түркі туысқандарымыз Астана – түркі 

әлемінің жүрегі, Түркістан – түркі 

әлемінің рухани тірегі деп жазып та, 

айтып та жүр. Сондықтан қаламызды 

түркі дүниесінің мәдени-рухани аста-

насына айналдыру – біздің басты 

мақсатымыз және үлкен жауапты 

міндет» дейді Түркістан қаласының 

әкімі �ліпбек Nсербаев.

Қ а л а н ы ң  к е л е ш е к  к е л б е т і н 

айқындайтын бас жоспар түбегейлі 

бекітілген соң атқарылар шаруалар 

еселенетіні с�зсіз. Соның ішінде 

Түркістан қаласының әлеуметтік-

экономикалық жағдайын арттыру 

басты назарда болса, туризм саласын 

жетілдіру, �ндірісті �ркендетіп, шағын 

және орта бизнесті одан әрі дамыту ша-

ралары да күн тәртібінен түспек емес. 

Е.BБДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы
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Сондай-ақ мәтіні баспас�зде жарияла-

нып, мемлекеттік органдарда, мекеме-

лерде, �неркәсіпте, кәсіпорындарда, оқу 

орындарында және �зге де шаруашылық 

субъектілерінде қызу талқыланып жа-

тыр. 

Мемлекеттік қайраткерлер, �нер, 

спорт, медицина, мәде ниет, техни-

ка, ауыл шаруашылық сала ларының 

қызметкерлері мен �кілдері, ғалымдар, 

кәсіпкерлер, �зін-�зі  қамтамасыз 

етушілер ҚР Прези дентінің Жолдауын 

зерттеп, �з ойларымен б�лісуде.

Жолдау Қазақстан халқына арналған 

Президенттің Үндеуі болғандықтан, 

халықтың барлық �кілдері Жолдаудың 

м а з м ұ н ы м е н  т а н ы с ы п ,  е л і  м і з  д і ң 

әлеуметтік-экономикалық дамуы ның 

�зекті мәселелеріне және халқымыздың 

әл-ауқатын одан әрі арттыру міндеттеріне 

арналған құжат екенін атап �туде.

Биыл ҚР Президентінің халыққа 

жол даған Жолдауымен танысып, Жол-

даудың нормативті  құқықтық акт 

ретіндегі, құқықтық негізін зерттеуді 

ж�н к�рдім.

Сонымен, кез келген мемлекеттегідей, 

біздің елдің де �з нормативті құ қық-

тық базасы бар. Иерархиялық бағы-

ныш тылығына қарай, бүкіл нор мативті 

құжаттардың ішінде Конс ти туцияның 

орны ерекше. Мем лекетіміздің Негізгі 

нор мативті құжаты, Ата Заңы, Қазақстан 

Респуб ли касының Конституциясы 1995 

жылы 30 тамызда республикалық рефе-

рендумда қабылданды.

ҚР Конституциясы 9-б�лім, 98-бап-

тан тұратын нормативті құқықтық акт.

�р б�лім адамның құқықтық жағ-

дайына және жекелеген мемле кеттік 

ор гандардың құқықтық мәртебесіне 

арналған.

Атап айтсақ, I б�лім – Жалпы ере-

ПРЕЗИДЕНТ ЖОЛДАУЫНЫҢ 
ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗІ

2019 жылғы 1 қаңтарға дейін
ұялы байланыс абоненттік құрылғылары тіркелуі тиіс

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

мәртебесінің ерекшелігі, ҚР Конс-

титуциясының Жалпы ережелерде 

орын алған, 2-бабымен анықталған. 

ҚР Конституциясының 2-бабының 

бірінші тармағына сәйкес, Қазақстан 
Республикасы – президенттік басқару 
нысанындағы біртұтас мемлекет. Яғни 

мемлекетімізді Президент басқарады 

және мемлекеттік билік президенттік 

басқарудың негізінде жүзеге асырылады.

Аталған ережені, ҚР Конституция-

с ы  н ы ң  П р е з и д е н т т і ң  қ ұ қ ы қ т ы қ 

мәртебесіне арналған III-б�лімін аша-

тын 40-бабы айқындайды: 

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті  – мемлекеттің басшысы, 
мемлекеттің ішкі және сыртқы сая-
сатының негізгі ба ғыт  тарын айқын-
дайтын, ел ішінде және ха лық а ралық 
қатынастарда Қазақстанның аты нан 
#кілдік ететін ең жоғары лауазымды 
тұлға.

Республиканың Президенті – халық 
пен мемлекеттік билік бірлігінің, Конс-
т и  т у ц и я н ы ң  м ы з ғ ы м а с т ы ғ ы н ы ң , 
адам және азамат құқықтары мен 
бостандықтарының нышаны әрі кепілі.

Республика Президенті мемлекеттік 
биліктің барлық тармағының келісіп 
жұмыс істеуін және #кімет органдарының 
халық алдындағы жауапкершіліг ін 
қамтамасыз етеді.

Яғни мемлекеттік билік орган дары-

ның бірлесіп, келісіп, бір жүйеде қызмет 

етуі Президенттің лауазымымен байла-

нысты.

ҚР Конституциясының 3-бабы-

ның 4-тармағына сәйкес, Республикада 
мемлекеттік билік біртұтас, ол Консти-
туциямен заңдар негі зінде заң шығарушы, 
атқарушы және сот тармақтарына 
б#лінуі, олар дың тежемелік әрі тепе-
теңдік жүйесін пайдалану арқылы, #зара 

іс-қимыл жасау принципіне сәйкес жүзеге 
асырылады.

Мемлекеттік биліктің үш тармаққа 

б�лініп, ҚР Парламенті – заң шы-

ғарушы билікті жүзеге асыруы , ҚР 

Үкіметі – ат қарушы билікті жүзеге асы-

руы, соттар – сот билігін жүзеге асыруы, 

ҚР Президенті ешбір билік тармағына 

кірмей, әртүрлі мемлекеттік органдарға 

жүктелген барлық билік тармақтарының 

тепе-теңдік және тежемелік жүйесінде 

қызмет атқаруы осының айқын дәлелі.

Мемлекеттік органдардың қандай 

бағытта қызмет атқаруы да Президентпен 

тікелей байланысты. Жоғарыда айтылған 

40-баптың 1-тармағына к�ңіл аударсақ, 

Қазақстан Рес публикасының Президенті 
- мем лекеттің басшысы, мемлекеттің 
ішкі және сыртқы саясатының негізгі ба-
ғыттарын айқындайтын, ел ішінде және 
халықаралық қатынастарда Қазақстанның 
атынан #кілдік ететін ең жоғары лауазым-
ды тұлға. Яғни мемлекетіміздің аумағында 

жүзеге асырылатын, ішкі саясатының да, 

еліміздің басқа мемлекеттермен жүзеге 

асырылатын дипломатиялық сыртқы 

саясатының да негізгі бағытын ел басшы-

сы, Президент айқындайды.

ҚР Президентінің �кілеттіктері-

не ар налған, ҚР Конституциясының 

44-бабының 1-тармағына сәй кес, 

Қазақ стан Республикасының Прези  -
денті: Қа зақ стан халқына елдегі жағдай 
мен Респуб лика ның ішкі және сырт қы 
саясаты ның негізгі ба  ғыт  тары туралы 
жыл сайын Жолдау арнайды;

Одан басқа, ҚР Конституциясының 

45-бабына сәйкес, ҚР Президенті �з 

�кілеттіктері шеңберінде, Конституция 
мен заңдар негізінде және оларды орын-
дау үшін Республиканың бүкіл аумағында 
міндетті күші бар жарлықтар мен #кімдер 
шығарады.

Аталған �з �кілеттіктері шең бе рінде 

қабылдайтын ҚР Прези ден тінің Жар-

лы қ тары мен �кімдеріне қарағанда, ҚР 

 Пре зиденті Жолдауы ның мәртебесі 

 ерекше. 

К�ріп тұрғанымыздай, Президент-

т і ң  Ж о л д а у ы  т у р а л ы  м а ғ л ұ м а т , 

 Прези денттің қабылдайтын актілері, 

яғни Жарлықтары мен �кімдерімен бірге 

45-бапта к�рсетілмеген. Президенттің 

Жолдауы Елбасының құзыреті мен 

�кілеттіктеріне арналған, �те ауқымды, 

әрі к�лемді  44-бапта, Жар лықтар мен 

�кімдерден бұрынырақ айтылған.

Оның үстіне, Президенттің �кілет-

тік теріне арналған 21-тармақшадан 

т ұ р а т ы н  4 4 - б а п т ы ң  б і р і н ш і  т а р -

мақшасы ҚР Президентінің Жолда-

уына арналған. Бұл Жолдаудың Пре-

зидент қабылдайтын басқа нормативті 

құқықтық актілерден �згеше екенін тағы 

да дәлелдейді. Яғни Президент Жолдауы 

тек қана нормативті-құқықтық құжат 

емес, Президенттің ерекше �кілеттігі 

екенін к�рсетеді. 

ҚР Конституциясының не гізін де 

қабылданған Қазақстан Рес публи ка-

сының Президентi туралы ҚР 1995 

жылғы 26 желтоқсанында қабылданған 

Конституциялық заңының, Президент 

�кілеттіктеріне арналған 19-бабының 

1-тармағының мазмұны да осындай, 

яғни Республика Президентi: жыл сайын 
Қазақ стан халқына елдегi жағдай және 
Рес публиканың iшкi және сыртқы саяса-
тының негiзгi бағыттары туралы ауызша 
не жазбаша жолдау арнайды.

ҚР Президентінің биылғы жылғы 

Жолдауын жетік зерттеп, мынандай 

қорытынды жасауға болады.

Жолдаудың ішкі құрылысы т�мен-

дегідей тармақтардан және тармақ-

шалардан тұрады.

Халық табысының �суі: Біз 2010 

жылдың �зінде «Бизнестің жол карта-

сы – 2020» бағдарламасын іске қостық.

Экономикада бәсекелестікті дамыту 

және тұрғын үй-коммуналдық шаруа-

шылығы мен табиғи монопо лия лардың 

қызметі үшін белгіленетін тарифтер 

саласында тәртіп орнату мақсатымен 

батыл шаралар қабылдау керек. 

Бизнесті заңсыз әкімшілік қы-

сымнан және қылмыстық қудалау 

қаупінен қорғауды арттыра түсу керек.

Экспортқа бағытталған индустри-

яландыру мәселесі экономикалық 

саясаттың негізгі элементі болуға тиіс.

Агро�неркәсіп кешенінің әлеуетін 

толық іске асыру керек.

Инновациялық және сервистік 

секторларды дамытуға ерекше к�ңіл 

б�лген ж�н.

Нақты экономиканы �ркендету 

ү ш і н  қ а р ж ы  с е к т о р ы н ы ң  р � л і н 

күшейтіп, ұзақ мерзімді макроэко-

номикалық тұрақ ты лықты қамтамасыз 

ету қажет.

Тұрмыс сапасын арттыру: 5 жыл 

ішінде білім, ғылым, ден саулық сақтау 

салаларына барлық к�з дерден жұм-

салатын қаражатты ішкі жалпы �німнің 

10 пайызына дейін жеткізу қажет. 

Мектепке дейінгі білім беру сапа-

сын түбегейлі жақсарту керек.

Орта білім беру жүйесінде негізгі 

тә сіл дер белгіленген, қазіргі кезеңде 

солар дың орындалуына баса назар 

аударған ж�н. 

Келесі жылы «Педагог мәртебесі 

туралы» Заңды әзірлеп, қабылдау қажет 

деп санаймын.

Жоғары білім беру ісінде оқу 

орында рының маман дайындау сапа-

сына  қа тысты талаптар күшейтіледі.

Медициналық қызмет сапасы 

 ха лықтың әлеуметтік к�ңіл-күйінің аса 

маңызды компоненті болып саналады.

Nңірлік деңгейдегі резервтерді  тауып, 

бұқаралық спорт пен дене шы нық-

тырудың қолжетімділігін арттыру қажет.

Ұлт саулығы – мемлекеттің басты 

 ба сымдығы. Бұл – қазақстандықтар 

сапалы азық-түлікті пайдалануға тиіс 

деген с�з.

Nмір сүруге жайлы орта қалып тас-

тыру: Сапалы әрі қолжетімді тұрғын үй.

Еліміздің аумақтық дамуына жаңа 

тәсілдер енгізуді қамтамасыз ету қажет.

Құқық қорғау органдарының жұ-

мы   сына терең және сапалы �згеріс тер 

қажет.

Сот жүйесін одан әрі жаңғырту.

Азаматтар сұранысына бейімделген 

мемлекеттік аппарат: Мемлекеттік ор-

гандар қызметінің тиімділігін түбегейлі 

арттыру.

Осы күрделі кезеңде б�лінетін әрбір 

теңгенің қайтарымының мол болуына 

қол жеткізу керек.

Сыбайлас жемқорлықпен белсенді 

күрес жалғасатын болады.

Үкімет пен барлық мемлекеттік ор-

ган дардың жұмысында формализм мен 

бюрократияны азайту қажет.

Қойылған міндеттерді тиімді жүзеге 

асыру үшін реформалардың жүргізілуіне 

бақылау механизмдерін күшейту қажет.

Бұдан әрі тиімді сыртқы саясат 

жайы, әрбір қазақстандықтың еліміздегі 

�згерістер үдерісіндегі  атсалысуы 

маңызды екендігі с�з болады.

К�ріп тұрғанымыздай, Жолдау мем-

лекеттік �мірдің барлық салаларын 

қамтиды. Оның үстіне, Жолдаудың бі-

рінші тармағының халықтың жағ дайы-

на, әл-ауқатына арналуы әр уақытта 

да қуантатын жайт, халықтың жағ дайы 

Президент саясатының бірінші кезегінде 

тұрғандығының айғағы.

К�п жылдар бойы білім  са ла сында 

қ ы з  м е т  а т қ а р ғ а н д ы қ т а н ,   Қ Р 

 Президентінің халыққа арнаған Жол-

дауын  да білім саласына арналған ереже-

лер ді жетік зерттеуге тырыстым.

Тұрмыс сапасын арттыру деген 2-та-

раудың бесінші тармақшасына сәйкес, 

Жоғары білім беру ісінде оқу 
орын дарының маман дайындау сапасына 
қатысты талаптар күшейтіледі.

Гранттардың саны к#бей тіл ді, 
енді жауапкершіліктің кезеңі келді.

Жоғары оқу орнының табыс-
тылығын бағалаудың басты критериі 
– оқу бітірген студенттердің жұмыспен 
қамтылуы, жалақысы жоғары жұмысқа 
орналасуы.

Жоғары оқу орындарын ірілендіру 
саясатын жүргізу қажет.

Нарықта жоғары сапалы білім 
беруді қамтамасыз ететіндері ғана 
қалуға тиіс. Назарбаев Университетінің 
тәжірибесіне сүйеніп, үздік шетелдік топ-
менеджерлерді жұмысқа тарту арқылы 
әлемнің жетекші универси тет терімен 
әріптестік орнату маңызды.

Қазіргі білім инфрақұрылы мы ның 
базасында Назарбаев Универси те тінің 
үлгісімен #ңірлік жаңа жоғары оқу орнын 
құру қажет.  

Жоғарыда к�рсетілген Жолдаудың 

ережелерімен толығымен келісеміз. 

Білім саласындағы сапаны жақсарту 

студенттердің де, оқытушылардың да 

тікелей міндеті.

Есенгелді МЕҢЛІҒАЗИЕВ 
Қазақ мемлекеттік Қыздар 

педагогикалық 
университетінің профессоры 

Nз кезегінде, Ұялы байланыстың абоненттік 

құрыл ғыларын тіркеу қағидалары Қазақстан 

Республикасы Ақпарат және коммуникация лар 

министрі міндетін атқару шының 2018 жылғы 

23 мамырдағы № 226 бұйрығы мен бекі тілді 

(Қазақстан Республикасының �ділет министр-

лігінде 2018 жылғы 11 маусымда № 17028 болып 

тіркелді).

Абонент үшін ұялы байланыстың абоненттік 

құрылғысын тіркеу �теусіз негізде жүзеге асыры-

лады.

Ұялы байланыс операторының желісінде 

2019 жылғы 1 қаңтарға дейін қызмет к�рсе тілетін 

ұялы байланыстың абоненттік құрыл ғылары 

оқшауланған жүйеде автоматты түрде тіркеледі 

және ұялы байланыстың абоненттік құрылғылары 

сәйкестендіру кодтарының дерекқорына 

жіберіледі.

Қазақстан Республикасының аумағында 

роумингте тұрған, не машинааралық �зара іс-

қимыл жасауға арналған ұялы байланыстың 

абоненттік құрылғыларын қоспағанда, Қазақстан 

Республикасының аумағында жасалған және 

Қазақстан Республикасының аумағына әкелінген, 

оның ішінде Қазақстан Республикасының ұялы 

байланыс желілерінде жұмыс істейтін ұялы байла-

ныстың абоненттік құрылғылары тіркеуге жатады.

Ұялы байланыстың абоненттік құрылғысын 

тіркеу (қайта тіркеу) үшін оның иеленушісі мы-

надай:

1) ЖСН (жеке тұлға үшін) немесе БСН (заң-

ды тұлға үшін);

2) ұялы байланыстың абоненттік құрыл-

ғысының сәйкестендіру коды;

3) ұялы байланыстың тіркелетін абоненттік 

құрылғысында пайдаланылатын абоненттік 

н�мірлер туралы мәліметтерді ұсынады.

Тіркеу (қайта тіркеу)және тіркеуден алып 
тастау мерзімі

Ұялы байланыстың абоненттік құрылғысын 

тіркеу (қайта тіркеу), сондай-ақ тіркеуден алып 

тастау рәсімі келесі мерзімдерде жүзеге асыры-

лады:

1) жеке тұлғалар үшін 4 жұмыс сағатқа дейін;

2) заңды тұлғалар үшін 8 жұмыс сағатқа дейін.

Кәмелетке толмағандардың ұялы байла-
ныстың абоненттік құрылғысын тіркеу

Он т�рт жастан он сегіз жасқа дейінгі 

кәмелетке толмағандардың ұялы байланыстың 

абоненттік құрылғысын тіркеу олардың заңды 

�кілдерінің келісімімен жасалады.

Он т�рт жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар 

(жас  балалар)  үшін ұялы байланыстың 

абоненттік құрылғысын тіркеу олардың атынан 

заңды �кілдерімен жасалады.

Сонымен қатар 2019 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап ұялы байланыс операторына мәліметтері 

ұялы байланыстың абоненттік құрылғылары 

с ә й к е с т е н д і р у  к о д т а р ы н ы ң  д е р е к қ о р ы н а 

енгізілмеген не ұялы байланыстың абоненттік 

құрылғылары сәйкестендіру кодтарының дерек-

қорына енгізілген мәліметтерге сәйкес келмейтін 

ұялы байланыстың абоненттік құрылғысы бойын-

ша ұялы байланыс қызметтерін к�рсетуіне тыйым 

салынады.

Абоненттік құрылғыларды тіркеу әдістері:
1) «Мобайл Телеком-Сервис» ЖШС (Теле2 және 

Алтел) операторы бойынша:
оператордың абоненттерімен ЖСН-ді 

к�рсету арқылы 6914 н�міріне sms жіберу 

бойынша абоненттік құрылғыны �здігінен 

тіркеу;

*6914# USSD-командасын теру және 

ЖСН-ді енгізу бойынша абоненттік 

құрылғыны �здігінен тіркеу;

қажетті ақпаратты сату және қызмет 

к�рсету кеңселеріне беру арқылы; 

абоненттік н�мер бойынша тіркелген ұялы 

байланыстың абоненттік құрылғыларын 

тексеру үшін *6914# USSD-командасын 

теру қажет;

http://imei.altel.kz немесе http://imei.tele2.

kz интернет-ресурсында  

ЖСН-ді жіберу арқылы абоненттік құрыл-

ғы ны �здігінен тіркеу;

абоненттік құрылғының дұрыс тіркелген-

дігін *835# командасы немесе Жеке каби-

нет арқылы тексеруге болады;

абоненттік құрылғыны тіркеу немесе 

тіркеуден алу үшін абонентке Теле2 және 

Алтел байланыс кеңселеріне жүгіну қажет.

2) «Кар-Тел» ЖШС (Билайн) операторы бойынша:
оператордың абоненттерімен ЖСН-ді 

к�рсету арқылы 6914 н�міріне sms жіберу 

бойынша абоненттік құрылғыны �здігінен 

тіркеу;

*6914# USSD-командасын теру және 

ЖСН-ді енгізу бойынша абоненттік 

құрылғыны �здігінен тіркеу;

«Мой Beeline» мобильді қосымшасы 

арқылы;

6914 н�міріне қоңырау шалу арқылы 

(қоңырауларды қабылдау графигі – таңғы 

сағат 09:00-ден түңгі сағат 01:00-ге дейін);

QIWI т�лем терминалдары арқылы;

қажетті ақпаратты сату және қызмет 

к�рсету кеңселеріне беру арқылы;

пошташы немесе «Қазпочта» АҚ б�лім-

дерінде;

Компанияның www.beeline.kz ресми сай-

тында.

3) «Кселл» АҚ (Актив және Кселл) операторы 
бойынша:

оператордың абоненттерімен ЖСН-

ді к�рсету арқылы 6006 н�міріне sms 

жіберу бойынша абоненттік құрылғыны 

�здігінен тіркеу;

*660# USSD-командасын теру және 

ЖСН-ді енгізу бойынша абоненттік 

құрылғыны �здігінен тіркеу;

kcell.kz немесе active.kz сайтында 

жеке кабинент арқылы абоненттік 

құрылғыны �здігінен тіркеу;

қажетті ақпаратты сату және қызмет 

к�рсету кеңселеріне беру арқылы.

Жолдау деген с�здің түбірінде «жол» 

деген с�здің бар болуы бекер емес 

екенін к�пшілігіміз мойындаймыз. 

Сондықтан ҚР Президентінің Жолда-

уы мемлекетімізге, елге, халыққа жол 

к�рсететін бағдар, бағыт екені айдан 

анық.

Оны талқылау кезінде,  кейбір 

авторлардың Жолдау дегеніміз ел 

басшы сының халықпен тілдесуі, сырла-

суы, ақылдасуы деп те айтылып жататы-

нын дұрыс деп санаймын. 

Негізгі мақсаты – халықпен бай-

ланыста болу екенін мойындауымыз 

керек. Жолдау ды теледидар арқылы 

тікелей тыңдауға мүмкіндік болды. 

желер, II б�лім – Адам және азамат, 

III б�лім – Президент, IV б�лім – 

Парламент,V б�лім – Үкiмет, VI б�лім 

– Конституциялық Кеңес, VII б�лім 

– Соттар және сот т�релiгi, VIII б�лім 

– Жергiлiктi мемлекеттiк басқару және 

�зiн-�зi басқару, IX б�лім – Қорытынды 

және �тпелi ережелер.

К�ріп тұрғанымыздай, адам мен 

азаматтың мәртебесіне арналған б�-

лімнен кейін, басқа мемлекеттік билік 

органдарынан бұрын, Прези дентке 

арналған б�лім бірінші орналасқан.

Бұл ҚР Президентінің құқықтық 

мәртебесінің айрықша екенін дәлел-

дейді. ҚР Президентінің құқық тық 
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лары дәл қазіргідей к�зден таса етпей, бақылауда 

да ұстай бермейтін. �ке-шешелері азаннан кешке 

дейін жұмыста жүретін болғандықтан, балалар �здері 

бірін-бірі сүйрелеп, арқалап жүріп �сірді. Ол кезде әр 

отбасындағы балалар саны да к�п болатын. Сол к�п 

баланың бір-бірлеріне деген сүйеніші, қамқорлығы 

шексіз болатын. Олардың тәрбиесінің негізін әкеден 

именетін, ананы құрмет тұтатын қасиеттер құрады. 

Біздің балалық шағымызда анамыз айтатын «�кең 

келе жатыр» деген бір ауыз с�з заматында жым бо-

лып, үйдің ішін ретке келтірудің �зіндік дабылы еді. 

Ал «�кеңе айтамын» деген ескертпе барлық тәртіптің 

түпқазығы болатын. Сонда бізге бас салып ұрсып 

жатқан әкені де к�рген емеспіз. Шамасы, қазақы 

тәрбиенің бір құдіретінің �зі осы шығар. Дегенмен, 

әкелеріміздің �зі осыған лайықты-тын. Ол барда 

үйдегі жандар дастарқан басына түгел бір мезгілде 

жинала қалады. �ке дұға оқып, қасықты қолға ал-

май, ешкім тамақ ішуді бастамайды. Ас ішу кезінде 

қасықтардың сыртылынан басқа ештеңе естілмейді, 

дастарқан басындағылар тамақты үн-түнсіз отырып 

ішеді. Міне, қазақы тәрбиенің бір к�рінісі осындай. 

Біз, шамасы, қазір жоғалтсақ, осы дәстүрді 

жоғалтып алып бара жатқан шығармыз. Бұған, әрине, 

ана мен әкенің �здері кінәлі. Қазіргі ата-аналардың 

к�біне ортақ кемшілік – балаларының асты-үстіне 

орынсыз к�п түседі, олардың айтқандарын бәрін 

орындауға, сұрағандарын алып беруге тырысады. 

Сонда олардың к�кейінде тұратыны «Кезінде �зім 

к�рмегенді, балаларым к�рсін» деген пендешілік 

ой. Бұдан қалды, �зге ата-аналармен сырттай жа-

рысатын бәсекелестік тағы бар. Осының бәрі, ай-

налып келгенде, баланың тәрбиесіне кері әсер етті. 

Қазіргі балалардың к�бі сондықтан еңбекпен келген 

ақшаның қадірін біле бермейді, оларда талап етушілік 

қасиет басым. Осыдан шығатын тағы бір тұжырым: 

бүгінде баланы жасынан еңбекке баулу деген жоқтың 

қасы. Олардың ең мықтылары тек үй ішін жинасты-

рудан аса алмайды. �лбетте, бұрынғыдай жас кезінен 

жұмыс жасап, ата-анасына қолғабыс ететін бала 

бүгінде, ауылдық жерлерде болмаса, қалада мүлде жоқ 

деуге болады. 

– Бүгінде �кінішке қарай, ата мен әженің тәрбие 
мектептері азайып кеткені рас. Мұның себеп-салда-
ры неде жатыр деп ойлайсыз? Сол мектептерді қалай 
«тірілтуге» болады? Жолдары бар ма? 

– Ата мен әженің тәрбиесі дегенде, менің ойыма 

бірінші болып, олардың немерелерін түрлі салт-

санаға үйретуі, ауыл-үйдің сан алуан тірліктеріне 

баулуы оралады. Сонымен бірге ата-әженің айтып 

беретін ертегілері еске түседі. Бұлардың да біртіндеп 

кеміп бара жатқаны шындық. Расы керек, бүгінде 

немерелеріне ертегі айтып бере алатын әже мен ата 

да қалмаған сияқты. Мұны айтасыз, баяғы кеңес 

заманындағы жақсылық пен қайырымдылыққа 

үндейтін мультфильмдерді к�ретін балалар да қазір 

қалмаған сыңайлы. К�бі шет елдердің ешбір тәр-

биелік мәні мен к�ркемдік келбеті жоқ анимациялық 

фильмдерін к�ріп отырады. Ұлттық тәрбиенің 

бұзылуына мұның �зі себеп. Егер балаларға қазақтың 

дәстүрлі ұлттық тәрбиесін бергіміз келсе, бұл жағына 

да к�ңіл б�ліп, назар аударуымыз керек деп ойлаймын.

– Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ОТБАСЫ – 
ТӘРБИЕ БАСТАУЫ

мәдени, әлеуметтік стандарттардың дәстүрлі қазақ от-

басы ұғымының» �згеруіне әсер ете бастағанын жоққа 

шығара алмаймыз. Бұл үдерісті қазіргі технология 

заманының озық жетістіктерінің бірі – ғаламтордың 

қосып отырған үлесі де аз емес.

Ал қазақтың дәстүрлі отбасылық тәрбиесі ж�ніндегі 

жеке пікіріме келсем, оның тұжырымы біреу ғана: 

қазақ қандай жағдайда да �зінің ұлттық тәрбиесінен 

ажырамауы керек. Ұлттық тәрбиеден бой үзу ұлтты 

жоғалтып алумен бірдей. Ұлтты сақтайтын да, келер 

күннің кенересіне жетелеп апаратын да – ұлттық 

тәрбие. Қазіргі таңда әлемде 5 мыңнан астам ұлттар 

мен ұлыстар бар десек, солардың барлығының �здеріне 

тән тәрбие мектептері бар. Олардың қай-қайсысы да 

�зінің ұлттық тілі мен ділін, болмыс-бітімін, кескін-

келбетін сол арқылы сақтауға ұмтылады. Алайда 

олардың к�пшілігінде бұған мүмкіндік аз. Олай бо-

латыны, жаңа айтылған ұлттар санының тек 200-ден 

астамы ғана �з ұлттық мемлекеттеріне ие. Тағы 70 

қаралы нәсіл санының к�птігі арқылы �здерінің дара 

дербес қалыптарын сақтауды жалғастырып келеді. 

Соңғы ХХІ ғасыр табалдырығынан тап солай �з 

бітім-болмысымен аттаған халықтар арасында қазақ 

та бар. Бұдан бес жарым ғасыр уақыт бұрын Қазақ 

хандығының құрылуымен бірге �зінің қазіргі атауын 

алып, бір ұяда ұйысқан қазақ халқы содан бері тар 

жол, тайғақ кешудің сан тарау жолдарынан �тіп, 

«мың �ліп, мың тірілген» тағдырды бастан кешсе де, 

қатал тарихтың диірменіне түсіп кетуден аман қалды. 

Біздің халық бұған �зінің ұлттық тәрбиеден шыңдалып 

шыққан мінез-құлқы арқасында жетті. Біз осыны 

ұмыт пауымыз керек. Ұмытпау аз, енді сол дәстүрді 

жаңа заманға қарай ептеп бейімдей отырып, �зіміздің 

тәр биелік жолымызды одан әрі жалғастыра беруіміз 

керек. 

Қазақ – ананың қасиетін, әкенің �сиетін пір тұтып 

�скен халық. Осының негізінде біздің ұлттық бол-

мысымыз қалыптасқан. Дана халқымыз «Ана к�рген 

–  тон пішер, әке к�рген –  оқ жонар» дейді. Мұның 

мағынасын дәл сол қалпында қабылдап қажеті жоқ. 

Бұл «Анасын к�ріп қызын ал, аяғын к�ріп асын іш» 

дейтін бабаларымыздың бала тәрбиесінде ата-ананың 

алатын орнының зор екенін білдіреді. Сондықтан 

да «Ұяда не к�рсең, ұшқанда соны ілерсің» дегенді 

айтқан. Тәрбиенің тал бесіктен басталатынын жақсы 

білген дана халқымыздың ұлт ретіндегі әлеуеті әлі 

әлсіреген жоқ, оның бергенінен алда берері к�п деп 

білемін. Олай болса, біз �зімізден �зіміз үріккендей 

болып, ұлттық тәрбиенің ұлағатынан бас тартпауға 

тиіспіз. 

– Қазақ отбасы – ұлттық тәрбиенің ошағы, ұясы 
екені анық. Сол ұлттық тәрбиенің мәйегін бүгінгі таңда 
қазақ отбасы бере алып отыр ма? Ұлттық дүниетанымнан 
алшақтап, салт-санадан түбегейлі болмаса да, бірте-
бірте қол үзіп бара жатқан жоқпыз ба? 

қаймағы бұзыла қоймағанын анық сезінеміз. Осыған 

орай қазақ отбасы �зінің ежелгі тәрбие үрдісінен ажы-

рап бара жатыр дегенге �з басым келісе қоймаймын. 

Ал �з балаларына дұрыс тәрбие бермейтін жекелеген 

ата-аналар бұрын да болған, олардың қазір де кездесуі 

заңды құбылыс. 

Осы орайда біздің бәрімізді алаңдататын бір нәрсе 

болуы тиіс. Ол – қазіргі балалардың интернет пен 

ұялы телефондарға тым үйірлігі. Бұл – қазір бүкіл 

жаһанның бастан кешіп отырған құқайы. Бүгінде 

қай үйге барсаң да, қолына бір-бір айфон не смарт-

фон ұстап отырған баланы к�ресің. Тіпті бесіктен 

белі жаңа шыққан сәбилерге дейін сондай байла-

ныс құралдарын қолдарынан тастамай ұстап, түрлі 

бағдарламалар мен мультфильмдер қарап отырады. 

Мұның бала денсаулығына зиянды екенін былай 

қойғанда, оның психикасы мен тәрбиесіне де ететін 

кері әсерлері аз емес екенін медицина саласының 

мамандары ұдайы айтып, жазып жүр. Бірақ соны 

басшылыққа алып, сәбилерін бұдан сақтандырып 

отырған ата-ана аз. Оларға бала жыламай, бірдеңеге 

алданып отырса, болды. Міне, бізді сақтандыратын 

нәрсе осы болуы тиіс. 

– Отбасы жайында айтқанда, тіл мен ділді ай-
налып �те алмасымыз анық, �йткені бұлар тәлім-
тәрбие негіздері, балалардың адами-адамдық бағытта 
қалыптасуының темірқазығы. Сіздің ойыңызша, тілдік 
тәрбиенің маңызы қандай? 

– Ұлттық тәрбиеде ұлттық тілдің алатын орны ерек-

ше. Ұлттық тілсіз ұлттық тәрбие беру �те қиын. Ұлттық 

тілден нәр алмаған, оның қасиеті мен құдіретін біліп, 

танып, тұшынып �спеген баланың ұлттық тәрбиенің 

мәйегінде тербеле білуі, керек десеңіз, мүмкін емес 

жайт. Сондықтан мен жапондардың он екі жасқа 

дейін балаға тек туған тілінде сабақ беру дәстүрін 

дұрыс деп есептеймін. Сонда ғана бала �з ұлтының 

толыққанды перзенті болып шыға алады. Nз ұлттық 

тілінің қазынасынан нәр алып �скен ұлан ешқашан 

оның ары мен намысын сатып кетпеген болар еді. 

– Қазіргі ата-аналарға, балаларға к�ңі ліңіз тола ма? 
– Бұл сұраққа әртүрлі етіп жауап беруге болады. 

Бірақ бір мәселе айқын: тұтас бір ата-аналар тобы 

мен балалар легіне қарата біржақты баға берген дұрыс 

емес. Nйткені, әлгінде айтқанымдай, �з балаларына 

дұрыс тәрбие бермейтін ата-аналар бұрын да болған, 

қазір де бар, мектепте бұзақылығымен аты шыққан 

балалар бұрын да болған, қазір де кездесіп қалады. Nз 

балаларының тәрбиесіне ерекше мән беріп, оларды 

ұдайы бақылауда ұстап отыратын әке-шеше бүгінгі 

күні де аз емес. Қайта оларды жан-жақты етіп �сіріп, 

терең білім беруге ықыласты ата-аналар бұрынғыдан 

едәуір к�п сияқты. Бұған қазір жағдай да жеткілікті. 

Расында біздің бала кезімізде дәл қазіргідей қаптаған 

спорт секциялары мен �нер үйірмелері болған жоқ. 

Мұны аз десеңіз, бұрынғы балаларды ата-ана-

«Халқымыздың маңдайына біткен 

заңғар жазушысы, Еңбек Ері, к�рнекті 

мем лекет және қоғам қайраткері, қазақ 

әдебиетінің классигі �біш Кекілбаевтың  

Ұлттық кітапханада арнайы оқу залы ашы-

лып отыр. Меніңше, бұл �біш ағамыз  дың 

80 жылдығы қарсаңында оның есімін 

ұлықтау жолындағы алғашқы қадамдар-

дың бірі. 

Ұлт руханиятына �лшеусіз үлес қос-

қан тұлғаның есімі, шын мәнінде, хал-

қымыздың ең жоғары құрметіне лайық. 

Сондықтан осындай игі бастамалардың 

ғұмыры ұзақ болары с�зсіз. Жаңа жыл-

дан бастап бұл жұмысқа кірісуіміз керек. 

Үкімет, тиісті әкімдіктер қажетті жоспар-

ларды дайындап, тиісті іс-шараларды 

қолға алады деп ойлаймын. Бұл бүкіл 

халыққа керек маңызды жұмыс» деді 

Қ.Тоқаев. 

�біш Кекілбаевтың қайталанбас қол-

таңбасы қазақ әдебиетінің ғана емес, әлем 

әдебиетінің қазынасына айналғанын 

айтқан Сенат т�рағасы «К�семс�з шебе-

рінің шығармашылығы бойынша терең 

зерттеулер жүргізу – келешек буын ғалым-

дарының алдындағы маңызды міндет 

болуы тиіс. Себебі �біш Кекілбаевтың ой-

лары, философиясы және жалпы рухани 

әлемі мұхиттай терең. �біш Кекілбаевтың 

әдеби әлемі шексіз дүние, к�пқырлы, ма-

ғыналы мұра. Білімінің к�кжиегі шексіз, 

бірегей тұлға, әрі жазушы, әрі әде биет-

танушы, ғалым, тарихшы, ойшыл, фило-

соф қана емес, мемлекетіміздің дамуына 

елеулі еңбек сіңірген к�рнекті мемлекет 

қайраткері. Бұл – ұлы жазушылардың 

Жақында Педиатрия және балалар 
хирургиясы ғылыми орталығында жыл 
сайын дәстүрлі түрде �ткізілетін  «До-
нор күні» �тті.  Игі шараға орталықтың 
80-нен астам қызметкерлері, ақ халат-
ты абзал жандар  мен жас дәрігерлер 
де қатысып, мұқтаж жандар үшін қан 
тапсырды. 

Шараның тұрақты түрде ұйымдасты-

рушысы, клиникалық трансфузиоло-

гия б�лімінің меңгерушісі Қуаныш 

Үмбетовтың айуынша, «Қан тапсырып, 

�мір сыйла!» акциясымен �тетін шара 

жылына екі рет ұйымдастырылып келеді. 

–  2 0  ж ы л д а н  б е р і  қ а н  т а п с ы -

рып келемін. Дәрігер ретінде айта-

рым бұл игілікті шараның маңызы зор. 

Біріншіден, біздің қанымыздың біреуге, 

осында жатқан балаларға к�мегі тиіп 

қалуы мүмкін. Екіншіден, қан тапсыру 

арасында �те сирек кездесетін құбылыс» 

деп атап �тті.

Президенттің сенімді серігі болған 

�біш Кекілбаевтың туындыларының 

идеялары «Рухани жаңғыру» философия-

сы ның негіздерімен үндесіп жатқанына 

ерек ше назар аударған Қасым-Жомарт 

Тоқаев «Президенттің «Ұлы даланың жеті 

қыры» идеологиясы, түптің түбінде, қазақ 

зиялы қауымының, жалпы халқымыздың 

асыл арманының к�рінісі. Бүгінде бүтін 

халқымыз ұлттық идеяны жаңғырту 

жолына бет бұрды. Осылайша, �біш 

ағамыздың арманы іске асуда» деді. 

Сенат т�рағасы Қ.Тоқаев �з с�зін 

қорытындылай келе, жиналған қауымға 

«Маржанс�з шебері, гуманист-ғалым, 

ұлтжанды-саясаткер �біш Кекілбаевтың 

ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н ,  о н ы ң  ж а л п ы 

мұрасын �сіп келе жатқан ұрпақтардың 

арасында кеңінен дәріптеу – бұл біздің 

бірінші кезектегі мақсатымыз болуы тиіс. 

Осы бағытта Кекілбаевтану әдебиеттану 

ғы лымындағы негізгі пәндердің бірі 

болып қалыптасуы қажет. Біз қоғам 

ретінде тиісті әрекет жасап, бұл жұмысты 

бақылауға алуымыз керек» деген ой 

 тастады.

Сенат т�рағасы к�теріп отырғандай, 

ғалымдар мен әдебиетшілер ұлы қа лам-

гердің мол мұрасын келер ұрпаққа жеткізу 

жолындағы жұмыстарды белсенді әрі 

мұқият жүргізсе, �біш Кекілбайұлының 

жарқын бейнесі халқымыздың жадында 

мәңгілік сақтала беретіні күмәнсіз. 

Bділбек ҚАБА

денсаулыққа пайдалы. Қан тапсырған 

адамның ағзасы тазарып, қысымы 

реттеледі. Қан тапсыруды әр адамның 

азаматтық борышы деп есептеймін, – 

дейді тұрақты қан тапсырушы донор, 

Педиатрия орталығының реаниматолог-

анестезиолог дәрігері Гүлжахан Абдулае-

ва. Сонымен қатар шарапаты мол шараға 

республикалық қан орталығының маман-

дары атсалысты. 

Биыл «Донор күні» жыл басынан бері 

осымен үшінші рет ұйымдастырылды. 

Айта кетерлік жайт, орталықта жылдан-

жылға ерікті қан тапсырушылар саны 

артып келеді. К�птеген жандардың 

сауығып кетуіне септігін тигізетін ізгі 

шараға қатысқан орталық дәрігерлері 

мен қызметкерлеріне ұйымдастырушылар 

алғыс айтты.

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

КЕКІЛБАЕВТАНУ ПӘНІ 
қалыптасуы қажет

...Өмір сыйла!

Тарихи оқиғаның тағылымы бөлек
КЕЗДЕСУ

МЕЙІРІМ

ТҰЛҒА
– Бұл сауалға жауаптың бір б�лігін �зіңіз бірінші 

сұрағыңызда айтып �ттіңіз. Иә, отбасылық тәрбиенің 

бұрынғы заманмен салыстырғанда, едәуір �згергені 

де рас. Бірақ бүгінгі қазақ байырғы тәрбиенің мәйегін 

бере алмай отыр деген үкім шығаруға әлі ерте. Тіпті 

қазақ халқы сақталып тұрса, ондай үкімнің ешқашан 

болмасына да сенімдімін. Nйткені қазақ �зінің 

ұлттық тәрбиесі сақталып тұрған кезде ғана қазақ 

болып қала алады. �лі де болса, таза қазақи тәрбиенің 

бесігінде тербеліп келе жатқан отбасылары бізде аз 

емес. Бұл дәстүр, әсіресе, ауылдық жерлерде жақсы 

сақталып қалған. Мұны білетініміз: жұмыс барысы-

мен алыстағы ауылдарды жиі аралап тұрамыз, сон-

дайда сол елді мекендер аумағындағы үйлерге де бас 

сұғамыз. Соның бәрінде дерлік балалардың отбасы 

тәрбиесі негізінде ибалы, инабатты, сыпайы болып 

�сіп келе жатқанын байқап жүрміз. Nзіміз де ауылдық 

жерден шыққанбыз, елде анамыз бен бауырла-

рымыз бар, соларға барғанда да, осы үрдістің 

– Жаңагүл Сердалықызы, жасыратыны жоқ, қазіргі 
қоғамда отбасылық құндылықтар �згеріске ұшырады. 
Бұрынғы заманмен салыстырғанда отбасылық тәрбие 
жүйесі де ақсағандай к�рінеді. Iмірімізге алыс-жақын 
шетелдерден еніп жатқан мәдени, әлеуметтік стандарт-
тар «дәстүрлі қазақ отбасы деген ұғымның» мәнін бірте-
бірте жоғалтып бара жатқандай. Осы мәселе ж�нінде 
қандай ой айтар едіңіз? 

– Меніңше, біздің ғасырлар бойы қалыптасып, осы 

кезге дейін талмай жеткен ұлттық тәрбиемізге жететін 

ештеңе жоқ. Ол – біздің ұлттық құндылықтарымыздың 

ажырамас бір б�лшегі. Ал сол тәрбиенің іргесін с�гіп, 

қабырғасын қақыратып жатқан ешкім емес, оны да 

жасап жатқан �зіміз. �йтпесе сырттан келіп, «Мына 

үлгі-�негелеріңді құртыңдар, біздің айтқанымызбен 

жүріңдер» деп жатқан ешкім жоқ. Мұның бәріне кінәлі 

– біздің әсіре еліктегіштігіміз, тез �згенің қаңсығына 

қызыға кететін бос белбеулігіміз. Сол себепті де, �зіңіз 

айтып отырған «алыс-жақын шетелдерден еніп жатқан 

Қарсы келгенді қан қақсатып 

ү й р е н г е н  К е ң е с  � к і м е т і  б ұ л 

жолы да ешкімді аямады. Бейбіт 

 сипатта басталған шеру ақыр 

соңында күшпен басылып,  оған 

қатысқандардың біразы қаза тап-

ты, к�бі қуғынға ұшырады. Осы 

бір тарихи сәтті жастардың жа-

дында мәңгі сақтау үшін, «Адырна» 

ұлттық-этнографиялық бірлестігі 

А л м а т ы  қ а л а с ы  І ш к і   с а я с а т 

басқармасының қолдауымен 

шаһардағы бірқатар мекемелерде 

арнайы кездесулер �ткізді.

Алматы к�псалалы колледжінде 

�ткен кездесуге қонақ ретінде 

қатысқан «Желтоқсан жұлдыздары» 

қоғамдық бірлестігінің т�райымы 

Гүлмира Мұстафина мен ре-

жиссер Жаңабек Жетіруов сту-

денттерге Желтоқсан к�терілісі 

кезінде к�збен к�ргендерін баян-

дап берді.  Іс-шара басталмас 

бұрын жиналғандарға Ж.Жетіруов 

түсірген Желтоқсан к�терілісі 

хақындағы қысқаметражды фильм 

к�рсетілді.

С ә т б а е в  у н и в е р с и т е т і н д е 

�ткен кездесуге  «Желтоқсан 

Р е с п у б л и к а л ы қ  х а л ы қ т ы қ 

 пат риоттар қозғалысы» қоғамдық 

б і р л е с т і г і н і ң  т е ң  т � р а ғ а с ы 

 К е н  ж е б а й  О т а р б а е в ,  о н ы ң 

орынбасары Ерлан Декелбаев, 

осы ұйымның мүшелері �лібек 

М ұ з а ф ф а р  м е н  Б а қ т ы ғ а л и 

 Таубаев қатысты. Кездесу кезінде 

қонақтарға  «Сіздер  патриот 

екендіктеріңізді к�рсету үшін 

алаңға шықтыңыздар, біз патриот 

екенімізді к�рсету үшін не істеуіміз 

керек?» деген сұрақ қойылды. 

Желтоқсан қайраткерлері «Бүгінгі 

заманда патриотизм деген тәуел-

сіздіктің қадірін түсіну, салт-

дәстүріңді құрметтеу, еліңе адал 

қызмет ету. Қазір еліміздегі жағдай 

1986 жылғыдан мүлдем басқаша. 

Сондықтан алаңға шығу еш �зекті 

мәселе емес» деп жауап берді.

Қазақстан Жазушылары кітап-

ханасындағы кездесу де Желтоқсан 

к�терілісіне арналды. Бірінші болып 

с�з алған Желтоқсан к�терілісі тура-

лы бірнеше кітаптың авторы, «Нұр 

Отан» партиясы  Алматы қалалық 

филиалының Саяси жұмыстар 

б�лімінің меңгерушісі  Қайым-

Мұнар Табеев к�терілістің тарихи 

р�ліне тоқталды. Жел тоқсан оқиғасы 

кезінде алаңға шық қаны үшін, қуғын-

сүргінге ұшырап, түрменің азабын 

тартқан Гүлнәр �білқайырова сол 

жылдары к�рген қиындықтарын 

еске алды. Кітапханадағы кездесу 

Желтоқсан к�терілісінің тағы бір 

қатысушысы Халелхан �ділхановтың 

орындауында «Желтоқсан желі» 

әнімен қорытындыланды. 

Б.МОЛДАШ
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Дәрігерлік жазбалар

МҰРАҒАТ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

МҮМКІНДІГІ 
МОЛ ЖҮЙЕ

Д у а л д ы  о қ ы т у д ы ң  м а қ с а т ы  – 

техникалық-кәсіптік оқу орындарының 

жұмыс беруші жеке сектордағы �ндіріс, 

шаруашылық мекемелерімен серіктестік 

ретінде бірлесе отырып, нарық зама-

нында бәсекелестікке т�теп бере ала-

тын, жаңа инновациялық-технологиялық 

бағдарламаларды меңгеруге  дайын 

жұмысшы мамандар даярлау. Яғни жас 

мамандар теориялық тұрғыда оқып қана 

қоймай, к�п уақытын �ндіріс орындарын-

да �ткізіп, тәжірибе жүзінде де шыңдала 

түседі. 

Білім және ғылым министрлігі 2020 

жылға қарай дуалды білім беру элементтері 

бар колледждердің үлесін 50%-ға дейін 

к�бейтуді жоспарлап отыр. Президент 

Н.Назарбаевтың Жолдауын жүзеге асыру 

жұмыстарын үйлестіру үшін 2014 жылы 

білім және ғылымдағы басым бағыттар 

ж�нінде үш жылдық жоспар жасақталған. 

Ол бойынша бүгінгі таңда облыс және 

Астана, Алматы қалаларының әкімдерімен 

мақсатты к�рсеткіштерге жетуге байла-

нысты меморандумдар жасалған. Бүгінде 

дуалды білім беру элементтерін 176 колледж 

енгізген, олар 83 мамандық бойынша 40 

мың оқушыны қамтып отыр. �сіресе Пав-

лодар, Шығыс Қазақстан және Қарағанды 

облыстарындағы белсенділікті атап �туге 

болады.

Ал Алматы қалалық Білім басқармасы 

басшылығының бұйрығымен Алматы 

мемлекеттік энергетика және электрон-

ды технологиялар колледжі дуалды жүйе 

бойынша алғашқы эксперименталды база 

болып бекітілген. Осылайша, 2012-2013 

оқу жылы 2 топ – 50 оқушы аталған жүйе 

бойынша оқуларын бастаған болатын. ІІ се-

местрден бастап аптасына бір күн �ндіріске 

барып, тәжірибелік жұмыстарын жолға 

қойды. Бұл туралы Алматы мемлекеттік 

энергетика және электронды технологиялар 

колледжі директорының орынбасары Ербол 

Мағазов әңгімелеп берді. 

– Дуалды оқыту жүйесінде бірнеше 

жылдан бері бірлесе жұмыс жасап жүрген 

әлеуметтік серіктестік «АлматыЭнер-

гоСервис» ЖШС ұжымымен жұмыс, 

оқу бағдарламалары бекітіліп, жоспар 

құрылды. Кез келген мекеме, яғни жұмыс 

беруші білікті маманды жұмысқа алуға 

мүдделі. Сондықтан да студенттеріміз 

оқи жүріп жұмыс істеуге ынтық, біз де 

бар жағдайды жасап отырмыз. Тәжірибе 

алмасып, студенттердің 70-80 пайызы 

жұмыспен қамтылуда. Студенттер ғана 

емес, оқытушылар да �ндіріс орындарынан, 

тіпті шетелдік оқу орындарында тәжірибе 

жинауға мүмкіндігі бар.  Мысалы, біз Син-

гапур мемлекетіндегі Наньянг Политекник 

оқу орнында біліктілікті арттыру курсын 

оқып қайттық. Біз де �з кезегімізде оқу ор-

нымызда тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға 

талпынып жатырмыз. Жалпы бұл білім 

беру жүйесінің ел экономикасы мен кәсіби 

мамандарды даярлауда мүмкіндіктері зор, – 

деді Е.Мағазов.

ҮЗДІК ШЫҒАРМАЛАР 
АНЫҚТАЛДЫ

БАЙҚАУ

Бүгінде Индира сияқты кәсіптік білім 

алып, �з кәсібін ашуға талпынып не-

месе ісін д�ңгелетіп жүрген жастарымыз 

аз емес. Мұның �зі дуалды оқытудың оң 

нәтижелерінің бірі болса керек-ті. Қазіргі 

кезде әлемде оқытудың дуалды жүйесі-

техникалық және кәсіптік мамандар даяр-

лаудың ең тиімді жолдарының бірі. Нақты 

�ндіріс жағдайларына бейімдел ген, жұмыс 

орнында дағды мен білімді тікелей иге-

руге бағытталған, практикалық сағат-

тардың оқыту бағдарламасына барынша 

үйлесіммен біріктірілетін білікті маман-

дарды даярлау – болашақ кәсіпкерлерді 

даярлау болып отыр. 

BЛЕМДІК ТBЖІРИБЕ

Теорияны �ндіріспен ұштастыра оқыту 

технологиясы алғаш Германияда пайда 

болып, негізі қаланды. Дуалды оқыту 

жүйесінің кәсіби мамандар даярлау да 

тиімділігі мен нәтижелілігі зор екендігі 

тәжірибеде дәлелденген. Дуалды оқыту 

жүйесі – қазіргі дүниежүзілік тәжірибеде 

бар дүние. Германиядағы кәсіптік-

техникалық білім берудегі даярлаудың 

дуалдық жүйесі бойынша оқушылар 

уақытының үштен екі б�лігінде еңбек 

ете жүріп �ндірістен қол үзбей оқиды. 

Сондықтан да Германияның бәсекеге 

қабілеттілігі к�п жағдайда дуалды оқытуға 

тікелей байланысты деп саналады.

Ш в е й ц а р и я д а  о қ у ш ы л ы қ  т � р т 

жыл дық бағдарлама үшінші жылдың 

қатар шығармалары үздік ондықтың 

қатарына енген Арман Жусанбаев, 

Қанат Ғұмаров, Гауһар Нұрханова, 

Ж а д ы р а  Ш а м ұ р а т о в а  ж ә н е 

 Талшын Күлпейс Алматы қалалық 

соты тағайындаған ынталандыру 

сыйлықтарына ие болды.

Қазылар алқасының құрамында 

Алматы қалалық сотының т�ра-

ға сы Нұрғазы �бдіқанов бастаған 

«Ақиқат» журналының бас  редакторы 

таситын машинаның жоқтығынан 

атпен, ат арбамен жүріп ауылдар 

арасындағы балалар мен әйелдерге 

медициналық жәрдем к�рсеткендері 

туралы 20.07.1934 жылғы дәрігер 

(толық есімі мен әкесінің есімі 

к�рсетілмеген) Алабинаның (жоғары 

�кілетті орында отырған адам болуы 

керек) Богданович жолдасқа жазған 

хатынан қызықты деректер к�руге 

болады. 

1932 жылдың 15 маусымынан 

бастап, 15 қазан аралығында «Қызыл 

отау» экспедициясы Қазақстанның 

шалғай аймақтары мен ауылдарында 

балабақшалар мен перзентханалар 

ашып, к�мек к�рсетуді ұйғарған.

Аманхан �лім, журналист-жазушы 

Серік Сарыбаев және «Заң» газетінде 

ұзақ жыл қызмет атқарған – белгілі 

журналист Елеусіз Мұратов болды. 

Айта кетейік, бұл байқау Алматы 

қалалық сотының 50 жылдық және 

«Заң» медиа-корпорациясы» ЖШС-

нің 25 жылдық мерейтойына орай 

ұйымдастырылған.

Бота ҚУАТ

Д ә р і г е р л е р д і ң  ж а з б а л а р ы н -

да:  «Ауыл халқы «Қызыл отау» 

экспеди циясының келетінін естіп, 

қыз-келіншектер бір күн демалыс 

алып, тігілетін киіз үйлердің ор-

нын тазалап, киіз үйлер тігіп, ішін 

ұқыптылықпен жинап, ауылдың 

ең тәуір кілемдерімен әрлеп, жете 

дайындық жасап, бізді барлық ауыл 

адамдары қуана күтіп алды» деп, 

қазақ халқының қонақжайлылығы 

мен қарым-қатынастарына �те риза 

болғандарын айтып �ткен. Дәрігерлер 

шамалары келгенше әр ауылда түсінігі 

бар жас қазақ қыз-келіншектерін 

алғашқы жәрдем к�рсетуге үйретіп, 

алғашқы жәрдемге арналған қобдиша 

– Бұл байқауға 72 материал келіп 

түсті. Енді «бес саусақ бірдей емес», 

оның ішінде мықтысы да, осалы да 

бар. Ішінде бірнеше бірінші орын 

беруге лайықтар да бар. Детек-

тив жанрын, табиғатын мүлде аша 

алмаған шығармалар да бар. 4-5 ай 

бұрын «Заң» газеті қызметкерлері 

тарапынан осындай байқау ұйымдас-

тырайық деген ұсыныс түсті. Байқау 

жариялап, басын жинақтап �ткізіп 

отырмыз. Детектив жанры – «Заң» 

газетінде де, «Юридическая  газета» 

 басылымында да бұрыннан жарияла-

нып келе жатқан жанр. Шығармалар 

«Заң» га зетінде жиі басылып тұрды. 

Соның ішінде үздігін саралап таңдай 

алған қазылар алқа сына алғыс 

білдіреміз, – дейді «Заң» медиа 

корпорациясының басшысы Досым-

бек Қонысбекұлы.

Байқау қорытындысы  бойынша 

1-орынға �лібек Байболов лайық 

деп танылып, 500 000 теңге ақ-

шалай сыйақымен марапаттал-

ды. Екінші орын (200 000 теңге) 

 Жанар Жанапиянованың еншісіне 

тиді.  Ал 3-орынды (әрқайсысы 

100 000 теңгеден) �сем Жұмақан, 

Еркеғали Бейсенов және Қуандық 

 Шамахай �зара б�лісті. Сонымен 

Е
л �мірінде архивтың ала-

тын маңызы ерекше. Та-

р и х и  д е р е к т е р д і ң  к � б і 

дерлік архивтен алынатыны белгілі. 

Бұл мақалада мұрағаттық құжаттар 

негізінде дайындалған еліміздегі 

алғашқы медициналық к�мектің тари-

хына азды-к�пті тоқталуды ж�н к�рдік. 

1928 жылдың 13 қарашасындағы 

Қазақ АССР-ның Халық комиссарла-

ры Кеңесінің қаулысы негізінде «Ана 

мен баланы қорғау ғылыми – зерттеу 

институты» құрылған болатын. 1929 

жылы Халық комиссарлар кеңесі 

құрылған институттың Ережесін 

бекітті. «Педиатрия және балалар 

хирургиясы ғылыми орталығы» 1932 

ДУАЛДЫ ОҚЫТУ – 
кәсібилікке ұмтылу

�зінде-ақ табыс әкелсе, Ұлыбритания 

жұмыс берушілерінің 96%-ы дуалды 

оқыту олар үшін тиімді екенін айтады. 

Мұнда әлемдік деңгейдегі оқушылық 

бағдарламасы шеңберінде 2020 жылға 

қарай кәсіпорындарда 3 млн оқушылық 

орын құру мақсаты қойылған. Қазір 900 

мың жас адам оқушылық  етуде. Мемлекет 

жұмыс берушілерге бір оқушының оқуына 

1500 фунт стерлинг м�лшерінде грант 

б�леді. 

Ал АҚШ-та 16 жасқа толған жастар-

ды техникалық мамандықтарға оқыту 

бойын ша Apprenticeship 2000 бағдарламасы 

(Оқушылық 2000) 1995 жылдан бері 

Солтүстік Каролинада жұмыс істейді. Тегін 

бағдарлама түлекке жылына 36 мың доллар-

дан кем болмайтын жалақы алуға кепілдік 

береді.

Италияда жұмыс берушілердің бағдар ла-

маны сәтті аяқтағандардың 50%-ына дейін 

жұмысқа орналастыру міндеттері заңмен 

бекітілген.

Бразилияда жұмыс күшінің б�лігі ретінде 

оқушыларға арналған, барлық қызмет кер-

лердің 5-тен 15% дейін м�лшерінде міндетті 

квота енгізіліп, 2005 жылдан 2013 жылға 

дейін оқушылар саны алты есеге артқан.

Канадада оқушының білім алуына 

арналған салықтық несие жұмыс берушіге 

әр оқушыдан жылына 5000 канадалық 

долларды қайтаруға мүмкіндік береді. 

Францияда жұмыс берушілер әлеуметтік 

қамтамасыз ету шеңберінде 1600-ден 2200 

еуроға дейінгі м�лшерде әр оқушының 

салықтық несиесінен �темақы алуға құқығы 

бар. Ресейде жұмыс берушінің оқушыға 

және оны оқытуға жауапты қызметкерге 

жұмсалатын қаражаттың жарты б�лігі 

�теледі. Яғни байқағанымыздай, дуалды 

оқытудың кәсіпкерлік пен экономикаға 

оң әсері бар екені анық. Мұны жоғарыда 

атап к�рсеткеніміздей, әлемдік тәжірибе 

дәлелдеп отыр. 

МАМАН ДАЯРЛАУДЫҢ 
ТИІМДІ  ЖОЛЫ

Германияда дуалды білім беру бағдарла-

ма сының түлектері еңбек нарығының 

54 пайызын құрайды. Яғни аталған жүйе 

бойынша білім алғандардың жартысы-

нан к�бі кәсіпкерлікке талпынады. Алған 

кәсіптік білімі мен тәжірибесі бойынша 

кәсіп ашып, �з бетінше тіршілік етуге 

әрекет жасайды. Бұл мәселеде заңнамалық 

реттеу, кәсіпорындарға қолайлы жағдай жа-

сап беру – мемле кеттің жауапкершілігіндегі 

дүние. Ал Қазақстанда дуалды білім беру 

жүйесін қолдап, оны �з тәжірибесінде 

қолданған кәсіпорындарға қандай жеңіл-

діктер қарастырылатыны заң жүзінде 

бекітілмеген. Дегенмен, кәсіптік білім 

алып, осы жолда еңбектеніп жүрген жаста-

рымыз да баршылық. Мәселен, Алматы ин-

дустриалды колледжінің «Шаштараз және 

косметика �нері» мамандығы бойынша 

түлегі Индира Сәтім бүгінде қалалық сән 

салондарының бірінде бас маман болып 

қызмет атқарады. 

– Жасым 21-де. Бастапқыда 9-сы-

ныптан кейін медициналық колледжге 

түспек болғам. Анам: «Ең бастысы, қоғамда 

сұранысқа ие, наны бар мамандық таңда. 

Қыз баланың барған жерінде жұбайының 

немесе екінші анасының қолына қарап 

отырғаны жақсы нәрсе емес» деп ақыл 

қосты. Ойлана келе қыз-келіншектердің 

шашын сәндеп, бетін әрлеу де жаман нәрсе 

емес екенін түсіндім. Ойланбастан осы 

мамандыққа түстім.  3 жыл 10 ай колледжде 

оқыды деген атым болмаса, екінші курстан 

бастап жұмысқа араластым. Оқуымның 

ақысын �зім т�лейтін жағдайға жеттім. 

Қазір бас маман болғаныммен, ең үлкен 

мақсатым – �з атымда сұлулық салонын 

ашу. Бір қызығы, қыз-келіншектерді қанша 

әрлесем де, �зім ешқашан боянбайды екем 

(күлді), – дейді ол.

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ана тілі»

жылдың 28 қарашасында ҚазССР 

ОАК шешімімен «Ана мен баланы 

қорғау ғылыми-зерттеу институты» 

(ҒЗИ) болып ашылған. Институт 

құрылған уақыттан бері Қазақстанда 

ана мен бала денсаулығын қорғау 

қызметін құру және жолға қою бойын-

ша белсенді ғылыми, ұйымдық-

әдістемелік жұмыс жүргізіп келеді. 

Республиканың шалғай аудандарында 

балалар мен әйелдердің денсаулығын 

тексеруге және алғашқы балабақшалар 

мен перзентханалар ашуға «Қызыл 

отау» экспедициясын ұйымдастырған.

И н с т и т у т  қ ы з м е т к е р л е р і 

 Қазақ стандағы әйелдер мен бала-

лар денсаулығының ахуалы туралы 

алғашқы ғылыми және статистикалық 

мәліметтерге қол жеткізді.  Отызыншы 

жылдары сәбилердің �лім-жітімінің 

басты себебі болған «балалардың 

ж а з  к е з і н д е  і ш  � т у »   а у р у ы м е н 

күресу,  институт алдындағы �зекті 

мәселе болды. Институттың сол 

кездег і  ғылыми қызметкерлері 

Қазақстандағы балалар ауру-сырқауы 

мен �лім-жітімінің құрылымын зерт-

теумен, асқазан-ішек жолдарының, 

пневмония ауруларының алдын алу 

мен емдеу, балаларды ерте тәрбиелеу, 

олардың физикалық дамуын зерт-

теу мәселелері бойынша талдаулар 

әзірлеумен айналысты.

Орталық мемлекеттік ғылыми-

техникалық құжаттама архивінде «Ана 

мен баланы қорғау ғылыми-зерттеу 

институты» қорымен бірге «Қызыл 

отау» экспедициясы туралы қызықты 

деректері бар материалдар сақталған.

Онда барлық ауылдар мен  аудан 

о р т а л ы қ т а р ы н ы ң  а р а с ы н д а ғ ы    

қарым-қатынас оңайға түспегенін 

жазған. Қазақстандағы әр ауылдың 

атауы мен қоса н�мірлері де болған. 

Ауылдар мен аудан орталықтарының 

жақыны 40-50 шақырымда, тіпті 

80-100 шақырым алыс орналасқан. 

Бірнеше ауылдарда 17 жер �ңдеу 

бойынша серіктестік орналасқан, 

ара қашықтықтары 10-20 шақырым, 

кейбіреулері одан жақынырақ жер-

лерде қоныстанған. Екі ортада адам 

Алматы қаласындағы балалар 

 медицина кеңесі орталықтары қаланы 

бірнеше б�лшекке б�лу арқылы 

 балалар санағын жүргізді. «Қызыл 

отау» экспедициясының  арнайы 

жұмыс міндеті құрылды. Дәрігер 

мамандардың жеткіліксіздігінен, 

жұмыс орнының аздығынан жұмыс 

жүргізу �те қолайсыз болды. Қаржы 

тапшылығы маман дәрігерлерге 

тұрғын-үй мәселелерін шешу үшін 

к�п қиындық туғызды.

Институт  қызметкерлерінің 

баста масымен республикамызда 

бірінші рет: балалар үйі, балалар 

тамағын даярлайтын арнаулы ас үй, 

мейірбикелер мен аналар мектебі, 

қызылшаға қарсы егу үшін қажетті 

сарысу даярлайтын, қан жинайтын 

орындар ұйымдастырылды. Институт-

та балалар емдеудің аймақтық тәсілі 

жасалған. Қазақстанның алғашқы 

астанасы Қызылордада – 27 286, оның 

ішінде 12 000 – қазақ тұрғылықты 

халық қоныстанған. Қызылорда 

 аудандарында емдеу орталықтары 8 

учаскеге б�лініп, тек екі пункте ғана  

дәрігерлер болған, қалғанында дәрі-

дәрмек орны орналастырылған. Темір 

жолшылар клубында халыққа жина-

лыс �ткізіп, жергілікті тұрғындарды 

алдағы жұмыстарымен таныстырып, 

алдымен балалар мен әйелдерге кеңес 

беру, әйелдер арасында санитарлық-

ағартушылық жұмысын жүргізу керек 

екенін түсіндіріп �ткен. Қабылдау 

жұмысы таңертеңгілік уақыттарда 

жүргізілген. Күннің екінші жарты-

сында барлық іргелес ауылдардағы 

киіз үйде қоныстанған тұрғындарды 

қабылдаған.  

(аптечка) мен қызу �лшеуге арналған 

термометр қалдырып отырғандарын, 

ауылдардан кеткеннен кейін 15 күн 

аралығында сол ауылдардың адамда-

рын жолықтырып, олардан �здерінің 

дайындап кеткен кадрларының 

ауыл халқына және жер �ңдеу 

серіктестігінің т�рағасына к�мек 

к�рсетіп, сырқат жандарды тексеріп, 

жұмыс істеп жатқандарын естіп 

қуанғандарын ақ парақтың бетіне 

түсіріп отырған. 

Колхоздар мен совхоздардың 

т�рағасының берген анықтамалары 

мен жиналыстарда айтылған хат-

тамаларында дәрігерлердің жүргіз-

ген жұмыс барысын қысқа да нұсқа 

қ о р ы т ы н д ы  с � з д е р і м е н  ж а з ы п 

к�рсеткен. «Осындай меди циналық 

к�мек к�рсету бірінші рет болып отыр. 

Ауылдарға білікті дәрі герлерді к�птеп 

жіберіп отырсаңыз дар, халық қалып-

тасып қалды, барлығы риза, дәрі-

дәрмек термен қамтамасыз етулеріңізді 

сұраймыз» деп �з сұраныстарын 

да білдіруді ұмытпаған. Институт 

қызметкерлері Қазақстандағы әйелдер 

мен балалар денсаулығының ахуа-

лы туралы алғашқы ғылыми және 

статистикалық мәліметтерге қол 

жеткізді.

Соғыс жылдары мен соғыстан 

кейінгі кезеңде және тың жерді иге-

ру жылдары институттың қызметі 

толығымен ана мен бала денсаулығын 

қорғау бойынша қатал уақыт жағдайы 

туындатқан шұғыл мәселелерді шешу-

ге бағытталған. Орталық мемлекеттік 

ғылыми-техникалық құжаттама 

архивінде «Педиатрия және балалар 

хирургиясы ғылыми орталығының» 

1 9 7 4 - 1 9 9 2  ж ж .  а р а л ы ғ ы н д а ғ ы 

құжаттары сақталған. Аталмыш 

зерттеу орталығының тарихы мен 

қызметіне қатысты істер саны 519 

сақтау бірлігін құрайды. 

Лаура АНУАРХАНОВА, 
Қазақстан Республикасы 

Орталық мемлекеттік 
ғылыми-техникалық құжаттама 

архивінің маманы 
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Е
сікті жасы сексеннен асқан кейуана 

ашты. «Оны неге іздедің?» деп �зіме 

қарсы сұрақ қойды, мен �зімнің жур-

налист екенімді және әншіні тойға шақырғым 

келетінін айтып, қулыққа бастым. Nз атын Зухра 

деп таныстырған апай: «Үйге кір уақытың болса, 

саған ол туралы бір әңгіме айтайын» деді. Іздегенге 

сұраған деп, маған материал керек болғасын үйіне 

қуана кірдім.  «Балам, 1991 жылғы аламан тасыр 

кезінде, осы үйде атаң екеуміз тұратын едік, пен-

сиямызды ала алмай қиналған жылдар болды ғой. 

Үйде жейтін нан болмай ақшамыз құнсызданып, 

сабан ақша болған кез еді, содан кішкене сауда-

саттық қылып әрең күн к�рдік. Бір күні базарда бар 

ақшамды ұрлатып, үйге тамақ ала алмай к�шеде 

жылап келе жатсам, «Апай сізге не болды деп?» 

бойы ұзынша келген сарылау жігіт тоқтатты. Nзім 

ашуланып келе жатып, әлгі жігітке: «Не жұмысың 

бар» деп айғайлап жіберіппін, сонда әлгі жігіт 

күліп, «Апай, қамықпаңыз, айтыңыз не болды?» 

деді. Бетіне қарасам иманжүзді жігіт екен, бүгін 

базарда бар ақшамды ұрлатып алғанымды айттым. 

«Апай, тоқтаңыз, менің жәрдемім» деп қомақты 

ақшаны қалтама салып, «енді абайлап жүріңіз» деп 

ақылын айтып кете берді. Орнымда қалшиып тұрып 

қалыппын. Nтіп бара жатқан к�ршім Зухра: «Неге 

тұрсың, жүр үйіңе жаңағы ақшаны сана, қанша 

беріпті Атхамбек» деп сұрады. С�йтсем сыртымнан 

бақылап тұрыпты. Оның  Атхамбек екенін қайдан 

білейін үйге келіп санасам, бір жылға азық-түлік 

алып �мір сүретіндей ақша екен. Шалымыз екеуміз 

қуанып, рақмет айтайын деп, Атхамбекті іздеп 

бардық, барсақ сол күні іссапарға кетіп қалыпты. 

Содан бері Атхамбектің сыртынан тілеуін тілеп, 

алғысымызды айтып жүреміз» деді ол. 

Ападан Атхамбектің мекен-жайын алып әншінің 

үйіне бардым. Қоңырауды басып біраз тұрдым. Бір 

уақытта жас бала шығып есікті ашып ж�н сұрады. 

Мен Атхамбекке келгенімді, �зімнің журналист 

екенімді айттым. «Атхамбек аға сағат бестер шама-

сын да үйге келеді, сол кезде келіңіз» деді. Содан 

уақытым бар болғасын сол жердегі дәмханаға кірдім. 

Біраз жасы үлкен қазағы бар, �збегі бар, бір үйдің 

баласындай ас үстінде әңгіме-дүкен құрып отыр 

екен. Мен де жағалай отырған үлкендердің жанына 

жайғастым. Nзімнің Алматы қаласынан келгенімді, 

С�й т е т ұ ра, т ы м қ арапай ы м, т омаға 

тұйық �зеннің түпкі атауы «Қумола» с�зінің 

мағынасы неден бастау алғаны құпия қалып 

келеді. �йтсе де, �ткен ғасырда атам қазақтың: 

«Кішіктік – ұлылықтың ұшқыны» дегені 

есте бола бермегіні аян. Ол қазіргі Елба-

сы ұсынған  ру хани жаңғыру сама лымен 

бірге елге оралып жатыр. Кішіктік – ердің 

қорғаны. Елдің даңқын асырып, мәртебесі 

мен беделін арт тырып, астамшы лықтан 

сақтап, такаппарлықтың жолын кесетін абзал 

қасиет. Мұның бәрі Қумола тарихында орын 

алды. �йгілі «Ақсақ құлан» күйі де осы �ңірде 

дүниеге келді. Жошы хан баласы ханзаданың 

жалғыз саусағы да осы �зен бойындағы сайда 

жерленген. 

�ртүрлі нұсқада елімізге қожалар әулеті алғаш 

қадам басқан құрметіне – «Қожамжар», жоңғар 

шапқыншы лығында қыршын кеткен Сәуі л 

батыр атымен аталып – «Қу мола»  атаныпты 

деседі. Бірақ к�кейге қонарлық тұшымды жауап 

табылмай келеді. Ақыры к�неден күмбірлеп жет-

кен ғашықтар қүпиясы да сыр болып шертілер 

кез келген сияқты. Оны Қумола �ңіріндегі екі 

ақынның ға шықтық оқиғасымен танысқан 

тұсымызда аң ғардық. 

Ба й на з ар Боз а й шешен н і ң а қ ы н қ ызы 

 Айым құлпы айттырылып қойғандықтан  кедей 

жігіт �ли баласы Шарабас ақынның шарасы таусы-

лады. Қос ғашықтың зар мұңына ортақтастығын 

білдірген ауылдасы, туысы Тұңғышбай баласы 

Дүйсенбай ақын Айымқұлпымен айтыс кезінде 

тұспалдап   Ша рабас жайын сездіріпті. Сонда 

Айымқұлпы қыз:

...Күнтуғанның басында қыз моласы,

Не к�мек жасай алды жан жолдасы?

Айдаһарды �лтірумен, іс біте ме,

К�з жасқа қандалмап па ед, қанжығасы?!

Мұнда жоңғарлар тұсындағы «Қызылкесік» 

б а сы н д а м а х аб б ат қ ұ р б а н ы б о л ғ а н «Қ ы з 

 моласына» қа тысты оқиға тұспалдап айтылған. 

Дүйсенбай ақын:

Жар үшін кек алғанда арман бар ма?

К�з жасың к�л болады алданғанда!

Аққуды  пиғылы арам қарға іліпті,

Құсалық түпке жетер жынданғанда.

Аққуды қарға ілген, бар ма салт та?

Аққу мінез емес пе ек, берік антқа.

Қу жүздірген айдынына Қумола еді,

Жаңылардай не жаздық жаппар Хаққа?! – 

деп, аққу-махаббат құдіреті, сертке адалдық еске 

алынады...

1993 жылы Елбасы Нұрсұлтан  Назарбаев 

...�жем мен атамның екеуінің �сірген 

екі ұлының үлкені менің әкем болды. 

Ауылдағы к�з к�рген кісілердің айтуы 

бойынша әжем �нипа �те ажарлы бой-

жеткен болып �сіпті. Маңдайындағы 

тарыдай меңі талай жанның таңдайын 

қақтырған екен. Бұрымды қыздың ғұмыры 

ашаршылық уақытқа тап келгендіктен, 

�мір оны ерте есейткен. Анасы �зінен 

кейінгі т�рт бауырының болашағын ой-

лап, уыздай қызын, кемпірі о дүниелік 

болып кеткен ауқатты шалдың қолына 

қондырады. Жиырма жастың желкені 

к�терілгенде �нипаның құдай қосқан 

«азаматы» �мірден озып, есік к�рсе де ері 

жоқ «жесір» атанады. Шалдың «жесіріне» 

к�з салатын «к�лденең к�к аттылар» 

к�бейе бастаған кезде, Алматыдан Асқар 

ақсақалдың Т�кен деген ұлы да оқуын 

тәмамдап келген екен. 

Қала к�ріп, оқу оқып, оның үстіне 

анау-мынау ауыл баласының табаны 

тие бермейтін Алатау баурайынан кел-

ген жігітке әу бастан-ақ ауыл қыздары 

ұнамаған. Бірде к�ктемнің «к�рісу» 

күнінде �нипаны к�ріп қалғаны бар-тын. 

Содан бері он ойланды, тоғыз толғанды. 

Ақыры екеуі шаңырақ к�тереді. �нипаны 

«есік к�рген қыз» деп, келін ретінде 

қарамаған адуынды ене де ақыры ұлының 

таңдауына бой ұсынады. Бірақ �мір оған 

әлі де сынағын аямаған екен. �нипа 

жылдар �тсе де ана болу бақытынан үміт 

үзбеді. К�зді ашып жұмғанша отыз да 

ойланбай �тіп кетеді. Ерімен ақылдасқан 

келіншек Т�кеннің бауыры Сағаттан бір 

ұл, �з інісінен бір ұл алып, �з балала-

рындай бағып-қағып �сіріпті. Жылдар 

�те Ғабит пен Сәбит ержетіп, ананың 

мейірімін, әкенің пейілін оятады. Бірақ ес 

біле бастағанда Т�кеннің інісінен асырап 

алған Сәбит �зінің туған әке-шешесінің 

ошағына кетеді. Ел ішінде құпия жатқан 

ба? Бала болса да, жанына ауыр тиді ме 

екен, �нипа мен Т�кен бұл баланың жо-

лын б�гей алмайды. �нипаның бар үміті, 

тірегі інісінен алған, бауырына басқан 

Ғабит еді. Ғабитті �мірге алып келген ана-

сы тұла бойы тұңғышын �мір бойы аңсап 

�тіпті. Фатима ұлын к�ру үшін түннен 

тұрып, жарығы с�нбеген терезеден таң 

бойы сығалап шығады екен. 

Баланың құлдыраңдап жүгіргенін де, 

жылағанын да бақылап, екі емшегі иіп, сүті 

сорғалап тұрса да, қайын әпкесі �нипаның 

табалдырығын аттауға батылы жетпеген. 

Бір құшырланып сүюді ана жүрегінің қалай 

аңсағанын сиқырлы с�збен де жеткізу 

мүмкін емес, сірә... Жә, Ғабит та ержетіп, 

шаңыраққа келін түсірді. Алла берме-

ген жалғызы, адамнан аманат етіп алған 

Ғабиттің келін алып келгенін к�рген Т�кен 

мен �нипа қуаныштарын бүтін ауылмен 

б�ліседі. Ағынан жарылып ана болып, 

Т�кен әке болып бір тасып той жасаған 

екен. Сол Ғабиттің к�терген отауынан 

к�ктеп шыққан �зіміз. Екі қыз. «Жат жер 

үшін рас екен жаралғаным» деп, �з ұяма, 

арқасына таңып алып �сірген әжемнің 

құшағына жылына бір келіп мауқымды 

басамын. Т�кен атамызды ұзақ сапарға 

шығарып салғалы тым тұйық болып 

алған бұл кейуананың қайғысын �зімше 

түсінгендей боламын. �кем мен анам 

да ауылдың лебі мен желін жақтырмай, 

қалаға қоныс аударғалы қашан... «Қаны 

жібермепті», «Қанына тартпағанның қары 

сынсын» дейтін мәтелдердің мәнін түсіну 

оңай болса да, жүрегіңді сыздатады екен... 

«Адамның бір қызығы бала деген» 

дейтін Абайдың с�зі ақиқат. Бала кешегі 

келмеске кеткен естеліктеріңді тірілтеді. 

Құмда қалған сол бір ерке шақтардың 

елесін к�з алдыңа келтіреді... Бүгін бірінші 

рет «�жем бақытты болып к�рді ме екен?» 

деген сұрақ к�кейімнен кетпей қойды... 

Бірақ бақытты да қолмен ұстап, дәмін 

сезбеген соң, жүректі бір мейірім мен 

қуаныш кернесе бақытқа балап жатамыз 

ғой... Баянсыз дейтініміз де сондықтан 

шығар... Бұл ауылдағы осы шүйкедей 

қара кемпірдің қайғысын қабағы қалың 

дала мен құдіреті шексіз Хақ тағала ғана 

білетіні анық. «Ғабошыма сәлем айтуды 

ұмытпа. Келсін де тұқымы к�бейгір» деуші 

еді, кетерімде. Бұл жолы үндемеді. «...

Т�кен мені жары етіп алып келген үйдің 

шаңырағын күзетемін. Алла қинамай алса 

болды да» дейді жаулығының ұшы мен 

жасаураған к�зін сүртіп. Бар айтқаны  –

осы. Ертеңгі күні кім күзетеді, әже, сенің 

шаңырағыңды?.. К�л бетіне сіркіреп �ткен 

жаңбырдың тамшысына ұқсап тағдырлар 

осылай да жоғалып кете береді екен-ау... 

«Иә... енді қашан келесің... ол кезде мен 

бармын ба, жоқпын ба...». «Қойшы, әже» 

деймін... �жемде қандай күдік тұрса, менің 

де ішімде сол тұрары анық... Келген  сайын 

осы бір ауыз с�збен кемсеңдеп тұрып 

шығарып салатын �зім үшін кемеңгер 

әжемді тағы да жалғыз тастап барамын-ау... 

...Артыма бұрылғанымда әжеммен бірге 

алақандай ауыл да қабырғасы қайысып 

бара жатқандай к�рінді... 

Динара МBЛІК

Атхамбек Юлдашевті іздеп келгенімді айттым. 

Махалланың үлкендерінің бірі әңгімесін ары қарай 

жалғап жатыр. 

Есімі – Абдулла екен, ата-бабасымен осы �ңірге 

тұрақтағанына ғасырға жуықтапты. Атхамбектің 

атасын, әкесін жақсы танитынын, �те ақк�ңіл, 

адал жандар болғанын айтты. «Мен Кеңес одағы 

кезінде осы қаладағы «Казбакалейторг» базасында 

жұмыс істедім. Сол кездерде Атхамбек бізге жиі 

келіп жұмысымызға келіп к�мектесіп, кетерінде 

үнді шайын сатып алатын. «Бұл шайды не істейсің?» 

деп сұрасам жымиятын да қоятын.  Кейін халықтан 

естісем шайды Хамза к�шесінде тұратын қарт 

кісілерге, жарлы-жақыбайларға және мұқтаж 

адамдарға таратады екен. Ол сол кездердің �зінде, 

Атымтай жомарт атанған бала еді ғой» деп Абдулла 

әка бізбен жылы қоштасып шығып кетті. Сағатқа 

қарасам, бес болып қалыпты, содан Атхамбектің 

үйін қайыра бетке алдым. Қоңырауын басып едім, 

сол таңертеңгі бала жымиып ашып, «Кіріңіз, аға 

жаңа ғана келді, сізді күтіп отыр» деді. Менің 

іздеп келгенімді ескертіп қойса керек. Қарапайым 

екі қабатты үй екен, мені күлімсіреп, «Жоғары 

Ұлытау ға арнайы тәу ете келі п: «Мына 

Қасиетті Ұлытаудың баурайында аруақты 

бабаларымыздың басқан ізі жатыр. Ал ұшар 

 басынан сол кемеңгер бабаларымыздың үні 

естіліп барша Қазақты бірлікке шақырып 

тұрғандай. Енді біздің сол ізден адасар еш 

ретіміз жоқ» деген болатын. Демек, ел бірлігін 

сақтаған ұлылар ізінен жаңылыспас үшін ру-

хани жаңғыру бағдарламасын даңғаза саясатқа 

айналдырмай, жүйелі зерттеу, іздестіру, зерде-

леу жұмыспен айналысу абзалырақ. Nйткені 

бағзы заманның арманы тәуелсіз елімізде �мір 

шындығына айналып, ұлы мақсаттың орын-

далғанына, оның дұрыстығына, жалпақ елге 

жария болғанына к�зіміз жеткені ақиқат. «Қу» 

с�зіне мән беруіміз осы тұстан байқалды. 

Содан к�не аңыздардың беттері парақталды. 

Nйткені жұбайынан айырылған Аққу құстың 

«Қуу-у... Қуу-у...Қуу-у..»-лап сол жерден кетпейтіні 

шындық.  

Ертағы, Кертағы �ңірі жаратылғаннан бергі 

талай аласапыран тарихының куәгері Қумола 

�зенінің атауына қатысты жайлар санамда сан 

жаңғырды. Еркін энциклопедиялық  деректерде 

кезігетін «Ху» с�зінің тамыры к�не египет 

аңыздарында діни жалпы атаулармен астасады.  

Оның бұл �ңірге аса кірігіңкіремейтінін ескерсек, 

с�з т�ркінін түркі әлеміне қатысты дүниелерден 

іздестіруге болатындай. Nйткені Сарыарқадағы 

Қу тауы – Қарағанды облысы Жаңаарқа ауданы 

Шалқия кенті маңында. Ұлытау мен Жаңаарқа 

аралас жатқан ел. 

 «Казахско-русский словарь» кітабына к�з 

жүгіртейік. (Перевод с казахского языка қу на 

русский): «Қу» – I. лебедь; II. 1) сухой, пере-

сохший; – сухостой; 2) трут, трутовик; – высу-

шенный пучок травы, зажигающийся от искры; 

III. белый, бледный, блеклый; IV. 1) хитрец, про-

ныра, пройдоха, ловкач; 2) перен. обманчивый, 

притворный, изменчивый;  (http://www.xn). 

Бұл да �зенге атау болуға негіз бола алмайтын 

тәрізді. Сол себепті, қазаққа атауы да, мінез-

құлқы да үндес келетін құс – Аққу жайындағы 

әңгімені тілге тиек етпекпін.

Аққуды «киелі құс» деп, мәрттігін бағалап, 

қызды аққуға теңеу бізге жат емес. Құс атау-

лыда ж ұптасып �мір сүретін бірден-бір қ ұс 

– Аққу. Жұбынан айырылса, сыңары адамша 

қайғыратыны сонша, �зге аққуға қосылмайды. 

Қазақ: «Махаббаттарың айдында жүзген қос 

аққудай болсын!» деп бата берген. «Қыс жылы кез-

де аққудың біраз тобы Каспий теңізінің солтүстік-

шығыс жағалауында – Ақтау қаласының маңында 

қыстап шығады» («Қазақтың этнографиялық ка-

шығыңыз» деп қарсы алды. Қонақ  келеді деп, стол 

үстін жайнатып қойыпты, мен ыңғайсызданып, 

«Осынша дайындалудың керегі қанша» дедім. 

«Бұл келген қонаққа деген біздің ықыласымыз» 

деді. Алдымызға ыстық тамақ келді, «Ішіп-жеп 

отырыңыз, к�п күтіп қалған шығарсыз» деп бәйек 

болды. Біраз сыр шертіліп, ұзақ сұхбаттастық. К�п 

жайларға к�зім жетті. Берген сұрақтарыма қысқа 

жауап беріп отырды. Nз-�зіме келіп  жан-жағыма 

қарасам, үйде әр зат �з орнында тұр, мұнтаздай. С�з 

арасында: «Халық сізді Атымтай жомарт деп айтады 

ғой» дедім. Атхамбек күліп, «Халық �зі біледі ғой не 

айтса да» деп қойды. Осы кезде Атхамбектің үлкен 

ағасы бізбен бірге отыр еді, сол кісі Атхамбектің 

Қазақстан бойынша жеті жүз он екі жетім балалар 

үйіне және к�п балалы үйлерге ақшалай жәрдем 

бергенін, Алматы облысы Талғар қаласындағы 

Тұяқ апайдың балалар үйіне к�п к�мек к�рсеткенін 

айтты. Атхамбекпен әңгімелесіп, үш сағаттың қалай 

�ткенін білмей де қалдым. К�п жайларға қанық 

болдым. Талай адамдарға к�мектесіпті. Олар қазір  

Астана, Алматы қалаларында қызмет атқарып жүр. 

Атхамбекті Nзбекстанның басшылары: «Елге кел 

тегориялар, ұғымдар мен атауларының дәстүрлі 

жүйесі», Энциклопедия. Алматы: DPS, 2011).

«Аққудың аталығын «сапар», балапанын 

«к�гілдір» деп дәріптейді... «Аққу – құстың 

т�ресі, жалғыз жатып оттамас» («Қазақ Энцикло-

педиясы», «Орысша-қазақша түсіндірме с�здік: 

Биология» / Жалпы редакциясын басқарған про-

фессор Е. Арын – Павлодар: 2007).

А қ қ у - қ а з д а р  –  е ж е л г і  т ү р і к т е р  м е н 

қазақтардың т�темі болған. А ққуды олар – 

«Қу» деп атаған. Алтай түріктері қумандардың 

атамекені – «Қ у мани я». Этни ка лық атау ы 

сақталған алтайлықтар «Қу» �зені бойында �мір 

сүруде. Қара қудың отаны – Австралия десек, 

кезінде түрік сұлтандары қара қу ларды сарай 

 хауыздарында сәндікке бәсекеге ұстапты.

Аққулар жұп құрғанда �ле-�лгенше «бір-

біріне серік болуға» уағда ететін к�рінеді. Аналық 

аққуды атасы ұзатады екен де, аталық аққуды 

анасы әкеліп қосады екен. Қазақтың «құда түсіп, 

қыз ұзатқандай» салты дерсің. Аққу күндіз-түні 

бірге жайылып, бір-біріне сүйеніп ұйықтауы – 

татулығы. Қос аққуға қаз-үйрек те ысырылып 

жол береді. Қазақ халқы ежелден: «Аққу айды-

нын аңсайды, Адам туған жерін аңсайды, «Аққу 

айдын к�лде жүзеді, Ару айдын к�ңілде жүзеді, 

– деп ардақтайды. Осыншалық құрметтен кейін 

дарқан к�ңілді бабаларымыз сайын даладағы 

бір �зенге «Аққу», «Қу» атын беруге қимапты, 

сансыз бекет-қамалдың бірі солардың құрметіне 

бұйырмады деуге болар ма?!

«Қумола» с�зі – қу және мола с�зінің бірігуіне 

жасалғаны шындыққа жанасады. «Қу» – дегені 

аққулар мекені және «мола» – ғұн тілінде қорған 

с�зінен қ ұра лады. Қорған елді мекен екені 

шындыққа жанасады. Демек, «Аққулар мекенде-

ген �зен жағасындағы қорған» болуы ықтимал...

Елбасымыз Н.Назарбаев: «Бүгінгі к үнді 

түсініп-түйсіну үшін де, болашақтың дида-

рын к�зге елестету үшін де кешегі кезеңге к�з 

жіберуіміз керек» деп айтқаны түсінген жанға к�п 

сырды жайып салады.

Ендеше, ғалымдарымыз да соны тақырыпқа 

тосырқай қарамай түбірін ғылыми негіздеуге 

жұмыла ат салысып, �лке тарихын зерделеуде 

зор табысқа жете берсе, Қумола тарихы Ұлытау 

�ңірінің, қазақ елінің кешенді бағдарламасында 

ойып тұрып орын алар тың деректің бірі болары 

анық.

Тоғанбай ҚҰЛМАНҰЛЫ, 
журналист, �лкетанушы

Қарағанды облысы

қызмет беріп, барлық жағдайыңды жасаймыз» деп 

талай шақырыпты. «Мен �збек ұлтынан болсам да 

Қазақстанды тастап кетпеймін, �йткені менің ата-

бабаларымның туған жері Қазақстан, менің туған 

Отаным осы жер» дегенде, оған деген ықыласым 

арта түсті. 

Ел болған соң кейбір к�ңіл түсірер сәттер де 

болып қалады. Қайбір жылы белгісіз бір күштер, 

Атхамбекті қараламақшы болып, талай жамандық 

істеген екен. Соның бәріне т�зіп, адамгершілікті 

және адалдықты �зінен жоғары қойған Атхамбекке 

риза болдым. Қазақтың әндерін нақышына келтіріп 

айтқан кезде, к�зіме жас алып тыңдадым. �сіресе 

Елбасына шығарған «Қазақстан Елбасы» �леңінің 

мәні де, мазмұны да және әні де керемет. «Жақсылар 

жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын 

деп айқайлайды» деген мәтел с�з осы Атхамбек-

ке арналғандай. Осындай талант иесін қадірлей 

алмағанымызға қатты �кіндім, қазір к�гілдір экран-

да �ңкей жыртақайлар мен �здерін жұлдыз санай-

Ортаң қолдай 
ортақ ұл

МҰҢҒА 
ОРАНҒАН МЕЙІРІМ 

тын жеңіл ойлы әншілер қаптап кетті. Мазмұнды 

да мағыналы ән айтатын Атхамбектей әншілерге 

жол ашуымыз керек деп ойладым. Жақсы отырып, 

қоштасып шығып бара жатып, Атхамбектің үйінің 

кіре берісінде бірнеше қарлығаштың ұясын к�рдім. 

Ілгеріде үлкен кісілер «қарлығаш береке дарыған 

таза үйге, адалдық бар жерге ұя салады» деп айтып 

отырушы еді. Мен де Атхамбектің үйінен ынтымақ 

пен бірлікті, ырыс пен бақытты к�ргендей болдым. 

Қазақ топырағында ынтымағы мен ырысы, 

берекесі мен бірлігі жарасқан қаншама ұлттар мен 

ұлыстар тұрып жатыр. Олар да елдің экономикалық-

әлеуметтік дамуына, рухани, мәдени кемелденуіне 

�з тараптарынан барынша еңбек сіңіруде. Ортақ 

Отанның кемел болашағы үшін талмай еңбек ету – 

Қазақстандағы барша халықтың міндет-парызы. Осы 

орайда, кіндік қаны еліміздің оңтүстігінде тамған, сол 

елде �сіп-�ніп жатқан, дарынды азаматы, Қазақстан 

және Nзбекстан Республикаларының мә дениет 

қайраткері, әнші Атхамбек Юлдашев  бауырымыз да 

құрметтеуге лайық тұлғаларымыздың бірі.

Сахнаның саңлағы, б�рісі.

Атхам інім – әншілердің серісі.

Қазақ пенен �збекке ортақ оғылансың, 

Бұл дағы – сол еңбегінің жемісі.

Орта Азияға әніменен танылған,

К�рерменнің алғысына малынған

Атхам әнді әуелетіп салғанда,

Күн шыққандай к�рінеді қалыңнан.

Музыканың падишасы атанған,

Атхам Шәмші атасынан бата алған.

Болмаса да Қалдаяқов Шәмшідей

К�рінеді Шәмші-к�штен, қатардан.

Атхамжанның не �тпеді басынан,

Қиындықты к�ріп �сті жасынан.

Кембағал мен кедей-кепшік жандарға,

Б�ліп берді, �зі ішкен асынан.

Досқа адал, пейілің кең серісің,

Nнердегі �се берсін �рісің.

�ртісісің қазақ пенен �збектің,

Екі елдің мәпелеген т�лісің.

Нұғыман BМІРЕҰЛЫ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі
АЛМАТЫ

МӨЛТЕК СЫР

«ҚУМОЛА» АТАУЫ 
ҚАЙДАН ШЫҚТЫ?
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BЛЕМГЕ ТАРАДЫ

Гүл патшасы – қыз-

ғал дақ біздің жерімізде 

Тянь-Шань тауларының 

етегі мен ш�лейт даланың 

түйісер тұсында пайда болған. 

Қазақ топырағындағы осы-

нау қарапайым, сондай-ақ 

ерекше гүлдер �з әдемілігімен 

к�птеген халықтың жүрегін жау-

лап, біртіндеп бүкіл әлемге тарады. 

Шу-Іле таулары, Талас Алатауы 

мен Ақсу Жабағылы мемлекеттік 

табиғи қорығы аумағының орталық, 

батыс және солтүстік беткейлерінде 

грейг қызғалдағы �седі.

Қызғалдақ (лат.Tulipa) – лалагүл-

дер тұқымдасына жататын к�пжылдық 

ш�птесін пиязшықты �сімдік. Қазақстанда 

32 түрі кездеседі. Биіктігі – 3-50 см. Сабағы 

жұмыр, тік �седі. Тамырымен жалғасқан буы-

нында пиязшығы болады. Қызғалдақтың �те 

сирек кездесетін 13 түрі (Альберт қызғалдағы, 

Борщов қызғалдағы, Грейг қызғалдағы, Кауфман 

қызғалдағы, Шренк қызғалдағы, т.б.) қорғауға алы-

нып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген. 

Ерекше әсем к�ркімен дараланатын қызғалдақтың 

Отаны – Қазақстан болып саналады. Бүгінде жер 

жүзінде 3 мыңнан астам түрі бар. Олар – біздің дала 

қызғалдағының ұрпағы.

2002 жылы Нидерланды король дігіне жасаған ресми 

сапары кезінде Елбасы Н.Назарбаевқа сол елдің хан-

шайымы Беатрикс ханым қызғалдақ жайында ағынан 

жарылып, былай депті: «Ұлы Жібек жолы ғасырлар бойы 

Еуропаны Азиямен, сондай-ақ Қазақстанды Нидерланды-

мен байланыстырып тұрды. Осы байланыстар біздің елімізге 

қызғалдақ гүлін әкелді. Бұл гүл осылайша Нидерландыға 

кең тарады. Гүл саудасында да ол ең �тімді �німге айнал-

ды. Қазіргі кезде қызғалдақ гүлі – нидерландықтардың 

н�мірі бірінші экспорттық тауары. Сол үшін де Сіздің елге 

қарыздармыз» деген екен.

«�рине, студенттік шақтың әр сәті, әр 

күні – адам �міріндегі ешқашан ұмытылмас 

ең қымбат, ең думанды кезең ғой. Еліктің 

үркек лағы тектес бір топ жас білім 

іздеп, ғылым қуып, студенттік аудитория 

табалдырығын 1956 жылы аттаған болатын-

быз. Содан бес жыл бойы жұп жазғанымыз 

жоқ. Nзгелерді білмеймін, дәл мен үшін зер-

демде айрықша сақталып қалған, �з жүрегім 

соғып тұрғанда мәңгі ұмыта алмайтын аса 

бір ардақты белгі бар. Ол – заманымыздың 

заңғар жазушысы, адамзаттың мақтанышы 

Мұхтар �уезовтің алдын к�ріп шәкірті 

атануым, �негесін к�ріп дәрісін тыңдауым, 

жүрексіне жүріп зачет, емтихан тапсыруым 

деп білемін.

�р жаста да арман болады ғой. Сол ар-

ман қуған біз университетке түсісімен-ақ 

«Мұхтар �уезов дәріс оқиды» дегенді естіп 

алғанбыз.  Білетіндердің айтуына қарағанда, 

ол кісі 1-курсқа фольклордан дәріс оқиды 

екен. Қандай себеп болғанын білмедім, сол 

жылы біздің ұстаздарымыз қатарында Мұхаң 

болмады. «Шіркін-ай, сол ұлы адамды қашан 

к�реміз, лекциясын қашан тыңдар екенбіз?» 

деп сарыла күтумен болдық. Бұл үмітіміз 

үшінші курста ғана ақталды.

1959 жылғы к�ктем. Дәлірек айтсам, 

сәуір айының іші болатын. Кезекті сабақтан 

шығып үзілісте жүргенбіз. Бір кезде жүгіре 

басып старостамыз Nсербай Сүйіндіков 

Мәселен, жасы отызға жетпеген 

зерттеушілер – Александр Леман 

мен Иван Кирилов Ресейге экспе-

дициядан қайтып келе жатып, ұзақ 

жолда, суықта ауырып қайтыс болған. 

Олардың және �зге де ғалымдардың 

аттары Алматы, Санкт-Петербург 

және к�птеген батыс-еуропалық 

мемлекеттердегі ірі академиялық кол-

лекцияларда, гербарийлік этикетка-

да сақталған. Лемон, Шренк және 

 Борщов қызғалдақтары ғылыми әлемге 

жақсы таныс. Алматы қаласындағы 

Ботаника институтында Қазақстан 

аймағынан А.Шреж, Г.Карелин, 

И.Кирилов сияқты ғалымдардың 

1840-1842 жылдары жинаған қызғал-

дақтардың ең ескі гербарийлік жапы-

рақтары сақталған. Бір қызығы, 

дала қызғалдақтары республиканың 

барлық облыстары мен аудандарында 

кездеседі. Республиканың батыс және 

солтүстік облыстарында гүлдің үш-

т�рт, Шығыс Қазақстанда алты түрі 

болса, ал Оңтүстік Қазақстанда оның 

отызға жуық түрі таралыпты.

Қызғалдақ – Оңтүстік Қазақстан 

облысының символы.  Алқызыл 

қызғалдақтың ең әдемілері Түлкібас 

ауданындағы Ақсу-Жабағылыда және 

Шұбайқызылда к�птеп �седі. 

Елбасымыздың мақаласында ерек-

ше ден қойып, осы қызғалдақтың әлі 

де зерттелмеген тұстарына ғылыми 

тұрғыда зерттеп, дәлелдеуіміздің 

қоржын-дорбаларға да қызғалдақтың 

бейнесін салып әшекейлеп, кестеле-

ген.

ҚЫЗ IССЕ – 
ЕЛДІҢ КIРКІ, 

ГҮЛ IССЕ – 
ЖЕРДІҢ КIРКІ

Біз жас қызды қызғалдаққа балай-

мыз, екеуі де – сондай нәзік, жаны сұлу 

к�ркем жаратылыс. «Қыз – қонақ» 

деп санаған қазақ халқы қыздарын 

кішкентайынан ерекше мәпелеп, ая-

лап �сіреді. Себебі келер ұрпақты 

жалғастырып, гендік, рухани құнды-

лықтар ана арқылы таралатынын 

білген ұлтымыздың қыз баласына 

ерекше құрметпен қарап, қызғалдаққа 

теңеуінің �зі бұл гүлдің ерекшелігін 

аңғартса керек. Ғылымда генетикалық 

түрде болашақ ұрпағының сапасын 

аналық ген тарататынын білген. Сон-

дықтан жабайы қызғалдақтар дан 

мәдени түрлер, экология лық жағ дайға 

т�зімді, әдемі түрлері алынған. 

К�ктемнің жайма-шуақ мезгілінде 

Алматы қаласындағы әл-Фараби 

даңғылы к�здің жауын алардай түрлі-

түсті қызғалдақтармен к�мкеріледі.

Қызыл, сары, ақ қызғалдақтар бір-

біріне керемет үйлесім беріп, кілемдей 

қ ұ л п ы р а  к � з д і ң  ж а у ы н  а л а д ы . 

Сондықтан да Қазақстан табиғатының 

әсемдіг і ,  топырақ жүйесі ,  жал-

пы экологиялық кешені – барлығы 

тұтастай бізге Жаратушының берген 

байлығы. Біз осы байлығымызды 

тиімді қорғай отырып болашақ ұрпақ 

үшін сақтап аманат етуіміз қажет.

Жапониядағы сакураның гүлде-

генін к�руге жергілікті халық тегіс 

жи налады. Тіпті әлем мемлекеттерінен 

осы құбылысты тамашалау үшін жапон 

аралдарына ағылатын адамдардың 

қарасы к�п к�рінеді. Біздің елімізде де 

к�ктемгі тамаша к�ріністі қызықтау 

үшін �ңірге еліміздің түкпір-түкпірі-

нен ғана емес, шетелден де қонақтар 

келіп, «Қызғалдақтар фестивалін» та-

машалайтын күн алыс емес. Тағы бір 

ұсыныс, Қазақстанда Наурыз айында 

«Қызғалдақтың гүлдеу мерекесін» 

ұйымдастыруға болады. Бұл мерекеде 

қол�нер, сурет к�рмесі, тігін, тоқыма, 

ағаш, тас металдан қызғалдақ бейнесі 

жасалған бұйымдардың к�рмесін, ән, 

шығарма, �лең, т.б. жаңалықтарды 

паш етуге болады. Үшінші ұсынысым, 

университетте «Қазақстан – алма мен 

қызғалдақтың отаны» атты орталық 

ұйымдастырсақ. Орталықта тари-

хи дерек к�здердің орын алғанына 

атсалыссақ.

Бүгінгі тақырып – еш уақытта 

�зектілігін жоғалтпайтын мәселе.

Ел байлығын бағалап, қадір-қасие-

тін асқақтатып, ұрпақтан-ұрпаққа 

ұла ғатты із қалдыру – әрбір ұлттың 

арманы. Арманымыз орындала берсін!

Бағлан МАХАМЕДОВА,
Қазақ Ұлттық аграрлық 

университеті «Агробиология» 
факультетінің деканы, педагогика 

ғылымының кандидаты, профессор

қажеттігі бізге түсінікті. Сондық тан 

Қазақ ұлттық аграрлық универси-

тетіндегі Агробиология факультетінің 

м а м а н д ы қ т а р ы н д а  д и п л о м д ы қ 

жұмыстар, магистрлік және доктор-

л ы қ  д и с с е р т а ц и я л а р  ж а з ы л ы п , 

зерттелуі қажет. Іргелі ғылыми жоба-

лар жасалуы керек. Қызғалдақтың тек 

әсемдік және парюмериялық қырын 

ғана танып қоймай, оны медици-

налық, экономикалық, әлеуметтік, 

археологиялық салалары бойынша к�п 

зерттеуді қажет етеді.

Жылына бар болғаны 15 күн ғана 

гүлдейтін қызғалдақтар бүкіл алқапты 

қызыл кілемге к�мкеріп, жазиралы кең 

даланы одан сайын асқан сұлулық пен 

әсемдікке б�лейді. Және қызғалдақтар 

наурыз айының соңғы күндерінде ғана 

�сіп шығатындықтан, �зіміздің т�л 

мерекеміз – Наурыздың да символы 

іспетті.

Наурыз мейрамы қарсаңында 

к�ше бойына ілінетін баннерлер-

ге, телеарналар мен газет-журнал 

беттерінде қызғалдақ фотосының 

жария ланып, бейнеленуі тегін емес. 

Себебі қазақ халқының түсінігінде 

бұл гүл – к�ктемнің, жаңа �мірдің, 

к�рікті тіршіліктің жаршысы болып 

есептеледі.

Гүл �ндірушілердің кейбірі ол гүлді 

тек сату үшін ғана �сірсе, қалғандары 

хош иісті парфюмериялық заттар 

жасауға пайдаланады. Ал біздің 

отандық мамандар бұл гүлдің «грейг» 

деген түрін бауыр ауруларына қарсы 

дәрі-дәрмек ретінде пайдалануға бо-

латынын айтуда. «Грейгтің артық-

шылығы ол – 55 пайыз крахмал мен 

қанттан тұрады. Ал ондай сұйықтық 

ағзаға аса пайдалы» дейді олар. 

ҚАЗАҚ IНЕРІНДЕГІ 
ҚЫЗҒАЛДАҚТАР

Қазақ жерінде жүргізілген ар-

х е о л о г и я л ы қ  қ а з б а  ж ұ м ы с т а р ы 

кезінде «Теңдік» қорғанынан (Жетісу) 

біздің заманымызға дейінгі ІІІ-ІІ 

ғасырлардағы сақ патшалары мен 

к�семдерінің киімдерінен қызғалдақ 

тәрізді оюмен әшекейленген жалпақ 

алтын тіліктер табылды. Орта Азия 

аймағынан табылған Х-ХІІІ ғасырлық 

қыш бұйымдарда  да  қызғалдақ 

суреттері салынған болып шықты. 

Орта ғасырларда мемориалдық ар-

хитектура мен пластикалық �нер 

түрінде де �сімдік тектес оюлардың 

пайдаланылғаны мәлім. Қожа  Ахмет 

Ясауи кесенесіндегі жұқа кірпіштерде, 

Отырар жазирасындағы ортағасырлық 

қыштарда гүлдердің әшекейлеу үшін 

қолданылғаны – соның нақты айғағы. 

Құлпытастарда да қызғалдақ суреттері 

салынған. Қазақ қол�нерінде де 

қызғалдақ бейнесі к�п бұйымдарда 

бедерленген. Олар: ер-тұрман жаб-

дықтары, тері белдік тоғалары, сақина, 

б ілез ік,  қамзол қапсырмалары, 

ағаштан жасалған жиһаздар. Nсімдік 

пен гүл пішіндері кестелерде де, 

сырмақ, текемет, кілем, алашаларда 

да бар. Шеберлер алтын жіппен ұлттық 

киімдерге, киіз үй жабдықтарына, 

ҚЫЗҒАЛДАҚТЫҢ 
ШЫҒУ ТАРИХЫ

Жер шарының қай түкпірінде 

болмасын алуан түсті қызғалдақтар 

�седі. Үлбіреген нәзік гүлге әрдайым 

сүйсіне қарағанмен, оның шығу тари-

хы мен табиғаты ж�нінде к�п ойлана 

бермейді екенбіз. Биолог, ботаник 

ғалым Анна Иващенконың «Қазақстан 

қызғалдақтары және жуа тұқымдас 

�зге �сімдіктер» атты кітабында 

қызғалдақтың отаны – Қазақстан 

екендігін анық жазған. Қызғалдақтың 

тұқымы Ұлы Жібек жолы арқылы 

Түркияға, кейіннен Голландияға жет-

кен. Қазақ жерінде �скен гүлдің алыс 

шетелдерде жаңа түрлері �сірілді.

«Қазақ халқы ежелгі дәуірден бері 

қызғалдақты құрметтеп, оның к�ркіне 

қызығып қана қоймайды. Шипалы 

қасиеті бар болғандықтан бұл �сімдік 

емдік мақсаттарға кеңінен пайдала-

нылады» дейді ғалым Анна Иващенко.

 Академик Питер Симон Паллас 

жетекшілік еткен экспедиция 1771 

жылы Солтүстік Қазақстан аймағында 

алғаш рет қызғалдақты зерттеп, баспа 

бетінде жариялапты. Қазақ жеріндегі 

қызғалдақтарды зерттеу ісі к�птеген 

атақты адамдардың есімімен тығыз 

байланысты. Кейбір зерттеушілердің 

бірнеше жылға созылған экспеди-

циялары мен саяхаттары �те қиын 

жағдайда �тіп, қайғымен аяқталған. 

сы жылдың қараша айының 21-ші жұлдызында Елбасымыздың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласы жарияланды. Қазақ ұлтының бары мен бағын асы-
рар, ұлты үшін мақтана алатын, маңызды мақала дүниеге келді. Мақала екі 
бөлімнен тұрады: «Ұлт тарихындағы кеңістік пен уақыт. Кеңістік – барлық 
нәрсенің, ал уақыт – бүкіл оқиғаның өлшемі. Уақыт пен кеңістіктің көкжиегі 
тоғысқан кезде ұлт тарихы басталады. Бұл – жай ғана әдемі афоризм емес» 
деп бастады. «Ең бастысы, біз нақты ғылыми деректерге сүйене оты-
рып, жаһандық тарихтағы өз рөлімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға 
тиіспіз» деді. Сонымен, Ұлы даланың жеті қырына тоқталды.
Мен Ұлы даланың жетінші қыры «ҚАЗАҚСТАН – АЛМА МЕН 
ҚЫЗҒАЛ ДАҚТЫҢ ОТАНЫ» тақыры бына тоқталғым келіп отыр. 
«Асқақ Алатаудың баурайы алма мен қызғалдақтың «тарихи ота-
ны» екені ғылыми тұрғыдан дәлелденген. Қарапайым, бірақ бүкіл 
әлем үшін өзіндік мән-маңызы зор бұл өсімдіктер осы жерде бүр 
жарып, жер жүзіне таралған» деп жазады Елбасы.

О

келе қалды. Алқына с�йлей ж�нелді: «Ой, 

қыздар, жігіттер! К�птен сарыла күтіп 

жүрген Мұхтар ағамыз кіші залда «Кеңес 

Одағы халықтарының әдебиеті» пәнін �зі 

�ткізетін болды, сол жерге жиналыңдар».

Старостаның бұл құлақтандыруын естіген 

студенттер қуана гулесіп кетті. Қалу қайда! 

Тіпті студенттер жұп жазбай барып, кіші залға 

күні бұрын отырып алдық. Зал толып кетті.

«Менің �уезовім» роман-эссесінде 

Зейнолла Қабдоловтың жазғанындай: «Ол 

аудиторияға к�з қиығынан жылт-жылт 

ұшқын шашып, сол жақ қабағын сәл жоғары 

к�тере жымиып, күлімдеп кірді. Бір түрлі бір 

тәкаппар, кермиық, кербез пішін... толық 

дене, кең иық, к�теріңкі кеуде...»

Міне, осы адам – қадірлі ұстаз, ғұлама 

ғалым, майталман жазушы Мұхтар аға мінбер 

жанына барды да оған қолындағы папка-

сын қойып, лекциясын бастап кетті. Зал 

толы адам іштен тынып қалған. Мұхтар 

�уезовтің асқақ лебізі бәрінің аузын буып 

тастағандай. Аузынан лағыл т�гіліп, маржан 

шашылып жатқандай. Тыңдаушылар болса, 

сол сұлу с�здердің бір де бірін қалт жібермей 

құлақтарына құйып алуда. Оның білгірлігіне, 

тереңдігіне, ғұламалығына, шешендігіне сол 

алғашқы жүздесуден, тұңғыш тыңдағаннан 

бастап оқуды бітіргенше тәнті болудан тан-

бадым...

 « А б а й т а н у »  –  М ұ х т а р  � у е з о в т і ң 

«жекеменшік» сүйікті арнайы сабағы бола-

тын. Бұл пәнді ол кісі бізге 1960 жылғы күзде, 

бесінші курста оқып жүргенімізде жүргізді. 

Абайдың �мірі, қоршаған ортасы, оның 

отбасы, жалпы шығармашылығы туралы 

айтып түсіндіргенде санаңа сіңіріп, миыңа 

құйып бергендей болушы еді. Ал ақынның 

�леңдерін, қара с�здерін талдағанда оның 

поэзияны да, прозаны да жетік білетіндігі, 

олардағы к�ркемдікті  тап басып айта 

алатындығы таңғалдыратын. Мұхаң Абай 

тілінің ұшан-теңіз байлығын әрдайым мақтан 

тұтатын. Абай тілі ж�ніндегі ойларын ол 

«Менің тілімді білесіңдер ме? Менің тілім – 

Абайдың тілі, ал Абайдың тілі – халықтың 

тілі, қазақтың тілі» деп тұжыратын. Туған тілге 

деген сүйіспеншіліктің бір белгісі осындай-ақ 

болар. 

Студенттік жылдарымда Мұхтар �уезовтің 

талай әсерлі дәрістерін тыңдап, к�птеген 

к е з д е с у л е р і н е  қ а т ы с т ы м .  1 9 6 0  ж ы л ы 

ұстаздарымыз Мұхтар �уезов пен  Зейнолла 

Қабдоловты ортаға алып суретке түстік. 

Университеттің қазақ тілі кафедрасында 

түсірілген осынау фото біз үшін ескірмес 

естелік болып саналады. Сол фотоны 4 жыл 

бұрын М.�уезов мұражайына �ткіздім. 

Ал «Ана тілі» газетінің 2018 жылғы 15 

қарашадағы 47 н�мірінде басылған фото – 

ұлы ұстазымның «Абай жолы» кітабына �з 

қолымен «Інім �лібекке» деп қолтаңба қойып 

берген сәті. Ол 1957 жылғы наурыздың 24-і 

күні cол кездегі Үкімет үйінің жанындағы 

кітап дүкенінде кітап сатып алып тұрғанымда 

түсірілген еді» деп, атам  ұлы жазушының 

қолтаңбасы жазылған сол кітапты алып 

шығып к�рсетті де, әңгімесін аяқтады. 

Атам –  �лібек Қожабеков, Талдықорған 

облысы Ақсу ауылында 1938 жылы дүниеге 

келген. 1956 жылы Ыбырай Алтынсарин 

атындағы орта мектепті тамамдаған. Сол 

жылы С.М.Киров атындағы мемлекеттік 

университеті филология факультетінің 

қазақ тілі мен әдебиеті б�ліміне оқуға түседі. 

Ұстаздық қызмет атқарып, білім саласында 

жемісті еңбек етті. Қазір зейнеткер Қайрат, 

Бауыржан, Салтанат, Гүлжан, Гүлсанат, 

Бақыткүлдің ардақты әкесі. Жары Үмітай 

екеуі немере, ш�бере сүйіп отыр. Кіші 

ұлы  Бауыржан мен келіні Гүлнәр зейнет-

ке шыққан жылы ата-анасын Ақсудан  

Алматыға к�шіріп, қолдарына алып, бағып-

қағып отыр. �улеттің ұл-қыздары – білім, 

ғылым, ағарту салаларының білікті маман-

дары.

Ұлы ұстазы Мұхтар �уезовті үлгі тұтқан 

атамызды  �зінен тараған ұрпағы да ардақтап, 

мақтан етеді.

Гүлнәр СBРСЕНБЕКОВА, 
Білім беру ісінің 

құрметті қызметкері   

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Сыр шерткен сурет

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Облыс әкімінің Алматы қаласындағы �кілдігі ғимаратында 
облыс әкімінің бірінші орынбасары  Лаззат Тұрлашов осы 
аймақтағы алты ауданның әкімдері мен орынбасарларының, 
банк �кілдерінің, құрылыс, тұрғын үй және коммуналдық 
шаруашылық б�лімі басшыларының басын қосып, алқалы 
жиын �ткізді. Онда Елбасының  «7-20-25» бағдарламасының 
жүзеге асырылу барысы талқыланды. 

Жиын барысында облыстық құрылыс басқармасының бас-

шысы Болат Тәкенов аталған бағдарлама бойынша атқарылған 

жұмыстарды баяндады. Бас құрылысшының айтуынша, осы 

күнге дейін облыста «7-20-25» бағдарламасы бойынша 82 

адам пәтер алуға �тінім берген. Бұл к�рсеткіш бойынша 

облысымыздың оныншы орында тұрғаны �кінішті екендігі ашық 

айтылды. Алматыдай ірі мегаполис пен іргелес Қарасай, Іле, 

Талғар, Еңбекшіқазақ, Жамбыл аудандарымен қатар, Қапшағай 

қаласында үйлі-жайлы болуға сұраныстың жоғары екендігіне 

қарамастан, Елбасы бағдарламасының баяу жүргізілуі шын 

мәнінде түсіндіру жұмыстарының ақсап жатқандығынан және де 

екінші деңгейлі банктер жұмысының сылбырлығынан екендігін 

қадап айтқан Лаззат Махатұлы жыл соңына дейін бұл к�рсеткішті 

жақсартудың жолдарын қарастыруды тапсырды. 

Осы орайда Елбасының тапсырмасы негізінде Ұлттық банк 

әзірлеген «7-20-25» ипотекалық бағдарламасының осы жылдың 

шілде айынан бастап іске қосылғанын айта кету артық етпес. 

Ипотекаға алынатын пәтерлердің бағасы Астана мен Алматыда 

25 млн теңгені құраса, �зге �ңірлер үшін 15 млн теңгеден айналу-

да. Аталған бағдарламаның операторы ретінде Қазақстан Ұлттық 

банкінің еншілес ұйымы – «Баспана» ипотекалық ұйымы» АҚ 

бекітілгені белгілі. Талайдың бас қайғысына айналған баспана 

мәселесін шешуде тиімділігі жоғары «7-20-25» бағдарламасы 

негізінде ипотекалық үй алудың басты шарттары мен құжаттық рә-

сімдеудің жолдары пысықталды. Жиынды қорытындылаған облыс 

әкімінің бірінші орынбасары Л.Тұрлашов әлеуеті жоғары ау дандар 

әкімдеріне тұрғын үй құрылыстарын қарқынды дамытып, Елбасы 

бағдарламасын жүзеге асыруда белсенділік танытуды тапсырды.

Ұлбосын ИСАБЕК
Алматы облысы

Баспаналы 
болғыңыз келсе...

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылым-

дардың еңбек ұжымдары «Уйғур авази» газетінің жауапты хатшысы 

Мухтаржан Жумаровқа әкесі, еңбек ардагері 

МАХАМЕТТІҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.
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Т

ЕСТЕН КЕТПЕС 
САЯХАТ

Nмірде сондай адал, адам баласына тек 

жақсылық тілейтін, қолы ашық, бауырмал, 

балажан, абзал азаматтардың бірі де бірегейі 

болатын. Институттың ақырғы курсында 

«Қыз Жібек» фильмінде Т�леген бейнесін 

сомдағанда қазақ деген ұлттың сұлу болатынын, 

ат үстінде ержүрек батыр халық екенін, әсіресе 

Асанәлі ағамызбен найзаның ұшымен, білектің 

күшімен сайысқа түскен сәйгүліктерінде бүкіл 

дүниежүзі халықтарына к�рсетті. Ал Қыз 

Жібекті сомдаған Меруерт қазақ қыздарының 

сұлулығын, әсемдігін к�рсеткен ару болса да, 

ат үстінде ер-азаматпен қатар теңдесе жүре 

алатынын к�рсете білді. Құман ағам �мірде де, 

�нерде де �зінің Қыз Жібегімен �мір кешті. 

М.�уезов драма театрының белді актері болды. 

Оның театрдағы, кинодағы еңбектерін бағалай 

келіп, «Құрмет», «Парасат» ордендерімен мара-

патталып, Ленин комсомол сыйлығының лау-

реаты, Қазақстанның халық артисі атағына ие 

болды. Студенттік �мірден үзінді ретінде Құман 

ағамызды еске алып, мына саяхатқа барған 

сәттерімізді оқырманға ұсынып отырмын.

1968 жылдың қаңтар айы болатын. КСРО 

халық артисі Хадиша Б�кеева апайымыздың 

сұрауы бойынша �зінің студенттерін қысқы 

демалысты пайдаланып, Ленинград қаласына 

жібермекші болды. Апайымыздың бұл тілегін 

Құрманғазы атындағы Nнер институтының 

сол кездегі басшылары қарсылық білдірмей, 

бірден қуаттады. Бізді  бұл сапарға ба-

стап апаратын қазақтың тұңғыш белгілі 

режиссерлерінің бірі Асекең – Асқар Тоқпанов 

болды. Апайымыздың к�регендігі сол, біздің 

болашағымызды ойлап, ол жердегі театрларға 

барып атақты артистердің ойынын к�ріп, 

�здеріне мол тәжірибе жинақтаса, музейлер  

мен тарихи жерлерді аралап, �здеріне керекті 

дүниелерді алып, қажетіне жаратса деген оймен 

жіберген-ді. Сол кездегі алып ұшақтың бірі бо-

лып саналатын «ИЛ-18» ұшағымен Қарағанды 

қаласына қонып, одан әрі Қазан қаласына 

аялдадық. Үзіліс кезінде бәріміз шығып, аэро-

портын к�ріп танысып жатырмыз. Бұл жерде 
Солдан оңға қарай: Әшірбек Сығай, Мұратжан Мұқажанов, Құман Тастамбеков,  

Ерсайын Дүйсенбинов, Әшірәлі Кенже. Мәскеу, 1967 жыл, желтоқсан. 

Солдан оңға қарай: Мұратжан Мұқажанов, Құман Тастамбеков, Әшірәлі Кенже. 1698 жыл, қазан

БАҒДАР

Жылыжай жайы сөз болды

татар ұлтының к�птігіне таңғалдық, түрлері 

сары, к�здері к�к �з ұлтының ана тілінде бір-

бірімен шүйіркелесіп әрі-бері сабылып жатқан 

ел. Соған қатты риза болдық. Кешкісін алып 

ұшақ бізді Ленинград қаласына алып келді. 

Асекең қыздарымызбен басқа жатақханаға 

кетті  де,  біз  �ңшең ұлдар мемлекеттік 

консерваторияның жатақханасына бара-

тын болдық. Қалай бару жайында маршрут 

қағазымыз бар, метро арқылы автобус аялда-

масына шығып, жатақханамызды тауып алдық. 

Ертеңінде Эрмитаждың алдында кездесетін 

болдық. 

Біз негізінде 5 ұлмыз: �шекең бастаған 

�шірбек Сығай, Құман Тастанбеков,  Ерсайын 

Дүйсенбинов, �шірәлі Кенжеев және мен 

бесеуіміз қосылып метроға кірдік. Бұл жердің 

халқы к�п оқитын, к�зінің астымен бізге қарап 

қойып газет-журнал, әдеби кітаптарынан 

бас алмай оқып отыра береді екен. Сол 

бір аптаның ішінде бірде-бір қазақ ұлтын 

кездестіре алмадық. Бір рет әскери форма 

 киген 2-3 курсант бізді к�ріп жымыңдай берген 

соң біз де қолымызды к�теріп ишарат білдіріп 

едік, қасымызға келе сала �з тілінде с�йлеп 

құшақтағалы жатыр. Біз ештеңе түсінбей қай 

ұлтсыңдар деп сұрасақ, сол жердегі оқу орнын-

да оқитын моңғол ұлтының �кілдері екен. Ол 

сарбаздарың �зінің елінің адамдары екен деп 

қатты қуанып қалған сияқты.

Сонымен, Асекең бастаған қыздарымызбен 

Эрмитажды аралай бастадық. Алғашқы кезде 

қолымызға қалам алып әр нәрсені түртіп алып 

жүрсек, бұл қалыппен 2 айда біте алмайтын 

сияқтымыз. Содан қарап оқи жүріп бір күнде 

1 қабаттың жартысына да жеткеніміз жоқ. 

Бір таңғаларлық жағдай керемет дүниелер 

жиналған не деген байлық дерсің. �сіресе, 

Айвозовскийдің суретін к�ргенде сол мұхиттың 

ішінде жүргендей бір қорқыныш пайда болады 

екен. Суретшінің талантының кереметтігі сон-

да ғой. Ертеңінде кешкі спектакльге тапсырыс 

беріп к�рдік. Оның кереметтілігі метро судың 

астынан салыныпты, аралдан бірақ шықтық. 

Ал үстінде Нева �зенінде кемелер жүзіп жүр. 

Онда Романовтар әулетінің 1-Петрден бастап 

оның үрім-бұтақтарының мүрделері алтын 

жалатылған мраморлық табытта жатыр екен. 

Кешкісін бір кездері апайымызға дәріс берген 

оқытушысы, КСРО халық артисі Василий 

Меркурьев жұмыс істейтін Пушкин атындағы 

театрда «Егор Булычев және басқалары» де-

ген спектакльді тамашаладық. Кейіпкерлерді 

сомдаған ойынның шеберліктеріне тәнті 

болдық. Күндегі әдетіміз бойынша келе жатыр 

едік, Асекең бізді к�пірдің үстінде тоқтатып, 

к�пірге к�п қарап тұрып к�зіне жас алып, 

кәдімгі жас балаша «мына жерден Шоқаң, 

Мұқаңдар жүріп �тті ғой» деп кемсеңдеп 

егіліп жылады. Біз жаспыз ғой, алғашқы кезде 

ештеңеге түсінбей үрпиісіп бір-бірімізге қарай 

беріппіз. С�йтсек ағамыз ұлтжанды, �зінің 

ұлты үшін ішкен асын жерге коятын жан екен. 

Шоқаң дегені Шоқан Уәлиханов, Мұқаң дегені 

Мұхтар �уезов, қазақтың қос жұлдыздарын 

осылай к�ңілі бұзылып еске алып жатыр екен. 

Ал М.Горький атындағы театрдың ойынын 

к�ре алмадық, Иннокентий Смоктуновскийдің 

бір кейіпкерін к�рсек деп едік, ол ойымыз іске 

аспады. Онда билет 2 ай бұрын сатылып кетеді 

екен де, бос орын мүлдем болмайтын к�рінеді. 

Ол жерде Асекем қатынас құжаттарымызды 

к�рсетіп, қайтсем кіргізем деп к�п тырысты. 

Ештеңе шықпады. 

Негізінде бізге кезіккен қыз-жігіттермен 

әңгіме-дүкен құра бастасақ, олар сендер 

жақта автобус жүре ме, поезд бар ма, қойшы, 

әйтеуір, адам миына сыймайтын с�здер айта-

ды. Тегі мектеп қабырғасында біздің тарихы-

мыз бен республикамызды оларға оқытпайтын 

сияқты, ол жайында мүлдем бейхабар екен. 

Жапонсыңдар ма, моңғолсыңдар ма деп к�зіміз 

аздап қысық болған соң сол ұлтқа теңей 

бастады. Біз де ерегіскенде кездесіп қалған 

қыз дарға, �з замандастарымызға жапонбыз, 

моң ғолмыз деп �тірік айта бастадық. Бір-

бірімізге тілдескенде қазақшаның �зін тез-тез 

жылпыңдатып с�йлейміз. Кейде «әй, �шеке, 

саған ана қыз», «Құман, саған мына қыз қарап 

тұр» деп ерніміз-ернімізге тимей сыпылда-

Алматыда «Қазақстанның жылы-
жай шаруашылығы – 2018» атты 
халықаралық форум �тті. 

Форумды Қазақстан жылыжайлар 

қауымдастығының президенті Қанат 

Қошман жүргізіп отырды. «Негізі, 

жылыжайдың мәселесі Кеңес дәуірі 

кезінде басталған. Nткен ғасырдың 

70-жылдары Қазақстанның әрбір 

аймағында саусақпен санарлықтай 

ғана жылыжай болды. Неге десеңіз, 

оны к�біне шамасы келетіндер �з қара-

жатымен жасатты, Үкімет тарапынан 

ешқандай қолдау болған жоқ.  Шынын 

айтқанда, ол кездері жылыжайдың 

бәрі гүл �сіру бағытында жұмыс істеді. 

К�к�ніс шығармады. Себебі гүл �сіру 

баға жағынан тиімді болды. Халықтың 

тұтыну қабілеті жоғары болуына бай-

ланысты гүлдің бағасы да қымбат еді. 

Сондықтан жылыжай ұстаушылар гүл 

�сіруге аса ықылас та нытты» деп атап �тті 

Қ.Қошманұлы. 

Қазақ картоп және к�к�ніс шаруа-

шылығы ғылыми-зерттеу институтының 

маманы Серік Жантасов түрлі к�к�ніс 

және картоп ауыспалы егістері, тұқым 

�ндірумен айналысатын шаруашылықтар 

үшін екіжылдық к�к�ніс дақылдарының 

қайта отырғызуды қажет етпейтін тұқым 

шаруашылығы технологиясы, суғармалы 

к�к�ніс шаруашылығында топырақтың 

құнарлылығын сақтау және қайта 

қалпына келтіру тәсілдері, к�к�ністердің 

барлық негізгі түрлері бойынша �сіру 

технологиялары құрастырылғанын және 

тыңайтқыштар мен зиянды организмдер-

ге қарсы �сімдік қорғау құралдарын пай-

далану жүйелері туралы атап �тті. Алматы 

қаласындағы ауыл шаруашылық және 

ветеринария басқармасының орынбаса-

ры Қарлығаш Абдижаббарова жылыжай 

мәселесінің шешу жолдарына кеңінен 

тоқталды. 

Форум аясында шетелдік ғалымдар 

Василь Савченко (Дания),  Елена 

 Обу хович (Ресей), Тілек Тоқтагазиев 

(Қыр ғызстан) Қазақстандағы және 

әлем дегі жылыжай шаруашылығының 

 ба сымдылық жағы мен кемшіліктері 

жайлы �з ойларын ортаға салды.  

Нұрлан ҚҰМАР

тамыз. Ал қарапайым отырған басқа адамдар 

тез-тез с�йлейтін мұндайда ұлт болады екен деп 

аң-таң болып бізге таңырқай қарап отырады. 

Оған бір жетістікке жеткендей �зіміз де мәзбіз. 

Енді ойлап отырсақ, сол кездегі балалық 

жастығымыздың албырттық шағы екен ғой. 

Қызықтың үлкені былай болды: жігіттердің 

біреуі «таңертең ерте тұрып тапсырыс беріп 

жүреміз бе, күндіз музейлерді аралайық та, 

кешке театрды к�руге бірақ барайық» деді. 

Оған бәріміз бір кісідей мақұл дедік. Кіргізе 

ме, кіргізбей ме, онда шаруа жоқ, кешке 

театрға бірақ келдік. Ұмытпасам, Александр 

Невский даңғылындағы Комиссаржевский 

театры, кірер есікте сол кездегі заманда бас 

киімдерін домалақтатып лента байлаған, 

шалбарларын тағы да сары лентадан лампас-

пен к�мкерілген зейнеткер шалдар тұрады 

екен. Бесеуміз ақсақалдың алдында �зімізше 

қазақша не айтамыз, не с�йлейміз деп тұр едік, 

с�зді ақсақалдың �зі бастады. «Откуда вы ре-

бята, иностранцы?» дегені. Бәрімізде бір табан 

артист болуға жақындап қалған кезіміз ғой, бір 

с�зді қағып алып, «извините, мы приехали из 

монголии», біреуміз Улан-Батор десек, енді 

біреуміз Сухе-Батор деп қоямыз. Онда шетел-

ден келсеңдер екінші қабатта администратор 

бар соған жолығыңыздар деп жол сілтеді. Енді 

оған кім барады деп саудаласып тұрғанымызда, 

�шірбек: «әй, Мұратжан, сенің к�зің қысық, 

моңғолдан аумайсың. Ал Құман, сен орысшаға 

жетіксің, тіпті болмаса құтқарып аласың, екеуің 

барыңдар» дегені. �й, жастық-ай, ұсталып 

қалсақ, масқара, ұят болады-ау деген ой да жоқ 

санада. Екеуміз баспалдақпен к�теріліп есікті 

саусағымызбен тықылдаттық. Ар жағынан 

«Да» деген с�зді естідік. Кіріп барсақ, орта 

жастан асқан, к�зілдірігін танауының т�меніне 

түсірген адамға сасқалақтап «Здрасти» дедік. 

«Здравствуйте! Откуда вы ребята» деді. Мен 

«из Монголии Улан-Батор, извините, мы 

опоздали, если не верите мой документ» деп 

қалай айтқанымды �зім де білмей, қалтама қол 

салғалы жатыр едім. «А нука покажите» десе, 

біттім ғой. Ол кісі асықты ма, білмеймін, «не 

надо ребята, идите, у нас первый ряд только 

для иностранцев» деді. «Спасибо, спасибо» 

деп қуаныштан аяғымыздың ұшымен барып, 

бірінші қатарға жайғастық. Ол А.Чеховтың 

«Шағала» спектаклі болатын. Оны бәріміз 

ынта-шынтамызбен к�ріп, �зімізге-�зіміз риза 

болып театрдан шықтық. 

Бұл үлкен шаһардан біз к�п дүние алдық, 

қаланың барлық музейлерін араладық. 

Н.В.Гогольдің «Ревизорын», А.Н.Толстойдың 

«Иван», Грозный Шиллердің «Қарақшылар», 

т.б. спектакльді театрларынан к�рдік. Қаланың 

барлық к�рнекті жерлерін араладық, ең аяғы 

атақты Аврора Крейсеріне шықтық. 50 жыл 

�тсе де бұл сапарымыз �мірі естен кетпейтін 

қайран қимас достарымыз-ай... Сол жастық 

күндеріміз деп сағынышпен еске алудан басқа 

ештеңе қалмады.

Мұратжан МҰҚАЖАНОВ

Атырау қаласында «Ұлы дала жауһарлары» атты к�рме �тіп, 
оған 100-ден аса құнды заттардың шынайы түпнұсқалары, 
артефактілер түпнұсқалары, алтын мен күмістен жасалған 
зергерлік бұйымдар, экспонаттары қойылды. 

Мұнайлы �лкеде Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» мақа-

ласы аясында Ш.Сариев атындағы к�ркемсурет және қолдан-

балы-сәндік �нер музейінде топтамашы-этнограф, ҚР еңбек 

сіңірген қайраткері Баһаргүл Т�легенованың жеке к�рмесі 

ұйымдастырылды. 

К�рменің ашылу салтанатына қатысқан облыс әкімі Нұрлан 

Ноғаев іске асып жатқан шаралардың барлығы ұлы даланы ме-

кендеген ата-бабаларымыздың тариxынан сыр шертіп, қазіргі 

жаһандану, ақпараттандыру заманындағы ұмыт болып бара жатқан 

дәстүрімізді, әдет-ғұрпымызды, құрал-саймандар, әшекейлер мен 

құнды дүниелерді еске түсіруге бағытталғанын атап �тті. 

– К�рмені тамашалауға келген әрбір атыраулық �зіне керек, 

құнды мағлұматтармен танысып, бұрын білетін ақпараттар аясын 

кеңейтіп, бұрын-соңды к�рмеген жәдігерлер тариxымен танысуға 

мүмкіндік алатынына сенімдімін, – деді Н.Ноғаев. 

Аталған к�рме Атырауда алғаш рет ұйымдастырылды. Осыған 

дейін Алматы және Астана қалаларында бірнеше рет �ткізілді. 

– Халқымыздың салт-дәстүрі мен ұлттық �нерін, мәдениеті мен 

әдебиетін тани білетін және оны құрметтейтін киелі де қазыналы 

Атырау �ңіріне қош келдік. Туындыларымызды к�ріп, бағаласын 

деген оймен бүгінгі к�рмені ұйымдастырып отырмыз. Осы шараны 

ұйымдастыруға қолдау к�рсеткен облыс әкімдігіне алғысым шексіз. 

Бүгінгі мақсат – жастарды рухани жәдігерлермен таныстырып, 

бабалар аманатын кейінгі ұрпаққа жеткізуіне жағдай жасау, – дейді 

Баһаргүл Т�леген. 

Жамал СBРСЕНОВА

Елбасы Үндеуіндегі жоғары білім алудың қолжетімділігі мен са-
пасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын 
жақсарту бастамасы кәсіби маман дайындауға зор екпін береді.

Текелі кәсіптік колледжінде білім алып жатқан 407 студенттің 

14 пайызы басқа елді мекендерден келіп оқитын жастар. Кол-

леджде 1976 жылы салынған 105 орындық жатақхана бар. 

Бүгінгі таңда онда барлығы 53 студент тұрып жатыр. Жатақхана 

тегін, барлық жағдай жасалған. Студенттер әлеуметтік тұрғыда 

қорғалған. Жатақханамен қатар, ыстық тамақ, шәкіртақы және 

жол жүру �темақысы түрінде к�мек алады. Жол жүру �темақысы 

білім алушыларға жылына екі рет т�ленеді. Қазіргі таңда 256 

оқу екпіндісі 16 759 теңге, 27 оқу озаты 19 273 теңге к�лемінде 

шәкіртақы алады. Колледжде әлеуметтік к�мек алуға құқылы 

315 жас�спірім бір мезгілдік ыстық тамақпен қамтылған. 

Жетім балалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар 

мемлекеттің ерекше қамқорлығында. Олар жатақханамен, үш 

мезгіл ыстық тамақпен, т�сек-орын, киім-кешекпен, оқулықтар 

және медициналық к�мекпен толық қамтылған.

Елбасымыздың әлеуметтік бастамалары жарияланғаннан кейін 

Алматы облыстық білім басқармасына үшінші бастаманы жүзеге 

асыру жоспары әзірленіп, біздің колледжге 100 орындық оқу 

ғимаратын, спорт залын салу бойынша ұсыныс енгізілді. Біздің 

ұжым Елбасының әлеуметтік бастамаларын толық құптайды және 

олардың табысты іске асырылуына �з үлесімізді қосамыз деп 

сеніммен айтамын.

Дәуболат НҮСІПОВ, 
Текелі кәсіптік колледжінің директоры

Таяуда «Жаңа Ғасыр» №175 гимназия кітапхана сын да 2-4 
сынып арасында «Кітап – рухани қазына» атты тәрбие сағаты 
�тті. Басты мақсаты оқушы лармен бірге ертегілер әлеміне сая-
хат жасау, кітап оқуға баулу, кітаппен дос болуға үйрету.

Тәрбие сағаты барысында «Кім жылдам?», «Кейіп кер лер 

р�ліне еніңдер» атты ойындар к�рсетілді. Гимназия әкімшілігі 

алғырлық танытқан, белсенділігімен к�зге түскен, �нерімен 

тамсандырған жиырмаға жуық оқушыларды мақтау қағазымен 

марапаттады. Сондай-ақ барлық ертегілер желісінен хабардар 

болған, сынып болып ұйымшылдық танытқан оқушыларға 

«Бәсіре 1», «Бәсіре 2» атты балаларға арналған оқулық табыс 

етілді. 

Жалпы гимназияда балалар мен кітапхана арасында бай-

ланыс ешқашан үзілген емес. �р сейсенбі күндері кітапхана 

т�рінде бастауыш буынмен кітапхана еліне саяхаттар жүргізіледі, 

ал орта және жоғары буын оқушыларымен мерекелік іс-

шара, дебат, д�ңгелек үстел, ақын-жазушылармен кездесулер 

ұйымдастырылады. 

Кітапханашы Гүлмира Бабиханқызы балалардың білімге 

деген құштарлығын ашудың ең бір тиімді жолы – кітапханашы 

мен бала арасында берік к�пір орнауы, яғни кітапханашы тек 

қана кітапхана қорын сақтаушы емес, әр баланың �мірге де-

ген қызығушылығын зерттей келе, сол балаға қажет болатын, 

сұранысын қанағаттандыратын кітаппен қамтамасыз ету, бала 

мен кітаптың арасында достық орнату деп санайды. 

Таугүл ҚОЖАБЕК,
«Жаңа Ғасыр» №175 

гимназияның мұғалімі
АЛМАТЫ

КӨРМЕ

ИГІ ІС

ШАРА

 «Ұлы дала жауһарлары»

Сапалы білімге 
саналы қадам

«Бәсіре» – 
балалар оқулығы


