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Мына ғажайып даланың ашыл-
маған сыры қаншама. Біздің баба-
ларымыз бүгінгі ғылым, білімнің 
нәрі мен әрін келтіріп отырған ға-
жайып жаңалықтардың бәрін �з қо-
лымен жасаған. Оны �з �кілдері 
ар қылы әлемге таратқан. Бірақ мұны 
еуропацентристік ілім осы күнге 
дейін мойындағысы келмейді. Іргелес 
�мір кешіп, тарихтың талай те реңіне 
бірге к�з жүгіртіп жүрген орыс 
ағайынның �зі де қазақ даласында 
бұрын мәдениет болған деген пікірге 
сене алмай келеді. Міне, осылай 
сан жылдар бойы санада шегеленіп 
әбден қалыптасып қалған ғылыми 
тұжырым-сымақтың мына ма қала 
күлталқанын шығарды. Тіпті Дала 
�ркениеті дегенге күдікпен қа райтын 
�з ортамыздағы ағайынның ой са-
насын шайдай ашты десе де болады. 
Ойшылдарды да, күдікшілдерді де 
толғандыра түскен бұл мақаланың әлі 
талай жаңа іске бастайтыны анық. 

Елдің тағдырын ойлап түн ұй-
қысын т�рт б�ліп жүрген саналы 
 сауатты азаматтың қай-қайсысы да 
бұл мақаладан тағлым алуы с�зсіз. 
Елбасы ұлы дала қырларын толғай 
отырып, сан алуан мамандық иелеріне 
ой тастап отыр. Бір қарағанда, әңгіме 
тарихшыларға ғана арналып айтылған 
тәрізді. Оны да теріс дей алмаймын. 
Сонымен бірге тіл маманы ретінде мені 
де талай ойға жетектеп отыр. Мақалада 

Бүгінгі санда:

Наурыз тойы 
қалай өтіп жүр? 10-бет

Орыс 
мектептеріндегі 
қазақ тілінің 
ахуалы 6-7-бет

Идеологияның 
атасы – археология...

3-бет

Әбдеш ТӨЛЕУБАЕВ:

8-бет

ТҮҢІЛМЕСІМЕ 
ТІРЕК БАР МА?
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3
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DANALYQ MÁIEGIҮШБУ ХАТАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

енуі. 1929 жылғы латын әліпбійіне 
к�шкен кезде онда «и» әрібі болған 
жоқ. *йткені қазақ тіліне ол әріп жат 
еді, тек «й» (шолақ «й») бар болатын.

Сіз де, ел де, мен де бұл әріптің 
зыйа  нын нақты білуіміз үшін, бірінші 
сы  нып тың «Сауат ашу» кітәбіне к�з 
салайық.

2 0 1 6  ж ы л ы  А л м а т ы д а  б а с ы -
лып шық қан «Сауат ашу» кітәбінің 
75-бетіне қараңыз. Мұны оқыйтын 
ба лалар дың алты жаста екенін де естен 
шығармаңыз. 

Бірінші с�з – «ши».
Егер қазақы отбасында туып-

�ссеңіз және қазақ мектебінде оқы-
саңыз, осы с�зді «і» дыбысын қатыс-
тырмай айтып к�ріңізші! Мен 78-ге 
келген адаммын. Сондықтан «ш» мен 
«и» әрібінің ортасында «і» дыбысы 
мен оны белгілейтін әріптің жазылмай 
тұрғанын анық білем. Ал кәзіргі орыс 
тілі мен ағылшын тілін меңгерген 
ұрпақ дәл мендей ол әріпті іздей де 
қоймайды, біле де бермейді.

Екінші с�з – «ти». Оның да хал-жағ-
дайы бірінші әріпке ұқсас.Екі ортада 
естіліп тұрған «і» дыбысы жазылмаған.

Үшінші с�з – «иек».
Ақыл-есі дұрыс, �з тілінің �зге шелігі 

мен ерекшелігін білетін барша қазақ 
мұны «ійек» деп айтады. Ал сіз «і» дыбы-
сын қоспай, дік еткізіп айтасыз ба? Егер 
�йтіп айтсаңыз, ол с�зде қандай әуез-
ділік, қандай әуенділік бар? Тек жұл-
қынған ашулы дыбыс қана шықпай ма?

Қазақ тілінің тағы бір ерекшелігін 
есіңізге салайын. Ол заңдылық бойын-
ша, түбір с�здің ешқайсысында да екі 
дауысты дыбыс қатар келмейді. Ал 
жоғарыдағы «иек» с�зінде «и» де, «е» де 
дауысты дыбыс емес пе? 

*з тіліміздің заңдылығын �зіміз 
бұзатындай басымызға не күн туды? 
Бұны Сіз кімнің зорлығы, кімнің 
бұйрығы бойынша жаңа әліпбійге 
енгізіп отырсыз? Жарайды, бұрын 
орыстану сайасатына үлес қосу үшін, 
осылай істеп келдік, енді тәуелсіздік 
алғанымызға 27 жыл �ткенде, оған неге 
зәру бола қалдық? =лде қазақ тілін 
орыс с�здері мен орыс тілінің емлесі 
арқылы іштен іріте беру әлі де біздің 
басты мақсатымыз ба?

О с ы  б е т т е г і  « т и е к » ,  « и р е к » , 
 «сирек» с�здерінің бәрінде «і» мен «й» 
дыбысының орнына бір ғана орыстың 
«и» әрібі жазылған.

Ал енді «иық» с�зіне не айтасыз? 
Алты жасар бала оны «ійық» деп 
оқы масына кепілдік бере аласыз ба? 
«Ыйық» деп жазудың орнына «иық» 
деп жазудағы мақсат не деп түсін-
діресіз? 

(Жалғасы 4-бетте)

Мұны жазғанда пірезійдентіміздің 
«Болашаққа бағдар: руханый жаң-
ғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақалаларына және с�з бос тан дығы 
заңына арқа сүійедім.

Ерден Задаұлы мырза! Қазақ ті лінің 
негізгі заңы үндестік заңы еке нін сіз 
мойындайсыз ба?

Үндестік заңы бұзылса, дұрыс 
с�йлеу де, дұрыс жазу да болмайтыны-
на келісесіз бе? =лде бұл жайын да мен 
біл мейтін �зіңіздің озық ойларыңыз 
бар ма?

Ахмет Байтұрсынұлының түрік 
тіл дерінің ішіндегі ең әуезді тіл қазақ 
тілі екенін мақтана айтқанын оқып па 
едіңіз әлде естіп пе едіңіз?

Менің білуімше, қазақ-қырғыз 
тілінің үндестік заңы туралы алғаш 
жазған және оны қазақ тілінің негізгі 
заңы деп таныған, дәлелдеген адам – 
Халел Досмұхамедов. Ол кісі «халық 
жауы» болып атылып кеткелі ол заң 
туралы қанша ғалым ғылымый дәреже 
қорғағанын сіз анық білерсіз деп ой-
лаймын. Білсеңіз, айтарсыз. Алайда, 
менің ойымша, осы заң кәзіргі күнде 
ойсырау кезеңін бастан кешіп отыр. 

Оның бірінші және басты себебі – 
қазақ тілінің әліпбійіне «и» әрібінің 

қозғалып отырған мәселенің ешбірінен 
де тіл мамандары тыс қала алмайды. 
Бұл тұрғыда:

Ең алдымен айтарым, мақала басы-
нан аяғына дейін қазақ тілінің маржан 
с�здерімен жырланады. Бас алмай 
оқып шығасыз. Қандай с�здермен 
жазылған. Қазақтың байырғы, қазіргі 
с�здері негізгі ойды арқалап т�гіліп 
отырады. Ойға алған мәселесін ана 
тілінде осылайша т�гілдіріп жазу к�п 
қайраткердің қолынан келе бермейді.

Екіншіден, Елбасы с�з еткен Ұлы 
даланың әрбір қырына орай тіл ма-
мандарына да сан алуан мәселенің 
шеті шығып тұр. Мәселен, «Атқа міну 

мәдениетіне» байланысты пайда болған 
қаншама с�здер, афоризмдер, мақал-
мәтелдер, нақылдарды жинап үлгердік 
пе? Жоқ. Қазақ малдың соңында жүріп, 
с�здің де шеберіне айналған. Жылқы 
малын зерттеген ғалымның айтуын-
ша 2 мыңнан аса термин с�здер бар 
екен. Бұл не деген байлық. Ал оның 
түр-түсін атауға орай пайда болған 
400-ден аса с�здер бар. Бұларды зерттеу 
объектісіне айналдырған ж�н.

Сондай-ақ «АҢ» стиліне байла-
нысты, алтын адам айналасына бай-
ланысты зергерлік бұйымдар атаула-
ры қаншама. Ұлы Жібек жолының 
ұзына бойына орай туындаған ұғымдар 

мен атаулардың санын кім есеп теп 
шығарыпты. Осының бәрін тебірене 
с�з ете отырып, Елбасы мамандарға 
зерттеу объектілерін нұсқап отыр.

Біздің заман – тарихи сананы жаң-
ғыртатын заман. «Ұлы Даланың жеті 
қырындағы» екінші б�лім осы тарихи 
сананы жаңғырту мәселесіне арналған. 
Б ұ л  ж е р д е  « А р х и в - 2 0 2 5 » ,  « Ұ л ы 
даланың ұлы есімдері», «Түркі әлемінің 
генезисі», «Ұлы даланың ежелгі �нер 
және технологиялар музейі», «Дала 
фольклоры мен музыкасының мың 
жылы», «Тарихтың кино �нері мен 
телевизиядағы к�рінісі» деп атала-
тын тақырыптардың қай-қайсысы да 

халқымыздың мәртебесін к�теріп, зер-
де зейінін тереңге нұсқайды. Болашақ 
ғылыми зерттеулердің ұлы арналары 
сараланған. =ңгіме – ендігі жерде осы  
бағыттан айнымай, ұлы даланың ұлы 
қырларын аша түсер келелі зерттеулер 
шоғырының туындайтынында. Ләһим 
солай болғай!

�мірзақ АЙТБАЕВ,
ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының академигі, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институтының бас ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының 

докторы, профессор
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ТЕГІН ҚАДІРЛЕГЕН 
ТӨРГЕ ОЗАДЫ

РУХТЫ ЕЛ – ҚАЙСАР ЕЛ

Президент журналистермен кездесті Тарих толқынындағы �з ге-
рістер мен жаңарулардың бары-
сында ұлттық болмысымызды, 
тағылым-тірлігімізді, тарихымыз-
дың к�кжиегін әлі де анықтай 
түсуіміздің, қанықтай білуіміздің 
қажеттігін сараптай сабақтап, 
ұлттың ұйытқылық ұстанымын 
алға тартады.

= л б е т т е ,  � м і р д і ң  � з і  е к -
шеген тұжырымдар бар: әрбір 
ұлт �зінің тамыры терең тари-
хымен, уақытпен бірге жасаған 
ұлы тұлғаларымен мақтана ала-
ды. Тегіңді білу дегеннің құдірет-
қасиеті осыдан шығады. Оны 
танып-білу, ұрпақтан-ұрпаққа 
ұлықтай жеткізу әрі парасатты іс, 
әрі парыз. Мұның түп мақсаты – 
«Ең бастысы, нақты ғылыми дерек-
терге сүйене отырып, жаһандағы 
�з р�лімізді байыппен әрі дұрыс 
пайымдауға тиіспіз» деген сындар-
лы пайыммен түйінделіпті.

Тарих пен Тек деген ұғымның 
түп тамыры бір, тағдыры тіндес.

Кейде кісілігіне қарап сүйініп: 
«Тегіне тартқан» деп, ісіне қарап 
иіліп: «Жақсының жұрнағы ғой» 
деп жатады.

Бәрімізге белгілі байлам с�з.
Шындығына барсақ, к�реген 

бабаларымыздың дуалы ауызы-
мен айтылып, уақыттың желмая 
қанатымен бізге жеткен аталы с�з.

Осы бір к�ңілге қанық қара-
пайым с�зде тектің құдіреті мен 
қасиетін халқымыздың қалай 
қадірлеп, қалай к�сем тұтатыны 
к�рініп-ақ тұр.

Тегін қадірлегеннің т�рге оза-
тыны, ұрпағынан үкілі қасиеті 
үзілмейтіні, �мірдің  �рі мен �тінде де 
�зін таныта білетінін  меңзеген мәні 
мәйекті мұра с�з қазақтың тұғырлы 
тарихының тұмарлы үзігіндей боп 
елестейді. Ықылымнан келе жатқан 
ықы ласты с�з ырысының сыны 
бұзылмай бүгінімізге дейін жеткен 
осынау түрінің ғұмырлы болуы 
жайдан жай емес. Осының �зінен 
тарихи болмысымыз, тіпті тарихи 
тұрмысымыз бен салтымыз сыр 
ашып тұр емес пе? Астарына үңіле 
түссек, бұл біздің тарихымыздың – 
тегіміздің тереңдігі, даналығы мен 
даралығы, аңызы мен ақиқатының 
тамырластығы. *зімізге тән осы-
нау қасиетімізді �зге ұлттың ұлы 
�кілдері де айтып кеткенін еске 
түсіру артық болмайды. Бұған мына 
бір жолдардағы ақиқат-деректі 
қарайық:

«Қазақтардың ойлау қабілетінің 
кереметтігіне менің барған сайын 
к�зім жетті. С�зге дегенде ағып 
тұр». «Демосфен мен Цицерон 
туралы ғұмыры есітпеген шешен-
дерге таң қалып қол соққанмын».

«Имандай сырым! Тәңірім бой-
ына осыншама қабілет дарытқан 
халық цивилизацияға жат болып 
қалуы мүмкін емес, оның рухы 
қазақ даласына аспандай к�теріліп, 
жарқырап сәуле шашатын бола-
ды» деп жазыпты А.Янушкевич 
(«Күнделіктер мен хаттар», 1848 
жыл) күнделігінде. К�зі ашық 
европалықтың таңқала  мойындауы 
бұл.

Тегімізді тану мен бағалаудың 
үлгісі демей к�р мұны.

Президенттің Ұлы даланың жеті 
қырына тоқталып, әрқайсысына 
тарихи-ғылыми зерделеу  жасауы 
айрықша тәнті ететінін атап  �туіміз 
керек-ақ.

Осы уақытқа дейін тарихы-
мыздың тұмшаланып келгені, 
оның ұлтқа қатысты, ұлттың 
�ркениет пен �мірге әкелген 
жаһандық жаңалығы, күрескерлігі 
мен қайсарлығы, тарихтағы тұ-
ғырлы ұлттармен терезесі тең 
тұрғаны айтылмай, ұдайы жа-
байы күйінде  к�рсетуге  күш 
салынғаны белгілі. Түбі бір түркі 
халықтарының ғажайып тари-
хы қасаңдықтың қалыбымен 
бұрмаланып, дерегі мен дәйегі 
бұғауланып ұсталғаны ноқталы 
саясаттың уысынан шығармау 
жолындағы қитұрқы  уағызы, 

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев 
+ткен жылды қорытындылау үшін 
еліміздің бұқаралық ақпарат құрал-
дары +кілдерімен дәстүрлі кездесуін 
+ткізді. Биыл елімізде болған маңызды 
оқиғаларды түйіндеп, жур на листердің 
сұрақта рына жауап берді. 

Елбасынан сұхбат алған журналистер 
қатарында «Egemen Qazaqstan» газетінің 
басшысы Дархан Қыдырәлі, «Ана тілі» 

Санамыздың сілкінуіне, күш-жігеріміздің 
тасуына ең алдымен себепкер болған, с�з жоқ 
Елбасының айтулы екі мақаласы: «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың 
жеті қыры». Бұл тақырыптар ж�нінде сәл 
кейінірек.

Ұлы дала. Ұлы дала елі. Кешегі уақыт-
тары бұлай айтылмайтын. Елбасы Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
салтанатты жиында с�йлеген с�зінде осы 
тіркестерді ауызға алды. «Біз тарихымыздың 
жаңа шамын жақтық, сондықтан бүгін 
және мәңгілік Қазақстанымыз – Ұлы дала 
елі, бұл Ұлы жаңғырған дала елі, біздің 
Отанымыздың к�п этникалық бесіг і , 
сүйікті Отанымыздың халықтық атауы 
осы – Ұлы дала елі» деді Н.Назарбаев. Бұл 
атауға байланысты Елбасы с�зін былайша 
жалғастырады: «бұл біздің Отанымыздың 
�ткені мен бүгінгісін, болашағын айшықтап 
тұр. Біздің қазақстандық мінезіміз бен 
оның негізгі ерекшеліктері – ашықтық, 
рухани байлық, жүректеріміздің жылуы, 
қонақжайлылық, бейбітшілікті сүю, даналық 
пен еңбексүйгіштік сынды қасиеттері к�рініс 
тапқан».

Дала мен қазақ – егіз ұғым. Бұл екеуін бір-
бірінен ажырата алмайсыз. Дала – кеңдіктің, 
жомарттықтың белгісі. Қазаққа да осы 
қасиеттер дарыған. Қазақтың далаға бауыр 
басқандығы сондай, ол даласыз �мір сүре ал-
майды. Кешегі замандарда ата-бабаларымыз 
ұланғайыр даланы еркін жайлаған. Қыста 
күнгей жақты қоныстаса, жазда теріскейді 
мекен еткен. Бір с�збен айтқанда, дала бос 
жатпаған. Тіршілік қыз-қыз қайнаған. Демек, 
Қазақ елі – Ұлы дала елі атауын иемденуге 
әбден лайық. 

*ткен жылдың к�ңілге шуақ құйған 
елеулі оқиғаларының бірі – Ұлттық дом-
быра күнінің белгіленуі. =лгінде жусаны 
бұрқыраған, аң-құсы жыртып айрылар дала-
ны қазақтан б�ле алмайтынымызды айтсақ, 
он екі перделі, екі ішекті домбыраны да 
жат к�рмейтініміз әлімсақтан аян. «Нағыз 
қазақ – домбыра» дейтін ақын с�зіне еш 
бүкпесіз қосыламыз. Домбыра қазақтың 
қуанышы мен мұңының жиынтығы. Дом-
быраны с�йлеткенің – қазақты с�йлеткенің. 
Осыны жан-жүрегімізбен түсініп, ықылым 
замандардан ажырамастай серігімізге 
айналған аққу пішіндес аспабымызды к�кке 
к�теріп, аспандатқанымыз, жылдың бір күнін 
домбыраға арнағанымыз кемелдігіміздің, 
к�регендігіміздің айқын белгісі. Домбыраның 
қадірін білген қазақ ұлттық болмыс-бітіміне 
де сызат түсірмес деген зор сенім бар.

Ер түріктің бесігі атанған – Түркістан 
қаласының мәртебесін к�тердік. Ол к�п 
қалалардың бірі болмады, қандастарымыз 
молынан мекен еткен �ңірдің орталығына 
айналды. Облыс атауы да – Түркістан.

Түркістанның киелі жер болатынының 
бір себебі,  осы топырақта бүкіл түркі 
халықтарының рухани к�шбасшысы, бірегей 
дарын иесі Қожа Ахмет Ясауи �мір сүріп, 
ілім таратты. Соңғы демі де осы жерде үзілді. 

айылын жимаған �ктемдіктің 
�шпенді ұстанымы еді. Осы орайда: 
«Еуропацентристік к�зқарас сақтар 
мен ғұндар және басқа да бүгінгі 
түркі халықтарының арғы бабалары 
саналатын этностық топтар біздің 
ұлтымыздың тарихи этногенезінің 
ажырамас б�лшегі болғаны тура-
лы бұлтартпас фактілерді к�руге 
мүмкіндік берген жоқ» дейді 
 Елбасы. Бағамдай алсақ бұл с�зде 
де астарлы мағына, алды-артымыз-
ды безбендей білу мүддесі жатыр.

К�бімізге белгілі кей нәрсенің 
мән-мазмұны тереңде жатқанын 
елей бермейтінімізді еске түсіре-
тін мына бір жай қалыптағыдай 
к�рінетіні рас. *зіміз мініп жүрген 
авток�лік қозғалтқыштарының 
қуаты әлі күнге дейін аттың кү-
шімен �лшенетінін білеміз. Бұл 
жаһандағы салт аттылар – біз, қа-
зақтардаң атқа мініп желдей ескен 
күндерге деген белгісі, соның та-
рихи жадыда қалған �шпес айғағы 
екенін айтқанда еріксіз мақтаныш 
сезіміне б�лену �мірдің �зіндей 
шындық екеніне иланымыз күшейе 
түседі.

Қазақтың жеріндегі  қазба 
жұмыстары кезінде табылған 
ғажайып қазыналар: тасқа қаша-
лып уақытпен бірге жасасқан 

таңба-жазулар, метал қорыта-
тын пештер мен қолдан жасал ған 
әшекей бұйымдары, тұрмыстық 
заттары, қару-жарақтары – тари-
х ы м ы з д ы ң  қ а з ы н а - ш е ж і р е с і 
іспетті, бастауымыздың қайдан, 
бас ұранымыздың қандай болғанын 
айғақтай түседі, ал «Алтын адам-
ның» �зі ата тарихымыздың қуаты 
мен дала �ркениетінің �рісі  мен 
�рлеу �ресін к�рсетеді. Ұлттың 
ұлылығын танытар, жаһанды таң-
қал дырған жәдігер жақсымызды 
басын ашып, абырой тұтар тарихи 
айғақ ретінде ақиқаттай алға тар-
тады.

«Бұл жауынгер талай тылсым 
құпияның бетін ашты. Біздің ба-
баларымыз әлі күнге дейін �зінің 
асқан к�ркемдігімен тамсандыра-
тын аса жоғары деңгейдегі к�ркем 
дүниелер жасаған. Жауынгердің 
алтынмен апталған киімдері ежелгі 
шеберлердің алтын �ндеу техника-
сын жақсы меңгергенін аңғартады. 
Сонымен бірге бұл жаңалық Дала 
�ркениетінің зор қуаты мен эсте-
тикасын әйгілейтін бай мифологи-
яны паш етті» деп жадымызға жаңа 
леп, ұлттық санамызға мақтан тұтар 
мәйек ой  салады. 

Ұлы Жібек жолының �ркениет 
�рісіндегі р�лі мен тарихи орнына 
тоқтала келіп «Керуен жолдарын 
мінсіз ұйымдастырып, қауіпсіздігін 
қамтамасыз еткен Ұлы дала халқы 
ежелгі және орта ғасырлардағы 
аса маңызды сауда қатынасының 
басты дәнекері саналды... Алғаш 
пайда болған сәттен бастап, Ұлы 
Жібек жолы картасы, негізінен, 
түркі империяларының аумағын 
қамтиды» деп тарихи тіннің тағы 
бір тұңғиық сырын ашып тарқата 
түйіндейді. Мұның бәрінің ұлттық 
санамызға құнарлы қуат болып 
дарып, ерекше серпін берері с�зсіз.

Осылайша, жеті қырды жүйелі 

газетінің бас редакторы Жанарбек =шімжан, 
«Президент телерадио кешені» КЕАҚ бас 
директоры Ерлан Бекхожин, «Қазақстан» 
телеарна сының тілшісі Саламат Омаш, 
«Хабар» агенттігі» АҚ тілшісі Айгүл =ділова, 
«Еуразия» бірінші арнасы» телеар насының 
журналисі Юлия Ласеева және блогер 
 Жанна Ильичева бар.

Басқосуда Мемлекет басшысы 2018 
жылдың негізгі нәти желерін түйіндеп, 
алдағы міндет терді айқын дады. Атап 

Ұлы ғұламаға арнап салынған мавзолей 
шын мәнінде ортағасырлық сәулет �нерінің 
к�рнекті ескерткіші.

К е ш е г і  у а қ ы т т а р ы  ғ ұ м ы р  к е ш к е н 
ұлтымыздың сүт бетіндегі қаймақтары – хан-
дары мен билері, батырлары жарық дүниемен 
қоштасар сәті таянғанда Түркістанға апарып 
жерлеуді аманаттаған. Мәңгілік мекенінің осы 
жерден болуын қай-қайсысы да армандаған. 
Міне, Түркістанның құдіреті! Сол Түркістан 
енді қайта түлейтін болды. Оның жұлдызы 
бұрынғыдан да анығырақ, к�з жетпес алыс 
жерден менмұндалай жарқырайтын болды. 

Күнделікті к�зіміз үйренген жазуымыздың 
басқаша �згеретіні де жаңалық атаулының 
к�кесі. Алайда бұл дәл бүгінгі таңда қозғалған 
мәселе емес еді. Осыған дейін де әңгіме 
болған. Сірә, жеткілікті мән бермегеніміз-ау. 
Енді жаңа әліпбиге к�шетініміз айдан анық.

Несін жасырамыз, кириллицаға үйреніп 
қалыппыз. Ажырағымыз келмейтіндей. 
Бірақ осы әріптің кезінде ұлтымызға күшпен 
таңылғанын к�біміз білмейтін секілдіміз.

=ріпті латынға ауыстыруды �мірдің 
�зі талап етіп отыр. Қазір технологияның, 
коммуникацияның дамыған кезі. =лемде 
ағылшын тілінің мерейі үстем. «Дүние 
жүзіндегі барынша дамыған 30 елдің қатарына 
қосылуымыз керек» деген биік мақсатымыз 
бар. Осы үрдістердің барлығы жазуға да ре-
форма қажеттігін міндеттейді.

Бұл істі ешкім бізге зорлап-зорлықпен 
таңып отырған жоқ. Бастама к�теріп отырған 
�зіміз. Осының �зі �з билігіміздің тізгіні 
�зімізде екендігінің, қандай мәселені де �зіміз 
шеше алатынымыздың нақты дәлелі.

Елбасының «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру, «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақалалары үлкен-кішімізді патриоттыққа, 
отансүйгіштікке ұмтылдыратын құнды 
еңбектер. Гуманитарлық білімнің барлық 
бағыттары бойынша әлемдегі ең жақсы 100 
оқулықтың әртүрлі тілдерден қазақ тіліне 
аударылатыны �те құптарлық. *зіміздің 
де еш халықтан кемдігіміз жоқ. Ал �згенің 
жақсысын бойымызға сіңірсек ұпайымызды 
жоғалта қоймаймыз. Қайта білгеніміз к�бейіп, 
білім-іліміміз одан сайын толыға түседі. Бұл 
жаман болып па? =рине, жоқ. Онсыз да 
«Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен» дегенді 
құлағымызға құйып �скен ұрпақ емес пе едік?!

«Туған жер», «Қазақстанның киелі 
жерлерінің географиясы» атты бағдар ла-
малардың қолға алынуы жаныңды жады-
рататын, жүрегіңе нұр құятын жақсылық. 
Себебі түсінікті. Отанға, елге деген құрмет 
кіндік қаның тамған жерді, қасиеті б�лек 
жерлерді құрметтеуден басталады. «Туған 
жерді сүйе алмаған, сүйе алар ма туған 
елді» деп әндететініміз де содан. Мемле-
кет басшысының �зі «Туған жерді, тарихи 
жерлерімізді қастерлей білейік» деп тұрса, 
бұған неге қуанбасқа, игі бастаманы неге 
қолдамасқа.

Туған жер – қасиетті  мекен.  Адам 
ғұмырының �мірі ұмытылмастай есте қалатын 
кезеңі – балалық шақ осы жерден басталады. 
Ата-анаңа, бауырларыңа, туған-туысқа деген 
шынайы сүйіспеншіліктің де бастау алатын 
қайнары – туған жер. Туған жерін аңсайтын, 

түрде  сараптай келе,  алдағы 
уақытта атқарылар тың идеяларға 
толы кешенді жобаларды алға тар-
туы тіптен айрықша: «Архив-2025» 
жеті жылдық бағдарламасы, «Ұлы 
дала тұлғалары» атты ғылыми 
– к�пшілік сериялары, «Түркі 
�ркениеті: түп тамырынан қазіргі 
заманға дейін» атты жобасы, «Ұлы 
дала» атты ежелгі �нер және техни-
калар музейі, «Дала фольклорының 
антологиясын жасау, «Ұлы дала-
ның к�не сарындары» жинағы, 
«Ұлы даланың ұлы есімдері» атты 
оқу – ағарту энциклопедиялық 
саябағы, Қазақстанның �ркениет 
тарихының үздіксіз дамуын к�рсе-
тетін деректі  – қойылымдық 
фильм дер, телевизиялық сериал-
дары секілді іске сәттік ілкімді жо-
баларын жүзеге асырудың жауапты 
жолын ұсынып отыр.

Бәрі – бас аяғы жіптіктей 
жүйелі, ойы қанық, мақсаты анық, 
мәні терең – маңызы зор, к�п 
жұмылса қолдан келер, бола-
шақтың к�кжиегіне к�ш түзеген 
келелі іс, к�шелі жобалар.

Бұған баршамыз – тарихшылар, 
ғалымдар, археологтар, этнограф-
тар музыка мамандары, тілшілер, 
әдебиетшілер, журналистер, ба-
спагерлер, киногерлер атсалысып, 
білімділік пен белсенділік таныту-
ымыз керек.

Бұл орайда, жазушылар мен 
киногерлердің шабытты еңбегінің 
жемісі ерекше болмақ. *йткені 
кітап пен киноның құдіреті сол, 
бұлар – бірі тасқа басылып, бірі 
жанды лентаға түсіріліп, қаз-
қ а л п ы н д а ғ ы   д е р е к т і к  ж ә н е 
тәрбиелік құндылығын келе-
шекке жеткізе алатын айрықша 

жанрлар, оның  тарихымыз бен 
тағдырымыздың т�рден к�рінуіне, 
ұлттық қасиет рухымыздың қайрала 
түсуіне септігі мол екені с�зсіз.
Саралай түссек рухани жан дүние 
 санамызды дүр сілкіндіріп, бары-
мызды айтып, бұлақ к�зімізді ашып, 
бағыт-бағдарымызды к�рсетіп 
берген Жеті қырдың жетелі с�зі, 
меніңше, жеке-жеке шығармаға 
сұранып-ақ тұр. Тек қиялың жетіп, 
қаламыңа сенсең нартәуекелің 
қамшы болсын. Тарих пен тұлғалар 
панорамасын жасауда әр  қырынан 
келген кемел ой-к�ркем тілмен 
кестеленген сүбелі дүниелер �мірге 
келіп жатса тұлғаларымыздың 
танымалдығы �ркениет т�рінен 
к�рінері, тарихтағы орнымыздың 
биіктей түсері даусыз.

Бастысы, мұның бәрі рухы-
мыздың жоғары болуы үшін 
к е р е к .  Н е г і з г і с і  –  т а р и х ы -
мызды терең танып-білуімізге, 
ұлттық болмысымыздың түп-
қазығын нығайта түсуге, тарихи 
сауаттылығымызды нығайтуға, 
�ркениеттегі орнымыздың қандай-
лығын қалыптап мақтаныш тұтуы-
мызға, тәуелсіздігіміздің жасам-
паздық жігер – қуатын күшейте 
беруіне жол к�рсетіп отыр.

Ұлы даланы ұлықтай білу де-
г е н  о с ы .  Б ұ л  П р е з и д е н т і м і з 
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
кемеңгерлігі мен к�регендігінің 
асқан үлгісі.

Оны жүзеге  асыру – жері 
мен елін сүйген, бүгінгі ұлтын 
мақтан тұтар ұрпақ үшін үлкен 
жауапкершілік, үделі міндет.

Жақау Д4УРЕНБЕКОВ,
жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері, 
«Құрмет» орденінің иегері, 

«Ана тілі» баспасының 
директоры

айтқан да, еліміздің әлеу меттік-эконо-
микалық дамуының негізгі нәти желері ту-
ралы әңгімелеп, жаң ғыру ж�ніндегі рефор-
малар мен бағдарламаларды іске асыруды 
одан әрі жалғастырудың маңыздылығын 
атап �тті. Қазақстанның сыртқы саясат 
саласындағы басты жетістіктері туралы ай-
тып, жақында болған кадр   лық �згерістерге 
байланысты түсініктеме берді. Сондай-ақ 
Сырт қы істер министрлігі алдында тұрған 
жаңа міндеттерге тоқталды. 

іздеп тұратын, солай қарай жетуге асығатын 
жан, ол – жүрегі таза адам. Мұндай адамдар 
жаман болуға тиіс емес. Олар сағыныштың, 
махаббаттың, құрметтің қандай екенін 
жақсы сезінеді. Осы қасиеттердің барлығы 
туған жерге деген іңкәр сезім арқасында 
туындайтыны белгілі. Қазақтың жері тарихи 
орындардан, ежелгі ескерткіштерден кенде 
емес. Олар несімен қымбат? Ең алдымен, 
ата-бабамыздың �зі болмаса да, к�зіндей. 
Ұрпақ үшін бабадан артық ардақты кім бо-
латын еді. Адам болып, жер басып �мір сүріп 
жүргеніміз солардың арқасы. Мынау тау 
мен даланы, к�л мен орман-тоғайды ама-
наттап, бізге қалдырған да солар. Демек, біз 
бабамызға борыштымыз. Ол борыш бабаның 
ізі қалған, қол ұшы тиген жерлерді, белгілерді 
құрметтеу, дәріптеу арқылы �телетін болса 
керек. Ежелгі ескерткіштер дала сырының, 
ерлік пен қаһармандықтың, тіпті сәулет 
�нерінің белгісіндей. Талай дәуірді бастан 
�ткеріп, табиғаттың суығы мен ыстығына, 
дауылы мен боранына т�зіп, бүгінге жеткен 
олардан алар тағлым мол. «Ол қандай тағлым» 
дейтін болсақ: ұлт ретінде сенің тамырыңның 
тереңде жатқаны, батырлық пен ерлік бойға 
сіңген қасиет екендігі, тәрбиені, салт-дәстүрді 
ертеден-ақ қалыптастырғаның, намыс пен ар-
ожданды алдыңғы қатарға қоятының... Киелі 
жерлерді қадір тұтудың, бағалаудың, ол жер-
лерге бас июдің сыры осыдан.

«Ұлы даланың жеті қыры» – еңсемізді 
одан әрі биіктете түсті, бойымызға қанат 
бітіргендей күй кештірді. Жылқыны қолға 
үйрету, атқа міну мәдениеті алғаш біздің 
даладан басталыпты. Олай болса жылқыға 
қатысты дүниелердің де алғаш Ұлы далада 
«кіндігі» кесілетіні әбден заңдылық. Мақалада 
бұл туралы да айтылады. =р түрлі материал-
дан тігілген шалбар, саптама етік, ат әбзелдері 
– ер-тұрман, үзеңгі, қару түрлері – садақ, 
қылыш, сауыт біздің жерімізде пайда болған. 
Тіпті иісі мұрын жарып, тілі дәм үйірер алма-
ның, әсемдік пен әдеміліктің белгісіндей 
болған қызғалдақтың отаны �з топырағымыз 
екендігін білгенде шаттанған үстіне шаттана 
түсесің. 

=лгінде біз тізіп �ткен елең еткізерлік 
жаңалықтар ж�нінде бұған дейін де аракідік 
айтылып жүретін. Нақты к�зіміз жетпеген-
нен кейін «Жақсы екен, дұрыс екеннен» 
артыққа бара алмадық. Міне енді ол с�здердің 
жай алыпқашпа әңгіме емес, ақиқат, рас 
с�з екендігіне еш бүкпесіз сеніп отырмыз. 
*йткені бұл с�з Мемлекет басшысының аузы-
нан шығып отыр. =рине, мұндай тұжырымға 
келу, елдің атынан с�йлеу Елбасына да 
оңай тимегені белгілі. Он ойланып, мың 
толғанғаны анық. Халқының бойына серпін 
ұялатқан, рухын асқақтатқан Елбасына деген 
елінің ризашылығы да шексіз. 

Осындайда к�ңілді мазалайтын бір жайт 
бар. Жоғарыда біз әңгіме еткен игі шара-
лардан барша отандастарымыз хабардар ма 
екен? Елбасының тілге тиек етіп отырған 
еңбектерімен қандастарымыз түгел танысып 
шықты ма? Лайым да күдігімізден сеніміміз 
басымырақ болғай. 

Несін айтасыз, намысты қамшылар, 
рухты к�терер с�здің айтылуында мін жоқ. 
Тобықтай с�здің түйіні – «Айналайын, қазақ, 
сен осал емессің, еш ұлттан кемдігің жоқ, 
сенің бабаларың мықты болған, сондықтан 
сен де мықты болуға тиістісің» дегенге келіп 
тірелетіндей. Бүгінгі таңда дәл осы с�з айты-
лып жатыр. Бұл с�з – рух с�зі.

Рух с�зі бойымызға тың күш-жігер қосып, 
сырт к�з тамсанар елдік істерге, кемел келе-
шекке жетелей бергей.
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Азаматтың суреті

Әбдеш ТӨЛЕУБАЕВ, археолог: 

– Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласы жарияланды. Тарихымызды 
түген деудің біз үшін дәл қазіргі уақытта 
қандай маңызы бар?

– Ұлттың дүниежүзілік қоғамдас-
тықтағы, жалпы �ркениеттегі орнын анық-
тау үшін алдымен оның ұлы дала т�сіндегі 
жеткен жетістіктерін саралау, бағалау 
қажет. Елбасының атал ған мақаласында 
әртүрлі сала ғалымдар дың айтып жүрген 
мәселелері топтастырылған. Мәселен, 
 Алтын адамды алайық. Еуразияның 
бірнеше жерінде: Тыва жеріндегі Аржанда, 
Қара теңіз, Дунай, Днепр бойындағы сақ-
скиф ескерткіштерінен алтын әшекейлер 
табылды. Бірақ оларды толыққанды 
Алтын адам деп айта алмаймыз. Себебі 
табылған алтындар киімді қамти алмайды. 
Ал 1969 жылы Есік қаласының жанынан 
шыққан Алтын адамның ж�ні б�лек. 
Біздің ұстазымыз, қазақ археологиясының 
ақсақалы марқұм Кемел Ақышев пен 
Бекен Нұрмағамбетов ағаларымыз оны 
тауып қана қоймай, бүкіл сән-салтанатын 
қалпына келтірді. Ол қазақ мемлекетінің 
мәдени жетістіктерінің шыңы болды 
және ұлттық брендімізге айналды. Содан 
кейін 1999 жылы Батыс Қазақстандағы 
Аралт�беден табылған алтын адам бар. 
Егер Есік алтын адамы б.з.д. V-IV ғасырлар 
арасына жатса, Аралт�беден табылғаны 
б.з.д. І ғ мен б.з. І ғасырының арасына тән. 
Ал үшінші алтын адамды біз 2003 жылы 
 Зайсан ауданы Шілікті жазығындағы сақ 
патшалары обаларының бірінен таптық. 
Кейін Шығыс Қазақстандағы Үржар 
 ауданынан, Қарқаралы жеріндегі Талды-
дан, батыстағы Тақсайдан да табылды. 
Дегенмен, осындай жәдігерлерді табу 
бар да, соны қалпына келтіріп, зерттеп, 
ғылыми анализ жасау бар. Мен Шілікті 
алтын адамын 10 жылдай зерттеп, киім та-
рихымен айналысатын технолог, дизайнер, 
сонымен бірге археолог, этнологтармен 
ақылдаса отырып, қалпына келтірдім. Бізге 
оның тек 4303 дана алтыны мен сүйегі ғана 
жетті. Бүкіл текстиль, мата шіріп, жой-
ылып кеткен. Одан қала берді қабір бір 
кездері тоналғандықтан, алтын әшекейлер 
топырақтың әр деңгейінде шашылып 
жатты. Сақ-скиф киімі ж�ніндегі деректер 
Геродоттың еңбегінде, Парсы жеріндегі 
жартасқа қашап салынған Персополь 
суреттерінде, Амудария к�мбесіндегі 
қаңылтыр пластинадағы сақтың суретінде, 
т.б. кездеседі. Біз соларға сүйендік. 

Осы алтын адамды тапқанда біраз 
адамдар менің артыма қаржы полиция-
сын салды. Олар «Алтыннан жымқырып 
қалмады ма? Тапқаны шын ба? Бір жер-
ден әкелінген алтын емес пе?» деп біраз 
жыл тыным бермеді. Бәрін дәлелдедім. 
Бұл дегеніңіз сол бір жершілдіктен, 
рушылдықтан шыққан дүниелер. Есіктен 
табылған алтындарының бәрі – қаңылтыр 
алтын. Аралт�беден, тағы басқа жерлер-
ден табылғаны да солай, Берелдікі – тіпті 
фольга алтын. Ал Шіліктінікі – таза құйма 
алтын. Жалпы құйма алтын әшекейлер 
сақ-скифтердің ерте кезеңіне тән, заман 
�ткен сайын сақтардың алтын әшекейлері 
жұқара бастайды, с�йтіп соңында ал-
тын материал шайдың қағазындай жұқа 
қаптама алтынға айналады.

 Ірі әшекейлермен қатар, к�лемі 
тарыдай-ақ алтын бұйымдар табылды. 
Егер ол затқа асыл әйнекпен қарасаңыз, 
заттың тіні саңырауқұлақтың басы сияқты, 
ал соның астыңғы жағына дәнекерлеп 
ілгек орнатқан. Соған қарап сақтардың 
микродәнекерлеуді білгеніне к�з жеткіздік. 
Сол алтындарды зерттеуге Эрмитаждан 
к�не заман алтындарының технология-
сын зерттеуші Миносян деген ғалымды 
шақырдым. Ол бұл технологияларға к�п 
жағдайда ми жетпейтін дүние екенін айт-
ты. Себебі ондай дүниені жасау үшін 
дәнекерлегіштің к�лемі иненің ұшындай, 
ал ұшындағы қызуы кемінде 1050-1060 
градус болуы керек. Технологтың айтуын-
ша, иненің ұшындай дәнекерлегіште (па-
яльник) бүгінгі технология заманында да 
сондай градус жасау �те қиын. Алтынның 
сынамаларын да анықтадық. Бәрі 930-970-
тің арасында. Оларды к�птеген ғалымдар 
импорт алтын десті. Бірақ Шіліктіге жақын 
жердегі к�не алтын кеніштерінен үгітіп 
алынған руда алтындар, Қандысу деген 
�зеннен шайып алынған алтындардың 
сынамасы да 930-970 болып шықты. Оны 
зерттеген Геология институтының түсті 
металдар б�лімінің басшысы Т.Жәутіков 
деген ғалым еді. 

– Шілікті Алтын адамынан б+лек, 
Тарбағатайдың терістік б+ктерінде де түрлі 
археологиялық зерттеулер жүргіздіңіз. Бұл 
+ңірлердің басқа археологиялық аймақ-
тармен мәдени байланысы бар ма? Мәдени-
этнографиялық ерекшеліктері қандай?

– Олардың бәріне тән ортақ дүние 
бар. Ол – Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласында аталған сақтардың «Аң 
стилі» �нері. Бірақ Шіліктіден табылған 
мысықтұқымды хайуанаттың бет-пішіні 
сюжеті мен бүркіт сюжеті Қарқаралыдағы 
Талдыда ғана табылды. Басқа жерлерде 
мұндай бейне мүлде кездеспейді. Шілікті 
– біздің жерімізден табылған элитарлық 
сақ ескерткіштерінің ең к�несі. Ол б.з.д. 
VIII ғасырдың басына жатады, тіпті IX 
ғасырдың аяғы да болуы мүмкін. Осыған 
байланысты �ткен жылдың соңында 
к�лемі 500 беттен астам «Раннесакс-
кая шиликтинская культура» деген кітап 
шығардым. Осы уақытқа дейін қазақ 
жерінде табылған сақ ескерткіштерінің 
ішінде тек Орталық Қазақстандағы 
жәдігерлерді Тасмола мәдениеті деп 
марқұм Мир Қадырбаев б�ліп қарастырған 
еді. Одан кейін Жетісудағы, Арал маңы, 
Қаратау бойындағы немесе Солтүстік 
Қазақстандағы, Шығыс Қазақстандағы 

ескерткіштер сақтардың жеке мәдениеті 
болып қарастырылмады. Мен «Шілікті 
мәдениеті» деген жаңа ұғымды қалыптас-
тырдым және оны кітабымда жан-жақты 
дәлелдедім. Осының бәрін ескере келе, 
сақтардың қазақ жеріндегі мәдениетінің 
бастауы Алтай-Тарбағатайда деген 
тұжырымға келдім. Елбасы да мақаласында 
түркі �ркениетінің бастауы Алтайда екенін 
жазады, бұл – шындық. Меніңше, сақ 
мәдениеті Шіліктіден Қазақстанның 
басқа аумақтарына тараған. Мәселен, 
Алтайдың қойнауына, Жетісуға, Орталық 
және Солтүстік Қазақстан жеріне, Арал 
бойына,  Сырдың т�менгі  ағысына. 
Түбі  Тасмола мәдениеті  де Шілікті 
мәдениетінен туындаған. *йткені осы 
жерлерден табылған алтындар, құрал-
саймандар, басқа тұрмыстық заттар, жер-
леу орындарының ішкі құрылымы, ар-
хитектурасы Шілікті жәдігерлеріне �те 
ұқсас, тектес. Бір айта кететін жай – осы 
артефактілердің Шіліктіден табылған 
нұсқасы аталған аймақтардыкінің бәрінен 
де к�не. Мен осы мәселелерді зертте-
уге 15 жылымды арнадым. Кітаптың 
алғаш қы нұсқасын орыс тілінде шы-
ғаруымның да себебі бар. Жалпы сақ-
скиф археологиясындағы таласты мәсе-
лелердің к�пшілігі орыстілді және еуропа 
ғалымдарымен арамызда туындайды. 
Соларға бұл мәселе толық жетсін деген 
ой болды. Кітапты дайындау барысын-
да оның мазмұнымен танысқан түрік 
ғалымдары �з тіліне аударуды ұсынды. 
Түбінде ағылшын тіліне де аудару ойда бар. 

Алтайдағы қазақтардың қабірханаларынан 
айырмашылығы жоқ. Сосын бізде ежелден 
келе жатқан �лімге жылқы арнау салты бар. 
Жағдайы жеткен адам �лімнің топырақ 
асына, қырқына, жылына жылқы сояды. 
Берел қорымынан шыққан 16, 13 жылқы 
да соны білдірсе керек. Ақсақалдардың 
айтуынша, қазақтың к�п атыраптарында, 
50-60-жылдарға дейін �лімге сойылған 
жылқының басын, ұлы сүйектерін ша-
уып, б�лмеген екен. Астан соң, �лікке 
арнап сойылған малдың сүйегін аққа 
орап, зираттың ішіне, түбіне, не бір таза 
жерге апарып к�метін болған. Шығыс 
қазақтарында �лікке арналған жылқының 
басын зираттың құлағына байлап қою не-
месе қабірдің үстіне ашық қою әдеті бүгінге 
дейін сақталған. Қарап отырсаңыз, бұл 
да – сақтардың әдеті. Сосын қазақтың к�п 
жерінде, қабір қазардың алдында бір күрек 
топырақты шымымен ойып алып, б�лек 
қояды. Оны бас жастық дейді. Сақтар 
да, скифтер де ағаш немесе тастан бас 
жастық қойған. Сонымен қатар кезінде, 
Берелден Радлов тапқан 16 жылқы, кейін 
Самашев тапқан 13 жылқы, анау Тывадағы 
Аржанда табылған 80 жылқының құйрық-
жалы түгел күзелген екен. Қазақ та �лімге 
арнаған жылқының құйрық-жалын бір 
жыл бұрын күзеп тастайды. Айта берсек, 
бұндай параллелдер әлі баршылық. Бұның 
бәрі біздің, бізбен қатар к�птеген түрік 
тектес халықтардың сақтардың т�л ұрпағы 
екендігінің бұлтартпас дәлелі. 

– Шіліктідегі «Алтын адамды» зерттеуге 
әкеткенде +ңірде болған түрлі табиғи апат-

Берелдегі музей салу ісімен қатар келіп, 
тоқтап қалды. 2016 жылы №16 обаны 
қаздық. Одан тағы да 2 мыңдай алтын 
шықты. Сол обаның үстіне шыныдан, тағы 
басқа материалдан саркофаг музей салы-
натын болды. Оның сметалық құжаттары 
бітті. Жер берілді. Құрылысы биыл баста-
лып қалар деп отырмыз.

Осыдан 3-4  жыл бұрын Шығыс 
Қазақстан облысының әкімі Даниал 
Кенжетайұлы Ахметов мені, Самашев, 
Байпақов марқұм үшеуімізді шақырып, 
�лкедегі к�не, орта ғасырлық мәдениетті 
зерттеу ж�нінде жоба жасауды ұсынған 
еді. Содан бері «Рухани жаңғыру» аясында 
�лкеде үлкен ғылыми зертеу, музейлендіру 
жұмыстары атқарылып жатыр.

– Тамыз айында кәсіпкер Марғұлан 
Сейсенбаев Nomad экспедициясымен Берел 
қорымына барып келді. Сол кезде Берел 
музейіндегі заттардың бәрі түпнұсқаның 
к+шірмесі екенін, ал түпнұсқаның +зі шашы-
лып, қараусыз қалғаны туралы фейсбуктағы 
парақшасына жазды...

– Берелдегі саркофагтар шыныдан, 
жеңіл материалдан, асығыстау салынғаны 
рас. Бұл жалпы біздің елдегі алғашқы 
тәжірибе еді. Шіліктінің музейіне де сондай 
жоба келген еді, бірақ мен оны бекітпедім. 
*йткені музей дүниежүзілік стандарттарға 
сай салынуы керек.  Ертең ішіндегі 
артефактілер бұзылмай сақталатындай 
температуралық режимі болуы шарт. Бірақ 
Берел музейінде тұрған заттардың 90 пайы-
зы – к�шірме емес, таза түпнұсқа. 

– Түсінікті. Археологтардың зерттеу 
жүргізгендегі жауапкершілігі қандай? Мұны 
сұрап отырғаным, ел ішінде «археологтардың 
обаны ашуға ғана лицензиясы болады, ал 
жабумен басқа мекеме айналысады» деген 
с+з бар. Сол себепті де қазылған обалар жа-
былмай қалады деседі. «Отандық археоло-

ұйымға, т.б. сондай мекемелерге б�леді. 
Жабуға арнайы ақша б�лінбейтіндіктен, біз 
к�біне үлкен обаларды бірден жаба алмай-
мыз. Негізі үлкен патша обаларын қазумен 
бірге қайтадан қалпына келтіру, жаңғырту 
мәселесіне бірден ақша б�лінгені дұрыс. 
Бірақ осы жерде бір «әттеген-ай» бар. Оба-
ны қазған соң 2-3 айдың ішінде архитектор 
да, полинологтар да, басқа да мамандық 
иелері оны зерттеп үлгермейді. Сондықтан 
оның бірер жыл ашық тұрғанында ештеңе 
жоқ. Бірақ зерттеу толық аяқталған 
соң міндетті түрде жабылуы керек. Ал 
диаметрі – 7-15 метр, биіктігі 1–2,5 метрлік 
кішігірім обаларды қазғанда �зіміз жауып 
кетеміз. Оған арнайы ақша сұрамаймыз да. 
Мен �зіміз қазған биік үш обаның екеуін 
рекультивация жасап, қалпына келтірттім. 
Тек №16 оба ғана саркофаг салынатын 
болғандықтан әзірге ашық жатыр.

Ал енді сүйек мәселесіне келейік. Рас, 
археологияда сүйекті қайта жерлеу деген 
жоқ. Біздің мұсылман ғұрпында, қазақи 
түсінігімізде сүйек ашық қалмауы керек. 
Сол себепті Шіліктінің Алтын адамының 
сүйегін орнына қайтардық. *йткені ол 
да бір замандарда жер басып жүрген, тірі 
адам ғой... Дегенмен, сүйек арқылы к�п 
ақпарат алуға болады. Біз к�п жағдайда 
кепкен сүйектен ДНК ала алмаймыз, ол �те 
қымбат зерттеу. 

– Ғаламторда Қазақстан аумағында 2014 
жылға дейін жеті алтын адам табылғаны ту-
ралы деректер бар. Тіпті, еліміздегі алғашқы 
алтын адам 1969 жылы емес, 1967 жылы 
дәл осы Шілікті қорғанынан табылғаны 
туралы ақпаратты к+зіміз шалып қалды. 
Ленинградтық ғалым С.Черниковтің қазып 
алған алтын адамы Ресейдегі Эрмитаж-
да сақтаулы тұрған к+рінеді-мыс. Бұл 
қаншалықты рас дерек?

– Черниковтің Шіліктінің №5,7 обала-
рына 600-ге жақын алтындар тапқаны анық. 
Олар түгелдей Эрмитаждың алтын қорында. 
Ал жеті алтын адам табылды дегенге қарсы 
емеспін. Қазақ жерінде сақтардың патша-
лары, патшайымдары алтын киімге оралып, 
к�мілген. Бірақ бәрі де тоналып кеткен. 
=сіресе ірі, к�зге к�рініп тұрған обаларды І 
Петрдің кезінде шыққан «кімде-кім алтын, 
бағалы �нер туындысын табатын болса, 
мемлекетке �ткізуі керек, ол үшін үлкен 
сыйлық беріледі» деген жарлық бойынша 
арнайы артельдер құрылып, тонап кет-
кен. Осы жиналған материалдар негізінде 
«Бірінші Петрдың Сібір коллекциясы» 
деп аталатын алтын зат тар қоры құрылды. 
Соның, Құдай біледі дейік, кемінде 80 
пайызы – біздің Алтай мен Тарбағатайдан 
табылған алтындар-ау... 

– Археологияға саяси жағдайлар, иде-
ология әсер ете ме? Мәселен, Францияда 
Наполеон ІІІ-тің кезінде Юлий Цезарь мен 
Августтың кезеңіндегі ескерткіштерді зерт-
теуге к+бірек мән берілген екен. Сталиннің 
кезінде славяндарды Киев Русіне дейінгі 
Триполи мәдениетіне жатқызды... 

– Идеологияның әсер етпейтін саласы 
жоқ-ау... 40-70 жылдардың аралығында 
славян елдері ғалымдары скиф архео-
логиясына керемет қызығып, терең ай-
налысты. Ондағы к�здегені – «скифтер 
біздің ата тегіміз» деді. Бірақ келе-келе түк 
ұқсастық таба алмады. С�йтті де 70-жыл-

дардан былай қарай славян археологтары, 
еуропалық археологтардың біразы скиф 
археологиясына суықтау қарай бастады. 
*йткені �зінің арғы тегін таба алмады. 
Менің бағана айтқан кітабым – біздің 
мәдени генетикалық түп-тегіміз сақтарда 
жатқандығын дәлелдейтін, соны ашық айта 
бастаған алғашқы еңбектердің бірі. Кеңес 
заманында Кемекеңдер (Кемал Ақышев) 
де Есік алтын адамының бүкіл идеология-
сын үнді-иран мифологиясымен, үнді-
иран дүниетанымымен байланыстырып 
с�йлетті. Ал мен Шіліктінің алтын адамын 
түркілік дүниемен, түркілік мәдениетпен 
салыстырып, мұның арғы жағы түркіде 
жатқанын айттым. Дәлелдер келтірдім. 
Менің ойымша, Елбасымыздың «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында 
тарихшыларға, мәдениеттанушыларға осы 
мәселелерді тереңірек және шынайы фак-
тілерге сүйеніп зерттеуге нұсқау бар. Бұл 
мақала тіпті бізді жігерлендіре түсті. Кейде 
біз айтуға тиісті мәселелерді жасқанып айта 
алмай жүрміз. Бірақ бәрі байыппен, нақты 
фактылық дәлелдермен болуы керек. 

– Археология ғылымының қазіргі жай-
күйін бағалайтын болсақ, Сіздің ойыңызша, 
бұл саладағы ең маңызды проблемалары 
қан    дай? Қай мәселелер әлі шешімін тапқан 
жоқ? 

– Мен археологияға 1972-1973 жыл-
дары студент болып келдім. Марқұм 
= б д і м а н а п  О р а з б а е в т ы ң ,  = л к е й 
Марғұланның экспедициясында жұмыс 
істедім. Содан бері археология к�п алға 
кетті. Енді радиокарбон, радиоуглерод, 
дендрохронологиялық мерзімдеу сияқты 
дәл ғылымдардың зерттеуін пайдалана 
бастадық. Егемендік алғалы мемлекетіміз 
елдің, жердің тарихын зерттеуге к�п мән 
беріп келеді. Елбасымыздың тікелей баста-
масымен, қадағалауымен Тарих жылдары 
жарияланды, «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы іске асырылды. Қазір «Руха-
ни жаңғыру» аясында к�п шаруа істеле бас-
тады. Дегенмен, біз тарихтың к�п пробле-
маларына қатысты әлі еуропацентристік 
к�зқарастан арыла алмай келе жатырмыз. 
Барлық жетістіктер еуропа халықтарына, не 
болмаса отырықшы �ркениеттерге телінеді 
де тұрады. Түркі дүниесі ауызға  сирек 
алынады. Тағы бір кемшілігіміз, біздің 
археологтар ағылшын тілінде шығатын 
әдебиетпен турасынан және терең таныса 
алмайды. *йткені тіл білмейді. Менің �зім 
де к�п жағдайда еуропалық зерттеулер-
ге орыстардың, түріктердің талдаулары 
арқылы ой жүгіртемін. Сол себепті архео-
лог, этнографтарды дайындағанда олардың 
тілдік деңгейіне мән беруіміз керек. Сонда 
ғана халықаралық деңгейге шыға аламыз. 

Қазақтың жеріндей к�не жәдігер-
лерге бай жер Еуразияның апайт�сінде 
жоқ. Сондықтан біз археолгтардың са-
нын к�бейтуіміз керек. Түбі саннан 
сапа шығады. Мысалы, жылына 15-20 
студентті археолог-этнолог мамандығына 
қабылдайтын болсақ, ары қарай архео-
лог болып 2-3-еуі жұмыс істеп кетсе, 
соған қуанамыз. Былтырдан бастап біздің 
сұрауымыз бойынша Шығыс Қазақстан 
облысының әкімі Даниал Ахметов 10 ар-
хео логқа, 5 музейтанушыға арнайы грант 
б�лді. Бұл �те дұрыс үрдіс. Осындай ша -
раны басқа �ңірлердің басшылары да 
қолдаса ғой.

– Болашақта тағы қандай археологиялық 
жаңалықтар болуы мүмкін? Қай бағытта?

– Археология – белгілі бір дәрежеде 
тыл сым ғылым. Ойламаған жерден кере-
мет дүниелер ашыла қалады. 2016 жылы 
Шілік тідегі саркофаг ісі тоқтап қалған соң, 
Зайсан ның түбінде 500-дей ескерткішті 
тізімге алдырдым. Соның т�рт-бесеуінен 
мыс-тас дәуірінің ескерткіштері шықты. 
Осы уақытқа дейін энеолиттің, неолиттің 
жәді герлері Ботайдан табылған. Бірақ ол 
қоныстың заттары еді. Мыс-тас дәуірінің 
классикалық ескерткіштері Афанасьев 
мәдениеті оңтүстік Сібірде ашылған. 
Дәл сондай артефактілер, адамды жерлеу 
салты, жерлеу орнының құрылымы осы 
уақытқа дейін Қазақстанда табылмаған. 
Қарқаралы жерінде, Солтүстік Қазақстанда 
әр жерде қоныстардан энеолит дәуірінің 
қабаты ашылған, бірақ дәл біз ашқандай 
жәдігерлері жоқ еді. Осындай Афанасьев 
мәдениетінің классикалық үлгісін мен 
алдыңғы жылы аштым. Осындай кездейсоқ 
ашы латын жаңалық болады. Сосын 
Оңтүстік Қазақстандағы Қаратау беткейі, 
Сырдың бойы, Шымкенттің маңайы әлі 
сақ-скиф дәуірі бойынша дұрыс зерттел-
ген жоқ. Үйсін, сармат, қаңлы заманы, 
Қошан империясы, Моғолстанға қатысты 
ескерткіштер де әлі ж�нді зерттелмеді. 
Сосын бізде к�не заманға қатысты жазба 
дерек тері �те аз. Ал барына да біраз сақ-
тық пен қарау керек. *йткені парсылар 
болсын, қытайлар, арабтар, еуропалықтар 
болсын тарихи деректі �з түсінігімен, �з 
елінің, �з мәдениетінің мүддесімен жазған. 
Мысалға, Қытай жылнамашылары �з пат-
ша  сы ның к�зқарасымен, соларға ұнай тын 
дүниені жазған. Антикалық, парсы, араб 
дерек терін де к�бірек пайдала нуымыз 
керек. *ткенде Елбасымыз архив терге, 
әсіресе шетелде жатқан архивтерге к�бірек 
мән беру керек екенін айтты. *йткені 
архео логия – таза күйінде мылқау ғылым. 
Оны с�йлету керек. Археолог тар дың басқа 
ғалым дардан артық қасиеті де сонда. 
Қазуды, кейбір алдыңғы буын ағала ры мыз 
айт қандай, маймылға да үйретуге болады. 
Ал осыны саралап, кімге тиісті екенін са-
лыс тырып зерттеп, осыдан тарихи қоры-
тын ды шығару екінің бірінің қолынан 
келмейді.

– 4серлі әңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
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– Сақ-скифтер мен қазақтардың ұқ-
састығы ж+нінде кеңірек таратып ай-
тып бересіз бе? Ғылымда сақтарды үнді-
ирандықтар, арийлердің тұқымы деген 
әртүрлі пікір бар...

– Аталған кітабымның осы тақы-
рыптардағы бұрынғы басылымдардан тағы 
бір ерекшелігі, ол сақтар мәдениетінің 
тіні, сипаты, тегі дейтүркілік (прототюрк), 
түркілік екеніне к�зім жетті. Бұрынғы 
зерттеуші ғалымдар айтып келгендей үнді-
арийлік, үнді-ирандық емес екен.

Археология ғылымында «к�не жұрттар 
мен бүгінгі халықтарды салыстыруға 
болмайды, олардың мәдениетіндегі ұқ-
састықтарды салыстыру ғылыми қа телікке 
апарады» деген тұжырым бар. Бұл мүлде 
қате айтылған. Себебі к�птеген үнді-
ирандық, үнді-еуропалық тілдегі ғалымдар 
скифтерді �здерінің тікелей ата-бабалары 
деп келді. Оның ішінде біраз еуропалық 
жұрттар бар, славяндар да, парсылар да со-
лай есептеген. Менің пайымым бойынша, 
сақтардың да, скифтердің де мәдениеті 
үнді-арийлік, үнді-ирандық емес. Олар 
дей-түркілік, прототүркілік немесе тіпті, 
кейіннен түркі мәдениетін дамытқан 
арғы тек болған. Жаңағы «салыстырудың 
керегі жоқ» дейтін ғалымдар �здерінің 
мәдениетінен сақтардың, скифтердің 
жұрнағын таба алмады. Сондықтан к�не 
мен осы заманғыны салыстырудан бас 
тартқысы келеді. Бірақ мен сол тұжырымға 
бірінші болып қарсы шығып, салыстыру жа-
садым. Мысалы, сақтар мен скифтер �лген 
адамын тек қана қыстауының маңайында 
жерлейді. Бұл туралы Руденко да, басқа 
ғалымдар да жазды. Тура осы жағдай 
қазақта бар. Қазақ ешқашан �лген адамын 
жайлауда тастап кетпейді. Тек қана қыстау 
маңайындағы ата бейітке қояды. Сондай-ақ 
сақтардың ағаш қабірханаларының қазіргі 

тарды халық «аруақ киесіне» балады. Екінші 
дүниежүзілік соғысты 4мір Темір қабірінің 
ашылуымен байланыстыратындар бар. Жал-
пы, халық арасында мұндай аңыз к+п. Сіздің 
ойыңызша, бұл шындыққа жанаса ма, әлде 
сәйкестік пе?

– Кейде осындай ерекше табыстар-
ды, әсіресе, аруаққа қатысты дүниелерді 
халқымыз мифтендіріп жібереді. Екінші 
Дүниежүзілік соғыстың басталуын =мір 
Темірдің қабірімен байланыстыру жай с�з 
деп ойлаймын. Бірақ белгілі бір дәрежеде 
қабір ашудың «ауырлығы» болады. Оны 
�зім сездім. Шіліктінің алтынын Алматыға 
жеткізу үшін бізді *скеменде сағат 18.00-
де ұшақтың арнайы рейсі күтіп тұрды. 
Шіліктіден сағат 11-де шығу керек едік. 
Алайда бір себептермен түскі 1-ге дейін 
жүріп қалдық. Содан рейске үлгеріп 
жету үшін қатты жүрдік, алды-артымыз-
да полиция машиналары жүріп отыр-
ды. *скеменге жетіп, әуежайға екі к�ше 
қалғанда жол апатына түстік. Жанымда 
отырған мемлекеттік қауіпсіздікті қорғау 
�кілі мен полковник жараланды. Менің 
қолым үш жерден сынды. Бұл жағдайда, 
бәлкім, �зіміздің де қателігіміз бар шығар. 
Егер уақытында шығып кетсек, олай бол-
мас па еді... Дегенмен, осындай белгілі 
бір қиыншылықтар болады екен. Біз, 
негізі, аруаққа сенетін халықпыз ғой. Сол 
себепті ата-бабаларымыздың жатқан ор-
нын қозғауға барған кезде іштей дұғамды 
айтып, Құран оқимын. Шіліктіде жұмыс 
істеген 15 жылдың ішінде 7-8 рет қой 
сойып, жергілікті халықтың үлкендерін 
шақырып құран бағыштаттым. Қазба 
жұмыстарына қатысатын балалардан 
қабірханаға түсерде таза жүруін талап етем. 
Сосын бұл жұмыстарға қатысатын адамда 
арам ой болмауы керек. Егер қабірханадан 
иненің жасуындай болса да бір нәрсе 

ИДЕОЛОГИЯНЫҢ АТАСЫ – 
АРХЕОЛОГИЯ...

тығып алсаң, ол ешқашан пайда бермейді. 
Тек зияны тиюі мүмкін. 

– Бірақ қабір тонаушылардың бар 
екені +тірік емес. Тіпті «қара» базарда 
археологиялық жәдігерлер сатылаты-
нын естиміз. Осындай адамдармен күрес 
жүргізіле ме?

– Бұл ж�нінде әртүрлі мінберлерден 
жиі айтып жүрміз.  «Тарихи-мәдени 
мұра объектілерін қорғау және пайдала-
ну туралы» Заң �те осал. Кейінгі кезде 
Тарбағатайдың ар жағынан келген оралман 
ағайындардың қабір тонайтыны туралы 
сыбыс жиі шығып жүр. Бірақ ұсталып, 
жауапкершілікке тартылғаны жоқ. Заң 
күшейтіліп, бір обаны қазып кеткен адамға 
3-5 жылға дейін бас бостандығынан айыру 
немесе 5-6 миллион айыппұл салу сияқты 
жаза қолданылатын болса, бұл мәселе 
�зінен-�зі шешілер еді. Мысалы, мен 
�зім аңшымын, негізінен қасқыр атамын. 
Кейінгі кезде қоңыр аңды аулау к�п 
азайды. *йткені заң күшейді. Мысалы, 
бір арқарды атқан адамға 3-5 миллион 
айыппұл салынады. Дәл солай біздің 
де заң күшейтілсе, бей-берекет 
ұрлық қазбалар тоқтар еді. 

– Аға, Шіліктіге қайта 
оралсақ. Ондағы мұ ражай 
салу ісі қалай +рбіп жа-
тыр?

– 2005-2006 жыл-
д а р ы  М и н и с т р л е р 
кабинетіне осы жерді 
музейлендіру ж�нінде 
жоба ұсын дым. Бірақ 

гияда, оның тегі болып табылатын кеңестік, 
одан арғы патшалық заманның археоло-
гиясында қазып алып, зерттеуге әкетілген 
сүйекті қайта жерлеу дәстүрі жоқ» дегенді 
тарихшылардан естідік. Бұл мәселенің де 
нақты мән-жайын +зіңізден білсек?

– Біз қазған обалардың биіктігі – 8 
метр, диаметрі – 100 метр. Оны қазу үшін 
қаншама техникалық күш жұмсалады. 
Соған қажет қаражатты археологтарға 
береді. Ал обаны қалпына келтіруге қажетті 
қаражатты, әдетте, «Қазреставрация» деген 
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Қазақ тілін қай жұмаққа жеткізу 
үшін «і» мен «й» – дің, «ы» мен «й» – 
дың орнына, йағный т�рт дыбысты бір 
ғана «и» әрібімен белгілеу арқылы Сіз 
қазақ тіліне қандай жетістік қоспақсыз? 

Айтпақшы, жалпақ жұртқа жаңа 
әліпбійдің басты мақсаты «бір дыбысқа 
– бір әріп»пірінсібі демеп пе едіңіздер? 
Ал мына т�рт дыбысқа бір әріп белгілеп 
отырғаныңыз не? 

«Қиық» с�зінің де қыр-сыры осын-
дай. Және мұнда да «и» және «ы» дау-
ысты дыбыстары қатар жазылып, қазақ 
тілінің заңдылығын быт-шыт қылып 
тұр. 

«Тиін» және «тиын» с�зіне қараңыз.
Қазақ тілінің буын үндестігі бой-

ынша, алдыңғы буын жуан болса, оған 
жалғанатын буын да жуан; ал егер 
алдыңғы буын жіңішке болса, одан 
кейінгі буын да жіңішке болуға тійіс 
екенінен Сіздің хабарыңыз бар деп ой-
лаймын. Ал «тиін» с�зінде соңғы буын 

Ұзағынан сүйіндірсін «Киелі Астана» жобасы
ЖҮРЕКЖАРДЫ НЕМЕН ҚУАНТАСЫЗ?

деп дік-дік айтасыз. Ал қазақ тілінің 
қасыйетті буын үндестігі бойынша, «і + 
йек» деп созыла, үндесе айтылуы тійіс 
емес пе? «Тиек» те солай, «ті + йек» деп 
быйазы әуезбен айтылуы керек-ті.

«Ы» мен «й» –ді, «і» мен «й» – ді 
бірік тіре жазу арқылы үнемдеп жазуға 
қол жеткіземіз дейтін шығарсыз, сірә? 
Онда, немене, біз к�п ұзамай қазақ тілін 
де қысқартуға бағыт алып бара жатыр-
мыз ба? Сіз соған жол ашып, болашақты 
ерте болжап отырсыз ба?

Мен мектеп оқушыларымен ауық-
ауық кездесіп тұрам. Сонда олар: 
«Бійлікте неге қазақ тілінде с�й-
лейтіндер аз? Мемлекетіміз неге орыс 
тілінде басқарылады?» – деген сұрақ 
қойады.

Мен оларға: «Сендер қазақша оқып 
жатырсыңдар. Жыл сайын ептеп қазақ 
мектебі к�бейіп жатыр. Он – он бес 
жылда оқу бітіріп сендер бійлікке 
араласқан кезде, мемлекетімізде қазақ 
тілінде басқарылады», – деп жауап 
беретінмін.

Тілімізге бүйтіп зорлықпен жат 
жұрттың әрібін енгізу қандай қажет-
тіліктен туып отыр? Тіліміздің табыйғый 
жаратылысын бұзу қазақтың болашағы 
үшін қажет пе әлде болашақты бұзу үшін 
керек пе? Сіздің ұстанған мақсатыңыз 
не?

Қазақ тілін бүкіл түрік тілінің, 
сондай-ақ әлем тілінің ішінен ерек-
шелеп, даралап тұрған «и» әрібінің 
жоқтығы болса, сол ерекшелікті �з 
қолымызбен құртсақ, сонда біз қандай 
халықпыз, қандай ұлтпыз? Осы ма руха-
ный жаңғыруымыз?

К е ш і р е р с і з ,  м а ғ а н  Т і л  б і л і м і 
іністійтуты «сен тіймесең,мен тіймен, 
бадыраң к�з» секілді немқұрайды қылық 
ұстап отырған мекемеге ұқсайды. Қай 
мемлекетке қызмет жасаса да бәрібір, 
тек жалақысы мен нәпақасы құйылып 
тұрса, болды.

*йткені т�рт-бес жылдың ауаны 
болды, дін қызметкерлері бұрыннан 
айтып келе жатқан «алла» дегенді 
дінбұзарлық санап, арапша «аллаһ» 

бұралқы болып тілдің шырқын бұзады, 
тілге зыйан береді», – дейді Халекең. 
Бұған біздің ғалымдар қарсы ма?

«Жат с�зді �згертпей, бұлжытпай 
алатын жер дүниеде тіл жоқ деп айтса да 
болады», – дейді ғой Халел атамыз, сон-
да біз ғана �згертпей алып отырған елміз 
бе? «Бұл жолда жүрген адамдар тілімізге 
орасан зыйан келтіреді», – деген ғой 
ғалым атамыз. Сол зыйанды Сіз ғалым 
іретінде әлі сезбей жүрсіз бе?

«Қазақтың түбір с�зінде екі дауыс-
сыз дыбыс к�ршілес қатар тұрмайды, 
�немейін арасында дауысты дыбыс 
тұрады», – дейді Халекең. Олай болса, 
біздің «облыс», «министр», «премьер» 
деп жүргеніміз мүлде қата ғой. *йткені 
буын үндестігі бойынша, «о +блыс», 
«ми – нистр», «премь + ер» деген де, «об 
+ лыс», «мин – истр», «пре +мьер»деген 
де буын қазақ тіліне жат. Оның дұрысы 
тек «о + бы + лыс», «мі + ніс + тір», «пі 
+ремі +йер» болуы керек емес пе?

Біз шынымен руханый жаңғыр-
ғымыз келсе, осылай жаңғырсақ, �з 

тұрады. Демек қазақ тіліндегі ең �німді 
дыбыс – «ы» мен «і». Сондықтан бұрын 
ол екі дыбысқа шабуыл да ерекше бол-
ды, ол шабуылды, �з ғалымдарымыз 
ұйымдастырды. Мәселен, соңынан тағы 
бала ілессін деп, қыз бен ұлдың атын 
қазақ Ілескүл, Ілесбек қойатын. Солар-
ды «Лескүл», «Лесбек» деп жазғанымыз 
кеше ғана емес пе еді? «Ырыс» де-
ген с�зді біле тұра «Рысқұлов», «Ры-
сты» дедік, «Ырасты», «рас», «іретті», 
«рет», «ырайды», «рай», «іреңді», «рең», 
«ылайды», «лай», т.с.с. дедік. Сондағы 
бүркеншік мақсат біреу-ақ; қазақ тілін 
орыс тілінің грамматикасына ептеп-
септеп жақындата беру. Ал енді сол 
жымысқы мақсаттан 27 жыл бойы неге 
бас тартпай келдік? Жаңа әліпбійді 
күттік пе? Ендеше неге с�йтпедік?

Жоғарыда айтқан дыбыс үндестігіне 
қайшы келетін болғандықтан, жаңа 
әліпбійдің заңдылығымен енді бұдан 
былай «пірезійдент»,  «піремійер 
–міністір», «пыроза», «тырактыр», 
«кіреміл», «хырам» т.с.с.�з тіліміздің 

деген пірезійдент заңы шыққан соң ғана 
жаңа әліпбій пайдалануға берілуге тійіс. 
*йткені қазақ тілінің заңы – мемлекет 
пайдаланатын заң. Сондықтан дұрыс 
ұсынысты мен сыйақты жеке адам емес, 
Сіз сыйақты басшы �з мекемесінің аты-
нан жасауға тійіс.

Менің ойымша, қазақ тілін келе-
ке – мазаққа ұшыратып отырғанның 
бәріне Сіз басқарып отырған қасыйетті 
мекеме тыйым салып отыруға міндетті. 
Сондықтан «=ліппе» дегеннің ор-
нына «Сауат ашу» деген оқулықты 
енгізушілерге де тіліміздің заңдылығын 
сақтау қажет екенін айтуға алдымен 
Сіздің мекеме міндетті. 

«=ліппе» деген – әріп үйрететін 
оқулық. Ал «Сауат ашу» нені үйретеді? 
Сайасый сауат бар, мәденій сауат, 
әдебій сауат, ғылымый сауат, тарыйхый 
сауат, тіпті, ұлы с�здің ұйаттығы жоқ, 
жыныстық қатынас жасаудың да сауаты 
бар. Ал «Сауат ашу» оқулығы алты жасар 
балаға әріп үйретудің орнына, оның қай 
сауатын ашпақ? Мүлдем түсініксіз.

Жұрт кәзір латынша жазып та жатыр, 
кітәп те шығарып жатыр. Бірақ бұрынғы 
«Қазақ тілінің негізгі емле ережелері» 
жаңадан жасалған жоқ. Ондағы: «Орыс 
тілінен енген атау с�здердің тұлғасы 
сақталып, негізінен орыс орфогра-
фыйасы бойынша �згертілмей жазы-
лады», – деген бап �згермесе, жаңа 
емле ережені пірезійдент бекітпесе, бұл 
жағдай тіліміздің жетістігіне жата ма, 
кемістігіне ме? =лде қазақ тіліне арнайы 
ереженің қажеті жоқ па?

Менің білуімше, жаңа ережені Сіз 
басқарып отырған іністійтут жасауға 
тійіс.

Іністійтуттың ұсынысын қолдамаса, 
бійлік �зіне қажетсіз іністійтутты 
алдеқашан жауып тастаған болар еді деп 
ойлаймын.

Менің замандастарым қазақ тілінің 
білгір мамандары Мәулен Балақаев, 
Кәкен Аханов, Ыбырайым Маманов, 
Орынбасар Т�легенов, Ісмет Кеңесбаев, 
Ж ұ б а н ы ш  А р а л б а е в ,  М а р х а б а т 
 Томановтардан дәріс-тәлім алды. Бұл 
�мірде бірдемеге қолымыз жетсе, қазақ 
тілінің арқасында жетті деп ойлаймыз. 

Олар бізге әрбір жұрнақ пен жал-
ғаудың қызметі мен міндетін егжей-
тегжейлі ерінбей оқытты. Тіліміздің 
тійттей артықшылығын әке-шешеміздің 
артықшылығындай к�р деп үйретті. 
1929-жылғы латын әліпбійі қазақ 
тілінің табиғатын ескерген әліпбій еді, 
соған қайта к�шпей, еуропалықтардың 
әрібін алғанымыз және кәмпүтірге 
ыңғайлы деп, тілімізге ұлттық сыйпат 
беріп тұрған �з әріптерімізді қосымша 
б е л г і л е р  а р қ ы л ы  б е л г і л е г е н і м і з 
соншалықты білгірлік пе? Анаған, 
мынаған ылайықталған әліпбій ұлттық 
ерекшелігін қалай сақтайды? 

Сондай сійрек, аса бай тіліміздің 
бірте-бірте азып; сырты бүтін, іші түтін 
болып берекесі қашып бара жатқанын 
к�ру – біз үшін тірідей �лу. Біздің осы 
жағдайымызды ұға аласыз ба, Ерден 
мырза? =уелі құдай, сонан соң заман 
мен пірезійдентіміз мүмкіндік беріп 
тұрғанда, т�л тілімізді �зінің табыйғый 
тұғырына қондыра алмағанымызды ке-
лешек ұрпақ кеше ме? 

Біздің тіл мен әдебійет ғалымдары 
ұлттық мақсаттан г�рі әлемдік дақ-
пыртпен ауырады. Олар «аңыз» деген-
нен г�рі «миф» дегенді әлемдік дәре-
жеге теңесу деп түсінеді, сондықтан 
«фәлкіл�р» дейді, «ауыз әдебійеті» дегенді 
�зінше олқысынады, «мұражайды» 
«мүзей», «мұрағатты» «архив» деуді 
әлемдік деңгейде с�йлеу деп сезінеді. 
Мұндай жүйесіздікке жол берілмеуі 
тійіс. Оған Тіл білімі іністійтуты мен 
әдебиет және �нер іністійтуты сыйақты 
екі бірдей ғылым ордасының қалай ша-
масы жетпей отырғанына тек қынжылу 
керек. Сонда бұл іністійтуттар тіл мен 
әдебійетке құран оқу үшін ғана қажет 
пе? Тілдегі, әдебійеттегі жүйесіздікпен 
ғылым күреспесе, бійлік күресе ме? 
Ғалымның білетінін бійлік біле ме? 
Түңілу себебімді түсінесіз бе, жоқ па? 
Маған емес, халыққа – тілдің ійесіне – 
жауап беріңізші!

Ағалық тілекпен 
Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ, 

жазушы

ТҮҢІЛМЕСІМЕ 
ТІРЕК БАР МА?

«ін» – жіңішке, йағни оның алдыңғы 
«ти» де жіңішке буын болу керек. 
Бірақ оны алты жастағы бала да, алпыс 
жастағы басқа да қалай ажыратады? 
Екеуі де «ти» деп жазылған ғой.

Жарайды, оны ажыратқан бала 
«тиын» дегендегі «ти» буынының жуан 
екенін қалай ажыратады? Келесі «ын» 
буынға қарап па? Сонда қалай, «Соңғы 
буын жуан болса, алдыңғы буын да жуан 
болады», – деген жаңа ереже енгізуіміз 
керек пе?

Қазақ тілінің әуезділігін, мәнерлі, 
быйазы айтылуын қамтамасыз ететін 
дыбыстардың ішіндегі ең �німдісі – «ы» 
мен «і» дыбыстары. Олардың айтылуы 
мен жазылуын шектеу арқылы тіліміздің 
Ақаң айтқан әуезділігі мен үндестігін 
қамтамасыз ететін «ы» мен «і» дыбы-
старын ұлы орыс тілінің үрдісімен бір 
ғана «и» әрібінің қойнына енгізіп жіберу 
арқылы қазақ тілінде жоқ әріпті бар 
етудің нендей мақсаты бар? =лде мен 
жалған айтып, жала жауып отырмын ба?

«Ие», «шие» с�здерінің де тағдыры ту-
талақай. Тіпті ұйат, �йткені «ие» с�зінде 
екі дауысты дыбыс әрі қатар келіп тұр, 
әрі жеке с�з болып тұр. Сонда немене, 
орыс тілінен енген «и» дыбысы және 
оны белгілейтін «и» әрібін қолданғанда, 
қазақ тілінің �з заңдылығын шеттетіп, 
екі дауысты дыбыс қатарынан жа-
зыла береді деген жаңалықты жаңа 
емілеге енгіземіз бе? Оны бұрын, 
кеңес дәуірінде, халыққа жарыйа ет-
пей жасырып келдік, енді нені болса 
ашық айтатын тәуелсіздік заманы туды 
емес пе? =лде сіз ол тәуелсіздікке әлі 
сенбейсіз бе? Менің айтып отырғаным 
ұлтшылдық, бүйректен сыйрақ шығару 
шығар, бәлкім? Отыз жетінші жылдың 
жағдайына салсаңыз, солай екенін �зім 
де білем. Алайда пірезійдентіміз күн 
сайын әлденеше айтатын тәуелсіздік 
тілімізге қатысты емес пе?

Айтылып тұрған, естіліп тұрған «ы» 
мен «і» дыбыстарын «шолақ й» – ге 
қосып, жоқ әріпті бар қылғанда, қазақ 
тілінің негізгі заңы – үндестік заңына 
– орны толмас зыйан тійгізетінімізді, 
шынында, Сіз де, Сізден �зге іністійтут 
ғалымдары да білмейсіздер ме? 

Бір буында бір ғана дауысты ды-
быс болуға тійіс екенін, әрине, білетін 
шығарсыз. Және әр буын жеке тұрғанда 
да әуезді, үнді айтылуға тійіс. 

Мәселен, «Сауат ашудағы» «иек» 
с�зін алайық. Оны, с�з жоқ, и + ек 
деп буынға б�лесіз. Амалсыз «ій +ек» 

Мен енді ондай жауап бере ал-
маймын, �йткені оған кәзір �зім де 
сенбеймін.

*йткені орыс, ағылшын, қазақ 
тілдері – бәрі мемлекеттік тіл дәре-
жесінде тең оқылады. Енді ойлап 
қараңыз,ағылшын және орыс тілі 
ешқашан бодан тіл болып к�рген 
емес. Ал қазақ тілінің бодандықта әлі 
келе жатқаны мынау. Сонда ол қашан 
тәуелсіз тіл болады? Осылай кете берсе, 
оның айағы не болады?

Кәзір қазақтың тең жартысы ғана 
бір-бірімен қазақ тілінде с�йлеседі, 
қалғаны орыс тілінде-ақ түсініседі. Бір-
бірін қазақ тілінсіз-ақ түсініп тұрған 
адамдарға қазақ тілінің қажеті не?

Қ ы р ғ ы з с т а н ғ а ,  * з б е к с т а н ғ а , 
Түркімендерге, Ресейге, Белоруссыйаға 
барған қазақ оларға қазақ тілінде с�йлей 
алмайды, себебі олар ол тілді түсінбейді. 
Сондықтан оларға орыс тілінде с�йлеуге 
мәжбүрміз.

Ал егер фыранцузға немесе неміс-
терге, қытайға барсақ, оларға да қазақ 
тілінің қажеті жоқ, ағылшынша с�йле-
семіз. Сонда не �зімізде, не сыртта қа же-
ті жоқ қазақ тілінде қандай болашақ бар?

Үш тілді бірдей дәрежеде оқытудың 
түпкі нәтижесі – ұрпақты ұлттық сана-
сезімнен алыстату. Бізге керегі сол ма?

Немерелерім жоғарғы оқу орын-
дарында оқып жатқандықтан, мен 
олардың тарыйх пәнінен жауап беретін 
тестілерін к�рдім. Сұрақ біреу, оған 
берілетін жауап түрі алтау екен. Істудент 
сол алты жауаптың бірін дұрыс жауап 
деп к�рсетуі керек. Біріншіден, сұрақ 
дұрыс қойылмаған. Екіншіден, алты 
жауап та дұрыс емес. Үшіншіден, алты 
жауаптың с�йлемі де түсініксіз. Демек 
істуденттің білімі дұрыс бағаланбайды.

Қазақ тілі мазақ тілге айналды деген 
– осы. 

Тіл білімі іністійтуты мемлекеттік 
мекеме болғандықтан, бұған дереу ара-
ласпаса, қазақ тілінде с�йлемейтін қазақ 
мемлекеті болатынымыз с�зсіз. 

Мұндай мүшкіл күйге түсуіміздің ба-
сты себебі оқулықтардың олқылығында 
болса, сонан соң оқу жүйесіндегі 
қ ы й с а п с ы з  р е ф о р м а л а р д ы ң  о қ у 
дәстүрінқалыптастырмауында.

Ахмет Байтұрсыновтың айтуынша, 
кез келген қағыйда тілдің табыйғый 
жағдайынан туындауы керек. Ал Сіздің 
іністійтут «и» әрібін тіліміздің қандай 
табыйғый жағдайына байланысты жаңа 
әліпбійге енгізіп отыр?

деуді талап етіп, солай с�йлей ба-
стады. Ал «Қазақ тілінің негізгі емле 
ережесінде» былай: «Арап, парсы тіл-
дерінен енген с�здер негізінен қазақша 
дыбысталып �згерген күйінде жазы-
лады», – деп, тайға таңба бас қандай 
жазылған ғой. Сіз басқарып отырған 
Тіл білімі іністійтуты осы заңның 
орындалуын неге талап етпейді? Ол заң 
әлі күшінде. Оның күшін жаңа емлені 
енгізген кезде тек пірезійдент қана 
жойа алады. Солай ма әлде мен әдейі 
бұрмалап отырмын ба?

Бәлкім, Сіз бір ғана «и» әрібінде 
тұрған не бар, с�з мағынасын түсін-
сек болды емес пе деп ойлайтын 
шығарсыз? Онда неге «трек», «қлық», 
«шндық»,«слқым», «шрын» деп қата 
жаза бермейміз? Не айтпағымыз 
түсінікті болып тұрған жоқ па? *йтсек, 
Халел атамыздың шырылдап айтқан 
жанашыр с�здерін айаққа таптамаймыз 
ба?

Халел Досмұхамедұлының «іреті», 
«ыштан», «ылақтырмайтын» деп жаз-
ғанын, шынында да, Сіз оқымадыңыз 
ба? О кісінің «Қазақ-қырғыз тіліндегі 
сингармонизм заңы» атты еңбегін (син-
гармонизм – үндестік заңы) оқысаңыз, 
тіліміздің табыйғый жағдайы тасқа 
таңба басқандай ап-анық жазылған ғой. 
«Жалқы с�здің түбіріндегі дыбыстардың 
біреуі жуан болып, біреуі жіңішке бо-
лып еш уақытта естілмейді», – де-
ген ғой Х.Досмұхамедов. Біз ол заңды 
бұзып, неге «кітап», «газет» деп жа-
замыз? Тәуелсіздік алған 27 жылда, 
тым құрыса, сол екі с�зді «кітәп», 
«гәзет» деп �з тіліміздің ыңғайына 
к�шірсек, кім қой деді? «Сингармонизм 
тіліміздің негізгі заңы» деп дәлелдеген 
Х.Досмұхамедовтің пікірін кәзіргі 
ғалымдар жоққа шығара ма?

«*зінің заңымен �згертпей, қазақ 
тілі ішіне ешбір жат с�зді алмайды, 
кіргізбейді. Бұл –ақиқат нәрсе» – дейді 
Халекең. Сол ақиқатты бұзғанымыз 
қалай? «Мектеп пен баспаның тілі дұрыс 
тіл болса, елдің тілін к�ркейтіп, байы-
тып, гүлдендіреді: мектеп пен баспада 
қолданған тіл шатысқан тіл болса, ол 
ел – сорлы ел», – деген ғой Халекең, – 
Мұндай елдің тегі бұзылмай қалмайды», 
– деген ғой әлгі «Қазақ-қырғыз тіліндегі 
сингармонизм заңы» атты еңбегінде. Сіз 
бұл пікірге қосылмайсыз-ау, сірә?

«Тілге кірген жат с�здер де сіңу үшін, 
сол тілдің заңымен �згеріп, танымастай 
хәлге келуі керек. Бүйтпесе, жат с�здер 

тіліміздің �зекті заңына оралсақ, дұрыс 
болмас па еді? Оны �зге емес, Сіз 
басқарып отырған ғылымый мекеме 
жүзеге асыруға тійіс емес пе еді? Ол �зі 
сол үшін құрылған мекеме ғой.

«Жасында ұлт мектебінде дұрыстап 
оқыған адам ана тілінің заңын ұмыт-
пайды, б�тен тілдің с�здерін ана тілінің 
заңымен айтамын деп шатасады. Акцент 
туады. Б�тенше с�йлеуге, б�тен елдің 
адамынан айырмастай болып с�йлеу 
бұларға �те қыйын болады», – дейді.

«Ана тілін жақсы біліп тұрып, 
б�тенше жақсы с�йлесең, бұл – сүйініш; 
ана тілін білмей тұрып, б�тенше жақсы 
с�йлесең, бұл – күйініш», –деген ғой 
Халекең. Біз сол күйінішті жағдайдамыз. 
Одан шығуға тәуелсіздіктің де шамасы 
жетпей отырғаны – тіпті еселенген 
күйініш.

«Махабат», «ізет» деп, дауыссыз 
дыбысты түбір с�здерде қосарламай жа-
зады Халекең. Шынында, біз «махаббат» 
деп жазғанымызбен, айтқанда «махабат» 
дейміз ғой. Тілімізді теріс ережелер-
мен зорлауды, қорлауды тоқтататын 
ғылымый мекеме Сіз басқарып отырған 
мекеме емес пе? «Мүде», «ләзәт» деп 
жазатын, айтатын ж�німіз бар ғой. 

Қазақ тілінің дұрыс жазу ережесін, 
емлесін жаңадан жасап алмай тұрып, 
неге бірден жаңа әліпбій жасадық? 
Қазақ тілінің заңдылығын бұзу үшін 
және оны жалпы халыққа білдірмеу 
үшін бе?

Қазақ тілінің үндестігі бойынша, с�з 
басында ешқашан екі дауыссыз дыбыс 
қатар келмейді. Оған келісесіз бе? =лде 
�з пікіріңіз бар ма?

Мысалы: тырнақ, қырман, жы-
рау, шылау. Және, бір қызығы, с�з 
басындағы екі дауыссыздың арасын 
к�бінесе «ы» мен «і» жалғастырып 

Қысқа тарихында бірнеше рет қосылып, 
бірнеше рет қайта б+лінген Келес пен 
Сарыағаш аудандары тағы да б+лінетін 
бопты деп, Еңбек Ері Мақатова, �тенов, 
Қырғызәлиев, Тұрдалин, т.б. ардагерлердің 
келіспейтінін айту үшін Алматыға келіп, 
басшылар ж+ндеп тыңдамай, сағы сынып 
қайтқандары қандай +кініш еді десейші! 

Киелі Келес топырағында туып-�скен 
бізден не қайран, олармен бірге (Алматыда 
тұратын) бәріміз жерге қарағандай боп, шара-
сыз күй кешкен едік. Бірақ күндердің күнінде 
қалпына келеріне сенгенбіз. Маған жолыққан 
(жоғарыда аталған) қадірлі ардагерлерді солай 
деп жұбатып, басу айтқанымыз, олардың мұңлы 
кейіптері есте.

Міне, Келес пен Сарыағаш екеуі екі б�лек 
аудан болады деген шешім қабылданып, жүзеге 
асқанына әлі к�п �те қойған жоқ. *з басыма 

осыған әлі екі аудан халқына ортақ рәуіште 
шығып жатқан газет бетінде қуанышты лебіз 
білдірудің сәті түспей жүрген жай бар еді. Еш-
тен кештеу болса да, қасиетті атамекен Келес 
халқына құтты болсын айта отырып, ұзағынан 
сүйіндірсін деймін.  Осы істің басы-қасында 
болғаны даусыз Сарыағаштың әкімі Қайрат 
=бдуәлиев пен қайта туып, қайта түлегендей күй 
кешіп жатқан су жаңа Келес ауданының су жаңа 
әкімі Ақментай Есбаев інілеріме шын пейілден 
ақсақалдық алғыс айтамын. Бұларға қоса...

Сарыағаш ауданы 2017 жылғы сәуір ай-
ында жоғары деңгейде атап �ткен 80 жылдық 
мерейтойым – зейнетке шыққаныма 22 жыл 
болса да – әлі күнге жалғасуда. *ткен жылы 
Маңғыстау облысы 1961 жылдың соңында 
Қарақалпақ елінен Сарыағаш ауданына мен 
деп к�шіп келіп, бір шаңырақ астында бірге 
тұрып, осында �шпес із қалдырған белгілі ақын 
Т�леген Айбергенов атындағы медальмен ма-

рапаттаса, �ткен жылғы Тәуелсіздік  мерекесі 
қарсаңында Елбасымыздың жарлығымен 
«Құрмет» ордені берілді. *мірден 76 жасқа 
қарағанда озған туған інім Шәкір Асабаевтың 
Астанадағы *нер университетінде кафедра 
меңгерушісі боп істейтін, әлемдік деңгейдегі 
белгілі пианистка қызы, профессор Сара 
Шәкірқызы Асабаева Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері атағын иеленді. Келесте 
туып-�спесе де, түбі осы топырақтан тарайтын, 
Мәскеу консерваториясының түлегі Сара Аса-
баева атамекенді ардақ тұтады, сирек те болса 
ат ізін салып тұрады.

Сарыағаш, Келес жұртына Жаңа жыл-
да игілік, табыс, бақ-дәулет, ырыс, сәттілік 
тілеймін.

Зәкір АСАБАЕВ,
жазушы, Сарыағаш ауданының

Құрметті азаматы 

Астанада «Ұлы даланың ұлы 
+ркениет тері» жалпыұлттық 
 тарихи-реконструк циялар клубы 
құрылады. Биылғы жылы Мемлекет 
басшысының «Рухани Жаңғыру» және 
«Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламалық 
мақалаларын жүзеге асыру бойынша іс-
шаралар жалғасатын болады. 

Олардың аясында бірнеше виртуал-
ды музейлер құру, мұрағаттық деректерді 
цифрлау, мектептерде �лкетану музейі мен 
тарихи-археологиялық қозғалыстарды құру 
жоспарлануда.

Осы орайда Қазақстан Республикасының 
Мәдениет және спорт министрлігімен 
бірлесіп Бозоқ тарихи-мәдени кешенін 
құру жұмыстары жүргіз ілетінін айта 
кетейік. Бозоқ – халықаралық деңгейдегі 
мәдени, туристік және ғылыми-зерттеу 

орталығы, сондай-ақ Еуразия аймағындағы 
археологиялық-этнографиялық зерттеу 
ғылыми-әдістемелік базасы болады. Соны-
мен қатар «Ұлы даланың ұлы �ркениеттері» 
жалпыұлттық тарихи-реконструкциялар 
клубын құру және оның негізінде Аста-
на және Қазақстанның �ңірлерінде к�не 
сақ, ғұн, ұлы түркі қағандарының дәуірі 
тақырыптарында  фестиваль �ткізіледі. 
«Киелі Астана» жобасы аясында тарихи 
ескерткіштерді зерттеу үшін 4 археологиялық 
ескерткіш аумағында ғылыми экспедиция-
лар ұйымдастырылып, имидждік �німдер 
шығарылады. Астана қаласының әкімі 
Бақыт Сұлтановтың айтуынша, мұның 
барлығы елордадағы туризмнің іскерлік 
келбетін дамытып қана қоймай, сонымен 
бірге тарихи-мәдени әлеуетін арттырады.

Айтуған Д4УЛЕТ

дыбыс үндестігіне сай жазамыз ба, жоқ 
бұрынғы бодан замандағыдай зулата 
береміз бе? Оның түбі тіліміздің тас-
талқан болып �згеруіне әкелмей ме?

Біздің тіл – жалғалмалы тіл. Сон-
дықтан әртійкіл, суффійкіс, піредлог 
арқылы жалғасатын тілдің жазылу 
заңдылығын неге оған зорлап енгіземіз? 
*з заңдылығымызды толық орната 
алмасақ, ол қандай руханый жаңғыру?

Ол с�здің орысша мағынасы «духов-
ное возрождение» емес пе? *з тілінің 
�згешілігін қайтадан табыйғый қалпына 
оралта алмаған қылығымыз жаңғыруға 
жата ма?

=лде «я», «ю», «ц», «щ», «ё»секілді 
қосарлы дыбысты белгілейтін әріптерді 
әліпбійден алып тастағанды Сіз жаңғыру 
санайсыз ба?

«Ат+сетон», «ашшы», «тұшшы» 
деген бірер с�здің буын үндестігін 
бұзып тұрған «ц» және «щ» әрібінен 
басқа ол әріптер дәл «и» әрібіндей 
буын үндест іг ін  бұза  алмайтын, 
�йткені ол қосарлы дыбыстың бәрі 
бір буын ішінде қала беретін. Мы-
с а л ы :  а + ю = а + й у ,  а + я қ = а + й а қ , 
қо+ян=қо+йан, та+яқ=та+йақ, жо+ю= 
жо+йу, о+ю=о+йу, т.с.с. Оданда сол 
қосарлы әріптерді қалдырып, «и» әрібін 
ғана әліпбійден алып тастасақ, қазақ 
тілінің кійесі Сізді қолдар еді. Себебі 
«и» әрібінің бір дыбысы алдыңғы буын-
да қалса, екіншісі соңғы буынға кетіп, 
әуезді тілдің созымдылығын бұзып, 
қысқа, шолақ қайыратын қатқыл тілге 
айналдырады: кі+йіз деудің орнына ки 
– із, қы +йын деудің орнына қи – ын 
дейміз, т.с.с.

Менің білуімше, жаңа әліпбійді жа-
сау әлі кеш емес. Себебі әлі пірезійдент 
оған қол қойған жоқ.

«Қазақ тілінің негізгі емле ережелері» 
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ӘДЕБИЕТ 
тендермен аударылмайды...

Жаңалықтағы 
ЖАҢА МҰРАЖАЙ

ІЗГІЛІК 
һәм 

ҰСТАМДЫЛЫҚ

уақытта біртұтас мемориалды кешен бой 
к�теретінін атап айтты. Облыс әкімі музей 
лентасын қиғаннан кейін ғимаратты аралап 
к�рді. Музей үш залдан тұрады. Бірінші 
залда 1916 жылғы ұлт-азаттық к�терілісінен 
бастап, 1986 жылғы Желтоқсан к�терілісіне 
дейінгі қазақ халқының тоталитарлық 
жүйеге қарсы қозғалыстары к�рсетілген.
Екінші зал «Аза тұту залы» деп аталады. Онда 
жазықсыз атылып кеткен 1425 адамның 
аты-ж�ні тақтаға жазылған. Мұнда т�рт 
электронды тақта тұр. Тақтаның түймесін 
басқанда аты-ж�ні тұрған адам туралы екі 
тілде мәлімет беріледі.

Үшінші зал «=ділет» тарихи-ағарту 
қорының қызметіне арналған.  Жал-
пы қуғын-сүргін құрбандарына арналған 
ескерткіш пен музейдің ашылуында осы 
«=ділет» қоғамдық қорының қызметі зор. 
1990 жылы Алматы түбіндегі Жаңалық 
елді мекеніндегі саяжайлар үшін б�лінген 
аумақтан басынан оқ тиген адам сүйектері 
табылған болатын. «=ділет» қорының 
мұрындық болуымен қазып алынған 
сүйектерге сот-медициналық сараптама жа-
салды. С�йтіп, республикалық Мемлекеттік 
қауіпсіздік комитеті олардың саяси қуғын-
сүргін құрбандарының сүйектері екенін, 
үлкен террор жылдары атылғандардың сол 
маңға, ашаршылықта босап қалған =ли 
ауылының орнына к�мілгенін мойындады. 
Сот-медициналық сараптамадан �ткізілген 

мүшесі Фархат Тамендаровтың «Гончие 
псы» кітабының таныстырылымы жоғары 
деңгейде �тіп, оған ресейлік жазушылар 
шақырылды.  

Мамыр-қыркүйек айында жазушылар-
дың І халықаралық форумына дайындық 
жұмыстары белсенді жүргізілді. Жоғары 
дәрежелі дайындықтың арқасында фо-
рум жоғары деңгейде �тті. 17 елден кел-
ген жазушылардың пікіріне сүйенсек, 
форум шетелдіктердің қызығушылығын 
туғызды. Олар қатысушыларға жоғары баға 
берді. Белгілі режиссер Сергей =зімовтің 
шығармашылық тобы конференция туралы 
фильм дайындап, ол есеп беру жиынында 
қатысушыларға к�рсетілді.  

Б ы л т ы р  П Е Н  к л у б  Ж а с а р а л 
 Қуа нышалин, Қуандық Түменбай, Дидар 
Амантай сынды мүшелерге материалдық 
к�мек к�рсетті. Соңғы бес жылда қатарымыз 
Ұлықбек Есдәулет, Нұрт�ре Жүсіп, Сафар 
Абдулло, Михаил Земсков, =сел Омар, 
Мақпал Жұмабай, Юрий Серебрянский-
лермен толықты. Осы жылдар аралығында 
Қазақ Пен клубының мүшелері Исландия, 
Англия, Үндістан, Оңтүстік Африка, АҚШ, 
Канада, Швейцария, Қырғызстан, Испания-
да �ткен к�птеген халықаралық форумдар 
мен конференцияларға қатысты. 

Жиынды қорытындылай келе, Қазақ 
П Е Н  к л у б ы  ж ы л  с а й ы н ғ ы  м а р а п а -
тын ұсынды. Белгілі қаламгерлер  Аслан 
 Жақ сылықов пен Қуаныш Жиенбай 
ақшалай сыйлық пен т�сбелгіге ие болды. 
Қазақ ПЕН клубының медалі – жас жазушы 
Юрий Серебрянскийге берілді. 

Қорыта айтқанда, жиынға қатысушылар 
халықаралық қазақ  ПЕН клубының 
атқарушы комитетінің бастамасымен осы 

құрбандар сүйегі 1993 жылы Жаңалық 
аумағында қаралы-салтанатты рәсіммен жер 
қойнына берілді. Осы істің басы-қасында 
болған жазушы Бейбіт Қойшыбаев музейдің 
ашылу рәсімінде с�йлеген с�зінде:«Қуғын-
сүргін тарихын зерттеу шын мәнінде ста-
линизм тарихын зерттеуді білдіреді. Сол 
кезеңдегі үш дүркін соққан аштық апаты 
халықтың жартысынан астамын алып кетті. 
Соның бәрін жастар білуі керек.«=ділет» 
қоғамы сол кезеңнің шындығын ашу үшін 
ҰҚК-мен бірлесе отырып к�п жұмыстар 
атқарып келеді. Бұдан кейін де атқара бер-
мек. Сондай-ақ Сталинизмнің халыққа 
жасаған қылмысын толығымен әшкерелеу 
үшін де еңбектеніп жатырмыз. Мұның 
барлығы ең әуелі жастардың тарихын біліп, 
Отаншыл азамат ретінде қалыптасуына 
ықпал ету мақсатында істеліп жатыр» деді. 

С а я с и  қ у ғ ы н - с ү р г і н  қ ұ р б а н д а р ы 
музейінің меңгерушісі, «=ділет» қоғамдық 
қ о р ы н ы ң  т � р а ғ а с ы ,  ф и л о л о г - ғ а л ы м 
Ғарифолла =нестің айтуынша, музей 
 маңа йында 15 гектар жер бар. «Біздің 
мақсатымыз – осы жерде үлкен ғылыми 
орталық құру. Мәселен, Қазақстанда кеңестік 
жүйеге қарсы 284 к�теріліс болған. =р 
к�терілісте ондаған, жүздеген адам атылған. 
Солардың к�пшілігінің аты-ж�ні әлі белгісіз. 
Және репрессияға ұшырап аман қалған 
=лімхан Ермеков сияқты тұлғаларымыз 
да бар. Одан б�лек, Моңғолияда, Қытайда 

қоғамдық ұйымның Жарғысына �згертулер 
мен толықтырулар енгізу қажеттігін қолдап, 
жұмыла жұмысқа кіріскен жайымыз бар. 

– Осы жиында халықаралық Қазақ ПЕН 
клубының президенті сайланғаны белгілі...

– Бұл жай ғана есеп беру жиыны емес, 
сонымен қатар халықаралық қазақ ПЕН 
клубының президенті сайланды. Ашық да-
уыс беру нәтижесінде жиынға қатысушылар 
бірауыздан келесі бес жылға президент етіп 
мені сайлады. Атқару комитетінің жаңа 
мүшелері – Қазақ ПЕН клубының дирекция-
сы сайланды. Бұған дейін қазақ ПЕН клубы 
президентінің бірінші орынбасары қызметін 
атқарған Нұрт�ре Жүсіптің орнына =лібек 
Асқаров болса, Н.Жүсіп ПЕН клубтың 
Астанадағы филиалына басшы болды. 

– Алдағы жоспарларыңызбен б+ліссеңіз. 
Қандай жұмыстар атқарылмақ? 

– Былтыр жазушылардың І халықаралық 
форумын �ткіздік. Енді бұл форумды жылда 
�ткізуді жоспарлап отырмыз. Биыл күзде 
ІІ халықаралық форум �теді. Оған 17 елден 
емес, 20-30, бәлкім 50 елден жазушы, публи-
цист пен аудармашылар қатысады.  

Алда тұрған мақсат – классик жазушы-
ларымыздың еңбектерін ағылшын тіліне 
сапалы аудару. Қазір «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының аясында істеліп жатқан 
дүниелер сапалы емес. *йткені тендер жа-
риялайды да, кім т�мен баға қояды соған 
береді. Ол қалай аударып жатыр, кім аударып 
жатыр, ешкімді толғандырмайды. Бұдан 
кейін қандай сапалы дүние күтесіз... Ал 
біздің аудармашылар – Англияда тұратын 
белгілі жазушылар. Күзде болатын форум-
да дүниежүзінің аудармашыларын жинап, 
елдегі қаламгерлермен таныстырғымыз 
келеді.

Ол үйге неге бара беретінімізді �зіміз түсінбейміз. =йтеуір 
аңсарымыз ауып тұратын. Атаның қасынан айналшықтап 
шықпаймыз. Бізді сол шаңыраққа тартып тұратын к�зге 
к�рінбес «магнит» – оның әдемі әңгімесі, апаның тәтті тағамы 
мен кешқұрым ойнайтын футбол еді. Бізді қызықтырғаны 
осылар ғана... Ойын баласына бұдан артық не керек десеңші?!

Оның ұстазға тән ұстамдылығына әлі күнге дейін 
таңғаламын. Сол ұстазымның есімі =шім еді. =кемнен 5-6 
жас үлкен болған соң =шім ата дейтінмін. *зінің ұл-қыздары 
да солай атайтын. Жақын туысқан болғандықтан, атаның 
жанұясын жат к�рмейтінбіз.

Домалақша келген жүзінен үнемі жылулық сезіліп 
тұратын. Мені �зіне жақын тартып, балам дейтін. Балаша 
футбол ойнап, күресетін. 

Ойын мен тамақтан кейін сүре, дұға жаттауға кірісеміз. 
Ол Алланың с�зін сауатты оқуды үйретті. Жаттаған сүремізді 
келесі дәрісте жарыса айтып береміз. Балаша риза болып, 
түрлі кәмпит пен сыйлық үлестіреді. Сүрені тақылдап айтып 
бергенге – ол мәз, кәмпит жеп, сыйлық алғанға – біз мәз... 
Сауап жинаған ол да ұтты, біз де олжалы болдық. Домбы-
расын алып, күй шерткенде, терме-толғау �з алдына, үнді 
әндерін сәніне келтіре орындағанда шат-шадыман күйге 
енеміз. Оның орынды әзілдері мен әдемі әндері бізді �зіне 
ерекше баурап алатын. Осыдан кейін ол үйден шығып к�р... 

Қазір ойлансам, бұл – шәкірт тәрбиелеуге қатысты мықты 
методика екен. Бозбаланың бойына имандылық дәнін се-
буде таптырмайтын тәсіл. =шім ата әуелі әдепті үйретті, 
адамгершілікке тәрбиеледі. =р істе �зі үлгі к�рсететін.

Ойынның қызығына батып, кеш қарайғанша доп тебетін 
бізге: «Күн батпай тұрып, тездетіп үйлеріңе қайтыңдар. Күн 
батарда лағынеті шайтан к�ше кезеді» дейтін. Құманын 
қолына алып, дәретхана жаққа аяңдаған =шім атаны к�рген 
біз ақшам таяғанын түсініп, с�зге келмей үй-үйімізге та-
раймыз... Қазір кеш болса баланы үйге кіргізуге асығамыз. 
*йткені бұл әдет балалық шақта қалыптасты...   

Бір күні к�ршінің қабаған иті аяғымды тістеп, үйден шыға 
алмай қалдым. Шәкірттерінен үнемі хабар алып, түгендеп, 
жағдайына үңіліп жүретін ұстаз �з баласынан, яғни сынып-
тасым Ибраһимнен: «Бауырыңның жағдайынан хабарың 
бар ма?» депті. Ол бірден: «Жоқ» десе керек. «Науқастанған 
мұсылманның жағдайын сұрап, оны зиярат ету – үлкен сауап. 
Шұғыл досыңның үйіне жүгір...» деп бұйырыпты. Ибраһим 
біздің үйге анасы мен әпкесін ертіп келгенде атаның осы 
әңгімесін айтып берді. Қиналған кезде саулығыңды сұрап 
келген адамның жылы с�зінің �зі үлкен демеу ғой. Осы бір 
сәт әлі есімде... 

Ол ауылдың бейресми молдасы еді. Ауылдағы ағайындар 
оған құдайы ас пен той-томалақта т�рін ұсынып, құрмет 
к�рсететін. Жасы үлкендер жағы �зінен кіші болса да 
=шеке деп сыйлайтын. Қазір ойласам, ауылдағы жұрт оның 
ұстанатын діні мен тәрбиеге тұнған тұлғасын құрметтеген 
екен. Ұстаздың ұлағатты с�зі мен әдемі насихатынан жасы 
да жасамысы да әсер алатын. =сірелеп айтқаным емес, оның 
ылғи жымиып жүретін жылы жүзінің �зі �згелер үшін �з ал-
дына үлкен бір насихат еді. 

=шім атаның бойындағы ізгілік пен ұстаздық қасиет ана-
сы Ырыскүлден дарыса керек. Қазір ақ самайлы, ақ жаулықты 
әжені к�рсем Ырыскүл әже есіме түседі. Бес уақыт намазына 
берік, �зі с�зге шешен, маңайына жуыған жанды бірден 
баурап алатын. Бізге батырлар туралы қисса-дастандарды 
әңгімелеп бергенде үйге кеткіміз келмей қалатын. «=же» де-
ген атқа лайық жан еді. Басынан ақ жаулығын тастамайтын. 

Қазір мүфтияттың жер-жердегі мешіттерінде «=желер 
мектебі» ашылып, «Ақсақалдар алқасы» құрылды. Дәстүріміз 
дәріптеліп, салтымыз жаңғыруда. Бұл дұрыс бастама және 
к�рінгеннің с�зіне сеніп, оған еліктеп, соңынан еріп кетуге 
бейіл жастар үшін таптырмайтын тәрбие мектебі. Атаның 
ақылы мен әженің мейіріміне қанып �скен жас буын діні мен 
дәстүріне ешқашан қырын қарамайды. Ата-әженің тәрбие 
мектебінен �ткен бала қоғамда мәмілешіл һәм мемлекетшіл, 
отаншыл тұлға боп қалыптасады. Бұл түсінікті теріс ағым бұза 
алмайды. Біз мұны тәжірибеден түсіндік. 

90-жылдардың басында санамызға егілген дін мен 
дәстүрдің алтын дәні бүгінде бүр жара бастағандай... Діни 
басқарманың сан-салалы бағыттағы жұмыстарына болысып, 
жауапкершілік жүгінің бір бұрышын к�терісіп жүргеніміз – 
марқұм =шім ұстаздың бізге ықыласпен берген білімі мен 
қамқорлығының жемісі деп ұғамыз. Еңбегі зая кетпепті. 
Бір шәкірті Алматыда имамдық қызметте. Қалғандары – 
мемлекеттік қызмет пен әскери салада. 

=шім атаның �мірден озғанына 20 жыл толды. =кем 
Қонарбай 97-жылы қырықтың қырқасына шығар шағында 
бақилық болғанда к�з жасы к�л болған ағайынға: «К�п езіле 
бермеңдер. Ажалға амал бар ма? Алланың жазуын ризалықпен 
қабыл алыңдар. Бәріміз де Құдайға қайтушымыз» депті. Сол 
кезде оның: «Алланың жазуына разы болыңдар. Бұған да 
шүкір етіңдер» деген с�зін к�пшілік қауым бірден түсіне 
алмаған к�рінеді. Бүгінде намаз оқитын ағайын =шім атаның 
сол кездегі айтқан �сиетін енді терең ұғынды.  

Алла аузына салды ма екен, �зі де к�п ұзамай дүние салды 
ғой, жарықтық... Шәкірт тәрбиелеу, бір адамды иман жо-
лына салу – сауабы үзілмейтін сауапты іс. Еткен еңбегінің 
сауабын алып, рухы шаттыққа б�леніп жатқан шығар. Лайым 
солай болғай! Алладан соны тілейміз.   

Сағынышпен жазылған осы бір жолдар дін қамында 
жүрген мешіт ұстаздарына да ғибрат болар деген үміттемін. 

Ауыл жаққа жол түскен сайын бейіт басына барып, оның 
рухына Құран бағыштау біздің шәкірттік парызымызға ай-
налды. 

Адамның жанын сол кісінің халіне енгенде түсінеді 
екенсің. Діни салада жүрген соң атаның қадірін күн сайын 
сезініп келемін. Қайран ұстазымның қадірі-ай...

ИМАН АЙНАСЫ

СӘТІ ТҮСКЕН СҰХБАТ

атылған қазақтар бар. Біз солардың бәрінің 
тізімін жасап қойдық. Алдағы уақытта 
музей осындай мәліметтермен толығатын 
болады. Және осы 15 гектар жерде үлкен 
пантеон жасалады. Ресейдің әр қалаларында 
атылған зиялылардың сүйектерін немесе 
топырақтарын әкеп қоюды жоспарлап 
отырмыз» деген музей директоры ұлт тарихы 
үшін маңызды жобаларға қолдау к�рсетіп 
отырған Алматы облысының әкімі Амандық 
Ғаббасұлына алғыс айтты. 

Музейде ғылыми-зерттеу жұмыс тарына 
баса назар аударылмақ. Мәселен, мамыр 
айында халықаралық ғылыми конферен-
ция �ткізу жоспарланып отыр. Жалпы 
ғылыми зерттеулердің негізгі бағыты саяси 
қуғын-сүргін тарихының беймәлім беттерін 
ашу, ашаршылық, халық к�терілістері 
тақырыбын қамтиды. «=йгілі «халық жаула-
рына» арналған 28-баппен қоса сол кездегі 
қылмыстық кодексте «бандитизм» деген 59-
бап болған. Халық к�терілісіне қатысқандар 
осы баппен сотталған. Міне, осы адам-
дар әлі ақталған жоқ. Осы мәселелерді 
к�теретін боламыз» деді музей меңгерушісі. 
Сондай-ақ 2019 жылы Сәкен Сейфуллин, 
Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров сынды 
тұлғаларымыздың 125 жылдығы келе жатыр. 
Олардың сүйегі қайда жатқаны белгісіз, 
сондықтан осындай тұлғаларымызға арнайы 
естелік белгілер қойылады. 

Музейдің басты құндылығы ондағы 
жәдігерлер екені белгілі. Уақыт �ткен сайын 
қуғын-сүргін куәгерлерінің қатары азайып 
барады. Алматы қаласындағы бұрынғы 
НКВД болған жерде ашылған музейдегі 
жәдігерлер ғимарат сатылып кеткен кезде 
жойылып кеткен екен. Сол себепті жаңадан 
басталған жәдігер жинау жұмыстары одан 
әрі жалғасып, музей қоры толыға бермек. 

Дина ИМАМБАЕВА

Бізде талантты жастар к�п. Жастарға 
к�ңіл б�ліп, олардың шығармаларымен елді 
таныстырып, кітаптарын шығарған ж�н. 
ПЕН клуб – қоғамдық ұйым, сондықтан 
бұл жұмыстардың барлығын демеуші тауып, 
�зіміз жасауға тура келеді. Қай дүниенің бол-
сын сапалы шыққанын қалаймыз.  

Екінші мәселе – жазушылардың, 
журналистердің құқығын қорғауды қолға 
алуымыз керек, бұл да маңызды іс. 

– Күзде форум +тетінін, аудармашылардың 
басы қосылатынын атап +ттіңіз. Қазақтың 
классикалық туындыларын бірден ағылшын 
тіліне аударатын, оқырманның жүрегіне 
жеткізе алатын аудармашылар бар ма?  Жал-
пы, ПЕН клубтың атақты жазушыларымыздың 
еңбегін ағылшын тіліне аударудағы жұмысы 
қалай жүргізіледі? 

– Қазақ әдебиетінің жауһарларын 
түпнұсқадан бірден ағылшын тіліне ауда-
ратын аудармашы бізде әлі күнге дейін жоқ. 
Ағылшын тілін жетік меңгерген немесе ше-
телде тұратын ұл-қыздарымыз бар. *кінішке 
қарай, олар к�ркем тілмен аударып, ойын 
жеткізе алмайды. Ол үшін тілге бай, жазушы 
болуы керек. 

Бір мысал. Олжас Сүлейменовтің кітабын 
Англияда аударып, Америкаға жібердік. 
Олар кітаптың жақсы аударылғанын айтып, 
�мірбаянын толықтыруды ұсынды. Аме-
рикада тұратын бір мықты жазушы, орыс 
ұлтының �кілі «мен жазып, аудара қояйын» 
деген соң, келісіп, сол шаруаны атқарып 
шықты. Ендігі қызықты қараңыз, кітапты 
шығарып Англияға әкелсек, Англияның 
аудармашылары аударманы �те жақсы 
бағалап, бірақ �мірбаянын ағылшындық ма-
ман аудармағанын бірден байқады. К�рдіңіз 
бе, 30 жыл Америкада тұратын жазушының 
да аудармасына олардың к�ңілі толмады. 

Шығарманы – сол тілдегі кәсіби маман 
аударуы тиіс. Мәселен, біз Сәкен Жүнісов-
тың шығармасын Қазақстанда аударып, 
оны Англияның Ұлттық кітапханасына 
жіберсек, олар алмайды. Себебі Англияда 
шығатын кітаптарды ағылшындардың �здері 
аударғаны тиімді. 

Ағылшын т іл і  –  �те  күрделі  т іл . 
Сондықтан қазақ тілінен бірден ағылшын 
тіліне аударатын маманның жоқтығын 
жоғарыда айттық. Біз кітаптарды аударғанда, 
ең алдымен оның тарихи, психологиялық 
және т.б. ұсақ-түйегіне дейін жеке-жеке 
түсініктеме беріп, сосын орысшаға аудар-
тып, орысшадан ағылшын тіліне аударамыз.

Алдағы уақытта Жазушылар одағымен 
бірлесіп, тығыз қарым-қатынаста жұмыс 
істесек деген ой бар. Жазушылар одағы 
басқар масының т�рағасы Ұлықбек Есдәулет-
пен кездесіп, ақпан айында Меморандумға 
қол қойсақ деген ниет бар. 

– 4ңгімеңізге рақмет!

4ңгімелескен 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Жаңа жыл қарсаңында Алматы облысы 
Талғар ауданына қарасты Жаңалық ауы-
лында Саяси қуғын-сүргін құрбандарына 
арналған музей ашылды. Бұған дейін 
осы маңда 1937-1938 жылдары сталиндік 
 репрессия кезінде жазықсыз тұтқындалып, 
қаза тапқан боздақтарға арнап ескерткіш 
орнатылған болатын. Жуырда Алматы 
 облысы әкімдігінің қолдауымен мемориал-
ды музей келушілерге есігін айқара ашты. 

Музейдің салтанатты ашылу рәсіміне 
Алматы облысының әкімі Амандық  Баталов, 
тарихшылар, қоғам қайраткерлері, қуғын-
сүргін құрбандарының ұрпақтары және ауыл 
тұрғындары қатысты. Алматы облысының 
әкімі Амандық Баталов құттықтау с�з 
с�йледі.

– Елбасы Н.=.Назарбаевтың «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы, одан кейінгі «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласы негізінде 
�ңірімізде осындай іргелі жұмыстар істеліп 
жатыр. Біз болашағымыз дұрыс болсын десек, 
бұрынғы тарихымызды ұмытпауымыз керек. 
Қазақта «�лі разы болмай, тірі байы майды» 
деген үлкен с�з бар. Бұл жерде Сәкен Сей-
фуллин, Ілияс Жансүгіров, Ораз  Жандосов 
және басқа боздақтарымыз жатыр. Солардың 
топырақтары торқа болсын. Енді елімізде 
мұндай қасіретті жағдай ешқашан болмасын. 
Солардың рухтары бізді әрқашан қолдап-
қорғап жүрсін, – деді облыс әкімі. 

А.Баталов �з с�зінде бұл аумақта алдағы 

– Бигелді Қайырдосұлы, +ткен жылдың 
соңында ПЕН клубтың есеп беру және сайлау 
жиыны +тті, с+зіңізді осыдан бастасаңыз. 
Онда қандай мәселелер қамтылды? 

– Жаңа жыл қарсаңында Алматыда 
халықаралық Қазақ ПЕН клубының кезекті 
есеп беру жиналысы �тті. Мен Қазақ ПЕН 
клубының басшысы ретінде 2018 жылы 
атқарылған жұмыстарды баяндап, соңғы 
бес жылдың қаржылық есебіне тоқталдым. 
Баяндамада атқарылған істердің барлығы 
халықаралық ПЕН клубтың бағыттары мен 
Жарғы ережелері негізінде іске асқаны с�з 
болды.

Халықаралық қазақ ПЕН клубының 
�з ұстанымдары бар. Оның бірі – қазақ 
әдебиетін шетелге насихаттау болса, 
екіншісі – жазушылар мен журналистердің 
құқығын қорғау. Осы тұрғыда атқарылған 
жұмыстардың бірнешеуіне тоқталып, басы-
лым оқырмандарын хабардар ете кеткенді 
ж�н санап отырмын. 

Былтыр ПЕН клуб шетелде қазақстан-
дық авторлардың б ірнеше к ітабын 
шығарды. Мәселен, қазақтың даңқты 
жазушылары Сәкен Жүнісовтің «Аманай 
мен Заманай» повесі, Оралхан Б�кейдің 
шығармалары ағылшын тіліне аудары-
лып, Тұманды Альбионда жарық к�рді. 
Қазақстанның Англиядағы Елшілігінде 
елші Ерлан Ыдырысовтың қатысуымен 
таныстырылымы �тті. Оған ағылшын жазу-
шылары мен журналистері қатысты. Таныс-
тырылым рәсімі Астана мен К�кшетауда 
жалғасты. Салтанатты іс-шараға Англиядан 
белгілі аудармашылар Саймон Холингсворд 
пен Саймон Гейган арнайы қонақ ретінде 
шақырылды. 

Баспадан шыққан туындыларды оқыр-
манға жеткізудің жолдарын қарастырып, 
үнемі ізденіс үстінде жұмыс істейтінімізді 
баса айтқым келеді. Соның айғағы ретінде 
айтарым, жоғарыда аталған екі кітап та 
сыйлық ретінде ұсыну үшін әрқайсысы 250 
данадан қатты мұқабамен және тұсаукесер 
үшін жұқа мұқабамен басып шығарылды. 
Ағылшын елінің ірі кітапханаларына, 
белгілі университеттер мен орталық баспа 
үйлеріне таратылды. Интернет желісіне 
орна ластырылды. Енді оқырман бұл 
еңбектерді «Амазон», «Варнес», «Нобель» 
ар қылы әлемнің әр түкпірінен тапсырыс 
беріп, сатып алуға болады. 

Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында Ақмола облысының әкімі Мәлік 
Мырзалиннің бастамасымен тамыз айында 
белгілі майдангер жазушы, академик, Кеңес 
Одағының Батыры Мәлік Ғабдуллин нің 
11 томдық шығармалар жинағы жарыққа 
шықты. 

Қазақ әдебиетін әлемге  насихаттауда 
ПЕН клуб  мүшелері  жеміст і  еңбек 
 етуде. Швейцарияның Биль қаласында 
халықаралық ПЕН клубтың Аударма 

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы 

З Ұ Л М А Т  Ж Ы Л Д А Р  Ж А Ң Ғ Ы Р

Бигелді ҒАБДУЛЛИН, 
Қазақ ПЕН клубының президенті:  

және лин гвистикалық құқық ж�ніндегі 
комитеті конференция ұйымдастырып, 
оған қазақ стандық ПЕН клубтың мүшелері 
В.Карцев пен Ү.Тәжікен қатысты. ПЕН 
клубтың мүшесі, белгілі публицист, сын-
шы Амангелді Кеңшіліктің мерейтой-
ына орай Астана қаласында �ткен іс-
шараға қоғамдық ұйымның басшысы 
ретінде арнайы қатысып, қаламгердің 
шығармашылығы ж�нінде ой �рбіттік. Ал-
матыда Қазақстан Жазушылар одағының 

Қазақ 
халқы үшін ХХ ғасырдың 

ең ауыр қайғысы – ХХ ғасыр 
басындағы ашаршылық және саяси 

қуғын-сүргін апаты. Осы қасыретті кезеңде  
қазақтың мыңдаған беткеұстар зиялылары 

мен қарапайым азаматтарына «халық жауы»,  
«шпион», «қарақшы» деген жалған айыптар 

тағылып, әртүрлі мерзімге концлагерьлерге айдалды, 
атылды, жер аударылды.  Қандықол биліктің озбыр 

саясаты салдарынан қазақ халқы іс жүзінде жер 
бетінен жойылып кетуге шақ қалды. Осынау 
қанмен жазылған тарихты білу, оған құрмет 

көрсетіп, ұрпақтан-ұрпаққа жеткізу 
жұмыстары «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында жаңа 

серпін алып отыр.   
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пікірлер к�п. Қазақша екі ауыз с�з білетінді 
қазақ тілін меңгерген дейміз бе, әлде «Абай 
жолын» бастан-аяқ оқып шыққан адам-
ды ғана қазақша біледі дейміз бе? Міне, 
осының ара-жігін анықтау қажет. «Қазтест» 
те осы мақсатпен, яғни кім қандай деңгейде 
мемлекеттік тілді меңгергенін анықтау үшін 
қолға алынған. 

Жалпы қоғамда қазақ тілінің �ркендеуіне 
кедергі болып отырған екі топ бар, бірі – 
�зіміздің орыстілді қазақтарымыз, екіншісі 
– шенеуніктер. Мен мұны осы саланы жақсы 
білетіндіктен айтып отырмын. Ал �зге этнос 
�кілдері бізге түсіністікпен қарауға  дайын. 
*з ішіміздегі дерттің тереңдеп кеткені 
соншалық, бұл топтың санасына әбден 
сіңген түсініктерді бұзу оңай болмай отыр. 
Бұл бағытта к�птеген іс-шаралар жүргізілді, 
әлі де жүргізіле бермек. 

Қ ұ ж а т т а р д ы ң  о р ы с ш а  н ұ с қ а с ы н а 
басымдық беру – барлық банкке тән. Себебі 
құжаттардың дені әуел баста орыс тілінде 
жазылады, одан кейін барып аудармашылар 
әртүрлі деңгейде аударады. Ол аударманың 
сапасы т�мен болуы да мүмкін. Сондықтан 

Сондықтан абстрактілі ұғымды алға тарта 
бермей, заңда «мемлекеттік тіл – қазақ тілі» 
дедік пе, тек қана қазақ тілі деп с�йлеуіміз, 
айтуымыз, жазуымыз керек. Бұл бір жағынан 
саяси тәсіл, екінші жағынан дүниежүзілік тә-
жірибе. Осы екі мәселені үнемі есте ұстайық. 

Біз Тіл комитетінің тапсырмасымен 
соңғы т�рт жылда солтүстік облыстарды ара-
лап, жүздеген кездесу �ткіздік. Осы сапарда 
к�зіміз жеткендей, қазақ тілі ақсап отырған 
аймақтардың к�ш басында Қостанай мен 
Петропавл, одан кейін Павлодар мен Шығыс 
Қазақстан, Қарағанды мен Ақмола облысы 
тұр. Бұл �ңірлерде қазақ тіліне к�зқарас на-
шар. Басты себеп – тілге деген қажеттілік 
жоқ. Егер тілге қажеттілік жоқ болса, оны 
ешкім үйренбейді, оқымайды. Бұл жағдайды 
түзеу үшін қазақ тіліне деген қажеттілік 
заңды жолмен жасалуы керек – заң арқылы 
талап етіледі, жаза белгіленеді. Бірақ біз 
әлі күнге дейін Кеңес кезінде қабылданған 
заңмен жүрміз. 1989 жылы қабылданған Тіл 
туралы заңға 1997 жылы тек түзетулер мен 
�згертулер енгізілді. Тіпті ең консервативті 
мемлекет Тәжікстанның �зі тілдер туралы 

дамыту басқармасы ұсынған «Қазтест» 
нәтижелерімен таныстым. Атап айтқанда, 
2018 жылғы сәуір айында �ткен тестілеуге 
1491 мемлекеттік қызметкердің 1179-ы 
қатысқан (80%). Осы «Қазтест» нәтижесі 
бойынша Алматы қаласы әкімшілігіндегі 
қазақ тілін жетік білетін қызметкерлердің 
үлесі 1% болып шықты (9 адам). Ал орта 
деңгейде білетіндер – 360 адам (31%), орта-
дан т�мен, базалық  деңгейде білетіндер саны 
– 801 адам (68%). Осы ретте «Қазтест» жай 
ғана диагностикалық тест екенін айта кеткім 
келеді, яғни ешқандай құқықтық пәрмені 
жоқ. Міне, осы қызметкерлер үшін Алматы 
қаласы әкімдігі арнайы қаржы б�ліп, оларға 
қазақ тілін үйретуді әрі қарай жалғастырып 
жатыр. 

Қазақстанмен жағдайы біршама ұқсас 
Украинадағы тілдік ахуалды қарастырсақ, 
Украинада украин тілі – қазақ тілі сияқты 
мектептегі міндетті пән. Бірақ Украинада 
жұмысқа қабылданар алдында мемлекеттік 
қызметкерден украин тілін білетіні туралы 
сертификат талап етіледі, ал Қазақстанда 
ондай талап жоқ. Сондай-ақ бюджеттен 
тіл үйрету үшін арнайы қаржы б�лінбейді, 
егер мемлекеттік қызметкер тіл білмейтін 
болса, �з қаражатына оқып үйренеді. Ал 
бізде бюджеттен қаржы б�лінеді.  Украинада 
ісқағаздары 100% украин тілінде, ал �з 
ел іміздег і  жағдай белг іл і .  Мәселен, 
біздің  банктермен жасасқан келісім-
шарттарымыздың соңында «қандай да бір 
дау-дамай туатын болса, орыс тіліндегі 
құжатқа басымдық беріледі» деп ескертіп 
жазып қояды. Осы ретте �зге тілдегі мек-
тептерде 11 жыл бойы қазақ тілі оқытылса 
да, біздің орыстілді тұрғындар неге қазақша 
с�йлей алмайды деген сұрақ туады. Міне осы 
�зекті мәселені сіздермен бірге талқылауды 
ж�н к�рдік.

Айсұлу Медетбекова, М.Мәметова атын-
дағы №28 мектеп-лицейдің директоры: Орыс 
тілінде білім беретін мектептерде қазақ тілін 
оқыту – маңызды мәселенің бірі.Мысалы, 
біздің мектепте оқушылардың 70%-ы �зге 
этнос �кілдері болса, қалған 25-30%-ы – 
қазақтар. Олардың басым к�пшілігі үйінде 
орысша с�йлейді, ата-аналары қазақ тілін 
білуді қажет деп санамайды. Егер ата-ана-
лары баласының ана тілінде с�йлеуіне баса 
мән берсе, онда бала орыс мектебінде оқыса 
да қазақ тілін жақсы білетін еді. Себебі тіл 
білу – ең алдымен отбасынан басталады. 
Мектепте бағдарламаға сәйкес қазақ тілі 
аптасына 5 сағат оқытылады. Бірақ бұл 
жерде сабақ беруден б�лек мәселе бар, 
ол – қазақ тілінің дәрежесі мемлекет тара-
пынан дұрыс жолға қойылмай отыр. Егер 
қазақ тілі мемлекеттік тіл ретінде дұрыс 
қолданылса, оның заңнамадағы мәртебесі 

Ардагер ағаның сүйсінерлік 
қыры – Орал қаласындағы кезінде 
А.С.Пушкин есімін иеленген Орал 
педагогикалық инсти тутының фи-
лология факультетін бітіргеннен 
кейін жарты ғасырға жуық табан 
аудармай бір ғана білім ордасында 
–Қурайлы мектеп-интернатын-
да жұмыс істеуі. Бастапқыда аға 
тәрбиеші болды, қазақ тілі мен 
әдебиеті пәндерінен дәріс берді, 
кейін директордың оқу-ісі ж�ніндегі 
орынбасары қызметін атқарды. Қай 
кәсіпте де жасы үлкен, тәжірибесі 
бай әріптестерінен үйрене жүріп, 
ұдайы іздену қалпынан жаңылған 
жоқ. 1960 жылы еңбекшілер депутат-
тары Ақт�бе облыстық кеңесі атқару 
комитетінің қаулысымен шалғай 
аудандардағы малшылар балала-
ры үшін ашылған осы мекеменің 
қалыптасу кезеңдері к�з алдында 
�зінің тікелей арала суымен �тті. 
Директор міндетін бірінен соң бірі 
атқарған дүниетанымы, жұмыс істеу 
әдісі әрқилы ондаған адамдардың 
қол астында тіл  табысып, ешқандай 
ескерту алмастан жұмыс істегені де 
ғажап. Сағын аға солардың ішінде 
ұстаздық кәсіпке шын ықыласымен 
берілген үш адамды айрықша 
б�ліп айтар еді. Олар – Бақдәулет 
*рбісінов, Ниетжан Берікұлы, Сапа 
Жездібаев.

Алғашқысы – Ұлы Отан соғы-
сының ардагері,  КСРО және 
Қазақ КСР халық ағарту ісінің 
үздігі, Қазақ КСР-іне еңбегі сіңген 
мұғалім, педагогика ғылымының 
кандидаты. Кеңшардың ескі клу-
бында мектеп-интернаттың ең 
бірінші оқу жылында шәкірттерді 
қабылдап, сан тараудан жиналған 
бірнеше ұлт �кілдерінен тұратын 
ұстаздар мен тәрбиешілер ұжы мын 
ортақ мүддеге жұмыл дыра білді. 
Тынымсыз еңбегімен мектепті 
аяғынан тік тұрғызған *рбісінов 
отбасы жағдайымен Қарағанды 
қаласына басқа қызметке кетті. Ал 
қазіргі таңда жасы 90-нан асып, 
арамызда жүрген Н.Беріков пен 
марқұм С.Жездібаев ағаларымызды 
Ақт�бе жұртшылығына таныстыру 
артық болар. Екеуі де Қурайлы 
ауылындағы �згеше тұрпатта, яғни 
санаториялық үлгідегі мектеп-
интернатта оқу-тәрбие жұмысын 
жаңаша ұйымдастырып, ізденіс 
к�рсеткені үшін облыстық білім 
басқармасының басшылығында 
лауа зымды қызметтерге жоғары-
латылды. Мемлекеттік тіл саяса-
тын жүзеге асыру барысында �з 
ұстанымын таныта білген профес-
сор Ниетжан Берікұлы ел Тәуел-
сіздігінің 27 жылдығы қар саңында 
«Құрмет» орденімен марапаттал-
ды. 

Асылы �зіңе жол к�рсетіп, 
бағыт сілтеген адамдар ұлағатын 
айта жүру де – кісіліктің к�рінісі. 

Екібастұз қаласында қазақтың 
ұлттық +нері мен салт-дәстүрлерін 
дәріптеп жүрген «Атамұра» орта-
лығына 25 жыл толды. 

Еліміз егемендікке қол жеткізген 
тұста құрылған аталмыш орталық 
бүгінгі күні �шкенімізді жанды-
рып, ауылдық клубтарға тәжірибелік 
және әдістемелік к�мек к�рсетіп, 
қала мен ауыл арасын байланысты-
рып отырған қара шаңырақ. Қазақ 
әдебиеті мен �нерінің майталман-
дары – Қуат =бусейітов, Қалмұқан 
Исабай, Фариза Оңғарсынова, Роза 
Бағланова, Ермек Серкебаевтар 
тоқтаған киелі орданың мерейтойы 
жоғары деңгейде аталып �тті. 

Орталықтың «Мұрагер» аспап-
ты ансамблі Қазақстан Республи-
касы Мәдениет министрлігінің 
бұйрығымен «халықтық» атағын 
иеленді. Ұлт руханияты мен мәдениеті 
жолындағы еңбектері ескерілген 
орталықтың қызметкерлері қала 

жоғары деңгейде үйрете алатын ұстаз бо-
луы керек. Жас мұғалімдердің сабақтарына 
қатысқан кезде үнемі осыны айтамын. 
Мұғалім  ең алдымен қазақ тілін жақсы 
білуі, үздіксіз ізденуі, әдістемені жақсы білуі 
керек. Осы ретте айта кетерлігі, соңғы жыл-
дары педагогикалық оқу орындарын бітірген 
түлектердің к�пшілігі мұғалімдікке барғысы 
келмейді.  Орыс мектебінде сабақ беру үшін 
арнайы дипломы болуы керек, ал қазір ондай 
мұғалім табу қиын. Оқу бітіргендердің к�бі 
басқа салаға кетіп қалады. Содан барып қазақ 
филологиясын бітірген мұғалімдерді алуға 
мәжбүр боламыз. Ал олардың әдістемесі 
орыс мектебіне арналмаған, соның салдары-
нан түрлі қиыншылықтар туып жатады. Мы-
салы мектебімізге биыл қабылданған жас ма-
мандар да қазақ филологиясы мамандығын 
оқыған.

 Ж а л п ы  т е л е д и д а р д а  б о л с ы н , 
ісқағаздарынан бастап к�шедегі жарна-
ма, билборд болсын, қазақ тіліндегі мәтін 
қатесіз айтылуы, жазылуы керек. Бізде осын-
дай жауапкершілік жетіспейді. Меніңше, 
қателік жіберген маманды жазалап отыру 
керек, сонда ғана түзеледі. Жалпы қазақ 
тілінің дәрежесінің к�терілуі әр адамның 
�зіне байланысты деп санаймын. Қазақ 
тілінің жағдайы қиын деп айқайлай бер-
ген ж�н емес. Мәселен, біздің мектеп-
те қазақ тілінде к�птеген іс-шара �теді. 
Жақында ғана балалармен кездесуге 
белгілі тіл  жанашыры Асылы Осман келді. 
Оқушылар �те жылы қабылдап, «Сіз сияқты 
тілдің білгірі болғымыз келеді» дегендеріне 
 Асылы апайымыз да риза болды. Мұның 
бәрі тілдің мәртебесін к�тереді. Сондықтан 
әрқайсымыз сабақ бергенде де, басқа кезде 
де қазақ тілінің мәртебесіне лайық жоғары 
деңгейде қолдануға атсалысуымыз керек. 

Мамай Ахет, Алматы қаласы әкімінің 
кеңесшісі: Бүгінгі таңда мемлекеттік мекеме-
лерде ісқағаздарының барлығы дерлік қазақ 
тілінде жүргізіледі. Бұл мәселе заңнамамен 
р е т т е л г е н .  М е м л е к е т т і к  м е к е м е л е р 
арасындағы құжаттар қажет болған жағдайда 
орыс тілінде жазылады. Мұндағы бір айта 
кететін жайт, кіріс және шығыс хаттары де-
ген бар, орыс тілінде келетін хатқа міндетті 
түрде орыс тілінде жауап берілуі керек. Осы 
ретте орыс тілінде хат жазатын адамдардың 
белсенділігін және табандылығын айтпай 
кетуге болмайды. Ал Украина мен біздің 
еліміздегі саяси жағдайдың айырмашылығы 
қандай болса, тілдік ахуалдың да сондай 
айырмашылығы бар. Енді орыс мектебіндегі 
қазақ тілінің оқытылу мәселесіне келетін 
болсақ, мемлекеттік мекемелердегі қазақ 
тілін оқыту да осыған ұқсайды. Жоғарыда 
айтылғанның барлығы шындық. Бізде 
қазір қазақ тілін меңгеру ж�нінде қайшы 

Біздің кейіпкеріміз осы қағидадан 
жаңылған жоқ. Қасындағы әріп-
тестерінен к�ргенін к�ңілге то қы-
ды, шалғай ауылдардан келген әр 
баланың ерекшелігіне, қабілетіне 
зер салуды жадынан шығарған 
жоқ. Ұстаз үшін еңбектің ең үлкен 
бағасы – �зі қанаттандырып, ұядан 
ұшырған шәкірттерінің кейін 
қайда жүрсе де хабарласып, шы-
найы ықыласын білдіріп тұруы. 
Бұл тұрғыда Сағын Қырымқұлдың 
Т ә ң і р г е  а й т а р  т ә у б е с і  к � п . 
Шүкірлік етері – еңбегі бағаланып, 
бірнеше медальдармен, ҚР Білім 
министрінің және облыстық білім 
басқармасының Құрмет грамотала-
рымен марапатталды, «Қазақстан 
Республикасы білім беру ісінің 
үздігі» атағына ие болды.

Кейіпкеріміздің тағы бір қыры – 
негізгі жұмысты ойдағыдай атқара 
жүріп, қоғамдық ұйымдар тірлігіне 
белсене араласуы және �з ортасын-
да ана тілімізді, бай тарихымызды, 
тәрбиелік тағылымы зор ұлттық 
салт-дәстүрлерімізді  ерінбей-
жалықпай насихат тауы. Бастапқыда 
респуб лика лық ауқымда құрылып, 
кейін халық аралық дәрежеге жеткен 
«Қазақ тілі» қоғамының мектептегі 
бастауыш ұйымы ұлағатты ұстаздың 
жетекшілігі нәти жесінде мағыналы 
қыз метімен облыста мақтауға ілікті. 
«Жер тағдыры – ел тағ дыры», «Ана 
тілін ардақтайық!», «Тіл – құдірет» 
және басқа тақырыптарда �ткізген 
кештері қатысушылар зердесін 
тың деректермен байытты.Қазіргі 
күнде ауылда ардагерлер кеңесіне 
жетекшілік етіп келеді.

Сағын Нұғметоллаұлы білім беру 
саласының байырғы қыз меткері 
ретінде Елбасы Жол дауындағы 
«Мұғалім мәртебесі» туралы Заң 
қ а б ы л д а у  т ұ ж ы р ы м ы н  қ у а н а 
мақұлдады. Ол мерзімдік баспас�зде 
жарияланған «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты тарихи мақаланы дер 
кезінде �зекті мәселелер к�терген 
асыл жәдігер ретінде бағалайды 
және оны ауылдастар арасында 
ұғындыруды азаматтық парызым 
деп санайды. 

Ардагер ұстаз ғұмырлық қосағы, 
ұзақ жылдар бойына кеңшардың 
есеп қызметінде абыройлы еңбек 
еткен Рысжан екеуі  шаңырақ 
түтінін түзу шығарып, ұлдары 
Мақсат пен Талғат отау к�терді, 
қызы Гүлнәр отағасы Ғабитпен 
бірге Астана қаласында тұрады. 
Келіндері Мәрзия мен Анар ізетті 
қимылымен ата-ене к�ңілінен 
шығуда. Немерелердің алды шет 
мемлекеттердің таңдаулы оқу орын-
дарын бітіріп, еңбекке араласты.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті 

журналисі
АҚТ*БЕ 

әкімінің Құрмет грамотасы мен 
Алғыс хаттарымен марапатталды. 
Сондай-ақ Екібастұз қаласының 
мәдени дамуына қосқан қомақты 
үлесі үшін «Екібастұз қаласының ал-
дында сіңірген еңбегі үшін» т�сбелгісі 
о р т а л ы қ  д и р е к т о р ы  Н ұ р с ұ л у 
Т�леубаеваның кеудесіне тағылды. 

А й т а  к е т е р л і г і ,  « А т а м ұ р а » 
мәдениет орталығында 16 ауылдық 
клуб, жалпы саны 43 үйірме жұмыс 
істейді. Ағымдағы жылы мәдениет 
о р т а л ы ғ ы  т � р т  х а л ы қ а р а л ы қ 
байқауларға қатысып, жүлделі 
орындардан к�рінген. Мәдениет 
қызметкерлерінің біліктілігін арт-
тыру бойынша жүйелі жұмыстар 
ж ү р г і з і л і п  о т ы р а д ы .  А у ы л д ы қ 
клуб меңгерушілері мен мәдениет 
қызметкерлері жыл бойы түрлі 
мәдени семинарларға қатысады.

Айдана АЙТУҒАН

Павлодар облысы  

ертеңгі күні түрлі жағдаймен соттың алдына 
барғанда орыс тіліндегі нұсқасы �теді. Бұл 
білікті заңгердің жоқтығына да байланысты. 
Егер біз әрқайсымыз мұны мемлекеттік 
тілді қорлау деп қабылдап, қазақ тіліндегі 
құжатты талап ететін болсақ олар қазақ тілін 
жетік білетін білікті заңгерді табар еді. Бірақ 
біз к�бінесе табандылық таныта бермейміз. 
Қысқасы, бұл бағытта жасалатын шаруа шаш 
етектен. 

«Аздың ашпын дегеніне, к�птің тоқпын 
дегеніне сенбе» дейді қазақ, ауызды қу 
ш�ппен сүрте беруге де болмайды. Қазақ 
тілінің мемлекеттік мәртебесін күнделікті, 
сағат сайын, сәт сайын қорғауымыз керек. 
Бүкіл әлемде ағылшын тілінің қарқыны 
ғаламат артып келеді. Миллиард халқы бар 
мемлекеттердің тілінің �зі олардан к�ш 
кейін қалып отыр. Бұндай жағдайда біздің 
ана тіліміздің болашағы бәрімізді қатты ой-
ландырады. Тіл үшін күреске бүкіл қоғам бо-
лып жұмылып, бірлесе әрекет ету керек. Ең 
бастысы, әрбір адамның саналы ұстанымы 
болса, к�п мәселе шешілер еді. 

Айсұлу Медетбекова: Тіл үйренуге 
әдістеменің жоқтығы кедергі деген пікірге 
қосылмаймын. Қазір орыс мектебінде қазақ 
тілін оқытуға қатысты түрлі әдістемелік 
құралдар, дидактикалық материалдар к�птеп 
шығарылып жатыр. Бұл ретте мұғалімдердің 
сапалық құрамы маңызды екенін тағы 
айтқым келеді. Ізденгіш, жақсы мұғалім 
сол әдістемелік құралдардың керегін алып 
қолданады. Оның ішінде деңгейлеп оқыту 
да бар, сыни ойлау, т.с.с. Қысқасы қазақ тілі 
оқыту әдістемесіне кенде емес. Мәселен, 
жыл сайын Алматы қалалық Тілдерді дамыту 
басқармасы «Қазақ тілінің үздік мұғалімі» де-
ген байқау �ткізеді, сол кезде мұғалімдердің 
неше түрлі әдістемені қолданып жүргенін 
к�реміз. Бұл жағынан мұғалімдерге барлық 
жағдай жасалған. 

Дос К+шім, «Ұлт тағдыры» қоғамдық 
қозға лы сының т+рағасы, саясаттанушы: Жал-
пы тіл мәселесінде «ұлт» деген с�зді қосудың 
қажеті жоқ. Бұл қазір саяси, ұлттық немесе 
ұлтаралық мәселе емес, тек лингвистикалық 
мәселе. Сондықтан «орыстілді», «қазақтілді» 
деп с�йлеп үйренейік. Осы орайда айта 
кетерлігі, мен к�птеген елдің тіл тура-
лы заңын қарап шықтым, барлығында 
«Мемлекеттік тіл туралы заң» ғана бар. Бұл 
мемлекеттік тілді реттейтін заң, сондықтан 
барлық елдердің заңы «Мемлекеттік тіл тура-
лы заң» деп аталады. Мысалы,Украинаның 
заңы «Украинада мемлекеттік тіл – украин 
тілі» дейді, одан кейін заңның ешбір бабында 
«мемлекеттік тіл» деген с�зді кездестірмейсіз. 
Ал біздің жасқаншақтығымыз сонша, «қазақ 
тілі» деген с�зді айтуға, жазуға ұяламыз, 
әлде басқаларды ренжітіп алудан қорқамыз. 

заңын �згертті, ал Балтық жағалауы елдері 
1989 жылы бірінші рет қабылдаған заңына 
1995 жылы, 2011 жылы және 2015 жылы 
– үш рет �згерту енгізді. *йткені 5-6 жыл 
сайын тілдік ахуал �згеріп отырады. Қазір 
бізде тілдік ахуал �згерді, бірақ заң бұрынғы 
қалпында. 

Ақын, менің ұстазым Қадыр Мырзалиев-
тің «*зге тілдің бәрін біл, �з тіліңді құрметте» 
деген с�зі бар. Бұл Кеңес кезеңінен қалған 
жалаң с�з. Қазақ тілін құрметтеудің қажеті 
жоқ, қазақ тілінде с�йлеп, жазу керек. Иә, 
орыстілді азаматтардың бәрі «қазақ тілін 
құрметтейміз» дейді, бірақ с�йлемейді. 
Бұл құдды «мен ата-анамды құрметтеймін» 
деп, ата-анасын аш қалдырған адамның 
әрекетімен бірдей. Құрметтегеннің басты 
к�рінісі – сол тілде с�йлеу. 

Мен кезінде орыс мектебінде де, уни-
верситетте де қазақ тілінен сабақ бердім. 
Сондықтан біраз жайттан хабарым бар. 
Бізде қазақ тілін оқытудың бағыты дұрыс 
емес: орыс мектебінің оқушыларына қазақ 
тілінің грамматикасын үйретуге басымдық 
беріледі. Атау септігінен бастап к�мектеске 
дейін оқыса да сәлемдесе алмай шығады. 
Мәселен, біз университетте студенттерді 
к�шеге алып шығып, �тіп бара жатқан 
адамдармен с�йлестіріп, күнделікті қажет 
с�здерді үйрететінбіз. Сынақ тапсырғанда 
міндетті түрде екі �лең оқу, дастарханға бата 
беру талап етілетін. Қысқасы оқушы да, сту-
дент те �мірдегі тілдік қатынасқа дайын бо-
лып шығуы керек. Сондықтан негізгі міндет 
– орыс мектебі оқушыларынан филолог 
даярлау емес, олардың интерактивті с�йлеу 
дағдысын қалыптастыру, қазақтілділермен 
араласу бағытында болуы керек. 

Бірнеше жыл бұрын Алак�лде �ткен 
семинарда қазақ тілі оқытушылары бас 
қосып, әрқайсысы �з әдістемесін таныс-
тырды. Мәселен, Қанат Тасыбековтың 
«ситуациялық қазақ тілі», Қазақстан Халқы 
Ассамблеясының �з әдістемесі, Алматы 
менеджмент университетінің тілді ұлттық 
салт-дәстүр арқылы оқыту тәсілі, т.б. 
Бұл әдіс-тәсілдердің әрқайсының кере-
мет элементтері бар. Міне, әрбір қазақ 
тілі мұғалімінің де �з әдістемесі болуы ке-
рек, сонда ғана алға қадам басамыз. Қазір 
елімізде тілге деген бетбұрыс бар, Оғыз 
Доған, Руза Бейсенбектегі сияқты тіл жа-
нашырларын қолдау байқалады. Сондай-ақ 
зейнет жасындағы ақсақалдарымыз бен 
апаларымыздың білімі мен тәжірибелерін 
пайдаланып тіл  үшін күресті  заңды, 
�ркениетті түрде жүргізсек пайдалы болар 
еді. Құр айқайдан г�рі осындай әдіс-тәсілдер 
тиімдірек. Мұны «прибалтикалық әдіс» деп 
те атайды. Ал мемлекеттік мекемелер аза-
маттардан құжатты орыс тілінде толтыруды 
талап етуге еш құқықтары жоқ, біз осыны 
ұмытпауымыз керек. 

Бибінұр Мұсапирова, №132 гимназияның 
қазақ тілі мұғалімі: Орыс мектебінде қазақ 
тілінен сабақ бергеніме бірнеше жыл болды. 
Балалар тілді оқиды, біз үйретеміз, бірақ 
олар қазақша с�йлемейтіні – шындық. 
Басты себеп тілге деген қажеттіліктің 
жоқтығы сияқты. Себебі орыстілді балалар 
үйінде орысша с�йлейді, қоғамдағы қарым-
қатынаста да орысша білсе жеткілікті. Содан 
барып қазақ тілін түсінсе де, с�йлеуге ты-
рыспайды. Талап болмаған соң немқұрайды 
қарайтыны белгілі. Біз, мұғалімдер, қаншама 
тырысып, үйретіп жатсақ та қайтарымы жоқ 

Айым ТӘЛІМОВААйсұлу МЕДЕТБЕКОВАБибінұр МҰСАПИРОВАМамай АХЕТДос КӨШІМ
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МЕРЕЙ

ІСҚАҒАЗДАРЫ ҚАЗАҚША 
БОЛҒАНЫМЕН, БАНКІЛЕР 

ОРЫС ТІЛІНДЕГІ ҚҰЖАТҚА 
БАСЫМДЫҚ БЕРЕДІ 

Есенгүл Кәпқызы: Жуырда мен мемле-
к е т т і к  қ ы з м е т к е р л е р д і ң  қ а з а қ  т і л і н 
үйренуі ж�нінде зерттеу жүргізген едім. 
Талқыланатын тақырыпқа  орай  сол 
зерттеудің нәтижелерімен таныстырып 
�тейін. Мемлекеттік тілді дамытуға байла-
нысты қабылданған Тілдерді дамытудың 
мемлекеттік бағдарламасының алғашқы 
кезеңінде қаржыландыру 1 млн теңгеден 
басталса, қазір ол 16 млрд теңгеден асып 
отыр. Мәселен, соңғы 3 жылды қоспағанда 
мемлекеттік бюджеттен 54 млрд теңге тілді 
дамытуға б�лінген екен. Яғни б�лінген 
қаржы 190 есеге дейін артқан. 

А л м а т ы  қ а л а с ы н ы ң  б ю д ж е т і н е н 
мемлекеттік қызметкерлерге қазақ тілін 
үйрету мақсатында 2007-2017 жылдар 
аралығында 275 млн теңге қаржы б�лінген. 
Зерттеу барысында Алматы қаласы Тілдерді 

нақты шешілсе, онда орыс мектептерінде 
қазақ тілін оқыту деңгейі де мүлде басқаша 
болатын еді. Ал әзірге басқа этнос �кілдері 
болсын, орыстілді қазақтар болсын, �з 
баласының қазақ тілін білуін маңызды деп 
санамайды, оған мотивация да жоқ. Мен к�п 
жылдан бері орыс мектебінде жұмыс істеп 
келемін, осы уақыт ішінде к�зім жеткені – 
қазақ тілін үйренемін деген бала үйреніп ала-
ды. Мысалы, былтыр бізде республикалық 
олимпиада жүлдегері  Анжелика  Мекерова 
деген қыз бала оқыды. Ол 1 сыныптан 
бастап қазақ тілін үйренуге ден қойған, 
анасы қызына сабақтан тыс уақытта да 
бағыт-бағдар беріп отырады. Ол отбасында 
қазақ тіліне деген ынта, жақсы к�зқарас 
қалыптасқан. Соның арқасында Анжелика 
қазақша бағдарламаларға қатысты, қазақша 
ғылыми жоба қорғап, олимпиадада орын 
алды. Міне, мұның �зі ата-анаға, отбасына 
к�п нәрсе байланысты екенінің дәлелі. 

Тағы бір маңызды мәселе – мұғалімдердің 
сапалық құрамы. Меніңше, қазақ тілінен 
сабақ беретін мұғалімдер тек патриот қана 
болмауы керек, олар мемлекеттік тілді 
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сабағына қарауға уақыты жоқ. Мектепте де 
оларға 5 с�зді жазғызып қойып, қарап отыра 
алмаймыз. *йткені берілген бағдарламаны 
40 минуттың ішінде түсіндіріп үлгеруіміз 
керек. Сол себепті аудармасы қоса берілсе 
жақсы болар еді. 

Сондай-ақ 7-сыныпта ауа райы тура-
лы оқып келе жатамыз да, аяқ астынан 
«Қан мен тер» романына к�шіп кетеміз. 
Себебі бағдарламада солай берілген. Сондай 
сәтте оқушыға шығарманы түсіну қиынға 
соғады. Бұрын �зіміз орыс тілін оқуды 
ертегілерден бастайтын едік қой. Одан 
кейін барып А.Пушкиннің, И.Тургеневтің 
жеңіл, түсінікті әңгімелерін оқитынбыз. 
Біртіндеп үлкен романдарға к�шетінбіз. 
Алдағы уақытта осы мәселелер реттеледі деп 
ойлаймын. 

Бибінұр Мұсапирова: Иә, кітаптардағы 
тақырыптардың солай бірден ауы сып 
кететін кездері болады. Ондайда оқу бағ-
дарламасынан шығып, балаларға ұғынықты 
тақырыптарды �теміз. Кейін ата-аналарға 
неге кітап пен күнделіктегі тақырыптан 
ауытқып, басқа тапсырма бергенімізді 
түсіндіреміз. 

Балалардың қазақ тіліне деген қызығу-
шы лығын сабақтан тыс уақытта да арттыруға 
тырысамыз. Мысалы, әр жұма сайын қазақ 
тілі күнін �ткіземіз. Таңертең балаларды 
қазақша әнмен қарсы аламыз. =н туралы, 
оның авторы туралы мәлімет береміз. Үзіліс 
кезінде әртүрлі ойындар ұйымдастырамыз. 
Оқушылармен қазақша с�йлесеміз. Бұл да 
оқушылардың қазақ тілін тез меңгеруіне 
к�мектеседі. 

Дина Имамбаева: Бұрын ҰБТ-да қазақ 
тілі пәні болды, бірақ ол ЖОО-ға түсу 
кезінде есептелмейтін. Соңғы кезде оны да 
алып тастады. Бұл мектептегі қазақ тілінің 
жағдайына қалай әсер етіп отыр? 

Айсұлу Медетбекова: ҰБТ-ға қатысып 
келе жатқанымызға 14 жыл болыпты. Он 
т�рт жыл бойы осы мәселені к�теріп келеміз. 
Оқушы қазақ тілінен ҰБТ тапсырса да, 
жинаған балы сертификатына кірмейтін. 
Ал сертификатқа балы кірмейтін пәнге 
бала жеткілікті к�ңіл б�лмейді. Алдымен 
�зіне керек пәнді жазады, ең соңында уақыт 
қалса, қазақ тіліне к�шеді. Мынадай бір 
жағдай болған: қазақ тілін жақсы меңгерген 
оқушымызды ҰБТ-дан кейін мұғалімдермен 
бірге күтіп тұрдық. Ол шыққанда «Уақыт 
жетпей қалды. Қазақ тілін �тірік белгілей 
салдым» деді. Сол кезде қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі жылап жіберді. Ал былтырдан 
 бастап бұл пәнді тестілеуден алып тастады.

үйретіп жүрмін. Бес оқулықтың авторы-
мын. Сондай-ақ бұрынғы Халықаралық 
бизнес академиясының ректоры Асылбек 
Базарбайұлымен бірге «Ұлытау-2010» деген 
бағдарлама әдістемесін жасап шықтық. Бір 
кездері «Хабар» телеарнасында к�рсетілген 
«Қазақшаңыз қалай?» деген бағдарламаның 
жарыққа шығуына да себепші болдық. 

Маған тіл үйренуге мектеп, ЖОО бітір-
ген адамдар келеді. Мен үшін олардың ұлты 
маңызды емес. Келген қадамы, қалауы, 
уақыты маңызды. Қазір оқушыларымның 
біразы – табысты, лауазымды, атақты 
тұлғалар. К�пшілігі орыстілді азаматтар. «31 
арнадағы» Наталья Райм – менің шәкіртім. 
Негізі қазақ тілін бәрі білгісі келеді. Себебі 
осы елді жақсы к�реді, осы жерде тамыр-
ларын жайып, ұрпақ таратуды қалайды. 
Айсұлу ханыммен келісемін, тіл үйретуде 
жаман әдістеме жоқ. Тек әр мұғалім �зінің 
жұмысын сапалы істей білуі керек. Мен 
сабақта әр адамның ынта-тілегін ескеремін. 
Мысалы, 20 адам отырса, 20 түрлі әдістеме 
қолдануға тырысамын. Кейбір адамға 
сабақты Абай шығармашылығы арқылы 
бастаймын. Оқушыларымның ішінде 3-4 
айда с�йлеп кетіп жатқандары бар. Қазір 
үш оқушыға тіл үйретіп жүрмін. 12 жастағы 
Аня мен 11 жастағы Славаны мысалға 
келтірейін. Аня «Қазақ тілінде су сұрап ішу 
үшін «Суды қалаймын» деп емес, «Су ішкім 
келіп» тұр деп айту керек» дейді. Слава да 
ойын қазақша жеткізе алады. Бірде қазақ тілі 
сабағында мұғалімге қалай к�мектескенін 
баяндады. Тақтаны тазалап, борды орнына 
қойып, сабақта кімнің бар-жоқ екенін ай-
тыпты. «Сонда менен Темірлан деген бала: 
«Слава, ты казах?» деп сұрады. «Мы все 
казахи» дедім» дейді. Бұл 11 жасар баланың 
с�зі. Тағы бір оқушымның 1,5 жастағы ба-
ласы бар. Ол «закрой» деген с�зді білмейді 
– «жап» дейді, «открой» дегенді білмейді 
– «аш» дейді. Себебі анасы солай үйреткен. 
Бірде үйлеріне нағашы әжесі келген екен. 
Сонда қызынан «Что такое «берші?» Что 
такое «аш?» деп сұрапты. Осылай балалары 
арқылы тіл үйреніп жүргендер де бар. 

Айым Тәлімова,  Мемлекеттік тілді 
дамыту институтының оқытушысы:Мен 
Тілдер ді дамыту институтында мемлекеттік 
қызметкерлерге қазақ тілінен сабақ беремін. 
Дәрісіміз аптасына 5 рет болады. Тендердің 
ережесі бойынша сабақ уақыты түскі 
11:00 мен 13:00 арасында белгіленген. Ол 
қызметкерлерге ыңғайсыз. Сол себепті 
сабаққа 100 пайыз қатыспайды. 

Оқыту әдістемесін айтып отырсыз-

Қожа» шығармасы екі сағат оқытылады. 
Ал бізде қазақ тілі мен әдебиеті екеуі бірік-
кен діктен, «Менің атым Қожа» мен зат 
есімге екі-ақ сағат тоқталамыз. Нәтижесінде 
шығар маның түпкі мағынасын, тәрбиелік 
мәнін ұғындыра алмай қаламыз. Оқушы әр 
нәр сенің басын шалып кетеді. Сосын бала 
са бақтан шыққан соң басқа тілде с�йлейді. 
Се бебі достары, қоғамның басым б�лігі �зге 
тілді. 

Есенгүл Кәпқызы: Балалар сабақтан тыс 
кезде уақытының к�бін теледидар алдында 
�ткізеді. Онда балаларға арналған қазақша 
контент бар ма? 

Гүлжайна �збек: «Қошқар мен теке» 
деген мультфильмді бәрі жақсы к�реді. 
7-сыныпқа, 8-сыныпқа, тіпті 3-сыныпқа 
к�р сетсең де, бәрі ұнатып қарайды. Дәл сон-
дай мультфильмдерді к�бейту керек. Балалар 
ин тернетке жақын ғой. Сол жақтан мәліметті 
к�бірек алады. Сондықтан балаларға арнал-
ған сондай дүниелер к�п болса нұр үстіне 
нұр. 

М+лдір Майлыбаева: Ондай мультфильм-
дер жеткілікті. Мәселе басқада. Мыса-
лы, «Мама пальчик, папа пальчик» деген 
мультфильмді Youtube желісінен қай тілде 
іздесеңіз де табасыз. *зге тілдерде сондай 
сапалы дубляждалған. Артистер кішкентай 
баланың даусына салып с�йлейді. Ал қазақ 
тіліндегі нұсқасын жуан дауысты ер адам 
дыбыстайды. Менің 1,5 жастағы балама ол 
қызық емес – даусы жағымсыз. Біздің туын-
дылар сол жағынан ақсап жатыр. 

Жақында Кембридж технологиясы 
бойын ша мұғалімдерді деңгейлік даярлау 
курсынан �ттік. Сол жерде бізге қысқаша 
бейнежазба к�рсетті. Балабақша тәрбиешісі 
балаларға даланың әдемі к�рінісін к�рсетіп, 
«Далаға шыққыларың келе ме?» деп сұрады. 
Балалар келісіп еді, ол үшін сырт киімдерін 
кию керек екенін айтты. Ал 2-3 жастағы 

балалар киімдерін �здері кие алмайды. 
Кисе де, ұзақ киінеді. Тәрбиеші оларға 
қалай киім киюді түсіндірді, бірақ бір де 
біреуіне к�мектеспеді. Сонымен балалар 
�здері киінді. *йткені далаға шыққысы 
келіп тұр. Бұл – қажеттілік. Бізде де сондай 
шыдамдылық, т�зімділік болса, барлығына 
қол жеткізуге болады. Ол үшін, ең алдымен, 
тіл үйренуге деген қажеттілік болуы керек.

Қазим Тілекқабыл, М.Мәметова атындағы 
№28 мектеп-лицейінің қазақ тілі пәнінің 
мұғалімі: Абай атындағы ҚазҰПУ-ды биыл 
бітіріп, орыс тілінде білім беретін мектеп-
лицейге жас маман болып жұмысқа орналас-
тым. 2, 3, 4-сыныптарға қазақ тілінен сабақ 
беремін. Оларға үй тапсырмасына қосымша 
ретінде бір қазақша мультфильм к�ріп, 
сабақта мазмұндап беруге тапсырма беремін. 
Олар түсініп, айтып беруге тырысады. Айта 
алмағандары жазып келіп, оқып береді. Ал 
менің университетте бірге оқыған достарым 
орыс мектептерінде 7, 8-сыныптарға сабақ 
береді. Олар қатты қиналады. Оқушылары 
«Қазақ тілі керек емес» деп айтады екен. 
Сондықтан кез келген қызметке тұру үшін 
қазақ тілін білуді заңмен бекіту керек деп 
ойлаймын. 

Дос ағамен келісемін, орыс мектептерінде 
қазақ тілін оқыту үшін грамматикаға қатты 
мән берудің қажеті жоқ. Балалар тілді 
тұрмыста қолдана алатын, с�йлей алатын 
деңгейге жетуді мақсат ету керек. Мыса-
лы, менің оқушым Арсенийден бір қазақ 
әже «Қонаев пен Мақатаев к�шелерінің 
қиылысына қалай барамын?» деп жол 
сұрағанда ол жауап бере алса – мақсатымның 
орындалғаны. 

К�птеген мекемелерде қазақ тілінде 
қызмет к�рсету мәселесі жолға қойылмаған. 
Бірнеше ай бұрын жеке кәсіп ашу үшін 
 «Альфа банкіне» бардым. Сағат түскі 12-нің 
шамасы болатын. Қызметкерлердің бірі 
қазақ, екіншісі орыс, екеуі де қазақ тілін 
білмейді екен. Қазақша қызмет етуін талап 

Дина ИМАМБАЕВА,
 4сел САРҚЫТ

Біз де солардың бір тобымен 
кездесіп қалдық. Бақсақ, бұл білім 
ордасы әркім �з міндетімен ғана 
жүрген орын емес екен. Елбасының 
рухани жаңғыру бағдарламасы ая-
сында алуан түрлі іс-шаралар алма-
кезек �тіп жатады екен. Соның бірі 
– «100 кітап» мәдени шарасы. 

Анығырақ айтсақ, университет 
ректоры Ғалымқайыр Мұтанұлының 
бастамасымен 2012 жылы «Қазақтың 
ұлттық университеті студенті оқуға 
тиіс 100 кітап» бағдарламасы жа-
салыпты. Студенттің білім мен 
біліктілік дәрежесін, мәдениеті мен 
рухани дүниесін байыту, с�йлеу 
мәдениетін арттыру және елге, тілге, 
Отанға, ұлтқа, ұлттық құндылықтарға 
деген құрметін арттыру мақсатында 
отандық және әлемдік классиканың 
үздік 100 туындысы таңдап алынса 
керек. Осы бастаманың аясында фа-
культеттерде әртүрлі пікірталастар, 
интеллектуалдық сауалнамалар, кон-
ференциялар мен авторлық кезде-
сулер �тті. Сол игілікті істер күні 
бүгінге дейін жалғасуда екен. 

Соның бір к�рінісі «География 
және табиғатты пайдалану» фа-
культетінде �тті. 1-курс студенттері 
құрметті ұстаз, жазушы, журналист, 
Журналистер одағының мүшесі 
Тұрсынхан Шәлдибекқызымен және 
осы жолдардың авторымен кездесу 
�ткізді. 

Студент деген бір ғажап халық. 
Айналасына, �мірге, қоғамға �з 
«дүрбілерімен» қарайды. =лі тит-
тей шаң-тозаң тұрмаған періш те 
к�ңілмен, аппақ адал сеніммен 
қарайды. Арманы – асқақ, мұраты 

Алматы облысында аймақтың су 
шаруашылығы саласын жандан-
дыру мақсатында облыстық бюд-
жет есебінен 151 миллион теңге 
к+лемінде қаржы б+лінді. 

Жаңа жыл қарсаңында облыстық 
ауыл шаруашылығы басқармасының 
басшысы Мақсұт Жапаров мемле-
кеттік және коммуналдық су шаруа-
шылығы кәсіпорындарының дирек-
торларына қажетті техни калардың 
кілтін табыс етті. Бүгінде облыстың 
су шаруашы лығы саласын дамы-
ту бағытында бірқатар іс-шаралар 
атқарылуда. Мәселен, айналымнан 
шығып қалған суармалы жерлердің 
суландыру жүйелерін қалпына кел-

Елбасы Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен Шығыс Қазақстан 
облысындағы Зырян ауданы 
мен қаласының және Батыс 
Қазақстан облысындағы Зеленов 
ауданының атауы ауыстырылды.

Шығыс Қазақстан облысындағы 
Зырян ауданы мен Зырян қаласы 
1971 жылы осы �ңірде полиме-
талл  кенішін ашқан Герасим 
 Зыря новтың құрметіне аталған. 
Осы атау ларды Алтай деп �згерту 
туралы ұсынысты �ңірдегі мәслихат 
депу таттары мен қоғам белсенділері 
ұсынған болатын. Оны жергілікті 
қоғамдық кеңес мүшелері талқылап, 
бірауыздан қолдады.

Батыс Қазақстандағы  Зеленов 
ауданының тұрғындары да бұл 
мәселеде қарап қалмады. Аудан 
атауын Бәйтерек деп ауыстыру-
ды ұсынып, аудандағы барлық 
ауыл дық округтерде жергілікті 
қо ғам дастық жиналысын �ткізді. 
Жиынға қатысқандардың 90 пайы-
зы ұсынысты қолдап, ҚР Үкіметі 

-

– зор. =р кеудеде арман, әр жанар-
да жарқыл. Мамандықтары басқа 
болса да, тілге, әдебиетке, �нерге, 
�мірге құштарлықтары басым. Олар 
�з к�ңілдерінде жүрген к�птеген 
сауалдарына жауап алды. «Егеменді 
еліміздің әдебиеті қандай? Қазір 
классиктер бар ма? Кімді оқы дер 
едіңіздер? Ербол-Меңтайлар неге 
жоқ? Бізге үлгі болатын кейіпкер бар 
ма?» деген сұрақтар бізді де ойланды-
рып тастады. Біле білсек, бұл сауал-
дар күллі қаламгерлерге қойылып 
отыр. «Алтынның бәрі жез емес» де-
гендей, қазіргі ұрпақтың бәрі бірдей 
мәңгүрт емесіне тағы бір к�зіміз 
жетті.  «Мен жастарға сенемін» 
деп, үлкен ризашылықпен қуанып 
қайттық. Осындай әсерлі сағатты 
ұйымдастырған «Тұрақты даму 
ж�ніндегі ЮНЕСКО кафедрасының» 
оқытушы-профессорлары Айгүл 
Қожаханға, Нұргүл Бергеноваға және 
осы іс-шараға атсалысқан кафедра 
докторанты Айгүл Орымбаеваға риза 
к�ңілмен алғыс айттық. Ол кісілер 
бізге осындай іс-шаралардың �туіне 
кафедра меңгерушісі Тұрсын гүл 
Базарбаеваның к�мегі зор екенін 
айтты. 

Рухани жаңғыру дейміз. Соның 
тамаша бір к�рінісі  – осындай 
игілікті істер. Бұл жас ұрпақтың 
са на  сында, жанында, жүрегінде бо-
лып жатқан жаңғыру, іштен түлеуі, 
табиғаты мен топырағын, тегін тануы 
деп сеніп қайттық.

4мина ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ,
сыншы, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі

тіру үшін халықаралық қаржы инс-
ти туттарының қаражаты тартылуда. 

Ағымдағы жылы Ескелді ауда-
ны ның суару жүйелерін қайта жаң-
ғыртуға Ислам даму банктен 1,5 млрд 
теңге к�лемінде қаражат тартылды. 
Келесі жылы мұндай жұмыстарды 
Ақсу, Алак�л, К�ксу аудандарында 
жүргізу жоспарланып отыр. Соны-
мен қатар облыстық коммуналдық 
меншіктегі апаттық жағдайдағы су 
шаруашылығы нысандарын күрделі 
ж�ндеуге жыл сайын облыстық бюд-
жеттен шамамен 1,5–2,0 млрд теңге 
қаражат қарастырылып, ж�ндеу 
жұмыстары жүргізіледі.

Айгүл БАЙБОСЫНОВА

жанындағы республикалық оно-
м а с  т и  к а л ы қ  к о м и с с и я н ы ң 
 қа рауына жіберді. Арада к�п уақыт 
�тпей Мемлекет басшысының 
қаулысымен ел картасындағы екі 
аудан, бір қаланың атауы осылайша 
қайта аталды. 

Айта кетейік, елді мекен және 
к�ше атауларын қазақшалау жұмыс-
тары жер-жерде қызу жүріп жатыр. 
Бұған дейін Павлодар облысын-
дағы Қашыр мен Лебяжі аудан-
дары Тереңк�л және Аққулы деп 
�згерген болатын.  Сондай-ақ 
алдағы уақытта Алматыда 180 к�ше 
мен 30 ықшам ауданның атауы 
�згертіледі. «Алғабас» деп аталатын 
ықшамаудандар әрқайсысы жеке-
жеке Нұркент, Ботак�з, Ақмаржан 
деп ауыстырылады.   Сонымен 
қатар  Илич,  Красноармейск, 
 Пригородская сынды атаулардың 
орнын енді қазақы танымға тән 
Керуентау, Тайбурыл, Ата толғауы 
сияқты атаулар алмастырады. 

Майя МҰРАТБЕК

Қазим ТІЛЕКҚАБЫЛАйпара ТҰРСЫНОВАМөлдір МАЙЛЫБАЕВАГүлжайна ӨЗБЕКГүлмира АМАНДЫҚОВА

еттім. Құжаттардың қазақша нұсқасын 
сұрадым. Тек кешкі 5-тер шамасында қазақ 
тілді маман алдыртып, қызмет к�рсетті. 
Неге? Себебі мен – олардың клиентімін. 
Банк менің олардан қаражат алуыма мүдделі. 
Тағы бірде интернет-дүкеннен сағат алғым 
келді. Желіде қалай сатып алу, жеткізу 
жолдарын сұрап жаздым. Орысша жауап 
берді. «Мен сіздерді түсінбеймін» дедім. Екі 
сағаттан соң қазақша жауап келді. Олар да 
тауарды �ткізуге мүдделі. Сол себепті тіл 
мәселесінде жоғары жақтан пәрмен күтіп 
отыра бермей, әр адамның осылай әрекет 
еткені тиімді. 

Дина Имамбаева: Біз к�бінесе �з құқық-
тарымызды біле бермейміз. Мысалы,   ҚР 
Конституциясының 7-бабында «Қазақстан 
Республикасындағы мемлекеттік тіл – 
қазақ тілі» деп жазылған. Сондай-ақ 
«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау тура-
лы» Заңның «Сатушының (дайындаушының, 
орындаушының)міндеттері» атты 24-бабын-
да: тауар (жұмыс, к�рсетілетін қызмет) тура-
лы, сондай-ақ сатушы (дайындаушы, орын-
даушы) туралы қазақ және орыс тілдерінде 
ақпарат беруге міндетті» деп к�рсетілген. 
Конституция мен аталған заңнамаға сілтеме 
жасай отырып, кез келген азамат �зіне қазақ 
тілінде қызмет к�рсетілуін талап ете алады. 

Айпара Тұрсынова, №132 гимназияның 
11-сынып оқушысы: Менің ойымша, тілді 
үйрену-үйренбеу адамның �зіне бай-
ланысты. Менің ұлтым – ұйғыр. Қазақ 
тілін жақсы к�ремін. Қызығамын. Бірақ 
қазақ тілі оқулықтарымызда тақырып аз. 
Мұғалімдеріміз тақырыптарды ғаламтордан 
береді. Алайда менің сыныптастарым, 
мектептегі �зге де оқушылар қазақ тілін 
білу қажет емес деп санайды. *йткені ол 
ҰБТ-да талап етілмейді. Достарымызбен 
орысша с�йлесеміз. Тіпті бізде басшылар да, 
биліктегілер де орысша с�йлейді ғой.

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АХУАЛЫ

БӘРЕКЕЛДІ!

Әр кеудеде бір арман...

Көлік кілті табысталды

Алтай мен Бәйтерек

КЕЗДЕСУ

ШАРА

болса бізге де қиын. Тағы бір мәселе, қазақ тілі 
мен әдебиеті оқулықтарында оқушылардың 
контингенті мен жас ерекшелігі ескеріле 
бермейді. Мысалы 8-сыныптың оқулығында 
жазушы =.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» 
романынан үзінді берілген. Бұл мәтіндегі 
кейбір с�здерді оқушы тұрмақ ЖОО бітірген 
маманның �зі де түсінбейді. Және де бұл 
тақырып бір сағат қана оқытылады. Оқушыға 
түсіндіріп үлгермейсіз. =сіресе жас мамандар 
орыстілді балаға жеткізе алмай қиналады. 
Оқулық құрастырғанда осындай жайттарға 
назар аударылса дейміз. 

МӘСЕЛЕ – ӘДІСТЕМЕДЕ ДЕ, 
ТІЛДІ ҮЙРЕТУДЕ ДЕ ЕМЕС, 
МӘСЕЛЕ – ҚАЖЕТТІЛІКТЕ 

Есенгүл Кәпқызы: Ағылшын тілін оқыт-
қанда тіл үйренушінің деңгейіне сәйкес 
бейімделген мәтіндерді ұсынады. Мәселен, 
біз  ағылшын тілін үйренгенде «Анна 
Каренинаның» pre-intermediate деңгейіне 
бейімделген нұсқасын оқимыз. Жаңағы «Қан 
мен терді» бастауыш деңгейге, одан кейін 
орта деңгейге лайықтап арнайы нұсқаларын 
беруге болады ғой. Біздің оқулықтарда 
бұндай жүйелілік жоқ па сонда? 

Гүлжайна �збек, №114 мектептің қазақ 
тілі пәнінің мұғалімі: Орыс мектебінде 
жұмыс істегеніме алты жыл болды. Қазақ 
тілі оқулығында жүйелілік жоқ. Мыса-
лы, былтыр 4-сынып оқушыларына бір 
авторды �тсең, биыл мүлдем басқа ав-
торды оқытасың. Бұрын білмегенімізді, 
түсінбегенімізді �зімізден жоғары оқитын 
аға-әпкелерімізден сұрап, біліп алатын едік. 
Қазіргі балалар да ондай жоқ. 3-сыныптың 
жаңа бағдарламаға  сәйкес жазылған 
кітабында берілген мәтіндегі с�здердің 
жеке-жеке аудармасы бар. Ал 2-сыныптың 
кітабында мүлдем аударма жоқ. Оқушы оны 
қайдан іздейді? К�п ата-ананың баласының 

Дос К+шім: Алып тастағаны да дұрыс 
сияқты. *йткені оның ешқандай мәні жоқ 
еді. Оқуға тапсырғанда балы есептелетін 
болса, жағдай басқа. Осыдан 5-6 жыл бұрын 
орыстілді азаматтармен кездесу �ткізгенбіз. 
Сонда бір орыс әже: «Менің екі балам 
бар. Үлкен балам қазақ тілін жақсы біледі. 
Оқыды. Дайындалды. Тестілеуден қазақ 
тілінің 25 сұрағының бәріне дұрыс жауап 
берді. Бірақ оқуға түсе алмай қалды. Ал 
оның қазақша бір ауыз с�з білмейтін жол-
дасы оқуға түсіп кетті. Себебі математика 
сияқты пәндерден жоғары балл жинаған. 
Енді мен кіші балама қазақ тілін үйрен деп 
айтпаймын. Қажеті жоқ екен» деді. Сол с�зі 
әлі есімде. 

Айсұлу Медетбекова: ҰБТ-да қазақ 
тілінен жинаған балдың есептелмеуі 
оқушылардың тілді білуіне кесірін тигізуде. 
Сосын сіздер оқулық мәселесін айтып отыр-
сыздар. Жаңартылған бағдарлама бойынша 
оқулықтардың барлығы талқылаудан �ткен. 
Сіздер сол талқылауға қатысуларыңыз ке-
рек еді. Одан кейін әр мұғалім �з сабағын 
қалай �ткіземін десе де �з еркі. Оқулыққа, 
бағдарламаға қарап қатып қалған ештеңе 
жоқ. Егер сіз жақсы мұғалім болсаңыз, тілді 
үйрету үшін небір әдістемелерді қолдана 
аласыз. Қазақ тілі сабағына қатысқан бала 
сабақ соңына дейін кемінде 3 с�зді анық 
біліп кетуі керек. Олай болмаса, сыныптағы 
40 минуттың бекер �ткені. 

Тағы бір мәселе, т�менгі сыныптың оқу-
шылары мен жоғары сынып оқушыла рының 
арасында үлкен айырмашылық бар. Мысалы, 
10-11 сынып оқушыларының ішінде қазақ 
тілін үйренуге саналы түрде бет бұратындар 
к�п. Ал 1-8 сынып оқушыларының қазақ 
тілі түгілі басқа пәндерді қалай оқитынын 
білесіздер. 

Гүлмира Амандықова, қазақ тілі пәнінің 
оқытушысы: 1995 жылдан бері шетелдік 
халықаралық компанияларда орыстілді, 
ағылшынтілді азаматтарға қазақ тілін 

дар ғой.  Менің ойымша, қазақ тілін 
қазақтілді сыныптарға қарағанда, орыстілді 
сыныптарға үйрету әдістері �те к�п. Олар 
базалық, орта, ортадан жоғары деңгей, т.с.с. 
деп б�лінеді. Тек мұғалімнің ынтасы және 
әдісі болуы керек. Мұғалім деген артист  
сияқты, сабақ бергенде жанын салуы тиіс. 
Дос К�шім аға айтқандай, сабақта ән айтуы-
на, кино к�рсетуге болады. Тіл үйренуге не 
кедергі дегенге келер болсақ, ең бастысы – 
қажеттілік. Қазір мемлекеттік қызметке тұру 
үшін қазақ тілінен тест тапсырады. Бірақ 
оның нәтижесі маңызды емес. Қанша балл 
алса да, әйтеуір тапсырса болды. Ал Заңда 
қазақ тілін ортадан жоғары деңгейде білу 
талап етілсе, олар жанталасып оқитын еді, 
тіл үйренуге қажеттілік туар еді. 

С о н д а й - а қ  қ а з і р г і  ж а ң а р т ы л ғ а н 
бағдарлама бойынша 5-сыныпта әдебиет 
пен қазақ тілі пәндерін біріктіріп қойған. 
Бұрын қалай болды? Біз орыс тілін б�лек, 
орыс әдебиетін б�лек оқыдық. Ал қазір қазақ 
тілі екеуі бірге �ткізіледі. Міне, жаңартылған 
бағдарламаның жақсы жағы да, жаман 
жағы да бар. Жаман жағы – осы. Жаңағы 
сіздер айтып отырған «Қан мен терді» 
қазақтілділердің �зі әрең меңгереді. 

М+лдір Майлыбаева,  М.Мәметова 
атындағы №28 мектеп-лицейінің қазақ 
тілі пәнінің мұғалімі: Бала бір күндегі 24 
сағатының 8:30-дан 14:00-ге дейінгі 5,5 
сағатын мектепте �ткізеді. Ал қалған 18,5 
жарым сағатын отбасында, қоғамда �ткізеді. 
Қазақ тілі сабағы күніне 40 минуттан ап-
тасына 5 рет болады. Қазір қазақ әдебиеті 
мен қазақ тілін кіріктіріп жіберген. Кітапта 
бір жазушының шығармасы берілсе, біз 
тек сол шығарманы талдамаймыз. Соның 
ішінен зат есімді, сын есімді түсіндіруіміз 
керек. Оған қоса мәтінді меңгертуіміз керек. 
Шығарманың авторына тоқталуымыз керек. 
Бірақ бір тақырыпқа екі сағат уақыт беріледі. 
Мысалы, қазақ сыныптарындағы әдебиет 
пәнінде Б.Соқпақбаевтың «Менің атым 

Аз
ам

ат
ты

ң 
су

ре
тт

ер
і



8 ANA TILI№1 (1467)
10 – 16 қаңтар
2019 жыл А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері

— 1 —
1972 жылы «Қырғызфильм» киносту-

диясы «Ыстықк�лдің алқызыл гүлдері» 
деген кинолентаны экранға шығарғаны 
бар. Ондағы басты кейіпкер Қарабалта 
атты адам еді. Фильмде ол �зі сері, �зі ба-
тыр, �зі мерген тау нояны ретінде сипат-
талады. Кейін елде Кеңес �кіметі орнаған 
соң Қарабалта Тянь-Шань тауларының 
арасына орныға бастаған қызылдар 
 заставасына жұмысқа алынады. С�йтеді 
де шекарашыларға жолбасшы қызметін 
атқарады. Келе-келе мерген бұдан да 
барқадар таппайды. Бірде Қашғариядан 
�ткен к�кнәр тасушы контрабанданы 
ұстай алмай қалған комотряд бастығы бар 
кінәні із кесуші Қарабалтаға үйіп-т�геді. 
Артынша оны қуғындап, түрмеге жабады. 
Бұған қапаланып күйінген тау нояны 
ретін тауып темір тордан қашып шығады 
да Тянь-Шанның меңіреу түкпіріндегі 
тек �зі ғана білетін бір аймаққа тар-
тады. Ол атақты Хантәңірі шыңының 
етегіндегі қырғыздардың ұмыт бола 
бастаған к�не тайпасының айылы еді. 
Фильмнің бұдан кейінгі оқиғасын баян-
дап жатудың қажеті жоқ. Себебі ол сол 
кездегі идеологиялық ұстанымға сәйкес 
�те қатты саясаттандырылған болатын. 
Оны кинолентадағы басты кейіпкердің 
жоғарыдағыдай «адасу» жолына түскен 
соң неше түрлі «Одиссей оқиғасын» 
бастан кешіріп барып қайтадан Кеңес 
�кіметін келіп тапқан «шешімінен» анық 
аңғарар едік.

Енді екінші бір туындыға назар 
аударалық. Ол – «Қазақфильм» 1984 
жылы экранға шығарған «Ақырғы ама-
нат» атты кинолентасы. Сценариін ақын 
О.Сүлейменов жазып, фильмнің түсірілуін 
кинорежиссер А.Тәжібаев жүзеге асырған 
мұндағы оқиға да Тянь-Шань тауындағы 
Хантәңірі етегінде �теді. Басты кейіпкер – 
Ораз мерген атанған сол �ңірге белгілі тау 
нояны. =ңгімені шиырып айтар болсақ, 
бұл да сол Қарабалта сияқты бетіне ешкім 
қарсы келмеген нағыз «мен атайын, сен 
тұр» дейтін ер де �р мінезді марқасқаның 
�зі. Ол да алдымен қызылдарға қызмет 
етеді. Содан кейін бұлардан опа таппасын 
білген соң ат құйрығын кесісіп, ОГПУ 
тілімен айтқанда «контра» атанып, «бан-
ды» болады. 

Осы жерде назар аударатын бір 
жайт бар. Ол – сюжеттері б�лек болып 
келгенімен, аталған екі фильмдегі басты 
кейіпкерлер – Қарабалта мен Ораз мерген 
тағдырларының ұқсастығы, оқиғаның да 
бір жерде – Тянь-Шанның оңтүстік-шы-
ғысындағы шекаралық аймақта �те тіндігі 
әрі уақытының да бір мезгілде – 1928-1929 
жылғы кәмпеске кезінде болғандығы. 

«Сонда бұл «к�шпелі сюжет» қалай, 
қайдан алынған? – деген ой келеді 
к�кейге. – Оның бастау к�зі неде? 
Қырғыз және қазақ фильмдеріндегі басты 
кейіпкер – қос мергеннің прототипі кім? 
Олар �зі �мірде болған адамдар ма, жоқ 
әлде шартты түрдегі әдеби образ әдісімен 
алынған жиынтық бейне ме?»

Б і з д і ң ш е ,  ж о ғ а р ы д а  а т а л ғ а н 
фильмдердегі оқиғалардың негізі �мірде 
болған бір-ақ адамда жатқан сияқты. 
Ол кезінде Нарынқол �ңірінде асқан 
батырлығымен, әбжіл іс-әрекетімен аты 
аңыз боп қалған Мергенбай атты қыран 
к�з, қырағы жанар қол мерген дер едік. 

Бұл кісі кім? Қандай адам болған? 
Жоғарыдағыдай тұжырым жасауымызға 
не себеп?

Енді соны айтайық.

— 2 —
Мергенбайдың балалық, жастық шағы 

қалай, қандай жағдайда �ткені, оның 
құралайды к�зге атқан мергендік қасиеті 
ел назарына ең алғаш рет қашан, қайтіп 
ілінгені туралы ешқандай дерек жоқ. 
Жұрттың бұл адам жайында білетіні үш-
т�рт-ақ нәрсе. Соның алғашқысы, оның 
1884 жылы Жетісу губерниясындағы 
Жаркент уезінің Нарынқол �ңірінде 
туғандығы. Одан кейінгі мәлімет мер-
геннің есейген кездегі шекараның арғы 
бетінен келіп дүркін-дүркін шабуыл 
жасаған барымташы қалмақтармен, ішкі 
Ресейден қоныс аударған отаршыл казак-
орыстармен, сондай-ақ НЭП, кәмпеске 
кезіндегі қызыл отрядпен қалай жан 
аямай шайқасқандығы туралы ұрпақтан-
ұрпаққа аңыз боп қалған ғажап әңгімелер. 
Ең соңғы дерек,  кеудесін ешкімге 
бастырмаған осы бір құрыш білекті, жол-
барыс жүректі жанның 1932 жылы жат 
жерде оққа ұшып, опат болғандығы. 

*зі батыр, �зі сері, �зі мерген бұл адам 
туралы, міне, осылардан басқа ешқандай 
мәлімет жоқ. Десек те, Мергенбайдың 
белгісіз, жұмбақ, к�мескі �мірбаянының 
к�п б�лігін оның ел аузындағы осы 
күнге дейін жүрген керемет әңгімелер 
к�теріп тұрғандай. Оқиғасы �те қою 
әрі адам таңданарлық сол хикаялардың 
үш-т�ртеуін баяндауға рұқсат етіңіздер, 
құрметті оқырман! Сонда кейіпкеріміздің 
кім екендігі толық белгілі болмақ. 

. . . Н а р ы н қ о л  с е л о с ы н д а  А х -
мет  Сарыбаев деген қаршыға денелі 
қағілез қарт болды. Негізгі  кәсібі 
– ұста, ол �зі �те сыпа, дегдар адам 
еді. Сол кісі 1964 жылдың қысында за-
мандасы Ш�кетай Құлболдиев деген 
қарияның үйіндегі соғымбасыға келіп 
отырып, Мергенбайдың ел аузына ең 
алғаш рет іліккен ерлік қимылы ту-
ралы мынадай әңгіме айтқаны бар. 
1904-1906 жылдардың шамасы болса 
керек. Ішкі Ресейден жаяу-жалпылап 
келген қарашекпен мұжықтар қазіргі 
Нарынқол селосы тұрған жерге жетеді 
де �здерінше оған «Охотничий» деп ат 
қояды. С�йтеді де, ес жиып, етек жапқан 

соң т�ңіректегі ауылдарға к�з алар-
тып, күш к�рсете бастайды. Сондағысы 
олардың мұндағы дүкенге қант-шай алуға 
келген қазақтардың атын үркітіп, к�шеге 
кіргізбеу, орталық базардағы диірменге 
ұн тарту үшін әкелген бидайларының 
қабын тесіп мазақтау сияқты қияңқы 
әрекеттер-тін.  Келе-келе бұлар Байынқол 
�зенінен Қызылұш жазығына қарай 
су шығаратын б�генге де иелік етіп, 
елді оған жолатпауға айналады. Еске 
түсірейік, осындай оқиғалар дәл сол 
кездері Арқа аймағында да етек алғаны, 
оны жазушылар Спандияр К�беев пен 
Сабыр Шарипов �з шығармаларында 
ашына с�з еткені мәлім. Міне, осындай 
жайт, яғни тоған құлағынан егістікке су 
бұру үшін келген қазақтарды соққыға 
жығу, орыстар орналасқан елді мекенге 
жақындаған жергілікті тұрғындардың 
малдарын бақшамызға түсті деп атып 
тастау сол кездегі Жетісу жеріндегі, оның 
қиыр бір шеті Нарынқол �ңіріндегі де 
қалыпты құбылыс еді.

Жә, сонымен, мұндағы келімсектердің 
зорлық-зомбылығы зорая береді. Олардың 
шектен шыққаны соншалық, бірде  Прохор 
деген алкеуде мұжық село іргесіндегі қара 
жолда қаннен қаперсіз кетіп бара жатқан 
аттылы қазақты қарауылға алып, нысана 
ретінде атуға дейін барады. Бұдан �ткен 
бассыздық, бұдан �ткен қорлық болмас, 
сірә. Осылай деп күйінген Ұзақ батыр (жа-
зушы М.=уезовтің 1916 жылғы Қарқара 
к�терілісі туралы жазылған «Қилы заман» 
романына басты кейіпкер болған адам – 
авт.) ақылдасып, кеңесуге елді шақырады. 

– Оншақты орыстың оспадарлығына 
бола атқа қонайын десем, ақыл тоқтатқан 
адам ретіндегі атыма ұят. Ал үндемей 
отыра берейін десем, бұлардың күн  сайын 
қанымды қайнатқан мына ит әрекеті �тіп 
барады. Бұған не дейсіңдер, жұртым? 
Намысқа басып шауып алайын ба, қай-
тейін? – дейді назаланған батыр руласта-
рына. 

Жиналып отырған ел ағалары Ұзақтың 
шалт мінезді, шорт қимыл мына әрекетін 
күтпесе керек, кесімді с�з айта алмай 
абдырап қалады. Сол кезде олардың ара-
сынан екі иығына екі кісі мінгендей зор 
денелі, к�зі шоқтай жайнаған жігіт суы-
рылып шығады да: 

– Дат, батырекесі! – деп бір тізесін 
бүккен күйі қамшысын жерге тастайды. 

– Датың болса айт! – дейді Ұзақ. 
– Бұл жерде мұжықтарға к�п бо-

лып күш к�рсетудің қажеті жоқ сияқты, 
– деп бастайды с�зін сонда жас жігіт. 
– Олай етсек, бұлардың с�зін с�йлеп, 
жоғын жоқтайтын �кімет Алматыдан 
әскер шығарары анық. Сондықтан 
қарашекпендердің  осыған дейінг і 
қысастығына біз алдымен ел ішіндегі 
бір тентектің ісі дейтіндей кішігірім 
қияңқылықтармен жауап беріп к�рейік. 
Ал, мұны, яғни переселендерге тиіп-
қашып қыр к�рсетуді маған тапсырыңыз. 
К�рейін мен олардың әуселесін. 

Тосыннан айтылған мына с�зге 

не дерін білмеген батыр жан-жағына 
қарайды. Бірақ м�ндім-м�ндім боп мүлгіп 
отырған жұрттан ж�нді жауап ала алмай-
ды. Мұны к�ріп терең күрсінген Ұзақ: 
«Жарайды, бұлай да бір әрекет жасап 
к�рейік. Мүмкін осыдан кейін олар ойла-
нып, ақылға келер» дейді. 

Осылайша батырдан бата алған 
 Мергенбай атты жас жігіт ауылына келіп 
күні бойы сайланып-қамданады. С�йтеді 
де, түн ортасынан ауа бере Текестен он 
бес шақырым жердегі Нарынқолға суыт 
жүріп кетеді. Селоға иек арта бергенде 
аласақсақтанып таң да атады. Байқайды, 
бұл күн орыстардың пасха мейрамы 
екен. «Құдай берді!» деп күбірлейді ол �зі 
�рмелеп шығып бекінген диірмен шаты-
рынан жүз метрдей жердегі шіркеуге к�з 
тастап тұрып. – Енді алаңға ел тезірек 
жиналса екен». 

Айтқандай-ақ күн к�теріле бере 
шіркеуге қарай село халқы ағылып келе 
бастайды. Бір мезетте, яғни күмбездегі 
қаңғыр-күңгір етіп қағылған қоңыраудан 
соң қолындағы шынжыр шамдалды 
түтіндеткен поп к�рінеді. Шоқынуға кел-
ген ел сілтідей тына қалады. Осы мезетте 
таңғы тымық ауаны қақ айырған күйі тарс-
тарс етіп екі рет атылған мылтық даусы 
естіледі. Сол-ақ екен шіркеу т�бесіндегі 
ағаш крест жан-жаққа жаңқа-жаңқа боп 
ұшады. С�йтеді де оның қалған ұстыны 
шиық етіп бір жағына қисая құлайды. 
Іле әуеден қаңғалақ ойнап келіп, алаң 
жиегіне топ ете түседі. Мұны к�рген поп 
сілейіп тұрып қалады. Дьякон ойбай сап 
сақалын жұлады. Ал мұжықтар болса 
есі кетіп, бала-шаға азан-қазан болады. 
Переселендер �стіп бақырып-шақырып 
жатқанда диірменнің су ағатын науасы-
мен �зенге сырғанап түскен Мергенбай 
жағалаудағы тоғайға кіріп жоқ болады.

 Шынын айту керек, ай мен күннің 
аманында қайдағы бір «басурманның» 
�здерін осыншалық басынған мына 
мазағы кәпірлердің т�бесінен жай 
түсіргендей болады. О заманда бұ заман, 
шіркеудің т�бесіндегі кресті жабайы 
қыр қазағы атып түсіріп кетіпті дегенді 
кім естіген?! Және мұның қасиетті пасха 
күнінде болғанын қарамайсың ба… Бұл 
�зі естір құлаққа ұят, к�рер к�зге жаман 
ырым ғой. Масқара!!! Естерін жиған 
соң осылай деп күйінген казак-орыстар 
жұдырығын түйе кіжініп, жерге түкіре 
тепсініп қатты қорланады. Қапаланады. 
Содан соң ертеңнен қалмай атқа қонуға, 
с�йтіп түземдіктердің тұқымын тұздай 
құртуға серттеседі де бар �шін медуха мен 
самогоннан алып, түнімен жорық әнін 
айтып сенделеді.

Таңертеңгі оқиғадан кейін: «Селода 
не болып жатыр екен?» деп қараңғы 
түсе Нарынқолға қайта айналып соққан 
Мергенбай тоғай шетінен баспалап 
қараса, мұжықтардың жоғарыдағыдай 
шала мас боп жүрген қимыл-әрекетін 
к�реді. Біраздан кейін үйлердегі от-
тар с�ніп, к�шелерде тыныштық ор-
найды. Ал біздің кейіпкеріміз болса 

түнді кірпік ілмей �ткізіп, таңның  атуын 
тағатсыздана күтеді. Ертесінде күн 
шыға арақты бастары қалғанша ішкен 
мұжықтар мәңгіріп жүріп аттарын ерт-
теп, алаңға жиналады да, жорық алдын-
да құлшылық ету үшін шіркеуге кіреді. 
Осы мезетті күтіп жатқан  Мергенбай 
�зен жарқабағындағы бақылау ор-
нынан шығып, қалақайлардың ара-
сымен селоға білдірмей келіп кіреді. 
С�йтеді де, орыстардың екі д�ңбекті екі 
жағына қойып, ортасын ұзын б�ренемен 
бекіткен мамағаш қатарларына еңбектей 
жетіп, ондағы байлаулы тұрған отыз 
шақты аттың шылбырларын кездікпен 
қиып шығады. Іле шеттегі біреуіне міне 
сала, қалың жылқыны �ткелге қарай 
дүркірете айдап ж�неледі. Сырттағы тұяқ 
дүбірінен тағы бір пәленің болғанын 
біліп, шіркеуден сүріне-қабына шыққан 
келімсектер не істерлерін білмей сілейіп 
тұрып қалады. Қарайды, алаңдағы екі-үш 
қатар мамағашта бірде-бір ат қалмаған. 
Оларды кешегі оңбаған басурман к�з 
ұшында шаңдата айдап әкетіп барады. 
Ақымақ болды деген осы. Аяқ артар лау-
сыз жорыққа шығып к�р енді…

*здерін соңғы екі күн бойы жер қылған 
мына әрекеттен ұнжырғасы түскен пере-
селендер: «Не істейміз енді?» дегендей 
ақылдасуға отырады. Шіркеу т�бесіндегі 
кресті атып түсіру… Жорыққа мінетін 
аттарды ер-тұрманымен айдап әкету… 
Осының бәрін істеп жүрген бір ғана 
дикарь… Ал олардың мұнда оны немесе 
жиырмасы келсе не болмақ? Айтқандай 
ертең әлгі зәнталақ тағы айналып соғып, 
үйлерімізге от қойып кетіп жүрмесін. 
Сондықтан басымыз аман,  бауырымыз 

ген жаушыдан сол күні ел орынға отыра 
бере естиді. Хабар тиісімен батыр жанына 
Асаубек пен Тойбай деген серіктерін ертіп 
алып, Хантәңіріні жанай �тетін Асут�р 
шатқалына қарай тартады. *йткені ол 
қалмақтардың Қытайға қайта �туі үшін 
осы жерден басқа жолмен жүрмейтінін 
және барымташылардың сәскеде айдаған 
жылқыны таң ата сол асуға жеткізетіндігін 
дәл болжайды. С�йтіп, қуғыншылар 
жетектеріндегі аттарына ауысып міне 
отырып, жерге жарық түсе бастағанда 
діттеген тұсқа жетеді де жақсылап тұрып 
бекінеді. К�п ұзамай күн шығып, барым-
ташылар да к�рінеді. Топтың алдында ала 
тақиясын шыт орамалмен баса тартып, 
қаусырмалы сырма шапан киген бір адам 
ноқталанған кәрі айғырды тақымға сала 
тартып, сол арқылы қалың жылқыны 
шұбырта ертіп келеді екен. Оны ұзақ 
бақылаған Мергенбай бір мезетте: «Мы-
нау мұсылман баласы болып шықты. 
Қалмақтарға жалданған қашғарлық-ау 
шамасы. Қанын мойнымызға жүктемейік. 
Ескерту ретінде оның иығындағы мылтық 
бауын жұлдыра атайық. Қаруы жер-
ге түссе, бізге қауіп т�ндіре қоймас» 
дейді де, жолбасшы сартты ұзақ к�здейді. 
=ңгіменің тоқетері, жылқының алды 
шатқалдан шығып, асуға да к�теріледі. 
Ала тақиялы қашғарлық қалың қойтастың 
арасында бекініп жатқан бұларға елу 
қадамдай тақап келеді. Міне, осы уақытта 
батыр шүріппені басып қалады. Сол-ақ 

фильмдегі Шальдиннің 1924-1930 жыл-
дары Жаркент-Нарынқол линиялық 
 шекара заставаларының бастығы міндетін 
атқарғаны, ал жергілікті жағдайды 
жақсы білетін Мергенбай батырдың 
сол кезеңдерде оған к�мекші болғаны 
анық-тын. Бірақ… иә, бірақ кейін қызыл 
командир мен тау ноянының арасында 
түрлі түсінбестіктер туып, олардың жолы 
екіге айырылғаны тағы шындық. Оған 
себеп болған Кеңес �кіметінің 1928-1930 
жылдардағы кәмпеске, НЭП секілді 
солақай саясатындағы содырлықтар 
еді. Бұл науқандар бойынша алдымен 
ауқатты адамдардың мал-мүлкі күшпен 
тартып алынып, олардың отбасылары 
басқа жаққа зорлықпен жер аударылды. 
Содан соң орташа шаруаларға кезек 
келіп, бұл бейшаралар ет, жүн, астық 
салығының астында қалды. Тіпті аң 
мүйізі мен мал сүйегін жинап �ткізу 
керек деген жоспардың да шыққанын 
қайтерсің. Осындай сорақылықтың 
салдарынан ел аз ғана уақыттың ішінде 
қолындағы бірді-екілі ірі қара мен қой-
ешкілерінен айырылып шыға келді. 
Кезек әр үйдегі аяқ артар жылқы малына 
да жақындаған. Міне, сол кезде: «Ат – 
қанатым!» деп білетін қазақ бұл қорлыққа 
шыдамады. Шолақ белсенділерге: 
«Білгеніңді істеп ал» деген наразылық 
ретінде олардың бір б�лігі іргедегі Қытай 
жеріне ауа к�шсе, екінші тобы Тянь-
Шань тауының сілемдеріне сіңіп кетіп 
жатты. *кімет бұларды «банды» деп 
атады. С�йтті де, қашып-пысқан мұндай 
бейбақтардың сары ізіне ш�п алып түсіп, 
оларды ұстаған жерінде с�зге келтірмей 
атып, асуға кірісті.

Мергенбайға  Кеңес  �кімет ін ің 
б ұ л  қ а т ы г е з д і г і  ұ н а м а д ы .  О н ы ң 
жоғарыдағыдай бассыздыққа  шы-
д а м а й ,  � з і н і ң  і ш к і  н а р а з ы л ы ғ ы н 
Жаркент-Нарынқол линиялық шекара 
заставаларының бастығы Шальдинге 
ашық айтатыны, міне, осы тұс. Сол сол-
ақ екен бұрынғы «керемет із кесуші», 
«комотрядтың таңдаулы жолбасшы-
сы», «совет қызыләскерлерінің сенімді 
серігі» деп дәріптеліп жүрген жан отырса 
опақ, тұрса сопақ болады да қалады. Еске 
түсірейік, «Ыстықк�лдің алқызыл гүлдері» 
фильміндегі тау нояны Қарабалтаның 
Кеңес �кіметіне бір-ақ күнде сенімсіз 
боп шыға келетіні бар емес пе? Міне, 
Мергенбайдың басындағы жағдай да 
тура сол оқиғаның нақ �зі еді. Содан 
қойшы, уақыт �те келе бір күні Сарыжаз 
комендантының бұйрығымен жорыққа 
қатысудан шеттетілген, екінші күні қару 
ұстап жүру құқынан айрылған біздің 
кейіпкеріміздің заставадан кетуінен басқа 
жол қалмайды.

Мергенбай үшін енді бір-ақ үміт 
қалған еді. Ол – тәркілеу мен салықтан 
зәрезап болып, артельге бірігуден бас 
тартқан, с�йтіп, Тянь-Шань сілемдерін 
сағалап отырған қандастарына барып 
қосылу-тын. С�йтіп, қызылдар қырып 
тастамай тұрғанда оларды жинап, арғы 
бетке к�шіруге к�мектесу болатын. Осы 
мақсатпен батыр 1929-1932 жылдары 
жат жерге кетуге тәуекел еткен жеті 
к�шті  шекарадан аман-есен алып �теді. 
Солардың ішінде жұрттың осы күнге 
дейін аңыз ғып айтатыны Мерген-байдың 
80 түтіннен тұратын алтыншы к�шті 
ұйымдастырып, соған жолбасшы болған 
сапары. =р отбасында 3-4 жан бар деп 
есептегеннің �зінде 300 қаралы адамды 
құрайтын, 800-ден астам малы бар 2-3 
ауыл Қақпақ аңғарын бойлай жоғары 
�рлегенде бұлардың соңына мұздай 
қаруланған 30 шекарашы түсіп кеп береді. 
Бірде атысып, бірде із адастырған бұлар 
Сарықолатқа жетіп, одан Бозымбай 
сайына аяқ іліктіреді. Осыдан кейін 
Тұйықашаға бұрылады. Қанша алдау-
сыратса да комотряд қашқындардың 
соңынан бәрібір қалмай қояды. Ақыры 
к�ш Асут�рге келеді де қос қапталы қалың 
қар, қарсы беткейі к�к мұз аңғардың 
түкпірінде не ары, не бері жүре алмай 
тұйықталып қалады. Не істеу керек? 
Жағдайды ой елегінен тез �ткізіп үлгерген 
Мергенбай алдымен қолында қаруы 
бар 18 адамды к�штен екі ша қырымдай 
жердегі шоңғал тасты мүйіске тосқауылға 
қояды. Содан соң епті, қиымылы ширақ 
деген 30-40 жігітті тағы да іріктеп алып, 
қолдарына балта, шот береді де дереу 
асудың мұзды қапталынан адамның 
аяқ ұшы тұратындай кертпеш-кертпеш 
ойық жасауға жұмылдырады. Ал қалған 
қатын-қалаш, бала-шағаға комотряд 
келіп қалмай тұрғанда сай табанына ба-
рып, мол ғып отын жинап әкелуге әмір 
береді. 

Туған жерден босқан ел қу жандары 
үшін осылай арпалысады. Келесі күні 
сәске түсте аттары әбден болдырған, оның 
үстіне адасып барып ізді қайта тапқан, 
с�йтіп әбден ит сілікпесі шыққан шека-
рашылар отряды қара к�рсетеді. Бұларды 
тосқауылдағы мергендер тобы алыстан 
жасқай атып, сай аузына маңайлатпайды. 
Екі жақ аңдысуға к�шеді. 

Осы жерде комотрядқа жолбас-
шы болып келе жатқан із кесуші жігіт 
командиріне: «Қашқындардың осынша 
адам, осынша малмен ақ қар, к�к мұз 
жапқан мына тұйық сайда жата беруі 
мүмкін емес. Екі-үш күннен кейін олар 
жағарға отыны, мал жаяр �рісі жоқ жер-
ден �здері де безіп шығып, бізге келіп 
беріледі. Сондықтан сол сәтті асықпай 
күтейік» деп кеңес береді. Ал бұл ме-
зетте к�штегілер қызу тірлік, қиын 
жұмыс үстінде еді. Атпал жігіттер қарлы 
асуға алдымен екі қатар етіп адам аяғы 
тұрарлық ойықтар жасап шығады. Содан 
соң сол баспалдақтардың ортасындағы 

бүтін тұрғанда «сауға» деп араға елші 
салайық.

Осындай шешімге келген село общи-
насы ертесінде поп пен сол т�ңіректегі 
қазақтардың Нарынқолдағы жалғыз 
тамыры Николай Набоковты (бұл кісі 
1902 жылы неміс ғалымы Г.Мерцбахердің 
Хан тәңірі шыңын зерттеуге келген са-
парына жолбасшы болған адам – авт.) 
Ұзақ батырдың ауылына араағайындыққа 
жібереді.

– Құдай біреу… Біз оның күнәһар 
пенделеріміз, – дейді тарантастан рясасын 
шұбалта түсіп жатқан дінбасы Ұзаққа. – 
Мұжықтардан бір қателік �тті. Енді ондай 
жағдай қайталанбайды. Басбұзарларды, 
қазақтарға  қияңқылық к�рсеткен 
тентектерді тиямыз дейді село общинасы. 
Осы с�зіме сеніңіз, батыр. Бұл біздің шын 
уәдеміз. Анттан аттасақ, қарғыс атсын! 
Міне, крест… Міне,  Христос!

…Білетіндердің, айтуынша, Ұзаққа 
керегі де осы с�з болған сияқты. *йткені 
ол кезде переселендердің артында 
олардың с�зін с�йлеп, жоғын жоқтайтын 
�кімет тұрды емес пе? Жергілікті қазақтар 
тарапынан сәл қарсылық сезілсе, губер-
натор Верныйдан әскер шығарып, елді 
қанға б�ктіруі бек мүмкін еді. Осыны 
сезіп, білген Ұзақ мәселені ушықтырмай, 
поптың кешірім с�зін қабыл алып, 
мұжықтардың жылқыларын �здеріне 
қайтартып бергізген екен. Содан бастап 
Мергенбайдың есімі ел аузына ілігеді. 
Қазақтар орыстармен тамыр болып, 
бейбіт �мір сүруге к�шеді.
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Осы біз қит етсе: «Орыстан к�рген 

қор лы ғымыз-ай!…», «Бұлардың бізге 
істемегені бар ма-ай…» дейміз. Дұрыс қой, 
бірақ ол кездегі қазақтар үшін басқа ұлттар 
да оңай жау болмаған. Оған мәселен 
Маңғыстаудағы адайлар Үстіртте ғасырлар 
бойы түркімендермен қалай шайнасып 
�тсе, Жетісудың Тянь-Шань тауларындағы 
албандардың да қырғыздармен, одан 
қала берді қалмақтармен нақ осы-
лай арпалысқаны анық дәлел. Мұны, 
әсіресе шекараның арғы бетінен сай-
ланып келіп, қандастарымызды қан 
қақсатқан қалмақтардың небір сұмдық 
әрекеттерінен к�руге болады. Дәл сондай 
бір жағдай 1915 жылы Нарынқолдың 
Сырт жайлауында болған. Оқиға қалай 
басталған дейсіздер ғой... Айтайық.

Бір күні Ұзақ батыр �зінің жора-
жолдастарымен қырғыз еліндегі үлкен 
тойға аттанады. Мұны ел ішіндегі жан-
сыздардан алдын ала біліп алған Қытай 
шекарасындағы қалмақтар тұтқиылдан 
келіп, бейқұт жатқан ауылға б�рідей 
тиеді. Олардың қатігездіктері сондай, 
�рістегі үш үйір жылқы мен желідегі 
отызға жуық құлынды биені былай 
қойғанда, тігулі тұрған киіз үйлердің 
жасау-жабдықтарын да түк қалдырмай 
сыпырып алып, туырлық пен басқұрға 
дейін үптеп кетеді. Бұл оқиғаны ойда ш�п 
шауып жатқан Мергенбай жайлаудан кел-

екен сырма шекпеннің иығынан бұрқ 
еткен мақта үлпектерімен бірге мылтық 
бауы да қоса қиылып, иесінің арқасынан 
сусыған винтовка ат тұяғының астындағы 
тасқа сақ ете түседі. Қаруынан айырылған 
қашғарлықта ес қалмайды. Иығын бір 
қолымен баса ойбайлаған күйі кері 
қашады. Атыс басталады. Ақыры т�рт 
қалмақ оққа ұшып, қалғандары сауға 
сұрайды. Тізе бүгіп, қолға түседі. Оларды 
Ұзақ батырдың ауылы к�пке дейін ит 
сілікпесін шығара жалшылықта ұстап, 
кейін арғы беттен ат-шапан айыбын тар-
тып келген іздеушілеріне қайтарып берген 
екен. Ал Мергенбайдың «жұлдырып ату» 
тәсілін содан кейін аталмыш аймақтағы 
ешбір адам қайталай алмапты деседі 
үлкендерден бізге жеткен әңгіме.
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1967 жылдың жазы. Он т�рт жастағы 

бала кезім. Қазан т�ңкерісінің 50 жылдығы 
жақындап келе жатқан уақыт еді. Міне, 
осы мерекенің қарсаңында Нарынқол 
ауданында «Үш ұрпақтың кездесуі» атты 
үлкен бір мәдени шара �тті. Сонда ғой 
біз, ауылдың қарасирақтары, тұңғыш 
рет �зіміздің �ңірден шыққан Бердібек 
Соқпақбаев,  Мұқағали Мақатаев, 
 Тельман Жанұзақов секілді ақын-жазушы 
ағаларымыз бен Нүкетай Мышбаева 
сияқты әртіс әпкемізді жүзбе-жүз к�ре  ті-
німіз. Ол кісілердің сол сапарынан есімде 
қалғаны бұл жерлестеріміздің елге жай 
келмей, �здерімен бірге «Қазақ фильм-
нің» «Арман атаман», «Қилы кезең», 
«=н қанатында» деп аталатын су жаңа 
киноленталарын қоса әкелгендігі еді. 
Осылардың ішінде ауылдағы ата-әжеле-
рімізге ерекше ұнап, к�ңілдерін кере-
мет толқыныс сезіміне б�легені «Қилы 
кезең» к�ркемсуретті фильмі болды. 
Себебі картинадағы қол пулеметтерді атқа 
теңдей артып тау жоталарына тосқауыл 
құрған комотряд жауынгерлері, застава 
шолғыншыларының к�зіне түспес үшін 
қолат-қолатты қуалай арғы бетке үдере 
к�шкен қаймана жұртты Қытай жеріне �те 
берер кезде қанжоса ғып қырып тастаған 
шошақ шлемді қызыл әскерлер.., бәрі-
бәрі де олардың бала кездерінде к�збен 
к�рген жайттары, тіпті кейбіреулерінің 
тікелей бастан кешкен оқиғалары бо-
латын. Осы ащы �мір суреттерін к�ре 
отырып, біреуінің әкесі шекарада оққа 
ұшқан, екіншісінің туысы арғы бетке 
�тіп кетіп, атамекеніне орала алмай аһ 
ұра к�з жұмған бұл шерменделердің: 
«*й, мына Шальдин деген комисарың 
біздің Сарыжаз комендатурасын салған 
кәмәндір ғой…», «Ал анау к�шкен жұртты 
тау асырып әкетіп бара жатқан жолбасшы 
Мергенбай батыр емес пе?» деп қараңғы 
клуб залында отырып күбірлескен с�здері 
әлі күнге дейін құлағымнан кетпейді.

Иә, 1932 жылдың дүрбелеңін бала 
кездерінде к�ріп қалған, с�йтіп, арада 
30 жыл �тсе де оны әлі ұмыта қоймаған 
ауылдастарымның бұл болжамында с�з 
жоқ бір негіз бар еді. *йткені аталған 
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ашық жердің ұзына бойына к�штегі киіз 
үйлердің туырлығын кесіп-кесіп, мұзға 
сырғымайтындай етіп жапсыра т�сейді. 
С�йтеді де, осы жұмыстың бәрі біткен 
соң Мергенбай бүкіл жұртты жоғарыдағы 
қолдан жасалған кертпеш-кертпеш 
баспалдақтарға қос қатар етіп тұрғызып, 
ортадағы қылдай «киіз соқпақпен» бар 
малды бір-бірлеп демей айдатады. *стіп 
отырып к�ш аман-есен таудан асып 
кетеді. Бұл мезетте комотряд адамдары 
сайдағы мүйістің ар жағынан сыздықтай 
к�терілген түтінді к�ріп: «Қашқындар 
ешқайда кетпеген екен ғой. К�п ұзамай 
�здері келіп берілер» деп алаңсыз оты-
ра береді. Осылайша бір, екі күн �теді. 
Үшінші күні жылтылдап жанған от та 
�шіп, беткейді к�лбеген түтін де сейіледі. 
С�йтіп, т�ңірек жым-жырт күйге түседі. 
Бұған сезіктенген шекарашылар ақырын-
ақырын баспалап келіп қараса, аңғарда 
жан жоқ, ешкім қалмаған. Жұртта тек 
к�з алдау үшін жаққан от орындары ғана 
қараяды. Қызыл әскерлер қашқындардың 
мұз үстіне т�селген киізбен, балта, шотпен 
ойып жасаған тепкішектермен асудан 
баяғыда асып кеткенін к�ріп, сандарын 
бір-ақ соғады. 

Қазақтардың таулы асулардағы мұз 
белдерден мал-жанының табанына киіз 
т�сеп �туі... Бұл ойдан шығарылған 
әңгіме емес, құрметті оқырман. Ол 
жаугершілік замандарда �те к�п болған 
оқиға. Бұған Орталық Азияны зерттеген 
саяхатшылардың жолжазбаларындағы 
мысалдарды былай қойғанда, қадірменді 
қариямыз Халифа Алтай атамыздың «Ал-
тайдан Анадолыға дейін» деген еңбегіндегі 
деректерді дәлел ретінде келтіруге болады. 
Сонда ол кісі 1948 жылы Қытайдың 
Барк�л аймағынан ауған қазақтардың 
Гималай тауына келгенде жоғарыдағыдай 
әдіспен мұзды асудан аман-есен асып 
түскенін егжей-тегжейлі жазған. 

Жә, сонымен, біз енді кейіпкеріміздің 
атамекенге келген ең соңғы сапа-
рын айтайық та сонымен әңгімемізді 
аяқтайық. Бұл Мергенбайдың тәркілеуден 
қашқан елді арғы бетке �ткізудегі жетінші 
к�ші еді. Оқиға 1932 жылдың күзінде 
болған. Батыр соңына ерген 30 түтінді 
бұл жолы шалғайдағы Хантәңірі етегі 
арқылы емес, т�те асу – Ойқарағай 
 тауымен алып жүреді. Үріккен ел Жабыр 
қырқасынан аса бергенде к�шке арып-
ашқан екі жігіт келіп қосылады. =ңгіме 
т�ркініне қарағанда олардың да ойы 
 шекара асып кету екен. Жұрт жәутеңдеген 
кейіптегі бұл екеуінен күдіктенбейді, 
қайта мүсіркеп қатарларына қосып ала-
ды. К�ш таң ата Қасаң қиясынан �тіп, 
Қытай жеріне аяқ басады. Осы жерде 
қалмақтардың тосқауылына тап болып, 
атыс басталады. Шайқаста Керімбала 
деген кемпірдің ұлы Нұр оққа ұшады. 
Мұны к�рген  Мергенбай: «Қап, мына ит 
қалмақтың қапыда біреудің жалғызын 
жайратқаны-ай... Атыңдар, аямаңдар 
кәпірді! Қырыңдар!»деп �зі де қарсы 
жақтағы қалың топқа қарай жүрелей 
отыра қалып, бірнеше оқ шығарады. 
Бір кезде мылтығының шаппасын тарта 
беріп: «Е-е-е...» деп шалқалай береді. 
С�йтеді де, қайран ер тілге келмеген күйі 
жүріп кетеді. 

Ел аузынан бізге жеткен әңгіме 
бойынша оқ батырдың жауырынынан 
тиіп, ішек-қарынын талқандап кеткен. 
Сұмдығы сол, ажалдың алдынан емес, 
артынан орағытып келгендігі еді. С�здің 
тоқетері, Мергенбай ту сыртынан атылған 
оқтан мерт болған. Ал ту сырт деген с�з 
к�ш, к�штің іші емес пе? Жұрт осы күнге 
дейін бұл қазаны үдере ауып бара жатқан 
елге Жабыр қырқасында кездейсоқ 
қосылған екі жігіттен к�реді. «ОГПУ-
дің әдейі дайындаған жансыздары екен. 
Мергенбайды ту сыртынан атқан солар» 
деседі олар. 

— 5 —
Міне, Мергенбай осындай адам 

болған. Мақаламыздың басында айтылған 
«Қырғызфильмнің» «Ыстықк�лдің 
алқызыл гүлдері», «Қазақфильмнің» 
«Ақырғы аманат» киноленталарындағы 
оның прототипі (ол болмаған күнде 
сюжеттік елесі) желі тартып жатуы әбден 
мүмкін. Бұлай деуімізге мынадай жайттар 
себеп болып отыр. Бірінші, оқиғаның 
жері жағынан бір аймақта, уақыт м�лшері 
ж�нінен бір кезеңге сәйкес келуі. Екінші, 
бұл �ңірдегі қазақтар қырғыздармен 
баяғыда да, бүгін де үйі аралас, қойы 
қоралас болып келе жатқан жұрт. Міне, 
т�скейде малы, т�секте басы қосылған 
осы к�рші ел адамдарының Мергенбай 
батыр туралы әңгімелерді естіп, білмеуі, 
ол қырғыз кинематографистеріне ой 
салмауы мүмкін емес. Үшінші, ақын 
 Олжас Сүлейменовке келер болсақ, оның 
жас кезінде Хантәңіріні символ тұтып, 
оны �зінің творчестволық кредосына 
айналдырғаны, бірнеше мәрте альпи-
нистермен атақты шың етегіне барып 
қайтқаны белгілі. Оған Олжекеңнің 
«Қыш кітабы» жинағындағы диалогтары 
мен «Құс күні» әңгімесіндегі оқиғалар 
анық дәлел бола алады. Міне, сондай 
сапарларда ақын жергілікті жұрт  аузынан 
Мергенбай туралы әңгімелерді естуі ғажап 
емес. Оған оның әкесі, Алматы облыстық 
газетінің редакторы болған, Жетісу 
�ңірінен мол хабары бар адам =бекеңнің, 
=бдуәли Қарағұлов ақсақалдың да қозғау 
салуы мүмкін. Осыдан келіп «Ақырғы 
аманат» киносценарийінің тууы табиғи 
заңдылық.

Тау нояны Мергенбай... Бұл �зі Тянь-
Шань сілемдерін к�п жылдардан бері 
кезіп жүрген ертегі еді. Сол ертегінің біз 
білетін бір елесі осы.

Бұл бергі тұс. Арғы ноғайлы дәуі рін-
дегі билер болса талай-талай хандарды 
�з қолдарымен тақтан тайдырып, қалың 
елді жатқызып, тұрғызған. 

Сыр бойындағы =йтеке дәстүрінің 
жалғасы – ілгерідегі Сартай, берідегі 
Жетес,  Сапақ,  Бәймен, Былшық, 
кейінгі  Бекетай, Бекарыстан,  Сердалы, 
Құлбарақ тәрізді билер қауымы да 
қомақты. 

=діл билігі, талай-талай тапқыр 
с�здерімен ел есінде сақталып қалған 
татыран Тәбекен осы шоғырдың 
ілгергі жағында, �ңірге орыс �кіметінің 
ықпалы дендей қоймаған, қазақтың 
әрі-сәрі бас иесіз қалған кезеңі 1740-
1830 жылдар аралығында �мір сүрген. 
Бұл кезде Сырдың т�менгі етегіндегі 
қазақтарға Хиуаның айтарлықтай 
ықпалы бар.  Бидің талай-талай 
т�реліктері мен даулы тұстарда айтқан 
тоқтау с�здері бізге түгел жетті деп 
ешкім кепілдік бере алмайды, десе де 
қолда бар деректердің �зі Тәбекеннің 
халық жоғын жоқтаған батыл адам 
болғандығын аңғартады. 

Тәлтекем Сапақ би, Шекті Нияз және 
Ш�мекей =йбек Тәбекеннің үйіне қонақ 
болыпты дейді бізге жеткен әңгіменің бір 
парасында. Билердің бастары қосылған 
соң ой саралап, с�з жарыстырмақ. 

– Бақыт деген не? Кемдік деген не? 
Құлазу деген не? – деп Тәбекенге сұрақ 
қойылыпты. Сонда Тәбекен тосылмас-
тан былай деген екен: 

– Ер басында бақыт бесеу, кемдік 
үшеу, құлазу т�ртеу болады.

Астыңда атың жүйрік болса,
Жалғанның пырағы, 
Алғаның жақсы болса, 
Үй мен қонақтың тұрағы. 
=кең – асқар тау,
Шешең – қайнар бұлақ. 
Балаң жақсы болса, 
Екі к�здің шырағы. 
Міне, бес бақыт деген осы. 
Атың шабан болса, 
Жалғанның азабы. 
Алғаның жаман болса,
Дүниенің дозағы. 
Балаң жаман болса, 
К�рінгеннің мазағы. 
Міне, үш кемдік деген осы. 
Қалың ел к�шсе, 
К�л құлазиды. 
Қаптаған мал кетсе, 
Бел құлазиды. 
Нарқын білмесе, 
С�з құлазиды.
Қатынынан айырылған, 
Шал құлазиды. 
Міне, т�рт құлазу деген осы, – деп 

түйіндеген екен. 
Бірде =лім, Ш�меннің басшылары-

мен болған бір мәжілісте Жанғазы хан: 
«Маған Хиуа ханы сыйлады» деп, жұртқа 
үстіндегі к�рнекті шапанды қайта-қайта 
к�рсетіп, күпсіне беріпті. 

Мақтануын қоймаған соң Тәбекен 
би: 

– Тақсыр хан, шапаныңыз мақтауға 
тұрарлық екен. Маған бере тұрыңыз, киіп 
к�рейін, – дейді.

Шапанды киіп ап, үн-түнсіз отыра 
береді. Қаумалай отырған жұртта ләм-
мим жоқ: 

– Немене жақтарың қарысып қалған 
ба? Хан ием бір олжасын сарқытқа берген 
екен, неге құтты болсын айтпайсыңдар? 
– депті жұртқа. 

Сонда барып бірінен кейін бірі:
– Тәке, шапаныңыз құтты бол сын. 

*зі сізге қона кеткендей әдемі тігілген 
екен. Жарасып тұр. Игі лі гіңізге киіңіз, – 
деп жамырай ж�не ліпті. 

Ханға қараса, бір ауыз с�з айта алмай, 
үндемей отыр. 

Қайыптан =білғазы, =білғазыдан 
Шерғазы, Шерғазыдан Арынғазы, 
Жанғазы, Б�рі деп к�рсетіледі. 

Тарихшы Талас Омарбеков «1815 
жылы Жанкент маңындағы қазақтар 
Арынғазыны хан к�терді» деп отыр. 
«Жанкент маңындағы қазақтар» не-
гізінен Кіші жүздің =лім тармағы. Және 
де әлдебір хан бекітпеген, Арын ғазыны 
қазақтардың �здері хан к�терген. 

Алайда билікте ұзақ тұруды жазба-
ды. Біріне бірі жау екі мемлекет билікке 
талас Қайып ұрпақтарын да біріне бірін 
бітіспес дұшпан етті. 

Кіші жүз қазақтарына біраз уақыт 
хан болған Шерғазының үлкен ұлы 
Арынғазы барынша бейтарап саясат 
ұстанды да қазақтардың жоғын жоқтап 
Хиуаға жақпай қалды. Патшаға арқа 
сүйегісі келеді. Тумысынан жігерлі де 
қайратты адам болатын. Бұл сұлтан 
туралы ауыз әдебиеті де, зерттеушілер 
де бір пікірде. «Арынғазы қырғыз 
сұлтандарының ішіндегі шын мәніндегі 
патриот, жоғарғы деңгейдегі �те таза 
да шыншыл адам» деп жазған тарих-
шылар. Орыс �кіметіне арнайы барып, 
бұны құбыжық етіп к�рсеткен туыста-

Орыстар бұны барымташы қарақ-
шы деп біледі. Соған қарамастан сұл-
тан ретінде қазақтарды басқару ісіне 
тартуға да кетәрі емес.

Жанқожаға ілтипаты бар, батырға 
іштартады. 

Кейін 1860 жылы Жанқожаны 
�лтірген соң, бұл дәйексіз сұлтанды 
жетелеп алып барып орыс қызметіне 
�ткізген Елікей Қасымов. 

Шежірешілердің к�рсетулерінде, 
Жаманақтан (Шекті) Шыңғыс, *ріс, 
Баубек. *рістен екі бала – Есенәлі, 
Айдарбек, Айдарбектен т�рт бала – 
Татыран, Күлік, Алтынбай, Ардана. 
Айдарбектің үлкені Татыран. Татыран 
ақ, қара боп екіге б�лінеді. Тәбекен би 
қара Татыранның *тебай аталығынан. 

Айдарбектен тарап, еліне ие болған 
елеулі тұлғаларды атауға келгенде 
Ақпан, Жәңке, Сары батырлармен 
бірге *кім, осы Тәбекен, Қожан, Беке-
тай, Алданазар, Шаптыбай, Молдабек, 
Мақан билерді б�ліп к�рсетеді қарт 
шежірешілер. 

Аласапыран заманда бір атаның 
балаларының бір аймақта тұрып, 
түтін түтетіп қорымдас отырулары-

– =, олай болса, мына би ағаңның 
саған айтар бір �тініші бар. 

– Ол қандай �тініш?
– Анау Ш�мекей ағайынның Бақа 

биі мені талай жерде тобықтан қағып 
жүр. Соны к�п алдында бір сүріндіруге 
қалайсың?

– Мақұл, аға, айтқаның болсын, – 
дейді Барымбет. 

Қазалыға жеткен соң ояздың 
мәслихаты �тетін ақ ордаға кіреді. Іші 
адамға лық толы. Бәрі жайғасып оты-
рып алған. Аяқ басар жер жоқ. Кірген 
бетте Барымбеттің к�зі т�рде т�бедей 
болып отырған Бақа биге түседі. Ор-
таны қақ жара бидің жанындағы адам-
ды ығыстыра, бидің оң тізесін баса, 
ырғала-жырғала жайғаса кетеді. Оны-
сын жақтырмай, алара қараған Бақа 
биге:

– Амансың ба, би аға, 
Жамбасыңды жи, аға. 
Ұнамады ма, отырысым, 
Би аға, сенің ояңа. 
Тағы бір мәрте ырғалсам, 
Орын да болар анау 
Босағада қалған ағама, – деген екен 

Барымбет. 
Бақа би босағада күліп тұрған 

 Алданазарды к�ріп: 
– =, мына пәле сенен келген екен 

ғой. Айбарбектің тілден ұшынған бір 
сақауының орнын екінші бір сақауы 
басқан екен, – депті. Сонда Алданазар: 

– Халқым айтса айтқандай бар 
екенсің, Барымбетім, – деп, Бақа биден 
есесін қайтарған Барымбетке к�ңілі 
толып, риза болыпты. «Барымбеттің 
отырысы» содан қалған деседі жұрт.

Бақа бидің сақау деп отырғаны –
Тәбекен. Тәбекеннің тілінің мүкісі бар 
адам екен. Алғаш с�з бастаған кезде 
тұтығып, тұтығып алады да әрі қарай 
кідірместен жосыла ж�неледі. Соны-
сын бетіне басып, кідірткісі келген-
дерге: «Екі күн айтсам да �зім айтамын 
деп» реті келгенде ешкімге дес бермей, 
ойын �зі жеткізеді екен.

Ұмытпасам, 1974 жылы (Ол кез-
де аудандық партия комитетінде 
қызметтемін – М.Қ.) Қазалы ауда-
нында жаңадан үш бірдей кеңшар 
құрылды. Бірінен бірін алды, бірінен 
біріне қосты. Солардың екеуіне – 
«Майдак�л», «Құмжиек» – бұрынғы 
қоныс  атауы бұйырды да Аралмен 
шекара лас сол ауданға тиесілі шаруа-
шылыққа ұраншыл саясиланған 
дәстүрмен «Жаңақұрылыс» аты берілді. 
Пәлендей оза шаба қоймаған бұл 
кеңшар кешеге дейін �лместің күнімен 
қалқиып тұрған. Бүгіндері кеңшардың 
�зі жоқ. Қағазға түсіп қалған сол атау әлі 
тұр. «Жаңасы» болса �зінен �зі к�нерді, 
«құрылысы» бас егесі Кеңес �кіметімен 
бірге мәнін жоғалтқан. Бүгіндері әлде-
қашан мағынасынан айырылған сол 
атау жергілікті тұрғындар үшін к�зге 
шыққан сүйелдей. Ал құдайшылығына 
келер болсақ, Сырдарияның т�менгі 
ағысы, батыс беті ұлы теңіз, арқа жағы 
Қарақұм болып келетін елді мекенді 
ешкім де емес осы жергілікті қазақтар 
анығы екі ғасырдан бері жайлап келеді. 
Бір мәпақа – балық, екіншісі ата кәсібі 
– мал шаруа шылығы болса, үшінші 
кәсіп – жер �ңдеп, егіс салу. Қопарып 
тастайтын техника атаулы атымен 
жоқ кезде ел болып жұмылып маңдай 
терлері тамшылап кетпен, күрекпен 
қолдан тұрғызған Ақб�геттің сілемдері 
әлі тұр.Колхоздастыру кезінде ар-
насы одан әрі қолдан кеңейтіліп, 
ел игілігін к�рді. Осы арнаның бір 
сағасы «Тәбекен» арығы деп аталады. 
Хан�ткел маңындағы екі бірдей к�л де 
бидің атында. 

=ңгіме ұзап кетер, оның да үстіне 
дәл осы елді мекеннен түлеген халық-
тың мұңын мұңдап, жоғын жоқтаған 
би, батыр, шешен, кейінгі кездегі 
қоғам тіршілігіне араласқан талай 
аза маттардың аттарын тізбелемей-ақ 
қоялық. 

=лемге әйгілі боп кеткен Арал 
апатының дәл кіндігінде, талай-та-
лай табиғи теперіштерге т�теп беріп, 
қасиетті топырақтан табан тайдыр-
май отырған жергілікті жұрт, с�здің 
тура мағынасында, аптабына күйіп, 
суығына тоңып,  теңізд ің  небір 
құқайларын бастарынан қайсарлықпен 
�ткеріп, осы жерді к�ктетіп, к�гертіп 
отырған, бейнеткеш те т�зімді к�ңтерлі 
халық бар.Бұлардың тілектері жерде 
қалмауы тиіс. 

Осы жергілікті тұрғындардың  саяси 
мәндегі «Жаңақұрылыс» атауын бергі 
ұрпақтары жасы да үлкен, жолы да 
ұлық, сүйегі жатқан атамекені, Тәбекен 
би атына аудартып ала алмай құзырлы 
мекемелердің есіктерін тоздырып 
жүргендеріне бес-алты жылдың жүзі 
болды. Талап, тілек орынды. Елді мекен 
атауы әлдеқандай құйын тәрізді �тер де 
кетер �мірі қысқа ұраннан г�рі ата-
бабасының сүйектері жатқан осы жерге 
кіндік қаны мен маңдай терлері тамған, 
бұдан былай да елімізге ұлағатты ұл, 
қылықты қызберерлік үміт бар, ошақ 
иесі жергілікті тұрғынның бірінің аты-
мен аталар болса, еш с�кеттік бола 
қоймас. Бұл әу бастан бейнеткеш қара 
халықтың қара шаңырағы, атамекені. 

Молдахмет ҚАНАЗ, 
жазушы, халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты, 
«Құрмет» орденінің иегері, 

Арал, Қазалы аудандарының 
Құрметті азаматы, «Денсаулық» 

журналының бас редакторы

Сонда Тәбекен би шапанды иесіне 
қайта жауып, жасының үлкендігін де 
пайдаланып: 

– Мен бұл әрекетті қалғандарға 
үлгі болсын деп жасап едім. Хиуа ха-
нынан алған жалғыз қызыл шапанды 
қызғыштай қорығанша, сайда саны, 
құмда ізі жоқ қарашаңа ие болмайсың 
ба, – деп шаршы топта ханға ауыр сал-
мақ салған екен. 

Жанғазы бұл кезде әр тарапқа ауала-
нып жүрген бірлігі шамалы қазақ рула-
рын қоластына біріктіре алмайды. *зі 
наиб, Хиуа ханының �кілі, осы жұрттан 
үсір-зекет, �ткен-кеткен керуендерден 
салық жинап, хандыққа жеткізеді. 
Жұрттың бағалауынша, ерқара бозым, 
Мәненбай деген де қосымша аты бар.  

Бұл кез ортада бас иесіз қалған мол 
несібе – қазақ даласын бауырға басуға 
шынттап кіріскен арқадағы Ресей, 
оңтүстік іргедегі Қоқан, Хиуа хан-
дықтарының біріне бірі мысық табандап 
ілгерілеп келе жатқан ХІХ ғасырдың 
бірінші жартысы. Қарапайым халық 
үшін Қоқан да, Хиуа да түбі бір түркі 
жұрты, діндес қарындас, алыс-берісті, 
құдандаласып базарлап қайтып жүрген 

ЖАНҒАЗЫ ХАН мен 
ТӘБЕКЕН БИ

жұрт, бірақ бұлардың тараптарынан 
зорлық болмаса...

1842 жылдың күзінде Жанкент 
маңына бекініп алып, жергілікті халыққа 
тізе батырып отырған хиуалықтарды 
Жанқожа Нұрмұхаммедұлы мен Ақтан 
Ақаев бастаған батырлар талқандап, 
Бабажанды сол жерде �лтіріп, баласы 
Майқарабекті тұтқындап, Кенесарыға 
жібереді. 

Жанғазы ханның �зін батыр қырға 
жаяу айдап кеткен. Сол шайқаста 
Тәбекеннің туыстары алтынбай тайпа-
сынан келген сарбаздарды Итқұл мен 
Нұрман Б�тенов басқарады. 

Алайда біршама уақыт �ткен соң 
Сыр бойы ның билері кеңесе келе, ханға 
арнайы �кілеттік жіберіп, Жанғазыны 
орталарына қайтарып алған. 

Ескі Жанкент маңындағы бұл 
бекіністі салдырған – Хиуа  хандығының 
�кілі Уайсниязбай. Ол ұзамай хандыққа 
�зге қызметке шақыртылып алына-
ды да, бұнда «мемлекет иесінің тірегі 
Бекнияз дуанбегінің жақыны қадірлі 
Бабажан Урганчи келтіріледі». 

М ұ х а м м е д  Р и з а  М ұ р а п 
 Ернияз  бек  ұлы Агахидың жазуы 
 бойынша: «Бірнеше күннен соң қала 
ішіндегі қазақия ұлысы шабуылға 
т�теп бере алмай қаланы бұзып сыртқа 
шықты. Бұл жайт қазақ қосынына 
қол келіп, қала ішіне жол тауып, хан 
Бабажан Урганчи барша қызметкер 
н�керлерімен қоса �лтіріледі». 

Бұрынғы ауыз әңгімелер мен 
жазбаларда Бабажан мен оның ұлы 
Майқарабек жайлы ғана с�з етілер 
болса, бұл мағлұмат бекініс ішінде 
хиуалықтардың қызметінде жүрген 
қазақ тардың да бар екендігін және адам 
шығынының Бабажанмен шектел-
мегенін нақтылай түседі.

Ресей боданындағы қазақтарда 1824 
жылы хандық билік жойылған Кіші 
жүздің Жайық жағында хандық құрып 
отырған Шерғазы басқа қызметке 
 ауыстырылады. 

Орыс жазбаларында Жанғазы 
 Шергазиев деп анық жазылған бұл кісі 
бұрын Хиуа ханы болған Қайыптың 
немересі.Қайып хан ұрпақтарының 
тағдыры болса Кіші жүз қазақтарының 
тарихымен тығыз байланысты.    

Жанғазының тегі  – *збектен 
Жәнібек,  Жәнібектен Тайқожа, 
Тайқожадан Барақ, Барақтан Жәнібек, 
Жәнібектен Қасым, Қасымнан Қайып, 

рын былай қойғанда, бұндай ерік-жігері 
мықты, ертеңгі күні ие бермей кетуі 
мүмкін қайраткер хандықты түбегейлі 
жаулағалы отырған орыс �кіметіне 
қалай ұнай қойсын, оны Петерборға 
шақыртып алып, 1823 жылдың мамы-
рында қиырдағы Калугаға жер аудара-
ды да үйқамақта жасырын ұстайды. Ол 
жерде он жыл қапаста болып, қайран ер 
ақыры жат жерде құсадан к�з жұмады. 

Жанғазының әкесі Шерғазы болса 
жас кезінде орыс жаққа �тіп, ұзақ уақыт 
Петерборда тұрған, орысша білім алған 
әскери адам. Орыстардың шведтер-
ге қарсы жорығына қатысып, майор 
шеніне дейін к�терілген, біраз мара-
паттары бар. Кейін Екатеринаның 
ерекше ілтипатындағы граф, князь 
П.А.Зубовтың адъютанты. =кесі оны 
Сыр бойының қазақтарына хан қоямын 
деп шақыртып алдырғанымен бір жыл-
дан кейін қайтыс болып (М.Вяткиннің 
к�рсетуінде әлдеқандай қысастықпен 
уланып �лтірілген – М.Қ.), орнына 
баласы осы Жанғазы жіберіледі. Бұл 
1819 жыл. (1818 жыл деп к�рсетілетін 
де дерек бар – М.Қ.) Жанғазы орыс-
тар Қазалы бекінісіне орын тепкен-
ге дейін, шамамен отыз жыл бойы 
осында. Есімі елуінші-алпысыншы 
жылдардағы құжаттарда кездеседі. 
Хиуаға бара жатқан орыс елшілерін 
қабылдайды, іргелес орналасып жатқан 
әскермен, әрине, дипломатиялық бейбіт 
қатынаста болуға тырысады. №1 форт 
– Қазалының комендантына жолбарыс 
күшігі – ш�нжік сыйлағаны да бар. 

Тойымбет Күлімбетов Жанғазы 
кейін түрікмендермен соғыста қаза 
болған, бейіті Қызылқұмда Назархан 
бекінісінің маңында деп к�рсетеді.

Жанғазының тағы бір  ініс і  – 
Б�рі. *з туыстары мен т�леңгіттерін 
қосқанда жанында кейде оншақты, 
кейде жиырмашақты шаңырақ. Орыс 
жағына салқын, Қызылқұм жақта 
Бұқар, Хиуа, Қоқан арасында к�шіп-
қонып жүр. =йтсе де бұл хандықтар-
дың ешқайсысына қызмет етпейді. 
Рақымбердінің басшылығымен «орысқа 
берілген» қазақтарды шауып жүрген 
сегіз мың шапқыншының бір қанатын 
інісі Алданазармен бірге басқарып жүр. 

*зге талай-талай жорықтары �з ал-
дына. 1858 жылы Қармақшының тұсы-
нан �тіп, Қарақұмға бойлап, қазақтар-
дан 200 жылқы мен 200 түйе барымта-
лап қайтқан. 

на мүмкіндік бола бермеген. Қазақ 
шежіресіне  к�з  салсақ,  әрқилы 
сүргіншілік жағдайлармен әр тарапқа 
шашырай �ріс тепкен ұрпақтарға к�зің 
түседі. Солардың бірі Г�ләбта қалып 
қойған Тәбекеннің аталарының бірі 
– Айдарбек Қара. Шежіреші қарт 
*мірзақ Ахметов осы жайға орай 
бізге мынадай ақпарат қалдырған: 
«Ардананың бір бұтағы Қожамжардың 
бәйбішесінен туған тоғыз баланың 
біреуі Қылыштықара деген батыр 
екен.  Осы Қылыштықара батыр 
Қаратаудың ішінде қалмақтармен 
шекісетін ұрыста қалмақтарды ой-
с ы р а т а  ж е ң е д і .  Ұ р ы с  ж е ң і с п е н 
аяқталғаннан кейін сол ұрыс болған 
таудың ішінде әрі биік, әрі қылыштай 
қырланған тауды сол батырдың аты-
мен Қылыштақара батырдың шыңы 
деп жұрт атап кеткен екен. Шыңның 
тұрпаты, кескін тұлғасы қылыштай 
қырланып тұрған шың екенін �зім 1965 
жылы май айында Қаратауды аралап 
жүріп к�ріп, =лімнің бір азаматының 
атына таудың аты беріліп, батырдың 
атымен атанғанына қатты қуандым» 
(*.Ахметов, «Сыр елін де жинақталған 
қазақтың шежіресі». Қызылорда. 1995 
ж. 73-74 беттер).

«Дананың �зі �лсе де, с�зі �лмес» 
деген. Тәбекен жалғыз да емес, ілгерілі-
кейін айналасындағы ағайындарының 
арасынан да с�з ұстаған шешендер 
шыққан.

Ел арасында «Барымбеттің айтысы», 
«Барымбеттің шешімі», «Барымбеттің 
отырысы» деген әңгімелер әліге дейін 
ұмытылмай айтылып жүр. 

Бірде Тәбекеннің немере туысы ар-
дана Алданазар болыс арнайылап келіп, 
Барымбетті �зімен бірге Қазалыда 
болатын ояздың үлкен жиынына алып 
кеткен екен. Ол жиынға Кіші жүзге 
есімдері мәлім би, болыстары түгел 
қатысқан к�рінеді. Жолай келе жатып, 
Алданазар Барымбетке: 

– Барымбет-ау, сені осы күні 
с�зуар, шешен, ой тапқыш деп жүр 
ғой. «Халық айтса, қалыс айтпас» 
деген. Мен сені к�п ортасында бір 
сынақтан �ткізгелі келе жатырмын. 
Мұнымды қалай к�ресің? – дейді. 
 Сонда  Барымбет:

– «К�н садақты тартқанда, к�к 
д�ненді шапқанда к�рерсің» деген емес 
пе, би аға, – дейді. – К�ремін десең, 
к�р. 
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Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ, 
Маңғыстау облыстық 

«Қазақ тілі» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы, 
Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі, 
ҚР Мәдениет қайраткері

ЖЫР-АРНАУ

НАУРЫЗ ТОЙЫ 
ҚАЛАЙ ӨТІП ЖҮР?

Шәміл – күй,  Шәміл – ән

Мәдениеті жоғары, ғылым мен 
техникасы дамыған, зауыты, 
фабрикасы бар елдер қыстың 

қысымын казақ сияқты біле бермеген. 
Бұрқасын боранға, жауын-шашынға, 
шыққан бұлттың түріне, желдің қай 
жақтан шыққанына, жаңа айдың қалай 
туғанына қазақтың зор мән беруінің �зі 
тегіннен-тегін емес. Барлық күнелтісі 
алдындағы малы болғандықтан, ауа 
райын болжау арқылы қыс жеңіл болса – 
құт, ауыр болса – жұт екеңдігін тәжірибе 
арқылы білген.

Амандасқанның �зінде «мал-жаның 
аман ба?»  деп амандасатын қазақ 
к�ктемнің туғанына қалай куанып, той-
ламасын. Жылдың басы, жаздың басы 
– Наурыз бізге сондықтан үлкен мейрам.

Қазіргі енді есейіп келе жатқан 
балаларымызға ұлттық дәстүрімізді бой-
ына дарыту – бәріміздің міндетіміз бо-
лып саналады. Осыған дейінгі бойы-
мызға сіңірген, к�ріп келе жатқан тәлім-
тәрбиемізге топырақ шашуға болмас. 
Олай деп түсіну дұрыстыққа жатпас деп 
ойлаймын.

Ол кездегі ортаның �зі солай бол-
ды. Біздің сол кездегі зиялы қазақ 
азаматтарының �зі балаларын ғылым 
мен техниканы оқып және тіл үйрену 
мақсатында орыс оқуларына берді. Соның 
салдарынан келіп, бірте-бірте, әсіресе 
қалаларда қазақ мектептері �зінен-�зі жа-
была бастады. Біздің кейбір азаматтары-
мыз «Қазақ мектеп те рін күштеп жаптыр-
ды» деген жалған әңгімелер ге де барып 
жүр. Бұл туралы Д.Қонаев ақсақалдың 
жазған еңбектерінен әділдігін анықтауға 
болады.

Қазірдің �зінде де кейбір азаматта-
рымыз �з републикамызда оқу орында-
ры жеткілікті бола тұрса да, балаларын 
шетел экономикасы мен тілін үйрену 
мақсатында Англия, Америка, Түркия, 
т.б. елдерге жіберіп жатыр емес пе?!

Енді біз егеменді ел болдық. *з дәс-
түріміз, �з дініміз, Конституция мыз, 
Парламентіміз, Прези дентіміз бар еркін 
елдер санатына қосылдық. Сондықтан 
да біз, ең бірінші, тәрбиені жас ұрпақ 
зор тағлым, терең білім алатындай етіп 
бастасақ деп армандаймыз.

Наурыз тойы деп аталатын тойды да 
жасап жатырмыз. С�йтсек те, жастарға 
қызғылықты етіп, тәлім-тәрбие ала-
тындай дәрежеде �ткізе алмай жүрген 
сияқтымыз. Наурыз тойында сауданы 
ұйымдастыратынымыз сондай, тіпті 
наурыз тойы емес, жәрмеңке сияқты 

к�рінеді. Ақындар айтысы да к�бінесе, 
жабық залда �ткізіледі. Концерттерге де 
�зіміздің термеші жыршыларымыз аз 
қатысады.

Дүниежүзі  мұсылман елдерінің 
к�бінде Наурыз – 21 наурыз күні бо-
лып есептеледі. Сол күні түнгі сағат 
үште Қыдыр ата келеді,  ол барша 
адамдарға жақсылық куаныш, шаттық 
алып келеді. Қыдыр ата келгеннен кейін 
адам пенделерінің үйлеріне бас сұғады, 
әрине, барлық үйге емес, ақ тілекті, 
ақниетті еңбекқор, иман дарыған үйге 
барады. Кімнің үйінде к�рінетіні, әрине, 
белгісіз. =р жанұя біздің үйімізге бас 
сұғатын шығар деген ойда болмақ. Қыдыр 
к�рген адам бақытты болмақшы деген 
халқымыздың мифологиялық түсінігі 
осындай болып келген.

О с ы ғ а н  б а й л а н ы с т ы  с о л  к ү н і 
түнде Қыдыр ата есігімізді кағады деп 
күтуіміз керек. Ол үшін ақылы болсын, 
ақысыз болсын, Қыдыр-Ата қызметін 
ұйымдастырған дұрыс сияқты Қыдыр 

мыз дың ардақты салтын қайтадан дұрыс 
жалғастыруға барлық күш-жігерімізді 
жұмсайтын мезгіл жеткен сияқты. =рбір 
ұйымдар мен ұжымдар, ірі мекемелер 
басшылары бұл қызметке �здері ара-
ласып, қазақтың 6-7 қанат әдемі киіз 
үйлерін тіккізіп, басқа да ұлттар мен 
ұлыс �кілдеріне әдет-ғұрыптарымызды 
танытқанымыз, мойындатқанымыз 
құптарлық іс.

Бұның да «әттеген-ай» дейтін жақ-
тарын к�ріп қалып жүрміз. Үй тігіледі, 
жасаулар ілінеді, наурыз тойын той-
лаушыларды «комиссия келіп к�ретін 
еді, қонақтар келетін еді» деп кіргізбей 
қақпалайтынымызды, қалай түсінуге 
болады? Бұны біздің ата-баба дәстүріне 
қайшы келетін жат қылық екенін 
түсінуіміз керек. Тігілген үйлердің ішін 
жасаулап әдемілегеніміз дұрыс, комис-
сия емес, тойшы қауымның олардың 
ішіндегі басқа ұлт �кілдерінің к�руі үшін, 
ауыздан-ауызға айта жүруі үшін, біздің 
дәстүрімізге қызығуы үшін керек.

рек. Аят кезінде жиналған к�пшілік 
міндетті түрде жүрелеп отырады. Аят 
оқылып, қол жайылып болғаннан кейін, 
дастарқандағы шелпектерден, наурыз 
к�жеден к�пшілік ауыз тиетін болады.

Содан соң, тойбастар айтқан жыр-
шыға сыйлықтар халықтың к�зінше 
берілуі керек. Осы кезде ел басшы лары 
шығып, халықты құт тықтап, �ткен 
жылдағы атқарылған істер мен жаңа 
жылдағы істелетін жұмыс тармен қыс-
қаша таныстырып �тпекші.

Осыдан соң концерт басталады. 
Концертте ата-баба дәстүрлерін айтып, 
бұрынғы жыраулардың жырлары мен 
термелерін айтып, күйшілер шығып, дом-
бырамен күй сайыстарын ұйымдастырып, 
ақындар айтыстарын к�рсетсе, нұр үстіне 
нұр болмақшы.

Бұл әңгімемізден славян тұқымдас 
халықтардың 1 қаңтар жаңа жыл  тойын 
Аяз Ата мен шыршасының қажеті жоқ 
деген ұғым тумайды. Ол той да әрине 
тойлана беретін болады.

-

-

ата болатын адам білімді, қазақша 
жақсы с�йлейтін, ақынжанды, ұстамды, 
к�ргенді болғаны дұрыс. =рине, қала 
бойынша Қыдыр ата әрбір шағын аудан-
нан екі адамнан болғаны дұрыс шығар. 
Қыдыр атаның қасында жас жігіттерден 
жетіден кем емес жолдастары болмақ 
керек. Олардың әрқайсысында қолын да 
шырақ болуы керек немесе қол фанар-
ларын ұстайтын болар. Сондық тан да әр 
жанұя Қыдыр-Атаны қарсы алатындай 
айрықша дайындық жасайды.

Балаларға Қыдыр атаның келетінін, 
оған дауыстап сәлем беру қажеттігін, 
ақ тілектер, тақпақтар айтуды үйрету 
керек. Қыдыр атаны күткен дастарқан 
үстінде Наурыз к�же, жеті шелпек, сүр 
ет, сүт тағамдары, күріш, жүгері, тары, 
т.б. тағамдар қойылмақшы. Қыдыр-Ата 
есіктен енгенде шашу шашып қарсы 
алынады. Қыдыр-Ата ұлтына қарамастан 
терезесінің жарығы �шпей тұрған 
үйлердің кез келгеніне бара береді.

Алдын ала сіздің үйге барамыз деп әзіл 
де болса айтылатын болса, онда үлкен үят 
болмақшы. Бұл жақтары қатты ескертілуі 
қажет.

Қыдыр ата киімі де сәнді ұлттық 
киімдер болмақ: ақсақалды, орта бойлы 
болса, жарасымды болады. Сағат түнгі 
үштен бастап, есігі іштен кілттенбеген 
ашық, адамдары ұйықтамаған, қоңырау 
басқанда кідіріссіз есік ашатын үйлерге 
кірмекші. Қыдыр ата кірген үйге құр қол 
бармайды. Қасындағы жолдас жеті жігіті 
барған үйдің балаларына – түрлі қуыршақ, 
ойыншық, кәмпит, бауырсақтар береді. 
Жаңа жылдан қандай тілектері бар 
екендігін сұрайды. Дастарқандағы астан, 
наурыз к�жеден ауыз тиіп, бата беретін 
болады. Осылай болса, наурыздың жаңа 
жыл екені, Қыдыр атаның келетіні, оның 
қарсы алудың рәсімдері әр баланың 
к�ңілінде мықтап ұялар еді, шыршаны да, 
Аяз атаны да біртіндеп ұмытқан болар еді.

Наурыз тойы біздіңше наурыздың 
22 күні, барлық жерлерде, ауылда, аудан 
орталығында, облыста бір уақытта �ткені 
ж�н. Бізде кейбір жерлерде 14 наурыз күні 
Наурыз тойын �ткізіп жатады. Қандай 
елдің қағидаларында да жаңа жыл екі рет 
келмейді.

Дүниежүзі  мұсылман елдерінің 
к�бісінде Жыл басы күн мен түн теңел-
гендіктен, 22 наурыз – жылдың бірінші 
күні екенін мойындағанымыз дұрыс 
болады. Бұл той сол күнгі ауа райына 
қарамастан �ткізілгені дұрыс.

Егеменді ел болғасын, бабалары-

Наурыздың сахналанған к�ріні сі-
нен г�рі, �зінің табиғи түрде �т ке ні 
дұрыс. Ол үшін қала сыртын дағы 
далалық жерден 50-60 киіз үй сия-
тындай биіктеу жерге үйлерді жарты 
ай форма сында, ара қашықтығы 
бір-бірінен 5 метрдей тігіліп, т�-
мендегі жиналған халыққа жақсы 
к�рінетіндей болғаны дұрыс.

Тойшыл қауым жиналып болған 
соң т�рт жігіт атпен к�пшілікті аралап, 
жарамазан айтады. Жарамазан �лең 
түрінде айтылса, тәуір болмақшы.

Содан кейін тігілген киіз үйлердің 
ортасындағы тоғыз жас жігіт пен тоғыз 
жас келін шығып, ортаға аласа үстелдер 
әкеліп, дастарқан жаяды. Дастарқан 
жайы лып болғасын, жаңағы жастар ыдыс-
аяқтарды әкеліп орналастырады. Ет, 
сүт, жеміс, жидектер, т.б. тағам түрлерін 
әкеліп қояды. Осыдан кейін барып 
ортадағы жеті үйден ақ жаулықты жеті ана 
шығып, дастарқан басына наурыз к�же, 
сүт тағамдарын, шұбат, қымыз әкеледі.

Содан соң барып, жеті үйден жеті 
ақсақал шығып, дастарқан басындағы 
ақ жаулықты аналарға «той құтты бол-
сын» айтып барып, дастарқан басына 
орналасады. Дастарқанның айналасында 
жетерліктей дәрежеде отырғыштар болуы 
қажет.

Бұның бәрі домбыра тартылып, 
«Ақжарма»,  «Сары арқа»,  «Адай», 
Абылдың күйлерімен қосталып тұрса, 
бұл к�рініс, әсіресе дәстүрге ш�ліркеген 
жастар мен балалардың есінде мәңгі ка-
лар еді.

Б ұ л  а й т ы л ы п  о т ы р ғ а н  Н а у р ы з 
дәстүрлері ойдан шығарылып отырған 
жоқ, ол ата-бабаның  Наурызды мереке-
леу дәстүрлерін бізге жеткізуші – Сәбит 
Д�нентаев, Ахмет Байтұрсынұлы, бүгінгі 
Қойшығара Салғариндердің Наурыз 
туралы жазған деректері басшылыққа 
алынды. Содан кейін тігілген үйлерден 
мүмкіндігі болса, түгелдей жеті шел-
пек нан әкелінеді. Бұл шелпектерді 
әкелетіндер жас келіндер мен қыздар. 
Жарты ай формасында тігілген киіз үйдің 
ортасына ұзындығы 30-45 метрден кем 
емес дастарқан немесе аласа үстелдер 
орнатылып, тағамдардың бары соған 
қойылады. К�птеген самаурында шай 
ыстық күйінде қайнап тұрады.

Осыдан кейін барып, осы �ңірдің 
и м а м ы  д а с т а р қ а н  б а с ы н а  к е л і п , 
аруақтарға арнап аят оқиды. Аят микро-
фон қойылып, репредукторлар арқылы 
барлық жұртқа естілетіндей болуы ке-

От – Шәміл – кезің бар ма жағылмаған,
Нең қалды күй жолында табылмаған?
Ар деген әулиенің ақ жалауы,
Шындықтың тас қамалы алынбаған.

Жайықтың, Сен толқыны әл бермесім,
Жүрекке сылқым күй мен ән т�рлесін.
Бұл тірлік қуантқан да, мұңайтқан да,
Дәл басшы, асыл жеңге жан пернесін.

Шәміл – күй, Шәміл – ән,
Естілші, сағынам!
Жасай бер, жасай г�р,
Халқыңның бағына!

Таңатар Д4РЕЛҰЛЫ
Атырау облысы

Құрманғазы ауданы

«Ана тілі» газетінің ұжымы белгілі ақын
Сәбетай СПАТАЕВТЫҢ

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасы мен туған-
туыстарына қайғыларына ортақтасып к�ңіл айтады.

Наурыз тойын �ткізудегі  ата-баба 
дәстүрінің тағы бір үлгісінде ел басшы-
лары қысқаша хабарламаларын айт-
пастан бұрын, құбыладан ақ түйеге 
мінген ақ сақалды, ұзын бойлы, жүзінде 
нұры бар Қыдыр ата к�рінеді. Сол кезде 
к�пшілікке «Жаңа жыл келеді, Қыдыр 
ата келеді» деп жар салу керек (репредук-
тор арқылы). Атаны сәлем беріп қарсы 
алып, түйесін ш�геріп, қолтықтап, үйдің 
алдына әкелетін жеті жас жігіт болуы 
керек. Үйдің алдынан дастарқанның 
басында бұрыннан отырған қариялар, 
әжелер, ақжаулықты аналар қарсы алып, 
құтты қадам тілеп жол болсын айтып, 
сол жердегі тақ іспеттес орындыққа 
әкеліп отырғызады, тілектер айтылады. 

Қыдыр ата: «Тілектеріңді естідім, 
менің баратын жерлерім к�п» деп рұқсат 
сұрайды, дастарқандағы дәмнен ауыз 
тиеді. Содан кейін бата жасайды. Қыдыр 
ата бата жасаған кезде де жүрелеп оты-
рып қол жайылмақшы. Осыдан кейін 
ойын-сауық жалғасып кетеді.

Наурыз  мерекесінде  ауа  райы 
мүмкіндік беріп тұрса, қазақтың ұлт тық 
ойындарын к�рсеткен, әрине, дұрыс. 
«Ат жарыс», «К�кпар», «Ауда рыспақ», 
«Қыз қуу», «Алты бақан», «Алтынқабақ», 
«Арқан тартыс», «Қазақша күрес», «Жаяу 
жарыс», «Тең к�теру», т.б. сияқтылар.

Мәдениет-спорт мекемелері мен 
«Қазақ тілі» қоғамдары бұл шараларға 
мән беріп, алдын ала газеттен, ра-
диодан, теледидардан осы мерекені 
ұйымдастырудың жайын кең к�лемде 
түсіндіріп, ақпарат таратқан дұрыс бо-
лар еді. =уелдегі әзірде Наурыз мей-
рамына жақсы назар аударылып еді. 
Қазірде Наурызды тойлаудан жалыққан 
сияқтымыз.

Осыған байланысты Наурыз тойын 
осы айтылған дәрежеде �ткізсек дұрыс 
болар еді деген ойдамыз.

ҚҰРМЕТ

Парасат падишасы

Іс-шараға Мұрат =уезов,  *мір зақ 
Айтбайұлы, Смағұл  Елубай, Темірхан 
Тебегенов, Нүкетай  Мышбаева, Мәмбет 
Қойгелді, =лия Б�пежанова, Досхан 
Жолжақсынов, Қарак�з Сүлейменова, 
 Сатыбалды Нарымбетов және т.б. 
ақын-жазушылар, қоғам және мәдениет 
қайраткерлері  қатысты.  Жиынды 
жүргізген жазушы,  публицист, ғалым 
Бейбіт Қойшыбаев «=дебиетке сонау 
«жылымық кезеңі» аталған алпысыншы 
жылдары келген Асқар Сүлейменов 
�зінің айшықты ойлары, пікірлерімен 
әдебиетке жаңа леп ала келді. Ғабит 
Мүсірепов кезінде Асқарды түсініп, 
түйсініп оқу керектігіне аса мән берген 
болатын» деп атап �тті. 

Академик *мірзақ Айтбайұлы 
қаламгермен бірге жүрген ұмытыл мас 
сәттерді еске алды: «Күн  демей, түн демей 
телефон соғып,  Тәттім бет тің, Сүгірдің 
күйлерін сағындым деп, «Қосбасар» 
мен «Теміртасты» жалықпай тыңдау шы 
еді... *зі де таң атқанша күй шертетін. 
Асқар Сүлейменов қазақтың ғана емес, 
жалпы  Еуропа музы касын да жақсы 
білетін. Кез келген күйшінің тағдыры, 
ерекшелігі тұрғысында тереңнен шерте-
тін шешендігі де, к�семдігі де керемет 
еді. Ол қазақтың қасиетін, бол мысын 
�зінің музыкасы, �нері, дом бырасы 
арқылы зерттей білді» деді. 

Жиында с�з алған белгілі қоғам 
қайраткері, мәдениеттанушы Мұрат 

=уезов Асқар Сүлейменовтің әдебиет 
пен �нердегі жастарға айрықша ықпал 
еткеніне тоқталды. «Мәскеуде жүрген 
кез імізде  «Жас тұлпарлықтарға» 
Асқардың ықпалы зор болды. Қазақшаға 
ш о р қ а қ т а у  а з а м а т т а р  б і р  о р т а ғ а 
тоғысқанда үлкен демеу болып, аға-
дос және рухани к�семімізге айналды. 
Елге оралғанда кеудемізден итермей, 
қазақыландыру үрдісін саналы түрде 
жүргізе білді» деді ол. Жазушы Смағұл 
Елубаевтың айтуынша, қазақтың 
қ о ғ а м д ы қ  о й ы н ы ң  о т а р ш ы л д ы қ 
құрсауынан арылуында �з  ұлтын 
�лердей сүйген Асқар Сүлейменовтің 
қосқан үлесі ерекше. «Бесатар» – Қызыл 
империяға қарсы атылған оқ» деп атап 
�тті қаламгер. 

Сондай-ақ жиында белгілі режиссер 
Сатыбалды Нарымбетов, жазушы-жур-
налист Зәкір Асабаев, әдебиеттанушы 
ғалым Темірхан Тебегенов, �нертанушы 
=сия Мұхамбетова, жазушының қызы 
Қараг�з  Асқарқызы жүрекжарды 
естеліктерімен б�лісіп,  қаламгер 
шығармашылығы әлі де терең зерт-
теп, зерделеуді қажет ететінін жеткізді. 
К�зі тірісінде-ақ биік интеллект иесі 
ретінде мойындалған Асқар Сүлейменов 
ф е н о м е н і  қ а з а қ  р у х а н и я т ы н ы ң 
аспанындағы жарық жұлдыз болып 
жарқырай беретіні с�зсіз. 

Дина ИМАМБАЕВА

Ғалым еңбегі бағаланды
Белгілі әдебиеттанушы ғалым, 
«Құрмет» орденінің, «Ғылымды 
дамытуға сіңірген еңбегі үшін» 
т+сбелгісінің иегері, Түркістан 
облысы Отырар ауданының 
Құрметті азаматы, профессор 
Дандай Ысқақұлы түркология 
саласындағы аса зор жетістіктері 
үшін Күлтегін атындағы 
сыйлықпен марапатталды. 

Ғалымның қажырлы еңбегі 
 ла йық ты бағаланып келе жатқаны 
қуантады. Ол бұған дейін еліміздің 
жоғары білім беру жүйесінің да-
муына қосқан зор үлесі  және 
оқу әдебиеттерін жазудағы к�п-
жылдық нәтижелі еңбегі  үшін 
А.Байтұрсынұлы атындағы Алтын, 
түркі әлемін зерт теу ге сіңірген еңбегі 

үшін ТҮРКСОЙ-дың Мақтымқұлы, 
әде биет тану ғылымындағы жетіс-
т і к т е р і  ү ш і н  М ә ш һ ү р  Ж ү с і п 
атын дағы және Сұлтанмахмұт 
То райғыров атындағы Алтын 
 ме даль дарды кеудесіне таққан еді.

МАРАПАТ

Дүниежүзі 
мұсылман елдерінің 

көбісінде Жыл басы күн мен түн 
теңелгендіктен, 22 наурыз – жылдың 
бірінші күні екенін мойындағанымыз 

дұрыс болады. Бұл той сол күнгі ауа райына 
қарамастан өткізілгені дұрыс.

Егеменді ел болғасын, бабалары мыз дың 
ардақты салтын қайтадан дұрыс жалғастыруға 

барлық күш-жігерімізді жұмсайтын мезгіл 
жеткен сияқты. Әрбір ұйымдар мен ұжымдар, 

ірі мекемелер басшылары бұл қызметке 
өздері араласып, қазақтың 6-7 қанат 

әдемі киіз үйлерін тіккізіп, басқа да 
ұлттар мен ұлыс өкілдеріне әдет-

ғұрыптарымызды танытқанымыз, 
мойындатқанымыз 

құптарлық іс.
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Самаладай жарқыраған әсем 
залдың ішін сілтідей тындырып 
Түркештің әйгілі «К�ңіл ашары-
мен» басталған концерт ә дегенде 
тыңдарман қауымды бір серпілтіп 
алды.  Күйдің тылсым құдіретін 
адамның ішкі жан дүниесімен ке-

«КҮЙ ҚАЗЫНА»
бабадан қалған мұра

құдіреті де осында ғой, әрбір ырғақ, 
екпін сайын тұлпар дүбірін естіртіп, 
кең даланың қайталанбас �зіндік 
болмысын суреттеп жеткізеді. =рине, 
табиғат тынысын, ұлттық мінезді 
күй тілінде с�йлету �з ісінің кәнігі 
мамандарына ғана тән десек, жара-
сады. Оркестр �нерінің ғажайыбы 
– сан түрлі аспаптың тыңдарманға 
�з тілінде үн қата отырып, ұлттық саз 

дейміз бе, бүгінде оркестр құрамына 
жастар легі де қосылып жатыр. Жас 
болғанымен шетінен дарынды, талант-
ты. *йткені оркестрге екінің бірі мүше 
бола алмасы анық. Себебі �нерпазға 
деген таңдау да, талап та күшті. Солай 
болуы да керек. 

Ұлттық �нерді ұлықтап, жауһар 
күйлеріміздің туын биік ұстап келе 
жатқан �нер ұжымының бұл кеште 
ұсынған концерттік бағдарламасы 
қызықты әрі тартымдылығымен ерек-
шеленді. Оркестрдің Бас дирижері  
Абылай Тілепберген жас та болса кәсіби 
біліктілігі жоғары екенін байқатты. 
=рбір күйдің, әрбір туындының �зіне 
сай мінезі, құрылымдық �згешелігі 
б о л а т ы н ы  т ү с і н і к т і .  Ж о ғ а р ы д а 
айтқанымыздай,  мың сан музыкалық 
әуендерді бір арнаға тоғыстырып, 
үндестіре білу шеберлікті талап етеді. 
Осы тұрғыдан алғанда дирижердің му-
зыка әлемінің нәзік иірімдерін сезіне 
білуі, соны шып-шырғасын шығармай 
жеткізе білуі де к�рермен қауымды 
тәнті еткені с�зсіз. Тәжірибесі мол 
Жанас Бекентұровтың дирижерлық 
�нері, қолтаңбасы да әдеттегідей биік 
деңгейден к�рінді. 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  х а л ы қ  а р т и с і 
Мақпал Жүнісова оркестр ұжымымен 
бірге Шәмші Қалдаяқовтың бірқатар 
ғажап әндерін тамылжыта, нақышына 
келтіре шырқады. Залдағы жұртшылық 
ыстық ықыласы мен қошеметін, 
алғыстарын жаудырды.  Мақпал 
Жүнісова  Құр манғазы оркестрімен 
қосылып ән айтпағанына бірталай 
жылдың жүзі болғанын да тілге тиек 
етіп,  �нер ұжымымен алдағы уақытта 
бірлесе концерт қою жоспарын-
да бар екенін жасырмады. Мұндай 

бастамалардың болғаны жақсы, әрине. 
Себебі оркестрмен ән орындау дәстүрі 
бүгінде ұмыт болуға айналғандай. 
«Эстрада» дейтін заманауи �нер ел 
сахналарын жаулап, дендеп енгелі 
ұлттық ән, т�л �нер тыңдаушылары 
да азайып кеткені ақиқат. Қазіргі 
таңда Құрманғазы оркестрі осын-
дай олқылықтың орнын толтыру 
мақсатында тың ізде ністер, заманауи 
бетбұрыстар жасау да. Атап айтқан-
да, дәстүрлі ән мен күйлерді, қазақ 
композиторларының шығармаларын, 
әсіресе жастар арасында кеңінен наси-
хаттап, жаңа  заман тыңдармандарын 
қалыптастыру бағытында жұмыс жа-
сай бастағанын аңғардық. *те орынды 
деуге болады, �йткені жас ұрпақ ата-
баба мұрасынан алыстап кетпеуі керек. 

Құрманғазы оркестрінің дирек-
торы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Нұрғиса Дәуешовпен әңгіме-
лескенімізде оркестрдің шығарма-
шылық жетістіктері мен алдағы жоспар-
лары жайында сұрап білдік. Оркестр 
ұжымы �ткен жылдың желтоқсан айын-
да Испания еліне гастролдік сапармен 
барып қайтыпты. 

– Аталған гастролдік сапарымыз 
Елбасының «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру»,  «Жаңа әлемдег і 
жаңа Қазақстан» бағдарламаларын 
жүзеге асыруға сәйкес,  Қазақ стан 
Респуб ликасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің, сондай-ақ  Ис паниядағы 
Қазақстан елшілігінің қолдауының 

арқасында �те керемет деңгейде �тті 
деп айтуға болады. Еліміздің тәуелсіздік 
мерекесіне арнап, Мадрид қаласының 
ең беделді залы саналатын «Ұлттық 
концерттік аудитория» деп аталатын 
залында 7 және 12 желтоқсан күндері 
концерт бердік. Құрманғазы, Дина, 
Дәулеткерей, Тәттімбет және тағы да 
басқа қазақ композиторларының туын-
дыларын, сонымен қатар Бизенің әйгілі 
 «Кармэн» шығармасын домбырада тар-
ту еттік. Испания жұртшылығы, жалпы 
�нерсүйер қауым аталған концертті 
ыстық ықыласпен, ерекше қошеметпен 
қ а б ы л д а д ы .  М е р е к е л і к  ш а р а ғ а 
Испанияның ресми тұлғалары, Үкімет 
басшылары, мәртебелі қонақтары 
қатысты. Аталған елге тұңғыш рет 
ұйымдастырылған гастролдік сапар 
аясында ұлттық �нерімізді, ұлттық 
музыкамызды насихаттап, таныту 
мақсатында флешмоб �ткіздік, – деді 
Нұрғиса Мұратұлы. 

Ұлттық �нер ұжымының сонау 
 Испания елін, Еуропа жүрегін қазақтың 
күйіне б�леп қайтқаны еліміз үшін 
де мәртебе. Қазақты әлем елдері т�л 
�нерімен танығаны ғанибет. Еуропа 
болсын, әлемнің �зге де мемлекеттері 
қазақтың күйі мен ән �неріне таңырқай 
қарайтынын білеміз. Бірақ талғампаз 
жұртшылықтың анау-мынау музыкаға 
да елти беруі сирек. Ал күйдің аты 
қашанда күй ғой. Табиғи қалпын 
бұзбаған шынайы �нерге барлығы да 
тәнті болып, тамсанары с�зсіз. 

Оркестр басшысы �з  с�зінде 
былтырғы 2018 жыл ұжым үшін 
шығармашылық тұрғыдан да табысты 
жыл болғанын тілге тиек етті. Мәде-
ниет және спорт министрлігінің қол-
дауымен Құрманғазы Сағырбайұ-
лының 200 жылдығына арналған 
«Құрманғазы және ұлы дала сазы» 
атты халықаралық �нер фестивалінің 
ұйымдастырылғаны, оған ЮНЕСКО, 
ТҮРКСОЙ сынды беделді  ұйым 
�кілдерінің, �зге де мәртебелі мейман-
дардың қатысуы, фестиваль аясында 
б і р қ а т а р  а у қ ы м д ы  ш а р а л а р д ы ң 
�ткізілуі, атап айтқанда еліміздің 
және алыс-жақын шетелдердің ака-
демиялық оркестр елінің концерті, 
жеке орындаушылардың концерті, 
дәстүрлі музыканың бүгіні мен келе-
шегін талқылауға арналған �нер 
зерттеушілерінің форумы есте қалар-
лықтай айтулы оқиғаға айналыпты. 

Ұ ж ы м н ы ң  А қ т � б е ,  А т ы р а у , 
Астана, Петропавл қалаларындағы 
гастролдік сапарлары, �нер кештері, 
Ұлттық домбыра шарасына қатысуы 
да халқымыздың мәдени саласының 
�ркендеуіне қосылған маңызды әрі 
сүбелі үлес. Оркестр �міріндегі, жалпы 
тарихындағы ең бір айтулы жаңалық тың 
бірі – �нер ұжымының кең әрі жайлы 
ғимаратқа қоныс аударуы дер едік. Бұған 
дейін «Қазақконцерт» ұжымы еңбек 
еткен ғимаратта Құрманғазы оркестрі 
�з қызметін жалғастырып, халықты 
рухани дүниелерімен қуанта беретіні 
с�зсіз. Жаңа жыл қарсаңында �нер 
ұжымының бірқатар мүшелері мем-
лекеттік марапаттарға ие болған. Атап 
айтқанда, оркестрдің талантты домбы-
рашысы, күйші Батыржан Мықтыбаев 
« Қ а з а қ с т а н н ы ң  е ң б е к  с і ң і р г е н 
қайраткері» атанса, Бас дирижері 
 Абылай Тілепберген мемлекеттік «Да-
рын» жастар сыйлы ғымен марапаттал-
ды. Сонымен қатар оркестрдің бірқатар 
�нерпаздары ҚР Мәдениет саласының 
үздігі т�сбелгісімен, Мәдениет және 
спорт министрлігінің Алғыс хаттары-
мен, дипломдарына ие болды. 

Айта кетейік, �нер ұжымы �ткен 
жылдың қараша айында �зінің 85-ші 
маусымын ашты. Демек, жыл бойы на 
оркестр �з тыңдармандарын клас си-
калық және заманауи шығар мала-
рымен және басқа да к�птеген жаңа-
лықтарымен қуанта бермек.

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі» 

реметтей сабақтастыра жеткізетін 
бұл туынды оркестрдің шебер орын-
дауында тұла бойыңды жігерлендіріп, 
ерекше бір рух сыйлайтыны анық. 
Концертте Құрманғазының «Қайран 
шешем», «Кішкентай», «Сарыарқа», 
Дәулеткерейдің «Топан»,  Есжан ның 
«Соқыр Есжан» күйлері, сондай-
а қ  х а л ы қ  к ү й і  « А қ с а қ  қ ұ л а н » , 
 Қыздар бектің «Сылқым қыз», Мұрат 
*скен  баев тың «Т�кпе», Айтқали 
Жайымовтың «Шалқыма» және т.б. 
шығармалары �з кезегінде  �нерсүйер 
қауымның жүрегіне жол тауып жатты. 
Күмбірлеген домбыра, күңіренген 
қобыз, сыңсыған сыбызғы, дүрілдеген 
дауылпаз, шертер тәрізді аспаптардың 
гармониялық үйлесімділігі, с�з жоқ, 
сезімнің қылын шертіп, ой-санаңды 
замана сазымен баурап алады. Күйдің 

Қазақстан Республикасының  Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың 2018 жылғы 
25 желтоқсандағы Жарлығымен Қазақ 
мемлекеттік Қыздар педагогикалық 
университетіне «ұлттық» мәртебесі берілді. 
Бұл тарихы терең қарашаңырақтың әлемдік 
білім кеңістігінде +з орнын айқындауға 
бағытталған іргелі қадам болды. Мемлекет 
басшысының сенімі оқу орнының әлеуетін 
к+теріп, бәсекеге қабілеттігін арттыруға 
серпін береді және ұжымға зор жауапкершілік 
жүктейді.

Қыздар университеті – еліміздің жоғары оқу 
орындары арасында �зіндік дара орны бар білім 
ордаларының бірі. Қазіргі күнде университеттің 
6 факультетіндегі 27 кафедра 42 бакалавриат, 
23 магистратура және 4 PhD докторантура 
мамандықтары бойынша мұғалім маманда-
рын даярлайды. Ал сырттай оқу б�лімінде 
20 мамандық бойынша қашықтықтан оқыту 
технологиясы қолданысқа енгізілген. Болашақ 
педагогтарға 41 ғылым докторы, 193 ғылым 
кандидаты, 22 PhD докторы мен 202 ғылым 
магистрі білім береді.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз 
агенттігінің 2018 жылғы ұлттық рейтингінде 
Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  Қ ы з д а р  п е д а г о г и к а л ы қ 
университеті 7-орынға ие болды. АРТА ұлттық 

рейтингісіне қатысуға еліміздің 75 жоғары 
оқу орны �тініш беріп, рейтингке 58 жоғары 
оқу орны қатысты. Олардың 6-ы ұлттық, 
21-і мемлекеттік, 7-і акционерлік және 24-і 
жекеменшік білім беру ұйымдары. Аккредиттеу 
және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің ұлттық 
рейтингі қазақстандық жоғары оқу орында-
рына �здерінің ұстанымдарын айқындауға, 
білім беру қызметтерінің бәсекеге қабілеттілік 
деңгейін бағалауға, жоғары оқу орындарының 
жоғары сапалы жұмысына жәрдемдесуге және 
ең бастысы – білім алушыларды к�птеп тартуға 
және жұмыс берушілер үшін тартымдылықты 
кеңейтуге мүмкіндік береді. Университет 
студенттері халықаралық, республикалық 
және аймақтық білім, ғылым, �нер және 
спорт жарыстарында жүлделі орындарға ие 
болып, оқу орнының мерейін тасытып келеді. 
Мәселен, 2017-2018 оқу жылында Қыздар 
университетінің студенттері 160-тан астам түрлі 
деңгейдегі байқаулар мен жарыстарда жүзден 
– жүйрік, мыңнан – тұлпар шықты. Сонымен 
қатар білімгерлер елімізде �ткен түрлі ғылыми 
жобалар байқауы мен зияткерлік ойындарда да 
бағы жанып, жеңіс тұғырына к�терілді. Универ-
ситет даңқы тек қана білім сайыстарында ғана 
емес спорттық додаларда да жиі шығып жүр. 
Атап айтқанда, оқу орнының спортшылары 
Қазақстан Республикасының IX Жазғы Уни-

версиадасына спорттың 23 түрінен қатысып, 54 
жоғары оқу орнының ішінде жалпыкомандалық 
есепте 7-орынға табан тіреді. Аталған байрақты 
бәсекеде университет қоржынына жалпы саны 
69 медаль түсті. Оның 17-сі алтын, 14-ы күміс, 
37-і қола.

Соңғы жылдары оқу орнының материалдық-
техникалық базасы нығайып, жаңа нысан-
дар ашылуда. Олардың қатарында Қазақ 
әліпбиін латын графикасына к�шіру ж�ніндегі 
орталығы, «Art Дара» �нер галереясы мен 
«Дара» психологиялық-педагогикалық түзету 
орталығы бар. 

Университеттің әлемнің беделді жоғары оқу 
орындарымен әріптестік байланысы да артып 
келеді. Бүгінде Қыздар уни верситеті жаһанның 65 
жоғары оқу орнымен ынтымақтастық орнатқан. 
Олардың қа тарында АҚШ, Ұлыбритания, 
Үндістан, Түркия, Франция, Қытай, Ресей, 
Германия, Малайзия сынды мемлекеттердің 
беделді университеттері бар. 2018 жылы универ-
ситет ректоры Гаухар  Алдамбергенова бастаған 
делегация шетелдің бірнеше жетекші жоғары 
орнына арнайы іссапармен барып, бірқатар 
келісімдерге қол жеткізді. Атап айтқанда, 
�ткен жылдың мамыр айында Қазақ ұлттық 
Қыздар педагогикалық университеті мен 
Ұлыбританияның Western International Сollege 
білім беру, ғылыми және мәдени байланыстар 

бойынша �зара ынтымақтастық ж�ніндегі 
меморандумға қол қойды. Құжат академиялық 
ұтқырлық бағдарламасы аясында студент-
тер, профессор-оқытушылар мен ғылыми 
қызметкерлер алмасуды, бірлесіп ғылыми-
зерттеу жобаларын әзірлеп, жүзеге асыруды, 
ағылшын тілі курстарын ұйымдастыруды, 
қос дипломды білім беру бағдарламасы ая-
сында оқытуды қарастырады. Сонымен қатар 
Қыздар университетінің  ректоры Гаухар 
 Алдамбергенова Польшаға жасаған арнайы 
іссапары аясында Катовицедегі іргелі жоғары 
оқу орны – Силез университетінің ректоры 
Анджей Ковальчикпен кездесіп, әріптестік бай-
ланыс орнатуға уағдаласты. Сондай-ақ Қазақ 
ұлттық Қыздар педагогикалық университеті 
мен Түркияның Нийде *мер Халисдемир 
университеті бірлесіп латын графикасына 
негізделген қазақ әліпбиін үйретуге байланысты 
бірнеше тың жобаны жүзеге асырмақ. Бұған 
Түркия тарапы нақты қолдау к�рсетуге мүдделі 
және арнайы жұмыс тобы құрылатын болады. 
Бұл туралы қос жоғары оқу орындарының бас-
шылары арасында келісс�з нәтижесінде белгілі 
болды. Екіжақты ынтымақтастықтың және 
әріптестікті нығайтудың �зекті мәселелерін 
талқылау барысында қосдипломды білім 
беру бағдарламаларын іске асыру жайы да 
талқыланды.

Халқымыздың даңқты перзенті Мағжан 
Жұмабаев: «Алты Алаштың баласы бас қосқан 
жерде ең қадірлі орын – ұстаздікі» деген дана 
ой қалдырған. Ұлы ақынның ұлағатты с�зі 
техника мен технология қарыштап дамыған 
бүгінгі күнде де �з �міршеңдігін жойған емес. 
Отандық білім мен ғылымның қарашаңырағы 
–  Қ ы з д а р  у н и в е р с и т е т і  7 5  ж ы л  у а қ ы т 
мерзімінде мұғалім мамандарын даярлау мен 
педагогтардың біліктілігін арттыруды сәтті 
жүзеге асырып, білім беру нарығында туындаған 
қажеттіліктерге сай жаңашыл жұмыс істеу 
тәсілдері арқылы мол тәжірибе жинай білді. 
Білім беру – бұл тамыры тереңде жатқан, ұлт 
пен дінге б�лінбейтін, нәтижесі бір күн немесе 
бір жылда к�рінбейтін құндылық. К�пшілік 
қауымға ортақ игілік. Халық пен халықты, 
адам мен адамды теңестіретін – тек қана білім. 
Білім мен ғылымға қояр талап артқан бүгінгідей 
 заманда мұғалімге жүктелер жауапкершілік те 
еселене түсуде. Бірегей білім ордасының ұжымы 
осы жауапкершілік үдесінен шығу жолында, 
бәсекелестікке т�теп бере алатындай мықты 
маман даярлау мақсатында жұмыс істеуде. 

Жандар АСАН,
Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалық 

университетінің Баспас+з 
орталығының басшысы

�нерінің нақышын әдемі �рнегімен 
қиюластыра білуінде. 

*нер кешінде виртуоз орындау-
шылар, аспаптық шеберлікті керемет 
меңгерген жастар – Рахат Сәрсенов, 
Бибарыс Хамзин, Асылбек  Ахатов, 
А қ а й ш а  Ж ұ р б а й  с о л и с т  р е т і н д е 
жеке дара шығып, қазақ күйлерін �з 
дәрежесінде к�рермен қауым назарына 
ұсына білді.  

Құрманғазы оркестрі – ұлтымыз-
дың т�л  құжаты,  қаз ірг і  т ілмен 
айтқанда қазақтың бренді. Кешегі 
ұлылардың қолтаңбасы қалған �нер 
ұжымының бүгінгі �кілдері де сол 
бір биік жауапкершілікті сезінері 
хақ. Құрманғазы бабамыздың атында 
болғаны да – ұлттық музыкамыздың 
рухын биік ұстау міндетін де қояры 
белг іл і .  Ұрпақтар  сабақтастығы 

Қыздар университетіне «ұлттық» мәртебе берілді
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ANA TILI

Күз болғанда қатады
Қыстай ұйықтап жатады.
Күн шуағын т�ккенді 
Жаратпайды к�ктемді.

(Мұз)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

4зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Рүстем
Үстеп,
Үстем қарайды.
Үстем.
Рүстем
Үстен қарайды.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Суретшілер әр қилы шығармалар 
тудырады. Біреуі табиғатты, екіншісі 
адамды бейнелесе, үшіншісі күнде к+ріп 
жүрген қарапайым заттарды кескіндейді. 

Міне, шығармаларды нені бей неле-
ге ніне қарап, жанрға б�летін болған. 
Василий Иванович Суриков орыс тари-
хына құмар-тын. Оның «Стре лец терді 
дарға асқан күнгі таң», «Меншиков 
Березовода», «Боярина Морозова» және 
де басқа шы ғар малары �ткен ғасырлар 

оқиғаларына арналған. Сондықтан да біз оларды тарихи 
жанрдың туындылары деп санаймыз. 

Теңіз к�ріністерін салуды сүйетін суретшілерді латынның 
«marinus» – теңіз деген с�зінен шығарып маринистер деп 
атайды. Орыс маринистерінің ең к�рнектісі И.К.Айвазовский 
болды. Ол �мір бақи бірде бұлқан-талқан тулап, бірде моп-
момақан тыныш жататын теңіз жазирасын бейнелеп �тті.

Гармонь, гармоника (грек тілінен 
 ау дар ғанда «үндестік», «үйлесімдік» деген 
мағына береді) клавишті-пневматикалық 
аспапқа ұқсас. Гармоньды 1822 жылы 
неміс шебері Ф.Бушман ойлап тауып, 
1829 жылы +згерістер енгізіп, аспапты 
жасап шығарған деседі. 

Алғаш рет сырнай аспабын қазақ 
оркестр леріне белгілі сазгер, музыка 
зерт теушісі Ахмет Жұбанов енгізген. 
Қазіргі таңда аспап ұлт-аспаптар 
оркестрлері мен ансамбльдерде кеңінен қолданылады. 
Аспаптың дыбыс диапазоны түймелерінің санына 
 байланысты болады. 

Мәскеуде гармонь аспабына арналған арнайы музей бар. 
Гармонь аспабының бір түрі – біздің сырнай. Бұл аспап 
Қазақ жеріне ХІХ ғасырдың басындағы мәдени және сауда 
қатынасы арқылы тарала бастады. 

Қазақ халқының музыка тарихында гармонь аспа-
бында орындаушы бірқатар ақын, әншілердің есімдері 
сақталған. Олардың қатарында Жаяу Мұса Байжанов, =сет 
 Найманбаев, Шашубай Қошқарбаев, Кенен =зірбаев, Майра 
Шамсутдинова, Тайжан Қалмағамбетов, Нартай Бекежанов, 
=міре Қашаубаев сынды тұлғаларды атауға болады.

Қазақ сырнайшылары аспапты к�біне Ресейден ал-
дырады. Ал Кеңес Одағы кезінде бір аспаптың құны 
жеңіл к�лікпен бірдей болған деседі. Қазір де концерттік 
сырнайдың бағасы 15 мың еуроға жетеғабыл екен.

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде жауынгерлердің рухын 
к�теру үшін қолданылған музыкалық аспаптың бірі – осы 
сырнай. 

Кеңес Одағы кезінде электронды сырнайлар да шыға ры-
лыпты. Алайда дәл сол кезеңде синтезаторлар қолданысқа 
шығып, электронды сырнайдың аса қажеті болмай қалған.   

Қант ауруын – қант диабетін қазақ 
сусамыр дейді. Бұл кеселге ұрындыратын 
негізгі себеп, әрине, денеде қанттың 
к+бейіп кетуі. Демек, қандағы қант 
м+лшерін бақылап отыру арқылы бұл 
кеселге жол бермеуге болады. 

Осы ретте медицинада қант ауруы-
ның қарсаңы дейтін де сырқатты 
жағдай бар. Ондай нақтама қандай 
жағдайда кімге қойылады? Мұны білу 
�те маңызды. *йткені қант ауруының 
қарсаңы қандай екенін білген адам оның алдын алады. 
 Ауырмай аман қалады. 

Сонымен, қант ауруының қарсаңы дегеніміз қандай 
жағдай, белгісі не? =рине, басты белгісі таңертең аш 
қарында денедегі қант м�лшері 6,1 ммольден кем болмайды. 
Тамақтанғаннан кейін 7,8 ммольге дейін к�теріледі. =рине, 
қант диабетінің қарсаңында тұру деген осы ауыр дертке 
ұшырадым деген с�з емес, дәрігердің айтқанын мұқият 
орындасаңыз, тәтті жеуден тыйылсаңыз тәніңізді кеулеп 
бара жатқан қантты сабасына түсіру, с�з жоқ, қолыңыздан 
келеді.

Жанр

Сырнай туралы сыр...

ҚЫЛҚАЛАМ

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

Қант диабеті 

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі» 

ҚЫС ҚЫЗЫҒЫ – 
«ОЙ-ҚАРАҒАЙДА»

Таң азаннан солай қарай ағылған 
жұртшылықтың қарасы к�п болды. Табиғи 
парктің орналасқан аймағы да халық 
үшін ыңғайлы екен. Қаладан онша ұзақ 
емес, жеке к�лігіңіз болса, айналасы  
 жарты сағаттың ішінде жетіп аласыз. Жаңа 
нысанның ашылуына ұйымдастырушылар 
тыңғылықты дайындалғаны байқалады. 
Кіре берістен бастап түрлі �рнектермен 
к�ркемделген әсем жазулар, к�лікті 
қаңтаратын арнайы тұрақтар, шаңғы, 
сноу борд, шана және т.б. сырғанау 
түрлеріне арналған спорттық құралдарды 
жалға беру орындары, табиғат аясында 
серуендеу жолдары, бәрі-бәрі ыңғайлы 
жасалған. Шараның ресми түрде ашылуы-
на Алматы облысының әкімі Амандық 
Баталов қатысып, құттықтау с�зін с�йледі. 
Облыс әкімі бұл айтулы оқиға аймақтағы 
қысқы туризм маусымының ашылуының 
басталуымен байланысты екенін тілге 
тиек етті. 

– Елбасы облысқа келген сапарында 
туризм кластерін қалыптастыру тура-
лы тапсырма берген еді. Соның ішінде 
Шымбұлақтан бастап Түрген шатқалына 
дейінгі аралықта тау туризмін дамыту 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

КИМЕШЕКТІ 
КИЕ БІЛЕМІЗ БЕ? 

қажеттігін айтқан болатын. 
Соған байланысты бүгін, 
м і н е ,  ж а ң а  т а у - ш а ң ғ ы 
кешенін ашып отырмыз. 
Мемлекет тарапынан қолдау 
к�рсетіліп, республикалық 
маңыздағы авток�лік жо-
лынан кешенге дейінгі 6,2 
км жолға күрделі ж�ндеу 
жасадық. Осы тау-шаңғы ку-
рортына инвестор �зінің жеке 
қаражаты есебінен 60 мың АҚШ 
долларын құйды. Бұл – отбасы-
мен келіп, таудың таза ауасымен 
тыныстап, шаңғы теуіп, сырғанап, 
демалуға таптырмайтын орын. Келіңіздер, 
игілігін к�ріңіздер, сырғанаңыздар, 
шаттаныңыздар, – деді А.Баталов. 

Мемлекеттік-жекеменшік әріптестік 
негізінде жүзеге асырылған туристік жоба 
саламатты �мір салтын қалыптастыру, 
бұқаралық спортты дамытуға ықпал етпек. 

Мұнан соң инвестор, «Alina» ком-
паниялар тобының президенті Ерлік 
Балфанбаев с�з алып, осы жобаны 
жүзеге асыруға қолдау к�рсеткен облыс 
басшылығына, «Қазақ Туризм» ҰК-ға, тау-
шаңғы кешенінің құрылысына қатысты 
кәсіби ақыл-кеңес берген австриялық 
әріптестеріне, «Alina» компаниясының 

мамандарына,  құрылысшыларға  – 
барлығына ризашылығын жеткізді. Ал-
маты облысының әкімі Амандық Баталов 
демалуға келген кішкентай балғындармен 
бірге жаңа нысанның тұсаукесер лентасын 
қиды. 

Тау-шаңғы кешенінің жалпы аумағы 
жайында айтар болсақ, ол 85 гектарды 
құрайды екен. Теңіз деңгейінен 1500-
1800 метр биіктікте орналасқан. Мұнда 
келушілер арнайы арқан жолдармен 
биікке к�теріліп, т�менге шаңғымен неме-
се басқа да құралдармен сырғанап түседі. 
Аталмыш компанияның коммерциялық 

Кезінде әжелеріміздің басына сән берген, дана лық тың, 
парасаттылықтың белгісіндей болған киме шекті бүгінде 
неге аз к+ретін болдық? 4з-Наурыз сияқты ұлттық 
мерекеде немесе кон церттік кештерде ғана болмаса, 
күнделікті +мірде кимешек киетін әжелеріміз, +кінішке 
қарай, азайып кетті. 

Қарап тұрсақ, ауылдық жерлердің �зінде сондай. Киіп 
жүргендер мүлдем жоқ демейміз, бірақ соншалықты к�п 
деп те айта алмас едік. Мұның сыры неде? Жалпы ұлттық 
киімді ұлықтай білу мәселесі біздің елімізде шет қалып 
келе жатқаны жасырын емес. Барлығымыз еуропалық 
киім үлгісіне к�шіп алдық. Дұрыс та шығар, бірақ солай 
екен деп, �зіміздің ұлттық киімдерімізден түбегейлі бас 
тартуға бола ма? 

Тарихымызға зер салсақ, халқымыз кимешекті қасиетті 
деп санағанын түсінеміз. Мәселен, бұрынғы замандарда 
араздасқан екі адамның ортасына аналарымыз барып ақ 
орамалын тастағанда, оны ешкім аттап �те алмаған. Осы-
лай  ата-бабаларымыз қасиетке балап, мұраға қалдырған  
кимешекті бүгінгі ұрпақ қаншалықты құрметтеп жүрміз?

Осы мәселе т�ңірегінде «Алтын-арқау» мәдени-этно-
графиялық бірлестігінің т�райымы Ғалия Қай дауыл-
қызының пікірін сұрап к�рген едік, ол киме шектің 
киілмей кеткен себебін біздің еліктегіш сана мыздан 
екенін айтты. «=йел адамның бағы – басында, басындағы 
кимешегінде. Кимешектің қадір-қасиеті – ұлттық 
болмысымыздың бір к�рінісі еді. Соның жинақталған 
бейнесі болған. *кінішке қарай, біз ашық киінуді 
еркіндік деп есептедік те, �зіміздің қолы мыздағы алтынды 
бағаламай, �згенің күмісіне айырбастап алдық. Тарихи-
мәдени мәні зор кимешектің киілмей қалуы, әйелдің 
теңдік  алғаны емес, әйелдің теңсіздікке ұшырағанының 
белгісі деп ойлаймын» деген Ғалия Қайдауылқызы �зге 
елдердің жамылғыларынан  сәнімен де, мәнімен де асып 
түсетін асыл кимешек түптің түбінде елімізге қайта ора-
ларына сенім білдірді. 

Кимешек туралы осы заманғы  қыз-келіншектердің  
к�зқарасы қандай екен деп қазіргі келіндердің де ойын 
біліп едік, тақырыпқа қатысты әрқилы жауап алдық. Бірі 
кимешекті киюге ниеті бар екенін білдірсе, бірі тіпті ора-
мал тағуды қаламайтынын білдірді. 

Қалай болғанда да, әйел адамның жүзіне әр беріп  
келген,  т�л киімімізге айналған кимешегіміз батыс 
мәдениетінің к�леңкесінде қалмауы тиіс. Керісінше,  оны 
ұлықтап,  қастерлей білуге тиіспіз. =жесінің кимешегін 
к�ріп �скен немере-ш�берелері де ұлттық дәстүрден, тілі 
мен ділінен алыстай қоймайтыны анық. 

Арайлым  ҚАМЗАБЕК

ларын таңертеңнен кешке дейін жылы 
жерде бағып беретін бала күтушілер де 
бар. Мұнда әлемдік бренд фирмалардың 
сырғанауға қажетті заттары мен киім-
кешегін жалға алу мүмкіндігі ұсынылады. 
Демалыс аймағы күніне 5000 отандық және 
шетелдік туристер мен демалушыларды 
қабылдауға дайын. Жаз мезгілінде шаңғы 
жолдары велосипед тебуге лайықталады. 
Алдағы жылдары қазіргі 13 шақырымдық 
сырғанау жолақтарының ұзындығын 40 
шақырымға дейін жеткізу жоспары бар. 

Қолда бар ресми мәліметтерге зер 
салсақ, мұндай бағыттағы туристік 
кластерді дамытуға Еуропа елдерінің, 
сондай-ақ Ресейдің Сочи шаңғы курорт-
тарының озық тәжірибелері қолданылмақ. 

*ткен жылы жергілікті бюджет есебінен 
«Ой-Қарағайға» дейінгі курорттық 

бағытындағы республикалық 
маңызы бар жолдардың 6,2 

шақы рымы күрделі ж�ндеуден 
� т к і з і л г е н .   Қ о с ы м ш а 
инфрақұрылымдарды дамыту 
үшін 35 гектар жер учас кесі 
б�лінген. Мемлекет басшы-
сының Қазақстан мен Ре-
сей ынтымақтастығының 
аймақаралық форумын-
да берген тапсырмасына 
сәйкес, біз «Қазақ туризм» 
ж ә н е  А л м а т ы  � ң і р і н і ң 

туристік кластерінің Ассо-
циациясымен бірлесе отырып 

тау кластерін құру бойынша 
жоспар жасалған. Бұл жоспар 

жүзеге асатын болса, 2025 жылға 
дейін Алматы аймағына келетін ту-

ристер санын 4 миллион адамға дейін 
жеткізуге мүмкіндік бермек. 

Ең басты атап �тер мәселе, елімізде тау 
шаңғысы туризмін дамытуға ерекше к�ңіл 
б�лінуде. *з табиғатымызды �зіміз игеріп, 
заманауи инфрақұрылымды дамытып, 
уақыт талабына сай дәрежеде туристерге 
ұсына білсек, нәтижесі де жақсы болаты-
ны анық. Бір қуанарлығы, баяғыдай емес, 
тау шаңғысымен шұғылдануға, табиғат ая-
сында тынығуға қарак�здеріміз де к�бірек 
келіп жатқанын байқадық. Иә, бір мезгіл 
шаңғы теуіп, конькимен сырғанап уақыт 
�ткізгенге не жетсін! Бұған «Ой-Қарағай» 
тәрізді шаңғы кешендері жақсы мүмкіндік 
сыйлап тұр. 

Еліміздің көркем де әсем табиғаты туризм саласын дамытуға қолайлы екені белгілі. Соңғы 
жылдары аталған бағытта қолға алынған кешенді шаралар отандық туризмді өркендетуге 
негізделуде. Осы орайда тау шаңғысымен байланысты демалыс орындары да халық тарапы-
нан жоғары сұранысқа ие болып келе жатқанын байқау қиын емес. Алматының әйгілі «Медеу», 
«Шымбұлақ» тәрізді демалыс кешендері еліміздің ғана емес, шетелдік меймандардың жиі атба-
сын бұратын жері. Десек те, бай табиғатымыз мүмкіндік беріп тұрғанда жалғыз Шымбұлақ неме-
се Медеумен шектеліп қалуға тағы болмайды. Бұл ретте Алматының өзге де аймақтарында тау 
шаңғысы кешендерін дамыту қолға алынуда. Жуырда Алматы облысының Талғар ауданында 
мемлекеттік және жекеменшік әріптестік негізінде «Ой-Қарағай-Лесная сказка» тау шаңғысы 
курортының салтанатты түрде ашылуының куәсі болып қайттық. 

директоры Дмитрий Цайдың айтуын-
ша, мұнда шаңғы, скейтборд, үрлемелі 
камералармен сырғанауға арналған, 
түрлі күрделіліктегі 15 арнайы жолақ 
қарастырылған. Сонымен қатар шаңғы 
тебуді үйренгісі келетіндер үшін шаңғы 
мектебі бар, онда шетелден келген кәсіби 
мамандар жұмыс істейді. Нәтижесінде 
2-3 сабақтан кейін-ақ үйренуші шаңғы 
тебуді меңгеріп үлгереді. Отбасымен 
белсенді  және алаңсыз демалғысы 
келетін азаматтардың кішкентай бала-


