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Lázzat SERIKQYZY,

ЫСЫРАПШЫЛДЫҚ 
ДЕНДЕП БАРАДЫ...

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ Бүгінгі санда:

Тәшеновке 
тағзым!

Таңғажайып 
тоғызқұмалақ

6-бет

11-бет

Идеологияның 
қайнар көзі – 
дәстүрлі 
басылымдар 

Ерғали САҒАТ:

3-бет

ЖЕТІ ҚЫР

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ

Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ,
ҚР Президенті:

БІРІНШІ – ҚАЗАҚ 
ТІЛІ БОЛУЫ КЕРЕК
– Бұл – өте күрделі әрі маңызды 
мәселе. Менің ұстанымым, 
біріншіден, қазақ тілі болуға тиіс, 
орыс тілі болуға тиіс. Бұлардың 
балаларымыз үшін маңызы зор. 
Тек содан кейін ғана ағылшын 
тілін оқыту керек.

Мемлекет басшысының 
Ақордада өткен кеңесінен.

Белгілі тарихшы �бді Тұрсынбаев бізге «логика» курсын оқуды бастаған. 
1948-жылдан басталған Қазақстан тарихына байланысты айтыс-тартыстарда 
біздің директорымыз С.Толыбековпен келісе алмай, дәрісін үзіп, тастап 
кетті. Кейін Б.Аспандияров деген тарихшы оқыды. Бұл да қудалауда к)п 
болған, сыннан босамаған адам. Қорқақ, жасқаншақ болып қалғаны әрбір 
с)йлеген с)зін )лшеп-пішіп, сақтанып айтатынынан байқалатын. Осындай 
қорқақ адамның бірі Үміт Балқашев еді. Философияның «тарихи материа-
лизм» б)лігін оқыған ол тек қана философиялық категорияларға сүйеніп, 
жаттанды терминдермен с)йлейтін. Ойын еркін түсіндіруге бармайтын. 
Егер )зіңше түсінгеніңді айта бастасаң, «Ғылымның қалыптасқан терминдік 
ұғымдары бар, одан шықсаң қателесіп кетесің» деп қайырып алып келетін. 
Заман к)п адамды қалтыратып ұстады ғой.

(Жалғасы 9-бетте)

қышы Жанат Ахметов туралы жаз-
ған еді. Осы азамат бала кезінен 
ата-бабалардан сақталған ұлттық 
тағам – сары қымыз даярлау ісімен 
айналысады. 

Ж ә к е ң н і ң  а й т у ы  б о й ы н ш а 
қымыздың: саумал, жабағы  қы-
мыз (оның дәмінің жуастығына 
байланыс ты), тай, құнан, д�нен, 
бес түнемел асқан- асау(қу) қымыз 
түрлері болады. Жаңа сауып алынған 
бие сүтінің(cаумал) табиғи сақтау 
мерзімі 20 минуттан аспайды. Оны 
к)бінесе балаларға тағам ретінде 
ішкізеді және де асқазаны сыр берген, 
табиғи ем іздегендер шипасы мол, 
шипалы дәрі ретінде пайдаланады. 
«Құнан қымызды сырласар қонағына 
құяды. Оны әуелі мәслихаттың кеніші 

деседі. Ғашықтар мен ақындарға 
д�нен  қымызды құйған. К)ңілге 
желік бітіріп, к)кейге құрт түсіретін 
қасиеті бар ғой. Сусынның сосынғы 
т)ресі – бесті  қымыз! Қу(асау) 
қымызды жауға шабар батырлар 
мен бәтуаға жүрер елшілер ішеді. У 
қымызды қазақ кезбе, бақсы, бәдік, 
саудагер жандарға беретін болған. �р 
қымыздың атына сай мінезі болады: 
соған орай жол-жоралғы жасалады. 
Оны білмесек сүткіл ірітіп, қымыз 
ашыттық деп жарықтықтың аруағын 
қорлап неміз бар» (Дүкенбай До-
сжан, «Қымыз», 2 томдық таңдамалы 
шығармалар, 2-том, Алматы, «Жазу-
шы», 1990,115 бет).

Жылқышының айтуы бойынша, 
бие құлындаған соң кемінде 15-30 
күннен кейін ғана сауынды болғаны 
дұрыс. Сауын бие, егер оның күн ара 
күтімі және алдындағы жем-ш)бі са-
палы тоқ-молшылықта болса, келесі 
жылы екінші рет құлындағанша 
да сауылуы мүмкін. Дүниеге жаңа 
келген құлын 15 күннен кейін аздап 
жұмсақ ш)п және сүтке қосылған 
үгілген жем жеуге тез арада үйренеді 
екен. 

(Жалғасы 7-бетте)

Расында, жылқы малын ерт-
теп мінсең – к)лік, сіңімді еті – тіл 
үйірер тағам, балдай қымызы – ши-
палы сусын және дертке дауа.Қазақ 
халқының бір ғасырлық тарихын 
басынан кешірген ақын Жамбыл Жа-
баев атамыз: 

... Үйірілген сары алтындай 

сары қымыз,

Ауруға – ем, сауға – қуат, дәрі қымыз.

Елімнің баяғыдай сүйген асы,

Шығаршы тағы нең бар кәрі қымыз, – 
деп жырлағаны соған дәлел емеспе?!

Үш жыл бұрын «Ана тілі» газеті 
(«Сапырған сары ожаумен сары 
қымыз, Ысталған сары местен дәрі 
қымыз…» №30 (1288) 30.07.15ж) 

Ерейментау ауданы Торғай ауы-
лының тұрғыны,танымал жыл-

МӘРТЕБЕЛІ, 
МӘУЕЛІ ҰСТАЗДАРЫМ

Несін жасырам, кезінде менде ысырапшыл-
дардың қатарында болдым, атеизмнің ресми 
идеологиясы ның әсерінде туып, )стім. Енді 
менің )мірге деген к)зқарасым күрт )згерді... 
Рухани кемелденуге бар күш-жігерімді салып 
жатырмын. Сондықтан, мен ысырапшыл-
дықтан аулақ болуға барша отандастарымды 
шақырамын. 

�лбетте, қазақ үшін «тойсыз» )мір жоқ. Қазақ 
жағдайы болмаса да, қазіргі кезде қарыз алып, 
қауғаланып немесе банктерден несие алып, 
әйтеуір, қалай да той жасауға үйір... Fйткені, 
досқа – күлкі, дұшпанға – таба болмауға ты-
рысады. Осыған орай, мына бір болған нақты 
жағдайды назарларыңызға салғым келеді.

Бейсенбай дейтін танысымыздың бала-
сы үйленді. Сонда әкесі пер зентіне: «Балам, 
)ткенде сен анау Сейсенбайдың баласының 
үйленген тойында болдың ғой? 300 адам болды 
тойда. Дастарқанда құстың сүтінен басқаның 
бәрі болды. Енді сенің тойыңа мен 500 адам 
шақырамын. С)йтіп, )зімнің де, сенің де 
даңқыңды асырамын. Мен одан кеммін бе? На-
мысымды жібермеймін! Осыны да үлкен мәселе 
жасаймыз ба? Банктен несие аламын! Несие алу 
қазір оп-оңай» деп баласының қарсылығына 
қарамастан кеуделеп қоймапты. Бұған дейін 
алынған қа рыздардың кесірінен үй кепілде тұр... 

С)й тіп, к)р пе сі не қарамай к)сіліп, бала сының 
тойын дүркіретіп, халықтың есінде қа латындай 
етіп )ткізді. Fкінішке қарай, жастар )зара келісе 
алмай, үш айдан кейін ажырасып кетті... С)йтіп, 
неси үстіне несие жапсырды, үйсіз қалу қаупі 
тағы бар... Ақырында осындай даңғойлыққа 

барғанына бармағын тістеп )кінді. 
Fмірдің )зінен алынған осының )зі 

бізге аз сабақ болмайды.
Мен к)зіміздің ағы мен 

қарасын дай ұл-қыздарымыздың үйлену тойын 
)ткізбейік дегеннен аулақпын. Ұлды – ұяға, қызды 
– қияға қондыру әр ата-ананың парызы Бірақ, 
әлгіндей ысырап, даңғойлық біздің ұлтымызға 
керек пе? Неге біздің пейіліміз бұзылды? Неге?

Сосын той басқаратын асабаларды да 
мәдениеттілікке тәрбиелеу керек. Тіпті, кейбір 
тойларда құлақ қойып тыңдап отыру мүмкін 
емес. Таяуда бір тойда асабаның «арақ ішкен 
чемпион, арақ ішпеген шпион» дегенін естіп 

жағамды ұстадым. Неге біз бір бірімізді ішімдікке 
шақырамыз, ал ішпейтіндерді келемеждейміз? 
Неге? Осындай орашолақтықтан ада болу үшін 
той тізгінін білімді, байсалды, с)з қадірін білетін, 
зиялы, рухани сауатты азаматтардың қолына 
ұстатып үйренейік!

Ораз БАЙМҰРАТОВ, 
ҚР Ұлттық Ғылым 

академиясының академигі

АУРУҒА  – ЕМ, 
САУҒА – ҚУАТ, 
ДӘРІ ҚЫМЫЗ...
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Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

ТҮРКІНІҢ АЛТЫН БЕСІГІ – ТҮРКІСТАН

ЖАҢА ТАҒАЙЫНДАУЛАР Ерлігі ерен Оспан батыр

«Ерке Есілдің самалы»

– Түркі дүниесінің рухани астана-
сы – Түркістанға тағзым ету үшін ар-
найы келдім. Түркістан – еліміздің ал-
тын бесіг і ,  мәдениетіміз  бен руха-
ниятымыздың символы және бүкіл 
халқымыздың бойтұмары. Бұл қасиетті 
жерді к)зіміздің қарашығындай сақтап, 
дамытуымыз керек. Елбасының бұл қалаға 
ерекше мәртебе беру туралы шешімі 
кездейсоқ емес. Түркістанды түлетіп, 
)ркендету мәселесі әрдайым Тұңғыш 
Президентіміздің назарында болады. 
Ежелгі Түркістанның жаңғыруы және 
жаңаруы даму жолымыздың дұрыстығын 
к)рсетеді. Президент ретіндегі алғашқы 
сапарымның Түр кістаннан басталғаны мен 
үшін аса маңызды, – деді Қасым-Жомарт 
Тоқаев.

Сондай-ақ Президент )зінің саяси 
ұстанымдарын,  әлеуметтік,  рухани 

саладағы бағыт-бағдарларын жария 
етті.  Негізгі  мақсаты – Елбасы ның 
стра тегиялық бағытының сабақ тас ты-
ғын қамтамасыз ету екенін мәлімдеді. 
« Б ү г і н д е  қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы  н е 
мазалайтынын білемін. Жұмыс барысында 
бірінші кезекте қолға алатын бірқатар 
мәселеге назар аударғым келеді.  Ең 
алдымен, бұл – әділеттілікке қатысты 
мәселелер. Қоғамдағы әділеттілік, ең 
алдымен, атқарушы билікке байланысты. 
Үкіметтің,  министрлердің,  барлық 
деңгейдегі әкімдердің, полицияның, 
прокуратураның, соттардың басты мақ-
саты – азаматтардың құқығын қорғау. 
Бұл – олардың конституциялық міндеті 
әрі азаматтық борышы. Мұндағы менің 
басты ұстанымым анық, айқын. Бұл – 
заңның үстемдігі. Заңнан жоғары еш нәрсе 
болмауы керек» деді Президент.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тың ұсы -
ны  сымен және Парламент депутат тарының дауыс бе-
руімен Дариға Назарбаева – ҚР Парламенті Сенатының 
т)  райымы болып сайланды. Сонымен қатар Президент 
�кімшілігінде бірқатар тағайындаулар жасалды: Марат 
Тәжин – Мемлекеттік хатшы, Бақытжан Сағынтаев - ҚР 
Президенті �кімшілігінің басшысы, Дархан Калетаев 
– ҚР Пре зиденті �кімшілігі бас шысының бірінші орын-
басары, Берік Құрманғали – ҚР Президентінің Бас пас)з 
хатшысы болып тағайындалды. 

Қазақстан Республи ка-
сының Тұңғыш Пре зиденті 
– Елбасының Шешімімен 
�сет Исекешев Қазақстан 
Респуб ли касының Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Қо-
рының Атқарушы ди-
ректоры, Айдос Үкібай – 
Елбасы ның баспас)з хат-
шысы; Арслан Дандыбаев 
– Елбасы Протоколының 
басшысы; Нұрлан Ыбыраим – Ұйымдастыру жұмыстары б)лімінің меңгерушісі; 
Нұрлан Қаймолдаев – Құжаттама, қаржы және кадрмен қамтамасыз ету б)лімінің 
меңге ру шісі; Асқар Молдағаринов – Елбасы Кеңсесі Басшысы Хат шылығының 
меңгерушісі; Елдар Томашов – Елбасы К)мекшісі Хатшылығының меңгерушісі болып 
тағайындалды. 

Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік 
қызметті  тиімділік  пен әділеттілік 
қағдидасы бойынша жұмыс істейтінін 
айтып )тті. Орталық және жергілікті 
органдардың басшыларына қатысты орын-
ды шағым түскен жағдайда олардың бәрі 
жазаланатын болады. �кімдер жылына 
бір рет ұйымдастырылатын есеп берумен 
к)збояушылық жасамауы керек. Олар 
халықпен әрдайым қоян-қолтық араласып 
жұмыс істеуі тиіс. Мемлекет басшысы, 
сондай-ақ жемқорлықпен күрес күшейе 
түсетінін де атап )тті. 

– Біздің елімізде бәсекеге қабілетті 
әрі талантты жастар к)п. Сондықтан, 
осындай креативті жастарға кеңінен жол 
ашып, жағдай жасау керек. Олар жастық 
шақтың күш-қайратын егемен елімізді 
)ркендетуге жұмсайды деп сенеміз. Ел-
басы 2019 жылды Жастар жылы деп 
жариялағанын білесіздер. Біз жастарға 
жаңа мүмкіндіктер беруіміз керек. Бұл – 
бизнес ашу, білім алу, жұмысқа орналасу, 
табыс табу деген с)з. Fз )мірін жақсартуға, 
мансабы бойынша жоғарылауға арналған 
әлеуметтік лифттер іс жүзінде жұмыс 
істеуі қажет. Еліміздің жастары мен та-
лантты азаматтары мемлекеттік қызметте 
ілгерілеу үшін арнайы кадрлық бағдарлама 
дайын даймыз. Болашағымыз жастардың 
қолында! Еліміздің ертеңі де – жастар! – 
деді Мемлекет басшысы. 

Президент жастарды қолдау, жаңа 
жұмыс орындарын ашу, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша жұмыс істеу 
ж)нінде тапсырма берді. Сонымен бірге 
бюджет қар жы сын үнемдеу, ол үшін 
имидждік іс-шаралар мен жиындарды азай-
ту керектігін ескертті. Сондай-ақ Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті – Елбасы Н.Назарбаевтың жо-
лын одан әрі жалғастыра беретінін мәлім 
етті. «Бірлік бар жерде, әр дайым тірлік 
болады. Мен үшін бұл халық даналығының 
мәні аса зор. Біз ортақ мақсаттарымызға 
бірге қол жеткіземіз деп сенемін! Бүгінде 
бүкіл қоғам )ркендеген Қазақстанды одан 
әрі дамыта түсу идеясын іске асыру үшін 
жұмылуы керек. Менің Президент ретіндегі 
негізгі ұстанымым әрі к)зқарасым, ең 
алдымен, сабақтастық, яғни Елбасы саяса-
тын жалғастыру. Сабақтастық жоқ жерде 
тұрақтылық болмайды. Тек дағдарыс, тіпті 
жанжал, қақтығыс қана болады. Бұл – бүкіл 

әлемнің дәлелденген тарихи тәжірибесі. 
Екінші ұстанымым, бұл – әділеттілік. 
�ділеттілік жоқ қоғам ешқашан дамы-
майды. Тек қана қиыншылық, тауқымет, 
құлдырау болады. Үшінші ұстанымым – 
ілгерілеу. Қазақстан бәсекелестікке толы 
әлемде тек қана алға жылжуды к)здейді» 
деді Қасым-Жомарт Кемелұлы. 

Түркістан облысының әкімі Fмірзақ 
Ш)кеев )ңірге арнайы келіп, тыныс-
тіршілігімен танысқаны үшін Президент-
ке жұртшылық атынан алғыс білдірді. 
«Түркістанға  деген құрметіңіз  бен 
қамқорлығыңызға рахмет! Ел сенімін 
ақтау және бүгінгі мәжілісте Сіз айтқан 
бастамалар мен тапсырмалар бойынша 
нақты жұмыстар атқаратын боламыз» деді 
облыс әкімі. Зиялы қауым )кілдері де Пре-
зидентке деген оңтүстік жұртшылығының 
ыстық ықылас-пейілін жеткізді. Мысалы, 
халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының 
лауреаты Мархабат Байғұт Президентті 

Баспас)з жиынын Ш.Уәлиханов 
атындағы Тарих және этнология 
институтының директоры Зиябек 
Қабылдинов бастап ашты. Ал ша-
раны ұйымдастырушы «Ер Жәнібек 
қорының» т)рағасы Жеңіс Түркия 
Оспан батырдың 120 жылдығын 
кең к)лемде атап )туге бағытталған 
іс-шаралар жоспарымен ресми 
танысты рып )тті. Конференциядан 
бастау алған шара сәуір айынан ба-
стап жас ақындар  арасында мүшәйра, 
БАҚ )кілдері арасындағы байқау, 
Қазақ күресінен республикалық тур-
нир, ақындар айтысы, студент жа-
стармен кездесу, Шығыс Қазақстан 
облысында ас беру, батырдың атын-
да мешіт ашу сияқты игі істермен 
жалғасын таппақ. Сондай-ақ Түркия, 
Моңғолия, Ресей, Франция және 
Германия елдерінде де түрлі шара-
лар ұйымдастырылып, мерейтой 

ТАҒЗЫМ

КЕШ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

ОҢ БОЛСЫН!

Байқауға жіберілген фильмдерді 
«Ел арна» арнасының к)ркем дік 
кеңес мүшелері іріктеуден )ткізеді. 
Ең үздік деп танылған 1 жұмыс )н-
діріске жіберіліп, Астана күніне 
орай «Ел арна» арнасының эфирінен 
к)рсетіледі. «Байқаудың мақсаты 
қ а з а қ с т а н д ы қ  с ц е н а р и с т е р д і ң 
жұмыстарын к)пшілікке насихаттау, 
к)рермендерді «қысқа метр» жанры-
мен жақынырақ таныстыру, сондай-
ақ дебютанттарға қолдау к)рсету», 

алдымен жазушының ұлы ретінде жақын 
тартатындығын айтты. «Сіз барша жұрт 
білетін жазушының ұлысыз. Fзіңіз де 
)згеше, іргелі де ізгі қаламгерсіз. «Беласу» 
деген кітабыңызды оқығанбыз. Кемел 
Тоқаев сізге Қасым атын қойғанда еліне 
ерекше тұлға болсын деп ниеттенген. Ол 
үмітті де ақтадыңыз» деді жиында жазу-
шы Мархабат Байғұт. Ол сонымен бірге 
Президенттің алғашқы жұмыс сапарын 
Түркістаннан бастағанына ризашылығын 
білдіріп, Елбасы )кілеттілігін тапсырарда 
айрықша саяси мәдениетпен парасатты 
шешім қабылдағанын атап )тті. Түркістан 
қалалық ардагерлер кеңесінің т)рағасы 
Жарқынбек Құлбайымбетов пен айтыскер-
ақын Маржан Есжанова да жүрекжарды 
лебіздерін білдірді. 

Сапар барысында Қасым-Жомарт 
Тоқаев былтыр республикалық маңызы 
бар қала мәртебесін алған Шымкент-
те болып, қаланың әкімшілік-іскерлік 

халықаралық деңгейде аталып )тіледі.
«Оспан батыр туралы ұғым бірте-

бірте ұлғайып, кеңейіп келе жатыр. 
Сонымен қатар «Оспан кімнің ба-
тыры?» деген сауал да кең тарады. 
Оспанды басқалардан қызғанып, бір 
ауылдың, бір рудың батыры ретінде 
шығарғысы келгендер де болды. 
Оның )зі үлкен қателік екенін олар 
кейінірек түсінген болуы керек. 
Оспанды бір ауылдың батыры ету, 
оны үлкейту емес, кішірейту болып 
шығады. Оспан – иісі қазақтың ба-
тыры. Оспан – түркі дүниесіндегі ең 
ұлы қайраткерлердің бірі. Жалпы, 
Қазақстанда ұлт-азаттық күресі, иде-
ясы — 1932 жылғы аштықтан кейін, 
1937-38 жылдардағы қуғын-сүргін, 
ату мен асудан кейін тоқырады. Содан 
кейін, бас к)теретін бірде-бір партия, 
не ұйым болған жоқ. Ал сол кезде 
ұлт-азаттық күресінің және ұлттық 

орталығында іске асырылып жатқан жо-
балармен және мегаполисті к)ріктендіру 
жұмыстарымен танысты. Президенттің 
назарына Shymkent City қалашығының, 
әуежайдың жаңа терминалының, ци-
тадель, Қошқар ата )зенінің бойы мен 
«Тұран» шағынауданының жобалары 
ұсынылды. Сонымен бірге Президент 
«Азала Текстиль» фабрикасының тыныс-
тіршілігімен танысты. Кәсіп орында бүгінде 
650-ден астам адам еңбек етеді. Олар 
нарыққа к)рпе мен жастық тысы, сүлгі 
мен жаймалар, тұр мысқа қажетті тоқыма 
бұйымдарын шығаруда. Кәсіпорын айына 
500 тонна мақтаны )ңдеп, одан 1,5 милли-
он метр мата тоқиды. Үшінші мегаполиске 
жұмыс сапарында Президент, сондай-ақ 
жаңадан ашылған заманауи клиниканың 
жұмысымен танысты. 

Е.-БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы

идеяның эпицентрі Қазақстаннан 
Шыңжаңға ауды. Идея )лген жоқ, 
Шыңжаңға қоныс аударды деуге бола-
ды. Оның әртүрлі себебі бар. Бірінші, 
1930 жылдары қуғын-сүргін к)рген 
алаш қайраткерлері Шыңжаңға ба-
рып, паналады. Алтай, Тарбағатай, 
Құлжа сынды үш аймаққа барды. 
Сабақ берді. Қолдарына бір-бір шам 
ұстап барған алаш қайраткерлері, 
сол жақтың санасының оянуына 
түрткі болды. Екінші, ол жақтың 
тез қозғалып кетуіне рақымсыздық, 
батырларды, бас к)теретін адамдар-
ды түрмеге қамап, тұншықтырып 
)лтіруі, халыққа сенбей, қаруды 
жинап алуы секілді іс-әрекеттер се-
беп болды. Алдыңғы толқын шейіт 
болып кетті, алдауға түсті. Алдауды, 
қырғынды к)ріп отырған халықта 
екінші толқын к)тірілді. Оспан сол 
екінші толқынның басшысы болды. 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі» 

Ұлы дала сазы

70 мемлекетті аралаған ұжым «Кор-
неги холл» (Нью-Йорк, АҚШ), «Кен-
неди центр» (Вашингтон, АҚШ), «Кон-
церт хаус» (Берлин, Германия), «Кремль 
сарайы» (Мәскеу, Ресей), «Конгресс 
және фестиваль сарайы» (Канн, Фран-
ция), «Салле Корто» (Париж, Франция) 
және т.б. әлемге аты әйгілі сахналарда 
600-ге жуық жеке концерттерін )ткізіп, 
ұлттық )неріміздің насихатталуына, 
дамуына үлкен үлесін қосуда. 

Құрылғалы бері 10 жыл ішінде 

«Тұран» ансамблі Беларусь, Норвегия, 
Ресей, �зербайжан, Венгрия, Татар-
стан, Түркия елдеріне әлемдік турне 
жасады. Сонымен қатар ҚР Тұңғыш 
Президент і  –  Елбасы Қорының 
қаржылай қолдауымен Қытай Халық 
Республикасының Шунде, Шеньчжень, 
Цинхуандао, Бейжің, Шанхай, Ханч-
жоу қалаларында да жеке концерттерін 
)ткізді.

Майя МҰРАТБЕК

Алтайдағы ұлт-азаттық к)терілістің 
к)семіне айналды» деді конферен-
цияда с)з алған Қазақстанның халық 
жазушысы Қабдеш Жұмәділов.

Ал Ш.Уалиханов атындағы Та-
рих және этнология институты 
директорының ғылыми жұмыстар 
ж)ніндегі орынбасары, с.ғ.д., про-
фессор Сайын Борбасовтың айту-
ынша, батырдың 120 жылдығына 
орай «Ер-Жәнібек» халықаралық 
қоғамдық қорының тапсырамасымен 
Ш.Уалиханов атындағы тарих және 
этнология институты батыр туралы 
бір монография дайындап жатыр. 
«Біздің мақсат – батыр туралы архив 
деректерін Мәскеуден, Тайландтан 
және еліміздегі қауіпсіздік органдары-
нан алып, ғылыми айналымға енгізу. 
Оспан батыр барлық ұлт-азаттық 
к)терілістер тоқтаған соң, 1940 жыл-
дары ұлт-азаттық қозғалысты жаңа 
деңгейге к)терді. Сондықтан біз Ұлы 
даланың ұлы есімдерінің қатарына 
Оспан батырдың есімін енгізуді 
ұсындық» деді ол. 

Айтулы шараға батырдың неме-
ресі Fркен Нәбиұлы да қатысып, 
ұйым дас ты рушыларға алғысын 
білдірді.

Айта  кетейік,  Оспан батыр 
Сіләмұлының 120 жылдық мерейтой-
ына орай )ткізілетін шараларға «Ер 
Жәнібек» қорымен бірге «Отанда-
стар» қоры, Ш. Уәлиханов атындағы 
Тарих және этнология институты, 
К)кшетау және ШҚО әкімдігі, )зге де 
БАҚ )кілдері мен қоғамдық ұйымдар 
қолдау к)рсетпек.

– дейді «Ел Арна» телеарнасының 
директоры Арман Сейтмамыт. 

Fнер бәйгесінің шарттарымен 
толығырақ elarna.kz сайтында танысуға 
болады. Тағы бір жағымды жаңалық, 27 
наурыздан бастап, отандық киноның 
отауына айналған арна жаңа бағытқа 
бет бұрды. Енді, телеарнадан к)ркем 
және деректі фильмдермен қатар, 
спектакльдер, сахна саңлақтарының 
) м і р і  м е н  ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы н а 
арналған тақырыптық бағдарламалар 

к)рсетіледі. Осы орайда, к)рермендер 
еліміздің театрларының реперту-
арымен танысып, үздік премьера-
лар, беделді республикалық және 
х а л ы қ а р а л ы қ  ф е с т и в а л ь д е р д е н 
жүлдемен оралған қойылымдарды та-
машалай алады. 

«Ел арна» – отандық к)ркем 
фильмдер мен деректі картиналар 
ұсынатын еліміздің алғашқы кино 
арнасы ретінде 2017 жылы ашылған 
болатын. 2018 жылдан бастап, арнаның 
кино қоржыны Түркі әлемі елдері мен 
Орталық Азия мемлекеттерінің «алтын 
қорында» сақталған ленталармен 
толықты. Сонымен қатар, арнаның 
шығармашылық тобы қысқаметражды 

фильмдер )ндірісін қолға алып, аталған 
туындылар киносүйер қауымның оң 
бағасына ие болғанын айта кеткен 
ж)н. Оған қоса, )ткен жылы «Ел 
арна» 5-ке жуық Халықаралық кино-
фестивальдердің бас ақпараттық 
демеушісі  болды.  Беделді  кино 
бәйгелерден тікелей к)рсетілімдер 
мен күнделіктер дайын дады.

Гүлнұр ДОСБОЛ
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2019 жыл
« А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т ЫЛ І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

– «Алматы ақшамы» газетінің алғашқы 
бас редакторларының бірісіз. Газет қалай 
ашылды? Қандай қиындықтар болды? 
Қанша дегенмен, ел тәуелсіздігін әлі 
алмаған кезде «Вечерний Алматы» газетінің 
қосымшасы ретінде шығып жүрген жерінен 
�з алдына б�лініп кеткенінен хабардармыз...

– Газет 1988 жылы ашылды. Екі жыл-
дан аса сол кездегі «Вечерняя Алма-Ата» 
газетінің қосымшасы болып шықты. Екі 
газеттің редакторы бір адам – Максим 
Сәрсенов деген азамат еді. Кейін «Алматы 
ақшамы» б)лініп шықты. Мен газет )з 
алдына жеке басылым болған соң бір-бір 
жарым жылдан кейін Бас редактор бо-
лып бардым. Алғашқы жылдары, әрине, 
ұйымдастыру жұмыстары қиын болғаны 
с)зсіз. Ол КСРО деген үлкен империя құлап, 
құлдырап, одақтас республикалардың бір-
бірімен байланысы үзіліп, экономика, 
)ндіріс тұралап жатқан тұс еді ғой. Газет 
шығаратын қағаз тапшылығы болды. 
Fйткені к)бі ол кезде қағазды да, бояуды 
да Ресейден алдыратын. Одан кейін ком-
пьютер келді. Қаланың бюджеті шамалы 
уақытта ол техниканың )зін алу күшке 
түсті. Мұғалімдер де, дәрігерлер де айлық 
жалақысын уақтылы ала алмай жүрген 
кез... Соған қарамастан Алматы қалалық 
әкімдігінің қолдауымен газет тоқтаған 
жоқ. Үздіксіз шығып тұрды. Ол кезде 
облыстарға дейін тарайтын. Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан (қазіргі Түркістан 
облысы), Жамбыл, Алматы облыстары, 
Семей )ңірі «Алматы ақшамын» к)п жаз-
дырып алатын. Себебі елде әртүрлі саяси 
к)зқарастар орын алып, демократиялық 
қозғалыстар дүмпуі дүр к)теріліп, к)шелер 
ретті-ретсіз саяси арналарға толып кет-
кен шақ еді. Тәуелсіздігін жаңа жария-
лап жатқан елге түрлі пиғылдағы саяси 
күштердің де мысқалдап кіріп, батпандап 
шыққысы келетінін сезіндік. Митингіден 
митингілер )тіп жататын. К)ше толы 
ақылмандар мен «саяси к)семдер»... 
�рине, елдің болашағына алаңдап, ұлт 
болып қалыптасуға бар күш-жігерін са-
лып жүрген мемлекетшіл азаматтар да 
аз болған жоқ. Солар газетіміздің негізгі 
мінбесінен с)з алып, елдік мәселелерді 
к)терді. Қаланың ішкі )мірінде одан да 
басқа к)птеген тақырыптар ушығып тұрған 
еді. Соның бәрін басылымда к)теріп, 
халықты ынтымаққа шақырып тұруға 
тура келді. Ол кезде Алматы – елдің аста-
насы болатын. Президент бас редак-
торларды жиі-жиі шақырып, жағдайды 
түсіндіріп, қиыншылықтың мәңгілік емес 
екендігін, т)зу керектігін жиі айтатын. Біз 
Елбасының с)зін халыққа жеткізіп тұрдық. 
Алматы қаласы әкімдігінің Ішкі саясат 
б)лімі де сол жылдары ауқымды жұмыстар 
атқарды. 

– Сол кезде қандай тақырыптар �зекті 
еді?

– Ол кездегі қазақ газеттерінің к)терген 
мәселелерінің бәрі шаттықтан г)рі назға, 
ұлттық мұраттарды аңсауға, тіл мен ділдің 
жалауын тіктеуге бағытталған матери-
алдар болды. Ащы, тіпті ащы мақалалар 
жариялауға тура келетін. Fйткені, уақыт 
соны талап етті. Қаладағы жүректі жыла-
татын мәселелердің ешқайсысын тыс ай-
налып )ткеніміз жоқ. Қаланың экономи-
касына қатысты тақырыптарда жиі қалам 
тербейтінбіз. Fйткені экономика жүрсе, 
қаланың қалтасына, бюджетке ақша түседі. 
Республикамызда айтыс )нері жаңаша 
тұрғыда қолға алынып жатқан тұста соған 
байланысты материалдар, тілге, жалпы 
руханиятымызға байланысты мақалаларды 
жиі жазуға тырысатынбыз. Оның бәрі 
оқырмандардың арасында айтыс-тартыс 
тудырып жататын. Ғалымдар, академиктер 
пікірін ортаға салып, дуалы ауыздар ел-
халыққа с)зін айтатын... 

Одан кейін қаладағы қазақтандыру 
мәселесін де жиі к)тердік.  Ол кез-
де қазақтардың )зі ана тілінде с)йлей 
бермейтін. �сіресе, сол кездегі бюджетті 
мекемелерде (қазіргі мемлекеттік қызмет) 
тілдің жағдайы тіпті сын к)термейтін. 
Қарапайым халық дәрігерлерге ауру-
сырқатын қазақша түсіндіре алмайтынын 
айтып, ренішін білдіріп, хат жолдайтын... 
Біздің тілшілер әлеуметтік саладағы осын-
дай келеңсіздіктермен ашық күресті. 

Ішкі  миграция қарқынды жүріп 
жатқан еді. Сырттан к)шіп келген халық 
жерді алты сотықтан басып алды. Ол 
кезде қаланың әкімі марқұм Заманбек 
Нұрқаділов болатын. Сол азамат халыққа 
жағдай жасады. Қуған жоқ. «Кет» деген 
жоқ. Апта сайын дүйсенбі күні аппарат 
жиналысы болғанда солардың жағдайын 
қатты тапсыратын. «Елде жұмыс жоқ. 
Халық қалаға жұмыс істеу үшін келді» 
деп оларға тиіспей, «Жерді алсын. Кейін 
заңдастырып береміз. Жолын салып, 
жарығын тартып береміз» дейтін. Соның 
нәтижесінде қазір Алматы қаласында 
қазақтардың да үлес салмағы едәуір )сті. 
Жаңа ықшам аудандар құрылды. Бүгінгі 
«Думан», «Шаңырақ», «Бақай» секілді 
қазақтар тығыз орналасқан қала маңы со-
лай қылыптасқан. Біз студент болып оқуға 
түскен 70-жылдары қаланың 17-ақ пайызы 
қазақтар болатын. Қалада екі-ақ қазақ 
мектебі бар еді...

– «Алматы ақшамына» «Лениншіл жас» 
газетінен ауысып келдіңіз ғой. Сіз қызмет ет-
кен жылдар «Лениншіл жастың» алтын дәуірі 
саналады екен. Сейдахмет Бердіқұловтың 
мектебінен �ттіңіз. Бірге қызмет еткен 
қатарластарыңыз туралы айтып беріңізші?

– Шерхан Мұртаза ауысып, орнына 
Сейдахмет Бердіқұлов редактор болып кел-
геннен бастап, сол жерде қызмет еттім. Ол 
кезде партияның орталық комитеті журна-
листика факультетін тәмамдаған жастарды 
жолдамамен әр жаққа жіберіп отыратын. 
Біз елу шақты азамат бітірдік. Курстас-

«Социалистік Қазақстан» газетінің тара-
лымы 70 мыңға жете-қабыл болып тұрған 
кезде «Лениншіл жас» 250 мыңмен тарай-
тын. Ол кезде қазіргідей газетке күштеп 
жаздыру деген жоқ. Партияның орталық 
комитетінен «Социалистік Қазақстанға» 
жазылсын» деген нұсқау болғанда олардың 
тиражы аспандап кетер еді. Ал біз )з 
күшімізбен, материалымызда к)терген 
мәселелерінің )зектілігіне байланысты, 
қазақтың жүрегінде шаншудай қадалып 
жүрген мәселенің бәрін жазу арқылы 
оқырман жинадық. 

Сейдахмет Бердіқұловтың редак торлық 
шеберлігі керемет болатын. Тақырып 
қоюда шебер еді. Мақалада к)терілген 

– Дінмұхмед Ахметұлымен алғаш рет 
Бауыржан Момышұлының шаңырағында 
кездестім. Баукеңе батыр атағы берілгенде 
Димаш Ахметұлы Бақытжанға хабарласып, 
құттықтап қайтпақ ниетін білдірген екен. 
Бақытжан маған хабарласып, шақырды. 
Редакция ол кезде Гоголь к)шесінің 
бойындағы №50 үйде, оның үйі Гоголь 
№15-те. Бардым. Димаш Ахметұлы немере 
інісінің «жигулиімен» келді. Димекең ірі 
тұлғалы кісі еді ғой. Тар к)ліктен иіліп, 
зорға шықты. Ол кісіге негізі бірінші 
хатшылықтан түскеннен кейін «Волга» 
авток)лігін бекітіп берген екен. Бірақ 
сол к)лік қайта-қайта бұзыла берсе ке-
рек... Содан к)ліктен түсіп, үйге кірді. 

да жұмыс істедіңіз ғой. Қазіргі журналистика 
туралы пікіріңізді білгім келеді. Дәрежесі 
қандай? «Т�ртінші билік» лауазымына сай 
болып отыр ма?

– Қазір теледидар,  электронды 
БАҚ қарқын алып барады. Бірақ к)ңіл 
к)ншітетін тұсы кем. Теле жур налистердің 
с)з саптауына к)ңіл тола бермейді. 
Теледидардағылардың к)бі жазу-сызуға 
осалдығы с)йлем құрауларынан анық 
к)рініп тұрады. Ал газеттегілер теле-
видениеге барса оп-оңай істеп кете 
алады, себебі – журналист ең бірінші 
кезекте дұрыс жаза білу керек. Деген-
мен бүгінде ақпараттың р)лі «т)ртінші 
билік» дәрежесіне к)теріліп келеді. 
�лі де БАҚ-ты бақылауда ұстап, те-
жеп отырғандай к)рінеді маған. Жалпы, 
қазіргі күні ақпаратты жеткізу тәсілі, 
жеделдігі, нақты оқиға орнынан мәлімет 
беру тәсілі дамыды. Ақпараттар ағыны 
десек те, дәстүрлі газет-журналдарда 
жылы дүниелер  азайып кетті. Деректі 
мәселелер, хабар, репортаж к)п. Мыса-
лы, очерк деген жанр бар. Біздің кезімізде 
жақсы очерктер әңгімеге пара-пар бола-
тын. Fйткені онда кейіпкердің бейнесі, 
жан дүниесі ашылады. �сіресе, жоғарыда 
айтқан журналист азаматтардың бәрі 
осы жанрды аттап кете алмайтын. Очерк 
жазбаған журналисті журналист деп к)п 
мойындай да бермейтін. Сол жанр қазіргі 
газет-журналдарда жоққа тән. Белгілі бір 
тұлға туралы жазғанда қай жылы туғанын, 
қандай қызмет атқарғанын, марапатта-
рын тізіп, құрғақ қылып беретін болды. 
Ал оған қалай жетті, қалай қиналды, жан 
тебіренісі қандай еді, соны психологиялық 
штрих, детальдар арқылы беру деген аты-
мен жоқ...

– ҚазМУ-дың журналистика факуль-
тетінде білім алдыңыз. Қазіргі журналисти-
ка факультеттеріндегі оқу жүйесінен хабар-
дар боларсыз. Сіз оқыған кездегі мен қазіргі 
факуль теттің айырмашылық, ерекшелігі 
бар ма? Қазіргі білім беру процесіне деген 
к�зқарасыңыз қандай?

– Қазіргі  хал-жағдайларын біле 
бермеймін, кезінде күллі Қазақстанда екі-
ақ журналистика факультеті болды, бірі – 
КазГУ-де, екіншісі – Қарағандыда. Fзім 
де бір кездері журналистика факультетінде 
шеберлік курсын жүргізгем. Қазіргі күні 
журналистика факультеті жауыннан 
кейінгі саңырауқұлақтай қаптап кетті 
ғой. Ал солар дұрыс маман шығара 
алып жатыр ма? Бұл – терең ойланатын 
мәселе! Мәселен, сен )зің оқығанда 
жазып, сыза білетін, журналистиканың 
жауапкершілігін сезіне алатын, газет-жур-
налда қызмет етуді армандайтын студент-
тер қатары к)п болды ма?

– К�п емес. Жартысынан к�бі тележур-
налист болуды армандайтын...

– Fзім де солай ма деп ойлап едім. 
Fйткені  баяғыда шеберлік курсын 
жүргізгенімізде жазатындар аз еді. Неге 
жаза алмайды десек, телевидениеде, 
радиода қызмет еткісі, диктор болғысы 
келеді екен. Бірден халыққа танылып, 
жұлдыз болғысы келетіндер қатарының 
молдығын сезетінбіз. �лі де солай бол-
са... )те )кінішті екен. Дәл осы мәселеде 
сол кезддің )зінде жас әріптестермен 
пікірталасқа түсіп қалатынбыз.

– Бір кездері Алматы қалалық оно-
мастика комиссиясының құрамында бо-
лып, қаладағы к�ше атауларын ауыс ты-
руға атсалыстыңыз. Сол кезде түрлі қар-
сылықтар, күрес болған деседі...

– Қиындық к)п болды. �сіресе, қала 
тұрғындары к)п қарсылық танытатын. 
Себебі бір к)шенің бойында тек қазақтар 
ғана емес, әртүрлі ұлттардың )кілдері 
тұрады. Соларды орыстілді нигилистер 
ұйымдастырып, )здерін үлкен саяси күш 
санайтын, сыртқы күштерге арқа сүйейтін 

теріс пиғылыдылар қарсыласатын да 
жататын. Олар к)шеге шығып, митинг 
)ткізеді. Жоғары жаққа шағымданып 
хат жазады. Сол себепті де к)шелердің 
атын ауыстыру процесі ұзаққа созы-
латын, тез шешіле қоймайтын. Содан 
болса керек, )те аз к)шенің аты ауысты. 
Б)лтірік шешен, Қарасай батыр, Наурыз-
бай батыр, Қабанбай батыр, Б)генбай 
батыр, Мақатаев к)шелерінің атауы біздің 
тұсымызда берілген болатын. Ол кезде 
мұндай қазақша атауларды беру )те сирек 
еді. Қазіргі күні де қаламызда орысша 
атауларға ие к)шелер к)п қой. Қазақша 
атаулардың бәрін үйіп-т)гіп шеттегі 
ықшамаудандарға беріп жатқандай 
к)рінеді...

Бұл мәселе әлі де шешілетін шығар. Ол 
кезде ел күйзеліп, ішерге не тағамы, киер-
ге не киімі жетпей, бала-шағаларының 
қажетін бүтіндей алмай жатты. Сондай 
кезде ел ішіне іріткі түсіп кете ме де-
ген қауіп те болмай қалған жоқ. Қазір, 
Құдайға шүкір, экономика жақсарды. 
Десек те, к)теретін мәселелер к)п. 
Ұлттың санасын к)теру, ұлттың санасын 
к)теру үшін әркімнің санасын к)теру, 
ұлттық құндылықтан ажырамайық десек, 
)зіміздің қадір-қасиетімізді білу, тілімізді 
құрметтеу, дінімізді, ділімізді сақтау деген 
сияқты мәңгілік к)теріліп келе жатқан 
тақырыптар бар. Бұлар еш уақытта жеңісті 
бола қалмайды. Заман құбылған сайын 
құндылықтар қалтырайтын сәттер туады. 
Сол кезде шырылдап дабыл қағатын кім? 
Газет-журналдар! Мемлекет те кезінде осы 
газетке, баспас)зге арқа сүйеді. Fйт кені, 
идеологияның басты қайнар к)зі – га-
зет-журналдар, ақпарат құралдары! Елдің 
аяғынан тік тұрып кетуіне баспас)з )кіл-
дері )те к)п еңбек сіңірді. Оның қадірін 
халық та білген болуы керек. Бірақ қазіргі 
халық, ауылдың тұрғындары газет-журнал 
оқымайтын болған. Баяғыда ауылдық 
жерде қандай еді! Бір үйдің )зінде бірнеше 
басылым жататын. Газетті тұ рақты оқып 
тұрудың )зі адам үшін – үл кен мектеп. 
Адам санасы сонымен )седі ғой. 

– «Алматы ақшамы», «Лениншіл жас» 
газеттері туралы естелік жазған автор-
лардың к�бі сіздің асқан ұқыптылығыңызды 
атап �теді. -детте шығармашылық адамда-
рының үстелі шашылып жатады деуші еді. 
Сіздікі �згеше болыпты. Бұл ұқыптылық 
бала кезден бойға сіңген әдет болар? Жал-
пы, жұмыс істеу тәсіліңіз қандай? 

– Үйден жастай алған тәрбие шығар, 
жинақылық әдет болып кеткен. Fзім 
ег ізд ің  сыңармын.  �ке-шешем де 
ұқыпты кісілер еді. �жемнің баласы 
болдым... Ұқыпты дегеннен шығады, 
мен «Күретамыр» атты сериялық деректі 
очерктерді жазып жүргенде Шерхан 
Мұртаза ағамыз мені арнайы іздеп 
редакцияға келіпті. К)ру үшін. Очерк 
Түркістан-Сібір теміржолы туралы. 
Ал оны Тұрар Рысқұлов басқарған. Ал 
Шерағаң ол кезде Тұрар Рысқұлов туралы 
роман жазып жүр екен. Сол менің жазып 
жатқан мәселеме байланысты іші жылып 
қалса керек. Жауапты хатшы болатынмын. 
Сейдахмет Бердіқұлов «Орныңдасың ба?» 
деп хабарласты. «Иә» деймін. С)йткенше 
болмады, арада екі-үші минут )ткен соң, 
Шерағаң мен Сейдағаң екеуі кіріп келді. 
Шерхан аға кірген бойда: «Мына бала 
қайтіп жұмыс істейді? Масқара ғой» деді. 
Зәрем қалмады. Түсінбей, жалт қарадым. 
С)йтсем, Шерағаң үстелдің үстіне қарап 
тұр екен. «�й, мынаның үстелінің үсті 
жып-жылмағай ғой. Fзі жұмыс істеп 
отыр ма, әлде әшейін отыр ма? Бұнысы 
несі?» деді. Сонда Сейдахмет аға: «Бұл 
)зі сондай. Оны қатарластары «Қазақтан 
шыққан ағылшын» деп әзілдейді» деді. 
С)йтіп Шерағаңның бір таңғалғаны 
бар. Жұмыс үстелімде артық-ауыс қағаз 
жатпайтын. �рқайсысын тақырыптары, 
жанры бойынша іріктеп, әр папкаға са-
лып, суырмама қоямын. Кейін Шерағаң 
«Қазақ әдебиетінде» редактор болып 
тұрғанда кабинетіне барсам, үстелінің үсті 
бұрқырап жатыр. Баяғы с)зі есіне түсті-ау 
деймін, едірейіп қарады, бірақ үндеген 
жоқ. Сол есімнен кетпейді. Иә, жұмыс 
істеу тәсілім сондай. Үйдегі жұмыс үстелім 
де сондай. Алайда қазір бұрқыраған к)п 

қағаз жоқ. Не жазсам да, ноутбукте жа-
замын. 

– Жеке шығармашылығыңызда қандай 
жаңалықтар болып жатыр? Не жазып жа-
тырсыз?

– Министрлікке мемлекеттік тапсы-
рыстан үміттеніп «Түрксіб тарландары» 
деген қомақты кітабымның қолжазбасын 
жібердім. Келесі жылы теміржолдың 
салынғанына 90 жыл толады. Соған «�ке 
мен бала» деген деректі повесть жаздым. 
Жолы болып жатса, к)рерміз. К)лемі 
шағын, алақандай әңгімелер жазуды 
жалғастырып жатырмын. Одан бір кітап 
шықты. Одан кейін Димекең туралы 
кітапты кеңейтсем деп, онымен де жұмыс 
жасап жатырмын. Алла бұйыртса, 70 
жастың желкені к)рініп қалды ғой, соған 
)з тарапымнан шығармашылық жобадағы 
әзірліктерімді қамдаудамын.

– «Ел ағасының екі елі ажырамас серігі 
– ой» деп жатады. Сізді қазір не мазалай-
ды?

– Қазір қоғам бірте-бірте алға қарай 
ілгерілеп келеді. Енді демократия одан 
сайын тереңдей берсе, құба-құп. Біз 
«Лениншіл жаста» жүргенде шетелге жиі 
сапарлайтынбыз. Ол кезде Қазақстан 
Бүкілодақтық лениндік коммунистік 
жастар одағы Орталық Комитетінің жа-
нында «Спутник» деген туристік бюро 
болды. Ал «Лениншіл жас» комсомолдың 
органы болғандықтан, міндетті түрде бір 
журналисті қосып жіберіп отыратын. 
Соның арқасында к)п елге табанымыз 
тиді. Бірде Берлинге бардық. Ол шақта 
қала Батыс Берлин және Шығыс Берлин 
деп екіге б)лініп тұрған. Шығыс Берлині 
демокартиялық қала саналғанымен, заты 
демократиялық емес еді. Митингілерді 
біздің советтік дәуірдегідей күшпен та-
рататын. Ал Батыс Берлинде нағыз де-
мократия орнаған. Халық ойын еркін 
айтатын. Біз де сол демократиялық жолға 
қадам басып келеміз ғой. Ол үшін де 
үлкен мәдениеттілік керек. Халқы ойын 
ештеңені қиратпай, бүлдірмей, ұрыспай-
соқпай, бейбіт жолмен еркін жеткізетін, ал 
басшылығы соны қабылдап, қарап, шешім 
шығаратын белеске к)теріліп келеміз. 
Осы бағытта талмай жұмыс жүргізу керек. 
Қоғамдық сана – мемлекеттіліктің басты 
тұрағы! 

С о д а н  к е й і н  б і з д і ң  х а л ы қ  т ы м 
еліктегіш. Бірақ қанша жерден еліктесе де, 
)зінің құндылықтарына ие болса дейсің. 
Журналистік сапарлармен Иран, Түркия 
сынды мұсылман елдеріне жиі бардым. 
Түркияның )зінде таза түріктер емес, баяғы 
Испаниядан қуылып келген еврейлер де 
тұрады, бірақ бәрі «түрікпіз» дейді. Түрік 
құндылықтарымен )мір сүреді. Біздің 
қазақ та жаһандану заманына жұтылып 
кетпей, )зінің ұлттық құндылықтарымен 
)мір сүрсе деп ойлайсың. Мысалы, бізде 
қалада туып-)скен бала мен ауылда туып-
)скен баланың айырмашылығы жер мен 
к)ктей. Ал мен айтып отырған елдерде 
ондай к)п айырмашылық жоқ. Қала 
баласының артықшылығы болса, тек 
техникалардың қолжетімділігінде бо-
луы мүмкін. Ал жалпы ойлау жүйесінде, 
ұлттық құндылықтарына ие болуда қала 
мен ауылдағылар бірдей ойлайды. 

Жастарымыз дүниенің бүкіл ілімін 
игерсін. Бірақ соны )з ұлтының мүддесіне 
сай жұмсай білгені абзал. Балаларыма да 
солай деп айтып отырамын. Тұңғышым 
медицина ғылымының докторы, кар-
диохирург. Ортаншым экономист, бан-
кир, Токиода білім алды. Кіші ұлым 
заңгер, доктор PhD. Ағылшын, француз 
тілдерін еркін меңгерген. Қазір «Болашақ» 
бағдар ла масымен Францияда Сорбонна 
университетінде оқып жатыр. Бәрінің 
қазақшасы )те жақсы. Кеше бір жерден 
оқып қалдым. Бір қандасымыз такси 
шақырту үшін тиісті мекемеге хабарла-
сып, қазақша с)йлесе, ар жағындағы қыз: 
«Говори на нормальном языке» деп жауап 
беріпті. Ол да қазақ екен. Қазақ қазаққа 
солай деп тұр. Ал, Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қазақ қазақпен қазақша с)йлессін» деген 
жоқ па? Осындай ұрпақтың қалыптасуы 
ұлттық тамырдан нәр үзіп алғандығында. 
Ұрпа ғымыз сондай болмаса екен деймін. 
Осын дай психологиядан бүгінгі ұрпақ таза 
болса екен. Еліктесін, жақсы жерін алсын, 
бірақ )зінің қазақ екенін ұмытпасын. Атам 
қазақтың «үйрен де жирен» деген с)зі бар.

– «Ана тілінің» дәстүрлі сауалы: Қазақ 
тілінің мәртебесі туралы ойыңыз қандай?

– Қазақ тілінің мәртебесі – еліміз 
тәуелсіздік алғаннан бері шаршатып 
келе жатқан тақырып. Тіліміз )зінің 
биік тұғырына к)терілді деп айта алмай-
мыз. Ана тіліміз әлі әкімшіліктердің, 
министрліктердің, басқа да ведомство-
лардың табалдырығынан ары аттай қойған 
жоқ. Қабылданып жатқан заңдардың дені 
қазақ тілінде жазылмайды. Сосын орыс-
шадан қазақшаға дұрыс аудармайды. Ал 
былай тұрмыста, қоғамдық орындар-
да қызмет к)рсетуде жанданып келеді. 
Fйткені қазақтың ұл-қыздары к)бірек 
жұмысқа тұрып жатыр. Қазақ тілінің 
мәртебесі ауылдық жерлерде жақсы. 
Баяғыда 5-6 орысы ғана бар ауданның 
)зінде құжаттар орысша жіберілетін еді. 
Қазір ондай емес. Бірақ тіліміз )зіне 
лайықты тұғырға к)терілуі үшін әлі к)п 
уақыт керек-ау деп ойлаймын. Fзге ұлт 
)кілдері әлі де к)бірек. Солардың да 
к)ңіл-күйіне, ауа райына қарайды. Оның 
үстіне газет-журналдардың таралымы аз. 
Сол )кінішті. Сол себепті бұл мәселені 
к)тере беру керек, айта беру керек. 

– -ңгімеңізге рақмет!

-ңгімелескен 
-сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

Азаматтың суреттері

ДӘСТҮРЛІ 
БАСЫЛЫМДАР

Ерғали САҒАТ, жазушы-публицист:

Идеологияның 
қайнар көзі – 

мәселенің ар жағында не жатқанын бірден 
к)ретін. Айтуға болмайтын, саясатқа 
қайшы келеді-ау деген тұстарын астарлап, 
тақырыптың астынан жіберуге шебер еді.

Біз барған кезде Кәдірбек Сегізбаев, 
Оралхан Б)кей басқа жұмысқа ауы-
сып кетті. Біз сол кісілердің тәрбиесін 
к)рдік, )негесін алдық, жазу шеберлігін 
үйрендік деуге болады. Оралхан Б)кейдің 
жазғандарын күллі Қазақстан іздеп жүріп 
оқыды. �р шыққан материалы сенсация 
болды. Астарында қазақтың мұңы, ар-
маны, ұлтқа деген махаббаты жататын. 
Сейтқазы Досымов, Серік �бдірайымов-
тың да мақалалары қандай еді! 

«Лениншіл жастың» әдебиет б)лі-
міне Қазақстанның бүкіл бетке ұстар 
ақын-жазушылары шыққысы келіп, 
шығармаларын таласып-тармасып әкеліп 
жататын. Себебі газет 250 мың үйге барса, 
әр үйде ол кезде 3-4 баладан деп есепте-
геннің )зінде, 1 миллионға жуық адам 
оқитын. 

Жанболат Аупбаев тағдыры қызық 
адамдар туралы ғажайып зерттеу мақалалар, 
очерктер жазды. Кейін сол тақырып тек 
Жанболатқа ғана жарас ты тақырып бо-
лып қалды, әлі жалғап келеді. Жарылқап 
Бейсенбаев мәдени тақырыптарды кең 
к)теретін. Бақыт Сарбалаұлы әдеби 
сын жанрын шебер жеткізіп отырды. 
Олардың сол к)терген мәселелері кейін 
жеке-жеке кітап болып шығып жатты. Ол 
 кезде баспалар кітап қылып шығару үшін 
мақалаларыңды )зі сұрап алатын. Мен 
Түркістан-Сібір теміржолының бойымен 
бір жыл жүріп )тіп, «Күретамыр» деген 
жиырма шақты деректі мақала жаздым. 
Соны «Жалын» баспасы сұратып, кітап 
етіп шығарып берді. Осылайша қызықты 
тақырыптарға да қалам жүгіртетінбіз. 
Fйткені бір ғана экономика мен ауыл 
шаруашылығын жазу арқылы газеттің 
таралымын к)тере алмайсың. Сондағы 
тәжірибені кейін «Алматы ақшамына» 

Қасында дәрігері бар. Сонда Димекең: 
«Кезінде Баукеңе батыр атағын алып беру 
қолымнан келмеді» деді. Бірнеше генерал 
қарсы болып, қол қоймаған екен. Елдің 
жайын да с)з етті. Халықтың қиналғанына 
қапа болып отырды. «Құдай қаласа, бәрі 
артта қалады. Тек т)зім керек. �лі де 
жақсы күндерге жетеміз» деді. Fзінің 
тұстастары туралы да біраз әңгіме айтты. 
Бірақ соның )зінде ешкімді с)ккен жоқ. 
Ешкімге )кпе артқан жоқ. Бірақ сол кезде 
ол кісі к)пшілікке к)п шыға бермейтін. 
Кейін сәті түскенде Жамбыл облысы Талас 
ауданына – ата-бабасы жатқан жерге, одан 
ары Ташкентке сапары туралы, халықтың 
)зін керемет ілтипатпен қарсы алғанын 
айтып берді...

Мен де Таластанмын. Димекең тура-
лы бала күнімізде жиі естіп )стік Содан 
қызығушылығым оянып, ол кісіні зерттей 
бастадым. Кейін жазғандарым деректі кітап 
болып шықты. Ол кісі сондай ақк)ңіл, 
ылғи «Айналайын!» деп с)йлейтін. Бір 
адам туралы б)где ғайбат с)з айтпайтын. 

Димекең мұсылманша )те сауат-
ты болды. Құранды да жатқа білетін. 
Иранға барған сапарында ол кісіден: «Сіз 
мұсылмансыз. Мәскеуде )тетін бюро 
мәжілістері кейде ұзаққа созылып кетеді. 
Сонда құранды жіберіп аласыз ғой. Қалай 
оқисыз?» деп сұрапты. С)йтсе Димекең: 
«Мен ішімнен оқимын» деген екен. Бұл ту-
ралы кейін )зінен де сұрадым. Дінмұхамед 
Ахметұлы адамдықтан аттамайтын, )тірік 
айтпайтын, ғажайып тұлға болатын. Сол 
туралы да жаздық. Бірақ ол кезде «Ал-
маты ақшамында» үлкен саясаткерлер 
туралы к)п жазыла бермейтін. Алаш ары-
стары туралы да ауыз аштыртпайтын. 
Кейін Fзбекәлі Жәнібековтің арқасында 
ақталғаннан кейін ғана ол кісілердің 
мұрасы ашылды. «Алматы ақшамы» сол 
арыстардың шығармашылығын к)пшілікке 
біріншілердің қатарында таныстырдық. 

– Қаншама жыл журналистика салысын-

тарымыз облыстарға, түкпір-түкпірдегі 
аудандарға кетті. Ал Насихат және үгіт 
б)лімінің меңгерушісі Плотников деген 
азаматтың жолдамасымен мен «Лениншіл 
жас» газетіне бардым. Несіп Жүнісбайұлы, 
марқұм Шәкизада Құттыаяқов үшеуіміз 
жұмысқа қатар тұрдық. Ол газетте жұмыс 
істеу деген әрбір тілші үшін үлкен мәртебе 
болатын, қазір де солай деп ойлаймын. 
Қазіргідей қаптаған газет-журналдар 
жоқ. «Лениншіл жас» жалғыз жастар 
газеті еді. Бүкіл республикаға тарайтын. 

келген кезде де пайдалануға тырыстық. 
�сіресе, қала қазақтарының мәдениеті, 
жүріс-тұрысы, бойындағы ұлттық құнды-
лықтардан арылып бара жатқаны сияқты 
мәселелерге мән бердік. 

– Дінмұхамед Қонаев туралы «Жаны 
жарық Димекең», «Қасиетті Қонаев» де-
ген кітаптарыңыз бар. Ол кісімен бірнеше 
мәрте кездескен екенсіз. Сол туралы айтып 
беріңізші. Ол кісі қандай адам болды? Бол-
мысы қандай еді? Қазақтың біртуар ұлы 
туралы қалам тербеуге не түрткі болды?
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АТАУЛАРЫНА
ЖЕР-СУ
мән беріп жүрміз бе?

Кеңес үкіметі  жылдарында тек 
географиялық қана емес, сонымен бірге 
тарихи әдебиетке к)бірек қолданыс 
тапқан атаудың бірі: Балтық: Балтық 
теңізі, Балтық маңы елдері, Балтық фло-
ты, Балтық теңізшісі..... Бұл атауларды 
керісінше орысша транскрипцияласақ 
Балтикское море, Прибалтикские стра-
ны, Балтикский флот, Балтикский ма-
трос болып шығар еді. Бұдан орыс тілінің 
ықпалымен жалғанған қазақ тіліндегі 
ық жалғауы артық екендігі к)рініп тұр. 
Атаудың негізіне балт с)зі алынған. 
Сондықтан жоғарыда келтірілген атау-
лар Балт теңізі, Балт маңы елдері т.с.с. 
түрінде алынуы керек. 

Сібірдің солтүстік-шығысындағы 
чукча халқының атына байланысты 
атаулар к)п жылдар бойы орысша 
айтылуының ізімен Чукот деп алы-
нып келді. Чукот теңізі, Чукот түбегі, 
Чукот тауқыраты т.с.с. Бұл атау мектеп 
оқулықтарының аудармасын дайындау 
барысында чукчаға )згертілді (Чукча 
түбегі т.с.с)

Жерорта теңізінің Апенин мен 
Балқан түбектері аралығындағы б)лігін 
Адрия теңізі алып жатыр. Бұл ат теңізге 
б.з.д. сауда айналымында үлкен орын 
алған Адрия портты қаласынан қалған 
атау қазақ тіліндегі оқулықтар мен карта-
ларда Адриат теңізі деп бұрмаланып жүр. 

Атлант мұхитының Солтүстік Амери-
каға таяу б)лігі қазақ оқырманына 
Саргасс теңізі деген атпен белгілі. Теңізді 
1492 жылы Колумбының экспедициясы 
ашқан. Саяхатшылар судың бетін жап-
пай қаптап басып жатқан қоңыр түсті 
балдырды Португалияда )сетін сарга 
жүзіміне ұқсатқан. Содан Сарга теңізі 
атауы туған.

Тынық мұхиттың Оңтүстік Амери-
калық жағалауын бойлап )тетін ағыс 
мектеп оқулықтары мен карталарда 
Перуан ағысы деп жазылып жүр. Ол 
орысша Перуанское течение дегенге 
сәйкес келеді. Дұрысы Перу ағысы.

Осы сияқты географиялық атау-
лардан туындаған Пизан (мұнарасы), 
артезиан (суы, құдығы), американдық 
(американец), мексикандық (мексика-
нец), аффрикандық (африканец) тек-
тес бұрмаланып транскрипцияланған 
с)здер жиі кездеседі. Олар Пиза, артезиа, 
америкалық, мексикалық, африкалық 
түрінде қолданылса дұрыс болар еді.

Үкіметтің «қазақ тілі әліпбиін латын графика-
сына к�шіру» бойынша жоспарын жүзеге асыру 
мақсатында Қарабалық ауданында қазақ тілінде 
газет шығару – кейінге қалдыруға болмайтын аса 
маңызды іс екені әмбеге аян. Аудан халқы бірін-бірі 
танитындықтан, әркім аудан тынысынан дер кезінде 
хабардар болып отырғысы келетіндіктен, аудандық 
газетті оқиды. Ал, оқылатын газеттің қазақша 
нұсқасын шығару – әсіресе, еліміз қазақ әліпбиін 
латын графикасына �згертуге белін бекем буғанда, 
мемлекеттік тілді дамытуға зор үлес қосу екені айт-
паса да түсінікті.

Қазақтың тұңғыш журналисі, к)рнекті ақын, 
мемлекет және қоғам қайраткері М.Сералин осыдан 
108 жыл бұрын – ХХ ғасырдың басында таршылық, 
жоқшылық, мешеу заманда қазақ жұртының қамын 
ойлап, )зекті мәселелер к)теріп, кең далаға тараған 
қазақтың тұңғыш журналы – «Айқап» журналын 
шығарды. Кейінірек Қостанай облысында қазақ 
тілінде тұңғыш газетті («Ауыл», қазіргі – «Қостанай 
таңы» газеті) )мірге әкелді. Ал, біз – ұрпағы, 

жерлестері ХХІ ғасырда, еліміз – тәуелсіз, ал қазақ 
тілі «мемлекеттік тіл» мәртебесіне ие болған заманда, 
ғылым мен білім, технология дамыған кеңшілік заман-
да, «бұйырса, дамыған 30 елдің қатарына енеміз» деп 
құлшынып отырған заманда қазақ тілінде аудандық 
газет шығаруға дәрменсізбіз... 

Мемлекеттік тілде аудандық газет шығару ісіне 
немқұрайлы қарау, осы уақытқа дейін шығармау 
– «атқамінерлердің қазақ тілінің болашағына 
сенімсіздігінің белгісі» деп, баласын мемлекеттік 
тілдегі сыныпқа беруге ата-аналарға психологиялық 
тұрғыда )з «салқынын» тигізіп келеді...

Газетті бірден жеке редакциядан шығару қиын 
болады. Сондықтан, газетті шығарудың )зге екі жолы 
бар.

Қарабалық аудандық газетін облыстық «Қостанай 
таңы» газетінің редакциясы (қазіргі форматына 
зиянын тигізбей, қосымша беттер қосу арқылы) 
дейміз. Қостанай таңы газетінде кәсіби журнали-
стер, корректорлар бар, мүмкіндік мол. Кейін, ау-
дан тұрғындарының пікірін біліп, жеке газет болып 
шығуына мүмкіндік қарастыра жатар едік. 

Аудандық «Айна» газетін қазақ/орыс тілдерінде 
(орысша: 50%, қазақша: 25% кирилше + 25% латынша) 
шығару арқылы жүзеге асыруға болады.

 Бұл ұсынысты былтыр облыстық ішкі саясат 
басқармасы басшысының орынбасары М.Растегаеваға, 
облыстық «Қостанай таңы» газетінің редакторы 
Ж.Аязбековке айттым. Қолдады. «Айна» газетінің ре-
дакторы М.Сапарова: «орыс тіліндегі мақалаларға орын 
болмай жатыр, сіз демеуші болсаңыз – шығарайық» 
деді. Аудандық газетте қазақтілді тілші тек Д.Fтешова 
ғана. Биыл аудан әкімі Н.Fтегеновтың 30.01.2019 ж. 
«Нұр Отан» партиясындағы қабылдауында айттым. 
Мәселе аяқасты болмас деген сенімдеміз.

Мемлекеттік тілдегі газетті шығару ұсынысын жан-
жақты қолдап, ауданымызда мемлекеттік тілде білім 
беру ісін жандандыру мақсатында құрылған жұмыс 
тобының нәтижелі жұмыс атқаруына жағдай жасайық. 

Т�лен РАМАЗАНҰЛЫ 
Қостанай облысы 
Қарабалық ауданы 
Fрнек ауылы

Дүние жүзіндегі ең ірі к)л-Каспидің 
аты орыс тіліндегі  септелу із імен 
(Каспийское море) «Й» тіркеліп жазы-
лып жүр (Каспий теңізі). Ежелгі гректер 
оны әр кезде Гиркан, немесе Каспи 
теңізі деп атаған. Ол орта ғасырларда 
Хазар, Ширван, Апшерон, Хорасан 
т.б. аттармен белгілі болған. С)йтіп, 
атаудың жалпы саны 50-ге дейін барған. 
Солардың ішінде Каспи атауы к)бірек 
қолданылып, біздің заманымызға дейін 
жеткен. Тарихшылардың жазбаларында 
теңіздің оңтүстік жағалауында каспи де-
ген жауынгер халықтың мекендегендігі 
айтылады. Олар парсылармен қосылып, 
гректерге қарсы соғысқа қатысқан.Талай 
рет грек легиондарын ойсырата жеңген. 
Осы жауынгер халықтың аты теңіздің 
атауы арқылы бізге дейін жеткен. Олай 
болса атау Каспий емес, Каспи болуы 
керек.

Алтайдағы тау аралық, аса ірі, к)рікті 
к)л Телец к)лі (Телецкое озеро) деп ай-
тылып жүр. Атау ежелгі түркілердің теле 
немесе телес тайпасының атымен байла-
нысты. Сондықтан ол Телец емес, Телес 
к)лі түрінде айтылуы керек.

Сібірді оңтүстігінен жиектейтін 
тау бел деуінің ең батыс шетіндегі жота 
географиялық оқулықтарда, энцикло-
педиялық басылымдарда, тіпті жер-су 
атаулары с)здіктерінде (Е.Қойшыбаев) 
Кузнецк жотасы түрінде қабылданылып 

жүр. Бұл жота қаланың атынан (Кузнецк) 
алынған дегенге меңзейді. Шынында 
олай емес. Мәселенің анық-қанығына 
жету үшін қосалқы тарихи деректер-
ге жүгінейік. Тарихшы Г.Ф.Миллер 
орыстар Батыс Сібірді жаулап алған 
кезде Томь )зенінің алабын темір 
қорыту және )ңдеумен айналысқан 
татарлар қоныстанғанын айтады. Олар 
к)ршілеріне «темірші» деген атпен белгілі 
болған. Ғалым бұл жерде татарлар деген 
с)зді жалпы ішкі Азия тұрғындары деген 
мағанада қолданған сыңайлы. Миллердің 
пікірін Ш.Уалиханов айқындай түседі. 
Қазақ ғалымы «теміршілердің» түркілер 
екендігін ашып айтқан. Олар жайлаған 
жердің Алатау аталуы да соны к)рсетеді. 
Орыстар жергілікті халықтың атауына 
сәйкес оны Кузнец (темірші) Алатауы 
деп атаған (кузнец-темірші деген с)здің 
аудармасы).

Азияның оңтүстік-шығысында 
Тайланд (тай елі) мемлекеті орналасқан. 
Мемлекеттің аты орысша транскрипция-
да халық атына к)птік жалғау (таи) тіркеу 
арқылы берілген.Қазақ басылымдарын-
да да солай алынып жүр. Біз қазақша 
Таиланд емес, Тайланд түрінде алған 
дұрыс деп есептейміз. Бұлай деп атаудың 
ағылшынша түп нұсқасына да сәйкес 

Дені бүтін латын әліпбилерінің 
барлығы дерлік ABC-ден басталса, 
тіпті «ABC» дегеннің )зі «әліпби» 
деген мағынаны білдірсе, білімпаздар 
қауымымыз тест сұрақтарының 
жауабын осы a, b, c-ден таңдауға 
дағдыланып кеткен болса, сол үш 
әріптің бірін )з әліпбиімізге енгізбей 
қалдырып, латын қаріпті ғаламның 
«мызғымас үштігін» бұзып үлгерген 
тәріздіміз. 

Енді міне, «CD-ді не деп жаза-
мыз?», «BBC, CNN-ді не деп жаза-
мыз?», «C дәруменін не деп жаза-
мыз?» деген тәрізді сұрақтар маза бе-
рер емес. Ары ойланып, бері ойланып 
толғанғанда қандай қиын сұрақтың 
болмасын, уақыт )те келе бір шешімі 
белең бере бастаған болар еді. Бірақ 
мына сұрақтардың жауабына кел-
генде кәдімгідей тығырыққа тіреліп, 
қозғала алмай отырған жайымыз бар.

Қ а б ы л д а н ғ а н  л а т ы н н е г і з д і 
әліпбимен емле-ережелерімізді жа-
сау барысында әліпби құрамында 
«с» әрпінің жоқтығына қарамастан, 
Coca-Cola, Canon, Colgate, Microsoft 
деген тәрізді халықаралық бренд 
атауларды сол қалпында қабылдау 
ж)нінде шешім қабылдадық. Бірақ 
бұл қаншалықты дұрыс шешім 
болды? Мәселе бренд, логоға ғана 
қатысты болса, шешім дұрыс болуы 
мүмкін. Себебі бренд, лого дегендер 
сол компанияның жеке м)рі іспетті. 
Бірақ іс онымен бітпейді. 

Жалпы )зге тілдерден )згеріссіз 
сол қалпында к)шіріп алу басқа 
тілдердің тәжірибесінде кездеседі, 
бірақ ол басқа амал қалмаған, аса 
мұқтаждық жағдайында ғана орын 
алып жатады. Адамзат баласының 
тарихында қандай болмасын рефор-
ма жасалса, ол бұрынғыны жақсарту 
үшін жасалатыны белгілі. Біз ә деген-
нен тығырыққа тірелетін болсақ, бұл 
жағдайымыз бұрынғыны жақсартуға 
емес, керісінше мүйіз сұрап ба-
рып, құлақтан айрылғанға к)бірек 
ұқсайтын тәрізді. 

Ең қызығы, жаңа латын әліпбиімен 
емле-ережелерді жасау барысында 
Орфографиялық жұмыс тобында 
отырған кей ғалымдарымыз CD деген 
қысқарған с)зді SD деп жазайық деп 
ұсынды, сол шарасыздықтан, әрине. 
Бұл шарасыздық амалымыз бәрібір 
түкке жарамайтыны түсінікті де. 
Себебі CD ағылшын тілінде Compact 

Disc, Сertificate of Deposit, Cross Dresser, 
т.б. ұғымдарды береді, ал оны SD деп 
жазсаңыз, ол South Dakota, Stylistic 
Device, Secure Digital Memory Card де-
ген тәрізді мүлдем басқа ұғымдарды 
білдіретін қысқарған с)здерге ай-
налып кетеді. Сол сияқты басқа да 
қысқарған с)здерді мысалға алып 
к)рсеңіз, осындай «картина» к)ресіз. 
BBC (British Broadcasting Corporation), 

CNN (Cable News Network), CCTV 

(Closed Circui t  Televis ion)  деген 
спутникті телеарналар атауындағы 
«с» әріптерін «s»-пен ауыстырып 
шықсаңыз, ғаламтор BBS – Bulletin 

Board System, SSTV  – Slow-scan 

television, SNN – Simulated Neural 

Network, Static Neural Network, Spiking 

Neural Network, Suncoast News Network, 

Бүгінде облыста жетпіске жуық 
жастармен тікелей жұмыс істейтін 
үк іметт ік  емес  ұйым т іркелген. 
Олардың жиырма бесі белсенді қызмет 
етіп келеді. Келешекте де үкіметтік емес 
ұйымдармен бірлесіп, азаматтардың 
құқықтарын қорғау, мемлекеттік тілді 
насихаттау, әскери-патриоттық, са-
лауатты )мір салтын қалыптастыру, 
гендерлік саясат, білім беру, эколо-
гия, демография бағыттары бойын-
ша жұмыс жандана бермек. Алматы 
облыстық жастар саясаты мәселелері 
ж)ніндегі басқарма басшысы Жомарт 
Қаратас:

– Атқарылған жұмыстар жеткілікті, 
атқаратыны одан да к)п. Елбасы 
биылғы жылды Жастар жылы деп 
атап, бізге үлкен сенім артып отыр. 
Сондықтан мемлекеттік жастар саяса-
тын жүзеге асыру аясында еңбек етуіміз 
керек. Бүгінгі басқосуымыздың себебі 
осы. Болашақта қандай бағытта жұмыс 

аталған. Кейінірек бұл атаудың тек 
-Аустралис (Оңтүстік) деген б)лігі ғана 
қалған.

Орыстар «ж» дан басталатын с)зге 
«д» қосып қатайтып айтатыны жай-
ында мысалды к)птеп келтіруге бо-
лады: Джомолунгма (Гималайдағы 
шың, Жер шарының ең биік нүктесі) 
Джанкой (Қырымдағы қала), Джайпур 
(Солтүстік Индиядағы қала), Джерси 
(Ламанш бұғазындағы арал), Джалалабад 
(Ауғанстандағы қала), Джебель (араб-
ша тау атауының бастапқы б)лігі) т.б. 
Бұл топонимдер қазақша Жомолунгма, 
Жанкой, Жайпур, Жерси, Жалалабад, 
Жебел түрінде транскрипциялануы керек.

Құрамына «Ш» кіретін топоним-
дердің орыс тіліндегі нұсқасына сәйкес 
«Ч» арқылы айтылып, жазылуы да 
үйреншікті нәрсеге айналып кеткен. 
Чулым-(Обътың саласы және халықтың 
аты)-Шұлым, Чатырдаг(Қырым) –
Шатырдағ, Шелекен-(Каспи теңізіндегі 
арал)-Шелекен, Чебоксары (Ресей)- 
Шупашкар т.с.с. түрінде берілуі керек. 
Дағыстанның астанасы Махачкала- 
Махач және кала деген екі с)зден тұрады. 
Атау Дағыстандағы азамат соғысының 
батыры Магомед әлі  Дахадаевтың 
құрметіне арналған. Магомед әлі-ерекше 
жылылықпен айтқанда Махач емес, 
Мақаш болуы керек (Мұқағали-Мұқаш, 
Қайырғали-Қайрош деген сияқты). 
Сонда қаланың аты Махачкала емес 
Мақашқала болады. 

Құрамында «ә» дыбысы бар то-
понимдер орысша айналымға араб, 
парсы және  түркі  т ілдерінен ен-
ген. Ондай топонимдерді қазақшаға 
транскрипциялағанда орысша нұс-
қасының )згеріссіз сақталуы қате-
лікке алып барады. Бірнеше мысал кел-
тірейік: Үндістан түбегіндегі Пәк стан 
мемлекетінің аты пәк (таза, «Күнә дән 
пәк») және стан (ел) деген екі с)зден 
құралған. Бұл атау Орыс тіліндегі 
транскрипциясының ізімен қазақшаға да 
Пакистан немесе Пакстан түрінде орын-
сыз сіңісіп кеткен. Осы сияқты Баб-эль-
Мандеб (Сомали және Араб түбектерінің 
аралығындағы бұғаз), Дар-эс-Салам 
(Танзанияның астанасы) сияқты атаулар 
да түзетуді қажет етеді (Баб-әл-Мандеб, 
Дар-ас-Салам).

Географиялық атаулардың қазақ-
ша транскрипциясы жайында  с)з 
болғанда басқа тілдерден енген бірқа-
тар топонимдердің ұзақ уақыт айна-
лымда жүруінің арқасында тілімізге 
сіңісіп, ыңғайланып кеткенін де естен 
шығармаған абзал. Ондай атауларға Ресей 
(Россия), Мәскеу (Москва), Орынбор 
(Оренбург), Омбы (Омск), Баянауыл 
(моңғолша Байн-Ола) т.б. жатқызуға 
болады. Оларды этимологиясына қарап 
бастапқы күйіне келтіремін деу (мысалы 
Ресей-Россия, Баян-ауыл-Баянаула т.с.с.) 
ағаттық болар еді. 

Осыған ұқсас жағдай атау түзуші 
жалғау батыс еуропалықтардың тілінде 
жалғанып, орыс тілінде сол қалпында 
сақталған және қазақша да )згеріссіз 
пайдаланылып жүрген топонимдер бар. 
Мәселен, Филипп топаралы-Филип-
пин топаралы, Карл штаты-Каролина 
штаты, Мария шұңғымасы – Мариана 
шұңғымасы түрінде енген (Филиппинес-
Филиппины-Филиппин, Каролинас-
К а р о л и н а - К а р о л и н а ,  М а р и я н е с -
Мариана-Мариана).

Осындай атаулар санатына дүние 
жүзіндегі барлық халықтардың тіліне ен-
ген Гибралтар атауы да жатады. Ол орта 
ғасырларда Пиреней түбегін жаулап алған 
арабтардың Жебел әл-Тәрік (Тәрік тауы) 
деген с)з тіркесінің )згерген түрі. Бұл ат-
пен алдымен түбектің оңтүстік шетіндегі 
тау, кейінірек - Жерорта теңізін Атлант 
мұхитымен қосатын бұғаз аталған.

Дүние жүзі картасындағы география-
лық атаулардың дұрыс транскрипцияла-
нуы әр халықтың тіл мәдениетін жетілдіре 
түсетін іс-шаралардың қатарына жатады. 
Елімізде жазуды латын әліпбиіне к)шіру 
үрдісінде мұндай іс-шара )зінің лайықты 
орнын алары с)зсіз.

-лім БІРМАҒАМБЕТОВ,
профессор

Showbiz News Ngayon, Shobiz Newsy 

News, Sun News Network, Sarimanok 

News Network деген тәрізді толып 
жатқан басқа ақпарат к)здерін к)р-
сетеді. Басқаша айтқанда, латын 
қаріпті әлемде олардың әрқай сы сы-
ның дербес мағыналары бар екені айт-
паса да түсінікті. Демек, «с» әрпін «s» 
әрпімен ауыстыра қоямыз дегеніміз 
– бос әурешілік болып шықты. 

Ендігі қалған амал – жоғарыда 
айтылып кеткен, сол қалпында алу 
–қажеттілік жағдайында (негізінен) 
онимдерді тілден тілге к)шіру ба-
рысында қолданылатын планта-

ция (қондыру – Н.Р.) деп аталатын 
тәсіл. Бірақ осы тұста тағы баса 
ескерте кететін жайт, бұл – ең бір 
тілбұзар сорақы амалдардың бірі. 
Ағылшын тілі )зінің бүгінгі күнгі 
к)ріп отырғанын оқи алмайтын, 
естіп тұрғанын жаза алмайтын 
«кәріп» кейпін )з әліпбиінде әріп 
санының жеткіліксіздігі  салда-
рынан басқалардан сол қалпында 
к)шіріп алмасқа амалы қалмаған 
«ақк)ңілдігінен» тауып отыр. 

Демек, бұған да жол беріп оты-
ра беруге болмайды. Себебі сол 
қалпында алуға болатын лексика CD, 
BBC, UNESCO-мен шектелмейді. 
«Шекара ашылған» соң олар толас-
сыз топ-тобы, лег-легімен ағылады. 
Енді не істемек керек? �зірге біз 
мәселенің бір шешімін к)ріп тұрған 
тәріздіміз. Тым құрығында әліпбиде 
жоқ таңбалармен жазудың шырқын 
бұзбау үшін, латын қарпіндегі ең жиі 
қолданыстағы әріптерді әліпбиге 
енгізіп алу керек. �ліпбиде әріп саны 
аз болған сайын жазу жақсы бо-
лады деген ой – )те жаңсақ пікір. 
Керісінше, әріп аз болған сайын, 
жазу қиындай түседі (Бұл тұжырымға 
шексіз мысалдармен дәлелдер келтіре 
аламыз).  Осы тұрғыдан,  біздің 
жағдаймызда «с» әрпін «ц» орнына 
әліпбиге қайтарып алуға болады деп 
ойлаймыз. Бәрібір «ц»-ны ешкім 
қолданыстан мүлдем алып тастай 
алмайды. Қай ғылым саласын алып 
қарасаңыз да, бір ғана медицинаны 
алсаңыз да сыртта қалып кеткен 
«ц»-ның жиілігі, ішке кіріп алған 
«ч»-ны бірнеше рет орап ала алады. 
Оны да («ц»-ны) шығаруын шығарып 
тастап, енді «былай жазайық, былай 
жазайық» деп жолдар қарастырып 
әлек болып жатқан жайымыз және 
бар. 

Ал «С дәруменін қалай жазамыз?» 
деген жоғарыда мақала тақырыбында 
к)терген сұрағымыздың жауабына 
келсек, оны да S dárýmenі деп жаза 
сала алмайды екенбіз, себебі S (эс) 
дәрумені деген бұдан б)лек тағы 
дәрумен бар екен. Бәрібір оны «С 
дәрумені» деп жазудан басқа жол 
жоқ екен, ендеше жоқ әріппен емес, 
біреудің әрпімен емес, бар әріппен, )з 
әрпімізбен жазылсын. Fз әрпіміз «ц»-
ны білдіріп тұрса да, жоқтан жақсы. 

Нұрсәуле РСАЛИЕВА, 
Ұлттық комиссия жанындағы

Орфографиялық жұмыс 
тобының мүшесі,

филология ғылымының кандидаты

атқарамыз, соны пысықтап алу үшін 
жиналдық, – деп )ткен жылы іске асқан 
жобаларды бейнеүзік арқылы жеке-
жеке таныстырды. �сіресе, «SUMMER 
CAMP – 2018» жастар активінің жазғы 
мектебі, аймақтағы к)ңілді тапқырлар 
клубын дамыту, полицияға қолдау 
к)рсетуші студенттік жасақтарды құру 
және жұмысын ұйымдастыру, жастарды 
жұмысқа орналастыру мәселелері бой-
ынша оқыту курстарын )ткізу сынды 
жобалар жемісін берді.

Жиында үкіметтік емес ұйымдар-
дың )кілдері с)з алып, жоспарларымен 
б)лісті. Жастардың бос уақытын тиімді 
пайдалану, жұмысқа орналастыру, 
б і л і м і н  ж е т і л д і р у  ж ә н е  ж а с т а р 
а р а с ы н д а ғ ы  а ж ы р а с у  д е ң г е й і н 
т)мендету бойынша нақты шаралар 
баяндалды. 

М. ДАНИЯРҰЛЫ
Алматы облысы

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

КЕЗДЕСУ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

келіп тұр. Дүние жүзі картасындағы 
гео гра фия лық атауларды қазақша 
транскрип циялағанда орыстардың «у» 
дің орнына «в», «ж»-ның орнына «дж», 
«ш»-нің орнына «ч», «ә»-нің орнына 
«а» (кейде «э») қол данатындығы к)п 
жағдайда ескерілмей жүр.

Ұзақ жылдар бойы Еуропа – Европа, 
Еуразия – Евразия, Аустралия – Австралия 
түрінде транскрипцияланып келді. Еуропа 
және Еуразия атаулары соңғы кезде ғана 
дұрыс айтылып, жазылатын болды. Ал 
Аустралия кейде Аустралия, кейде сол 
бұрынғы қалпында Австралия болып жүр. 
Аустралия атауының мән-мағанасына 
жете түсініп, қолданысқа сенімді түрде 
енгізу үшін с)здің этимологиясымен 
қысқаша таныса кетейік.

Ежелгі дүние ғалымдарына дені 
солтүстік жарты шарда орналасқан 
Еуропа, Азия және Африка дүние 
б)ліктері белгілі болған. Олар Жер 
шарының тепе-теңдігі үшін Оңтүстік 
жарты шарда да м)лшері сондай құрлық 
болуы керек деп болжаған. Оны-Террa 
инкогнита Аустралис (Белгісіз Оңтүстік 
Жер) деген атпен картаға да белгілеген. 
Ұлы географиялық ашылулар Оңтүстік 
полюстен субтропиктік ендіктерге дейін 
созылып кететін ондай құрлықтың жоқ 
екендігін анықтады. Бірақ оның аты 
Аустралияға қалған. Ол алдымен - 
Терра Аустралис (Оңтүстік жер) деп 

Қазақ тілді аудандық газет қажет

«C» ДӘРУМЕНІН 
ҚАЛАЙ ЖАЗАМЫЗ?

Жаңалығы мол жобалар
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АДАМНЫҢ ҚАЙЫРЛЫСЫ – 
БАЛАЛЫҒЫН 

БАЙСАЛДЫЛЫҚҚА 
ЖЕҢДІРГЕН ЖАН

Жастар қай кезде де қоғамның негізгі қозғаушы күші. 
Сондықтан қай қоғамда да жастар жайы назардан тыс қалған 
емес. Қай ұлттың болмасын болашағы мен ертеңі – бүгінгі жаста-
рына тікелей байланысты. Егер жастары қайратты да қажырлы, 
білімді болса, сол елдің болашағы да жарқын әрі кемел. Ал егер 
жастары дәрменсіз, әлсіз болса, ол елдің болашағы да бұлыңғыр. 
Елбасы үстіміздегі жылды Жастар жылы деп жариялап, жастар-
ды барлық салада да қолдау керектігін баса айтты. Жастарға 
жігер-қайрат, тұнық таным, ұшқыр ой және албырттық тән. 
Ал жасамыста талай жылғы тәжірибе, салмақтылық пен 
салиқалылық, ғұмырлық таным таразысы қалыптасқан. Кей 
кездері бозбала бойындағы бұла күш, қайнаған қайрат-жігер 
ырқына к)нбей, сан-саққа жетелейді. Сондай кездері олардың 
ақиқаттың байыбына барғызып, аптыққан к)ңілдерін сабасына 
түсіретін, әнтек ойлар мен келеңсіз әдеттерден тыятын, ол – 
аузы дуалы, ділмәр абыздардың ақыл-нақылы, ұлағатты ұстаз 
бен тәрбиешінің тәжірибе тезі, жасы үлкен ағалардың басалқы 
с)зі. Олай болса, жастарды дұрыс жолға бағыттауда алдыңғы 
толқынға да жүктелер жауапкершілік мол. Алаш арысы Ахмет 
Байтұрсынұлы айтқандай: «Ұлым дейтін халқың болмаса, 
халқым дейтін ұл қайдан болсын». Бұл – қоғамның бір-бірімен 
тығыз байланысының к)рінісі. Пайғамбарымыз (оған Алланың 
салауаты мен сәлемі болсын) бір қауым елдің бір-бірімен бай-
ланысын бір кемедегі жолаушылардың тағдырына ұқсатқан. 

Расында да, кешегі жастың кейін жеке тұлға болып 
қалыптасуына отбасындағы тәрбиесінен кейін қоршаған орта-
сы да қатты әсер етеді. «Адам баласын заман )сіреді, кімде-кім 
жаман болса, оның замандасының бәрі виноват» дейді Абай 
хәкім. Сондықтан жастарды дұрыс бағытқа бағыттап оларға 
әрдайым қолдау білдіру бүкіл қоғамның міндеті. «Асыл та-
стан, ақыл жастан» дегендей қай қоғамда да жастар жаңаруға, 
жақсаруға ұмтылып, негізгі қозғаушы күшке айналған. Асыл 
дініміз Ислам да жастарға ерекше маңыз береді. Мысалы, 
Құран Кәрімдегі «Кәһф» сүресінде иманын сақтап, үңгірге 
жасырынған жастардың уақиғасы баяндалады. «Олар иман 
келтірген жастар еді» деп сипатталады. Сол жастардың 
уақиғасы кейінгі толқындарға үлгі ретінде к)рсетілді.

Жаратқан Жәббар Хақтан уахи түскенде Пайғамбарымыздың 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) жасы қырықта бо-
латын. Ал насихатына еріп, иманға келгендердің басым б)лігі 
жастар еді. Алғаш иман келтірген кезде �бубәкір Сыддықтың 
(р.а.) жасы отыз сегізде, Омардың (р.а.) жасы жиырма алтыда, 
Осман (р.а.) жиырмада, �лидің (р.а.) жасы сегізде, Абдуррах-
ман ибн Ауф отызда, Зубейр ибн Аууам 18-де, Талха ибн Убай-
дулла 11-де, Сағыд ибн �бу Уаққас 17-де, Абдулла ибн Масғұт 
14-те, Жағыфар ибн �бу Тәліп 18-де болатын. Сахабалардың 
басым к)пшілігі жастар еді. Бұлардың барлығы Пайғамбар 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) мектебінің пара-
сатты да алғыр түлектері болатын. �уелі Алланың қалауымен, 
сосын сол жастардың жұмыла күш салуымен Хақтың қасиетті 
С)зі шартарапқа жайылды.

Жалпы дінді насихаттаған кезде де Пайғамбарымыз (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын) жастардың орнын ерекше 
бағалаған. Бір хадисінде балалығын байсалдылыққа жеңдіріп, 
ақыл тоқтатып, имандылық жолында ерте есейгендерді ең 
қайырлы жас деп сипаттайды. Риуаят бойынша Омар ибн Хат-
таб (р.а.) )зінің халифалығы кезінде қандай да бір қиын мәселе 
с)з болғанда жастардан арнайы пікір сұрайды екен. Fйткені 
олардың ойлары жүйрік, зерек болады деп тұжырымдаған. 
Жастық шақтың жауапкершілігі де жоғары. Имам Термези 
таратқан риуаятта Пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын) былай дейді: «Қиямет күні әрбір пендеден 
т)рт нәрсесі туралы: )мірін оны қалай сүргені, жастық шағын 
қалай )ткізгендігі туралы, мал-дүниесін қайдан тауып, қайда 
жұмсағандығы жайлы, біліміне қандай амал жасағандығы жай-
лы сұралады».

Ж и ы р м а с ы н ш ы  ғ а с ы р д ы ң  б а с  ш е н і н д е  е р е к ш е 
белсенділігімен тарих сахнасына шыққан қазақ зиялыларының 
да басым б)лігі жастар болатын. Олар ғасырлар бойы бодандықта 
болып келген елдің мешеу жайына жайбарақат қарап отыра ал-
май, біліммен қаруланып, азаттық үшін күрестерін бастап кетті. 
Ел-жұртты, оның ішінде жастарды жаңа заманға бейімделіп, 
дербес ел болудың қамын ойлауға шақырды. Нәтижесінде, 
әр жерде қазақ жастарының ұйымдары құрыла бастады. 
Алғашқы қазақ жастар ұйымының жетекшілерінің бірі Смағұл 
Сәдуақасұлы былай деп жазады: «Ең алғашқы жастар ұйымы 
Омбы қаласында 1914 жылы ашылды. Ол ұйымның аты «Бірлік» 
еді. «Бірліктің» мақсаты оның программасында айтылған. Қазақ 
халқын мәдени һәм әдеби жағынан ілгері қатардағы жұрттарға 
қосу, ұлтшылдық сезімін туғызу һәм ұлттықты сақтау». Сол 
толқынның к)рнекті )кілі Мағжан Жұмабаев Алаш жастарына 
деген сенімін былайша )рнектеп жеткізген:

«Айбынды алаш елiм дер,
Алтын Арқа жерiм дер,
Мен жастарға сенемiн!
Қажу бар ма тұлпарға,
Талу бар ма сұңқарға,
Иман күштi оларда,
Мен жастарға сенемiн!..
Алаш айбынды ұраны,
Қасиеттi Құраны,
Алаштың олар құрбаны,
Мен жастарға сенемiн!
Мен сенемiн жастарға.
Алаш атын аспанға
Шығарар олар бiр таңда,
Мен жастарға сенемiн!»
Алаш қайраткерлерінің ұлтқа тұтқа болатын тұлғаларға ай-

налуына тәлім алған мешіт-медреселер мен діни ұстаздарының 
р)лі )те жоғары болды. Жастайынан имани тәрбие алып, туған 
ортасынан жерімеген жас түбінде ұлты үшін қызмет етуге дайын 
еді.

(жалғасы бар)

ИМАН АЙНАСЫ

Серікбай қажы 
ОРАЗ,

Қазақстан 
мұсылмандары 

діни басқармасының
төрағасы, Бас мүфти

Қыста әпкем аяғы тайып, жамбас 
сүйегі сынып, жедел жәрдеммен №7 
қалалық клиникалық ауруханаға түсті. 
Туыс дегенде жан бар ма, жанұшырып 
жеттік. Адамның басына түспеген соң 
к)п жайтқа селқос қарайтын әдетіміз. 
Ауруханаға кіргеннен жанын қоярға жер 
таппай, кіріптар қиын халге ұшыраған 
жандарды кездестіресіз. Шипасына ем 
іздеген науқасқа жылы с)здің )зі дәру. 

Бір  кезде  палатаға  еңселі  жіг іт 
ағасы енді. Қоңырқай тартқан б)лмеде 

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕС

ІЛТИПАТ

жолы, оның белгі-бейнелері бізге 
тас мүсіндер мен жартастарға 
қашалған сына жазулар арқылы, 
мәдени ескерткіштер мен әртүрлі 
ғимараттар түрінде кетуі мүмкін. 
Бірақ бұлардың бәрі этнос )мірінің 
мың да бір елесі  ғана.  Оның 
шын мәнісіндегі даналығы мен 
дүниетанымы тек тілінде ғана 
сақталады. �рбір дәуірде )мірге 
қажет болған құрал-сайманның, 
қару-жарақтың, киер киім мен 
ішер тамақтың, тұрмыстық зат-
тар мен салт-санаға, әдет-ғұрып, 
наным-сенімге, ойын-күлкі, той-
томалаққа байланысты ұғым-
дардың аты-ж)ні, сыр-сипаты т.б. 
тек тіл фактілері ре тінде ғана, яғни 
жеке с)здер мен с)з тіркестері, 
фразеологизмдер мен мақал-мәтел 
арқылы ғана бізге жетуі мүмкін».

Демек,  тіл әлемі  дегеніміз 
�.Қайдардың түсіндіруінде этнос 
болмысын құрайтын, түсіндіретін 
мол тілдік деректер мен тарихи-
мәдени, этнографиялық, мифо-
логиялық, сакралды, ономасти-
калық, диалектологиялық, сим-
вол дық, фольклорлық, т.б. мағ-
лұматтар, ал соларды )з бойына 
сиғызып, сары майдай сақтап, 
шашпай-т)кпей тілдің құры лымдық 
жүйесінде келесі ұрпаққа жеткізген 
тіл құдыреті ғалым зерттеулерінің 
)зегін құрайтын – тілдің мұрагерлік 
(кумулятивтік) қызметі.

Сондықтан ғалым Ахаң дәс-
түрімен осы к)рсетілген т іл 
әлемінің ұшан-теңіз байлығын тек 
түгендеп, санамалап қана қоймай, 
«с)з мұхитының түбіне терең 
бойлап, оның сан ғасырлар бойы 
сақтап келе жатқан сырын ашу 
үшін тіл тамыршысы болу керек» 
деп санайды. Яғни әрбір с)здің 
«үстіңгі қабатында» к)рінетін 
лексикалық мағынасын ғана емес, 
тарихи-мәдени, кәсіби, әлеуметтік 
т.б. мағыналарының астарын-
да жатқан кешенді деректі та-
мыршыдай тап басып, танып білу 
зерттеушінің бұлжымас қағидасы 
болуы тиіс.

Соның нәтижесінде ғалымдар 
байырғы түбірді жаңғырту бары-

сында, әр заманға сай «с)здерді 
с)йлетіп» (Р.Сыздық), ия аймақ-
тық қолданыста сақталған бір 
кездегі мағынаның жұрнағын та-
уып (Ш.Сарыбаев), «тамырын 
басып отырып», «майдан қыл 
суырғандай» архетиптік тұлғаны 
айқындап (�.Қайдар), тіл мен 

ұлт сабақтастығында тіл тарихын 
тұтастырады.

О с ы ғ а н  о р а й ,  т і л  ә л е м і 
кеңістігін зерттеуде қолданатын 
тиімді әдісті академик �.Қайдар – 
«індете зерттеу» деп атайды.

Ғалым тіл әлемі дегенде ұлт 
б о л м ы с ы н а  қ а т ы с т ы  д е р е к -
мағлұматтардың сандық жағына 
емес, солардың мазмұнын аша-
тын ұлт тұрмысының сан сала-
сында (кәсіби, әлеуметтік т.б.) 
қ о л д а н ы л а т ы н  а м а л д а р ы н а , 
әдіс-тәсілдеріне де назар ауда-
рып, түсіндіреді. Мысалы, індете 

зерттеу – аңшылар қолданатын 
әдіс. Ғалым оны шартты түрде 
«шеті к)рініп тұрған, я ұмыт 
болған тіл фактілерінің «ізіне 
т ү с і п » ,  л е к с и к а л ы қ  қ о р д ы ң 
қой нау ларынан іздеп тауып, 
түп-тамы рымен қопарып, түбе-
гейлі айқындауға тырысу» деп 
түсіндіреді. Мысалы, қазақ таны-
мына сай к)зді сипаттайтын тілдік 
атаулар: бота к*з, қарақат к*з, 

құралай к*з, қой к*з, сиыр к*з, 

жапалақ к*з, тышқан к*з, жылан 

к*з, қызыл к*з, қара к*з т.б.
Академик �.Қайдардың қазақ 

тіл білімінде қалыптастырған тіл 
арқылы ұлт болмысын таныта-
тын ғылыми мектебінің терең 
мазмұны, азаматтық-тұлғалық ұс-
та нымдарының тұғырын белгі-
лейтін тұжырымдамасының негізі 
еңбектерінде  жан-жақты ай-
қын  далған: түбіртану, этимоло-
гия, ономастика (Қаңлы:тарихи 
шежіре, 2003), паремиология (Ха-
лық даналығы, 2004), этнология 
(Қазақ қандай халық?, 2008), этно-
лингвистика («Қазақтар ана тілі 
әлемінде» атты үш томдық этно лин-
гвистикалық с)здік, 2009-2013) т.б.

Қорыта айтқанда,  қаз ірг і 
мем  лекеттік мүддеге сәйкес қо-
ғамдық-әлеуметтік сұранысқа 
ие, танымдық-ақпараттық құрал 
ре тінде тіл әлемінің құдыреті мен 
қазынасын, құндылығын кешенді 
сипатта, сол тілді тұтынушы ұлт 
)кілінің (адамның) болмысымен, 
тарихымен, тұрмысымен, әлеумет-
тік қызметімен бір тұтастықта 
қарастыру қағидасы – академик 
�.Қайдардың бүкіл ғылыми мұ-
расының )зегін құрайтын темір 
қазығы. Сол қағидаға сүйеніп, 
Ұстаз, Тұлға, Ғалым жолын жал-
ғастыру – кейінгі ұрпаққа аманат. 

Жамал МАНКЕЕВА,
филология ғылымының 

докторы, профессор

ҮШЕУ ЕДІ...

Себебі, қазіргі кезең қазақ 
қ о  ғ а м ы  м е н  м е м л е к е т і н і ң , 
рухани-мә дени дамуының жаңа 
деңгейімен, адамдар арасындағы 
қатынастардың жаһандануға 
бет алған күрделі сипатымен 
ерекшеленетіні белгілі. Ал, осы 
кезге дейін бір-бірін бағалап, 
қазақы, құрдастық қалжыңда ры 
жарасқан, рухани да ғылыми сана-
лары ояу ардақты үш ұстазымыз-
дың )зіміз куә болған, тәнті болған 
)негелі )мірлері қазіргі күрделі 
за ман дағы кей сәттерде қадірі 
кетіп қал ғандай к)рінетін ғылымға 
адал дықтың, адамгершіліктің сим-
волындай к)рінетін... 

Олай болса, бүгінгі күннің 
қоғамдық-рухани қажеттілік мәні 
)зектелген, еңбектерінде тілді та-
рихтың дерегі, тәрбиенің тамыры, 
мә дениеттің мәйегі деп таныған, 
қазақ лингвистикалық ойын жаңа 
да кәсіби сапалық деңгейге к)-
тер ген ұлтымыздың тілдік тұл-
ға лары академиктер �.Қайдар, 
Р.Сыздық, Ш.Сарыбаевтардың 
ғы лыми мұраларының ұлықталуы 
– заңдылық.

Осыған орай, қазіргі қоғамның 
мүдде-талаптарына сай ұлт тың 
тұғыры мен тірегі тілінде екенін 
дәлелдеп, «тіл – ұлтты ұйы тып, 
тұтастыратын арқау», «елдің та-
рихы мен мәдениетін, таным-
тәжірибесін сақтаған қазына», 
«елдік мұрат-мүддесін к)рсететін 
ұлттық рух» деп, ұлт к)семдері-
нің  идеяларын келесі  ұрпақ 
зердесіне құйып, жалғастырушы 
ардақ ты ұстаздарымыз �.Қайдар, 
Р . С ы з д ы қ ,  Ш . С а р ы б а е в 
мектептері зерттеулерінің маңызы 
ерекше.Қазіргі рухымыз оянып, 
ұлттық санамыз жаңғырып жатқан 
тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-
әлеуметтік контексінде күрмеуі 
шешіле алмай жатқан талай күрделі 
мәселелердің түйіні тілге келіп 
тіреліп отырғаны кездейсоқтық, я 
науқандық жағдаят емес.

Осындай ұзақ )мір сүрген, 
)мірлік тәжірбиесі мол тұлғалардың 
адами болмысын с)з етумен қатар 
ғылыми-қайраткерлік тұлғасын 
ашу – қазіргі қоғамдағы рухани-
әлеуметтік жаңғыру бағытындағы 
іс-әрекеттермен )зектес  аса 
маңызды.

Бүгінгі күні, )кінішке орай, 
Шора Сарыбайұлы мен �буәли 
Туғанбайұлы ағамыз дүниеден 
озды. Бірақ «ғалымның хаты 
) л м е й д і »  д е г е н  а т а л ы  с ) з г е 
орай, олардың ғұмыр бойы тіл 
қазынасын зерделеген тыным-
сыз еңбектерінің нәтижесі мен 
мол рухани мұрасы, ғалымдық 
ғұмырларының ғибраты қалды. 

А к а д е м и к  � б д у ә л и 
Туғанбайұлы Қайдардың фәни 
жал ғаннан мәңгілік сапарға аттан-
ғанына да қырық күн болып 
қалыпты.

Ғұлама ғалымның мерейтойла-
рында еңбектерінің мазмұны тал-
данып, тұжырымдары сарапталып, 
ғалымдық тұлғасы мен мәртебесі 
жан-жақты бағаланғанымен, әлі 
де толықтыратын, қыры мен сыры 
ашылмаған тұстары баршылық 
екені белгілі. С)з жоқ, академик, 

қоғам қайраткері, еңбек және 

соғыс ардагері, тіл майданының 

қолбасшысы, қазақ тіл білімінің 

абызыт.с.с. алуан түрлі атақтар, 

шын мәнінде, ғұлама ғалым, 
ғибратты ұстаз, ардақты қазақ 
азаматы �.Қайдардың тұлғасын 
ашып, болмысын сипаттайтын 
шынайы бейнелі с)здер.

Дегенмен, тәрбиесін алып, 
қ а  с ы н д а  ж ү р г е н  б і з  с и я қ т ы 
шәкірт тері ардақты ұстазымызды 
90-ның т)ріне шығарған,  ең 
алдымен, Алланың сыйы мен 
маңдайына жазылған бақытты 
тағдыры, екіншіден, елін қорғаған 
қан майданнан аман оралып, 
албырт жастың қаруын қаламға 
ауыстырған алғашқы күнінен 
б а с т а п ,  а н а  т і л і н і ң  т ы л с ы м 
сырға толы «әлеміне» кірсем 
деген ақ арманы, рухын к)теріп, 
жан байлығын қалыптастырған 
тынымсыз еңбегі деп білеміз.

Біріншіден, академик �.Қай-
дар  дың ғибраты – 90-нан асқанша 
қолынан қаламы түспей, осы 
сәтте де кітаптарын жазып бітіріп, 
ұсынуы, елі мен ұлты үшін атқарған 
ісіне деген адалдық. Екіншіден, 
«инемен құдық қазғандай» ғылым 
айдынына бойлаған тынымсыз 
еңбегі – «тіл – құрал», «тіл – та-
ным қоймасы» деп анықтап, бірақ 
соны толық дәлелдеп, жан-жақты 
дәйектеуге жете алмай кеткен 
қазақ тіл білімінің бастау к)зінде 
тұрған А.Байтұрсынұлы мен 
Қ.Жұбановтың аманатын алға апа-

рып, іске асырған, ана тілін зерттеу 
мен оған адал қызмет етудің жар-
қын да нақты үлгісі. 

Жалпы, әр уақытта да қо-
ғамдық-тарихи,  әлеуметт ік-
мәдени, ғылыми ой даму үрдісі сол 
кезеңге сай А.Байтұрсынұлы тек-
тес тұлғаларын қалыптастырып, 
алға шығаратыны белгілі.

Бұл заңдылық қазіргі тілді 
зерттеудегі адамтану бағыты мен 
тұтастану сипатына орай кон-
цептуалдану үрдісінен туындай-
тын заманауи заңдылыққа сәй-
кеседі. Сол мазмұнға сай қазақ 
тілінің қазынасын Қайдаровша 
зерт теудің ғылыми қазықтарын 
тіл әлемі, тіл тамыршысы, індете 

зерттеу  ұғымдары белгілесе, 
Р.Сыздықтың зерттеулерінде с*з 

құдыреті мен к*ркем ойлау жүйесін 
бейнелейтін кестелі с)з тылсымы, 
ал Ш.Сарыбаевтың зерттеу ныса-
ны – тіл қазынасын түгендейтін 
аймақтық, диалектілік, кәсіби 
терминологиялық лексика. 

Академик �.Қайдар )зінің 
«Қазақ этносының ұлттық бей-
несін, )зіндік болмысын толық 
та түбегейлі түрде тек оның тіл 
байлығы (тіл әлемі) арқылы ғана 
жан-жақты танып-білуге бола-
ды» деген тұжырымын былайша 
таратып түсіндіреді: «Этностың 
басып )ткен сан ғасырлық даму 

жылылық пайда болды. Т)сек тартып 
жатқан үлкенді-кішілі науқастың барлығы 
бір мезетте ауруынан айығып кеткен-
дей, үмітпен қарайды. Бір қарағанда 
мысы басым азаматтың қазақ тілін 
еркін с)йлеп, қазақы әзіл-қалжыңды 
)з ісіне шебер пайдаланып, әдептілік 
танытуын мәдениеттілікке баладым. 
�рине, науқастың жанын түсінуі үшін 
дәрігер қазақ тілінде с)йлеуге міндетті де 
шығар. Дей тұрғанмен, ауылдан келген 
үлкен кісілердің жанына батқан дертін 
еш қымсынбай, емін-еркін жеткізуіне 
м ү д д е л і к  т а н ы т қ а н  а з а м а т т ы ң  і с і 
сүйсіндірді.

Аскеров Рамазан Ахмедович, қазақша 
айтқанда, Рамазан Ахметұлы �скеровтің 
ұлты – талыш. №7 қалалық клиникалық 
аурухананың Травматология және по-
литравма б)лімшесінің меңгерушісі. 
�зербайжанның оңтүстігіндегі байырғы 
халық талыш деп аталады екен. Ата-

бабасы 40-шы жылдары репрессияға 
ұшырап, Қазақстанға қоныс тепкен. 
Жамбыл облысының Шу қаласында 
туып-)скен Рамазан мектеп бітіре са-
лысымен медицина саласын таңдап, 
Ресейде білім алады. Жоғары оқу орнын 
бітіріп, еңбек жолын )зінің туып-)скен 
мекені Қазақстаннан, Алматы қаласынан 
бастайды.

«Мен Қазақстанда )мірге келгенімді 
мақтаныш етемін. Ресейде жоғары оқу 
орнын бітіре салысымен, туған )лкеме 
к е л і п ,  е ң б е к  ж о л ы м д ы  б а с т а д ы м . 
Қаладағы ірі емханаларда жұмыс істеп, 
қарапайым травмотолог дәрігерден б)лім 
меңгерушісіне дейін к)терілдім. Сүйікті 
кәсібіммен айналысуыма, қызмет жо-
лында )суіме мүмкіндік берген тағдырыма 
ризамын. Қазақстанда туып-)скенім 
үшін Алла тағалаға шүкірлік етемін» дейді 
дәрігер. 

Иә, шүкірлік жолыңды ашып, несібеңді 
арттырады. Үлкендерден бата алып, 
қарапайымдылықтың үлгісін к)рсетіп 
жүрген мұндай ақ халатты жандар аз емес. 
Ылайым, бір Тудың астындағы береке-
бірлік пен ынтымақтан айырмасын!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі» 
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Қ О Й Ы Л Ы М

ТӘШЕНОВКЕ 
ТАҒЗЫМ! 

Сәбит Аймұханұлының Қостанайда 
жерлестерінің назарына ұсынылған туын-
дысы оның маңдай терінің нақты к)рінісі 
дер едік. «Ақбас бүркіт» драмасының бас 
кейіпкері – к)рнекті мемлекет және қоғам 
қайраткері Жұмабек Тәшенов. �рине, ав-
тор бұл драмалық туындыны жазбас бұрын 
к)п толғанды. Және басты мақсаты – осы 
шығармасы арқылы Жұмабек Тәшенов 
секілді біртуар азаматты кейінгі )скелең 
жастарға үлгі )неге етіп, биік тұлғалы 
қайраткердің ғұмырын ұлықтау еді.

Осы орайда облыс әкімі Архимед 
Мұхамбетовтің тарапынан үлкен қолдау 
болғандығын айрықша атап )ткен лазым. 

Драманың тиісті деңгейде шығуына 
Сәбит ағамыздың қырғыз достары да 
адалдық танытқанын с)здің орайы келген-
де тілге тиек еткеніміз абзал. 

Бұл орайда қоюшы режиссер Қаныбек 
Дуйшеналиев, қоюшы суретші Маратбек 
Шарафидинов, балетмейстер Нұрлан 
Қарабаев секілді )нер майталмандарының 
да сіңірген еңбектері айрықша. 

Есімі аталған азаматтардың бәрі де 
к)ршілес мемлекетте аты шыққан азамат-
тар. Ең бастысы, драматургтың ойы мен 
айтар идеясын жете түсінген.

С о н д а й  т ы ғ ы з  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
байланыстың арқасында туынды жоғары 
деңгейде шықты. Барша к)рермендер та-
рапынан лайықты бағасын алды. 

Жұмабек Тәшенов – қазақ халқының 
сүйікті ұлы. Мұны кейінгі жастар, бойында 
ұлтжандылық қасиет бар елінің ертеңін 
терең ойлайтын қандастарымыз білсін 

Қазақстан Кәсіподақтар федерациясы 
)ткен жылдан бастап еңбек жастары фо-
румын )ткізуді қолға алды. Бұл басқосуда 
жастардың к)кейкесті әлеуметтік-
еңбек мәселелері кең талқыланып, оны 
шешудің жолдары мен мүмкіндіктері 
қарастырылады. Жастардың мамандық 
таңдауда қателеспеуі және уақыт тала-
бына сай кәсіп түрлерін игеруі де )те 
маңызды екенін кәсіподақ ұйымдары 
басты назарда ұстап отыр. Білім беру, 
оқыту, қайта даярлау да жастардың 
болашаққа нық қадам басуына мол 
мүмкіндік береді. Кәсіподақтар феде-
рациясы жалынды жастардың ішінен 
кәсіподақ жетекшілерін іріктеуді де ұмыт 
қалдырып отырған жоқ. Арнайы оқу 
орталықтары ашылып, оны тәмамдаған 
ж а с т а р  к ә с і п о д а қ  ұ й ы м д а р ы н ы ң 
жетекшілеріне айнала бастады.

Е л і м і з д е г і  « Қ а з а қ с т а н н ы ң 
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 
қадам» бағдарламасын жүзеге асы-
ру мақсатында Шымкент қаласында 
кәсіподақтар бірлестігінің ұйытқы 
болуы мен біліктілікті к)теру мен ма-
мандарды қайта даярлау оқу орталығы 
ашылды. 

– Онда аспаз, жиһаз жинаушы, 
ағаш пен қыштан бұйым жасаушы, 
мата және гобелен ісмерлері, киім 
пішуші, кілемші, к)лік жүргізушісі 
секілді сегіз мамандық бойынша 226 
адам оқытылды. Оның к)бі жастар. 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ

ТҰҮСАУКЕСЕР

 Ауылын тастап, қалаға кетпейтін еді...

деген ниетпен к)пшіліктің есіне салып 
отырмын. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: Ру-
хани жаңғыру» деп аталатын аса құнды 
мақаласын басшылыққа ала отырып, 
кешегі  елім деп еңіреп )ткен асыл 
азаматтарымыздың )мірін ұлықтау әрбір 
азаматтың парызы екендігі даусыз. 

Жұмекең де сондай қайсар да батыр 
мінезді, арыстан жүректі, ойын кез-келген 
ортада жасырмай айта білетін қайталанбас 
тұлға еді. 

Қазақстан Республикасының мәдениет 
қайраткері Сабыралы Кемелбаев бас-
қаратын облыстық қазақ драма театрла-
рының актерлері шығарманың айтары 
мен табиғатын терең түсінген. Режиссер 
Қаныбек Дуйшеналиев әрбір актердің 
қабілетіне қарай р)лдерді сеніп тапсырғаны 
байқалады.

Мысалы, басты р)л Жұмабек Тәшенов-
ты осы )нер ордасының талантты актері 
Нұрлыбек Кенжеахметов тиісті деңгейде 
шығарған. Оның дене бітімі, с)йлеген 
с)здері кімді болсын иландырады. 

Ал  Никита  Хрущевтың образын 
театрдың бетке ұстар актерлерінің бірі, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қайраткері Қонысбек Бекайда-
ров шынайы әрі аса шеберлікпен шығара 
білген. Биліктің буына мастанған кешегі 
кеудемсоқ үлкен тұлғаның пасық ой-ниетін 
дұрыс ашқан. Атақты актердің ұлы Олжас 
та болашағынан үлкен үміт күттіреді. 

Қонекең соңғы кездері «Күй ғұмыры» 
фильміне түсіп,  к)рермендерін бір 

қуантып тастағанын да айтып )ткеніміз 
абзал. Драмалық туындыдағы Қонаевтың 
бейнесін Айбол Шәкіржанов, Вороши-
ловты Қабдул-Мәжит Иманов, Юсупов-
ты �лімхан Мырзаханов, Е.�улбековты 
Ғабит Қызыров, Мао Цзедунның об-
разын Мейрам Жапаров, Бәтесті Ажар 
Шәкіржанова, Қыдыр атаны Азамат Чу-
кеев, Жұмабектің аяулы анасы Гүлсімнің 
р)лін Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі 
Шаһарбану Есенғұлова жеріне жеткізе 
ойнады.

О с ы  с п е к т а к л ь д і  қ о ю  б а р ы с ы н -
да ұлтжанды азамат, )нер жанашыры, 
облыс тық мәслихат хатшысы Сайлаубек 
Есжанов тың да демеушілік к)рсетіп, оның 
басы-қасында жүргендігін ерекше атап 
)ткен ж)н. 

Сол күндері атақты жазушы Сәбит 
Досановқа шынайы лебізін білдіріп, облыс 
әкімі атынан Алғыс хат тапсырды, иығына 
шапан жапты. Қазақстан Жазушылар 
Одағы облыстық филиалының директоры, 
қаламгер Ғұмар Ахметчин драматуркке ең 
ізгі тілегін жеткізді.

Жалпы, Жұмабек Тәшенов Қостанаймен 
іргелес жатқан Ақмола облысының Арша-
лы аудына қарасты Танагүл елдімекенінде 
1915 жылы 20-наурызда дүниеге келген. 

Ол кісінің барлық атқарған қызметтеріне 
тоқталмағанның )зінде, сонау 1952-
1955 жылдары Ақт)бе облысы партия 
комитетінің бірінші хатшысы қызметін 
абыроймен атқарды. 

Содан кейін Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі 
т)ралқасының т)рағасы, Қазақ КСР Ми-
нистрлер Кеңесінің т)рағасы болды. Со-
дан соң ұлтжандылығымен елі мен жеріне 
жанашырлығы үшін жауапты қызметінен 
босатылып, бұрынғы Шымкент облыстық 
атқару комитеті т)рағасының орынбасары 
лауазымына т)мендетілді.

Қайран ағамыз сол солақай саясат пен 
жоғарыдағы )ктемшіліктің кесірінен зар-
дап шегіп, Оңтүстік )ңірдегі «Қарак)л» 
ғылыми-зерттеу институтында,бертін 
Оңтүстік Қазақстан облыстық талдау және 
есептеу орталығында қызмет атқарды.

Ол 71 жыл ғұмыр кешті. Алайда қазақ 
халқының жадында мәңгілік қалды. 
Fйткені, қашан да адалдық үшін күресті. Fз 
мүддесінен халық мүддесін жоғары қойды. 

Осы с)зіміздің нақты айғағы ретінде 
еліміздің түрлі салаларында жауапты қызмет 

атқарған кезеңдерде )зі тіршілік кешкен 
қазақ мемлекетінің аумақ тұтастығының 
сақталуына айтарлықтай қажыр-қайрат 
к)рсеткендігі исі қазаққа мәлім.

Мәселен, аса дарынды басшы, қоғам 
қайраткері Маңғыстауды Түркіменстанға 
қосу ж)ніндегі жоғары биліктің )зімшіл 
ұсыныс-пікірлеріне дер кезінде тойтарыс 
танытты. 

Сондай-ақ кезінде тың )лкесіне бірік-
тірілген солтүстіктегі 5-6 облыстың Ресей-
ге, Оңтүстік Қазақстан облысының «Ақ 
алтын» болып табылатын мақта )сіретін 
үш ауданын Fзбекстанға беруге түбегейлі 
қарсы болды. 

�рине, қазақ азаматының бұл сол 
кездегі ерлікке пара-пар қайсар мінезі 
мен к)рсеткен қарсылығын кешегі Кеңес 
Одағының Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысы Никита Хрущевке ұнамады. 

Ол біздің батыр ағамызға биік лауазым-
дарды ұсынды. Бірақ Жұмабек Ахметұлы 
ешқандай қызметке алданып, қызықпады. 
Ол үшін )зі )кілі болып табылатын ұлтынан 
артық бақыт та,қуаныш та жоқ еді. 

Міне, осындай Хрущев пен Жұмабек 
Ташенов арасындағы тартыс жоғарыда 
аталған «Ақбас бүркіт» драмалық туын-
дысына арқау болды. Сол кездегі зымиян 
саясатқа қасқайып қарсы тұра білген ел-
жанды азаматтың тұлғасы барынша шы-
найы ашылды. 

Осы спектакльді к)ріп отырған әрбір 
азаматтың бойында аға ұрпақ )кіліне деген 
мақтаныш сезімі оянып, )здерінің қазақ 
халқының ұлы болып туғаны үшін кеуде-
лерін ақтаныш сезімдері кернегені анық. 

Осы арада Жұмабек Ахметұлының 
кезінде шығармашылық адамдарына пәтер 
бергендігі үшін Алматы шаһарының ор-
тасында «Қазақ ауылын құрды» деп айып 
тағылғанына да тоқтала кеткім келеді.

Сонымен қатар жазушылардың «Қазақ 
әдебиеті» газетін жабудан, «Социалистік 
Қазақстан» басылымын «Казправданың» 
аудармасы етіп шығарудан қорғап қалғанын 
да қосымша дерек ретінде оқырмандарға 
мысал ретінде келтіріп отырмын.

Расында, Жұмабек Тәшеновтей ардақты 
ұлы бар қазақ халқы шын мәнінде шексіз 
бақытты.

Оразалы ЖАҚСАНОВ,
ҚОСТАНАЙ

Бұл жұмыс жалғасып жатыр. Fйткені 
жастар тарапынан сұраныс бар. Fмір 
қажет етіп отырған мамандықтарды 
игергісі келеді. Fйткені, облысты 
айтпағанның )зінде миллион тұрғыны 
бар Шымкент қаласының )зінде екі 
қолға бір күрек таба алмай жүрген жас-
тар жетерлік. Соларды к)бірек тар-
тып, заманға лайық мамандықтарды 
игеруіне, жұмыс табуына ықпал жаса-
уымыз керек. Сондай-ақ қазіргі таңда 
туризм де ең )зекті мәселенің бірі. Бұл 
жұмысқа да жастардың қызығушылығы 
басым. Ол үшін елдің, жердің тарихын 
тереңірек білгені ж)н. Сондықтан ту-
ризм жұмысын жандандыру мақсатында 
«ПРОФТУР» орталығы ашылды, - дейді 
Түркістан облысы және Шымкент 
қаласы бойынша аумақтық кәсіподақтар 
бірлестігінің т)рағасы Берік Бекжан.

Құптарлық іс, әрине. Бірақ, мұның 
бәрі қала жастары үшін. Олардың ішінде 
ауылдан жұмыс іздеп қалаға келген қыз-
жігіттердің бар екеніне күмәніміз жоқ. 
�ңгіме – ауылдарда тұрып жатқан жас-
тар туралы. «Олар үшін де мемлекеттік 
органдар мен қоғамдық ұйымдар 
қаладағыдай қамқорлық танытса қайтер 
еді» деген ой ғой біздікі. 

М ұ н ы  ж а й д а н - ж а й  а й т ы п 
отырғанымыз жоқ. Біріншіден, осы іске 
жеткілікті мән берілсе жастардың жұмыс 
іздеп қалаға қарай ағылуы азаяр еді. 
Екіншіден, қазақтың алтын бесігі – ауыл-
дарды сақтап қалуға мүмкіндік болар еді. 

Үшіншіден, қартайған, зейнет жасындағы 
ата-аналарына алаңдап, қалаға қарай 
қадам баса алмай отырған жастардың 
да ертеңгі күнге сенімдері ұлғаяр еді. 
Т)ртіншіден, ұрпағының келешегін ой-
лап, уайым-ойдан түн ұйқысы тыныш 
болмайтын әке-шешенің де күпті к)ңілі 
орнына түсер еді. Міне, бірімен-бірі 
сабақтас, салалас осындай түйіткілді 
мәселелердің түйіні тарқатылар еді-ау...

Осы ойларымызға орай бір мысал 
келтірейін. Түркістан облысы Ордабасы 
ауданында Қажымұқан ауылы бар. Бұл 
– бұрынғы кеңшардың б)лімшесі. Ау-
дан орталығы – Темірланмен жалғасып 
жатқан ауыл. Жауырыны жерге тимеген, 
атағы алысқа кеткен палуан Қажымұқан 
Мұңайтпасовтың кесенесі де осы 
елдімекенде. Күш атасының басына 
алыс-жақыннан тәу етіп келетіндер к)п.

Бұл екі жүзге жуық түтіні бар айран-
дай ұйыған ауыл. Менің ауылым. Барған 
сайын байқаймын, ауылдан үдере к)шіп 
жатқан ешкім жоқ. Қайта жер телімін 
сұрап, сатып алып, үй-жай салып 
жатқан ағайын к)п. Бала-шағасының 
алысқа кетпей, ағайын-туыстың ара-
сында, қасында болғанын қалайды. 
Мұның ешқандай с)кеттігі жоқ шығар. 
Қайта кеңшар тарап кетсе де, б)лімше 
қалды. Жұрт егін егіп, мақта мен мал 
)сіріп, бау-бақша баптап, мамыражай 
күнін к)ріп отыр. Қалаға қарай ағылған 
жастардың қатары аз. �йтпесе миллион 
қала – Шымкент 40 шақырымда, облыс 
орталығы – Түркістан 80 шақырым. 
Барып-келіп жұмыс істеуге де болады. 
Солай істеп жүргендер де бар. Бірақ 
жастардың жаппай қалаға қарай бет 
бұруы байқалмайды. Ауылда бос үй жоқ.

Ауылдың орта тұсында клуб бар. 
Салынғанына да жарты ғасырдан асып 
қалды-ау шамасы. Қазір әбден тозығы 
жетті. Айтайын дегенім бұл емес. 

Клубтың артқы жағында  тал-
терекпен к)мкерілген, к)леңке-саясы 
мол, ауқымы кең волейбол алаңы бола-
тын. Оңтүстіктің ми қайнатар шіліңгір 
шілдесінде аңқаны кептіретін аптап 
ыстықтан к)леңке жағалап кететін 
кездер болады. Бірақ сондай бас ай-
налдыратын ыстыққа қарамастан, әлі 
күнге дейін к)з алдымда, ауылдың 
үлкен-кішісі клубтың артындағы во-
лейбол алаңынан шықпайтын. Ағалар 
мен жастар командалары, оқушылар 
құрамасы ақ тер, к)қ тер болып во-
лейбол сайысына қатысатын. Тіпті 
кей күндері командалар қатары к)п 
болып, жарысты қас қарайып, к)з 
байланғанша аяқтай алмай, ертеңіне 
қайта жалғастыратынымыз бар еді. Жан 
беріп, жан алысқан қызу дода. Бір ұпай 
үшін шыр-пыр болып қаласың. Ауыз 
толтырып айтатындай алып жатқан 
жүлдең жоқ, бірақ жарыс үшін жаныңды 
саласың. Талас-тартысқа толы күндер 
еді-ау. Бұл – бір. 

Осындай спорт алаңдарын қазір 
де ауылдарда салуға болмас па? Оған 
соншалықты к)п қаражаттың да керегі 
жоқ. Есесіне жастардың спортқа деген 
қызығушылығы артар еді. Ауыл әкімдері 
бар, қоғамдық ұйымдар мен ақсақалдар 
кеңесі бар, жастар қозғалысы бар, спорт 
мекемелері бар, осыны бірлесе отырып 
қолға алса, к)п қиындығы жоқ шаруа. 
Есесіне «Ауыл к)ңілсіз, еш қызық жоқ» 
деген әңгімелер тиылар еді. Ауылдастар 
мен жастардың басын біріктіретін, 
ұйыстыратын к)п істің бірі болар еді.

Е к і н ш і  –  с о л  у а қ ы т т а  о б л ы с 
орталығы – Шымкент қаласы болатын. 
Шаһарда қаптаған )ндіріс орындары 
бар еді. Бәріне де жұмыс күші қажет 
болатын. Арнайы училищелері бар. Ма-
мандар сонда даярланады. Бір с)збен 
айтқанда, қалаға барып жұмыс істеймін 

деген жастарға жол ашық болатын. 
Оның үстіне барып-келу қиын емес. 
Күндіз-түні к)лік қатынасы үзілмейді. 
Соның )зінде қалаға барып-келіп жұмыс 
істеуді қалаған қатарластарым некен-
саяқ. Fйткені олар ауылдың додалы 
жарыстары мен қызықтарынан қалыс 
қалып кететінін білгендіктен, алысқа 
ұзаған жоқ. «Ушы-шуы к)п қаладан 
г)рі күндіз-түні қызығы таусылмайтын 
ауылда жүргенім артық» дейтін. 

Үшінші – ауылда ұрлық-қарлық, 
бұзақылық деген болмаушы еді. Fйткені, 
үлкен де, кіші де клубтың маңында 
жүретін. Күндіз – спорт сайыстары, 
кешке – кино, концерт. Театр артистері 
де жиі келеді, клубтың кішкентай сахна-
сында спектакль қояды. Малын жайғап 
болған ағайын бала-шағасымен, тайлы-
таяғымен клубқа жиналады. 

Т)ртінші – сол уақытта шаруашы-
лықтың кәсіподақ, спорт ұйымдары, 
оның басшылары бар, оларға алақан 
жаймай-ақ,  волейболдың керек-
жарағын ортадан ақша шығарып, 
)зіміз сатып алатынбыз. Алаңды ретке 
келтіру, құм т)сеу жұмыстары да к)птің 
к)мегімен, ың-шыңсыз бітетін. 

Б ұ л  м ы с а л д ы  а й т ы п  о т ы р ғ а н 
себебіміз – «Қазір жастар ауылда тұрақ-
тамайды, қалаға қарай қашады» деген 
әңгіме к)п. Бұл – шындық. К)п ау-
ылдарда қарайып қарттар ғана қалды, 
жастар жайлы жер іздеп, басқа жаққа 
қоныс аударып кетті. Тіпті тіршілігін 
тоқтатқан ауылдар да аз емес. 

Ал егер ауылдарда жағдай жасал-
са, жастардың жаппай қалаға қарай 
ағылуы тоқтар еді, азып-тозған ауыл-
дар азаяр еді. Fйткені, қалаға келген 
жастардың бәрінің бірдей шекесі қызып 
жүргені шамалы. К)бі базар жағалап, 
арба сүйреп жүр. Тапқан-таянғаны 
тамағынан артылмайды. 

Олар үшін ауылда жайлы жағдай 
жасалса, қала асып несі бар? Жағдай 
дегеніміз не? Біріншіден, жұмыс орны. 
Нарық жағдайында ауылда жұмыс жоқ 
деп айтудың )зі ұят. Т)рт түлік бақсаң 
да, жер қазсаң да – жұмыс. Нәпақаңды 
айыруға болады. Тек к)зін тап. Ар-
ланба. Билік осы жағынан к)мек беруі 
керек. Ауыл-ауылды аралап, жұмыссыз 
жастардың ой-пікірін біліп, қажетті 
к)мек жасалса, жастардың туған жерінен 
алыстай қоюы екіталай.

Екіншіден, ауылдарда да қалада-
ғыдай керемет болмаса да, елді ме-
кендерге лайық демалыс орындарын 
ашуды ойластырған ж)н. Fйткені, 
жастардың бір уақыт бас қосып, дема-
лыс сәттерін жақсы )ткізетіндей жағдай 
жасамаса болмайды. �рине, караоке, 
кинотеатр секілді кәсіпкерлік түрлерін 
ашу соншалықты табыс әкеле қоймас. 
Пайданы ойлаған кәсіп керлердің 
мұндай қадамға бара қоймайтыны да 
белгілі. Бірақ, ауылдарды к)ркейту 
мен жастардың туған жерде ту тігуін 
ойласақ,  пайданы екінші орынға 
ысыра тұруға тура келеді. Тіпті жеке-
шелендіру кезінде жекенің қолына )тіп, 
кейін қараусыз қалған клубтар мен 
мәдениет үйлерін ж)ндеуден )ткізіп, 
ауылдық әкімдіктердің иелігіне берсе, 
тұрғындардың бас қосатын орнына ай-
налар еді. Оның үстіне қазір жергілікті 
жердегі  салық )здерінде қалатын 
болғандықтан, соның есебінен клуб, 
кітапхана меңгерушілері секілді жаңа 
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік бар. 
Осыны да ойластырған абзал. Бір с)збен 
айтқанда, ауыл жастарына лайықты 
жағдай жасаса, олар қалаға кетпейтін 
еді. 

Ғалым ОМАРХАН
АСТАНА

Т а р и х и  т у ы н д ы н ы ң  а л ғ а ш қ ы  б ) л і м і  І л и я с 
Есенберлиннің «К)шпенділер» трилогиясы негізінде 
Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына орай 
«Алмас қылыш» деген атаумен 2017 жылы шыққан бо-
латын. Енді міне, к)птен күткен «Алтын тақ» аталатын 
екінші маусымы жалпыұлттық кинопрокатқа жол тартты. 

Фильмнің режиссері – Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері, кинорежиссер, сцена-
рист және суретші Рүстем �бдіраш. «Қазақ хандығы» 
сериалының бірінші маусымы отандастарымыздың 
тарихқа қызығушылығын оятты. Фильм арқылы к)шпенді 
халықтың бай мәдениетін к)ріп, оның тыныс-тіршілігіне 
үңілуге болады» деді режиссер Р.�бдіраш баспас)з кон-
ференциясында. 

Қос б)лімнен тұратын к)п сериялы тарихи киноның 
түсірілім жұмысына т)рт жылдан аса уақыт кеткен 
және Алматы, Түркістан облыстарында, Елтай ауылы 
маңындағы Иірсу жайлауында, Тараз бен Түркістанда 

жүргізілген. Фильмнің сюжет желісі Жәнібек пен Керей 
хандардың �білқайыр Шайбани ұрпақтарымен Қазақ 
хандығының Сығанақтағы таққа таласы айналасында 
)рбиді және қазақтардың Сығанақты қайтарып алуымен, 
Керей ханның дүниеден )тіп, Жәнібектің хан тағына оты-
руымен аяқталады. Фильмде шиеленіске толы шытырман 
оқиғалар, қиянкескі майдан сахналары, ащы жеңіліс пен 
қуанышты жеңіс сәттері қатар к)рініс тапқан. Ұлттық 
мемлекеттіліктің негізі қаланған тұстағы қым-қиғаш 
уақиғалардың әсерімен зал толы к)рермен екі сағат 
бойы киноны демін ішіне тарта отырып тамашалады. 
Фильмнің мазмұны, тілі, музыкасы, актерлердің ойыны 
мен костюмдері мен ұлттық салт-дәстүр тамаша үйлесім 
тапса, табиғат к)ріністері туған жерімізге деген мақтаныш 
сезіміне б)леді. Басты рольдерді сомдаған Қайрат Ке-
малов, Еркебұлан Дайыров, Досхан Жолжақсынов, 
Аян Fтепберген, Қарлығаш Мұхамеджанова сынды 
актерлердің шынайы ойыны к)рерменді тәнті етті. 

Фильм к)рсетілімінен кейін жиналған қауым карти-
наны жарыққа шығаруда орасан зор тер т)ккен түсірілім 
тобына құрметпен қол соқты. Елдік пен ерлікті, бірлік 
пен ұлттық тұтастықты ту еткен туынды қазақ киносының 
жаңа дәуірі басталғанынын к)рсетті. 

Дина ИМАМБАЕВА

«АЛТЫН ТАҚ» 
көрерменге жол тартты 
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БЕС ӘЛЕУМЕТТІК БАСТАМА

БАСПАНА АЛУ 
ЖЕҢІЛДЕЙДІ

СПОРТ КЕШЕНІ 
САЛЫНБАҚ

Шелекті сол білегіне іліп алып, тамағын лық-
лық еткізіп, шабына иіліп, оң қолымен биенің 
сауырын сипайды. Б)ксесін қағады. Т)мендей 
келіп жас қулықтың жұмсақ желінін ұстайды, оң 
тізерлеп, ұшы күлдіреген үрпіні созады. Ақшыл сүт 
сыздықтап шелекке дыз ете түседі. Биенің қытығы 
келіп жалт бұрылады. Ақтәте кері тайқиды. Тағы 
тақайды, еркелетеді, )стіп жан тері шығып, к)п 
бейнетке батып жүріп түске дейін қос шелектей 
сүтті әрең сауды. Ағама бола )стіп жүргенін сездім. 
�йпесе, к)ршідегі жылқышы жігітті шақырып, 
биені тырп еткізбей ұстатып қойып саууына бол-
мас па еді.

– Неге биенің басып ұстатып саумадыңыз?
– Қарғам-ай, онда жылқы дірдектеп қорқып 

тұрады да сүттің маңызы тамырда қалып қояды. 
Жақсы қымызға биенің )з еркімен иіп берген сүті 
бап келеді.

– Жуас, кексе биелерді қалдырып кеткеніңіз 
қалай?

– Егде жылқының сүті желінінде тұрады, ал жас 
биенікі тамырдан жиылады. �рі қақсалдың сүті тез 
ашиды да, күші бірден бетіне шығады. Жас биенікі 
бабына екі түнемеліден соң ғана келеді, әл-қуаты 
түбінде жатады. Иә... қымыз да жылқының мінезіне 
байланысты. Жас биенікі кісіні жасартады, дәрі 
боп сіңеді. Теріп сауып жүргенім содан ғой, 
– деді Ақтәте (Дүкенбай Досжан, «Қымыз», 2 
томдық таңдамалы шығармалар, 2-том, Алматы, 
«Жазушы», 1990,113 бет).

Қазақ ауылында қымыздың қорын келесі 
жылға сақтаудың арнайы ерекше әдістері бар 
екен. Мысалы, биылғы бие сауу мерзімі аяқталуға 
он күн қалғанда күбіге арнайы қымыз қорын 
жинақтаушы: дәке (марля) жыртысы, қақ кепкен 
қайың ағаш кесінділері және жылқының сүрленген 
жілігінің шақпақ сүйегі салынады. Содан кейін 
дәкені сықпай, құрғақ орында кептіреді. Кепкен 
соң ол шыны ыдыста келесі к)ктемге дейін жақсы 
сақталады. Ең бірінші саумал сүт шыныдағы қор 
жинақталған ыдысқа кұйылады да, бір күннен 
кейін пайдаланады. Оның сақталуына арналған 
ата заманнан келе жатқан дәстүрлі ыдыстары 
бар, олардың қалай жасалатынын, осы түрлердің 
әрқайсысының қандай қызмет атқаратынын, қай 
ыдысқа қандай сусын құйылатынын Дүкенбай 
Досжанов «Қымыз» шығармасында атап )ткен еді 
(«Т)зім» естеліктер кітабы, Алматы, «Атамұра» 
баспасы, 2004ж. 90-91 бетте). Қазақ қымызды 
жеті түрлі ыдысқа ашытады. Олар: «К�нек – 
бұл тайыншаның, не ботаның мойын терісінен 
тігілген, к)лемі орташа, сусынын қолмен шайқап 
ашытатын ыдыс, қымызы қытымырлау бола-
ды. Мұны к)біне бірер биелі диқандар істейді. 

«Адамның жан дүниесін ақтару үшін 
оған ән айтқызу керек» депті түрік ақыны 
Назым Хикмет. Шынымен де, нағыз )нер 
– тазалықтың символы. Ақын с)зінің арғы 
жағында сол )нердің құдіреті, оған бет 
бұрған адамның кіршіксіз ниеті жатыр де-
сек жарасар. Ал осы )нерге ден қойған жас 
ұрпақтың жетістігін атап, оған ортақ болу, 
ілтипат білдіру де – жақсылықтың нышаны. 
Соның бір дәлеліндей Алматы облысы Ақсу 
ауданындағы Жаңатілеу орта мектебіндегі 
би үйірмесінің тәрбиеленушілері әркез )нер 
биігінен к)рініп келеді. 

Олар облыс орталығы Талдықорған 
қаласында )ткен респубикалық «Дала 
сазы» байқауында жеңіс тұғырынан к)рінді. 
«Хореография» номинациясы бойынша 
�йгерім Орынтай бас жүлдені иеленіп, 
халықаралық байқауда бақ сынауға жолдама 
алды. Сондай-ақ, «Вокал» номинациясында 
Шахизада Қызыр ІІІ орынды қанжығалады. 
Одан б)лек, І.Жансүгіров ауылында )ткен 
сайыста �йгерім алтыннан медаль тағынса, 
Шахизада күмісті ұтып алды. Олар: «Жеңіске 

Алматы облыстық Достық үйінде «AIBYN» 
әскери-патриоттық клубы құрылып, т�рт 
жақты меморандумға қол қойылды. 

Бұл туралы Алматы облыстық Қазақстан 
халқы Ассамблеясы т)ра ғасының орынбаса-
ры Ғабит Тұрсынбай, «Нұр Отан» партиясы 
об лыс тық филиалы т)рағасының бірінші 
орынбасары Ғалиасқар Сарыбаев, «Достық 
үйі – Қоғамдық келісім орталығының» ди-
ректоры Тәңір берген Қасымберкебаевтың 
қаты суымен )ткен д)ңгелек үстел бары-
сында баяндалды. «Бүгінгі жиын қоғамдағы 
ең )зекті мәселенің бірі – отан сүйгіш ұрпақ 
тәрбиелеуге арналып отыр. Соған орай, 
«Aibyn» әскери-патриоттық клубын құрдық» 
деді Ғ.Тұрсынбайұлы.

Отырыс барысында қалалық десантшы ар-
дагерлер одағының т)рағасы Еркін Ерғожанов 
бір ауыздан клубтың т)рағасы болып сайланды. 
Сондай-ақ Алматы облыстық ҚХА, облыстық 
қорғаныс істері ж)ніндегі департаменті, )ңірлік 
Ауған соғысы ардагерлері одағы және «Жас сар-
баз» республикалық қоғамдық бірлестігі облыс 

тып алғанда, атам бейшара осы қақ 
күміс к)зені ат шаптырып Саураннан 
алдырған еді. Батыр мен палуанға қыпша 
бел құмырамен қымыз ұсынады екен...» 
(Дүкенбай Досжан, «Қымыз», 2 томдық 
таңдамалы шығармалар, 2 том, Алматы, «Жа-
зушы», 1990,115 бет).

Жоғарыда к)рсетілген қымыз дайындау 
ережелерін еске алсақ,расында бір ауылдың 
қымыздарын жинап, қоры, дайындалуының 
тәсілдеріне байланысты айырмашылықтары )те 
к)п болады екен. Сондықтан, сапалы қымыз жа-
сау жолдары бие ұстайтын қазақ отбасында атадан 
балаға дәстүр ретінде сақталып келе жатқанына 
тәубе ету керек!

Бес-алты жыл бұрын ел арасында«сары 
қымыздың патентін неміс мемлекетінің кәсіпкері 
)з атына заңдастырып қойыпты, және де ол жыл 
сайын дәстүрлі «Қымыз фестивалін» )ткізеді екен!» 
деген алып-қашпа әнгімелер шыққан еді. Бұл рас 
па екен, болмаса қалжың әнгіме ме? �йтеуір, 
2015 жылы жұмыс бабымен Қарағанды облысына 
келген неміс кәсіпкер Ғанс Цольман аталған 
«құпияның» бетін ашты. Оның айтуы бойынша, 
расында, ол алыстағы Германияда биенің сүтінен 
құрғақ )ңімдер даярлау жүйесін заңды түрде )з 
атына патенттеген екен. Ал биенің сүті неміс 
елінде қалай пайда болғаны туралы аңызға 
ұқсайтындай қызықты оқиғаны осы кәсіпкер 
2016 жыл басында«Егемен Қазақстан» газетінің 
тілшісіне ашық айтып берді. «...Тағдырдың желі 
жұмыр басты пенде баласын қайда айдамаған 
десеңізші?! Ғанстың қайын атасы Рудольф Штрох 
Ұлы Отан соғысы кезінде Сталинград түбінде 
болған кескілескен шайқаста тұтқынға түсіпті. 
Кеңес Одағы кезінде қазақ жерінде орналасқан 
лагерьде жүріп, құрт ауруына шалдығады. Ол кезде 
неміс –ата жау, ауруы әбден меңдеген тұтқынды 
қарауылдар қайтсін, дырылдатып аяғынан сүйреп 
апарып, лагерь сыртына лақтыра салған. Содан 
кеудесінде шығар-шықпас жаны бар Штрохты 
сол маңда қой бағып жүрген бір қазақ тауып 
алыпты. �лгі қарапайым қазақтың адамгершілігін 
айтсаңызшы: айдаладағы немісті үйіне алып 
барып, бір жылдай бағыпты. Баққанда да )кпесін 
құрт тескен байғұстың аузынан қысы-жазы 
қымызды айырмаған ғой. С)йтіп, бір аяғы к)рде 
тұрған Рудольф Штрох осы қымыздың арқасында 
аман қалып, адам қатарына қосылыпты. Лагерьде 
15 жыл жазасын )теген Штрох босап шыққаннан 
кейін туған еліне – Германиясына тартады. Қу 
жанын алып қалған қымыздың дәмі таңдайынан 
кетпеген ол еліне келе салысымен, қазақтан жақсы 
үйренген әдісімен, кішігірім жылқы фермасын 

ашып алады. Қымызды қалай ашытатынын к)ріп 
алған бәле неміс бие байлап, күмпілдетіп күбі пісе 
бастайды. Басында қымызды )зі ішіп жүреді. Кейін 
ғой, аз-маздап айналасына сата бастағаны... 

С)йтіп жүргенінде Штрохтың қызы бой жетіп, 
Ғанс Цольман деген жас жігіттің етегінен ұстайды. 
Қайын атасының айналысып жүрген ісімен жете 
танысқаннан кейін )зі пысық күйеу бала бұл 
шаруадан келешекте к)л-к)сір пайда табуға бо-
латынын аңдайды. Осы ойын ашық айтқаннан 
кейін қайын атасының рұқсаты мен батасын алып, 
шаруашылықты кеңейтуге бел буады. Жылқы 
басын к)бейтіп, сары қымызды сапырып сыртқа 
шығарып сата бастайды. Ал оның ойлап тапқан 
ақылды ісінің бірі мынау еді: Ғанс Цольман бие 
сүтін құрғатып, одан ұнтақ алу үдерісін жүзеге 
асырды. Және осы тәсілді Еуропа бойынша Гер-
манияда )з атына патенттеп, заңдастырып та 
алады...» («Егемен Қазақстан» газеті, 2 ақпан 2016 
жылы).

Енді немістің жаңа технологиясын отанымызда 
ашу үшін аталған маманды Ғалымжан Мейрамбеков 
деген кәсіпкер к)рші Осакаровка (қазақшаға 
аударса: «асақарлы жер») ауданның Жуант)бе 

Сейітов былай деп жазыпты: «1958 жылы қымызды 
сублимациялық /молекулярлық/ құрғатқыш 
арқылы кептірдім. Тамаша болды. Бәрі мақтап 
жатыр...». �рі қарай оқи берсеңіз, қазақ ғалымның 
қымызды кептіру тәсілі тура Ғанс Цольмандікінен 
аумайды екен...» (аталған газеттің мақаласынан).

�ттең-ай, аталған отандық ғалым уақытында 
тапқан тәсілін 1958 жылы заңды түрде патент-
темегені )кінішті!? Осы кезде айта кететін қо-
сымша ақпарат: 2013 жылы Жамбыл облысының 
«Заң» ЖШС «Хан қымыз» (табиғи қымыз) атаулы 
)німінің Техникалық шарттарын (стандарт) заңды 
түрде тіркеген екен. Жоғарыда аталған кәсіп 
орындармен қоса қазіргі уақытта қымыз )ндірумен 
Жамбыл («Шәушен» ШЖС, «Ар-Ас» ШЖС), 
Карағанды («Қарой» ШЖС, «Нияз», «Айдос» мен 
«Саяжан» ЖК), Павлодар («Сағып» ШҚ, «Алтай» 
мен «Ақжар» ШҚ) және Ақмола облыстарында 
шаруа қожалықтар белсенді айналысуда.

Үш жыл бұрын елімізде жақсы жаңалық бол-
ды. Қазақ тағамтану академиясының президенті, 
академик Т)регелді Шарманов бие сүтінің - 
ұлттық тағамдардың пайдалылығы туралы, оның 
ішінде адам ағзасына зиянды трансмайлары жоқ 

Алматы облысының Қарасай аудандық Мәде-
ниет үйінде облыс әкімінің орынбасары Жеңіс 
Тұяқовтың қатысуымен Қазақстан Республика-
сы Ұлттық банкінің және екінші деңгейдегі банк 
�кілдерімен жұртшылықтың кездесуі болып 
�тті. Сұрақ-жауап форматында �ткен алқалы 
жиында «7-20-25» бағдарламасының орындалу 
барысы талқыланды.

Жеңіс Шылбынұлы )з с)зінде Тұңғыш Прези-
денттің «Бес әлеуметтік бастамасы» негізінде 
дүниеге келген «7-20-25» бағдарламасының 
халықты баспанамен қамтамасыз етудегі 
артықшылықтарына тоқталып, оның орындалу 
барысында кездесіп отырған кедергілер жай-
лы айтып )тті. Жеке пәтер аламын деушілер 7 
пайыздық үстеме ақымен баспана құнының 20 
пайызын алдын ала құйып, қалған соммасын 25 
жыл ішінде т)леп отыруы қарапайым халық үшін 
оңтайлы талап. Бұл үшін басында басқа үйі жоқ, 
ипотекалық қарызы тіркелмеген, несие т)леуге 
қабілетті Қазақстан Республикасының азаматы 
болуы шарт.

Осы бағдарлама бойынша тұрғындардың пәтер 
алуын барынша жеңілдету мақсатында облыс 
әкімдігі елімізде тұңғыш болып бюджеттік мекеме 
қызметкерлерінің, к)пбалалы отбасыларының 
алғашқы салымын жасауға к)мек қолын ұсынып 
отыр. Яғни, алғашқы салымның 10 пайызын – бір 
миллион теңге к)леміндегі қаржы қайтарымсыз 
берілмек. Бұл қаражат бүгіндері аудандарға келіп 
үлгерген. Тұрғын үй сертификатына ие болған 
адамдарға облыс аумағынан жаңадан салынған 
үйлерден баспана алу шарты қойылады.

Жеңіс Тұяқов пен Қазақстанның Ұлттық 
банкі облыстық филиалының б)лім басшысы 
Бағлан Диханчинов бағдарламада қарастырылған 
жеңілдіктер мен оны пайдаланудың қыр-сырына 
тоқталып, қарасайлықтарды мазалап жүрген 
сұрақтарға жауап берді. Тұрғындар негізінен 
үстеме пайыздың есептелуі, )з қаражаты жет-
пеген жағдайда туысқандарын кепіл ету тәртібі, 
бұдан бұрынырақта алған несие тарихы турасын-
да сауалдарын жолдады. Аталған жайлар жалпы 
к)пшілікке қатысты болғандықтан облыс әкімінің 
орынбасары «Баспана» несие ұйымы» акционерлік 
қоғамының басшыларына мәселені жіті бақылауға 
алу қажеттігін айтты.

Қ.-ДІЛ

Алматы облысы К�ксу ауданында құны 
300 млн теңгеге 180 орынды дене шынықтыру-
сауықтыру кешені салынбақ. 

Кешен аудан орталығы Балпық би ауылында 
бой к)тереді.  Құрылыс жұмыстары 2020 жылдың 
жаз айында аяқтау жоспарлануда. Жалпы ауданы 
2 гектар болатын су жаңа кешенде күрес, бокс, 
жаттығу залы және командалық ойындар алаңы 
ашылады. Одан б)лек, кешен аумағында хоккей 
алаңы мен скалодром салынады. Сонымен қатар 
волейбол, баскетбол, гандбол, шағын футбол, 
бадбинтон, теннис, бокс, күрес сияқты спорт 
түрлерінен )з ісінің шеберлері дәріс оқымақ. 

F т к е н  ж ы л д ы ң  қ а з а қ  а й ы н д а  а у д а н 
орталығында 840 орынға арналған Батыржан 
Оңғаров атындағы орталық стадионға күрделі 
ж)ндеуден )ткен. Бүгінде жүгіру жолы мен ба-
скетбол, футбол, волейбол, үстел теннисі, гим-
настикамен шұғылдану, ұзындыққа секіру алаңы 
тұрғындар игілігі үшін жұмыс жасауда. Сондай-ақ, 
284 бала спорттың дзюдо, еркін күрес, грек-рим, 
самбо және қол күрес (армрестлинг) түрінен 284 
бала жаттығуда.

Орталық стадионның оң жағында дене-
сауықтандыру кешені және сол жағында жабық 
бассейн құрылысы ойдағыдай жүргізілуде. 
Нәтижесінде толыққанды спорттық нысан 
қалыптасады деп күтілуде. 

Еңлік ҚАБДЕШ

Сосынғы мес – бұл керуен мен жорық ыдысы, 
ішінде сүт к)ліктің жүрісімен шайқалып ашиды, 
к)біне жылқының қарын терісінен жасалады. 
Келесі торсық, сосынғы тай саба, құнан саба. 
Одан кейін қол күбі, қымызға қайың күбі ғана дәм 
береді, сосын екпе қауақ. Жетісу қазақтары қымыз 
ашытуға қарынды жаратады, кәдімгі қойдың 
қарыны, бірақ қарынның қымызы к)пке шыда-
майды, жінігіп кетеді. Ең асыл қымыз қол торсық 
пен тай сабаныкі ғой.

Қымыз күткен қазақ ыдысын да сыйлап 
ұстаған. �р ыдыстың иесі болады. Қымызды ке-
семен жай кісіге ұсынатын. Келім-кетім к)пшілік 
ішеді. Мешкейлер мен саудагерлер тостақпен 
сусындаған. Оларға жұтары мол болса болғаны. 
Дәмін алып тұшынып жатпайды. Зеренмен асыл 
достар ішкен. К)ремісің, жарықтықтың )зі де 
арудың к)зіндей ойнап тұр-ау. Соққан зергеріне, 
шапқан ұстасына сай зереннің де әрқилысы бо-
лады. Қолымдағы Ақәділ ұстаның )рік ағаштан 
ойған алтын к)з зерені. Ғашық жандарға қымызды 
алтын жалатқан к�зеге құйып берген. Қақ күмістен 
соғылған к)земен ақын, сері, сыпа, сал ішкен. 
Ілгеріде ауылға бір сері түсіп, қымыз ішпей жа-

қыстағында (бұрынғы «Дальний» ауыл б)лімшесі) 
орналасқан «Еуразия Инвест LTD» ЖШС-нің 
жылқы фермасына уақытша к)мекке шақырыпты. 
Бұның себебі: «... жаңа кәсіпорында бие сүтіне 
арнайы орнатылған құрал-жабдықтың бәрі неміс 
технологиясымен жасалған. Сондықтан, оны 
құрып, бабына келтіру жұмыстарымен ала жаздай 
Ғанс Цольманның )зі айналысыпты. Технология 
бойынша саумал Цельсий шкаласымен 45 градусқа 
дейінгі температурада құрғақ заттың үлесі 95 немесе 
одан да к)п пайызға дейін жеткенше кептіріліп, 
қатырылады. Одан кейін )німінің құрамындағы 
ылғалды, яғни су молекуласын вакуумның 
к)мегімен айдап шығарады. Мінеки, қымыздың 
ұнтағы осылайша алынады. Бұл үдеріске бар-жоғы 
25 минут уақыт кетеді екен. Шотқа қанып санар 
болсақ, 10 литр сүттен 1 кило ұнтақ алынады. Ал 
бір кило қымыз ұнтағының шетел нарығындағы 
құны шамамен алғанда 200 еуро тұратын к)рінеді. 
Ферманың алғашқы )німі )ткен тамыз айында 
алынды, былтырғы жылдың соңына дейін 1,5 
тоннаға жетті. ЖШС-нің жоспары бойынша 
биылдан бастап жылына 10 тонна белесіне шығу 
к)зделуде.

«...Мамандардың айтуынша, жаңа сауылған 
саумал жарты сағаттан кейін )зінің пайдалы 
қасиетінен айырыла бастайтын к)рінеді. Де-
мек, саумалдың биологиялық құндылығы мен 
емдік қасиетін ұзақ сақтау үшін оны сублимация 
тәсілімен суынан айырып, құрғату керек. Ал 
диетолог-мамандардың айтуынша,ұнтақ түріндегі 
саумал жаңа туған нәрестелерге )те пайдалы. 
Оның құрамы ана сүтіне )те ұқсас. Қымыз ұнтағын 
құрғақтай да, суға езіп те іше беруге болады. 
Дәмінен қымыздың қышқылтым иісі шығып 
тұрғанмен, балаларға арналған тағам ұнтағына 
ұқсастау. �лбетте, дәмде тұрған ештеңе жоқ. Ең 
бастысы, бұл құрғақ қымызыңыз туберкулез, гепа-
тит сынды аурудың ауыр түрлеріне таптырмайтын 
ем. Бұдан б)лек, адамның сергектігін арттырып, 
ш)лін басатын сусын ретіндегі пайдасы да тілмен 
айтып жеткізгісіз» (аталған газеттің мақаласынан).

«Егемен Қазақстан» газетінің тілшісі Қайрат 
�білдиновтың айтуы бойынша: «Кезінде биоло-
гия ғылымының докторы, профессор Зұлқарнай 

екенін,сондықтан, Испанияда 5000-нан астам 
каталондықтар саумалды күніне рюмкалап қана 
ішу арқылы к)птеген ауру түрлерінен жазылғаны 
жайында зерттеудің қорытындысы келгенін жария 
етті. Ол, сонымен қатар, бие сүтінен жасалған 
балмұздақтың қасиеті туралы айтып берді. «�лем 
балдай балмұздақты қантсыз жасай алмайды, ал 
қанттың ағзаға тигізер зияны бар, тек Қазақстанда 
ғана қанты жоқ балмұздақ шығару басталды. Бұл 
дегеніміз – тағамтану ғылымының жеңісі, зиянды 
трансмайсыз балмұздақ – таза Қазақстан )німі, 
оның болашағы да зор» деді академик тебіреніспен 
(Анар Т)леуханқызы, «Егемен Қазақстан», 2016 
жылғы 10 желтоқсан, 11 бетте).

1 наурыз – Алғыс айту күніне орай, Нұр-Сұлтан 
қаласында Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ұйымдастыруымен )ткен «Қазақ халқына мың 
алғыс» республикалық форумы аясында қымызға 
арналған«Қымыздан қуат алған біртұтас Ел» атты 
к)рме ұйымдастырылып, мұнда Ұлттық музейдің 
экспонаттары қойылды, күбі, саба, мес түрлері 
мен заманауи тәсілдермен даярланған қымыз және 
ұнтақ түріндегі саумал к)рермендер назарына 
ұсынылды.  

Қорыта айтқанда, к)шпенді )мір салтын 
ұстанған ата-бабаларымызға – мың алғыс! Асау 
жылқыны қолға үйрету, құлынды биеден саумал 
сүт алу, одан дәмді сары қымыз даярлау әдісін 
ұрпақтарға жеткізгеніне тәубе етуіміз қажет және 
осындай құнды ұлттық )німімізді сапалы дайындау 
әдістерін ұрпаққа аманаттау, қазақтың сусыны 
қымызды ұлттық бренд ретінде әлемдік нарыққа 
шығару қажеттілігін түсіндіру, с)зсіз, бұл біздің 
парызымыз. Қазақ халқының ұлттық сусыны, 
дертке шипа болатын қымыздың пайдасын 
насихаттап, маңызын к)рсету мақсатында 
Қазақстанның күнтізбесіне «Қымыз күні» мерекесін 
енгізсе нұр үстіне нұр болар еді.

 
Ерекболат КАБЫЛДА, 

«Қоғамдық келісім» 
республикалық мемлекеттік мекеме 

директорының орынбасары

НҰР-СҰЛТАН

АУРУҒА  – ЕМ, 
САУҒА – ҚУАТ, 
ДӘРІ ҚЫМЫЗ...

АЙБЫН

ИГІ ІС

БАЙҚАУ

жетуіміз – жетекшіміздің еңбегі» дейді. 
Иә, «Ұлылықтың басында ұстаз тұрар» 
демекші, к)ркем)нер жетек шісі Эльмира 
Нұрышеваның сіңірген еңбегі орасан зор. 
Тәрбие ле нушілерінің бойынан таланты 
мен құлшынысын байқап, шыңдай түскен. 
Еңбегі бағаланып, «Үздік жетекші» но-
минациясымен және Алғыс хаттармен 
марапатталған. 

– Біздің жас таланттарымыз ұлттық 
биден, ұлт аспаптарына арналған және во-
кал номинацияларынан алдыңғы орыннан 
к)рінуде. �ркез жүлдемен оралуда. �йгерім 
мен Шахизада қыздарыма )те ризамын. 
Талпыныстары жоғары. Болашақта биіктен 
к)ріне беруіне тілектеспін, – дейді Эльмира 
Мыңбайқызы. 

Жас та болса бас болып, )зінің білгенін 
)згеге үйретуден жалықпайтын ұстаз әлі 
де болса үйретерінің к)п екенін айтады. 
Шәкіттерінің болашақта алар асуы мен 
олардың талантына зор сеніммен қарайды.

Болашағынан зор үміт күттіретін )рен-
дерге сәттілік серік болғай.

бойынша филиалы арасында ынтымақтастық 
туралы меморандумға қол қойылды.

 Клуб мүшелері оқу-жаттығу барысында 
түрлі әскери тапсырмаларды орындап, спорт-
пен шұғылданатын болады. Атап айтсақ, 
қашықтыққа жүгіру, қолды бүгіп-жазу, кер-
меге тартылу, орнында тұрып секіру секілді 
жаттығуларды орындайды. Нәтижесінде, 

арнайы әскери күн тәртібімен жаттығатын 
ұландарды темірдей тәртіпке, қатаң талаптарға 
үйретпек. 

Шара соңында Ауған соғысы ардагерлері 
марапатталды.

Жанэль К-ДЕН
Алматы облысы

Өнердің талантты өрендері Әскери клуб құрылды

(Басы 1-бетте)

Бие сүтінің сапасы мен м)лшері жайылымдағы 
ш)птерге байланысты болады. Оған қоса «айдың 
жаңасында жайылған биенің қымызы қулық, емдік 
қасиеті аз, сусын ғана. Айдың ортасында жайылған 
биенің қымызы дәрі. Жылқы ай жарығымен 
жайылып, таңдаған ш)бін теріп жейді, әсіресе, 
ай сәулесімен ашылатын шашыратқы, )ңіл деген 
ш)птердің гүлі неткен қасиетті десеңші! Айдың 
аяғында жайылған биенің қымызы арақ қана деп 
атам айтып отырушы еді» (Дүкенбай Досжан, 
«Қымыз», 2 томдық таңдамалы шығармалар, 
2-том, Алматы, «Жазушы», 1990,114 бет).

 Қымыздың сапасына әсер ететін тағы бір 
нәрсені Дүкенбай атамыз мақаласында жақсы 
к)рсеткен еді. «... Биелерді теріп сауды. Байқаймын, 
кәрі тіс биелерді тастап кетіп барады. Жақында 
ғана желіге үйретілген, әлі шабының қытығы кете 
қоймаған жас биелерге жанасады. Оларды сауу 
ешкі баққаннан бетер қиын. Елеңдеп бір орнында 
тұрмайды, шелекті тебеді, құлынына иімейді. «Ба-
сын ұстап к)мектесейін» деп к)ріп едім. Ақтәте: 
«Б)где иістен мүлде құтырады» деп жолатпады. 
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Елімізде технологияның кеңінен )ріс алуына орай әлеуметтік 
желілер де к)ш басында тұр. Кейде біз «жастар кітап оқымайды, 
олар әлеуметтік желінің құрбандары болып жүр» дейміз. Қазірде 
олардан «қандай кітап оқығансың?» дегеннен г)рі, «инстаграм» 
желісінде кімге жазылғансың?» деген сұрақты қойған жеңілірек 
сияқты к)рінеді. Дегенмен әлеуметтік желілерді дұрыс мақсатта 
қолдана білсек, оның артықшылықтары да жоқ емес. Бәрі де 
адамның )зіне байланысты ғой. Мысалы, халық арасында осы 
әлеуметтік желінің к)мегімен табыс тауып жүргендер қаншама 
Fз басым «Инстаграм» желісін жиі пайдаланамын. Fйткені 
студенттік шақта ата-анаммен хал сұрасып с)йлесуге де кейде 
уақыт жетпей жататын кездер болады. Ал мен осы желі арқылы 
сурет жүектеп, бейнежазба салып, )зімнің қайда жүргенімді, 
марапаттарымды жариялаймын. Соның арқасында ата-анам 
мен үшін к)п алаңдамай, амандығымды к)ріп, біліп отырады. 
Десек те, әр нәрсенің шегі бар екенін ұмытпауымыз керек. 
Смартфонды шамадан тыс пайдаланып, к)зге зиян келтіріп 
алмауды да қаперден шығармасақ екен. Кейде инстаграм 
арқылы )згенің )міріне қызығып жүрген жастардың к)п 
екенін де байқаймын. Ол қаншалықты қажет? Осындай 
сауалдар )зімді жиі мазалайды. Сіздер не дейсіздер? 

Жанерке САҒЫМЖАН

Қоғамда жиі с)з болып жүрген тақы-
рыптың бірі – асабалар мен той мәдениеті. 

Осы мәселеге бірер ой қоса кетуді ж)н к)ріп, 
қолыма қалам алдым. Менің байқауымша, 

кей аса балар басқаратын тойына мүлдем 
дайындықсыз барады. К)п жағдайда 

той иесінің салғырттығынан той-
дың бағдарламасы жасалмай-

ды. Асаба той басталуға жар-
ты сағат қалғанда, той иесінен 

қонақтардың тізімін алып жатады. 
К)біне бір асабаның бас қарған тойы, 
)ткен тойдың аумаған к)шірмесі бо-
лып шығатынын бәріміз де к)ріп жүрген 
болармыз. 

Бұл ретте айтайын дегенім, асабалардың 
бұл мәселені назарға алып, той басқаруға 
арнайы дайындалып барғандары ж)н бола-
ды. Кәсібіне адал қарайтын кәнігі асабалар үнемі 
солай жасайды. Олар күні бұрын той иесімен 
кездесіп бағдарламасын жасамай, дайындықсыз той 
басқаруға бармайды. Сондықтан мұндай асабалар 
елге де сыйлы болады. 

Fкініштісі, тойларда ата салтымыз, дәстүріміз, 
суырыпсалма ақындық, шешендік с)здер, бүкіл той 
қонақтары болып қосылып айтатын халық әндері, терме, күй сияқты ұрпаққа 
үлгі болатындай )з ұлттық )нерлеріміз қолданыстан қалып барады. Асабалар 
батыстық той )ткізу қағидасына )те үйір. Бастан аяқ селкілдеген батыстың биі. 
Құлақ жаратын қатты дауыс. Қазақи мәдениетке мүлдем қайшы: анайы с)йлеп, 
тұрпайы анекдоттар айтып, ерсі ойындар )ткізгенде, кейде ұялғаннан жерге 
қарайтын күйге жеттік.

Тағы бір байқағаным, асабалар той )ткізу бағасын шектен тыс шарықтатып 
жіберген. Жұрттың айтуынша 300-500 мың, тіпті оданда жоғары кездеседі. 

Қарапайым халықтың жағдайын бір сәт ескерсе деп ойлаймын. �рине, 
бұдан )зге айтар түйткілдер баршылық. Ел боламыз десек, сауатты аса-

балар даярлау мәселесін қолға алуымыз керек. Жалпы, менің ойымша, 
мықты асабалар әлеуметтік желіде арнайы жазбалар жазып, сайт 

ашып асабаларға той )ткізу ж)нінде кеңес, тіл мәдениетінен сабақ, 
қазақтың той )ткізу салтынан ақпараттар беріп отырулары керек. 

Осындай асабалар )зіне сай шәкірттер дайындаса, нұр үстіне 
нұр болар еді.

Мұхамбеткәрім ҚОЖЫРБАЙҰЛЫ 
Маңғыстау облысы

Туғанымнан керемет тылсым табиғат шебер-
лігінің куәсі болдым десем де артық етпес! 
Қысы жұмсақ, жазы жайлы осы бір Маңғаз 
Маң ғыстауымның кең даласы, сарқыраған су-
лары, жайдары к)ктеммен келген жұпар ауасы, 
бусанған жер иісі, асыр салып ойнаған топырағы, 
әр тасы маған )те ыстық. Қазір егемен еліміздің 
ең бай )ңірі қазыналы Маңғыстау – жерінің асты 
қазынаға, жерінің үсті аңызға толы )ңір. �улиелі, 
362 әулие орналасқан- киелі мекен. Жазық дала, 
еш ағашы да жоқ, сайраған жолдар, үйір-үйір 
жылқы, түйелер... Бір уақытта алдыңнан тау-
лар шыға келеді, әр түрлі, аласа биік, ерекше 
пішіндегі құз, шатқалдар. Таулардың баурайын 
әдейі қашап әдемілеп қойғандай. Ғажайып!

Маңғыстаудың жазығында т)ң керулі кеседей 
Шерқала ерекше к)зге түседі. Сырттай қараған 
адам таудан кәдімгі киіз үйдің бейнесін к)реді. 
Шерқала Қаратаудың орталық және батыс 
жоталарының ортасында орналасқан тау түзілісі. 
�йгілі Ұлы жібек жолының қызып жатқан кезінде 
талайларға к)леңке, пана болған деседі. Кейбір 
аңыздар бойынша, бұрынырақта Шерқаланың 
т)бесінде кішкене қалашық болған, «Арыстан 
қала» атанған. Халық сол жерде )мір сүріп, 
дұшпандардың шабуылынан қорғанған екен. 

Тағы да ауызекі деректерге сүйенсек, жаугер-

Қазақтың елу жылда ел жаңа, жүз жылда қазан 
дейтін философиялық тәмсілін негізге алып ой 
тарқаталық. Қазір әлемдік )ркениетте, мәдениетте, 
саясатта, әдебиетте, тіпті технологияда бұрын-
соңды болмаған дүмпу басталды. �лемнің карта-
сында 1991 жылдан бері жер бетінде )з тәуелсіздігін 
алған жаңа мемлекеттер пайда болды. Солардың 
бірі – Тәуелсіз Қазақстан. Міне, сан ғасырлар 
бойы еркіндікті аңсаған біздің ел, ендігі жерде 
к)штің соңына қалмай, )ркениет ізінен ілесіп, 
жақсыдан үйрене берсе әсте кем болмас. Бұрынғы 
Кеңес одағында «сендердің әдеби тарихтарың 
XVIII ғасырдағы Бұқар жыраудан басталады, одан 

Fмірдің аты – )мір. Тағдырдың түрлі 
сынақтарына қарсы тұра алмай бір күндік тамағы 
үшін қайыр сұрап жүргендердің тағдыры расы-
мен де қиын. Бүгінде олардың саны артпаса, азаяр 
емес. Қазіргі таңда бұлардың түр түрі бар десек 
қателеспейміз. Бірі амалсыздан, мұқтаждықтан 
сұраса , екіншісі тамағынан г)рі ащы суын ойлай-
тын, бұл кәсібін бизнеске айналдырып алып, артық 
ақшаны жаны қиналмай тапқанына риза. Ал бұл 
аталмыш бизнесте жасы мен жасымысы, еркегі мен 
әйелі, қазағы мен орысы бар. Қайыршы десе бұрын 
есімізге сыған ұлттары оралатын. Қазіргі кезде 
олармен қоса )кінішке қарай қазақтардың қайыр 
сұрап жүргені жүректі ауыртады. Сондай-ақ осы 
мүгедек, кемтар жандармен бірге ақ жаулықты ата-
әжелер неге қайыршылардың қатарына қосылды? 
Жылы т)секте немерелерін құшақтап отыра-

Бүгінде қазақ қыздары )зге ел азаматтарына, 
мәселен, түрік, америкалық, қытайлық, араб пен 
Африка елдерінің азаматтарына тұрмысқа шыққан. 
Кейбір қоғамдық ұйымдардың зерттеуіне к)з 
жүгіртсек, 18-20 жастағы бойжеткендердің үштен 
бірі шетелдік жігітке тұрмысқа шыққысы келеді. 
Ең қылжылтатыны- бұл к)рсеткіштің тең жар-
тысы қазақ қыздары. Деректерге сүйенсек, )зге 
ұлт )кілдеріне тұрмысқа шығуды таңдағандардың 
тең жартысы негізінен Алматы, Қарағанды, 
Шығыс Қазақстан және Қостанай облыстарының 
тұрғындары. Ал 2008 жылдан бастап, 2017 жылға 
дейінгі к)рсеткішке назар қойсақ, 2017 жылдың 
10 қарашасына дейін елімізде 70207 аралас неке 
тіркелген. Елімізде 29299 қазақ қызы )зге ел аза-

Елдігімізді бекемдеп, етегімізді жиып, т)ңірегімізге назар 
тастағалы ширек ғасырдан асып барады. Жаманды-жақсылы 
жетістікке де жеттік, ұрымтал тұста ұрынған кезіміз де аз емес. 
Ақын Қадыр Мырза �лі айтқандай:

Қаңтардан да қиын кейде сәуірің,
Тұз сепкендей удай ашыр сауырың.
Fкпелеймін десең егер, 
Fмірдің
Жамандығы одан да к)п, бауырым!

К)ре біл де басқалардың тәуірін,
Сылап-сипа жүйріктердің сауырын.
Ырза болам десең егер,
Fмірдің
Жақсылығы жетіп жатыр, бауырым!
Расында, солай! Біз кейде )кпешіл боламыз, мін тергіш бола-

мыз. Қарап тұрсаңыз, мұның пайдасы шамалы, қажеті аз. Бүгінгі 
қаузамақ болған мәселе білім саласына қатысты болмақ.

Қазіргі мектеп қабырғасында оқытушылардың басым к)пшілігі 
әйел азаматшалар. Ерлер аз. Бұл бәрімізге белгілі. Енді осы оқытып 
жатқан әйелдер кім? Рухани дүниесі бай ма? Тұрмысы тату ма? 
�леуметтік жағдайы нендей? Міне мәселе, міне сұрақ. Ұлтымыз 
үміт күтіп отырған оғландарды рухы мүжілген, материалдық 
мәселесі миына сырқат болған, жалғызбасты әйел оқытып тәрбие-
лесе, мұнан қайдағы рухты болашақты к)ріп тұрсыз? Еліміз дің мәр-
те бесін еңсесі мен рухы т)мен жастар қалай к)тереді?! Бір күндік 
асы үшін жүрген мұғалім мәңгілік болашақ жайлы не айтады? 
Тағдырына тілазар болып жүрген мұғалім )мірдің кестелі )рнегін 
қалай суреттейді? Бұған еркектік қасиетінен айрыла бастаған 
еркектерді қосыңыз. Ал енді нұрлы болашақты елестетіңіз!

Не істейміз? 
Бірінші, жас мамандар, ЖОО бітіруші түлектер және мектеп мұ-

ға лімдерінің рухын к)теру. Мұғалім мамандығының )те жауапты, 
ең ұлы іс екенін түсіндіру. Мұғалімдердің еңсесін тіктеп, ата-ана 
мен оқушы алдында мәртебесін биіктету. Бұл екіжақты процесс: 

а) мемлекет тарапынан нақты заңнама бекітіп, сол арқылы 
мұғалім мәртебесін асқақтату;

ә) ЖОО түлектері мен жас мамандардың білімі мен білігін 
к)теріп, рухани жан дүниесін байыту. Рухани толысқан мұғалім 
оқушы к)зіне Қыдыр ата болып к)рінеді. Ал Қыдыр атаны сыйла-
майтын қазақ бар дегенге мен сенбеймін. 

Екінші, мектеп қабырғасына (басшылық, мұғалімдік) ер 
азаматтарды к)бірек тарту. Мұны шешудің оңай жолы: а) ер 
азаматтарға баспана беру; ә) отбасын асырауға жететін жалақы 
т)леу. Баспанасы болса, уайымы болмайды. Жалақысы к)п болса, 
үйіндегі бәйбішесінен намысына тиетін с)з естімейді. Бар күш-
жігерін баланы оқытуға салады. 

Үшінші, бастауыш сыныпта оқытуда Ы.Алтынсарин, 
А.Байтұрсынұлы сынды ұлт ұстаздарының технологиясынан 
ауытқымау. �ліппені қайта жаңғырту жұмыстарын жеделтету. 
Бастауыш мұғалімдерінің рухани сапасын арттыру. Бастауыш сы-
ныпта үш тілде оқытуды тоқтату. 

Т)ртінші, тарих қойнауында жатқан білім мен ғылымға 
қатысты бабаларымыздың асыл мұраларын қолданысқа енгізу. 
Тағы да Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынұлы сынды қазақ білімінің 
негізін қалаған асылдарымыздың мектеп басқару жүйесін, оқыту 
технологиясын пайдалану.

Т)рт құбыласы тең болған ел – кем болмайды. 
Кім істейді? 
Ардақты ағайын, жоғарыда сараланған мәселелерді бір адам 

немесе бір мектеп, бір ЖОО іске асыра алмайды. Жұмыла к)терген 
жүк жеңіл демекші, ұлт болып ұйымдасып, қазақ болып қиюласып, 
емешегіміз езіліп, б)лінбей бірге еңбектенсек, нәтиже шығады. 

Жетібай РАҚЫМБЕРДІ,
Абай атындағы ҚазҰПУ 

«Мансап» орталығының басшысы

ӨЗГЕНІҢ ӨМІРІНЕ 
НЕГЕ ҚҰМАРМЫЗ? 

ДАЙЫНДЫҒЫҢ 
ҚАЛАЙ, АСАБА? 

ШЕРҚАЛА 
ТУРАЛЫ АҢЫЗ

ӨРКЕНИЕТ КӨШІНЕН ҚАЛМАЙЫҚ

«ҚЫЗҒА ҚЫРЫҚ ҮЙДЕН 
ТЫЙЫМ» БОЛМАЙ ТҰР

ҚАЙЫР СҰРАУ – 
күнкөріс пе, кәсіп пе?

ЖҰМЫЛА 
КӨТЕРГЕН 

ЖҮК ЖЕҢІЛ

шілік заманда ауыл ер адамдары аңға кеткенде 
ауыл ды жау шапқан. Азаматтар аңнан қайтып 
келгенде, елді тонап, қатын-баланы )лтіріп кетуге 
үлгере алмай қалған жау қашып осы Шерқаланың 
үстіне шығып паналаған. Ауыл азаматтары 
жоғарыға жаудың лақтырған қаруларынан шыға 
алмай, жау т)мендегі адамдардың ыза-кегінен 
түсе алмай қорғанып тығылып жата берген. 
Ш)лге шыдай алмай түседі деген оймен ауыл 
адамдары да күткен. Күндер )теді, еш әрекет 
болмаған соң, ауыл иелері ыссыға шыдау мүмкін 
емес, бұлар бәлкім су алатын құдық қазған болар 
деген оймен Шерқаланың бүйірінен үңгір қазып 
тыңдаса жарға соққан шелек даусын естиды. 
Қисық қазғандарын түсінген ауыл адамдары 

әріге иектерің қышымай-ақ қойсын» деп келді. 
Ендігі жерде кешегі Алаш алыптары �.Б)кейханов, 
А.Байтұрсынұлы, М.Дулатов бастаған идеялар-
ды іске асыратын және заманның лебіне саналы 
түрде ілесетін күн туды. Мол тарихи мұралардың 
барлығын сандық негізге к)шіріп, мәдени-әдеби 
жауһарларымызды жастарға барынша насихаттай 
беруіміз керек. Дәл қазір осы мәселені күн тәртібіне 
енгізбесек, ертеңдері орны толмас олқылыққа 
ұшыраймыз. �рбір қолжазбаның аудио, видео 
үлгілерін жасатып алсақ. Ұлы даламыздың бай 
фольклорлық мұраларын насихаттайтын деректі 
фильмдер түсіріп, оны телеарналардан, әлеуметтік 
желілерден насихаттай білу қажет. �сіресе ұлттық 
ойындарды компьютерге лайықты орнатып, жас 
жеткіншектер асықты, теңге ілуді, ақсүйекті тым 
болмағанда электронды нұсқада ойнап-үйренсе де 
жаман болмас. 

Келешекте барлық адамды кітапқа шұқшитып 
қоя алмасымыз анық, десек те, кітап оқығандар 

тын ата-әжелеріміз к)ше кезіп жүргені жүректі 
қынжылтады. Осындай ақ жаулықты әжелеріміздің 
хәлі кімді де бола ойландырады. �рбір адамға )з 
әке-шешесінен жақын адам жоқ. Fкінішке қарай, 
бұған қарамастан, баласының бақыты үшін ба-
рын берген әкесін ұмытып, қартайған шағында 
шелекке түскен тиынды к)збен сүзіп отыратын 
хәлге жекізген қатыгез балалар жетерлік. Осы 
жағдайдағы үлкен кісілердің бар үміті к)ше болып 
тұр. Кей балалар жетім болып, ана құшағына зар 
болса, енді біреуі ата-анасынан құтылуға асығуда. 
Қайыршылықтың тамырына балта шабу үшін ендігі 
ұрпақтың тәрбиесіне к)п к)ңіл б)лу керек сияқты. 
Егер ұрпақ тәрбиелі болса, к)ше кезіп жүрген 
қариялар саны азаятыны хақ.

М�лдір НҰРБОЛАТҚЫЗЫ

матына тұрмысқа шыққан. Нақтылай кетсек, 2016 
жылы 62-қытай, 189-түрік, 858- ресейлік азамат-
пен неке құруды мақұл к)рген. Ал 2017 жылдың 
10 қарашасына дейін қытайға 41, түрікке-126, 
ресейлік азаматтарға-786 қараг)зіміз жар атанған. 
Жоғарыда к)рсетілген мәліметтер ұлт болашағын 
қалыптастырар қыздар мәселесіне бейжай 
қарамауды негіздесе, бұл к)рсеткішке бізді не 
жетелеп отыр деген сауал туындайды. Осыбір 
тұста материалдық жағдайға баса назар қойып, 
елдікті емес, қалтаны ойлайтын қыздар қауымын 
әр үйдегі отанасы тәрбиелеп жатыр ғой деген ой 
туады. Кезіндегі тектілікке мән берген аналар, 
бүгінде теңгесіне к)п алаңдайтындай. Отбасындағы 
қызға б)лінер аз уақыт, әке мен ананың р)лінің 
т)мендеуі, «қарындасым» деп тоқтау қойып, қорған 
болар ағаның с)зі, яки )зін үлгі етерін еске салар 
інінің ісі бүгінде бұранғыдай емес. 

Бүгінде к)ршілес ел, Ресей азаматтарына 
тұмысқа шыққан қыздарымыз к)беюде. Қою 

қара шашын шорт кесіп, сарыға тек шашы емес 
бойындағы бар қазақилық боялған. Айтқым 

келгені, орыстанып, )з ұлтын ұмытқандай. Ал 

қапталынан қайта қазып, су алып жатқан жаудың 
шелектерінің үстінен дәл түсіп, шелек бауын 
үзіп, су алғызбайды. Ш)лге шыдамаған жау 
амалсыз беріледі. Қазіргі күнде сол екі үңгірдің 
орны әлі бар және қасынан қамал орындарын да 
к)руге болады.

Саяхаттаудың реті келсе, міндетті түрде 
Маңғыстаудың т)сіндегі осы тарихи ескерткішті, 
Шерқаланы к)ріп, сергіп қайтуға кеңес берер 
едім.

Шынар ШОДЫРАЕВА,
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік 

технологиялар және инжиниринг 
университетінің аға оқытушысы

компьютерден «бас алмайтындарды» 
басқаратын заман келе жатыр. Ұлттық негізде 
тамыр алып )скен жастарды ғылым мен тех-
ника саласына қарай к)бірек тартқан ж)н. 
Fйткені біздің ел тек біз үшін, сырттан ешкім келіп 
аузымызға ақ майды тамызбасы хақ. Ол үшін ең 
әуелі жастар күндестік пен аяқтан шалу, етектен 
тарту секілді жағымсыз әдеттерден ада болса, 
қалғанының бәрі жүре түзеледі.

Тәуелсіздіктен кейінгі )мірге келген )рендер 
ғаламтордың құрсауына тап келді ,  бұл да 
уақытша, )теді де кетеді. Келешек ел тізгіні біздің 
қолға, жастарға тигенде, ой-санамыз ұлттық 
құндылықтарды дәріптеуді мақсат етуі керек. 
XXII ғасырға нағыз қазақ болып жетсек, бұл біздің 
ұтқанымыз болар еді. Жастар жылында жағымды 
жаңалықтар к)бейіп һәм ұлт мүддесіне қызмет 
ететін )негелі )рендеріміз түлеп, шыға бергей.

Олжас ЖОЛДЫБАЙ

олардың ата-анасынан қыздары жайлы сұрасаң, 
«жағдайлары жақсы, жеке тұрмысы біздегідей емес» 
деген жауапты естисің. Бұл тұста ата-ананың қыздың 
)зге елге, )зге ұлтқа кеткені еш қылжылтпайтынын 
байқайсың. Ал бұндай отбасылар бұрындары 
елімізде некен-саяқ болатын.

Ұлт тәрбиесінің әлсіздігі мен ұлттың рухани 
ақсақтығы, ғаламтордың торына іліккен шақ 
пен батыстың қаңсығын таңсық к)рер қоғам 
- күлімк)здердің Алаш деп ұрандаған елдің 
болашағына бейжай қарауына әкеп соғуда. Қыз –
ол қоғам айнасы, ұлт болашағы, қазақ ұрпағының 
анасы, қазақ елін гүлдендірер берекенің бастауы. 
Ұрпақ әкелуші, әрі оны тәрбиелеуші бойжеткендер 
шет елге кетсе, түп-тамырымен сол ұлттың адамына 
айналады. Оның тілі де, тарихы да қалмайды. Бұлай 
жалғасу біздің елді, ортаны жақсылыққа алып бар-
масы анық. 

Дана ЕРЛАНҚЫЗЫ

з болып жүрген тақы-
лар мен той мәдениеті. 
 қоса кетуді ж)н к)ріп, 
Менің байқауымша, 

н тойына мүлдем
К)п жағдайда 
ынан той-
салмай-
а жар-

есінен 
атады. 
ған тойы, 
рмесі бо-
ріп жүрген

асабалардың 
той басқаруға 
дары ж)н бола-
әнігі асабалар үнемі 

бұрын той иесімен 
ай, дайындықсыз той
тан мұндай асабалар 

алтымыз, дәстүріміз, 
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(Басы 1-бетте)

Бізге капитализм экономикасын оқы-
ған Н.Үшаяқов деген кісі жауапты партия 
жұмысынан ауысып келді. Жамбыл облыстық 
партия комитетінің хатшысы болып істепті. 
Дәріскерлік шеберлігі де, білімі де терең, 
екі тілге жүйрік адамның бар кінәсі – арақ-
құмарлығы еді. Партиялық жұмыстан да 
сол үшін босаған. ҚазМУ-да, ҚазПИ-де, 
партия мектебінде – бәрінде қатар дәріс 
оқыды. Сонымен бірге партия тарихы ин-
ститутын марксизм-ленинизм классиктерін 
аударуға қатысты. Жұрт «екі аяқты адам 
дәрісті бұлай оқи алмайды, үш аяқ болған 
соң сондай болған» деп аңыз қылатын. Егер 
мас болмай, аздап ішіп келсе, к)ңілденіп 
дәрісті тіпті әдемі оқитын. Марксті, «Ка-
питалды» жақсы білетіні, оның ұзын-сонар 
үзінділерін жатқа айтқаны тыңдаушыларын 
риза ететін. Бірақ к)п кешікпей барлық 
жерден жұмыстан босап қалды. Никольск 
базарында халыққа қарап: «Вы находитесь 
на рынке, а что такой рынок, не знаете?» деп 
рынок тақырыбына дәріс оқығанын талай ел 
к)рген. Біздің жатақхананың алдында ағашқа 
сүйеніп с)йлеп тұрғанын к)рген Қайнекей 
Жармағанбетов бізге хабарлап, бәріміз үйіне 
апарып салғанымыз есімде (ҚазПИ-дың 
қасында, бұрынғы к)пшілік кітапханасының 
қорасында тұрады екен).  Мас адамды 
алак)зімен атып, сызданып қарсы алған 
әйеліне риза болмай кеттік. Үшаяқов кеткен 
соң, қыс ортасында оның дәрісін жалғастыруға 
Жақсыбек Теміралин деген кісі келді. КазПИ-
дің алғашқы түлектерінің бірі екен. Сол 
кезде Қыздар институтында директордың 
орынбасары болып істеді. Күліп тұратын, 
мінезді, жайдары адам еді. Бірақ дәрісті сыл-
быр, түсініксіздеу оқитын, с)зінің логикалық 
жүйесі әлсіздеу. С)йлемінің аяғында етістік 
болмайтын. С)зінің бәрін «не етіп, не қылып» 
деп бітіретін. Үшаяқовтан кейін аудитория 
оны қабылдай қоймады. Дәріс үстінде бір 
бала с)зін б)ліп: «Ағай, сізді бұл институттан 
к)рген жоқ едік, бір жақтан келдіңіз бе?», – 
деп сұрады. – Мен Қыздар институтында не 
қылушы едім, сендерге не етейін деп келдім, 
– деді Жақаң. Жұрт ду күлді. Fзі де қоса 
күлді. Кейін Жақаңмен талай кездестім. 
Бірге демалған кездеріміз де болды. 
К)пті к)рген, әңгімешіл, қазақы адам 
еді. Социализм экономикасын бізге 
С.Толыбеков оқыды. �рі орысша 
оқыды. Ылғи басшы қызметте жүріп, 
ресми тілде с)йлеуге үйренген адам 
саяси экономиканың терминдерін 
қазақшалауға мойынұсына қоймаған 
болар (Бірақ Үшаяқов қазақша оқыды 
ғой). Қазақша лекция дайындауға уақыты да 
жоқ шығар деп ұқтық. Ол кезде Толыбеков ди-
ректор болатын. Қызуқанды адам ғой, дәрісті 
жақсы оқыды. Арасында қазақша әңгіме айтып 
қойып, қарқылдап күліп алатын, әйтпесе жал-
пы түсі суық адам еді. С.Толыбеков ҚазПИ-ге 
үш рет директор болып келіп, жалпы саны 20 
жылдай істеді. Соңғы келгенінде (1963) мен 
ҚазПИ-де қызмет істейтінмін. Он жылдан 
астам бірге еңбек еттік. Оның тұсында мен 
докторлық диссертация қорғадым. Фило-
логия факультетіне декан болдым. Қажым 
қайтыс болған соң кафедраға меңгеруші 
боп сайландым. К)п жыл парткомда мүше 
болдым. Осының бәрінде С.Толыбеков 
қолдауын сезіндім. Fз ісіне берік, табиғаты 
адал, шындықты бетке айтатын, жағыну, 
жағымпаздану, к)лгірсуді жек к)ретін және 
ондайларға шыдай алмай шарт сынатын 
мінезі бар-ды. Fзім деген, сенген адамына 
адал к)ңілмен қарайтын. Қазақтың халық 
әдебиетін, ел әңгімелерін к)п білетін, шешен 
кісі болды. 1974-жылы зейнетке шыққанда 
дәріс оқыған ұстазым екенін айтып, )зімде 
сақталған сынақ кітапшамдағы )з қолымен 
қойған «отлично» деген баға мен қолын 
к)рсеткенім бар. Риза болып бетімнен сүйді. 
Fмірге құштар, белсенді, еңбекқор адам әлі 
де қартайып тұрған жоқ еді, машина қағып, 
мезгілсіз арамыздан кетті. 

Тілші Сәрсен Аманжолов пен Ахмеди 
Ысқақовты, әдебиетші Темірғали Нұртазинді, 
тілші-әдіскер Шамғали Сарыбаевты терең 
білімді, бізге бергені, үйреткені к)п ұстаздар 
есебінде ерекше бағалаймын. С.Аманжолов 
бізге екінші жылы «Қазақ тілінің тарихы және 
диалектологиясы» деген курс оқыды. Бұл – 
оның соның алдында ғана қорғап келген (1948) 
докторлық диссертациясының материалдары 
негізінде дайындалған курс болатын. �рі бұл 
тақырыптағы тұңғыш еңбек. Сондықтан мен 
оны толық конспектілеп алдым. Баяу, сылбыр 
с)йлейтін, бірақ мазмұнды, ойлы дәрісімен 
Сәрсекең үлкен ғалым ретінде есімде қалды. 
Оның дәрісінің мен жасаған конспектісі кейін 
к)п адамның пайдасына жарады. Оны студент-
тер ғана емес, аспиранттар, ізденушілер сұрап 
пайдаланды. Кейін �меди Оралдан келген бір 
аспирантты ертіп келіп, кандидаттық мини-
мум тапсырған соң әкеп береді деп сұрап алды 
да, сол жігіт сіңіріп кетті. Сәрсекеңнің еңбегі 
толық күйінде )зі )лгеннен кейін (1959) басы-
лып шықты. Бұрыннан мектеп оқулықтарынан 
атын білетін, институтқа келгеннен кейін 
«Қазақ тілінің ғылыми синтаксисі» кітабын 
оқыған маған Сәрсекең қазақ тіл білімінің 
үлкен еңбекқор қайраткері болып к)рінетін. 
Мен оның басшылығымен курстық жұмыстар 
жаздым. Тіл мәселелері ж)нінде жазған 
мақалаларымды к)рсетіп алып жүрдім. Он-
дай жағдайларда к)бінесе үйіне шақыратын. 
ҚазПИ-дің қорасында ескі екі қабат үйдің 
жоғарғы қабатындағы үш б)лмелі пәтерде 
тұрды. Мінезі жұмсақ, үнемі күліп тұратын кісі 
еді. Мен тілші ғалымдардың сол тұстағы ай-
тыс-тартыстарын да тыңдаған адаммын. Сонда 
басқалары ашуланып, қатты с)йлеп, айғайлап 
жатқанда, Сәрсекең күліп тұрып жауап беретін. 
Мен оны ашулана білмейтін адам к)ретінмін. 
С)йтсем, іштей күйініп, күйіп жүреді екен 
ғой. 1958 жылы кенет жүрек талмасынан жүріп 
кетті. Ахмеди Ысқақов «Қазақ тілінің морфо-
логиясы» деген курс оқу үшін бізге үшінші кур-
ста келді. Бірақ онымен одан бұрын таныстым. 
Бір күні �меди Хасенов Ақаң ж)нінде айтып, 
сол кісі морфологиядан докторлық диссер-
тация жазуды жоспарлап жүр. Соған қазақ 
жазушылары шығармаларынан мысалдар теріп 
беретін адам іздеп отыр. Басқа да к)мекшілері 
бар, бірақ мен сені ұсындым. Еңбекақыңды 
т)лейді деді. «Қарсы болмаса, ертіп кел» депті. 
Мен келісіп, Ақаң үйіне бардық. ҚазПИ-
дің қасында Дәулет �лімжанов, Қайнекей 
Жармағанбетов – бәрі бір үйде тұрады 
екен. Біз түскі тамағының үстінен түстік. 
Жатырқамай, үстелге шақырып, шай ішіп оты-
рып әңгімелестік. Мен ақы дәметпейтінімді 
айтып, жұмысына к)мектесуге уәде бердім. 
Бір жылдай сол уәдемді орындап, Ақаңа 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

бірталай материал жинап бердім. Кейін сол 
еңбегі жарық к)ргенде, Ақаң жұмысын жазуға 
к)мектескен адамдар ішінде менің де атымды 
атапты. Ақаң дәрісі де тың зерттеуден тұратын 
еді. Ол жазып жүрген докторлық еңбегінің 
негізінде оқыды. Сондықтан онда ескі сүрлеу 
емес, морфологияға деген жаңа к)зқарас, 
тұжырым мол еді. Осыны ескеріп, мен бұл 
дәрісті де толық жаздым. Сол дәптерімді Ақаң 
80-ге келген жиналыста с)йлеп, )зіне тарту 
еттім. Ақаңмен де ағалы-інілі болып, сыйла-
сып )ттік. Мінезі қызық, тәлімді ұстаздың бірі 
Шамғали Сарыбаев болатын. Ол кісі «Қазақ 
тілін оқыту әдістемесін» жүргізді. Шынында да 
үлкен әдіскер ұстаз еді. Материалды түсіндіру, 
оны есте сақтау жолдарын салыстырмалы 
әдістермен ұқтыратын. Сол кезде Қытай ре-
волюциясы болып, Мао-цзе-дуннің аты шыға 
бастаған. Оның атын ұмыта беретін Шәкең 
«май тізеден» деген с)з арқылы ғана сақтауға 
болады деп үйреткен. Жиі тапсырмалар 
беріп, рефераттар жаздыратын. Жазғанының 
қателерін қызыл қарындашпен белгілеп, )зіңе 
к)рсетіп, оны дұрыс жазудың жолын ерінбей 
түсіндіретін. Егер бір с)здің жазылуына күдігің 
болып, жазып қойғаныңды үстінен ж)ндесең, 
бәрібір оны қатеге санайтын. «Оның қалай 
жазылуын білмейсің, білсең басында дұрыс 
жазбайсың ба?»  дейтін. Кейбір жаттап алғыш 
студенттердің ережені жаттағанмен, оның 
негізін нашар түсінетінін тез ұстап алатын. 
Емтихан кезінде артқы партаға отырып алып, 
конспект ақтарып отырған бір қызға: «Қарай 
бер, к)шіріп алсаң да, білмейтініңді бәрібір та-
уып алам» деп к)зілдірігінің үстінен қарағаны 
есімде. Жақсы оқитын балаларды іш тартып, 
маңына ұстауға тырысатын. Кейін институтта 
біріміз мұғалім, біріміз аспирант болып қалған 
бір тобымыздың бас қосуымызға қатысқан 
Шәкең: «Міне, жақсы оқитын, адам болатын 
балалар бірін-бірі иіскеп табады» деп мәз бо-

ғалым еді. Оны ол кейін зерттеу еңбектерімен 
дәлелдеді. 1950-жылдардың бас кезіндегі 
ұлтшылдықты әшкерелеу науқаны Темкеңді 
де айналып )тпеді. Бұрын ұсталып, барып 
келген оның еңбектері сынға ұшырай баста-
ды. 1951 жылы орыс тілінде шыққан «О 
творчестве Сабита Муканова» деген моно-
графиясы Жазушылар одағында талқыланып, 
одан ұлтшылдық, саяси қателер ізделді. Оның 
бұрын «халық жауы» ретінде ұсталғаны бетіне 
басылды. Алдында ғана Темірғалидан қатты 
сын естіген �бділда Тәжібаевтың сол жина-
лыста: «Біз әдебиетті жаулардың қолына беріп 
қоймауымыз керек» деп с)йлегені есімде. 
Ол ҚазПИ-дегі қызметінен босады. �дебиет 
– идеологиялық пән. Оны саяси сенімсіз 
адамдар оқымауы керек деп шешті. Алайда 
білімді Темірғали таза жұмыссыз қалған жоқ. 
Орыс тілі кафедрасына ауысып, институттағы 
қазақ балаларына орыс тілін үйретті. 1954 
жылы Жазушылар одағының П.Пономаренко 
қатысқан бір пленумында Қазақстандағы 
адамды жазықсыз қудалап, жұмыссыз қалдыру 

кеткен. Соғыстан соң Талдықорғанда тұрып 
қайтыс болды. Үлкен ұлы Бәрімбек �лиямен 
бірге әжесінің қолында тәрбиеленген. Ол да 
әскерге барып, қайтып келген соң, Заң инсти-
тутын бітіріп, тергеу орын дарында қызмет 
істеді. Кейін аспиран тураға түсіп, кандидаттық 
қорғап, Қазақ уни верситетінде проректор, 
Ішкі істер министр лігінің Қарағандыдағы 
жоғарғы мектебінде бастық болды. Сол 
мектепті ұйымдастырып, 16 жыл басқарды, 
генерал-майор шенінде зейнетке шықты. Қазір 
Қарағанды заң университетіне айналған мек-
теп генерал Бәрімбек Бейсеновтің атында. 
Екінші ағасы (Сәрсеннен кіші) Сейілбек – 
Қазақтың Абай атындағы педагоги калық ин-
ститутын алғаш бітірушілердің бірі. �.Семба-
ев, С.Толыбековтермен бірге оқыған. Инсти-
туттан кейін Семейге қызметке жібе ріліп, 
сондағы коммунистік жоғарғы оқу орнында 
(Комвуз) директор болып тұрып, 1937 жылы 
ұсталған. 5-6 жылдай отырып келген. К)п жыл 
Қызылордада тұрып, сондағы пединститутта 
сабақ берді. Fмірінің соңында Алматыға ауы-

жігіті болған екен. Ол әскерге алыныпты. 
Кетерінде апасына (Фазила Гумарова): «Сол 
қызды тауып ал, маңыңда ұста» деп кетіпті. 
Содан Фазила Дәмешті тауып алып, сіңлісіндей 
қамқор болған. Күйеуі Жаролла – 1944 жылы 
Талдықорған облыс болып құрылғанда, 
облыстық атқару комитетінің т)рағасы болған. 
Дәмеш обкомда істеп, Талдықорғанда бәрі 
бірге тұрған. �бден сыйласып кеткен адамдар. 
Алайда, дәм үстінде Дәмеш не «олай» деп, не 
«бұлай» деп ештеңе айтпай, кешкі жұмысқа 
кетті де қалды. Біз бәріміз ол қайтқанша, түнгі 
үшке дейін тостық. Ол келгеннен кейін Жарол-
ла марқұм қаһарына мініп, күштеп, Дәмештің 
келісімін алып берді. Енді екі жағымыз да тойға 
дайындалдық. Үйленетініме к)зім жеткен соң 
мен жаңа ұйымдасқан Қазақтың мемлекеттік 
к)ркем әдебиет баспасына қызметке тұрғам. 
Студенттік соңғы сабақтар мен мемлекеттік 
емтиханға уақыт қалдыра отырып, баспа ісіне 
үйрендім. Жаңа ашылған баспа қызметке 
журналистік қабілеті барларды іріктеп, түрлі 
сынақтан )ткізіп жатыр екен. Баспаның ди-

келінім дейсің, қызың болуға тақияңа тар келіп 
отырмын ба?» – деп дауласатын. Үндемей қоя 
салатын. 36 жыл бірге тұрғанда әйел болып 
ренжіген, с)йлеген, шаңқылдап даусы шыққан 
кезін естіген де, к)рген де емеспін. Бірдеңеге 
ренжісе, к)зін жыпылықтатып, шайын ыстық-
ыстық ұрттап отыратын. «Мына кісінің к)зі 
жыпылықтап қалыпты. Біреу бірдеңе деді ме?» 
деп сұраймын. Ешкім мойындамайды. «Осы 
кісі ренжітетін кісі емес. Біздің тілеуқорымыз 
ғой, ешкім с)йлемесін» деймін тағы да. С)йтіп, 
күттік. Тәубешіл, тағдырына риза адам бойын-
да үлкен бәйбішелік мінез басым болатын. 
Бізбен араласқан елдің бәрінің ол кісіге деген 
құрметі де б)лек еді. Fзі де к)пке ана бола 
білді. Сәлем бергендерді бетінен, қолынан 
сүйіп, елгезек қабылдайтын. К)пті к)рген, елге 
дәм берген адам ғой, �лияны да дастархан 
дайындауға үйретті. Fмір бойы етті туратып 
бергізген емес, жас кезінде Арқада үйренген 
әдеті бойынша етті мүше-мүшесімен тұтастай 
үлкен табақпен тартатын. Осы дәстүр біздің 
үйде сақталып қалды. Дүкеннің етін жемейтін, 
мүмкіндігінше базардан болса да, тұтас алып, 
)зі бұзып жайғайтын. �лияны ет бұзуға, қазы 
айналдыруға, ішек-қарын тазалауға үйретті. 
Сол кісінің ыңғайымен қыста соғым союды да 
ерте әдетке айналдырдық. Бізге тамаққа ие 
боп, үй күзетіп отырғанының )зі қуат еді, 
қайтқанда жетімсіреп қалдық. Үйдің қалған 
шаруасы �лияның )з мойнына ілінді. Ол да бір 
үйдің кенже, ерке қызы болғанмен, қайратты, 
)мірге құштар, )з тіршілігін )зі жасауға епті 
боп шықты. Оқуынан да қалған жоқ, геогра-
фия мамандығын үйренетін студенттердің 
әрқилы тәжірибелік жұмыстарын атқаруға да 
үлгерді. Fте жақсы оқыды. Оқуынан келе сала, 
киімін ауыстырып жіберіп, үй шаруасына ара-
ласады. Біреу келіп к)мектеседі деп тұрмайды, 
қажет болса үй де ағартады, кілем-т)сеніштерін 
де қағады. Оларды біртіндеп жаңартуды да 
м о й н ы н а  ) з і  а л а д ы .  1 9 5 1 - ж ы л д ы ң 
желтоқсанында үлкен ұлымыз Нұр туды. Оны 
да бағуға уақыт табады. 1951-жылы мен инсти-
тут бітірдім. �лия І-курсты аяқтады. Екеуміз 
елге бардық. �кей Сарысудың жағасында киіз 
үйде отыр екен. Біздің барғанымызға, менің 
үйленіп, оның ішінде �лияны алып келгеніме 
қатты қуанды. Сезімін сыртқа шығара 
бермейтін адам еді, соған қарамастан келген-
кеткен қонақпен әңгімесінде, жалпы к)ңіл 
күйінде бір к)теріңкі сезімде болғанын 
байқадым. 1947-жылы барғанда үйлерінде 
болған. �лия екі шалды опера театрына ертіп 
барыпты. Бірақ )зі шалдардан б)лек отырып, 
спектакль біткенде қастарына барып, үйге 
алып қайтыпты. Сонда қызығып кеткен әдемі, 
сүйкімді қыз бүгін келіні болып, үйіне түскені 
әкемнің к)ңіл күйін к)теріп жіберді. Оның 
үстіне �лияның ата тегін біледі, құданың 
белгілі тұқымнан болғаны да қазақ үшін 
мақтаныш қой. Біз келген соң келімді-кетімді 
кісі к)п болды. «Смайылдың баласы келіншек 
әкеліпті» деп даурығып келетін қазақтар да аз 
емес. Сондай жиынның бірінде бір ақсақал 
(кім екені есімде жоқ): – Смайыл, құдаң кім? 
– деп сұрады. – Қойшыбай-Торжан, – деді 
қысқа ғана әкей. Даусынан мақтаныш сезілді. 
Қойшыбай-Торжан аты о жақта қосымша 
түсінік беруді қажет етпейді. – Ой, есіктегі 
басың т)рге шыққан екен ғой, – деді ақсақал. 
Біздің аталарымыз кедейден шыққан. Бірақ 
кісі есігінде жүрмей, )з шаруаларын )зі 
күйттеген. �келерім кеңес заманында ауыл, 
аудан к)лемінде қызметтер атқарды. Шалдың 
тегің кедей еді, енді атақты тұқымнан қыз 
алдың деп нұсқап отырғаны айтпаса да түсінікті 
еді. �кем үндемеді. Біз алдымен ауданға 
түскенбіз. Бәкен апамыз кіші қызы Ұлбикенің 
қолында, Мейіржан деген күйеуі бар – ауданда 
тұратын. Солар бізді қарсы алған. Апатайым да 
�лияны бетінен сүйіп, кетерінде үйіңе 
барғанда басыңа орамал салып бар, атаң бар, 
үлкен әжең бар деп үйретіп жіберген. �лия сол 
кісінің айтуымен үйге түскенде басына орамал 
байлаған. Ақкем )з қолымен орамалын алып 
тастады да, «Орамалың не, қарағым-ау, осы 
үйдің қыздары қалай жүрсе, солай жүр» деді. 
Орамал байлап келгенін ұнатып қалған әжем 
бірдеңе дейін деп еді, оған ұрсып тастады. 
Кейін Ақкем шығып кеткенде, оңаша әжем 
марқұм: «�лия-ау, сырттан келген кісі )сек 
қып кетеді, олар келгенде орамалыңды байлап 
отыр, кеткен соң алып тастарсың» деп сыбыр-
лап қояды. Тұңғыш келіні болған соң Ақкем 
�лияны еркелетіп ұстады, онымен тең 
с)йлесетін, шаруасы, тапсырмасы болса, маған 
емес, )зіне айтатын. – Кісі үлкен келінімен тең 
с)йлеседі. Кейінгі балалармен олай с)йлесе 
алмайсың, – деп отыратын жарықтық. �лия да 
атасының алдын кесіп )тпей, еңбегін ақтады. 
Күзде мен аспирантураға түстім. Бірақ 
аспирантураның жағдайы мен келешегі 
күмәнді болып қалған кез еді. Қазақстанда 
ұлтшылдық деген айыппен қуғындау басталған. 
Қажым Жұмалиевті Қарағандыға жер аударып, 
сондағы пединститутта сабақ беруге жібергенін 
мен емтихан тапсыруға келгенде естідім. Кафе-
драны Мәлік Ғабдуллин басқарып қалыпты. 
Ол маған «Қазақстанның Ресейге қосылуы 
тұсындағы әдебиет» деген тақырып ұсынды. 
Саясаттан туған тақырып екенін түсіндім. 
Амал жоқ, келісіп, біраз материал жинадым. 
Бірақ жаза қойғам жоқ. Сол кезде жинаған 
материалым әлі бір папка болып архивімде 
жатыр. Кейін Мәлікпен келісе отырып, оны 
мен «Спандияр К)беевтің әдеби қызметі» атты 
тақырыпқа айырбастадым. ХХ-ғасырдың 
басындағы ағартушылық әдебиетте елеулі 
орны бар, алғашқы қазақ прозасын қалып-
тасты рушылардың бірі, педагог-жазушы Спан-
дияр шығармашылығы жайлы бұрын мектеп 
оқулығындағы кішкене тараудан басқа ештеңе 
жазылмаған екен. Мәкең ықыласпен келісті. 
Аспирантураға түскен соң Қайнекеймен 
келісіп, баспадан «�дебиет және искусство» 
журналына ауыстым. Баспаға қарағанда, жур-
нал жұмысы жеңілдеу және ұжымы да шағын. 
Fзім қатарлы жастар. Бұл кезде редакцияға 
жауапты хатшы болып Жаппар Fмірбеков 
келген. Б)лім меңгерушілері: Аманжол 
Шәмкенов (поэзия), Айқын Нұрқатов (сын) 
және мен (проза). Ойнап-күліп бәріміз бірге 
қызмет істедік. Бұл кезде журнал )міріндегі 
үлкен жаңалық – Ғабит Мүсіреповтің «Оянған 
)лке»  (журналда  «Қарағанды» болып 
басылған) романының жарық к)руі. Оның 
басылуы журнал үшін абырой болды. Қалғаны 
ағымдағы материалмен толықтырылатын. 
Журналда істей жүріп мен одақпен, баспамен 
(бұрын істеген) байланыстарымды ұлғайттым, 
к)п ағаларыммен, замандастарыммен таны-
стым. 1952-жылы Айқын марқұм екеуміз Жа-
зушылар одағына мүшелікке )ттік. Сол жыл-
дары жазылған сын мақалаларымызбен таны-
лып қалған бізге ықылас жақсы болды. 
Қолдау шылардың ішінде ұлы Мұхтар �уезов 
болды.

МӘУЕЛІ  ҰСТАЗДАРЫМ

лып с)йлегені бар. Шәкең ерте қартайды. Жас 
м)лшері онша үлкен емес сияқты еді, алпысқа 
жетер-жетпесте жүрісі ауырлап, таяққа 
сүйеніп, к)зі де дұрыс к)рмей қалды. Fзі іш 
тартып жүрген балалардың бірі к)зіне түсіп 
қалса, үйіне апарып сал деп ертіп кететін. Мен 
де талай рет үйіне апарғам. �уелде институттың 
қасында тұрды да, кейін Комсомол мен Талғар 
к)шелерінің бұрышында, трамвай жолының 
бітетін жеріне таяу үйге к)шті. Оған да та-
лай апарып салып, шайын ішкенбіз. Кейде 
апарып салудан қашып, к)зге түспей кетуге 
тырысатынбыз. Институт бітіріп, басқа жақта 
қызмет істеп жүрген кезім болатын. Қасымда 
4-5 жасар балам бар, Фурманов к)шесімен 
келе жатыр едім, Шәкең қарсы кездесті. 
Амандастық. – Балаң ба? – деді. – Иә, балам. 
Шәкең оң қолын ұсынды. Бала қолын берді. 
Енді сол қолын ұсынды. Бала да сол қолын 
берді. Екі қол қиғаштап айқасты. Бұдан кейін 
Шәкең баланың оң аяғын )зіне таяды да, оны 
тұмсығынан басып, екінші аяғын да солай етіп 
қиғаштап айқастырды. С)йтті де «К)п жаса, 
азамат бол» деп батасын берді. Мұның не ырым 
екенін мен түсіне алмадым... Содан кейін 
Шәкеңді к)рмедім. О кісі қайтыс болғанда 
мен Алматыда жоқ едім, қайтып келген соң 
естіп барсам, Шора қағаздарын ақтарып 
отыр екен. Талай студенттік дәптерлерді 
тауыпты (оның ішінде менің де дәптерлерім 
барын к)рсетті). Біз оқып жүрген кезде Шәкең 
жатақхананың ішінде тұрды да, Шора ҚазМУ-
да оқығанмен, сабақтан тыс уақытын бізбен 
бірге )ткізетін. Оның ҚазПИ студенттерімен 
таныстығы, жақындығы сол кезден басталған. 
Темірғали Нұртазинді мен сыншы негізінде 
институттан бұрын білетінмін. Мақалаларын 
к)п оқығам. �сіресе, соғыстан кейінгі жыл-
дарда ол к)п жазды. Бір «�дебиет және 
искусство» журналының )зінде Ж.Саин, 
Қ.�біқадыров, �.Тәжібаев, Ғ.Сланов, тағы 
басқа жазушылар шығармалары жайында ке-
сек мақалалары басылды. �бділда Тәжібаевты 
символистік шығармалары үшін қатты сына-
ды. Ойлы, білімді, к)ркем әдебиетті талдауға 
шебер сыншы есебінде есімде қалған. Сол 
Темкең ҚазПИ-де істейді екен. Ол бізге 
үшінші курста «ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
әдебиеті», т)ртінші курста «�дебиет теория-
сы» сабақтарын жүргізді. Тағы «Сын тарихы-
нан арнаулы курс» (Сын тарихының негізгі 
курсын бұрын Л.Малинковский оқыған) 
оқыды. Білімділігі )з алдына, адамды ойлауға 
үйрететін, к)ркем шығарманы талдауға және 
оны түсінуге жетелейтін ерекше қабілеті бар 

зардаптары жайлы Темкең ащы бір с)з с)йледі. 
Сонда ол: «Қазақ, орыс тілдерін жетік білетінім 
)з алдына, мен ағылшынша, немісше, түрікше, 
парсыша, тағы басқа тілдерді білем» деп 6-7 
тілді атады. Пономаренко да жалт қарады, 
бәріміз де к)ңіл аудардық. 

ІІІ-ІҮ-курстарда кеңес әдебиетінен бізге 
Қайнекей Жармағанбетов сабақ бере бастады. 
Менің сыншылық қабілетімнің қалыптасуына, 
ғылымға келіп, әдебиет зерттеушісі болуы-
ма осы ұстазымның еңбегі к)п сіңді. Мен 
бірдеңе жазсам, Қайнекейге к)рсететін едім. 
Үйі ҚазПИ-дің жатақханасының қасында 
(қазіргі Қонаев пен Қазыбек би к)шелерінің 
қиылысында, жатақхананың бұрышында ескі 
еңселі үй әлі де тұр). Екі б)лмелі кең үйдің қора 
жағынан жалғастырып шағын б)лме қылып 
салған кабинеті бар. Соған кіріп, жазғанымды 
оқимын. Ол ерінбей тыңдап, ақылын айтады. 
Мен ж)ндеп баспаға ұсынамын. Сол жылдары 
ол Жазушылар одағы басқармасының жау-
апты хатшысы әрі «�дебиет және искусство» 
журналының редакторы. Мақалаларымды 
кейде алып кетіп журналына бастырады. Кей-
де: «Сейтжанға апарып бер» дейді. Сейтжан 
Омаров – редакцияның жауапты хатшысы, ел-
гезек, бастықтың айтқанын екі етпейтін және 
жастарға ықыласпен қарайтын адам. Қайнекей 
арқылы мен Жазушылар одағына кірдім. Онда 
талай баяндамалар жасадым. Ұстаздарыма 
қарыздармын. 

1950 жылы ІҮ-курста оқып жүріп үйлендім. 
�лиямен 1948 жылы танысқам. Fзіміздің елдің 
қызы. Жаңарқа ауданының оңтүстік батыс 
бетінде ертеде Батыс Қазақстаннан б)лініп 
кеткен кіші жүз рулары (Алшын, Жағалбайлы, 
Тама) тұрады. Олар К.Маркс және Жеңіс 
совхоз дарына (әуелде колхоз болған) біріккен. 
1929 жылы қазіргі «Жеңіс» шаруашылығы 
тұрған Түгіскен деген жерде Сарысу ауданы 
болып құрылыпты. Жазда Арқаны жайлап, 
қыста Бетпақдалаға кететін к)шпелі ел 
отырықшылыққа к)нбей, ауданды киіз үйде 
ұйымдастырған. Содан 1932 жылы аштық 
кезінде бір түнде бүкіл ауданымен к)шіп кет-
кен. Қазіргі Жамбыл облысындағы Сарысу 
ауданы солай құрылған. Аз б)лігі Созақ жақта, 
Шолаққорғанда қалып қойған. Қазір осы екі 
ауданда да �лияның туыстары бар. �лияның 
үлкен әкесі Қойшыбай елге беделді, ауызы ду-
алы болған екен. Бірге туысқан інісі Торжан 
болыс болыпты. «Қойшыбай-Торжан» атанған. 
Туған ағасы Сәрсен Бейсенов (Бейсен 
Қойшыбайдан туады) жас кезінде Сәкенмен 
бірге Ақмолада оқыған. «Жас қазақ» ұйымына 
қатысқан. Сәкеннің «Бақыт жолында» пьеса-
сын ойнаушылардың бірі. Ол ж)нінде «Тар 
жол, тайғақ кешуде» бар. Бұрынғы болыс, би 
болған тұқымдарды қудалаудың болатынын 
ерте сезіп, Сәрсен әке-шешесін к)шіріп алып 
кеткен. �уелгі жылдары елден шығып, бірақ 
тым алысқа кете алмай, Кеңгір )зенінің Са-
рысуға құятын жерінде («Құйылыс» деп атала-
ды) қыстау салып, біраз жыл тұрыпты. «Бейсен 
қыстауы» деген мекен атауы к)п жылдарға 
шейін сақталыпты. Жас кезінде )лең шығарып 
ел аралап жүрген Иманжан ақын (Мұқан 
Иманжановтың әкесі) сол ауылға келіп, ойын-
сауыққа қатысқан. Кейін Мұқанмен араласып 
жүргенде апам (�лияның шешесі) марқұм 
екеуі бірін-бірі танып, жас кездерін естеріне 
түсіргені бар. Содан соң Сәрсен әке-шешесін 
Шолаққорғанға орналастырып, )зі қашқы-
лықты-қуғылықты болып Қызылорда, Шым-
кент, Жамбыл, Талдықорған жақтарын түгел 
кезген. Соның арқасында қуғындаудан да, 1937 
жылдың лаңынан да аман қалған. 1937 жылы 
Қызылордада ұстауға кісі келетінін біліп, түн 
ішінде қашып кетіпті. Соғыс кезінде әскерге 

сып, осында қайтыс болды. Екі ағасынан 
кейінгі апасы Дәмеш те ҚазПИ-ді бітірген. 
Соғыс кезінде партия қызметінде Талдықорған, 
Алматы облыстарында істеп, партияның жол-
дамасымен сауда қызметіне ауысқан. К)п жыл 
Сауда министрінің орынбасары болып істеді. 
Соғыс кезінде құрылған Талдықорған облысы-
на әскердегі Сәрсеннің отбасын алып барған 
да Дәмеш. Сәрсен әскерден келген соң бала-
шағасын қолына тапсырып, Шолаққорғаннан 
шешесі мен сіңілісін (әкесі сол жақта )лген) 
к)шіріп алған. Апам да ел адамдарын к)п 
білетін, қонақжай, к)пшіл еді. Жаңарқадан 
келгендер соны пайдаланып, бұл үйге к)п кел-
ген. Ақмағамбет пен біздің әкей де 1947 жылы 
келгенде осы үйде қона жатыпты. Жаңарқадан 
келіп оқуға түскен біздің аталас туысымыз 
Бәдер деген қыз туған күнін осы үйде 
ұйымдастырды. Сол арқылы осы үйге мен де 
бірінші рет бас сұқтым. Дәмеш күндіз-түні 
қызметте. Ол кезде түнгі қызмет бар ғой. Апам 
жастардың сауығына араласпай, екінші 
б)лмеде жатты. Осы кеште мен �лияны 
тұңғыш к)рдім. 12-мектептің 9-класында 
оқиды екен. Бір к)ргеннен-ақ ішіме шоқ түсіп, 
кейін мектептен қайтатын кезде жолын тосып, 
киноға шақырып, біртіндеп бой үйрете баста-
дым. Айырылыса алмай, түннің бір уағына 
шейін қыдыратынбыз. Театр, киноға барамыз. 
«Ғашықтың тілі – тілсіз тіл, к)збен к)р де 
ішпен біл» демекші, іштей түсінісіп, дос болып 
жүрдік. Екі жылдан астам сыпайылықтың 
шегінен аспай, сыйластық. Бір жылдан кейін 
отбасы жағдайымен бе, әлде денсаулығын сыл-
тау етті ме, білмеймін, Қызылордадағы ағасына 
кетіп, сондағы педучилищені бітірді. Екеу-
міздің бір-бірімізге үйренісіп қалғаны мызды 
айрылысқан кезде байқадық. Оған жазысқан 
хаттарымыз куә. Телефонмен де жиі с)йлесе-
тінбіз. 1950-жылдың жаңа жыл қарсаңында ол 
Алматыға келді. Кездестік. Жаңа жылды 
студенттік достарымның ортасында бірге 
қарсы алдық. Шығарып салғанда бұрынғы 
әдептің бәрін аттап, бірінші рет құшақтап 
сүйдім. Жазда оқуын бітіріп келіп, ол медици-
налық институтқа түсті. Бірақ онда к)п оқи 
алмады. Fлі денелердің анатомиясын зерттеу 
үстінде шошынып, ауырып қалды. Дәрігерлер 
бір жылдық академиялық демалыс алуға кеңес 
берді. Бір жыл бойы бос жүрем бе деп болмай, 
ҚазПИ-дің география факуль тетіне ауысты. 
Енді жиі к)рісіп тұратын болдық. Ақыры құмар 
к)ңіл біртіндеп үгіттеп, І-курстың студентін, 
уыздай 18 жастағы қызды үйленуге к)ндірді. 
Уәделескеннен кейін ол ендігі жұмысты 
ағасымен таныстырудан бастады. Уәделі жерге 
Бәрімбекті ертіп келді. Ол да )зімдей студент 
екен. Заң институтында. Үшеуміз «Алатау» 
мейрамханасына (Горький-Красин к)шеле-
рінің қиылысында) бардық. Тамақ ішіп оты-
рып, әңгімелестік, таныстық. Бәрімбек әкесіне 
(Сәрсенге) айтпақ болды. �лия әкесі )лген соң 
осы кісінің қолында тәрбиеленген. Оны «папа» 
дейтін. �рі шешуші с)зді де сол айтады деп 
шештік. Шынында, Сәрсекең қызының беті 
б ұ р ы л ғ а н ы н  б і л г е н  с о ң  ш е ш е с і н  д е , 
қарындасын да к)ндіріп берді. Дегенмен, ер 
адам сияқты, )з ықтияры болмаса, оны-
мұныға к)не бермейтін Дәмеш біраз тулап ба-
рып басылды. Онымен с)йлесуге мен 2-3 сту-
дент жолдастарыммен (�меди Хасенов, Мұқаш 
Сәрсекеев, Нығмет Ғабдуллин) келдім. Елге 
хабар айтқаным жоқ. �кей зейнеткер, ұлғайып, 
жүріс-тұрысы ауырлап қалған. Fзі ауру. Олар-
ды әуре еткім келмеді. Дәмештің мінезін 
білетін Бәрімбек Жаролла Сағынтаев пен Фа-
зила Гумарова деген отбасылық достарын 
дайындапты. Дәмештің соғыстың алдында 
бірге оқып, тұрмысқа шығамын деп жүрген 

ректоры Ғалым Ахметов те, бас редакторы 
Ғали Орманов та менің мақалаларыммен та-
ныс адамдар болып шықты. «Айналайын, 
Серікжан, сені білеміз ғой, қаламың жүйрік 
баласың» деп Ғали ағам мені бірден қызметке 
алды. Мен проза редакциясына редактор бо-
лып жұмысқа кірістім. Аударуға бір кітап алып 
( В.Кавериннің «Ерлік мектебі» деген жинағы), 
оған алдын ала т)лейтін қаламақы алуға 
келістім. Жиған-тергенім бар, күнделікті 
шәкіртақым да әжептәуір,  азын-аулақ 
қаражаттың басын құрадым. Қалғанын қарыз 
алдым. Ол кезде бүгінгідей мейрамханалатып 
тойлау дәстүрі жоқ, Дәмеш )з үйіне жора-жол-
дастарын шақырды, біз баяғы т)ртеуміз 
(�меди, Нығымет, Мұқаш, мен) келдік. 
Ертеңіне 15-линияда 15-үйде, мен алдын ала 
жалдап алып қойған пәтерде тойладық. Ыдыс-
аяқ, киім-кешек, т)сек-орын дегендерді 
жатақханадан алдық. Карпенко деген комен-
дантымыз болушы еді, бір жарты әперіп 
қойып, айтқанымызға к)ндіре беретінбіз. Той 
болған жерде артық-кем ішіс болады. Біреулер 
ерте кетеді. Келісіп, ақшасын т)леп, 2-3 
таксиді байлап қойдық. Кейін қарыздарымды 
т)леп жүргенде, апам марқұм: «Осы балам 
ақылды, қарызданып қатын ал, қатының қалар 
жаныңда деген»  деп күлет ін.  С)йтіп, 
1950-жылдың 15 қазанында біздің некелік 
)міріміз басталды. Сәрсекең біздің әкейді 
біледі екен. Жас кездерінде бір елде қатар 
)скен ғой. Ол бір жағынан. Екінші жағынан, 
�лияны әкесінің кенжесі деп сыйлап, )зі 
тәрбиелеп )сіргені тағы бар, бізге қамқор бол-
ды. Тектілік деген жақсы ғой. Бірін бірі түсініп 
сыйласа білу де – сол тектіліктің белгісі. Бір 
жолы Сәрсекең Талдықорғаннан келіп, біздің 
үйде қонып жатыр еді, екі қарт адам есік қағып, 
менің атымды атап, кіріп келді. Таныдым. 
Жоғарыда айтқан, Жайма байдың тәркіленген 
балалары, немерелері Ақт)бе жағына жер 
ауып, содан тіршілік тауқыметімен сырғып, 
Фрунзеге келіп қоныстанғанын естігем. Сту-
дент кезімде Мүкейдің Құсайынын (Жаймадан 
Мүкей, �убәкір, Қасым, Рақымжан туады) 
елге барып жүрген жерінен к)ргем. Біздің үйде 
болған. Сол, қасында �убәкірдің Хамзе деген 
баласы бар – екеуі Алматыға келіп, содан мені 
іздеп соғыпты. Үстел басына отыра бергені сол 
еді, Хамзе т)рде отырған Сәрсекеңе үңіле бір 
қарады да: – Апыр-ай, сен Сәрсен емессің бе? 
Бар екенсің ғой, мен сені жоқ шығар деп ойла-
ушы ем. «Fрттен де бір түп ши аман қалады» 
деуші еді, – деп бас салып құшақтасып к)рісті. 
Бұлар да солай жас кезінде бірге )скен ғой. За-
ман айырып жіберген. 30 жылдан асқанда бірін 
бірі танып жатқаны. Үшеуі қатар т)сек салды-
рып, түнімен әңгіме соқты. Біз линиядағы 
жалдап алған б)лмеде үш айдай тұрдық. Сол 
тұста Дәмеш күйеуге шығып, күйеуімен бірге 
басқа үйге к)шті. Апамның қолына біз келіп 
кірдік. Біздің 7 жыл тұрған, үш баламыздың, 
)зіміздің құтты мекеніміз болған үйіміз 
К.Маркс к)шесіндегі 63-үй (кейін қайта 
н)мерлеп 75-үй болған)  кейін Арасан 
моншасының астында қалды. Апам сол кезде 
алпыстың шамасында екен, бірақ қуатты. 
Үйге, негізінен, )зі ие болды. Жарықтық, бір 
)згеше адам еді. Бізбен 36 жыл бірге тұрып, 
1986 жылы 96 жасында қайтыс болды. Соңғы 
бірер ай ғана т)сек тартып қалғаны болмаса, 
к)п салмағын салған жоқ. Арманы да сол еді. 
�лияға: «Саған бейнет болмасам, жарар еді» 
деп отыратын. Сол ұзақ жылдарда )з анамдай 
болып кетті. Қамқорым болды. �лиядан бұрын 
аузына мені алып отыратын. Араласып тұратын 
к)рші кемпірлер бірде: «Балаң ба?» десе «иә» 
депті. Екінші біреуі: «�лия келінің екен ғой» 
депті. Соны естіген �лия: «Сен немене мені 
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Жүз ақын жазып бітпеген,
Fлеңім, )зім күтпеген,
Ғайыптан жеткен жегіп с)з,
Жетіқат жерден к)ріп к)з...

С)з емес, сезім дегенім,
�лемді негіздегенім,
Санамды біреу байлаған,
Аттанды керуен ой маған...

Анық та басып, аттаған,
Құс ұйқы ойлар баптаған,
Аспанды түгел қаптаған
Ақ қар да жауды ақтабан.

Шабыты қысқан қарак)к
Жүйткиді жанып табан ет,
Құсқанатым-ау, керемет
Ауылға біздің қона кет.

Пайда боп жалғыз тамшыдан,
К)з ашпас тағдыр қамшыдан,
Жоғалып бітпей жан шыдар
Музаның демі аршыған.

Күн жақтан жеткен, жарығым,
Адамның бағы-ау уайымың.
Ағыстың қара қарымын,
Тулаған толқындарының.

Селдің де күші үдегей,
Мен к)лден ұшқан шүрегей.
Парасат туса бірегей,
Бабасы кім ол 
Күн емей?!..

ЕКІ ДҮНИЕ

Қалмаймыз-ау, кетеміз ғой бір күні,
Дір еткізіп к)к аспанның түндігін.
Суырылып жанмен бірге жанарым
Үзіледі -ау, жерден сонда кіндігім.

Құт ағатын құба-құба таңдардан,
Бұқтырмадан, қайыңдардан, талдардан.
Бәрін қиып, қимай мүлдем кетсем де,
Айырар кім мені адами ойлардан?..

Сағынышым, бет аларсың сен қайда?
Fлең қайда, жабысатын таңдайға.
Жараланған қарлығашқа су беріп,
Жем шашатын біреу жүрер торғайға.

Кірпік қақпай күн тебеді әткеншек,
Ай иіліп, басы жерге жеткенше,
Қайғысы мен қуанышын ұсынар
Шымылдығын жаппай )мір )ткенше.

Осы ғұмыр, осы уақыт, осы күн,
Бабалардың қалған қара қосымын.
Жұмақ к)ріп жұбанатын жанымның
Шексіздікте кездесетін досы кім?..

Қысқа күндей қымқырылған )мірім,
Қыздыратын сан қызықтың к)рігін.
Осы күнге жеткен ақиқаттарға
Неге менің к)ншімейді к)ңілім?

Жол к)рсетті сәби кезім кекілді
Үлгі болды,
Найзағайдың әрекеті )тімді.
Екі дүние ортасында тербелдім
Ғаламзаттың бір кесегі секілді...

ҰЛБИКЕ 

Басына қызыл жаулық байлаған, 
заты әйел болғанмен, айтыстың 
аламанында ерлерден еш жеңіліп 

к�рмеген, алдына қара салмас 
дүлдүл ақын Ұлбике �зін «моншақ 

жырдың иесі» деп атаған... 

Жаулығы қызыл үлбірек 
бір гүлді жұлған секілді.
Алақан жүрек күлдіреп,
Fмірдің )зі )кінді.

Мың )ліп, қайта сүйдірген
Уһілеп )мір ызғары.
Ұлбике тағдыр күйдірген
Қазақтың ақын қыздары.

Жуадай басып белінен
Жуанның қара қақпаны.
Ілгері, я кем боп к)рінген
�йелдің бала тапқаны...

Еңбектеп енген моншак – жыр
Қиылған қыршын – босаға.
Дойыр күйеуі жар сап жүр,
К)метін жері – Қособа...

Fлеңнің )рен жүйрігін
Басынан соғып )лтірген.
Жақтаған Байтан билігін
Дауасыз не бар, дертіңнен?

ҒАЛАМ БАҚШАСЫ

...Мына дүние тек емес күмбірлеген,
Бақшасынан ғаламның бұлбұл к)рем.
�р сәулесін аспанның мыңға балап,
Бар жақсысы тірліктің бір гүлдеген.

Мына дүние тұнады үйлесімге,
Жаңғырық пен жай оты үйлесуде.
Қатері к)п ақпарат мұхитында
Үміті үреймен бір күн кешуде.

Сендіреді күлімдеп таң баласы,
Fзін-)зі емдейді жан жарасы.
Суға кеткен кісіге қол созады
Жақсылықтың қаптаған жарнамасы.

Жұбатады жадырап жаз қабағы,
Адам рухы асқақтап бәз-баяғы.
Жар астында жатса да жалмауызы
Жалын атқан бір күнге мәз болады.

***
...Қоңыр салқын үнімен селеулердің
Сабыр сақтап даламда кемелдендім.
Сыбызғы үнді сазынан )леңі ескен
Менің жаным сарайы шеберлердің...

Тасты жарып шыққанда таудан шынар,
Ғажабынан тірліктің арман туар.
Күлімдесе кеудемде Күн суреті
Бабам менің қанымен салған шығар...

Бейкүнә шықтың к)зі ақық жасты,
Жалт еткен ғұмырымен бақұлдасты.
Дірілдеп сағағында қайран )мір
Қызыл гүл қара жермен жақындасты.

К)лдердің м)лт еткенде қарашығы,
Жайраған жасыл белдің жарасымы,
Жалғыздың жанына жара салған шығар 
Шатырлап найзағайдың тау асуы...

Алтайда бір ақын бар...
Бақытжанмен 2012 жылы республикалық «Шығыс шына-

ры» поэзия фестиваліне қонақ болып барғанда таныстым. Ол 
менің прозамды қалт жібермей оқып жүретінін, «Қоңырқаз» 
атты әңгімемді айтып, «Айгүл, сен адамдарды аямайды 
екенсің» дегені ойымда. 

Бақытжан Раисова шетте жүрген соң өзінің дер кезінде 
көрінбей қалғанына уайымдайтынын білдірді. Бақытжанның 
өлеңдегі қолтаңбасы арқалы ақындардың ешқайсысынан 
кем емес. Ұйқас қумайды екен, ақ өлеңге бейім, өзіндік 
дара үні бар. Меніңше, әдебиетте кеш қалдым, немесе шет 
қалдым деу артық. Атақ-дәреже нақ сөз өнерінде ештеңе 
шешпейді. Кімнің қандай биікте екенін мәртебелі жазуы 
біледі. Атақтың құзыры әрі кетсе он-жиырма-отыз жылға 
ғана жетеді. Сондықтан Бақытжанның кітабын, жаңа жыр-

ларын оқып отырып, оның көрінбей қалдым деп уайымда-
уы бекер екенін ұқтым. Қазақтың шоқжұлдыз үлкен ақын 
қыздарының қатарында Бақытжан Раисова бар екені даусыз. 
Ендеше, Құдайға шүкір, қазір тұрақты тіркеске айналған, 
Ақтөбеде Мейірхан мен Ертай, Семейде Тыныштықбек, 
Павлодарда Арман, Ақтауда Светқали мен Сабыр де-
ген анықтамалығымызға енді қос бірдей Бақытжанды 
қосайықшы! Өскеменде Бақытжан Раисова, Шымкентте 
Бақытжан Алдияр. Расында қазақ жерінің аумағы кең ғой, 
бұл тізімге мықтап енетін таланттар әлдеқайда көбірек! 

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА, 
жазушы, мемлекеттік «Дарын» 
жастар сыйлығының лауреаты

Бақытжан 
РАИСОВА

МЕН НЕГЕ?

Келемін, келеді толқынмен жарысып 
қобыздар,
Екіге жарылған ежелгі қыпшақ пен
оғыздар.
Мен неге тарихтың түбінен қозғалдым
Мендік зар неге ылғи болашақ алдында
қарыздар?!

Желден к)л суырған сен
 «Қараторғайым»,
Серінің к)зіндей )леңде
бар уайым.
«Сарыарқа» күйінен ж)ңкіген
тұлпарлар
О неге, тірейді елге кеп 
маңдайын...

«Ақтеңіз» жағасы, қаңқылдап
 қаз үні,
Ахметтің ақтайды жазықсыз
 «жазығын».
Міржақып оятқан қазақтың 
айыбы –
Болад та тұрады менің де 
айыбым.

Мен неге тереңдеп кетемін Мағжанды
 оқысам,
Тіл деген – қайғыда жаңғырар 
аты сан.
Бостандық барысы, 
жалғыздың намысы–
Батыр Баян боп мыңдаған қалмақпен 
атысам.

Мен неге жылаймын Желтоқсан жырына,
Мұң шағам жарылып тұратын 
Туыма
Алқак)л сұламадан Азаттығыма
Кеп жеткен не деймін Тәңірдің сынына?

Астанам, тастаман тіл-к)здің сұғына,
Алпауыт алмасын к)зінің қырына,
Маңдайы шылқыған байлықтың
Айналып кетпейін рухани құлына.

Күләштай Мәскеуде сайраймын
бұлбұлдай,
Мәншүк боп дұшпанға түйілем қырғидай,
Мен неге тіл үшін күрескім келеді
Қазақтай халықтың сағын сындырмай...

АҚЫННЫҢ ЕКІНШІ АТЫ 

Шебер сызған ақ жолына оюдың
Оймақ жырым ой-тамшы боп т)гілдің.
Алла атымен тіл ұшына оралды
Қарапайым пәлсапасы )мірдің.

Таң алдында таңдайыма қонақтап,
Екінші рет... жаралады с)з аппақ.
�лдиіне б)леп ана тілінің
�лем үшін құндақ жырын таратпақ.

Құдіретімен алқап туып-)скен жер,
Арыздасты аспан жаққа к)шкендер.
Патша сарай, жер кепені желпіді
Қос қанаттың суылынан ескен жел.

Елші деген екінші атқа табындым,
Жер мен к)ктің арасында сабылдым.
К)рінбейтін жыр жолдарын оқыдым
Жәудіреген жанарымен сәбидің.

Біртуарға баға бермей кім тұрар,
Бақыт демей, қарт жыраудың Қайғысын.

Жарастырып мәңгүрттіктің кепешін
Б)где тілде шүлдір- шүлдір етесің.
Петр патша болжамынан асырып,
Анналардың тілін туың етесің...

Теріден де )ткен еттен, сүйектен
Баба, ата, әке солай шыр еткен...
Fзгертпей-ақ тұрып жатсың әлі күн
Қала атауын Павел-жанға сый еткен.

Желмаямен жұмақ іздеп Арлысы,
Молығыпты мейірімге бай кісі.
Айырылған Асан берген жерінен
Қабат-қабат ... Ақан сері Қайғысы.

Табанымнан жер к)шкенде , сырғып Ай 
К)п екен деп к)лдеріме құйды лай.
Қарашекпен – қасіретім кетпеген 
Мына уақыт, неге тұрсың зырғымай?!

ТАҢҒАЛУ

Таңғалдырып келеді
Гүлдің бүршік жарғаны, 
Оттың лаулап жанғаны,
Мейірімді кей жанның
Үмітіне бүктеліп,
Үлбіреген Ай жаны.

Таңғалдырып келеді
Сылдыраған бұлақтың
Су құлаған аңғары
Адамзаттың күн сайын
Биіктеген ойы мен
Аласарған арманы.

Таңғалдырып келеді
Шындықты шыр айнала қуып,
Бозаға б)рткен бозымдай
Тұлпарға мінген Жалғаны
Тақтан түсіп тарланы
Адам азайып қалғаны.

Таңғалдырып келеді
Тәтті алма болмай таңдауы
Ақша болып қалғаны
Ойыншық қағаз к)п жасап
Сейфке мықтап салғаны
Жан иесін )ктем боп,
Fлінің билеп алғаны...

Таңғалдырып келеді
Қара түнді қақ жарып
Жұлдыздардың жанғаны
Кие тұтар кісілік
Жұмақ болар )мірден 
Тозақ жасап алғаны...

***
Аспан мен жер арасында 
Ала г)р мені, Тәңірім,
Жердің қара қабырғасында 
Болмаса деймін қабірім.

Қайыңның ізгі к)ркімен
Бір қиял мәңгі тірі етін,
Күн туар ма еді еркімен
Жап-жарық жаным күлетін...

Құбылып с)здің түсі мың,
М)лдірек күйден не қалды?
Құнды ойын ұрлап кісінің
Құйрықты жұлдыз жоғалды.

Алтайда жүз жыл бағып Ай қабағын,
Суреткер бола алмасам таңғаламын.
Бұтағын қарағайдың шайқап )скен
Кербұғым, Кәусар текті Кермаралым. 

Жұтынып жұпар шашса )рден шынар,
К)рем деп к)здің нұры к)рден тұрар.
Қарығып к)ркемдіктің құдіретінен 
Қамығып талай шебер )лген шығар?..

XМІР

Мына жарық жалғанда 
Кетпесін деп арманда,
Біреуге ырыс, бақ берген,
Берекесін ап берген
Fмір, )мір, )мір – ай.

Оянсын деп ойсызға
Қаптаған қайғы, мұң берген.
Айылын жимас арсызға
Оқ боп тиген сұр мерген.
Fмір, )мір, )мір – ай.

К)ше кезген бал ашып,
Қасиет кетіп тектіңнен.
�ділет жолдан адасып,
Ақты бір қара деп білген.
Fмір, )мір, )мір – ай.

Үйлесіп ағың к)гіңмен
Жайнап бір тұрса сары Күн.
К)ктемнің гүлін т)гілген
Аязыңмен қарыдың.
Fмір, )мір, )мір – ай.

Арманның атын талдырып,
Жүк арттың нардай сенімге.
Жаһанда жалғыз қалдырып,
Жақсыны қиған )лімге.
Fмір, )мір, )мір – ай.

Үмітін жанның үздіріп,
Шоққа да бастың табанын.
Соңында қалған ізгілік
Жаудырап маған қарадың...
Fмір, )мір, )мір – ай. 

Жақсылық к)шкен дариямен
Жамандық қатар ағады.
Данышпан )мір – қариямен
Бір мыстан кеті-і-іп барады.
Fмір, )мір, )мір-ай!

АСАН ҚАЙҒЫДАН 
АҚАН ҚАЙҒЫҒА ДЕЙІН...

Азияның к)з жасында кеппеген –
Ізгіліктің іздеріндей текті )лең
Қайғы туар қорлығынан зорлардың
Түсінбейді )з басынан )тпеген.

Қайнамаса тұра алмайды кек деген
Ғасыр бойы ұстасаң да еппенен...
Қазақтарды түсінбейді басқалар
Іргесінде – ін қазады )ктем ел. 

Гүлжазира іздегенде бабамыз,
Кеуде керіп жатыпты ғой даламыз.
Илеуіне иі болған санамыз
Fзге тілге бауыр басып барамыз.

Тең етем деп қоңдысы мен жарлысын,
Жапа шекті жаһаныңда қай кісің?

�л-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультетінің «Баспагерлік-редак-
торлық және дизайнерлік )нер» кафедрасының ұжымы аға оқытушы, «�л-Фараби» теле-
радио кешенінің директоры Дәурен Мақсұтханұлы Мұхамеджановқа әкесі 

МАҚСҰТХАННЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к)ңіл айтады. 

«Қазақ радиолары» ЖШС Қасым Қайсеновтің келіні, Қазақ радиосының ардагер 
операторы 

Гүлбақыт ҚАЙСЕНОВАНЫҢ 
ұзаққа созылған науқастан дүние салуына байланысты марқұмның отбасына, туған-
туыстарына қайғырып к)ңіл айтады.

Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университетінің ұжымы эконо-
мика ғылымының докторы, профессор, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі 

Ғабдығапар Сағитұлы СЕЙТҚАСЫМОВТЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-туыс, жақындарына қайғыларына 
ортақтасып к)ңіл айтады.

БӘРЕКЕЛДІ! 

АТАДӘСТҮР

Жақсылық жасауды әдетке айнал-
дырған кәсіпкер осы уақытқа дейін 
тұрмысы т)мен, аз қамтылған, к)п 
балалы отбасыларды азық-түлікпен 
қамтамасыз етіп отырған. Осыған дейін 
кәсіпкер тұрақты түрде қалалық қайы-
рымдылық акцияларына, мүмкін дігі 
шектеулі балалардың қойған кон-
церттеріне қатысып жүрген. Осын-
дай ізгілікті шараның басы-қасында 
жүріп, сегіз баланың анасы Индира 
Қарабекованың отбасымен танысқан. 
Қала маңындағы саяжайда жалдама-
лы үйде тұрып жүрген отбасын мере-
ке қарсаңында «Статус» ойын-сауық 
кешеніне шақырып, дастархан жайып, 
қонақ етті. Баспана тауқыметін тартып 
келген отбасына атымтай жомарт азамат 
тосын сый жасап, жылы да, жарық үй 
сыйлап, бүлдіршіндерді шаттандырды. 

– Қарабековтер отбасын біраз 
уақыттан бері  білемін.  Үйлеріне 
келген сайын лайықты )мір сүруге 
жағдай жасалмағанын байқайтынмын. 
К)п балалы ана перзенттеріне )те 
жақсы тәрбие берген. Алайда баспа-
на мәселесімен қиналып жүргендігін 
к)ріп, балалардың болашағы жарқын 

Талдықорған қалалық к)псалалы 
ауруханаға ұлттық киіммен бір топ театр 
ұжымы ән салып кіргенде ем алушылар 
ыстық ықыласпен қарсы алды. Қыдыр 
ата ақ батасын арнап, елімізге амандық, 
жерімізге  тыныштық,  құт-береке 
тіледі. �желер тәттіден шашу шашып, 
)нерпаздар )нерлерін ортаға салды. 
Науқастармен т)с қағыстырып, амандық-
саулық сұрасып, айдан аман, жылдан есен 
шыққандарына шүкір етті. К)пшілікті 
қуантып, алғыс арқалаған ұжым )кілдері 
облыстық балалар ауруханасына келді. 
Қуаныштан бал-бұл жанған періштелер 
алақандарын жай ып, бата алып, тәттіге 
қарық болды. Т)сек тартып жатқан 
бүлдіршіндерге тәттілер таратылып, 
тілектер айтылды.

 – Наурыз мерекесінің алдын-
да айрықша аталып )тілетін бұл салт 
х а л қ ы м ы з д а  е ж е л д е н  б а р .  О л  А й 
мен Үркердің тоғысар мезгіліне тура 
келетіндіктен, кей жерлерде «тоғыс» 

болғанын қаладық. Сондықтан На-
урыз мерекесінде бұл шаңыраққа 
ерекше тосын сый жасауды шештік. 
Ұлыстың ұлы күнінде періштелер )з 
шаңырақтарында наурыз к)же ішіп, 
шаттанып жүрсе деген ниетіміздің 
орындалғанына қуаныш тымыз, – дейді 
Асқар Біләлов.

Үш б)лмелі пәтер ж)ндеуден )ткен 
және жартылай жиһаздалған. Жарық 
әрі кең үйге қадам басқан анасы мен 
балаларын кәсіпкердің анасы шашуын 
шашып, ақ батасын беріп қарсы алды. 

Ерекше сый-құрметке разы болған 
к)пбалалы ана қуаныштан к)зіне жас 
алып, алғыс айтты.

–  Ш а ң ы р а қ  к ) т е р г е л і  б е р і 
) з  ү й і м н і ң  б о л ғ а н ы н  а р м а н д а -
дым. Бірақ бәріміздің тілегіміз тез 
арада орындалады деп ойламадық. 
Fмірде шынымен де қамқор жандар 
к)п. Біздің )міріміз к)рген түстей 
)згерді. Қиыншылықта )мір сүріп 
жүргенде, қайырымды жанның қол 
ұшын созғанына ризамыз. Енді ба-
лаларым жеке б)лмеде ұйықтайтын 
болады. Бұл жақсылықты ешқашан 
ұмытпаймыз. Жаратқаннан жақсы 
адамдардың амандығын тілеймін. 
Асқардың жасаған жақсылығы үшін 
аналық жүрегіммен алғыс айтамын, – 
дейді к)пбалалы ана.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

д е п  а т а л а д ы .  А л  е л і м і з д і ң  б а т ы с 
облыстарындағы жұрт оны к)рісу, яғни 
амал деп тойлап келеді. Айта кетейік, 
к)рісу бір күнмен шектелетін мереке емес, 
ол наурыздың 14-інен басталып, айдың 
соңына дейін жалғаса бермек, – дейді 
Алматы облыстық мәдениет, мұрағаттар 
және құжаттама басқармасының б)лім 
басшысы Т)леужан Ғұмаров.

Талдықорғанда алғаш рет тойланып 
отырған Амал күні – жақсылыққа толы. 
Мұндағы мақсат – Елбасының «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы аясында бары-
мызды бағамдап, жоғымызды түгендеп 
жатқан, бүгінгі күнде ұмыт бола бастаған 
осындай қазақи салт-дәстүрімізді қайта 
жаңғырту.  Осы арқылы жастарды 
тарих тан тағылым алып, тілін, дінін, 
әдеп-ғұрпын, салт-дәстүрін сақтауға 
тәрбиелеу.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

Көп балалы ана үйлі болды

Көрісу – Наурыз көркі

ЖАҢА КІТАП

Осындай атпен Алматыдағы 
«Тоғанай Т» баспасынан жуыр-
да оқырмандар қолына тиген 
кітапқа (Құрастырғандар: за-
йыбы Зинаханым Күнешқызы 
мен Қайсар �лім) топтастырыл-
ған белгілі ғалым, жалынды 
к)семс)зші, талантты жазу-
шы Сапабек �сіпұлының )мірі 
мен шығармашылығы туралы 
замандастарының жазбалары жүрек 
дірілін қозғайтын шыншылдығымен 
қастерлі. «Жер!» деп соққан жүрек – 

Қазақ елінің мұңы мен мұратын, 
үрейі мен үмітін, қасіреті мен 
қуанышын, аңсары мен ар-
манын жырлаумен 92 жыл 
лүпілдеген екен! Ұзақ ғұмыр! 
F н е г е л і  ) м і р !  Қ а з ы  н а л ы 
тағдыр! Қазағы барда Сапабек 
�сіпұлының  есімі ұмытылмақ 
емес!

Бұл естеліктер кітабымен та-
бысу – қазақтың к)рнекті қаламгері, ұлт 
жанашыры Сапабек �сіпұлының )шпес 
рухымен қауышу!

«Жерім!» деген ер еді...
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Міне, осыдан-ақ тоғызқұмалақ ойы-
нында, отаудағы және ұтқан-ұтылған 
құмалақ есебінде бір тылсым сыр жат-
қанын аңғару қиын еместей. 

Қариялардың айтқанын қо рытсақ, 
тоғызқұмалақ ойнаушы жұлдыз намалық 
болжам жасаймын десе, санада (ойда) 
ұтқан құмалақ пен отаудағы құмалақты 
бір бәйтерек немесе үш бұрышты пи-
рамида тәрізді бейнемен есептесе ке-
рек. Мысалы, ұтып алған құмалақты 
бір пирамиданың бойына әуелде үш 
б)лікке б)леміз. Ең биіктегі жалғыз 
құмалақ пирамиданың ту  басын -
да тұрады. Бұл – бәйтерек басындағы 
адамның шыбын жаны, ал бес құмалақ 
пирамиданың ортаңғы б)легінде тұрады. 
Бұл – тіршілік заңдылығы, ғұмыр кешу. 
Ал тоғыз құмалақ, пирамиданың тағаны 
– қара жер, яғни )ркениеттің )сіп-
)нуі. Осы тәртіп бойынша қара жер 
анадан )сіп-)нген тіршілік иелерінің 
тірлігі мен дүниеден )туі аралығындағы 
құбылыстарды математикалық күрделі 
формулаға салып, есеп жүргізсе керек. 

Осы қағида арқылы ұтып алған 
құмалақ – әлгі )сіп-)нудің тұрағы пи-
рамида тағандағы тоғыз құмалақ бол-
са, ортадағы бес құмалақ – тірлік, )мір 
заңдылығы, жоғарыдағы жалғыз құмалақ 
– сыңар қалу немесе шыбын жан негізінде 
есептеледі екен. Fйткені тұтас бес отаулы 
тақтадағы 90 құмалақ осы тәртіппен бір 
пирамиданың бойына шақ келіп тұрғанын 
байқаймыз. 

Т о ғ ы з қ ұ м а л а қ  о й ы н ы  м е н 
жұлдызнамалық қағидаға сүйеніп, 
е р т е ң д і ,  ғ ұ м ы р д ы  б о л ж а у  қ а з а қ 
мифологиясындағы мына бір аңызбен 
үндесіп тұрғандай: «Жер астында теңіз, 
теңізде жайын балық болады. Балықтың 
үстінде к)к )гіз тұрып, сол к)к )гіз қара 
жерді екі мүйізімен к)теріп тұрады. Ал 
қара жердің үстінде жалғыз бәйтерек 
)седі. Оның жапырақтары бұл дүниедегі 
пенделердің санымен бірдей және әр 
пенденің есімі жапырақта жазулы тұрады 
екен. Қай жапырақ сарғайып түссе, сол 
жапырақта есімі бар пенде дүние са-
лады. Ал сарғайған жапырақ шыбын 
болып бәйтеректің басында жыл бойы 
ызыңдайды да тұрады. Дүниеден )ткен 
адамның жетісі, қырқы, жылы )теліп 
болған соң, әлгі шыбын к)к аспанға не-
месе тағы бір дүниеге ұшып кетеді».

Иә, бұл – ғұмыр заңдылығы. Оған 
мойынсұнасың. Fйткені бұл да халық 
этнографиясындағы: «Қаралы болған 
үйдің шаңырағына қара ту немесе қара 
шашақты найзаны шаншып қойып, 
аруақтың жетісі, қырқы, жылы )ткен 
соң оны түсіріп, қара қазан т)ңкеріп, 
жылдығына ат сойып, тұл түсірген соң 
ғана әлгі марқұмның шыбын жаны сол 
қара ту немесе қара шашақты найзадан 
)рлеп барып к)к аспанға, болмаса тағы бір 
дүниеге ұшып, тағы бір тірлікті бастайды» 
дегенмен де үндесіп жатқандай. 

Тоғызқұмалақ пен халық мифоло-
гиясы, салт-санасы бірін-бірі қайталап 
жатқаны осыдан да байқалады. 

ҚОРЫТЫНДЫ 

Жинақтап келгенде, тоғыз құмалақты 
тек ойын деп қабылдау қате. Оның 
адамдардың ойлау жүйесін есейтуге 
арналған, тіршілік дүниесіндегі ашыл-
май жатқан жаратылыс сырын білуге, 
ашуға талпынған мақсатының биіктігін 
байқауымыз қиын емес. 

Тоғызқұмалақ – халқымыздың этно-
графиясының шоқтығы. Осы ойын 
арқылы ұлтымыздың тарихын, дәс түрін, 
жалпы ойлау жүйесін әспеттеп, бас-
қаларға танытуға болады. Сондықтан, 
тоғызқұмалақты тек ұтысу, айналдырып 
құмалақты жүру қағидасымен шектелетін 
немесе бір қалыпты ойын түрі емес, 
бірнеше түрлі қалыппен ойналатын, әр 
қалыптағы ойынның )зіндік дәрежесі бар 
екенін, осы дәреже арқылы ойнаушының 
мәртебесі анықталатынын, ата-баба-
ларымыз армандаған әлемнің құпия 
сырын ашудағы озық )нер құралына 
айналдыруы мыз керек. 

Тоғызкұмалақ ойынының тари-
хын, маңыз-мақсатын жоғарыда шама-
ш а р қ ы м ы з  ж е т к е н ш е  т ү с і н д і р д і к . 
Т і п т і  о й ы н н ы ң  б і р н е ш е  т ү р і  б а р 
екенін дәлелдегендей болдық. Енде-
ше, біз осындай ойынымыз тұрғанда 
«түркітектес ұлттардың тоғызқұмалақ ой-
ындарын ортақтастырып, заман талабына 
үйлестіріп, халықаралық деңгейде ойна-
латын ойын түрін жасадық» деп, ойын 
мәртебесін керісінше т)мендетіп алған 
жоқпыз па деген ой туады. Себебі әр ұлттың 
)зіне тән салт-дәстүрі бар. «Түркітектес 
ұлттар тұтастығы» дегенімізбен, олардың 
кейбірі к)шпелі тірліктен ерте қол 
үзген, тағы бір шоғырының )мір сүру 
бағыты, географиялық ортасы басқа 
болғандықтан, олардағы тоғызқұмалақ 
о й ы н д а р ы  у а қ ы т т ы ң  ж ы л ж у ы м е н 
)згеріске ұшырағандығы, тіпті мінезіне, 
қоғамына қарай )згеше болуы ғажап емес. 
Ал біздің халқымыздың тоғызқұмалақ 
ойынын жоғарыда айтқанымыздай, әлі 
зерттей алмай отырып, халықаралық 
деңгейдегі ойынға қосу асығыстық 
с и я қ т ы .  С е б е б і  ә л і  з е р т т е л м е г е н 
ойынымызға )зге халықтың ережелерін 
енгізіп, оларға жығыла кетуімізден 
ендігі ұрпақтың менталитетіне нұқсан 
келтіріп алмаймыз ба? Шынын айтқанда, 
)зіміздегі құндылықтың деңгейін танып, 
басқалардың қабылдауына таңа білсек 
қана, ұлт мәдениеті мен тарихын әйгілей 
түсуге болады.

Баяхмет ЖҰМАБАЙҰЛЫ

1992 жылы тоғызқұмалақ ойынын зерттеу мақсатында Алтай, 
Еренқабырға, Боғда жерлеріне барып, елу шақты қариямен 
тілдескен едім. Олар ойынның бірнеше нұсқасы бар екенін 
айтты. Соның ішінен балалардың үйренуіне оңай түрін таңдап, 
халқымызда осындай ойын түрі бар екенін көрсету үшін 1996 жылы 
отыз балаға үйреттім. Шыңжаң телеарнасынан «Қазақ балаларының 
байырғы ойындары» бағдарламасында 120 ойын түрін көрсеттім. 
Енді осы уақытқа дейін тоғызқұмалақ ойынына қатысты азды-
көпті білгенімді оқырман назарына ұсынып отырмын.

ОЙЫННЫҢ ТАРИХЫ

Тараздағы қазба жұмыстары кезінде 
Х-ХІІ ғасырларға жататын Fрнек қаласы-
нан тоғызқұмалаққа арналған мүсіндеме 
шыққан. Бұл – біздің қолымыздағы 
тоғызқұмалақ жайындағы ең к)не дерек. 

Ал Алтай қазақтарының Қытай елі 
комунистерінің азаттыққа жеткен 1949 
жылдарға дейін ордада ойнағанының 
сыртында, тоғызқұмалақ қойшылар дың 
да қызыға ойнайтын ойыны болғаны 
анық. Сондықтан ойын тәртібін білетін 

тақталары к)бінесе бес-бес отаудан, 
екі жағында он отау болып келеді. Екі 
қазанды қосқанда он екі шұңқырлы 
қалып болады екен. «Осы отаудың 
әрқайсына тоғыз құмалақтан, бес отауға 
қырық бес құмалақтан, он отауға тоқсан 
құмалақ түседі» дейді Күрті ауылының 
тұрғыны 78 жастағы Ердіқан қария 
мен Жеменей ауданындағы 69 жастағы 
Таңысқан қариялар. 

Ал К)ктоғайдың Дүре ауылында 
76 жастағы Насиқат пен 61 жастағы 
Тұрдықан қарияның айтқанына сүйенсек, 

«Тоғызқұмалақ ойыны ойнаушының 
шеберлігіне байланысты. Fйткені 

ойын мен ауа райын болжау, 
маусым, амалдар арқылы 

т ) р т  т ү л і к  м а л д ы ң 

ауылына қарасты Fндірқара деген жерде 
халық әндерін нақышына келтіріп айта-
тын адамдар к)п еді. Тоғызқұмалақтан 
хабары бар Түріспек деген 66 жастағы 
ақсақалмен )рісте кездесіп кеңескенімде, 
тоғызқұмалақтың жоғарыдағы үш түрлі 
қалыппен үш мазмұнда ойналатынын 
құптай келіп, «Жоғарыдағы бес отау-
лы ойындағы 45 құмалақты – «Ердің 
жасы», 2-жеті отаулы 63 құмалақты ойын -
ды – «Пайғампар жасы», 3-тоғыз от-
аулы 81 құмалақты ойынды – «Құдай 
берген қарттың жасы» деп, ойынды 
бастағанда тілек айтқанын негіздей келе 
тоғызқұмалақ ойыны әдеттегі ойын ғана 
емес, онда жоғары )релі философия, этно-
графия және тарих жатқанын аңғарамыз. 

ТОҒЫЗҚҰМАЛАҚ 
ОЙНАУ

Тоғызқұмалақ ойнауда әуелде ойын-
ды кім бастайтынын келісіп алу керек. 
Ежелде оны былай анық тайды екен: екі 
қойшы ойын тақтасын әзірлеп алған соң, 
біреуі бастап бас бармағының тырнағына 
бір құмалақты іліп алып, аспандатып 
шертеді. Қайсының құмалағы отауға 
(шұңқырға) дәл түссе, сол бірінші бо-
лып жүріс бастайды. Аспанға құмалақты 
шертерде «Ау, бәле, аспанда құмалақ, 
с)йлерсің бір ғажап» немесе «Ақ с)йлеп, 
әділ бас», «Құмалақ емес, қырық ш)птің 
басы, әулие-әнбилердің дұғасы» деген 
тілектер айтылады. 

�р ойыншының к)ңілінде қарсы-
ласын қалай ұтатыны ж)нінде есеп болуы 
керек. Ойынды оңнан солға қарай айнал-
дырып жүреді. Ал отаудағы құмалақты 
алғанда орнына бір құмалақ қалдырып 
отырады. Отауға құмалақ қалдырғанда 
«Май тастадым» немесе «Қор таста-
дым» дейді. Екі құмалақ отауда тұрса 
«Қосақ» немесе «Қоспа қостым» дейді. 
Үш құмалақ болғанда «Сиыр немесе қой 
желіндеді» деп, бір құмалақты отауда 
қалдырып, екі құмалақты алып, екінші 
отауға к)шіреді. Екінші отауда да к)шіп 
барған құмалақпен солай үшеу болса, 
екеуін алып отырады. Жүруші байқамай 
отаудағы құмалақ санын т)рт құмалаққа 
шығарып алса, қарсы жақ байқап оты-
рып, «Арамза туды» деп, түкіріп үш 
құмалақты алып алады да, )з отауына 
салады. Қарсы жақ әлгіндей «Арамза 
туғанды» ұтып алып )з отауына салғанда, 
отауындағы құмалақ алтыға жетсе «Қора 
толды», жеті құмалақ болса «Ел к)рді», 
сегіз құмалақ болса «Құдай берді» деп, 
тоғызға барғанда отаудың бетін жауып 

қояды. Бұл «Отау толды», «Отау байыды» 
болады. 

О й ы н н ы ң  т а ғ ы  б і р  ш а р т ы : 
жоғарыдағыдай түкіріп алынған қоспа 
жиналған отауды әрбір жүрісте аттатып 
отырады. Яғни ол отауға құмалақ тастауға 
болады, бірақ құмалақ алуға болмайды. 
Егер қарсы жақ ол отаудан байқамай 
құмалақ алып қалса, «Сұғанақ» болады 
да, )зінен үш құмалақ ұттыруы керек. 
Бұл кеткен үш құмалақ «Қуғын» неме-
се «Ауыс» деп аталады. Ойын соңында 
ұтылып қалса, жауып қойған отаудағы 
тоғыз құмалақ екінші жаққа түгелдей 
«Олжа» немесе «Жеңіс» болып беріледі. 

Тоғызқұмалақ ойыны осылайша ой-
налып келіп, ең соңында үлкен қазандағы 
құмалақтар саналады. Бұл кезде меншікті 
45 (63, 81) құмалағынан артық ұтып алған 
құмалақтың саны есептеледі. Бір құмалақ 
артық болса – лақ, қозы; екі құмалақ – 
ешкі, қой; үш құмалақ – қозылы қой; 
т)рт құмалақ – іріқара; бес құмалақ 
– жетегімен жеті делініп, қарсы жаққа 
қарыз болып отырады. Егер де ұттырған 
құмалақ жүзге жетсе «Айғыр үйір», «Тоғыз 
тоғанақ», «Қоралы қойымен» ұтылған 
болады да, қорасы құрғап, ұтылыстың 
айыбын және т)лейді. Ал жүріс барысын-
да қарсы жақтың 45 (63, 81) құмалағын 
екінші жақ ұтып кетіп, қарсы жағының 
қазаны құрғап қалса «Қатын )лген» бо-
лып, екінші бұл әріптесімен ойнамауға 
уағда беріп, қарсыласын мойындауы 
керек. 

ОЙЫНМЕН МАУСЫМДЫ 
ҚАЛАЙ ЕСЕПТЕЙДІ?

К)ктоғай ауданының Қаратұңке ауы-
лында 73 жастағы Керейбай, 67 жастағы 
Боғыдахан, 57 жас тағы (бақсы) Ікендердің 
1994 жылғы дерегіне сүйенсек, ежелде 
тоғызқұмалақ ойнап, бір маусымдағы 
тоғаулар мен апталардың арасынан есеп 
айырып, «Алда боран-шашын бола ма, 
амалдарда )згерістің жайты қандай, 
апаттың белгісі бар ма?» деген сауалдарға 
болжам жасайтын. 1993 жылы Тоқтыбай 
қария да «әр маусымдағы ауа райы, апат, 
малдың күйі жайында тоғызқұмалақ ой-
наушылар есептеп нақ с)йлейді» деген 
еді. 

Яғни тоғызқұмалақта математи ка лық 
есеп арқылы маусымдарды, ай, амал, 
тоғауларды есептей келіп, ауа  райын 
болжау, негізінен, отауларға түскен 
құмалақтар мен ұтып алған құмалақтар 
арқылы жасалатын к)рінеді. Мысалы, 

бес отаулы тақтадан 1-қазан – )з алдына 
бір маусым, 2-отау – әр күннің, аптаның 
басы «Бастаңғы», 3-отау – тоғаулар, 
4-отау – амалдар, 5-отау – бір ай, 6-отау 
– бір апта, күн немесе айналымға түсетін 
тоғыз күн негізінде ойналады. Осы 
арқылы аптаның басын «Бастаңғы» деп, 
ойынды осыдан бастайтын к)рінеді. 

ОЙЫН АРҚЫЛЫ ЖҰЛДЫЗНАМА 
ЗАҢДЫЛЫҒЫ МЕН 

ТІРШІЛІК-ТІРЛІКТІ БОЛЖАУ

1992 жылы Жеменей ауданында Бұқат 
деген ақсақалмен жолықтым. Ол кісі 
тоғызқұмалақ ойыны арқылы жұлдызнама 
ашып, адам ғұмырының бақыты мен со-
рын болжауға болатынын айтты. Ал 1993 
жылы К)к тоғайдың Күрті ауылында 
Ердіхан және Fндірқара )ңірінде Зар-
лыхан деген жетпісті еңсерген қариялар 
Сымғазы деген ойыншының болжамы 
туралы айтып берді. 1942 жылы бақсы 
Сымғазы тоғызқұмалақ ойнап, соңында 
«Ел бүлініп, ер дүрлігіп, қатын шулап, мал 
тулайтын болды» депті. Қайдан білгенін 
сұрағандарға, «тоғызқұмалақ айтып тұр» 
деген екен. Сол жылы жаугершілік бо-
лыпты.

Тоғызқұмалақ 
тақтасының түрлері.

«Көзтимес» 

«Құлақ естімес»

«Үндемес»

«Көкпен үндес»

аман-жаман болуы сияқты болжамдар 
айтылады. Ойын барысында осындай 
болжамдарды шеше алған адам нағыз 
ойын т)ресі болады» дей келіп, ойын 
тақтасы бес отаулы, жеті отаулы, тоғыз 
отаулы болып бір-біріне ұқсамайтынын 
айтады. «Мұнда бес отаулы тақтамен 
ойнайтын ойынмен мал жайын, жеті 
отаулы тақтамен ауа рай ын,  ал тоғыз 
отаулы тақтамен болашақты болжап 
ойнайды» дейді. 

1994 жылы К)ктоғай ауданының 
Тұрғын ауылында 65 жастағы Мұтәліп, 
61 жастағы Жамыған, 52 жастағы Нәбій, 
Қаратұңке )ңірінде, 67 жастағы Же-
тей және Қарабұлғын ауылында 68 
жастағы Турашбай бастаған қариялармен 
жолықтым. Олар да тақталардың әртүрі 
болатынын айта келе, бес отаулы тақта 
– тайынша ойын, жеті отаулы тақта – 
жылқы ойын, тоғыз отаулы тақта – атан 
ойын деп аталатынын айтты. Құма-
лақшылар әуелде тайынша ойынынан 
бастап жетілу арқылы атан ойынымен 
танылатын к)рінеді. 

Суреттегі  «К)зтимес» тақтасы-
мен жұлдызнамадан хабары бар, адам-
дардың ғұмырын, тіпті жара ты лыстық 
құбылыстардың сырын білетін ең же-
тіскен болжампаз; «Құлақ естімес» тақ-
тамен маусымды, амалды, жыл қайы-
рып, тоғауды білетін; «К)кпен үндес» 
тақтасымен жұлдызнаманы с)йлете ала-
тын, аспан тәңірінің тілін, жер тәңірінің 
үнін білетін ойыншылар ой найды екен. 
Ал «Үндемес» тақтасы – ең қара пайым 
түрі. Онымен кез келген адам ойнай 
береді.

Жоғарыда айтылған 5, 7, 9 отаулы 
үш түрдегі ойын тақталарының ережесі, 
ойнап жететін к)мбесі әртүрлі болады. 
Мысалы, тоғызқұмалақ ойынындағы 
бес отаулы тақтаға тоғыздан құмалақ 
әзірлегенде он отауға тоқсан құмалақ 
салып ойнап, бір маусымның тоқсан 
күніне таласу арқылы, осы маусымдағы 
ауа райы, малдың жай-жағдайын есепке 
салады екен. 

Ал жеті отаулы тақтаға бір жағына ал-
пыс үш құмалақтан, жиыны 126 құмалақ 
салып ойнауда амалдар мен тоғаулар 
арқылы ауа райын болжайды делінеді. 

Тоғыз отаулы тақтаның бір жағына 
тоғыздан 81 құмалақтан, он сегіз отауға 
162 құмалақ салып ойнау жоғарыдағы екі 
тақта ойынынан күрделі болып, нағыз 
жұлдызнама қағидасы мен адам )мірін, 
жақсылық пен жамандықты, болашақты 
болжап с)йлейді екен. 

1993 жылы К)ктоғай ауданының Күрті 

қарияларымыздың сарқыншағы үзілмей, 
бүгінге дейін жеткен. 

Тоғызқұмалақты «Қойшылар ойы-
ны» деуіме – ойын жайында кеңескен 
қарияларымның с)зі себеп. Олар жас 
кездерінде қойды беткейге тастап, жерден 
ойын тақтасын әзірлеп ойнайтындарын 
айтқан еді.

 Тағы бір себеп, ойынның әрбір жүрісі 
мен ұтыстарының малдың бағымы мен 
бабына негізделіп аталуында. Мысалы, әр 
құмалақты отаудан қозғарда «Май жалат-
тым», «Қой телідім», «Сиыр желіндеді», 
«Қосақ тіркедім» деген сияқты т. б. мал 
ша руа  шылығына тән с)здер қолда-
нылады. 

�йтсе де,  уақыт пен заманның 
ілгерілеуіне қарай, тоғызқұмалақ ойыны 
да дамыды. Тақтасы ағаштан, металдан, 
сүйектен жасалып, енді тек қойшының 
ғана емес, бүтін қауымның ордада ойнай-
тын ойынына айналды. 

ОЙЫН СЫРЫ

Қазақстандықтар тоғызқұмалақ ойна-
ғанда құмалақ түсетін шұңқыры «Отау», 
құмалақ жиятын екі үлкен шұңқырды 
«Қазан» десе, Қытай қазақ тарында ке-
рісінше атайды. Біз Қазақстан тәртібін 
тілге тиек етеміз.

 1993 жылы К)ктоғай )ңірінде �руан 
және Кәйпен деген қария лар дың айтып 
беруі бойынша, Тоғызқұмалақ ойыны 
тақтадағы отаулардың с)зсіз тоғыз болуы-
нан емес, әр отауға түсетін құмалақтың 
тоғыз болуынан солай аталған. 

Алтай )ңір індег і  қариялардың 
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Қазақстан құрама командасының топтағы алғашқы кездесуі 
Елордадағы «Астана Арена» стадионында )тті. Шотландия 
елінің футболшыларын қабылдаған ойыншылар тәуір )нер 
к)рсеткінін айта кетейік. 

Ойындағы алғашқы голды, жалпы Еуропа чемпионатының 
іріктеу кезеңіндегі алғашқы голды Юрий Перцух соқты. Ал-
тыншы минутта Александр Меркель берген пасты Перцух сәтті 
пайдаланып, есеп ашты. Ал араға 4 минут сала Ян Вороговский 
есепті 2:0-ке жеткізді. Екінші тайм басында Ресейдің «Ростов» 
командасындасынға түсіп жүрген Бактиёр Зайнутдинов есепті 
еселеді. Ол Гафуржан Сүйімбаевтың әуелете асырған добын бас-
пен қарсылас қақпасына дәл к)здеді. Осылайша, таблода есеп 
3:0-ді к)рсетті. Бұдан кейін қонақтар шабуылды үдете бастап, 
қақпашымыз Непогодовтың осал жерін іздеумен болды. Бірақ 
қорғаушыларымыз пен қақпашымыздың шеберлігі арқасында 
бірде-бір доп қақпаға енбеді. Алғашқы ойында тәжірибелі 
Шотландияны ұтуымыздың себебі де бар еді. Біріншіден, алыс 
мемлекеттен келген ұлыбританиялық команда еліміздің ауа 
райына, табиғи жағдайын бейімделе алмағандығын к)рсетті. 
Екіншіден, шотландиялықтар психологиялық түсінбеушілікке 
ұрынды. Еуропа құрамаларының арасында аутсайдерлердің 
бірі болып саналатын Қазақстанды менсінбеген қарсыласымыз 
қателікке бой ұрындырды. Кез келген спортта қарсыласты 
бағалап, сыйлау керектігін шотландиялықтар ұмытқан сияқты. 
Үшіншіден, жолы болмағандығын айқын к)рсетті. �йтпесе та-
маша пастарды, доптарды ұршықша керемет игерген гэльдіктер 
небәрі 2 ғана қауіпті соққы жасады. Біздің тобымызда азулы 

Бір жеңіс, бір жеңіліс...

Қошқыл жолақты, 
Еріні сағақты. 
Бүкіл денесі – 
Терек теңгесі.

(Жапырақ балық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

-зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Наурыз тойда нар к)терген
Науан – палуан нағашым бар.

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Шыныққан адамның дене температу-
расы қоршаған ортаның кез келген әсері 
кезінде үнемі тұрақты деңгейде болады, 
яғни температура тепе-теңдігі үнемі 
тұрақты деңгейде сақталады. 

Шынығу – организмнің тым тоңа-
зытуға немесе тым қызуға тұрақты-
лығын жоғарылату мақсатында оның 
терморет теуін арнайы жаттықтыру бо-
лып табылады. Шынықтыру шаралары 
ретінде мыналар кеңінен қолданылады: 

таза ауада жүру және далада спортпен шұғылдану, денені 
ысқылау, су құйыну, шомылу, ыссылы-суықты себіл, 
қыстыгүні мұз суаттарына түсу. 

Ауа мен су температурасын біртіндеп т)мендете оты-
рып, шынықтыру шаралары күн сайын жасау керек. Күніне 
екі рет жасаса тіптен жақсы. Шынығудың ең қолайлы, 
қолжетімді жолы – таза ауада барынша ұзақ болу. Таза ауа-
мен демалған тері к)лемі қаншалықты мол болса, шынығу 
да соншалықты тиімді. Жалаңаяқ жүру – шынығудың ең кең 
тараған әдісі. Бұл ж)нінде газетіміздің алдағы н)мірлердің 
бірінде атап )тетін боламыз. 

Қазіргі кездегі парктер мен бақтарда 
хайуанаттар қалай �мір сүреді екен? К�п 
адамдар оларға ешқандай залал келтір-
мейді, сондықтан хайуанаттар парктері, 
с�з жоқ, қажет деген сенім білдіреді. 

Бірақ басқа пікірдегілер де бар. 
Олардың ойынша, хайуанаттарды 
азаптап торларда ұстау, с)йтіп, оларды 
еркінен айыру адамшылыққа жат-
пайды, хайуанаттар парктерін жойған 
ж)н болар деп санайды. �сіресе мұны 
экзотикалық елдерге барып, ондағы «табиғаттың )зінде» 
жүрген аңдарды к)рген адамдар ерекше қуаттайды. 
Fкінішке қарай, хайуандардың сондай біршама еркін 
кеңістікте жүргенін тамашалайтын орындар әлемде барған 
сайын кеміп келеді. Жер шарындағы табиғи жарылыс 
қорықтарының к)лемі де барған сайын тарыла түсуде. 

Осы бір маңызды проблема үнемі француз телевизиясы 
мен баспас)з ұйымдастырған пікір-таласының тақырыбына 
айналып жүр. Кезінде Еуропадағы ең ежелгі хайуанаттар 
паркі директорларының бірі, профессор Жак Ноэль хай-
уанаттар бақтары мен парктерінің зор пайдасы бар екенін 
ерекше атап к)рсетті. Fйткені олар бәрінен бұрын құрып 
бара жатқан сирек құстар мен аңдар түрлерін сақтап қалады 
және оларды қамқорлыққа алады. Сонымен бірге кейбір 
елдер хайуанаттар парктерінің арасында жануарлардың 
қажетті түрлерін )зара алмасу мен сатудың маңызы зор екені 
с)з болды. 

�кесі: — Ухит-сухит деп жүріп оқу 
жылының аяқталып қалғанын да білмей 
қалыппын. Заман кінәлі, уақыт кінәлі! 
Аумалы-т)кпелі, аласапыран мезгіл. 
Бұрындары ғой, екі тоқсанда бір күнделік 
тексеріп, жылына екі рет жон теріңді 
сыпырып отырушы едім... Ал, қайсысы 
саған қытай қорғаны болып тұрған?

(Баласы басын қасып, үшінші 
кластың «Ана тілі» оқулығын ұсынады).

�кесі: — «Ана тілі» несі-ей! Мүмкін, 
әліппе шығар?

Баласы: — «Ана тілі» дедім ғой.
�кесі: — Fй, сен бірінші класта емес 

пе едің?!
Баласы: — Үшінші класс қой...
�кесі: — Не дейді?! Ойпыр-ай, зы-

мырап бара жатқан заман-ай, мен сені 
1-класта деп жүргем... (Баласы берген 
оқулықты аударып т)ңкеріп, салмақтап). 

Мынауың, кірпіштен де дәу ғой ей. 
�ліппе дедіңдер, енді «Ана тілі», содан 
кейін әдебиет дейсіңдер, ә. Ал, жақсы, 
сонымен... Fй, бақырайып қарайсың 
ғой-ей, неғып жыл бойы бір «Ана 
тілінен» он екі екі алғансың?!

Баласы: — Он екі емес, он бір...
�кесі: — Антұрған! (Кітаппен 

баласының басын ұрмақшы болып, 
дәулігінен сескеніп, )зінің басына тигізіп 
к)ріп, басын шайқады.) Он бір болса әлі 
жыл аяғына дейін аласың да біреуін.

Баласы: — Алғаш екі алған себебім... 
Андағы кітабыңыздың 69-бетін 
ашыңызшы.

�кесі: — Ал, аштым.
Баласы: — Сондағы «Чапай» атты 

)леңді апай мәнерлеп оқып шықты 
да: «Чапаев туралы кім не біледі?» деп 
сұрады. Мен: «Білемін» дедім. «Ал, 
айта ғой» деді. «Бірде Василий Ивано-
вич пен Петька екеуі» деп келе жатыр 
едім, тоқтатып: «Анекдот айтайын деп 
тұрмысын?»  деді. «Иә» дедім. «Отыр 
оңбаған, екі!» — деді... Енді 70-беттегі 
бірінші сұрақты оқыңызшы.

�кесі (оқиды): — «Чапаев не 
үшін күрескен адам? Fлең жолдарын 
оқыңдар».

 Еділ, Жайық үстінде
 Торлаған қара бұлтты
Серпу үшін ер Чапай, 
Қайратқа мініп жорытты. 
Патшаның торын қырқуға, 
Жандаралды құртуға, 
Халық үшін жан қиып, 
Түсті сыпыра жортуға.
Баласы: — Апайымыз: «Енді Чапаев 

не үшін күрескен адам? Fз с)здеріңмен 
айтып беріңдер» деді. Баяғы мен: «Васи-

Құйылдырдың ағымдары жер бетінен 
қанша биіктікте пайда болады деген 
орынды сұрақ туындайтыны ақиқат. 
Жыл дамдығы секундына 100 шақырым 
жылдамдықтан асатын жел – құйылдыр 
ағымдардың т�менгі шегі – әдетте тро-
посфераның үстіңгі шегінде, яғни 6 кило-
метрден жоғарыда болады. 

Биіктіктегі жел екпінінің ең жоғары 
мәні к)бінесе тропопаузадан 1-1,5 
км т)менде байқалады. Сондықтан 
тропосферадағы құйылдыр ағымның )зегі шамамен осы 
деңгейде, тропопаузаның астында болады деп есептеледі. 
Алайда, орташа цифрларда бола беретіндей, бұл нақты 
кездесетін жағдайға үнемі сәйкес келе қоймайды – кейде 
құйылдыр ағымның )зегі әлі де т)мен, яғни тропопаузадан 
2-3 км беріде жатуы немесе керісінше, едәуір жоғары, тіпті 
тропопаузаның үстінде орналасуы мүмкін. Бұл құйылдыр 
ағым )те күшті (300-400 км/с және одан да артық) және )те 
қуатты (тігінен 5-6 км және одан астам) болғанда байқалады. 
Құйылдыр ағымдар стратосферада да кездеседі. Мұнда 
олардың )зегі әдетте 16-20 км және одан да жоғары биіктікте, 
жел екпінінің екінші максимумы байқалатын деңгейде орна-
ласады. Тропосферадағы желдің бағыты мен стратосфералық 
құйылдыр ағымдардың бағыты үйлес келуі мүмкін (бұл 
к)бінесе жылдың суық кезінде болады), бірақ қарама-қайшы 
түсуі де ықтимал (бұл әдетте жазда болады). 
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ANA TILI

лий Иванович... кешіріңіз, апай. Еркек 
Чапай Еділ, Жайықтың үстіне жатып 
алған қара бұлтты — ары да тырқыратып 
қуды, бері де тырқыратып қуды... Со-
дан демін бір алып алды да, патшаның 
балық ұстаймын деп жайып қойған то-
рын «Мә саған— балық ұстау, мә саған 
— балық ұстау» деп қолындағы нан 
кесетін пышағымен қырқып-қырқып 
тастайды да, бір саптыаяқ сыраны демал-
май сіміріп, жандарал дейтін атаманды 
құртуға аттанды» дедім... Апайымның 
аузы ашылған күйі маған: «Ана саптыаяқ 
сыраны қайдан қостың?» деді.

Мен:
«Халық үшін жан қиып,
Түсті сыпыра жортуға» деген соңғы 

екі жолды оқып: «Апай, мен «сыпыра» 
деген с)зді түсінбей, мүмкін, ол сыра 
шығар, мұнда қате жазылған болар деп, 
әрі сонша шайқастан соң терлеп-тепшіп 
кеп, обычно ел сусын ішеді ғой деп...», — 
дей беріп едім...

�кесі: — Не, бір сабақта екі екіні 
бірден қонжитты ма?!

Баласы: — Жоқ-а. Ана жетпісінші 
беттегі екінші сұрақты оқыңызшы.

�кесі (оқиды): — «Оның 
сарбаздарының ішінде кімдер бар еді?»

Баласы: — Мен: «Сарбаздардың 
ішінде Петька, Анька бар еді...» деп едім, 

екінші екілікті сонда қонжитты.
�кесі: — Келесісін ше?...
Баласы: — 105-бетті ашыңыз.
�кесі: — Ал аштым. «Коллективтің 

жырын айт» деген )лең бар екен.
Баласы: — Сондағы үшінші сұрақты 

оқыңыз.
�кесі (оқиды): — «К)к шолақ мойын 

босатып» дегенді қалай түсінесіңдер?»
Баласы: «К)п іс тындырған коллек-

тив кешке қарай «сабраз» жасап, біраз 
к)к мойынды босатқан шығар... біраз 
б)телке арақ ішкен болар» дедім...

�кесі: — Келесісін ше?..
Баласы: — 208-беттегі мына бір 

жұмбақты жасырды: «Fзі айлакер, )зі бір 
қу, жүрген жері айқай да шу». Мен: «Ол 
Алматыдағы к)кбазардың жанындағы 
темекі, бояу-сояу сататын цыгандар», 
— дедім. «Таппадың» деді. «Жібек жолы 
к)шесінің бойындағы алик-маликшілер» 
дедім... С)йтсем, жауабы — Түлкі екен.

�кесі: — Соған бола екі қойды ма?
Баласы: — Жоғ-а. Апайға мен де 

жұмбақ жасырдым... Fзі ғой, «Қане кім 
т)рт жұмбақ жасырса, соған т)рт, бес 
жұмбақ жасырса бес қоямын» деген. Со-
дан мен әлгі )зіңіз жиі айтып отыратын 
жұмбақты айта қойдым...

�кесі: — Жә, жетеді...
(Оқулықтың бірінші бетіндегі бады-

райтып жазып қойған жазуды оқиды) 
ХБЧА. Оу, мына ХБЧА деген не?

Баласы: — Менің кличкам... Лақап 
атым.

�кесі: — Ол не? ХБЧА жануар ма, 
жәндік пе?!

Баласы: — МЭЛС дегенді естуіңіз бар 
шығар?

�кесі: — Е, иә. Ол деген Маркс, Эн-
гельс, Ленин, Сталин есімдерінің бас 
әріптері ғой.

Баласы: — ХБЧА ұрпақ жалғастығы: 
Хрущев, Брежнев, Черненко, Андропов... 
Балалар паспорт алғанымда кличкама 
«Г» әрпін қосамыз дейді.

�кесі: — Сонда?!
Баласы: — Сонда ХБЧАГ боламын.
�кесі: — Бала емес, пәле. Саясатта 

басың қалғыр! Предпоследний екілігіңді 
айт!

Баласы: — 205-бетті ашыңыз.
�кесі: — «Мақал-мәтелдер»
Баласы: — Сол үш бетке жазылған ал-

пыс сегіз мақал-мәтелді бір күнде класта 
)ттік те, апай үйге елу мақал-мәтел жат-
тап келуді тапсырды.

�кесі: — Fй, ана шешең екеуіміздікін 
қоссаң да елу шықпайды ғой-ей?!

Баласы: — Елу мақал айтқанға — 
5, қырық мақалға — 4, отызға — 3, 
жиырмаға — 2, онға — единица қоямын 
деді.

�кесі: — Айттың ба?
Баласы: — Біраз айттым: «Болар бала 

боғынан...», «Оқыған келін енеге жау 
келеді», «Текені жезде, ешкіні әпке деп 
жүріп жатқан жай бар», «Ортақ )гізден 
оңаша бұзау артық», «Ұрлық қылсаң 
жалғыз қыл, екеу болсаң, бірі айғақ», 
«Қыз баққаннан қысырақ баққан оңай», 
«Бұға берсең — сұға береді», «Жаман 
байдан жайдақтығым артық», «С)здің 
қысқасы, қолбасаның ұзыны жақсы», 
«Екі әйел қосылса — базар, үш әйел 
— жәрмеңке», «Екі сиыр — айран, екі 
қатын — ойран», «Бейтаныс кісіден 
таныс шайтан артық», «Соқыр құлын 
аттан емшек іздейді», «Арақ — адамның 
некелеспеген әйелі», «�йелінен 
ұялған — ұрпақсыз қалады», «Бұзаулар 
ортасында бұзылған бұқа жұреді», 
«�йелдің тілін алмаған — алиментші», 
«Сақинасы к)п жеңгейдің ақимасы да 
к)п», «Ақ ішкен адам — әнші, коньяк 
ішкен адам — композитор болады», 
«Айықтырғыш та — екінші үйің, )лең 
т)сегің?», «Бірінші әйел — бекер, екінші 
әйел — шекер», «Химия — қиын, ашиды 
миың», «Қатыны )лген қызды ауылға 
қарап жылайды», «Хан жарлығынан 
қатын жарлығы күшті», «Жаман еркек 
бір әйелмен қартаяды»...

�кесі: — Доғар, оңбаған ХБЧА, жоғал! 
(Қолындағы кітапты к)теріп) «Ана 
тіліңмен» бір-ақ перейін бе осы?! Қой 
мынаумен ұрсам, тіл қатпай кетерсің. 
Жолдас Халыққа білім беру министрлігі 
бұны қайта қарап, түзету енгізіп, суын 
сығып, пышақтың қырындай еткенде 
ұрармын!..

Берік САДЫР
АСТАНА

(Әкесі мен 
баласының 

әңгімесі)

Бельгия алғашқы ойында Ресейді 3:1, ал Кипр Сан-Мариноны 
5:0 есебімен ұтты.

Елорда қаласындағы «Астана Арена» стадионында жерлес-
теріміз солтүстіктегі к)ршіміз Ресей құрамасын қабылдады. 
К)з тиді ме, жоқ әлде с)з )тті ме белгісіз алғашқы матчты 
тәп-тәуір бастаған қазақ футболшылары екінші ойында бар 
білгенінен жаңылысқандай, әлемдегі алып держава мемлекетіне 
қарсы ойнауға дайын еместігін дәлелдеді. Қазақстандықтар 
)з қақпасына жауапсыз 4 гол жіберіп алды. Орыстардың 
сапындаматчтың 19-шы және 45-ші минутында Денис Черы-
шев, 52-ші минутта Артем Дзюба доп соқты. Ал 62-ші минутта 
Абзал Бейсебеков )з қақпасын дәл к)здеп, автоголдың иесі 
атанды. Жерлестеріміздің шеберлігі жетіспегенін аңғардық. 

Тіпті шабуылдыда, допты еркін де меңгере алмадық...
Осылайша, барлық статистикалық к)рсеткіш бойынша ұлттық 
құрамамыз қарсыласына жол беріп, шеберлікті әлі де болса 
шыңдау керектігін к)рсетті. Тобымыздағы екінші матчта 
барлық құрамалар )з алаңында ұтылды. 

Қазақстан құрамасы Ресейден не себепті жеңілді деген орын-
ды сұрақ туындайтыны ақиқат. Біріншіден, біздің ішкі-сыртқы 
жағдайымызды жақсы білетін к)ршіміз тәжірибелі құрама 
екендігін дәлелдеді. Шынымен де УЕФА бойынша клубтардың 
рейтингісінде 6-шы орында тұрған Ресей футболы қазір )ркендеу 
дәуірінде тұрғандығын к)рсетті. �рі біздің табиғатымызға, ауа 
райына бейімделген орыстар шотландиялықтар сияқты абды-
рап қалған жоқ. Екіншіден, қалай дегенмен де кезінде КСРО-
ның қол астында болғандықтан ба, әйтеуір жалғыз футбол 

ғана емес, басқа спортта да Ресейге қарсы қолымыз жүрмей 
жүргені жасырын емес. Үшіншіден, алғашқы ойында сырт 
алаңда бельгиялықтарға жол берген ресейліктер )те сақ ойнау 
керектігін ескеріп, батыл да еркін ұстады. Т)ртіншіден, ұлттық 
құрама сапында сынға түскен футболшыларымызда шеберлік 
жетіспейтіні к)зге ұрып тұрды. Қорғаушылар дер кезінде қауіпті 
соққыларды қайтаруға жанталасып жүгіргісі келмейтіндігін, 
шабуылшыларымыз қабылдап алған пасты әрі қарай жүргізіп 
қақпаға қарай соққыны дұрыс жасай алмайтындығын, жарты-
лай қорғаушылар пасты дер кезінде дәл ұйымдастырып бере 
алмайтындығын к)рсетті. Міне, осындай футболмен алысқа 
бара алмайтынымыз белгілі. Сондықтан әлі де болса шеберлікті 
арттыру ауадай қажет болып тұр. 

Біздің тобымызда 6 ұпай жинаған Бельгия к)ш бастап тұр. 
Иә, әлем соңғы әлем біріншілігінде қола жүлде алған құрама 
Еуро ойындарының іріктеу матчтарында сүрініп қатыспаушы 
еді. Ал қазір Бельгияның аяқ алысы керемет. Егер осы 
қарқынын жоғалтпаса бұл құрама Германияның кебін киюі 
мүмкін. Fйткені немістер 2006 және 2010 жылдары біріншілікте 
қола жүлделерді алып, 2008 және 2012 жылғы кезекті Еуро ой-
ындары қатысқан болатын. 

Нұрлан ҚҰМАР


