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МЕМЛЕКЕТ БАСШЫСЫ 
ҚАСЫМ-ЖОМАРТ ТОҚАЕВТЫҢ 
ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ҮНДЕУІ

БҮГІНГІ САНДА:

Біз Құлагерге 
орала береміз...

Ғарыштағы 
«пәтер»

10-бет

12-бет

Терминология 
дамымай – 
тіл өрістемейді

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ:

3-бет

иыл ұлтымыздың ұлы перзенті, ғұлама ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың 
туғанына – 120 жыл. Осыдан жиырма жыл бұрын еліміздің басқа өңірлері 
сияқты Арқа төсіндегі Жезқазған жұртшылығы да дана да дара академиктің 
жүз жылдығын есте қаларлықтай атап өткен еді.
Жезқазғанның орны – Қаныш үшін ерекше. Бұл шаһар оның төл 
перзенттерінен бір де кем емес. Айрық ша ыстық. Өйткені кенді аймақтың 
өмірге келіп, түлеп, өркендеуіне Сәтбаевтың сіңірген еңбегі ересен.
Сол жүз жылдық мерейтой кезінде «Қазақмыстың» басшылығы өздері 
құрылтайшы болып отырған екі басылымның басшыларын, корпорацияның 
тағы бір-екі қызметкері бар Қаныштың ізі сайрап жатқан Алматы қаласына 
жіберіп, ғалымның өміріне қатысты мұралармен жан-жақты танысуға 
мүмкіндік жасаған еді. Бұл уақытта Қанекеңнің үш қызы да бар болатын. 
Сапар барысында олармен де жолығып, асқар тау әкелері жөнінде  сыр-сұхбат 
бөлісудің реті келген. Төменде сол жүздесу жайында баяндалады. 

...Бұл оқиғалар 
менің өмірімде айрықша із 

қалдырды. Бұл кезде мен Қазақстан 
жазушылары ортасында болып, біраз бой 

үйретіп қалғам. Әдебиет баспасында, «Әдебиет 
және искусство» журналында қызмет істеп, 

одақтың ішкі жұмыстарына араласып, басшылардың 
тапсырмаларын орындап үйренгем. Съезд жұмысын 

дайындау ісіне қатыстым. Балалар журналының 
редакторы болып, осы саладағы әдебиеттің 

жай-күйі жайында ой қорыта бастағанымды 
ескеріп, одақ маған съезде балалар 
әдебиеті жайлы қосымша баянда-

ма жасауды тапсырды. 

ғылыми еңбектері бар. Геология-ми-

нерология ғылымының докторы.

— Геолог мамандығын таңдауға 

не себеп болды? – деген сауалға.

—  �кем ғана емес, шешем де 

геолог болған ғой. Тіпті тілім шыққан 

сәби күннің �зінде басқа емес, 

тастардың атын айтатын к�рінемін, 

– деді жымиып.

— Атасының ізін оның немересі, 

менің ұлым Александр жалғастырды. 

Реті келген соң айта кетейін.  Ал ғашқы 

күйеуім Валентин  Третьяков деген 

орыс азаматы болды. Сол Александр 

әкемнің жолдасының кеңесімен 

Владивостокта жұмыс істеді. Кейін 

елге қайтып келді. Бір фирмада 

еңбек етеді. Алтын кенін іздестірумен 

шұғылданады. Ол геология-минеро-

логия ғылымының кандидаты.

Мейіз Қанышқызына қойылған 

сауалдың бірі – «Караван» газе-

тінде жарық к�рген мақала т�ңі-

регінде болды. Онда «Қазақмыс» бай 

кенді іріктеп алып жатыр, осыны 

Қаныштың туыстары дабыл қағып 

айтуда» деп байбалам салған екен.

– Жезқазған комбинатын «Сам-

сунг» фирмасы басқаруға а лған 

сәтте осындай әңгіменің естілгені 

рас. Маған біреулер телефон да 

шалды. Сірә, олар шет елдік фирма 

уақытша басқаруға алғаннан кейін, 

байлықты іріктеп-іріктеп алып, со-

сын тайып тұрады деп үріккен бо-

лулары керек. Бірақ жасыратын несі 

бар, іріктеп алу деген нәрсе әкемнің 

кезінде де болған. Ондаймен қатты 

күресіп еді.

Сірә, бір жылдан кейін болу 

керек. Мен Жезқазғанға бардым. 

Корпо рация ның бірінші вице-

президенті Руслан Борисович Юн-

мен кездестім. Жағдайды ол да 

түсіндірді. Карьерде болдым. Сонда 

жоғарыда айтылғанның алып-қашпа 

әңгіме екеніне к�з жеткіздім. Кеннің 

барлығы да алынады екен. Жұмыстың 

бәрі де есеппен жүргізіледі.

Реті келген соң айтайын, Руслан 

Борисович маған қатты ұнады. 7з 

ісінің білгірі. Жезқазғанда Қаныш 

ескерт кішін тезірек тұрғызуға жан-

таласа ат салысып жүргенін де сонда 

анық сездім.

�ңгіме әке жайында �рбіді:

– Менің басты арманым – әкемнің 

еңбектерін жарыққа шығаруға атса-

лысу. �кем қайтыс болғаннан кейін 

шешем бес томдық еңбегін баспадан 

шығарыпты. Одан бері де біраз уақыт 

�тті ғой, жарық к�рмеген дүниелері 

қаншама. 

(Жалғасы 6-бетте)

«ЖЕЗҚАЗҒАНДЫ, 
ҚАРСАҚБАЙДЫ СҮЙЕМІН»

Қаныш ағамыз бес баланың әкесі 

атанған. Ең �кініштісі, ұлы Малеш 

он т�рт жасында, енді бір перзенті 

Мариям жиырма бір жасында ауы-

рып дүние салады. Қалған үш қыз – 

Ханиса, Шәмшиябану, Мейіз әкеге 

тартып, ғылым жолына түсіп, туған 

халқының ардақтылары атанды.

Алматыға сапар барысында осы 

үш кісімен де жолығып, әңгімелесудің 

сәті түсті. Алдымен ұшырасқаны 

Мейіз Қанышқызы болды.

Мейіз 1931 жылы Қарсақбайда 

дүниеге келген. �ке мамандығын 

жалғастырған жалғыз қызы – осы 

Мейіз. Ол Қазақ кен-металлургия 

институтын бітіреді. Содан геолог 

қызметін атқарады. Бұл саладағы 

еңбегі де жеміссіз емес. Бірнеше 

Қымбатты отандастар!
Бүгін елімізге және әрқайсымызға 

қа тысты аса маңызды Үндеу жариялап 

отырмын.

 Еліміздің Конституциясына сәйкес 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 

маусымында �ткізу туралы шешім қа был-

дадым.

Мен бұл жауапты шешім  бойынша 

Е л б а с ы м ы з  Н ұ р с ұ л т а н  � б і ш ұ л ы 

 Назарбаевпен ақылдастым.

Парламенттің қос палата спикерімен, 

Премьер-министрмен кеңестім.

Конституциялық Кеңестің келісіміне 

жүгіндім.

Парламенттегі партия жетекшілерімен 

кездестім.

Кезектен тыс сайлау туралы шешім 

қабылдау – �те маңызды әрі қажетті қадам.

Біз Елбасымыздың арқасында тәуелсіз, 

қуатты мемлекет құрдық. Қазақ  стан 

халықаралық жүйеде �зіне лайықты орнын 

алды. Бізді ықпалды және белді мемлекет 

ретінде бүкіл әлем мойындайды.  

Қазіргі таңда тарихи кезеңді бастан 

�ткеріп отырмыз.

Жоғары билік заңды және бейбіт жол-

мен ауысты. Бүкіл әлем қоғамдастығы осы 

оқиғаны түсіністікпен және құрметпен 

қабылдады.  

Мемлекет басшысы ретінде мен �зімнің 

міндетімді және жауапкер ші лігімді терeң 

сезінемін.  

Президент лауазымына кіріскеннен 

б а с т а п  � ң і р л е р д і  а р а л а п  ж ү р м і н . 

Халықтың к�ңіл-күйін жақсы білемін. 

Зиялы қауыммен, еңбек ұжымдарымен, 

бизнес �кілдерімен, инвесторлармен, 

халықаралық тұлғалармен кездестім.

Біз Елбасының сара жолымен жүреміз. 

ҚАНЫШТЫҢ ҚЫЗДАРЫ
ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ ҒИБРАТ IGI IS

ANA TILI
www.anatili.kz e-mail: anatili_gazetі@mail.ruwww.twitter.com/anatilikzwww.facebook.com/anatilikaz
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Халқымыз – біртұтас. Тәуелсіздігіміздің 

ең жоғары құндылығы ретінде мемле-

кетіміздің іргесі мығым. Алдағы Президент 

сайлауы осыған дәлел болуы керек.

Сондықтан елдегі қоғамдық-саяси 

келісімді қамтамасыз етіп, алға басу үшін, 

әлеуметтік-экономикалық мақсат-мін-

деттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге 

айқындық қажет. Оның үстіне, әлем-

дегі ахуал бұлыңғыр болып тұр. Бұл 

Отанымыздың қауіпсіздігіне сын-қатер 

әкелуі мүмкін.

Ішкі және сыртқы саясаттағы сабақ-

тас тық пен тұрақтылықты сақтап, Елбасы 

ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды 

ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз 

керек.  

Ол үшін аталған тағдырлы шешімді 

қабылдадым.

Мұндай шешім тек халықтың тікелей 

еркімен сайлауда қабылдануы қажет.  

Қазақстан – демократиялық мемлекет. 

Президент халықтың таңдауымен сайла-

нады.  

Мен, Мемлекет басшысы ретінде, 

сайлаудың таза, ашық әрі әділ �туіне 

кепілдік беремін! Бұл – менің берік 

ұстанымым!

Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен 

халқымызға, яғни Сіздерге  сенемін.

Қадірлі отандастар!
«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, 

т�ртеу түгел болса, т�бедегі келеді» дейді 

дана хал қымыз.  

Алдағы сайлауға баршаңызды барынша 

жауапкершілікпен қарауға шақырамын.

Еліміздің келешегі, әр отбасы мен әр 

аза маттың тағдыры Сіздердің шешім-

деріңізге тікелей байланысты! 
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 

2019 жылдың 9 маусымында елімізде кезектен тыс Президент 

 сайлауын �ткізу туралы шешімін жариялады. Президент �з 

с�зінде айтқандай, Үкімет, Парламент және партия басшыла-

рымен ақылдаса отырып шешкен шешімі елдегі тыныштықты, 

саяси-әлеуметтік тұрақтылықты сақтау мақсатында қабылданып 

отыр деп есептейміз. Демократиялық қоғамда ретімен, 

тәртібімен болатын бұл сайлау Қазақстан үшін сындарлы жаңа 

кезеңнің бастауы болмақ.

Қасым-Жомарт Кемелұлының Тұңғыш Президентіміздің 

қасында сенімді серігі әрі ізбасар к�мекшісі болып к�п жылдар 

қызмет атқарып келгені мәлім. Ғылым мен технологияның 

қарқынды дамуы, әлемде болып жатқан әлеуметтік-эконо-

микалық, экологиялық, мәдени және саяси �згерістер бізге 

к�птеген талаптарды қойып отыр. Сол себепті ел басқару ісінде 

мол тәжірибе жинап, ел ішіндегі мәселелерге қанық болып 

жүрген Президентіміздің игі бастамаларына халық болып қолдау 

білдіруіміз керек деп есептеймін.

Тәуелсіздігіміздің нығаюы, оның баянды болуы үшін 

еліміздегі саяси тұрақтылық пен экономикамыздың үздіксіз 

дамуы ауадай қажет. Ел бірлігі мен бейбітшілігі – басты 

құндылығымыз! Халқымыздың негізгі мақсат-мұраты осы екені 

баршаға аян. Бейбіт, тоқшылық заман болмай, �нер-білім, 

мәдениеттің де дамуы екіталай. Сондықтан республикамыздағы 

тұрақтылықтың кепілі болып отырған қазіргі ұстанған 

бағытымыз жалғасын табады деп ойлаймын. Бұл сайлау елдегі 

бейбітшілік пен келісімді сақтай отырып, әлеуметтік-саяси 

жаңғыруға, әлемнің үздік елдері қатарына қосылу жолында жаңа 

демократиялық еркін болашақты құруға мүмкіндік бермек.

Дәулетхан және Даниал �лболсын автордың 

еңбектерінен баяндама жасады.

Байахмет Жұмабайұлы – этнограф, жа-

зушы. Ол қазақ болмысы ж�нінен құнды деп 

таныған дүниелерін жинап, зерттеп, зерделеп 

жүруді әдетіне айналдырған маман.

Айта кетейік, бұған дейін ғалымның 

«Шәкәрімнің �р Алтайда ізі бар», «Шәкәрім-

нің еш жерде жарияланбаған философиялық 

�леңдері» сынды еңбектері жарық к�рген. 

А.ҚУАТ

Конференцияны Ш.Уәлиханов атындағы Тарих 

және этнология институтының директоры Зиябек 

Қабылдинов жүргізіп отырды.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрі Күләш Шәмшидинованың конфе ренцияға 

қатысушыларға арнаған құттықтау с�зі оқылды. 

Шараның ашылу салтанатында с�з с�йлеген 

ҚР ҰҒА вице-перзиденті – аға ғылыми хатшы 

Мақсат Қалимолдаев былай деді: «Ғұлама ғалымның 

�негелі �мірі мен қазақ ғылымына сіңірген еңбегі 

орасан зор. Соғыстан кейінгі қиын-қыстау кезеңде 

Қазақстанның Ұлттық Ғылым академиясын 

ұйымдастырып, бүгінгі таңда жұмыс істеп отырған 

әртүрлі саладағы ғылыми-зерттеу институттарының 

жұмысын жолға қоюда ерекше ыждағаттылықпен, 

шыдамдылықпен қызмет еткен отандық ғылым 

ұйымдастырушысының қызметі – біз үшін �шпес 

�неге. Ұлтымыздың алдыңғы қатарлы оқыған зиялы 

қауымы жаппай қуғындалып, атылғаны атылып, 

қалғаны лагерьлерге айдалып жатқан заманда қазақ 

ғылымына адал еңбек сіңіріп, геология саласында 

әлемдік деңгейдегі ірі ғылыми жаңалықтарды ашу 

үшін тек ғалым болу жеткіліксіз еді. Қ.И.Сәтбаев 

�з заманының қажымас күрескері, қазақтың 

маңдайына біткен қайраткері болды. Қ.И.Сәтбаев 

феномені осында болатын».

Конференцияда ҚР ҰҒА академигі Сұлтан 

 Оздоев, ҚР БжҒМ Ғылым комитеті т�рағасының 

орынбасары Еркін Садықов, Алматы қаласы 

әкімінің кеңесшісі Мамай Ахетов, Қазақ ұлттық 

Қыздар педагогикалық университетінің ректоры 

Гауһар Алдамбергенова, ЮНЕСКО-ның ҚР және 

Орталық Азия бойынша Алматыдағы кластерлік 

бюросы Жаратылыстану ғылымдары бюросының 

басшысы Кристинэ Товмасян, Ататүрік принциптері 

және революция тарихы институты директорының 

орынбасары,  Хаждеттепе  университет ін ің 

қауымдастырылған профессоры Сейфи Йылдырым, 

И.Арабаев атындағы Қырғыз МУ Ғылыми-зерттеу 

орталығының директоры Жұмағұл Байдилдеев, 

Қ.И.Сәтбаевтың немересі Нұрлан Жармағамбетов 

және басқалар с�з с�йледі.

Мемлекет тарихы институтының директоры 

тарих ғылымының докторы, профессор Бүркіт 

Аяғанның, ҚР Президенті архиві директорының 

орынбасары, тарих ғылымының докторы, про-

фессор Қайрат �лімғазиновтың, академик �зімхан 

Сатыбалдиннің ҚР ҰҒА академигі Досмұхамед 

Кіші бековтің баяндамалары да ерекше ықыласпен 

тыңдалды. Қазақ ғылымының қайнарында тұрған, 

кеңестік және қазақ металлогения мектебінің негізін 

қалаған, Қазақ КСР Ғылым академиясы ның ұйым-

дастырушысы, әлемдегі ең ірі мыс кеніш терінің 

бірі – Ұлытау-Жезқазған кен орнын тұңғыш ашқан 

Сәтбаевтың ғылым жолына арналған конференция-

да арнайы Қарар қабылданды.

Базарбай СМАЙЫЛ

Ұлттық кітапхананың Н.Дәулетова атындағы 
залында қоғам қайраткері, дәрігер, «Алаш» 
қозғалысының белді мүшесі Асылбек 
Сейітовтің туғанына 125 толуына орай 
еске алу кеші және Оразгүл Мұхатованың 
 «Асылбек Сейітов – тарихта қалған із» атты 
моно графиялық кітабының тұсаукесер рәсімі 
>тті.  

Шараға ғалым, «Арыс» қорының президенті 

Ғарифолла �нес, жазушы, ғалым Бейбіт 

Қойшыбаев, Алаш қозғалысының қайраткері 

Асылбек Сейітовтің қызы Клара Сейітова, Дина 

Мұхамедханова, дәрігер, ғалым-офтальмолог 

Жанар Мұстафина,   С.Асфендияров атындағы 

Қазақ ұлттық медицина университетінің 

студенттері қатысты.

Кітап авторы, әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университетінің тарих факультетінің 

оқытушысы Оразгүл Мұхатова Асылбек 

Сейітов негізін қалаған №5 емхананың алды-

нан ескерткіш орнату туралы ұсынысын ортаға 

салды. 

Басқосуға жиналған қалың к�пшілік Алаш 

арыстарын еске алуға бағытталған осындай игі 

шаралардың алдағы уақытта да жалғасын  тауып, 

есімдері кеңінен насихатталса, осы іспеттес 

басқосулар  жиі �ткізілсе деген ізгі ниеттерін 

жеткізді. Тұсаукесер  қорытындысында  с�з 

алған қайраткердің қызы Клара Асылбекқы зы 

әкесі туралы жан тебірентерлік  естеліктері-

мен б�лісіп, кітаптың шығуы мен шараны 

ұйымдастыруға атсалысқан азаматтарға мол 

алғысын білдірді.

Үміт ЖҰМ?ДІЛОВА

Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақстандықтарға 

жасаған Үндеуі қазіргі кезде маңызды және қажетті 

шешім деп білеміз. Қазақстандағы кезектен тыс 

Президент сайлауының 9 маусымда �тетіндігі 

бүкіл халыққа паш етілді. Президент сайлауын 

�ткізу уақытының белгіленуі үлкен саяси қадам деп 

білеміз.

Біз, Қазақстан Республикасының Ұлттық 

академиялық кітапханасы ұжымы, Президенттің 

Үндеуін кеңінен талқылай отырып, алдағы сайлау-

дың әділ де ашық болатынына сенеміз! Прези-

дент сайлауы ел тағдыры мен болашағы үшін аса 

маңызды және оған қолдау к�рсетеміз!

Елбасымыздың арқасында тәуелсіз де қуатты 

ел болдық, әлем мойындаған тәуелсіз Қазақстанда 

�мір сүреміз. Мәңгілік елдің болашағы үшін 

атқарылып жатқан игі істерге кітапханашылар �з 

үлестерін қосып, еліміздің к�ркеюіне ықпал етеміз 

деп сендіремін. 

Еліміздің келешегі жарқын да баянды болсын!

Қазақстан Республикасы Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев еліміздің Ата Заңы – 

Конституцияға сәйкес, 2019 жылдың 9 маусы-

мында Қазақстан Республикасы Президентінің 

кезектен тыс сайлауын �ткізу туралы шешім 

қабылдады. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 

қоғамдық-саяси нақты қадамдарын қолдай 

отырып, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық 

мақсат-міндеттер мен алдағы уақытта ұсынылған 

мемлекеттік бағдарламалардың тиімді жүзеге 

асырылуы үшін елдегі кезектен тыс сайлау туралы 

шешім қабылдау аса маңызды да сәтті қадам.

Үмітхан МҰҢАЛБАЕВА, 
ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасының басшысы

Арман ЖҮДЕБАЕВ,
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 
консерваторияның ректоры 

Алмаз НҰРАЗХАН,
Қазақстан Республикасы 

Ұлттық музейдің 
директоры 

Қолдау көрсетеміз

Ел бірлігі – 
басты 
құндылығымыз

Аса маңызды қадам

ТАРИХТА ҚАЛҒАН ІЗ

Ұлы ғалымға арналды

Салт-дәстүрімізді айшықтаған

Сығанақ – аудан атына лайық

9 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ САЙЛАУЫ ЖИЫН

Ұлттық Ғылым академиясында Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 120 жыл толуына орай 
«Қ.И.Сәтбаев: ҚҒА тұңғыш президенті, ғылымды ұйымдастырушы, кемеңгер ғалым және қоғам 
қайраткері»  атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. Оны ұйымдастыруға 
Қ.И.Сәтбаевтың мемориалдық музейі мен Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты 
ұйытқы болды. 

Алматыдағы Жазушылар одағының 
кітапханасында этнограф-ғалым Байахмет 
Жұмабайұлының жеті кітабының тұсауы 
кесілді. 
Тұсаукесер рәсімге ақын Ғалым Жайлыбай, 
журналист Нұртілеу Иманғалиұлы, тарихшы 
Нәбижан Мұхаметханұлы, Құсайын Мұсаев, 
Нұртай Нұрсапа және т.б. зиялы қауым 
өкілдері қатысты.
«Жартастар үн қатады», «Ою-өрнек әлемі», 
«Балбалдар мен кешендер», «Аңсаған ар-
ман», «Қазақтың сауда мәдениеті», «Өшпес 
есімдер» және «Бұқарбай батыр» атты 
кітаптар тек қана этнографиялық тақырыпты 
өзек етіп, осы тақырып аясындағы 
мәселелерді қозғаған. 

Кезінде Қызылорда облысына қарасты Жаңақорған ауданында әкім болып қызмет 
жасағанымда ежелгі Сығанақ қаласына қатысты өткізілген талай мәдени іс-
шаралардың басы-қасында жүріп, қолдау көрсеткенім бар. Жаңақорған ауданының 
атын осыдан ондаған жылдар бұрын Сығанаққа ауыстырудың қажеттігіне байла-
нысты республикалық «Казахстанская правды» газетіне сұхбат та бергенмін. Бүгін 
халық үшін аса қажетті бұл тақырып қайта қозғалып, ғалымдар мен жергілікті 
тұрғындар тарапынан үлкен қолдауға ие болып отырғандығына да қуанып отыр-
мын. Енді өзімнің ой-пікірім мен ұсынысымды тарқатып айтып берейін.

Біріншіден, әлемнің тарихи дерек 

к�зде рінің барлығында Сыр бойынан 

орын тепкен Сығанақ қаласының тарихы 

мен мәдениеті, бұл шаһардан шыққан 

ортағасырлық ғұламалардың �мірі мен 

қызметі кеңінен жазылып қалдырылған. 

Ұлы даланың замана к�шіндегі тарихында 

�зіндік орны бар Сығанақ географиялық 

карталарда,  ғылыми зерттеулерде, 

археологиялық қазба жұмыстарында 

к�рініс беріп келеді. «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында іске асып жатқан 

АТАМЕКЕН

ТАҒЗЫМ

ТҰСАУКЕСЕР

лып қалар. Қазіргі заманда біз оқитын емес, 

к�ретін елге айналдық деген ұғым бар. 7зімізді 

�зіміз тануға септігін тигізетін осындай шын 

еңбекпен бізді к�ретін елден қайтадан оқитын 

елге айналдырудың мүмкіндіктерін жасадыңыз 

деп ойлаймын» деген ол  к ітаптардың 

тұсаукесеріне құтты болсын айтты.

Жиын барысында Темірхан Тебегенов, 

Досымбек Қатыран, Айгерім Естенова, 

Ұлжарқын �бдіғапарова, Болат Бопайұлы, 

�нес Ғарифолла, Ермек Зәңгіров, Зиябек 

Қабылдинов, Гүлжаһан Орда, �лімғазы 

– Бұл кітаптарды қазақ қоғамы үшін ру-

хани әлемдегі үлкен оқиға деп бағалау керек. 

Сонша үлкен қазынаға кезіктіріп, сырт-

тан келген қандастарымыздың қатарынан 

еліме не берем деп келген ізгі ойдың үлгісін 

к�рсеткен осы Байахмет ағамыз деп ойлай-

мын. Бұл кітаптардың ішінде этнография, 

әдебиет, тарих, фольклор, т.б. бар, – деді 

Ғалым  Жайлыбай.

Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың 

жеті қыры», «Рухани жаңғыру» мақалаларында 

к�рсетілген �зімізді �зіміз тану деген осы 

екенін айтқан Нұртілеу Иманғалиұлы авторға 

алғысын білдірді.

«Сіз бұған дейін қазақты зерттесеңіз, бұдан 

кейінгі уақыттарда сізді зерттейтін уақыт бо-

«Туған жер» атты мәдени іс-шараның жаңа 

бағыт алып отырғаны да белгілі. 

Екіншіден, соңғы екі-үш айдың 

к�лемінде Сығанақ қаласының мәртебесін 

арттырудың сара  жолына қатысты 

бірнеше ой-пікірлер айтылып, бұл жайда 

бірнеше мақалалардың жарық к�руінің 

�зі Сыр бойынан қоныс тепкен Сығанақ 

қаласына үлкен мән беріліп отырғандығын 

айғақтап тұр. Шындығында, Сығанақ 

қаласының қазақ мемлекеттігінің үш 

хандығының (Қыпшақ, Ақ Орда, Қазақ 

хандығы) астанасы болғандығының �зі 

ұлтымыздың рухани бастауының алғы 

шарттарын айшықтап тұрғандығын 

мойындаған дұрыс.  Мәселен, Асан 

Сарқұлов есімді автор Сығанақ қаласының 

қазақ тарихындағы �зіндік орны бар 

екендігін айрықша атап, Х ғасырдағы араб 

жағрафиятанушысы, әл-Идрисидан бас-

тап, Абу ар-Резғақтың дерегі келтіріледі. 

Сонымен қатар Сығанақ шаһарының 

зерттелуіне қатысты Қ.А.Ясауи атындағы 

Археология ғылыми-зерттеу орталығының 

директоры, Сәйден Жолдасбаевтың 

«Сығанақ қаласы аспан астындағы 

мұражайға айналуда» атты ғылыми 

еңбегіне сүйеніп, ХVІ ғасырдағы атақты 

тарихшы Фаззаллах ибн Рузбиханның 

Сығанақ қаласы маңынан Дешті Қыпшақ 

басталады» деген жазбасын да назардан 

тыс қалдырмаған.

Үшіншіден, филология ғылымының 

докторы, профессор Дандай Ысқақұлы: 

« Қ ы з ы л о р д а  о б л ы с ы н а  қ а р а с т ы 

Жаңақорған ауданының атын Сығанақ 

ауданы деп ұсынып отырған жоғарыда 

аты аталған автордың жазған мақаласына 

толық қолдау білдіремін. Қатар жатқан 

Түркістан облысының Отырар, Түркістан, 

Қызылорданың Сығанақ аудандары, 

бір жағынан тарихи, рухани жадымыз-

ды жаңғыртып жатса, екінші жағынан, 

�ңірлердің бір-бірімен �зара байланы-

сын нығайтуда, туризмді дамытуда, ел 

экономикасының, мәдениетінің қайта 

жандануына септігін тигізетіндігіне, 

с�йтіп, �ркениеттің басты бағытының 

сара жолы болатынына кәміл сенемін» 

дейді. 

Ал әйгілі заңгер ғалым, ҚР ҰҒА-ның 

акаде мигі, заң ғылымының докторы, пор-

фессор Сұлтан Сартаев �з ойын былайша 

білдіреді: «Махмұт Қашқари «Диуани 

лұғат әт-түрк» атты еңбегінде ежелгі қалаға 

қатысты дерек қал дырған. В.В.Бартольд, 

А.Ю.Якубовскийлер Сыға нақ қаласына 

қатысты деректерді молынан жазған, 

тіптен ғылыми еңбек те жариялаған. 

Мен кезінде А.Ю.Якубовскийдің «Раз-

валины Сыганака» атты зерттеу еңбегін 

2008 жылы қазақ тіліне аударып, кезінде 

оқырмандарға ұсынған да болатынмын. 

Бір ескерте кетерлігі А.Ю.Якубовский дің 

бұл еңбегі бірінші рет 1929 жылы «Хабар 

ІІ. Мемлекеттік тарих және материалдық 

мәде ниеті» деген жинақта жарияланған. 

(Ленинград. 1929 г). Оның к�шірмесін 

маған берген к�рнекті шығыстанушы, 

филология ғылымының докторы, про-

фессор Шейх �бсаттар қажы Дербісәлі 

болатын. Күні кеше орталық басылым 

«EGEMEN QAZAQSТAN» газетінде 

ескімізді сақтап, рухымызды асқақтату 

ү ш і н  Ж а ң а қ о р ғ а н  а у д а  н ы н ы ң  а т ы 

Сығанақ ауданына �згертілсе деген пікір 

де айтылған. Сығанақ қаласының атын 

Жаңақорған ауданының атына берудің де 

уақы ты пісіп-жетілді деп ойлаймын». 

Осы жайда к�рнекті ғалым, фило-

логия ғылы мы ның докторы, профессор, 

Шейх �бсаттар қажы Дербісәлі Сығанақ 

қаласынан шыққан Сығнақи атты 

ғұламаларды алғаш рет ғылыми негізде 

зерттеген �зінің «Қазақ даласының 

жұлдыздары» («Рауан» баспасы,  Алматы. 

– 1995 ж.) мен «Даланың дана перзенттері» 

атты ғылыми еңбектерінде Сығанақ 

қаласында ортағасырлық ғұламалар 

мекендегенін, ғасырлар парағынан талай 

ойпаздардың жарқырап шыққандығын 

дәйек ретінде халыққа жеткізген болатын. 

Біз де атақты ғалымның Жаңақорған 

ауданының атын Сығанаққа �згертуіне 

қатысты пікірін сұрағанымызда: «Сығанақ 

қаласының ғұламалар мекенінің алтын 

арқауы болуы мен қатар, ол жердегі халық 

ғылымның алтын күмбезінің үстінде 

отыр. К�не Сығанақ қаласының атын 

Жаңақорған ауданына беру мәселесі 

к�терілуде. Бұл �те құптарлық жағдай 

екен. Менің  ойымша, �зімнің ғылыми-

зерттеуімде атап �ткенімдей, Сығанақ 

атауын осындай іргелі аудан атына беру 

лайықты деп тауып, оның атын ұлықтап 

жатсақ, нұр үстіне нұр болары с�зсіз» 

деген еді. 

Ал  Сығанақта  туып-�скен,  сол 

жерде білім нәрін алған Хусам ад-дин 

ас-Сығнақидың бүгінде 19 кітабының 

б а р  е к е н д і г і ,  о л а р д ы  ш е т е л д е р д е 

кеңінен оқытатындығы, ол жерлер-

де бүгінге дейін т�рт докторлық дис-

сертация қорғалғандығы да белгілі. 

Қазақстанда алғаш рет осы атақты 

ғалымның шығармаларынан «Хусам ад-

дин әс-Сығнақи еңбектеріндегі «Усул 

әл-фиқһ» ілімінің лингвистикалық 

негіздері» атты тақырыпта докторлық 

диссертация қорғаған, «Нұр-Мүбарак» 

университетінің проректоры, PhD докто-

ры Қайрат Құрманбаев: «Бұл біздің тарихи 

жерлеріміздің қайта гүлденіп, �зінің ор-

тасына қайта қауышуға жол ашып тұрған 

жоқ па? Олай болса, Қызылорда облысына 

қарасты, Жаңақорған ауданының атын 

«Сығанақ ауданы» деп атауға қатысты 

ұсыныстар �те орынды әрі қолдауға 

тұрарлық ой-пікірлер дегім келеді. Бұл 

мәселе оң шешімін тапса, «Отырар-

Түркістан-Сығанақ» арқылы туризмнің 

жаңа бір қыры ашылып, еліміздің �зге 

жұртқа танылуына есігін айқара аша-

тын �зекті жолдың біріне айналып, 

экономикалық табыс к�зінің де дами 

түсуіне жақсы ықпал етері с�зсіз» дейді. 

Ендеше, Қазақстанның Тұңғыш 

П р е з и д е н т і ,  Е л б а с ы  Н ұ р с ұ л т а н 

Н а з а р б а е в т ы ң  « Р у х а н и  ж а ң  ғ ы р у » 

бағдарламасы, «Ұлы даланың жеті қыры» 

мақаласы аясында Сығанақ қаласын 

Жаңа қорған ауданына ауыстыруға толық 

негіз бар. Бұл дегеніңіз, ауданның мерейін 

асырып, мәрте бесін к�теріп, тарихи 

сабақтастыққа мән бергеніміз болар еді. 

Нажмадин МҰСАБАЕВ,
 «Құрмет» орденінің иегері

Азаматтың суреті
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ТЕРМИНОЛОГИЯ ДАМЫМАЙ – 
ТІЛ ӨРІСТЕМЕЙДІ

– Бүгін, яғни сәуір айының 11-і күні 
ҚР Пар ламенті ҚР Мәдениет және спорт 
ми  нистрлігімен бірлесіп «Рухани жаңғыру: 
қазіргі қазақ терминологиясы» деген та-
қырыпта республикалық ғылыми конферен-
ция >ткізуді жоспарлап отыр екен. Конфе-
ренция қарсаңында терминтанушы маман 
ретінде >зіңізбен сұхбаттассақ деп едік. Сіз 
де қатысатын шығарсыз?

– Жақсы, рақмет! Иә, қатысамыз.

–  Латын графикасына негізделген 
әліпбиге к>шу туралы жарлық шыққалы 
бері терминология мәселесі де жиі к>теріле 
бастады. Осының негізгі себептері неде?

– Оның басты себебі шет тілдерінен 

енген мыңдаған кірме терминдерді 

бұрын орыс тілінен тікелей қабылдап, 

дәл солардың орфографиясы бойынша 

таңбалап келгенбіз. Ондай терминдерді 

ұзақ мерзім қолдан ғандықтан оларға 

к�зіміз де, құлағымыз да үйреніп қалып 

еді.  Енді  солардың  едәуір б�лігін 

бұрынғыдай айтып, жазу мүмкін болмай 

қалды. Себебі жаңа әліпбиден ё, ь,ъ, ц, 
щ, э, ю, я сияқты кірме дыбыстар алы-

нып тасталды. Орыс тіліндегі қалпында 

айтып, жазып үйренген ұрпақ оларды 

қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне икем-

деп жаңаша жазуға бейімделіп, қабылдай 

алмай жатыр. Кезінде ХХ ғасырдың 20-

30 жылдары орыс тілінен енген с�здерді 

қазақ қауымы орыстар сияқты акцентсіз 

айтып, қатесіз жазуға қалай қиналса, 

70-80 жылдан астам орыс тіліндегідей 

айтып-жазуға әбден машықтанған бүгінгі 

қазақ енді оларды �з тіліне бейімдеп 

айтуға дәл солай қиналып жатыр. Қазір 

к�пшілік пен мамандар арасында түрлі 

пікірлердің айтылып, жаңа әліпби мен 

емле ережелерін жатырқап жатуының 

бір қыры осымен тікелей байланысты. 

Таңбаның, әліпбидің ұлт санасына, оның 

жазу-сызуына қалай әсер ететінін осыдан 

анық к�руге болады. Сол себепті тәуелсіз 

ел ретінде мемлекеттік мәртебеге ие 

болған қазақ тілінің терминологиялық 

қорын дамытудың бағыт-бағдарын 

дұрыс белгілеп, тілдің әр дыбысының 

сақталуына, ұлт тілінде жасалған немесе 

шет тілінен енген әр терминнің жазы-

луына мұқият болуға тиіспіз. �йтпесе, 

кезінде саяси сыңаржақтық салдарынан 

бұрмаланған тіл заңдылықтарын түзетуге 

беріліп отырған қазіргі тарихи мүмкіндікті 

ұтымды пайдалана алмағандығымыздың 

салдарынан, біздің бүгінгі жіберген 

қателерімізді келер ұрпақ түзетіп әуре 

болады. 

– Елімізде латын әліпбиіне к>шу ша-
расы қызу жүріп жатыр. Тіл мамандары, 
ғалымдар тиімді жақтарын айтып жүр. 
Қарсы шығып жатқандар да жоқ емес. 
Сіздің айтар ойыңыз қандай?

– Мен де к�птеген әріптестерім сияқты 

о бастан латынға негізделген әліпбиге 

к�шу жағындамын. Алайда әліпби мен 

ұсынылып жатқан емле ережелерінің 

бірқатар тұстарын әлі де жетілдіре түсу 

қажет деген пікірдемін. 

– 10 әріптің қысқаруы терминдер 
емлесіне қалай әсер етеді? Қысқарып кет-
кен әріптер к>птеген терминдерде кездеседі. 
Мәселен, медицинада «ц» әрпінсіз аяқ алып 
жүру қиын...

– Осы «медицина» с�зінің �зі алғаш 

пайда болған латын тілінде «medicinа», ал 

қазіргі ең кең тараған ғылым тілі санала-

тын ағылшын тілінде «the medicine» деп 

жазылады. Ендеше, неліктен біз түпнұсқа 

тілден алшақтап, әрі сол �з тілімізде 

жоқ дыбысты �зге тілден алып, орыстар 

сияқты «медицина» деп жазуымыз ке-

рек? Ағылшындар сияқты «medicine» 

деп алсақ, дыбысталуы жағынан бізге 

а н а ғ ұ р л ы м  ж а қ ы н  ғ о й .  А ғ ы л ш ы н 

тіліндегі «Caesar» (Цезарь),«сircus» (цирк) 

с�здерінің жазылуы туралы да соны айтуға 

болады. Соңғысын жаңа емле бойын-

ша «сіrk» түрінде жазу ұсынылып отыр. 

Негізі біз де кез келген �зге жұрт секілді 

кірме с�здерді �з тілімізге икемдеп алуға 

үйренуіміз керек. 

–  ? л і п б и д е  ә р і п  с а н ы н ы ң  4 2 -
ден 32-ге қысқарғаны жоғарыда >зіңіз 
айтқандай к>пшіліктің назарын аударып, 
түсініспеушілік тудырды. Бұның қатарында 
«і» және «и» әріптерінің бас әрпі бірдей 
таңбалануы, «ш» мен «ч» әріптерінің диг-
рафты таңбалануы да бар. «Бір әріп – бір 
таңба» ережесі неге сақталмады? «?», «ғ» 
сияқты әріптер акутпен берілсе, «ш» мен «ч» 
неге қос әріпті күйінде қалған?  Осы тұрғыда 
сіздің пікіріңізді білсек.

– Қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне 

тән емес, басы артық кірме дыбыстар 

таңбаларының жаңа әліпбиден орын ал-

мауы дұрыс деп ойлаймын. Ал «і» және 

«и» әріптерінің бас әрпі бірдей таңбалануы 

мен «ш», «ч» әріптерінің диграфтармен 

берілуі ж�ніндегі сұрағыңыз �те орынды. 

�ліпбимен танысқанда бізде де осындай 

сұрақ туындаған. Сондықтан бұл сұрақтың 

жауабын әліпбиді ұсынған мамандар беруі 

тиіс. 

–  Латын әліпбиінің емле ережесі де 
екіжақты пікір тудырып жатыр. Ғалымдар 
арасында да келіспеушіліктер бар екені 
баспас>з беттерінен аян. Қалай ойлайсыз, 
ұсынылып отырған ереже латын әліпбиін 
оңай меңгеруге тиімді ме, әлде әлі де >згерту 
керек пе?

– Мұндай жағдайда әртүрлі пікірлердің 

айтылуы, ғылыми пікірталастың болуы 

заңды. Жалпы емле ережелерін жан-

жақты талқылап, екшелей түскеннен 

ұтылмаймыз. Емле ережесінің алғашқы 

нұсқасы ұсынылғаннан бері талқылау 

барысында оған мамандар тарапынан 

к�птеген �згерістер енгізілді. Қазір де 

тіл мамандары, Б.Нұржекеұлы сынды 

жекелеген қаламгерлер тарапынан еске-

руге тұратын құнды пікірлер айтылып 

жатыр. Сондай орынды айтылған, ғылыми 

негізі бар ұсыныстарды әлі де ескеріп, 

емлені тағы да жетілдіре түсу қажет деп 

санаймыз. Мәселен, «Қазақ тілі емлесінің 

негізгі ережелерінің» сегізінші тарауында 

берілген «Шетелдік с�здер» деген атаудың 

�зіне де, ондағы жаңа әліпбиде жоқ әріптер 

емлесіне қатысты пікірлерімізді де біз 

әріптестерге ашық айтқанбыз. Сондай-ақ 

82-параграфтағы бұрын орыс тіліндегідей 

«бюро», «тютор» түрінде жазылып кел-

ген с�здердің енді «bú ro» (бүро), «tú tor» 

(түтор) деп жазылуы қазақша айтылуы 

тұрғысынан да, қай тілдің с�зі екенінің 

танылуы жағынан да қиындық туғызады. 

Осындай мәселелерге мән беріліп, емле 

ережелері жетілдіріле түсер деген ойдамыз. 

– Латын әліпбиі қолданысқа енгізілгенде 
оны балаларға қалай үйрету керек? Бұған 
дейін кирилл әліпбиін үйренген бастауыш 
сынып оқушылары екінші рет сауат ашқан 
кезде психологиясына зияны тиіп, мәдени 
шок алмауы үшін не істеу керек?

к�шкен кезде  де солай болған. Біз бірден 

бұл әліпбиден қол үзіп кетеміз дегенге сену 

қиын. Негізінен жаңа әліпби келешектің, 

сауатын осы латынмен ашқан бүгінгі 

жастардың әліпбиі болады. 

– Мемлекет басшысы терминдерді 
қазақ тіліне аудару мәселесін сынға алған 
болатын. Жалпы аудармаларды қолданысқа 
қалай енгізу керек? Түпнұсқада қалдыру 
керек пе, әлде қазақ тіліне бейімдеу керек 
пе? ?сіресе терминдерді аудару дұрыс па?

– Терминдердің бәрі біркелкі емес. 

Терминдердің аударуға болатыны да, 

ұлт тіліне аударып алуға к�не бермейтін 

түрлері де бар. Сондықтан бар терминге 

бір �лшеммен қарауға болмайды. Біз 

терминдерді ұлт тілінде жасап, шет тілі 

терминдерін мүмкіндігінше аударып ала-

тын алаш кезеңін де, орыс халқы �здеріне 

бейімдеп алған терминдерді сол қалпында 

аудармай қабылдаған кеңестік кезеңді 

де бастан кештік. Тарихи тәжірибе де, 

осы екі кезеңде атқарылған жұмыстың 

жазудың ғылыми негізін жасап, соған 

сүйену керек. Шет тілдерінен термин 

қабылдауға тыйым салуға да, қазақ тілінің 

термин шығармашылығын шектеуге де 

болмайды. 

– 2020 жылға дейін 27 000 термин 
бекітілуі тиіс екен. Бұл қандай терминдер? 
Бұл сандарды кім бекітеді? Қаншасы орын-
далды?

–  Б ұ л  « Т і л д е р д і  д а м ы т у  м е н 

қолданудың 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасынан» алынып 

отырған мәлімет. Онда 2020 жылға дейін 

27 000 термин бекітілу к�зделген. Ол 

әртүрлі ғылым саласы бойынша мамандар 

тарапынан бекітуге ұсынылатын термин-

дер. �р сала бойынша қандай терминдерді 

бекіту қажеттігін сол саланың маманда-

ры �здері ұсынады. Ондай терминдерді 

ҚР Үкіметі жанындағы Республикалық 

терминология комиссиясы бекітеді. 

Мәселен, терминкомның жариялаған 

мәліметтеріне сүйенсек, 2017 жылға 

дейін 21 000 термин бекітіліпті. 

2018 жылы комиссия 3330 термин 

бекітіпті. Яғни бүгінге дейін 

24 300 термин бекітіліпті. Осы 

жылы комиссия 2300 терминді 

бекітуге тиіс. 

Жалпы термин  жасау, олар-

ды жүйелеу, оларды әбден са-

раптап алғаннан кейін бекіту 

– үздіксіз  жүргіз ілетін шы-

ғармашылық процесс. Оны алдын 

ала санмен белгілеп, жоспарлап алып 

жұмыс істеу дұрыс деп айта алмаймыз. Ма-

мандар сан қуып, «белгіленген терминдер 

қазақтілді салалық мамандар, филологтар, 

журналистер мен аудармашылар айналы-

сады. Бірақ терминологиялық с�здік жа-

сап, �з саласының термин жүйесін ұдайы 

жетілдірумен айналысып жүрген жеке-

леген мамандар болса, к�пшілігі белгілі 

бір қажеттілік туындағанда ғана терминге 

балама іздеуі мүмкін. Термин жасау үшін 

ешкімге арнайы құқық немесе диплом 

берілмейді. Сондықтан соған қабілеті, 

к�ңіл қалауы болса, әркім термин жасауы 

мүмкін. Негізі термин жасаумен термин-

жасам процесінің қыр-сырын жақсы 

меңгерген сала мамандары, тілшілер мен 

терминтанушы ғалымдар, практик ау-

дармашылар айналысқаны ж�н. Бізде әр 

салада аз да болса ондай мамандар бар. 

– Жалпы ұлт тілінің дамуында ғылым 
тілінің, терминологияның маңызы мен р>лі 
қандай?

–  Қ а з і р г і  з а м а н  –  ғ ы л ы м  м е н 

технологияның заманы. Ғылымы мен 

технологиясы дамыған ел ғана �ркениет 

к�шінің алдына шыға алады. Ғылымды, 

озық технологияны меңгерген білікті 

мамандар жақсы табыс тауып, қай жерге, 

қай елге барса да сұранысқа ие болады. 

Сондықтан болашағын ойлайтын, заман 

талабына сай мамандық иесі болғысы 

келетін талапты, талантты жастар ғылымға 

ұмтылып, жаңа технология тілін білуге 

талпынуы заңды. Дәл осы кезде оларға 

қажетті ғылыми ақпаратты, салалық 

білімді игеріп, мамандануы үшін ғылым 

тілі қажет болады. Егер �зінің ұлт тілінде 

қажетті контент, оқулықтар мен ғылыми 

еңбектер, ғылыми орта мен ана тілінде са-

орысша білім алған біздің к�птеген білікті 

салалық мамандарымыз, ғалымдарымыз 

қазақ аудиториясына барып дәріс оқып, 

баяндама жасап, ғылыми еңбектерін 

қазақша жаза алмай-ақ келеді. Яғни олар 

ұлт тілінде с�йлейтін мамандар даярлап, 

қазақтың ғылым тілін дамытуға, оның 

ғылым саласында қолданылуына үлес 

қосып отырған жоқ. К�птеген ғылым 

салаларында әлі де қазақтілді білікті 

ғалымдар мен ірі мамандар жетіспейді. 

Бұл үлкен мәселе. Осыны шешіп алмай 

тұрып, біз енді ағылшынтілді мамандар 

даярлауды жоспарлап жатырмыз. Та-

рихтан сабақ алмай, кешегі қателігімізді 

тағы да қайталап, бір басқан кетпеннің 

басын екінші рет басайық деп отырмыз. 

Бұның соңы бүгінгі орыстілді ғылыми 

кадрлардың орнын ағылшынтілді маман-

дармен алмастырумен аяқталады. Олар 

да қазақ тілін �з саласында қолданып, 

ғылым тілін дамытуға, қазақтілді ғылыми 

кеңістікті қалыптастыруға атсалыспайды 

деген с�з. Орыстілді ғылыми кадрлар 

осы уақытқа дейін бізге орыс термино-

логиясын орнықтыруға атсалысып келсе, 

енді �зіміз ағылшынша оқытқан отандық 

кадрларымыз бен шетелдерде білім алып 

келген мамандар оны ағылшын термино-

логиясымен алмастыруға к�шеді. Мұндай 

үрдіс қазірдің �зінде басталып кетті деуге 

болады. Мысалы, бұрын орыс тіліндегі 

нұсқасында қолданылып келген «тен-

денция» орнына ағылшынның «тренд» 

с�зін қолдану сәнге айналса, ағылшын 

тілін білетін кейбір лауазым иелерінің 

« м о т и в а ц и я н ы »  т ү п н ұ с қ а д а ғ ы д а й 

«мотивейшн», «приватизацияны» да 

қазақша «жекешелендіру» демей, ағыл-

шыншадағыдай «приватизейшн» деп 

алайық деген ұсыныстар – айтуы осының 

к�рінісі. Онсыз да кейінгі жылдары бан-
кинг, браузер, гаджет, кастинг, клининг, 
контент, мониторинг, ноу-хау, паркинг, 
риелтор, саммит, сноуборд, тендер, хол-
динг, флэшмоб сияқты ондаған ағылшын 

с�здері термин қорымызды толықтырып 

жатқанда, ағылшынтілді мамандар қатары 

�скенде олардың қазақ с�зі негізінде тер-

мин жасамасы белгілі. Сонда қазақ тілін 

ғылым мен технологияға кім бейімдейді? 

Шынымды айтсам, мен �з басым осын-

дай білім саясатын, ғылым саясатын, 

�з тілінің қоғамның ең маңызды, басты 

саласынан шеттетуге бағытталған тіл 

саясатын ұстануға бейілді басшылар мен 

лауазымды тұлғаларды еш түсінбеймін. 

Біздіңше, бұл мемлекеттік тілдің �з 

елімізде �ркен жаюы үшін ұлттық ғылым 

тілін дамытудың р�лін жете түсінбеуден 

немесе қазақ тілінің ғылым тілі бола ала-

тынына сенбеуден туындаған ұстаным. 

�йтпесе, елдің қамын, тілдің қамын 

шын ойлайтын болсақ, бізге алдымен 

ұлт екенімізді айғақтайтын ең құнды 

қазынамыз, қалың қазақты біртұтас 

халық ретінде ұйыстыратын әрі барлық 

қазақстандықтардың басын біріктіретін 

мемлекеттілігіміздің басты белгісі қазақ 

тілін жетік меңгерген, сонымен қоса 

шет тілдерін, соның ішінде ағылшын 

тілін білетін мамандар даярлау керек. 

Егер біздің түпкі мақсатымыз қазақ 

тілінің іс жүзінде мемлекеттік тіл болуына 

қол жеткізу болса, онда бізге қазақтілді 

ғылыми кадрларды даярлау мен қазақтың 

ғылым тілін дамытуға, ұлттық термин 

қорды қалыптастыруға айрықша к�ңіл 

б�ліп, бұл жолды тіл саясатының да, білім 

беру мен ғылым саясатының да басым 

бағыты ретінде ұстануға міндеттіміз. 

–  С > з д і к т е р  ж а ң а р ы п  ж а т ы р . 
Толықтырылғаны дұрыс, >згерістер де 
бар. Бұрынғы нұсқасында б>лек жазылған 
с>здер жаңа басылымда бірге жазылатын 
болып к>рсетіліпті. Одан б>лек «х» мен 
«қ» әріптеріне байланысты >згерістер. 
Қарапайым бір мысал: «Рахмет» – «рақмет» 
с>здері. Бұрынғы с>здіктерде «рахмет», 
кейінгілерде «рақмет» болып жазылған. 
«Таңғалу» – «таңқалу», «айқай» – «айғай», 
т.с.с. тізе берсек к>п. Жалпы с>здіктердің әр 
басып шыққан сайын осылайша >згертіліп 
отыруы сауатсыздыққа себеп болмай ма?

– С�здердің жазылуын жиі құбылта 

беру, орфографиялық с�здіктің әр ба-

сылымына елеулі �згерістер енгізе беру 

жалпы к�пшіліктің сауаттылығын арт-

тырып, жазу мәдениетін к�термесі анық. 

Сондықтан қажет болған жағдайда ондай 

�згерістер жария түрде, жұртшылыққа 

жан-жақты ақпарат бере отырып енгізіл-

гені дұрыс. 

– «Ана тілі» газетінің дәстүрлі сауа-
лы: Қазақ тілінің қоғамдағы орны туралы 
ойыңыз қандай? Ана тіліміз мемлекеттік 
мәртебесіне сай деңгейде ме?

–  �зірге қазақ тілі �зінің Ата заңдағы 

мәртебесіне сай қоғам �мірінің барлық 

саласында кеңінен қолданылып, іс жүзінде 

елдегі басты тіл дәрежесіне к�теріле 

қойған жоқ. Соны к�ру, соған жету – 

бәріміздің мұратымыз. Бірақ ол �здігінен 

бола қоятын нәрсе емес. Тіл мәртебесі 

үстем болуы үшін сол тілге арнайы құқық, 

мәртебе беріп отырған мемлекет, сол 

елдің тіліне құрметпен қарайтын елдің әр 

азаматы оған атсалысуы, мақсатты түрде 

жұмыс істеуі керек. Жұмыс жүргізіліп 

жатыр, дегенмен, бұл бағытта әлі де 

атқарылар істер аз емес. Ел аман болса, 

қазақ тілінің �з тұғырына қонып, қазақтың 

ғана емес, барша қазақстандықтардың ба-

сын біріктіретін ұйыстырушы тілге, ғылым 

мен техниканың, мемлекетті басқару мен 

заң тіліне айналатынына сенеміз. Соған 

келе жатырмыз. 

– ?ңгімеңізге рақмет!

?ңгімелескен 
?сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ, филология ғылымының докторы, профессор:

санын бекітуіміз керек» деп жұмыс істесе, 

сапаға жете алмайды. Қанша к�п термин 

бекіткенмен олар нақты қолданысқа ен-

бесе, ондай тірліктен пайда шамалы. Осы 

жоспарды орындау үшін комиссияның 

жұмыс органы тарапынан мекемелер-

ге салық салғандай «осы айда мұнша 

термин ұсыныңыздар» деген жағдай да 

болған. Бұлай жұмыс істеу шопанға биыл 

«жүз қойдан жүз елу қозы аласың» деген 

социалистік міндеттеме жүктейтін кеңестік 

жоспарлы экономиканы еске салады. 

Біздіңше, 2020 жылдан бастап мұндай 

жұмыс істеу тәртібіне �згеріс енгізбесе 

болмайды. Термин шығармашылығын 

бұлай жоспарлау терминкомға да, сала 

мамандарына да қиындық туғызып, сан 

қуушылыққа, сапасыздыққа ұрындырады. 

Оның нәтижесін к�ріп те отырмыз. 

Мәселен, ақынға «әр айда 500 �лең жо-

лын, бір жылда 6 000 мың �лең жолын жаз» 

деу қандай қисынсыз болса, терминкомға 

нақты мұнша терминді жасап, бекіту қажет 

деу де – дәл сондай әрекет. Қанша термин 

жасалып, шет тілдерінен еніп, мамандар 

қолданысына еніп, сұрыптаудан �тсе, 

сонша терминді  бекіту керек. Сонда саны 

бар, сапасы жоқ терминдерді бекітуден 

арылып, жетілдірілген терминқор жасауға 

мүмкіндік туындайды. 

– «Абай атамыздың «Іші алтын, сыр-
ты күміс с>з жақсысын, қазақтың ке-
лістірер қай баласы?» демекші, с>зді 
жасап жатқан адамдардың барлығы да 
келістіріп жатыр деу қиын» деген екенсіз 
бір сұхбатыңызда. Осы орайда с>зжасам, 
аударма мәселелерімен кім айналысып жа-
тыр? Кім айналысуы тиіс?

– Иә, с�з жасау, жаңа термин тудыру 

– �те күрделі шаруа. Ғылыми терминге 

қойылатын бірнеше талап бар. Ең алдымен, 

жасалған с�з ғылыми ұғымның барлық 

негізгі белгілерін, мазмұнын қамтуы тиіс. 

Сондай-ақ оның мейлінше ықшам, айтуға 

қолайлы, дыбысталуы жағымды болғаны 

ж�н. Сол терминжүйедегі ұғымдар атауы-

мен үйлесіп тұруы да маңызды. Терминге 

одан �зге де бірнеше талап қойылады. 

Сондай талаптар үдесінен шығатын тер-

мин жасау қиынның қиыны. Сондықтан 

к�бінесе, бас қатырып жаңа термин жасап 

әуре болғанша, �зге тілден дайын күйінде 

алып қолдана беру ең оңайы. Бірақ мұндай 

дайынға үйірсектік, ұлт тілінің с�зжасам 

мүмкіндігін, термин шығармашылығын 

шектеп, мамандардың термин жасау 

тәжірибесін жетілдіруіне  жол ашпайды. 

Керісінше, шығармашылық, жасампаздық 

орнына дайынды тұтынушылық психо-

логиясын орнықтырады. ХХ ғасырдың 

30-жылдарынан бастап біз мұндай дағдыны 

қалыптастырып алдық. Бізге донор болған 

орыс тілі біздің сала мамандарының  ұлт 

тілін ғылыми шығармашылықта пай-

далану, ғылыми ұғымдарға �з танымы 

бойынша ат қою қабілетін қатты әлсіретіп 

жіберді. Енді осы әдеттен арылмасақ, 

қазақ терминологиясының ұлттық сипа-

тын арттырып, тіліміздің жасампаздық 

қабілетін арттыру, қайтадан жандандыру 

қиынға соғады. 

Қазір термин жасаумен негізінен 

палы білім беретін жоғары оқу орындары, 

мықты ғылыми-зерттеу институттары мен 

орталықтары, жақсы жабдықталған зерт-

ханалары болса, олар �зге тілді меңгеруге 

к�п уақыты мен күш-жігерін, қаржысын 

жұмсап, шет тілдеріне тәуелді болмай-

ды. Шетел асып, озық білім-ғылымды 

�зге жұрттардан іздемейді. Қажет білім 

мен ақпаратты �з елінде отырып, �з тілі 

арқылы-ақ алады. 7кінішке қарай, біз бұл 

тұрғыдан әлі мақтана алмаймыз. Кеңестік 

кезеңде жаратылыстану ғылымдары мен 

нақты ғылымдар саласындағы ғылымды, 

ғ ы л ы м и  м а з м ұ н д ы  о р ы с  т і л і н е н , 

Мәскеуден іздедік. КСРО-ның тіл сая-

саты мен білім саясатына сәйкес қазақ 

тілінің к�птеген ғылым салаларындағы 

қызметі, қолданысы шектелді. Тіпті нақты 

ғылымдарды айтпағанда, қазақ тілі мен 

әдебиетінен диссертация қорғау үшін 

болашақ ғалымдар авторефераттарын 

орысша жазып, Мәскеуге жолдайтын 

тәртіп болды. Энергетиктер мен техника 

салаларының мамандары, микробиологтар 

мен ядро-физиктер орыс тілінде даярлан-

ды. Ал осындай жағдайда қазақша ғылым 

тілі, қазақтілді ғылыми қауым, қазақ 

терминологиясы қалай қалыптасып, дами 

алады? Ал қазір жаңа ғылыми ақпаратты 

ағылшын тілінен, АҚШ пен Еуропадан, 

Сингапур мен Жапониядан, Қытайдан 

іздеуге мәжбүрміз. Білім іздеген, ғылым 

қуған жастарымыз сыртта, шет тілдерінде 

білім алуға ынталы. 7йткені оларда 

дамыған ғылым мен ғылым тілі, озық 

технология, мықты университеттер бар. 

Егер біз еліміздің, тіліміздің болашағын 

шын ойлайтын болсақ, отандық ғылымды 

және сонымен бірге қазақтың ғылым тілін, 

ғылым тілінің кілті – ұлттық термино-

логияны дамытуға міндеттіміз. �йтпесе, 

қазақ тілінің �рісі кеңеймейді, оған деген 

шынайы сұраныс та артпайды. Қазіргі 

заманда қажетті мамандықтарды, озық 

ғылым мен технологияны меңгеруге, 

кәсіби қызметінде кеңінен қолдануға 

жарамайтын тілді үйренуге ешкім құштар 

болмайды. Ғылым тілі ретінде дамыған 

халықтың тіліне с�зсіз сұраныс туын-

дайды. Сондықтан ұлт тілінің мерейі 

үстем болуы үшін ғылым тілін дамыту, 

оның әлеуетін арттыру, термин жүйесін 

жетілдіру аса маңызды жұмыс.  

– Ал қазір біз физика, химия, информа-
тика, биология сияқты маңызды пәндерді 
ағылшынша оқытуды қолға аламыз деп 
жатырмыз. Бұл қадамымыз қазақтың ғылым 
тілін дамытуға шектеу болмай ма?

– Иә, �те дұрыс айтасыз. Бұл ұлттық 

ғылым тілінің �рісін тарылтуға бастай-

тын жол. �р ұлттың ғылым тілінің �зіне 

тән оралымдары, орныққан стилі, негізгі 

ғылыми ұғымдарын білдіретін термино-

логиясы болады. Егер болашақ маман 

жастайынан сол сала терминдерінің 

мән-мағынасын біліп, арнаулы тілді 

меңгермесе, олар ертең �зінің кәсіби 

қызметінде, ғылым саласында ана тілін 

еркін пайдалана алмайтын болады. Бұл 

бізге жақсы таныс, қазір де басымыздан 

кешіп отырған жағдай болса да, одан 

сабақ алып отырған жоқпыз. Кезінде 

Қазір термин жасаумен негізінен қазақтілді 
салалық мамандар, филологтар, журналистер мен 
аудармашылар айналысады. Бірақ терминологиялық 
сөздік жасап, өз саласының термин жүйесін ұдайы 
жетілдірумен айналысып жүрген жекелеген мамандар 
болса, көпшілігі белгілі бір қажеттілік туындағанда ғана 
терминге балама іздеуі мүмкін. Термин жасау үшін 
ешкімге арнайы құқық немесе диплом берілмейді. 
Сондықтан соған қабілеті, көңіл қалауы болса, әркім 
термин жасауы мүмкін. Негізі термин жасаумен 
терминжасам процесінің қыр-сырын жақсы меңгерген 
сала мамандары, тілшілер мен терминтанушы 
ғалымдар, практик аудармашылар айналысқаны жөн. 
Бізде әр салада аз да болса ондай мамандар бар. 

– Иә,  с із  �те  орынды мәселені 

к�теріп отырсыз. Мұны Білім және 

ғылым министрлігі айрықша ескеруі 

тиіс. Осы мәселенің психологиялық, 

физиологиялық жақтарын да мұқият зер-

делеген ж�н. Екі рет сауат ашу, бір әліпбиді 

енді меңгеріп, жазуға жаңа машықтанып, 

оқу жылдамдығы қалыптаса бастаған жас 

жеткіншектерді басқа әліпбимен қайта 

оқыту оларға қиындық туғызуы мүмкін. 

Балаларға эксперимент жасауға жол бе-

руге болмайды. Бұл жете зерттеліп барып 

шешім қабылдануы тиіс мәселе. Қажет 

болса, олардың бастаған оқуын кирилл 

әліпбиімен жалғастыруына да мүмкіндік 

берген ж�н. 

– Ал қарттардың жағдайы қалай 
болмақ? Қариялар хат танудан қалмай ма?

–  М ұ н д а  д а  о й л а н ы п ,  с а т ы л а п 

атқаратын істер бар. Дегенмен, қарттар 

үшін дәл сондай қиындық туындамаса ке-

рек. К�шедегі к�рнекі ақпараттар мен рес-

ми құжаттар болмаса, �зге жазбалар мен 

мәтіндер к�п қиындық туғызбауы тиіс. 

Оның үстіне біз қанша қалағанымызбен, 

біраз уақытқа дейін қарттарымыз хат 

таныған кирилл әліпбиі латынмен қатар 

жүреді. Кезінде араб графикасынан 

латынға к�шкенде де, латыннан кириллге 

нәтижесі де к�з алдымызда тұр. Соған 

ғылыми тұрғыдан талдау жасап, сабақ 

алуымыз қажет. Ахмет Байтұрсынұлы 

бастаған Алаш оқығандары аз уақыт 

ішінде жүздеген терминдерді �здері 

қазақ тілінде жасап, аударып ұлттық 

терминологиялық қордың нег із ін 

қалап кетті. Бүгін баршамыз қолданып 

жүрген бастауыш,  баяндауыш, жалғау, 
жұрнақ, қосынды, қосылғыш, аналық, 
а т а л ы қ ,  т ұ қ ы м д ы қ ,  т о с т а ғ а н ш а , 
қайықша  сияқты бірнеше саланың 

терминдері – солардың жұмысының 

жемісі. Біз осы терминдерді жасамай, 

аудармай, орыс тіліндегі қалпында 

қолданып жүрсек, не ұтар едік? Бұл атау-

лар қазақтың ғылым тіліне ұлттық сипат 

беріп, қазақ тілінің с�зжасам, термин-

жасам мүмкіндігін, ғалымдарымыздың 

шығармашылық қабілетін к�рсетіп тұр 

емес пе? Сондықтан шет тілі терминдерін 

аудармай, �згеріссіз қабылдау керек деген 

– біржақты, ғылыми негізі жоқ пікір. Сол 

сияқты шет тілі с�здерінің бәрін аударып, 

тілді тазалап тастау керек деген ұстанымға 

да бой алдыруға болмайды. Кез келген тіл 

�зге халықтар тілдерінен с�з алмаспай 

тұрмайды. Тек кірме терминдерді қандай 

м�лшерде, �зге тілдерден қалай алу мен 
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ТЕРЕЗЕНІҢ 
АРҒЫ БЕТІНДЕГІ 

ӨМІР...

АТЫ-ЖӨНІМІЗ 
ҰЛЫ ДАЛА РУХЫНА САЙ БОЛСА...

Жаратушының жазғаны болар, Жанар жанұядағы жалғыз пер-

зент. �ке-шешесі тірнектеп жиған дүниесін осы қыздың қызығына 

жұмсайды. 7зі де бойжетіп келеді. Талғамы да тамаша. Анау-мынау 

киімдерді қанағат тұтпайды. �кесі жалғыз қызынан ақшасын аясын 

ба? К�ңілі қош к�ргенін алып береді. Жанар не жеймін, не киемін 

демей �сті. 

Оның тым ерке мінезі оқуына да әсер етті. Қаласа сабаққа ба-

рады, қаламаса қала салады. Ата-анасының бойжеткенді бетінен 

қақпай �сіруі – қатарынан кем болмасын деген ниет еді. Алайда 

материалдық қажеттіліктерге басымдық берген әкей мен шешей 

оның тәрбиесіне, рухани қажеттілігіне к�ңіл б�лмеген еді. Мұның 

арты аруды «мұрның барда бір сіңбір» дегендей, жастық шақта 

ойнап-күліп қалу керек деген түсінікке жетеледі. 7мірдің сәні әдемі 

киіну, қыдыру деген ойды қолдайтын құрбылары да аз емес еді. 7з 

қызының қандай ортада жүргеніне, достарының қандай екеніне 

к�ңіл б�лмеген ата-ананың жіберген бұл екінші қателігі болатын. 

Сонымен, Жанар �зіне «қызық» болған �мірді таңдады. Қыдырды, 

ойнады, күлді, қысқасы жаман әдетке еті үйренді. С�йтіп, бақыттан 

басы айналып, уақытша к�ңіл к�терулердің қызығына тоймай 

жүрді... �кесі Тоқтарбайдың сары уайымға түсуі енді кеш еді.

Жанар қызыққа толы күндердің ұзаққа созылмасын қайдан 

білсін. Оң аяғы ауыра бастады. Тізем ауырсынып қалған болар 

деген оймен оған онша мән бермегенмен, уақыт �те келе аяғын 

тіке басудың �зі мұң болды. Дәрігерлер рентген сәулесіне түсіріп, 

тізесіне ет �скенін және буын ауруына шалдыққанын анықтады. 

Алматыдағы Ревматология орталығында айлап емделді. Аяғының 

жазылғанын сезінсе, араға екі-үш ай салғаннан кейін аурудың 

қайта меңдегені байқалды. �кесі Жанардың мына күйінен қорқа 

бастады. Қайғы басқан жүзі мен жасқа толған жанарын к�ру тіптен 

қиын. Жатса да, тұрса да Жаратқанға жалбарынып, дұға жасады. 

Апармаған, к�рсетпеген жері қалмады. Тіпті тапсырыспен шетелден 

дәрі-дәрмек алдырды. Оның да уақытша ғана әсері болмаса, аурудан 

түгелдей айыға қоймады. 

Екі-үш ай аяғын тіктеп басады да, қайтадан оң аяғының 

ауырсынғанын сезінеді. Дәрігер Қуатжан ота (операция) 

жасатқанмен, оның пайдасы шамалы ғана болатынын айтып, 

арудың аяғына пышақ салдырмауға кеңес берді. Созылмалы ауруға 

шалдыққан Жанар талай күндер мен түндерді терезе алдында 

�ткізді. Терезе сыртынан к�ретіні – адамдардың сау аяғымен жер 

басып, әрі-бері асығыс-үсігіс жүріп жатыр. Біреулер балаларын 

жетектеп, енді біреулер к�лікке жүгіріп, тіпті таяқ ұстанған қарт та 

әлдеқайда асығуда... 

Бүгін де күнделікті әдетінше Жанар отырған орындығымен 

сырғи терезе алдына жақындады. Күн сәулесі бетіне түсіп, тыжы-

рынып қояды. Кенет ол аурухананың қарсы бетінде орналасқан 

мешітке к�з салды. Адамдардың ерсілі-қарсылы кіріп-шығып 

жүргенін қызықтады. Араларынан жасты да, кәріні де, ақ жаулықты 

ананы да байқады. Бүгінгі күннің жұма екені бірден есіне түсті. К�п 

кісінің мешітке сыймай, Алла үйінің ауласына шығып намаз оқып, 

қол жайып дұға жасап жатқанын к�рді. 

Осы сәтте �зінің осы күнге дейін бір рет болсын мешітке қадам 

басып, дұға жасамағаны жанына қатты батты. Сау аяғымен осы 

мешіт қасынан күнде әрі-бері �тетін. Сол уақытта мешітке бір рет 

бас сұғу былай тұрсын, Алла үйінің алдынан �тіп бара жатыр екем-

ау деген нәрсе ойына да келмеген еді. Жанар кенеттен мешітке 

барғысы келді. Бірақ қалай барады? Аяғын баса алмайды. Адамдар 

секілді қолын к�кке жайып, дұға жасауға асықты. Мүмкін сол 

кезде аяғым жазылып кетер деген ой санада тұрды. Ойын б�лгісі 

келгенімен, әлгі үміт қайта-қайта санасын мазалады. Орнынан 

тұрып, асығып жүре бергені сол еді, омақаса құлап түсті. 

К�кірегі �кініш пен �ксікке толды. Жанардан шыққан жас бет-

жүзін жуып, еденге тырс-тырс тамшылап жатты. Мешітке деген 

махаббат пен ниеті асқақтай түсті. Қазір-ақ жүгіріп кеткісі келеді. 

Бірақ бара алмайды. Қолын к�кке созып, Алладан аяғына шипа 

сұрады. Ендігі бар үміті – бір Алла. Оның мейірімінен күдер үзбеу. 

О, Жаратқанның мейірімі-ай десейші, арадан бір жыл �ткен 

соң Жанардың аяғы жер басуға жарады. К�п жүрмесе де аз-кем тік 

басып, сыртқа серуендеп келді. Бір кездері жүрегі ынтық болған 

мешітке барды. Дұға жасауды да ұмытпады. Шүкір айтып, намаз 

бен Құранға ден қоя бастады. Мешіттегі әйел ұстаздардан дәріс 

тыңдады. �уретін жауып, басына орамал тақты. С�йтіп, �ткінші 

сынақ Жанардың маңдайын сәждеге қойып, намазға жығылуына 

себепші болды. Аяғы сауығып, �зі ұнатқан жігітке келісімін де 

берді. Оның жүзіндегі қуанышты к�рген әкесі мен анасы қызының 

имандылық жолын таңдағанына қарсылық білдірмеді. 

Сонымен, аялап, мәпелеп алақанға салып �сірген қызын 

қияға қондыру сәті де таяды. Қызын жат жұртқа беруге әкесі де 

қобалжыды. Қызым бақытты болса, біз бақыттымыз деп, барын са-

лып, үлкен той қамына кірісті. Белгілеген уақытта ұзату тойы бастал-

ды. Ақ тілек айтылып, Тоқтарбайдың отбасы, туған-туысқандары 

мәре-сәре күй кешті. Қызды шығарып салу сәті келгенде ана жүрегі 

жылап қоя берді. К�пшілік те к�зіне жас алып, Жанарды отбасылық 

�мірге шығарып салды. 

Ұзақ жолды зулап артқа тастап келе жатқан Ауди-100 машина-

сының жүргізушісі таң қылаң бере бастағанда қалғып кетіп, қарсы 

бағытта қатты жылдамдықпен келген жүк к�лігіне соқтығысты. Жол 

бойы ұйықтап келе жатқан Жанар к�зін ашып үлгергені сол еді, 

қатты темірдің оң жамбасына келіп соғылғанын сезді. 

...Одан кейінгі оқиғаны есіне түсіре алмады. Ауруханада есін 

әзер жиды. Дәрігерлер оның оң қолы мен оң жамбасына жасанды 

аяқ-қолды салып жатты... Халінің мүшкіл екендігін енді түсінді. 

К�зінен аққан жас оның тағдырын �згерте алмайтынын білді. 

Баяғы әдетінше терезеге тағы к�з салды. Оның қазіргі күш-жігері, 

қажыр-қайраты тек терезенің арғы бетіндегі �мірді к�руге жетеді. 

�деттегідей адамдар намазға асығып бара жатыр. Күнделікті 

тіршілік... 

Ол мешітте айтылған азанның әуезді үнімен тыныс алып жатты. 

Жанар Жаратушы Иенің жіберген сынағын разылықпен қабылдады. 

7йткені әуелде аяғы ауырып, соның салдарынан иманға келді. 

 Намаз оқып, құлшылық жасай бастады. Ал бұл жолғы сынақтан 

аман қалғанына шүкір етті.

«Бұдан да жаманы болар ма еді, бәлкім... К�рер күнім бар екен. 

Аман қалғаныма Аллаға шүкір. �р істің бір қайыры бар. Құдай 

сүйген құлын сынайды. Сабыр етсем, бұл сынақты да аман-есен 

еңсерермін...» деген ой санасында жаңғырып жатты.

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

жүзінде ұстанса, біраз сұрақтар шешілер 

еді.  

�йтпесе, аты-ж�н түзету қадамдары 

бірталай жаңсақ ұғымдар, тіпті дау-да-

м а й л а р  т у ы н д а у ы н а  т и е к  б о л у д а . 

Кейбіреулердің ныспысында атасының, 

�зінің, әкесінің аты қайсысы, ұл ма, қыз 

ба деген с�здер қаптап барады. Мұны 

айтып отырған себебіміз, қазір ешқандай 

тәуелділ ік  жалғауынсыз әкесі  мен 

баласының аттары жазылған екі с�зден 

ғана тұратын аты-ж�ндер де жиілеп бара-

ды. Олар жеті атасы түгіл әкесінің әкесі кім 

екенінен бейхабар болып �суі ғажап емес. 

Аты-ж�ні жоғарыдағыдай үлгімен 

жазылған ұл-қыздарымыз әлемде теңдесі 

жоқ жасампаздығының �шпес ізі қалған, 

елі  мен жері  үшін әділетті  күресте 

жанкешті батырлығымен сый-құрметке 

б�ленген даңқты аталарының асқақ істерін 

жаңғыртуға, ілгері дамытуға талпынаты-

ны күмәнді бола қоймас. Құдаласқанда 

жеті атасын сұрауға, жастардың жеті 

атаға толмай отбасын құруының алдын 

алуға да мүмкіндік туады. Азаматтық 

және діни неке қиятын орындарға осы 

бағытта заңмен бекітілген талаптарды 

күшейтуге болады. Ата-бабасын білетін, 

тегін қастерлейтін, бауырмал, ержүрек, 

қайырымды, іскер, дарынды балалар сонда 

ғана дүниеге келіп, елге ие болады.

Осы орайда, кейбір кавказ жұрты атасы-

ның атына «оғлы», «адзе», «ани» жалғау-

ларын қосатыны қызықтырады. Олардың 

ұйымшылдығы мен �рлігі талай елге үлгі 

боларлық. Ұсынылған тегіміз ықшам, 

жігер беретін қасиеті де зор және «овский», 

«а(и)швили» қосқандай шұбыртпалы емес. 

Қазақ халқы осы жіктеуді құқық саласын-

да қабылдап, әке-шеше әлемге әйгілі сақ 

пен ғұн атын нәрестесі дүние есігін ашқан 

сәттен бастап құлағына құя берсе, ол бала 

�се келе сақ пен ғұн кім, неге �зінің тегі 

оларға тәуелді болғанына зер салуы, ол 

7лең болып егіліп, сезім болып т�гілген 

жыр жолдары санасында сәулесі бар кез кел-

ген кісіні бейжай қалдыра алмайды. Ақын 

с�зінің құдіреттілігі, тіл шеберлігі осыдан 

байқалады. Энциклопедиялық, шалқар білімі 

бар халқымыздың аяулы перзенті Ақселеу 

Сейдімбектің соңынан ерген қарындасы – 

Марфуға Бектемірованың дарынын байқап, 

«Дегдар ақын» деп бағалап, қадірлеуі содан 

шығар.

 7нердің к�гінде шыңдалып, �леңді 

�мірім деп еншілеген Марфуға Бектемірова 

тек ақын ғана емес, сонымен бірге қаламы 

жүйрік журналист, шебер аудармашы, саз-

гер еді. Ұзақ жылдар бойы түрлі ақпарат 

құралдарында, соның ішінде «Ана тілі» 

газетінде абыройлы жұмыс істеді. Орыстың 

атақты ақыны Анна Ахматованың �леңдерін 

аударып, «Аударма» баспасынан «Жыр-

жауһар» сериясымен кітап етіп шығарды. 

дарымыздың еңбектері кирилл әліпбиіне 

түсіріліп, оқушы қауымға ұсынылуда. Бұл 

�те маңызды іс. �сіресе Жүсіп Баласағұн 

атты данышпан бабамыздың еңбектері 

үлкен сұранысқа ие болуда. Осы ғұламаның 

тегін жазуда қателік кетті ме екен деген ой 

бізді жиі толғандырады. Ол Баласағұн 

 аулында туғандықтан сол заман дәстүрі 

бойынша ауылдың атын иеленген деп 

жүрміз. 

Бірақ, біздіңше, Баласағұн с�зінің 

мағынасы бұлыңғырлау. Мұндағы ғұн 

түсінікті, ал «баласа» деген не?! Ауылдың 

аты – ғұн тайпасының бір тармағы сол 

�ңірде қоныстанғанымен байланысты 

болса, �здерін «Ғұн баласы» немесе 

«Баласығұн» дегені... жұрт ауылды осылай 

атауы мүмкін. Ендеше, ғақлия данаг�йдің 

аты-ж�ні Жүсіп Баласығұн болып жазылса 

деген тілек бар. Бір-ақ әріп болса да, барша 

халықтың ұлағатты ұстазы болған тарихи 

тұлғаның тегі мағынасыз с�з ғана болмай, 

ерекше айбарлы сипат алады. Сонымен 

қатар оның аты оқырман қауым рухының 

асқақтай беруіне септігін тигізетініне, 

баға жетпес мирастарына қызығушылық 

�рістеп, тәрбиелік мәні арта түсеріне 

күмән жоқ.   

Сақ пен ғұн тегін иеленген қазақ ұрпа-

ғының бүгінгісі де, келешектегісі де Абай 

атамыз айтқан бес жамандықтан ары-

лып, әр іске қадам басқанда, «Малым – 

жанымның садағасы, жаным – арымның 

садағасы» деген бабаларымыз қанымен 

жазып кеткен қағиданы ұстануға тыры-

сар. Балалардың балғын шағынан бастап, 

ата-анасы, ұстаздары, ағайын-туыстары 

сақ пен ғұн тайпалары к�семдерінен, 

билерінен, шешендерінен, батырлары-

нан, жырауларынан қалған естеліктерді, 

аңыздарды, ерлік істерді әңгімелеп, нақыл 

с�здерді, қисса, �лең, ән-жырларды жатта-

тып, тарихи кітаптарды оқуға, театр, кино 

туындыларын к�руге баулып, мәдениетті-

лікке, бауырмалдыққа, ата-тегіне кір 

келтірмеуге үгіт-насихатын аямай т�гіп, 

салиқалы тәрбие берсе, ұрпағымыздың 

ұлтжандылық, ар-намыс сақтау және 

 Отанын сүю қасиеттерінің жетіле түсері де 

күмән тудырмайды. 

 «Жеті атасын білмеген – жетесіз», 

«Жеті атаға жетпей, қыз алыспа», «Ет 

бұзылса – тұз дауа, қан бұзылса – не дауа» 

және осы тектес мақал-мәтелдер мен нақыл 

с�здерді аузы дуалы ғұлама ойшылдарымыз 

бері салғанда ХV-ХVІ ғасырда айтқан. 

Бұларды ата-бабамыз тұқым қуалайтын 

ген кемістіктерінен, қанның бұзылуынан 

халықты сақтандыру үшін бүкіл ұлт сана-

сына сіңіріп, бізге мирас еткен. Осындай 

ғылыми мұраларды генетикалық тұқым 

қуалау ережелері не заң түрінде би, жырау-

ларымыз жазған да болар, бірақ ол жазулар 

әлемге де таралмай, бізге де жетпей қалды. 

Бұған аумалы-т�кпелі замандардың да 

кесірі тисе керек. Тұқым қуалау туралы 

болжамдарын Г.Мендель мен И.Морган 

ХІХ ғасырда ғана жариялап, ХХ ғасырда 

генетика ғылымының негізін қалаушылар 

болып аталып кете барды. 

Бабаларымыздың қандағы ген қорын 

бұзбай сақтау туралы нақылдары мен 

қағидаларын ұрпақтарға қалдырған �сиеті 

деп қастерлеп, бұдан әрі бұлжытпай орын-

дау және жастардың құлағына жалықпай 

құя беру біздің күнделікті міндетіміз болуы 

тиіс. Қазақтан үлгі алған к�рші түркі тектес 

халықтар да жақын туыстық некелесудің 

алдын алу шараларын іздестіруде. Бұдан 

атқарылатын істердің мемлекеттік маңызы 

да зор екенін байқауға болады. Сондықтан 

осы бағытта ізденістер жасаудан ғылыми 

мекемелер мен қоғамдық ұйымдар шет 

қалмайтын болар, ал Парламент пен 

Үкімет ауқымды іс-шараларды жүзеге асы-

рар деп ойлаймыз. 

Біраз бұрын еліміздің шығыс �ңірін де 

к�не тас табылды. Ол Күн тайпасы мұрагері 

болған Күнге табынушылар  заманынан 

қалған жәдігер екен. Оның бетіне сына 

әріптерімен жазылған, келер ұрпаққа 

бағышталған с�здерінің қуаттылығы, 

әсіресе қазақ үшін құндылығы үстемдік 

етіп қалған алпауыттарды жер сілкініп, 

жанартау атқылағандай есінен тандырды. 

�у баста «сенсация» деген шу аздан соң 

су сепкендей басылып қалды. Қазақтан 

басқа ешкім жұмған аузын ашпады. 

7йткені оның ең басты, аса құдіретті с�зі 

заманында кирилл әліпбиіне «Күлтегін» 

деп түсірілді. Қарап тұрсақ, с�зде мән 

қалмағандай. Күлдің тегіні кімге керек?! 

Біз ол жұмыстың басы-қасында болға-

мыз жоқ. Сондықтан бірдеңе деуге қа-

қымыз да жоқ сияқты. Бірақ әлі күнге 

біреулер әдейі «н» сына әрпін «л» дей сал-

ғандай сезінеміз. Оны қасақана қазақтың 

мерейі тасып кетпесін деп істеткен дұш-

пан итаршыларының ықпалы ма, әлде 

кездейсоқ зақымдаудан болды ма, тастағы 

жазу �ңін айналдырып бере салған тымақ-

тай, құдірет-күшінен жұрдай болды да 

қалды. Мүдделі қауым бейжай күйге түсті.   

Елбасымыз аталмыш мақаласында 

археологтарға, тарихшыларға осындай 

жәдігерлерді тереңірек зерттеуге нұсқау 

берген. Осыған сәйкес �з ойымызды 

білдірсек, тастың тілге тиек етілген с�зінде 

әуелден «н» әрпі жазылған сияқты болады 

да тұрады. Сонда «Күнтегі» болар еді. Ол 

сына әріптермен дәл осылай қашалған 

болса, Күн тайпаларының бастау-бұлағына 

соқпақ емес, нағыз түзу де, тура жол ашы-

латыны с�зсіз. Мүмкін осы тастағы жазуды 

қайтадан мұқият қарау қажет болар.

�ріптерді әр қоғам қалауынша қолдануы 

жиі кездеседі. Мысалға Галл, Маккен, 

Таллинн. Немістер Hebbels, Her десе де, 

орыстар Геббельс, Гер деп жазды. Бүтін 

бір ел аты ресми түрде Хунгария (қазақша 

Күн елі десе болады) деп жазылса да, басқа 

елдер (ішінде біз де бармыз) Венгрия деп 

атайды. Енді осы Күн, Еділ, Күнғария және 

басқа бұрмаланған атауларды түбірінен 

қузап, дұрысын әдебиет, �нер салаларында 

қолданысқа енгізіп, дүниежүзіне кеңінен 

тарата беру қажеттігінің пісіп-жетілгені исі 

қазаққа айдан анық.  

Серік С?ДУАҚАСОВ, 
ауыл шаруашылығы ғылымының 

докторы, профессор

Нариман ХАМЗИН

Тұңғыш Президент «Ұлы Дала елінің жеті қыры» атты мақаласында қоғам болашағы 
үшін мәні зор және күрделі міндеттерді белгілеп берді. Солардың негізінде ата-баба 
мұраларын жаңғырту, зерттеу, жариялау, үлгі тұту және оқыту іс-жосықтарын қарқын-
ды да мытуға бағытталған қадамдар ел ішінде ғана емес, халықаралық деңгейде де аса 
маңызды заманауи құбылыстар болып бағалануда. Осы бағытта шешілуі тиіс сұрақ-
тардың бірі – өскелең ұрпағымыздың аты-жөнін ұлы дала рухына сай ету деп санаймыз.

Марфуға Бектемірованың есімі елімізге, ең алдымен, талантты ақын ретінде белгілі. 
Өмірдегі ақ пен қараның, жамандық пен жақсылықтың, адамгершілік пен арамдықтың 
арасындағы қайшылық туралы, адам табиғатындағы ерекше бір қасиет – ғашықтық 
пен махаббат, ана тілін сүйген қай қазақтың болмасын жүрегін ауыртқан тіл тағдыры, 
тәуелсіздігіміз жайлы ақын жазған өлеңдер талай жүректерді тебіренткені ақиқат. 

Ұлы дала иесінің тегінен елдің түбірі, 

даңқы, қаһары тайға таңба басқандай 

айқын к�рініп тұратынына не жетсін?! 

Осы мақсатта қазақ отбасы азаматтарына 

балаларының аты-ж�нін жазғанда, әлемге 

әйгілі «сақ», «ғұн» атауларын пайдалануды 

ұсынар едік. «Сақ» бізден басқа ұлттарға 

да бастау болған, бірақ оның түпқазығы 

біздің жерде. «Ғұн» с�зі бүкіл әлем сана-

сына сіңіп кетті. Енді оны к�п қазбаламай, 

сол қалпында пайдалана бергеніміз ж�н 

болар. Осы атаулардың бірі баланың 

атасының атына жалғанғаны лазым. 

Мысалы, «Байғарасақ» не «Байғарағұн» 

дегендей. Бұған қоса, азаматқа туу туралы 

куәлік және т�лқұжат беретін мекемелер 

қазақ үшін тек, ат және әке, яғни үш атау-

дан тұратын аты-ж�н жазу тәртібін заң 

атқа сай және ел-жұртын құрметтейтін 

тұлға болуға тырысары хақ. 

Тегімен ұйқасуына қарай біреулер сақ 

не ғұн атауын қолай к�рер. Екеуі де орын-

ды. 7йткені олар тарихта болған және түп-

тұқиянымыз бастау алған тайпалардың 

аттары. Қазақ солардың ұрпағы және 

мұрагері. Сондықтан осы атауларды 

меншіктеу, дәріптеу, түбегейлі иемдену 

қаншалықты қажет болса, соншалықты 

парыз да болуы тиіс. Осыған қол жеткізу 

мүмкіндігін беретін іс-шаралардың жүзеге 

асырылуы ұлтымыздың ген қоры бұзылмай 

сақталуына және еліміздің қарқынды алға 

баса беруіне к�птеген септігін тигізері 

с�зсіз.

Тағы бір санаға маза бермей жүрген 

ойы мызбен б�ліссек. �лемге әйгілі ойшыл-

ТАҒЗЫМ

Өлеңді өмірім деп еншілеген

О н ы ң  р е д а к т о р л ы қ  е т у і м е н  М а р и н а 

Цветаева, Сергей Есенин сияқты орыс 

ақындарының, рим ақыны Публий Овидий, 

шотланд ақыны Роберт Бернс, ағылшын 

ақыны Биши Шелли, жапон ақыны Исикава 

Такубоку, француз ақыны Пьер-Жан Беран-

же секілді тұлғалардың кітаптары баспадан 

жарық к�рді.

 Марфуғаның �леңдеріне бірқатар ком-

позиторлар ән шығарды. Сонымен бірге 

�зі де ән шығарып, сазгер ретінде таныл-

ды. Оның 20-ға тарта әндері бар. Мысалы, 

«Ақ қайыңға», «Махаббат мұнары» әндері 

жұртшылық тарапынан жылы қабылданды.

 Еліміздің астанасы – Нұр-Сұлтан 

қаласында,Ұлттық академиялық кітапханада 

�ткен Марфуға Бектемірованың «7шпестей 

жыр жазамын» атты поэтикалық кешінде 

осы жайлар айтылды. Жиналған жұртшылық 

«Ұлттық мұрағат» РМК қызметкерлері ұйым-

дас тырған ақынның кітаптары, құжаттары, 

суреттері қойылған к�рмемен танысты. 

Аталған кешті Қазақстан Жазушылар одағы 

қалалық филиалының директоры, «Дарын» 

мем лекеттік жастар сыйлығының лауреа-

ты, к�птеген республикалық айтыстардың 

жеңімпазы, ақын Дәулеткерей Кәпұлы 

жүргізіп отырды. Оған есімдері елге танымал 

ақын-жазушылар, ғалымдар, мәдениет пен 

�нер қайраткерлері, бірқатар мемлекеттік 

меке мелердің қызметкерлері,  журналистер 

мен жұртшылық �кілдері,  студенттер 

қатысты.

 – �йел адамға ақын болу оңай емес. 

Бала-шағасы, үй шаруасы бар, атқаратын 

қызметі бар. Бірақ соған қарамастан 

Марфуға Бектемірова �лең жазуға уақыт тап-

ты, ақтық демі біткенше қолынан қаламын 

тастамады. �дебиетке адалдығын танытты, 

�леңді �мірім деп ұғынды. «Бір қолымда 

б�бегім, бір қолымда �леңім» деген �леңі 

соның жарқын айғағы. Ұлбике мен Сараға 

дейін �лең жазған қазақ қыздарының атта-

ры тарихта сақталмай қалды. Жалпы үлкен 

әйел ақындардың қатарында болудың �зі 

– бір бақыт. Солардың қатарында Марфуға 

Бектемірова да бар деп есептеймін. Ол 

әдеби байқауларға да қатысып, бағын сы-

нады. 7зім қазылар алқасының мүшесі 

болған «Отанымыздың тәуелсіздігіне тарту» 

атты республикалық конкурста Марфуға 

Бектемірованың «Тәуелсіздік – тірегім» 

поэмасы жүлде алды. Оның қазынасы, 

байлығы – жазған жырлары, туындылары, 

әндері. Адамның рухын к�теретін, жүректі 

елжірететін Марфуғаның шығармалары ел 

тарихымен бірге жасай береді деп ойлай-

мын, – деп «Дарын» мемлекеттік жастар 

сыйлығының лауреаты, жазушы Айгүл 

 Кемелбаева пікірін білдірді.

 Поэтикалық кеште ғалым Тұрсын 

Жұртбай, филология ғылымының докторы, 

профессор Сәуле Тапанова, ақын-жазушылар 

К�пен �мірбек,Ораз Қауғабай, Қорғанбек 

Аманжол, Сәдібек Түгел, Мемлекеттік 

сыйлықтың  лауреаты �лібек Асқаров, 

«Ұлағат» мәдениет және даму қорының 

т�райымы Қамажан Жұмақасова, әдебиетші 

Құндыз Саттарқызы с�йледі. Олар �мірден 

ерте кеткен Марфуға Бектемірованың 

шығармашылығы туралы тебірене с�йлеп, 

естеліктерімен б�лісті.

Марфуғаның сүйген жары, Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі, жазушы 

Есенгелді Сүйінов ақынның 5-6 томдық кітап 

болатын қолжазбалары бар екенін, әзірше 

соның қос томдығын жариялау, әндерін 

нотаға түсіріп, аудиотаспа шығару жайлы, 

�мірден ерте кеткен дарын иесінің есімін 

есте қалдыру, Астана, К�кшетау, Қостанай 

қалаларындағы к�шелердің біріне оның атын 

беру ж�нінде айтты. 

Ұлттық академиялық кітапхананың бас 

директоры Үмітхан Мұңалбаева Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі, ҚР Мәдениет 

қайраткері, ақын Марфуға Бектемірованың 

есімі мәңгілік халық жадында сақталатынын, 

жазған шығармалары қазақ әдебиетінде 

сүбелі орын алатынын атап к�рсетті. 

Нұркен ЖАНД?УЛЕТҰЛЫ 

Суретті түсірген С.Қызайбек
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ЖҰПАР АНА

Жабай батырдың немересі, Жұпар 

есімді к�рікті де ақылды қыз к�ршілес 

қонған қоңырат руының Қарсыбай деген 

жігітіне ұзатылып кете барады. Жаңа 

ауылға келін боп түскен жас келіншек 

к�ктем туа, ел қыстаудан к�ктеуге к�ш-

кенде жасыл даланың сағымын қуып, 

қыр кезіп, шалықтап кететін бір тосын 

дертке душар болады. С�йтіп, ел арасында: 

«Келіннің сырқаты бар екен. Туа біткен 

кеселі ме, әлде біздің жақтан тапты ма, кім 

білсін?» дегендей қаңу с�здер жүре бас-

тайды. Осы бір жайсыз әңгіме күндердің 

бір күнінде Жабай әулиенің ұлы, Жұпар 

қыздың әкесі Шоңғар мырзаның да 

құлағына жетеді.

– Онысы несі? Қызымның ешқандай 

кеселі жоқ еді ғой. Не де болса, �з к�зіммен 

к�ріп келейін, – деп к�ңілі қобалжыған 

әке атқа қонады.

Құдалардың ауылына келсе, расын-

да да, қызының басына бір ауырлық  

түскендей �ңі жүдеу к�рінеді. «Иә, келі-

німіз солған гүлдей қурап барады. Алғаш-

қыда жайраңдап күліп жүруші еді. Ауыл-

аймаққа тегіс сыйлы болатын. Бірақ осы 

к�ктеуге к�шіп келгелі бері тосын бір 

дертке шалдыққандай болды да қалды» 

дейді құда-құдағилар ағынан жарылып.

Шоңғар енді терең ойға батып, үн-

түнсіз отырып қалады. Арада біраз уақыт 

�ткенде терең тыныс алып:

– Сіздер менің Жұпаржанымды жол-

Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетінің  Жараты-
лыстану-география институтында биылғы 
«Жастар жылына» орай Студенттік >зін-
>зі басқару кеңесінің  ұйымдастыруымен 
«ЖГИ аруы – 2019» атты қыздар 
арасындағы байқау >тті.

Ш а р а н ы  а ш қ а н  Ж а р а т ы л ы с т а н у - 

география институтының директоры Күләш 

Қаймолдинова �з с�зінде байқау тек сұлулық 

сынағы емес, институт студенттерінің ба-

сым к�пшілігі қыздар болғандықтан, оқу 

орнының дамуына үлес қосып жүрген, 

оқуда озат әрі ақылды аруларды үлгі етуге 

арналғанын атап �тті. Байқауға алдыңғы 

іріктеу  сынақтарынан  �ткен жеті  қыз  

қатысып бақ  сынады. 7здерін танысты-

рудан бастаған олар ән айтып, би билеп, 

�здері түсірген бейнероликтерін к�рсетті, 

ғылыми жобаларын қорғады. Айта кетерлігі, 

жоба қорғау барысында жастар айналасына 

немқұрайды қарамайтындарын байқатты. 

Олардың жобалары қоршаған ортаны қорғау, 

жолдағы қауіпсіздік, денсаулықты нығайту 

сияқты �зекті тақырыптарға арналып-

ты. Осы жұмыстарын әзірлеу  барысында 

жан-жақты ізденіп, әлемдік тәжірибеге 

үңілгендері де к�рінді. Ал «Білгенге маржан» 

атты кезекті сынақта арулар қазақ халқының 

салт-дәстүріне қатысты сұрақтарға жауап 

берді. Бұл турда да қыздар тыңғылықты 

даярлықтарын к�рсетіп, қазылар алқасының 

тарапынан лайықты бағасын алды.  

Белгілі жазушы, филология ғылымының 

докторы Нұрдәулет Ақыш бастаған қазылар 

алқасы ару қыздардың �нерін әділ бағалауға 

тырысты. Сонымен, «ЖГИ аруы – 2019» 

байқауының қорытындысы бойынша бас 

жүлдеге Гүлзат Қасенғазы ие болды. Жүлделі 

бірінші және екінші орындар  �йгерім 

Ибаділдаева мен Алтынай Оразбековаға тап-

сырылды. Үшінші орынға Мәдина Сәбитбек 

лайық деп танылды. Сондай-ақ «К�рермен 

к � з а й ы м ы » ,  « Қ ы л ы қ т ы  а р у »  с е к і л д і 

 аталымдар да �з иелерін тапты. Барлық 

қатысу шылар дипломдармен, сыйақымен 

марапатталды.  

Осылайша, байқау барысында еліміздегі 

жетекші университеттің бірінде жаңа заманға 

сай білім алып жатқан қазақтың қарак�з 

қыздары ақылына білімі сай екенін к�рсете 

білді. Тал бойында бір міні жоқ,  �нері мен 

әдебі, сұлулығы мен парасаты жарасқан ару 

қыздар к�пшіліктің ризашылығына б�ленді.       

Дина ИМАМБАЕВА

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар университетінде «Жолдар 
арқылы» және «Айран» атты фильмдердің 
к>рсетілімі >тті. Шынайы оқиғаға 
негізделген фильмдерде қазақстандық отба-
сы мен қырғыз отбасының елден жырақтап, 
Сирияға кетуі баяндалады. 

«Жолдар арқылы» фильмі екі бірдей жоғары 

дипломы бар Жазираның күйеуі мен балалары 

Сирияға кетпей тұрған кездегі басынан �ткен 

жағдайлары, оның отбасы мүшелерінің айтуы-

мен түсірілген. Жазираның күйеуі үйленгелі 

бері, яғни 12 жыл жұмыс істемеген. Балала рын 

ұрып-соғып, кішкентай қыздарына арабша 

үйретіп �сірген. 

К�рерменнің арасында бас кейіпкердің 

анасы Калпия Курманкулова да болды. 

Оның айтуынша, Сирияға кеткен қызынан 

қаңтардан бері мүлдем хабар жоқ. Жоба авторы 

Мәдина Ашилова фильмнен �зін таныған-

дар ата-ана, бауырлары, ет жақындары олар-

ды іздейтінін білсе, к�рсе, райынан қайтса, 

оларға ой салса әрі осы арқылы жастар-

дың діни сауатсыздығынан болатын мұндай 

олқылықтардың алдын алса деген ниетін 

жеткізді. 

Сирияға кеткен Жазираның анасы да жас-

тарымыз, болашақ ұрпақ оның қызының ба-

сына түскен жағдайдан сабақ алса деген оймен 

фильмге түсуге келісімін беріпті. 

Бір сағатқа созылған бұл к�рсетілімде 

дін мамандары, психолог, жоба авторла-

ры студенттерді толғандырған сұрақтарға 

 жауап берді. Болашақта бұл фильм отандық 

телеарналарға жол тартпақ.

Гүлбақыт ЖАНҰЗАҚОВА

Нұрғали ОРАЗ

КИЕЛІ
КҮМБЕЗДІҢ
кереметтері

Міне, осынау өлкеге біздің де жолы-
мыз түсіп, көктемде бір рет, жазда 
бір рет барып қайтқанымыз бар-ды. 
Жыл он екі ай ауыз суды «водовоз-
бен» тасып ішетін шөлейттің көктемі, 
ой-хой, керемет көркем болады 
ғой. Жасыл желегі желбіреп, жібек 
шашағы үлбіреп жатқан атыраптағы 
гүл атаулының сұлуы – қайран 
құлқайырлар көздің жауын алып, 
ұзатылатын қыздай бой түзеп, ерек-
ше құлпырып тұрады...
Міне, осындай мезгілде ойлайсың: 
«Шіркін, мына жерде өмір сүріп 
жатқан елде де арман бар ма?» деп.
Ал жазда әлгі жасыл шөптің бәрі 
қурап, сап-сары боп күйіп, аяқ басқан 
сайын сытырлап сынып жатады. Бір 
шөкім бұлт ілінбеген боп-боз аспанда 
жалғыз өзі ғана салтанат құрып, 
сақ-сақ күліп тұратын күн жарықтық 
құдды бір лапылдап от шашып 
жатқан дөп-дөңгелек тандырға 
ұқсайды...
Сондай бір сәттерде ойлайсың: 
«Япыр-ай, мына өлкеде адамдар 
қалай тіршілік етеді екен?» деп.
Ел аузында аңызға айналған «Жабай 
белгісі» де міне, осы өлкеде пайда 
болған. Әуелде топырақ болып үйіліп, 
уақыт өте келе осындағы жұрттың 
ниет-қалауына сай күмбез болып бой 
көтерген.
Оған алыс-жақыннан адамдар 
ағылып, зиярат жасап жатады. 
Олар Алла тағаланың нұры жауған 
киелі жерде тілегіміз қабыл бола-
ды деген ұлы сеніммен келеді. Түн 
ортасы ауғанша әңгіме-дүкен құрып 
отырып, «Жабай белгісінің» керемет 
қасиеттері туралы небір қызықты 
хикаялар шертеді. Сәті түсіп, біз 
солардың біразын қағаз бетіне түртіп 
алуға тырысқан болатынбыз. 
Жалпы ақ тулы сіргелі  Жабай 
батырдың сүйегі Таш-
кент қаласындағы тарихи ірі 
қорымдардың біріне жерленген. 
Ал бұл күмбез оның қайтыс болған 
және мәйіті жуылған жерге салынған. 
Себебі, жаужүрек батыр, түмен басы 
– тоқсаба Жабай Қазыбекұлының  
бойында жастайынан ерекше 
көріпкелдік, әулиелік қасиет те 
болған. Міне, оның сол қасиеті, рухы 
жергілікті халықтың сенім-нанымы 
бойынша  мынау жарық дүниеден 
өткен жерінде, яғни  ақ жуып, арулап, 
мәйітін Ташкентке алып кеткен тұста 
қалған көрінеді. Ел ішіндегі көнекөз 
қариялардың бұл жерді әлі күнге 
дейін «Жабай әулиенің жуығы» деп 
отыратыны да сондықтан. Ендеше, біз 
де бүгінгі хикаямызды осы әулиенің 
жуығы жайында естіген әңгімемізден 
бастасақ па дейміз.

тасында �лімтау жақтан жасауыл дардың 

т�бе-құйқасын шымырлатып қасқыр 

ұлыды. �уелі біреуі бастағаны сол екен, 

тұс-тұстан оған үн қосқандары к�бейе 

бастады.

Үрейі ұшқан орыс-казактар жалма-

жан мылтықтарына жармасты. Біреуі, 

тіпті аспанға гүрс еткізіп мылтық та атып 

жіберді. Сол сәтте қасқырлардың ұлыған 

даусы тына қалды.

Бірақ арада к�п �тпей-ақ жаңағы 

жайттың бәрі басынан бастап, тағы 

қайталанды. Осы кезде жүйкесі шыдамаған 

�бдіқадыр мырзаның �зі де орнынан 

қарғып тұрып, тастай қараңғы түннің бір 

түкпіріне қарата тапаншасынан дүркін-

дүркін оқ атып жіберді. 

С�йтіп, олар түнімен жанталасып 

шықты. Тек таң сібірлеп атып келе жатқан 

– Менің бәйгемді шаппай-ақ бер! 

– деді �лімбай мырза керіліп. – Біздің 

 жиренге ат түгілі жел де жете алмайды. 

– �й, �лімбай, – деді Сүлеймен ши-

рығып. – «К�п асқанға бір тосқан» деген, 

осы жолы сенің жиренің біздің Оқжет-

пестің шаңын қауып қалады!

– Оттапсың! Сарттың аты озып, сыбаға 

алғанын к�ргем жоқ! 

Осы бір «сарт» деген кісәпір с�здің 

ауыздан шығуы мұң екен, Сүлеймен 

болыстың шекесіне сарт етіп шоқпар 

тигендей, түрі �згеріп кетті. �лімбайдың 

тұспалдап отырғаны мұндағы жұртқа 

бұрыннан мәлім жайт еді. Түменбасы 

Бекмұраттың үшінші әйелі, мына отырған 

Сүлеймен болыстың анасы к�зі жәудіреген 

қыпша бел, сәмбі талдай майысқақ �збек 

қызы болатын. 

арасына от түсіп, бір-бірінен безіп кеткелі 

тұр!

Осы сәтте кенет... жұлдыздай ағып келе 

жатқан жирен жүйрік қалт тұра қалып, 

шырк�белек айналып, аспанға шапшып, 

жанұшыра кісінеп жіберді. К�зі шарасы-

нан шыға алайып, әлдеқандай бір тыл-

сым күш тізгінінен тартып  тоқтатқандай 

болды. 

Сол сәтте оның жанынан оқтай зы-

мырап қоңырат елінің шаң тимес жүйрік-

терінің бірі зымырап �те шықты.

ТЫЙЫП КЕТКЕН ?УЛИЕ

Жабайдың бірге туған бауыры Орда-

байдың да бойында әулиелік қасиет 

болғанға ұқсайды. Ол бірде байдан қой 

сұрап барса, бай бергісі келмей, к�ңі лін 

келмек. Тек, әйтеуір, табиғаттың берген 

мол ыр зығын т�кпей-шашпай жинап 

алса болғаны...

Кузнецов шаруашылықтың жай-

жапса рымен бірге жергілікті халықтың 

мінез-құлқы мен салт-дәстүрін де жақсы 

біледі. Сусыз, нусыз ш�лейтті жайлаған 

жергілікті халық �те шыдамды. 7згелер 

болса, мынау ми қайнатар ыстық пен 

ш�лге т�збей, бір-ақ күнде басы ауған 

жаққа безіп кетер еді...

Кенет біреу сіріңке жағып тастай сал-

са, лап етіп тұтанғалы тұрған егіннің 

бір шетінен түтін к�терілгенін к�ріп, 

Кузнецовтың зәресі ұшып кетті. 7з к�зіне 

�зі сенбегендей, машинаның терезесінен 

басын сыртқа шығарып, қайта қарады. 

�не, түтін қоюланып, будақтап аспанға 

к�теріле бастады.

– Айда,  бас  жылдам!  – деді  ол 

қасындағы шопырға шошына қарап.

Машина күшеніп, алға қарай жұлқына 

тартты. Қарсы беттен соққан ып-ыстық 

леп терезеден басын шығарып келе жатқан 

Кузнецовтың екі бетін жалын боп шар-

пыды.

Олар жеткенде қып-қызыл �рт ла-

пылдап ертегідегі алты басты айдаһардай 

қып-қызыл егінді жалмап, жұтып бара 

жатқан-ды. Машинадағы пиджагын 

ала салып ұрғылап жатқан Кузнецов 

пен отқа күрекпен топырақ сеуіп, зыр 

жүгіріп жүрген шопыр жігіт к�п ұзамай-ақ 

�здерінің бұл әрекеттерінен түк �нбейтінін 

түсіне бастады.

Сол сәтте қазақтың ескіден келе жатқан 

наным-сенімдеріне жүйрік  Кузнецов екі 

алақанын к�кке қарап жайып:

– О-оу, Жабай ата, тілекші бола г�р, 

к�мек бере г�р! – деп даусы дірілдеп, жал-

барына бастады. – Егін �ртеніп барады. 

Осындағы елдің ырзығы еді ғой. Одан 

айырылсақ не болады?!

О, ғажап! Кенет қарсы беттен ұйтқып 

жел соғып, қып-қызыл тілі сумаңдап 

бара жатқан �рттің бетін қайтара баста-

ды. Ендігі қалғанын Кузнецов пен шо-

пыр жігіт екеуі аяғымен таптап, оп-оңай 

�шірді.

– О-о, құдіретіңнен айналайын, 

Алла тағала! – деді Кузнецовтың к�ңілі 

қатты толқып. – Жабай атамның тілекші 

болғанын �ле-�лгенше ұмытпаспын!

Иә-ә,  бұл оқиға сонау 1960-шы 

жылдың шілдесінде болған деседі.

САУАБЫ ТИЕДІ

«Жабай белгісі» бой к�терген ш�лейт 

далада ауыз суды «водовозбен» тасиды. 

Құс қанаты талатын құба дүзегі тарам-та-

рам қасқа жолдармен қысы-жазы жүйткіп 

жүретін шопыр жігіттер айтады:

– �улиенің жанынан �ткенде әдейілеп 

тоқтап, қоржын тамның алдындағы әуітте 

су бар ма, жоқ па деп к�ріп кетеміз. Егер 

таусылуға жақындаса, әкеле жатқан 

 суымызды сол жерге құйып кетеміз. �улие 

десе, әулие ғой, жарықтық!.. �уіттегі 

су таусылғанда, оған қарамай кетіп 

бара жатсаң, машинаң �з-�зінен тоқтап 

қалады... Ал егер су құйып �тсең, сауабы 

тиеді, жолың болады!..

ЖЕТІМДЕРДІ 
ЖЕБЕЙ ЖҮР!..

�лімтау �ңіріндегі к�пті к�рген қария-

лар айтып отырады:

– Жетім қозы, жетім бұзау, жетім 

құлын, жетім боталарға рухы жар болсын 

деген ниетпен: «Жабай атаға атадық!», 

«Жабай ата  ның малы!» деп ырым қып, ен 

тағып қоя мыз. Сонсоң оларға ұры-қары, 

түз тағысы тимейді. Тіпті аш қасқырлар 

бір отар қойды түгел қырып салғанда да 

Жабай атаға атаған мал  дың аман қалғанын 

�з к�зімізбен к�рдік. О, тоба... Алланың 

сүйікті құлы болған кісі ғой!

ІНДЕТ ТЫЙЫЛАДЫ

«Жабай белгісінен» т�рт-бес шақырым 

жердегі Тасқұдық ауылында мал дәрігері 

болып істейтін �лімхан есімді кісі айтып 

еді:

– Осы т�ңіректегі малға жаппай лаң 

тиіп, індет келгенде киелі белгінің маңына 

апарып, түнімен иіріп қоямыз. Сонда әлгі 

індет сап басылғандай болады, – деп.

Аруағыңнан айналайын Жабай атам-

ның рухы ғой бізге тілекші болып, желеп-

жебеп жүрген. Киелі белгінің кереметін 

талай к�рдік, несін айта берейік!..  

дан қайтарып әкелмей, �з еркіне қоя 

бе ріңіздер. Ол �з дертіне �зі ем табады, 

– дейді.

Шоңғардың с�зіне  құлақ асқан 

қоңырат ауылы енді келінін сырттай ғана 

ба қы  лаумен болады. Жұпар болса, жа-

сыл даланың к�гілдір мұнарына оранып, 

алысқа ұзап кете береді. С�йтіп, �лімтау 

жазы ғындағы «Жабай белгісіне» жеткенде 

барып жер құшып құлап, атасының бауы-

рына бетін басып еркелеген жас баладай 

рақаттанып, к�зін жұмып жата кетеді. 

Сол күннен бастап Жұпардың дерті 

пышақ кескендей тыйылады.

7зі келін болып түскен елге �те сыйлы 

болып, бес ұл, екі қыз сүйеді. Кейінірек 

оны келіндері «Хош иісті ене», «Аңқыма 

ене» деп атайтын болады.

СЫНҒАН ҚЫЛЫШ

Туған жер, �скен �лкеден жастайынан 

қол үзіп, үлкен қалаларда орысша оқып, 

�згеше тәрбие алған �бдіқадыр мырза 

оқалы киім киіп, Ташкент оязының бір 

ұлығы болып оралады. Жас та болса елге 

бас болған мырзаның ә дегеннен-ақ тасы 

�рге домалап, атақ-абыройы күннен-

күнге арта береді. Оның алмас қылыштай 

қиып түсер туралығы мен әділдігі жайлы 

әңгімелер елге жайылып, қалың бұқара 

құрмет к�рсете бастайды.

Елге келгелі �лімтау жазығындағы 

«Жабай белгісінің» керемет қасиеттері 

жайында әрқилы әңгімелер естіген 

�бдіқадыр мырзаның қызығушылығы 

оянып, әлгі жерге бір барып к�рсем-ау деп 

ынтызар болып жүреді.

С�йтіп, күндердің бір күнінде жанына 

орыс-казак жасауылдарын ертіп, Ташкент 

қаласынан бермен қарай бір күншілік 

жолға шығады. Жым-жырт боп мүлгіп 

жатқан маң даланың қойнауына тереңдеп 

енген сайын жас мырзаның к�ңілі құлази 

береді. Үлкен қаланың у-шуына әбден 

құлағы үйреніп қалған кісіге мынау 

мүлгіген тыныштық тосын болып к�рінеді.

Кешкілік �лімтау жазығына жетіп, 

киелі белгіге жақындаған кезде �бдіқадыр 

мырзаның к�ңілі тіпті қоңылтақсып 

қалады. Соншама жұрттың аузынан суы 

құрып, тамсанып жүрген кереметі жай 

ғана бір т�м пешік болып шықты. Айнала-

сында ел жоқ. Құлазыған құба дүз. Меңіреу 

дала. Ас пан да ай туған шақта олар аттары-

нан түсіп, ер-тоқымдарын астына т�сеп, 

жата-жата кетеді.

 Жаздыгүні ш�лейт даланың түні 

сал қын болады екен. �бдіқадыр мырза  

тоңайын деді. Қасындағы жасауылдары 

маңайдан қураған жусан мен қурай сын-

дырып әкеліп, от жағуға мәжбүр болды. 

Содан соң қап-қара түнекті қуып,қып-

қызыл тілін жалаңдатқан жалынға тесіле 

қарап отырып, ұзақ ойға шомды. Түн ор-

кезде ғана қасқырлардың үні �шті. Міне, 

осынау елең-алаң шақта �бдіқадыр 

мырзаның к�зі бір сәтке ілініп кеткен 

екен, таңғажайып бір түс к�рді. Түсінде 

ұзын бойлы, қараторы кісі аян беріп:

– �й, шырағым, қорқатын болсаң 

мұнда неге келдің?! – деді �кпе-реніші 

аралас �ктем дауыспен. – Мен саған тілек-

ші болып, қорғай алмайды ғой дедің бе?!

С�йтті де, аз-кем үнсіз қалып, қайтадан 

үн қатты.

– Міне қарағым, мынаны алатын 

болдың! 

Ол �бдіқадыр мырзаға қылыш ұсынды. 

Жарқ еткен болат семсерді қолына алған 

жас мырзаның жүрегі аттай тулап, аң-таң 

бола қарап еді, әлгі қылыштың ұшы сынық 

екен...

Шошып оянған ол жан-жағына қарап 

алақтап, әлдекімді іздегендей болып еді, 

тү ні мен қалжырап, есі шығып, енді ғана 

қо рыл дап ұйқыға басқан жасауылдарды 

ғана к�рді.

Содан билік басында алмас қылыштай 

жарқылдап �ткен �бдіқадыр мырзаның 

�мірі тым қысқа болған екен деседі.

Б?СЕКЕ

1918 жылы жазғытұрым бұл �лкеде ең 

соңғы рет ұлан-асыр ас беріледі. Ол атақты 

Қарабай бабамыздың аруағына арналып 

еді. Бектер мен билер, датқалар мен болы-

стар, байлар мен манаптар топ-тобымен 

к�корай шалғынға тігілген ақ боз үйлерге 

түсіп, аста-т�к қошеметке б�ленуде. Са-

ба-саба сары қымыз бен табақ-табақ 

жас ет буы бұр қырап кірген сайын киіз 

үйдегілердің бірін-бірі қағытып күлген 

әзіл-қалжыңы к�бейіп, оқтын-оқтын әу 

деп қалатын әнші-жыр шылардың да даусы 

әуелеп шыға бастады. 

Қарт Қазығұрт тауының б�ктерінен 

келген �лімбай мырзаның атақ-даңқына 

қалың ел жақсы қанық болатын. Үйір-үйір 

жылқысы, қора-қора қойы Келес �зенінің 

бас жағынан келіп су ішкенде, т�менгі 

жақтағы арналар құрғап қалады екен деп 

аңыз қылушы еді. Тұяғынан от шашыраған 

небір жел жүйріктерде сол �лімбайдың 

қолында. �сіресе Қарабай бабамыздың 

асындағы аламан бәйгеге әкелген жирен 

тұлпарының тұрқы тіпті б�лек. 

Паһ шіркін, бақ пен дәулет, билік пен 

мансап бәсекеге түскен ұлан-асыр жиында 

бір-екі ауыз артық с�з айтылмай қалушы 

ма еді, сірә  дә?! Бұл жолы аста-т�к мол 

дастар ханның басында қызара б�ртіп 

отырып �лімбай мырза мен Сүлеймен 

болыс ертеңгі болатын бәйге жайынан 

біраз шарпысып қалды. Кімнің жүйрігі 

озады дегенде жылымдап қана басталған 

әңгіменің аяғы қыза-қыза келе ру-рудың, 

ата-тектің, жеке бастың намысына тиіп, 

ақыры үлкен дауға айналды.

– Кетісетін жерге келген екенсің! – 

деді ызаға булыққан Сүлеймен болыс 

қанжарының сабын сығымдап.

Осы бір сәтте:

– Тоқтаңдар! – деген Қалмырза бидің 

даусы саңқ ете қалды. – Алысатын алба-

сты, ілісетін ібіліс таппайқұтырынып жүр 

екенсіңдер ғой, түге?! Ендігі жетпегені, 

Ойсылқырғыннан қалған оймақтай 

Сіргелінің бірін-бірі пышақтап, қанын 

судай шашуы ма еді?! Жібермеймін! 

К�рсетпе ондай бассыздығыңды к�зіме!

Екі жақ ентелеп келіп, енді міне, айқас 

басталады-ау деген тұста амалсыз тосылып 

қалғандай болды. 

Ел ертеңгі бәйгені асыға тосты. Кімнің 

аты озар екен деген құмарлықтан г�рі 

кімнің есесі кетіп, кімнің мысы басар екен 

деген сыншылдық әсте басым  к�рінді.

Қалмырза би ұзақ ойланды.  Ол 

�лімбай дың да, Сүлейменнің де аты озға-

нын қаламады. Кешегі егесте екеуі де бір-

біріне «Қап, бәлем, сені ме!?» деп кіжініп, 

ауыр қыжылды ішке түйіп кеткені анық.

Иә-ә, бәйге-бәсеке... Кімнің аты озар 

екен?.. Қалмырза би егесіп екі жақтың да 

аты озғанын қалаған жоқ.

Ертеңіне күн ұясынан қазық бойы к�-

те рі ле бергенде кеткен аттар түс ауа үздік-

соз дық шұбатыла шауып мәреге таяп келе 

жатты.

Қасына Ақылбек баланы ертіп, оқшау 

шыққан Қалмырза би әуелі түйдек-түйдек 

к�терілген бозала шаңды байқады. Ат 

үстінен мойнын созып қарап еді, алдыңғы 

келе жатқан ат жирен екенін де, қылаң 

екенін де анық аңғара алмады. Содан соң, 

жан-жағына қарап алаңдап:

– Ақылбекжан, айналайын, сен бай-

қашы, к�зің �ткір ғой! – деді.

– Қазір, ата! 

Ақылбек бала атын қамшылап, алға 

қарай шаба ж�нелді де, к�п ұзамай-ақ:

– Ата, �лімбайлар әкелген жирен 

жүйрік озып келеді екен! Анық таныдым. 

Үстінде отырған Баймырзаны да к�рдім-м!  

– деді сүйінші сұрағандай қуанып. – 

Сүлеймен болыстың Оқжетпесін бай-

қамадым...

Ақылбектің Баймырза деп тұрғаны - 

түр-тұлғасы жас баладай шап-шағын, атқа 

жеңіл, шып-шымыр жігіт болатын. 

«Есіл жануар-ай, осы жолы озбай-ақ 

қойсаң нетті?! – деген ой келді Қалмырза 

биге. – Бірақ, сенде кінә жоқ-ау!..»

– Е-ей, Жабай ата! – деді кенет даусы 

дірілдеп, «Жабай белгісіне» қарап. – Ал-

ладан тілеп, тоқтат мынау жүйрікті! Аруа-

ғыңнан айналайын, әулие ата, ағайынның 

қал дырыпты. С�йтіп, байдың сараң ды-

ғына, іштарлығына қатты ренжіген Ор-

дабай:

– Қайыры жоқ малдың қырыл ға-

ны жақсы! – депті де, �з бетімен жүріп 

беріпті. 

Сол күннен бастап белгісіз бір індет 

соғып, әлгі байдың малы қырыла ба-

стайды. �рі жүгіріп, бері жүгіріп, әбден 

есі шығады. Ауы лынан береке қашады. 

Қойшы-қолаң, қатын-қалаш, бала-шаға 

жан-жаққа безіп кетеді.

Сол кезде оның аулына Жабай әулие 

келеді. Сараңбай Жабайдың үзеңгісіне 

жармасып, �лердегі с�зін айтып:

– Малым қырылып жатыр! 7зім де 

�летін болдым.Осы індетті тыйып бер! – 

деп жалынады.

Ордабайдың оқтай қылып айтып кет-

кен с�зінен бейхабар Жабайдың байға 

рақымы түсіп:

– Жарайды, бір Алладан тіледім, сенің 

малың қырылмасын.Індеті тоқтасын, – 

депті де, әрі қарай жүре беріпті.

Сол күннен бастап сараң байдың 

малына келген қырғын тоқтап, індеті 

тыйылған екен.

К�неден келе жатқан аңыз-әңгімеге 

құлақ түрсек, сол елдің адамдары кейін 

Ордабайды к�рсе: «Қырып кеткен әулие!» 

деп, ал Жабайды к�рсе: «Тыйып кеткен 

әулие» деп құрақ ұшатын болған екен...

WРТ СWНДІРГЕН 
АРУАҚ

Аспан айналып жерге түсердей ап-

тап ыстық. Айнала-т�ңірек түп-түгел 

тыншып қалған. Жапан дүздегі осынау 

жым-жырт тыныштық к�ңілге біртүрлі 

үрей себеді. 7йткені қыбырлаған тіршілік 

иесінің бәрібір апаттың боларын алдын 

ала сезіп, басқа бір жаққа к�шіп кеткен 

секілді... Сары адырдағы қасқа жолдың 

ой-шұқы рына бір түсіп, бір шығып 

ыңыранып келе жатқан машинаның 

даусы қалың ұйқыдағы алып батырдың 

мазасын алған қара шыбынның ызыңына 

ұқсайды.

Ш�лейт �ңірдің сырына қанық «Дар-

база» кеңшарының директоры Кузнецов 

жолдас терезеден сыртқа бейжай к�з 

салып, ұзақ ойдың сарынына түсіп, 

тербетіліп отыр.

Биылғы к�ктем жаңбырлы болды да, 

аырдағы егін бітік шықты. Енді сәтін сал-

са, астық жоспарын «�лімтау» кеңшары 

артығымен орындамақ. Сонсоң айтылар 

жақсы с�з, атақ-абырой да сонымен бірге 

«Қыздарға әсемдік жарасады...» Тәрбиелік мәні зор
БАЙҚАУ КИНО
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М
ерейтой кезінде сегіз том-

дық еңбектерін шы ғару 

қолға алынуда. 12 сәуірге 

дейін үш томы қолға тиді. Т�ртіншісі де 

дайын. Менің алаң дай тыным – туған 

күнінен кейін енді т�ртеуін шығара 

аламыз ба, жоқ па? Қаржыландыру 

жайы қалай болады? Біреулер әкейге 

тастан қалап ескерткіш тұрғызуды 

мақсат етеді. Ол да дұрыс. Бұл әділдік 

әрі әкем оған лайықты да. Ал менің 

к�здегенім – мерейтойды пайдала-

нып әкенің жан-жүрегімен жазылған 

еңбектерін халқының қолына ұстату. 

Б ұ л  і с п е н  к � п т е н  ш ұ ғ ы л д а н ы п 

келемін. �кемнің еңбектерін ақтарып 

о т ы р ғ а н д а  т ү й г е н і м  н е ?  О н ы ң 

халқына, Қазақстанға деген керемет 

махаббаты. Ол туған елі дүниежүзіндегі 

таңдай қақтырған �ркениетті елдердің 

қ а т а р ы н д а  б о л с а  д е п  к � к с е г е н 

жан. Қала тұрғызумен, теміржол 

салумен, ғылымды �ркендетумен 

айналысуының да себебі сол.

Мейіз ападан Қанекеңнің денсау-

лығына қатысты сауалға да жауап 

алынды. 7йткені кейінгі кезде осыған 

байланысты дүдәмал пікірлер де айты-

лып жүретін.

�ңгімеден аңғарғанымыз, күмән-

данатын ештеңе жоқ екен. Қастандық 

та, �зге де жамандық та жасалмаған. 

Қаныш аға жас кезінде ауруға шал-

дыққан. Томскіде оқып жүргенде �кпе 

туберкулезімен ауырған. Ақырында, 

бір �кпені алдыртуға мәжбүр болған. 

Нар тұлғалы азамат емес пе. Ауру-

сырқауды елемей жүре берген. Алайда 

1962 жылдан бастап ауруы сыр бере 

бастайды.

– Сол уақыттары �зім жанында 

болдым. Мәскеуде қонақүйде жаттық. 

Кремль ауруханасына барып к�рінді. 

Кеңес  армиясының бас  хирургі 

Вишневскийді жақсы таниды екен. 

Арнайы емханада сол кісі емдеді.

� к е м  д е  қ а т т ы  с ы р қ а т т а н ы п 

жүргенін сезді ғой деймін. Соңына 

аяқталмаған бір шаруаны қалдырған 

емес. Біреудің аманаты, уәдесіне дейін 

тап-тұйнақтай орындап жүрді.

Дәрігер жолдастары да барын сал-

ды. Бірақ меңдеген ауру қоя ма, екі 

жылдан соң дүние салды.

Мейіз апаның жүрегі нәзік. �ке 

 туралы айтса к�ңілі жиі бұзылады. 

Біздің алыстан келгенімізді түсініп, 

жанарын құрғатады да әңгімесін 

жалғастыра береді.

– Жезқазғанды, Қарсақбайды 

сүйемін. Кіндік қаным сонда тамды 

ғой. Сол жақта оқыдым. «Қазақмыс» 

�ркендей берсін. Ең бастысы, халық 

жүдемесін. Байлықтарың халыққа 

қызмет етсін, – деді қоштасарда.

Содан соң ол маған Қаныш ағаның 

мақалалары жинақталған, биыл ғана 

баспадан шыққан «Қазақстан – менің 

Отаным» деген еңбегін тарту етті. 

Қолтаңба берді. Онда былай деген 

екен: «Мысты �ңір» газетіне. Қаныш 

Имантайұлы Сәтбаевтың 100 жылдығы 

аталып �тілетін жылы үздік табыстар 

тілеймін. Мейіз Сәтбаева».

«МЕН БАҚЫТТЫ 
ЖАНМЫН»

Қаныш аға перзенттерінің ішіндегі 

ең үлкені Ханиса апаның пәтеріне 

келгенімізде есікті ұлы Нұрлан ашты. 

Нұрланның ар жағынан Ханиса апа 

да к�рінді. Суретінен білеміз, жазбай 

таныдық.

— Кіріңдер. Т�рлетіңдер, – деп 

жатыр.

Т�ргі б�лмеге еніп, орындықтарға 

жайғастық.

— Қазір шай келеді. Оған дейін де-

мала тұрыңдар, – деді Ханиса апа.

К�п ұзамай шай да келді. Шаймен 

бірге тамақ та жетті.

— Шай дегеніңіз мынау болса, 

– деп жанымдағы серігіміз екеуіміз 

ыңғайсызданып қалдық.

Алайда үй иесі ишарат білдіргеннен 

кейін тартынуға болмайды. Дастар қанға 

жақындадық. �ңгімеміз ә дегеннен жа-

расым тапты.

Ханиса апа әңгімені Қарсақбайдан 

бастады. Ол осында әке-шешесімен 

он жыл тұрған. Мектепті осы жерде 

бітіреді.

— Қарсақбайдағы қазақ-орыс 

мектебі ерекше оқу орны еді. Артық 

айтқандық емес, Алматының �зінде 

соған деңгейлес мектеп сол кезде 

жоқ еді. Мұғалімдердің білім беруі, 

оқушылардың білім деңгейі айрықша-

тын. �лі ұмытқан жоқпын, орыс 

тілінен Галина Александровна Ти-

мофеева берді. Арықша келген кісі 

еді. Сабақты жақсы түсіндіретін. 

Химиядан берген мұғалім де білімді 

болатын. Ол бір жағынан зауытта 

істеп жүрді. Кейін есейе келе білдік 

қой. Бізге сабақ бергендер Ресейдің 

ірі қалаларынан сол уақыттағы сая-

сат салдарынан жер аударылған аты 

шулы оқымыстылар екен. Олар қазіргі 

түрмеге түскендердей емес еді. Зиялы 

қауымның бетке ұстар �кілдері бола-

тын. Жалған жаланың, қудалаудың 

құрбанына айналды.

Тілге Сәтбаевтың атына да �тірік 

жала жабылғаны тиек болды. «Халық 

жауы», «ұлтшыл» деген мін-айып 

тағылған. Дегенмен, ел басшысының 

к�п к�мегі тиген. Қанышты �тіріктен, 

�сек с�зден қорғап ара түсіпті.

– Халыққа да рақмет.  Оның 

адалдығына, азаматтығына шүбәсіз 

к�здері жетті. �кем де адамдарды қатты 

сыйлайтын, құрметтейтін. Қолдан 

келгенше к�мек қолын созатын. 

Еңбекшіл, ізденімпаз еді ғой. Қалай 

еңбек ету керектігін істе к�рсетті. 

Жан-жағындағыларды да еңбек етуге, 

еңбекті сүюге ұмтылдырып отыратын.

Жұмыс, қызмет деп жүрсе де, отба-

сын, халықтың тұрмыс жағдайын, ба-

лаларды назардан тыс қалдырған емес. 

Бір мысал келтірейін. 37-ші жылы болу 

керек. Қарсақбайдағы шырша мерекесі 

әлі есімде ұмытылмастай сақталып 

қалыпты. Ол уақыттары геологиялық 

жұмыстар ж�нінде Мәскеуге есеп береді. 

Сонда Мәскеуге барғанда шыршаға 

к�зі түседі. Балаларды бір қуантқысы 

келді ме, соны Қарсақбайға жеткізуді 

мақсат етеді. Қалай жеткізу керек? Ол 

да үлкен мәселе. «Кукурузник» деген 

ұшақ бар. Соны пайдаланады. Ол кезде 

Қарсақбайда ұшақ қонатын алаң да 

жоқ. Т�беден тастатқызып, әйтеуір, 

Қарсақбайға шырша келді.

Есте қалатын мереке болды. Ата-

аналар жаңа жылдық костюмдер тігіп 

берді. Аяз ата, Ақшақарды к�рдік. 

�кемнің арқасында мектеп оқушылары 

бір жасап қалды.

Ханиса апа Қаныш ағаның мейірім-

ділігі,  адамға қамқорлық жасауға 

әрдайым әзір тұратындығы ж�нінде 

бірнеше мысалдар келтірді. 

– Есімде қалған бір-екеуін айтып 

берейін. �кем Қарсақбайда Исабай 

деген қарапайым жолшымен танысады. 

Ол кісінің баласы қатты ауырады екен. 

7лім аузында жатқан болу керек. �лгі 

Исабайды, оның науқас ұлын Алматыға 

келген соң да ұмыта алмай жүрді. Соғыс 

басталатын жылы ақыры ауру баланы 

Алматыға алдыртты. Оған операция 

жасамаса болмайтын. Атақты дәрігер, 

профессор А.Сызғановтың �зімен жеке 

әңгімелесіп, жағдайды түсіндіреді. 

�йтеуір не керек, жіті қадағалаудың, 

білікті ем-домның арқасында бала 

құлантаза айығып кетті. Исабаймен 

кейінде отбасымыз болып араласып 

кеттік.

Ташкентте Дүйсен деген қазақ 

жігіті оқиды. Сол әкеме хат жазыпты. 

Хаттың мазмұны «Мұндағы оқу менің 

к�ңілімнен шықпайды. Мен �зімнің 

білім деңгейімді білемін. Мәскеудің 

мемлекеттік университетіне ауысуға 

к�мектесуіңізді сұраймын» деген болып 

келеді. Ол жігітке де әкем қамқорлық 

жасайды. Былайша жауап хат жазады: 

«ММУ-дің ректорымен с�йлестім. 

Сен оқитын оқу орнының басшысы-

мен хабарластым. Мәселе оң шешілді. 

К�ктемгі сессияны тапсырғаннан кейін 

ауысатын болдың. Бірақ бір �тінішім 

бар. Оқу бітірген соң Қазақстанға ора-

латын бол». Дүйсен әке аманатын жерге 

тастамады. Елге оралып кейін белгілі 

ғалым болды.

– �кемнің бір қасиеті жұмыстағы, 

қызметтегі әңгімені отбасына тасы-

майтын, – деді Ханиса апа әңгіме ара-

сында. – Жоғары лауазымды кісілерге 

кіжініп, ренжіп отырғанын да к�рген 

емеспіз. Біртоға мінез танытатын. 

Есесіне отбасында балалардың к�ңіл 

күйіне назар б�летін. Жақсы оқу, 

еңбек ету керектігі туралы жиі айта-

тын. «Мемлекеттен не алам?» дегенді 

емес. «Не берем?» деген сауалға  жауап 

іздеу ниетінде �мір сүру керектігі 

 жайында әңгіме қозғайтын.

Ханиса апа Ұлытау ж�нінде де там-

сана әңгімелеп қойды:

– Қарсақбайдағы мектеп оқушылары 

жазда Ұлытауға демалатынбыз. Сон-

да пионер лагері болды. Қарақат, 

бүлдіргенді де сол �ңірден теріп, жинап 

әкелетін. Табиғаты қандай, шіркіннің! 

Атына сай ұлы десе ұлы жер ғой.

С�з аясы Сәтбаев мерейтойына ауа 

берді.

– Елдегі  жақсылықтың �ркен 

жаюы бірінші басшыға едәуір бай-

ланысты. Сәтбаев ұрпағы Нұрсұлтан 

�бішұлына дән ризамыз.  Медеу 

Сәрсекеев мерейтойға байланысты 

соңғы мақалаларының бірінде жазды 

ғой. «Сәтбаевтың жұлдызды кезеңі енді 

басталды» деп. Меніңше, Сәтбаевты 

тану, таныту оның тоқсан жылдығы 

мерекеленетін жылы басталған. Оған 

да мұрындық болған Н.Назарбаев еді. 

Бүкіл ел дүрілдетіп тойлады. Оған 

дейінгі мерейтойлар атүсті аталды. 

Биылғы жылғы атқарылған жұмыстар 

тіпті ауқымды.

Мен бақытты жанмын. Халықтың 

ықыласына б�ленген азаматтың 

перзентімін. Ұлының ұлылығын түсініп, 

ардақтаған ел-жұртым аман болсын.

Сәті келіп тұрғанда айта кетейік, 

 Ханиса апаның �зі  әке �мірінен 

тағылым алып елінің сүйіспеншілігіне 

б�ленген аяулы жандардың бірі. 1943 

жылы Алматыдағы медициналық ин-

ститутты үздік бітірген ол бар ғұмырын 

медицина ғылымына арнады. Меди-

цина ғылымының докторы, елуден 

астам ғылыми еңбектердің авторы. 

Ханиса апаның �мірден озған жолдасы 

Қайнекей Жармағанбетов қазақтың 

белгілі қаламгері. Ол қазақ поэзиясын-

да баллада жанрын дамытуда елеулі 

еңбек сіңірді. Ханиса апа �діл, Нұрлан, 

�лимә атты үш баланың анасы. Нұрлан 

мен �лимә да ғылым жолына түскен. 

Бірі – филология, екіншісі – химия 

ғылымының кандидаты.

ЖҮРЕК СЫРЫ

Қаныш ағаның тағы бір перзенті 

– Шәмшиябану апамен жүздесе алсақ 

жарар еді деген к�ңілде ой болды. Ол 

кісі кейінгі уақытта сырқаттаныңқырап 

жүр екен. Тәуекел деп пәтеріне телефон 

шалдық. Ар жақтан ер адамның дауысы 

шықты. Оразай Батырбеков ағай екен. 

Уақытында республикадағы дүрілдеген 

партия мектебінің ректоры болған 

ағамыз. 7зі ұлытаулық. �зіл-қалжыңға 

жақындығы с�зінен аңғарылады.

— Жезқазғаннан келсеңдер, ол 

жеңгелерің болады. Жеңгелерің ауырып 

жүр. Жүріп-тұруы қиын. Кісімен к�п 

с�йлесе бермейді. Бірақ алыстан келген 

екенсіңдер. К�ндіріп к�рейін.

Телефон трубкасын тастамай 

с�йлесуге кетті. Үш-т�рт минуттан соң 

кейін оралды.

— Келісім берді. Алайда сұрақтар 

қойып к�п мазасын алмассыңдар.

Қуанып кеттік. Апаймен бірер ми-

нут тілдесудің �зі ғанибет емес пе? 

�кесін айтпағанда Шәмшиябану 

Қанышқызының �зі туған еліміздің 

мақтаныш етер ардақтыларының бірі. 

Филология ғылымының докторы, про-

фессор, Республика Ұлттық ғылым 

академиясының мүше-корреспонденті, 

Республика ғылымының еңбек сіңірген 

қайраткері, Ш.Уәлиханов атындағы 

сыйлықтың лауреаты деген секілді 

мерейлі абырой-атақтары бар.

Расында да, Шәмшиябану апа 

ауырып жүр екен. Біздің ниетімізді 

қайтарғысы келмеген болу керек.

Бір мезеттік кездесу. Бірақ ол сонда 

да болса әке жайлы перзенттің әсерлі 

әңгімесі еді. Сондықтан оны тұтастай 

оқырман назарына ұсынуды ж�н 

к�рдім.

— �кеммен бірге істеген ғалымдар, 

академиктер бар. Соларды с�йлету 

керек. Солардан сұхбат алу керек. Ба-

лалары, немерелері қолдан келген-

ше әкесінің, атасының еңбектерін 

оқып, �зіндік пікір айту дәрежесіне 

жетті, кітаптар шығарды. Олардан г�рі 

басқалардың с�йлегенін дұрыс к�ремін.

�кемнің жүз жылдық мерейтойы-

на жезқазғандықтар ерекше қуанады 

ғой. Олар �ткізіп жатқан шаралардан 

хабардармын. Оларға Сәтбаевтың бар-

ша ұрпақтары атынан менің шынайы 

ризашылығымды жеткізерсіздер.

Біз, балалары, әкемізді жақсы 

к�реміз, сүйеміз. Айрықша мақтан 

етеміз.  Қандай жұмысбасты бол-

са да балаларына, туған-туыстарына 

к�ңіл б�луші еді. Балаларының оқуын 

қадағалап, жетістіктеріне қуанатын. 

�ке-шешеміздің қандай адам екенін біз 

де түсініп �стік. Жақсы оқуға, оларды 

ренжітпеуге тырыстық. 7зі солай болды 

да. «Анау керек еді, мынау керек еді. 

Анда барайық, мында барайық» деп 

әртүрлі сауалдармен мазаларын алған 

емеспіз. �кенің к�ңілінен шықтық 

қой деймін, ол балаларына риза болып 

отыратын. «Менің балаларым – менің 

мақтанышым. Балаларымның бәрі де 

еңбекқор» деп маңдайымыздан сипай-

тын. Расында да, еңбек ету – ірі қасиет. 

Ол кездегі біздің еңбегіміз – оқу. Жақсы 

баға алсақ, білім сарапқа түсетін жина-

лыстарда баяндама жасасақ, іссапарға 

шығып жақсы пікірлер алып келсек 

соған мәз-мейрам болатын.

Балаларының,  немерелерінің 

маңайында жүргенін ұнататын. Ал, біз 

әкеміздің жанында болсақ дейтінбіз. 

Немерелерімен қыдырғанды жақсы 

к�руші еді.

Немерелерінсіз барсақ «Қылығында 

не жаңалық бар? Қандай с�з қосты?» деп 

сұрайтын. Қылықтарында жақсылықтар 

болса «Қандай тамаша. Қандай ақылды» 

деп соны мақтан ететін.

Менің балаларым аталарын т�рт 

жасында к�ріп қалды. Ханиса апамның 

балаларының естерінде жақсы қалды. 

Отбасымызда әкем жайлы к�п айты-

лады. Туған күнін атап �теміз. Онда 

елге қадірлі кісілер бас қосады. �кем 

кітабым жарық к�рді. Сәтбаев әулеті 

оқыған, білім-ғылымға, мәдениетке 

жақын болғанын �лкей Хақанұлы 

Марғұлан айтып та, жазып та жүрді. 

Ол кісінің бізге туыстығы да бар. К�п 

жайттан хабардар. Мені Шәкеш дейтін 

еді. «Шәкеш екеуіміз Сәтбаев әулетінің 

тарихын жазамыз. Деректерді жинай 

бер. Қол босағасын отырамыз» дейтін. 

�лкей ағай үйде жиі болды. �кем дом-

быра тартып, «Бүркітбай», «�упілдек», 

«Екі жирен», тағы басқа әндерді айта-

тын. Бір думан еді ғой. Сол кезде жас 

болдық та к�п жайға мән бермеппіз. 

Адам жас кезінде әке-шешесі �мір бойы 

қасында жүреді деп ойлайды ғой. Сол 

кезде әрбір отырысты, әрбір жиналыс-

ты, әрбір кездесуді суретке түсіріп, 

с�здерді жазып алып отыру керек еді. 

Ол кісілер �те сирек адамдар ғой. �ттең, 

бәрі �тіп кетті. Қазір сағынып жүрміз.

Қаныш Сәтбаев  ж�нінде  к�п 

м а қ а л а л а р  ж а з ы л д ы .  Ж а л п ы л а -

ма жазылғандары да бар. Бұрынғы 

айтылған деректерді қайталап айтып 

шығады. Ал әкемді к�зімен к�ріп, 

қасында жүрген, тағылым-тәрбие 

а л ғ а н д а р  а з а й ы п  қ а л д ы .  Б і р е н -

саран ғана. Солардың �зі естерінде 

қалғандарын айтып, жазып қалдырса, 

кәнекей. Жастар ұлы адамның �мірін, 

еңбегін, қызметін, ұлағатты тұлғасын 

кітап арқылы білетіні белгілі. 7йткені 

к�рген жоқ. Қазақта к�рген деген 

с�здің мәні б�лек. Негізі, қазақтар 

ойшыл, сыншыл, рухани дүниесі бай 

халық. 7зімізді мақтағандық емес, 

оны шетелдіктер де айтып жүр. К�рген 

дегеннен шығады. Бір кездескен адам-

ды к�ргені бар ма екен, тегі қандай 

екен деп сұрайды ғой. К�рген деген 

адамға әсерлі. �кем бір к�рген адамның 

есінде қалатындай адам болды. Сым-

батты, сұлу, рухани тереңдігінің �зі 

сыртқы келбетінде к�рініп тұратын. 

Мінез-құлқы, �зін-�зі ұстауы, адаммен 

с�йлесуі, қарым-қатынасы бір к�рген 

адамның есінде қалмауы мүмкін емес.

1957 жылы Қазақ Ғылым акаде-

миясының ғимараты салынып бітті. 

Сонда әкем к�теріңкі, қуанышты 

жағдайда жүрді. Ондай ғимарат Ал-

м а т ы д а  б о л м а й т ы н - д ы .  С о д а н 

кейін ғана салына бастады. �серлі, 

сәулетті ғимарат болды. Адам әдейі 

келіп к�ретіндей дәрежеде еді. Соны 

салғызды.  Архитектормен бірге 

жұмыс істеді. Жобада сәулет �нерінің 

жетістіктері, сонымен бірге қазақ 

сәулет �нерінің белгілері болуына 

к�ңіл б�лінді. Атақты архитектор 

Шустов бұл Академия ғимаратының 

салынғанын к�ре алмай кетті. 1949 

жылы қайтыс болды. Бірақ жоба 

сол Александр Викторовичтікі. Ол 

Мәскеуде бірнеше ғимарат салғызған. 

Мәскеудегі опера және балет  театры 

сол кісінің жобасымен салынған. 

�кем Мәскеуге барғанда «Мәскеу» 

қонақүйінде жатқанды жақсы к�ретін. 

Қонақүйді де салғызған әлгі Шустов. 

7збекстандағы Науаи театрының авто-

ры да Шустов. Алматыдағы опера және 

балет театрының ғимараты да атақты 

архитектордың жобасымен дүниеге 

келді. Мәскеулік архитектормен арада 

жақсы сыйластық болды. Ол да әкемді 

жақсы к�ретін. Академия ғимараты 

жобасының дайын болғаны қашан! 

Бірақ баяу салынды. �кемді үш-т�рт 

жылға таяу Академия президенттігінен 

аластады. Мүмкін, соның да әсері бар.

�кем ғылымның, �мірдің әр саласын 

ойлаған. Келешегіне, болашағына к�з 

салған. Жастарға да үлкен құрметпен 

қарайтын. Оларды елдің ертеңі деп мән 

беретін.

. . .Шәмшиябану апа бұдан әрі 

Қаныш Сәтбаевтың әулеті ж�нінде 

әңгімеледі. Қанекең жалғыз ағасы 

Ғазизді ерекше жақсы к�ріпті. Оның 

парасаттылығына, білімділігіне тәнті 

болған. Алайда ол 1937 жылы байдың 

баласы деген атпен тұтқындалып, 

атылып кетеді. Ұлы академиктің тағы 

бір немере ағасы �бікей Зейінұлы да 

халықтың ардақтысы атанған. Ол да 37-

нің құрбаны болады.

37-нің шылауынан Қаныш ағаның 

аман-есен құтылғанына шүкіршілік 

етесің. Құдай да халықтың к�з жасын 

к�рген шығар. 

***

Қазіргі күні мен тілдескен Қаныш 

қыздарының үшеуі де арамызда жоқ. 

Үшеуі де о дүниелік болды. 

Кейіпкерлеріммен арадағы әңгіме-

ден аңғарғаным, олардың ата-анасы 

балалардың тәрбиесін, оқуын әрдайым 

қадағалап отырған. Қаныш Имантайұлы 

қанша қызмет басты болып жүрсе де 

қыздарына к�ңіл б�луді ұмытпаған. 

Балаларының туған күндеріне, мейрам-

дар кезіндегі басқосуларға қатысып, 

әрқайсысына сыйлық алуды да естен 

шығармайды екен. Перзенттері болса 

әкелерін пір тұтып, оқуларымен, іс-

әрекеттерімен қуантып отырған.

ҚР Ұлттық ғылым академиясының 

академигі болған Шәрбану Батталова 

естелігінде мынандай жолдар кездеседі: 

«Қаныш Имантайұлы «біздің халқымыз 

ежелден қыз баланы құрметтеп, сый-

лап, еркелетіп, ардақтысын ер балаға 

балаған ғой» дей отырып, «Шәке, мен 

қыз балаларымды жұрттың он ұлына 

бермеймін» деп, қыздарын ерекше 

мақтан тұтатын!» Қанекеңнің қыздарын 

ардақтауы әбден орынды. Олар әкенің 

де, халықтың сенімін ақтай білген ел 

мақтаныштары бола білді.

жайлы газет-журналдарда шыққан мате-

риалдарды оқимыз. Міне, осының бәрі 

балаларымызға әсер етпей қалмады. 

Аталарының ұлы адам екенін есейгенде 

түсінді. Үлкен баламыз Ғазиз тарихшы. 

Ғылым кандидаты. Ол атасының туын-

дыларын түгел оқып, зерделеп шықты 

десем қателеспеймін. Оларды рухани 

азық етті. Ғазиз әкемнің қоғамдық 

ғылымдар саласындағы еңбектеріне баса 

к�ңіл б�лді. Ақырында, 1997 жылы «Ака-

демик Сәтбаевтың қоғамдық ғы лым дағы 

мұралары» деген кітабын шығарды. 

Балам болған соң мақта ғандық емес, 

бұл іргелі еңбек. �кемнің қоғамдық 

ғылымдағы орыны бұрын-соңды бұлай, 

кең к�лемде зерттелген емес.

Қ а н ы ш  С ә т б а е в  1 9 2 7  ж ы л ы 

Мәскеуде «Ер Едіге» жырын шығарды. 

Осы жырға байланысты кіріспе с�зі бар. 

Оның �зі үлкен зерттеу. Дәл сол кезде 

әдебиеттануда мұндай іргелі ғылыми 

ойлар айтқан зерттеу болған жоқ. 1951 

жылы бұл еңбегі үшін бәле, жамандық 

қ у ғ а н д а р д ы ң  с ы н ы н а  ұ ш ы р а д ы . 

«Қазақтың �ткенін, ұлт батырларын 

мадақтады» деген айып тағылды. Оның 

бәрі қитұрқы саясаттың әсері еді ғой.

«Ер Едіге» деген еңбек 1951 жылға 

шейін жиі айтылып жүретін. Кейін 

ұмыт болып кетті. �рине, оның себебі 

белгілі. Жалпы Қ.Сәтбаевтың қоғамдық 

ғылымдар саласы бойынша еңбектері 

�те к�п. Соларды жинау, зерттеу енді 

ғана қолға алынып жатыр.

1996 жылы «Сәулелі әулет» деген 

ҚАНЫШТЫҢ
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Есмаханұлы  Наурызбаевпен сұхбаттасып, бірнеше 

мақала жаздым. Сонда сол халық суретшісі айтқан 

с�зі әлі құлағымда тұр. «Берік, қарағым, мен 

Хакімжан Наурызбаев болып қалыптасуыма, 

�мірімде екі үлкен тұлғалы ағаларым себепші болды. 

Бірінші – ұлы жазушы Мұхтар Омарханұлы �уезов, 

екіншісі – академик-ғалым Қаныш Имантайұлы 

Сәтбаев. Олар мені әрқашанда қолдап, бағыт-

бағдар к�рсетіп, ж�н сілтеп отырды, �здерінің 

ағалық ілтипатын к�рсетіп отырды» деп айтқан еді 

халық суретшісі.

Ұлы ғалым �зі айтқан: «Қазақстан дағы ғылым 

дұрыс жолмен дамуы үшін оның штабында – 

Ғылым академиясында халқының, Отанының 

мүдесіне жан-тәнімен берілген адамдар қызмет етуі 

керек» деген �з с�зін іс жүзінде дәлелдеп кеткен 

жан.

Бүгінгі  күннің к�зімен қарасақ, Қаныш 

Имантайұлы – нағыз ұлт жанды, �зінің бойындағы 

бар талантын, білімін, күш-жігерін елінің, халқының 

игілігіне жұмсаған асқар таулы дара тұлға.

Бұл тұлға  ұрпақтан-ұрпаққа үлгі-�неге 

боларлықтай ұлы тұлға. Қазақ халқының біртуар 

ардақты азаматы, қайталанбас дара тұлға, ерекше 

құбылыс.

Берік АСЕНКАНОВ,
Академик Қ.Сәтбаевтың мемориалдық  

мұражайының  ғылыми қызметкері

ашылуы және пайдаға асырылуы Қаныш 

Сәтбаев есімімен байланысты. Шетте 

жүріп білім алып, елге оралып, қазақ 

жастары үшін техникум мен жұмысшы 

факультеттерін, содан кейін институтарды 

ұйымдастырған кезеңді  басынан �ткерген. 

Адам танудың кемеңгері Қ.И.Сәтбаев 

�ндіріс күштері жан-жақты дамып келе 

жатқан Қазақстанда техникалық жоғары 

оқу орны Тау-кен-металлургия инсти-

тутын ашуға, нығайтуға барынша күш 

салған және 7.А.Байқоңыров инсти-

тут директоры болып отырған жылдар 

бойы осы университетте Мемлекеттік 

емтихан комиссиясын басқарған. Ол 

Қазақстанның ҰҒА-сының шаңырағын 

к�теруде, академияның зерттеу институт-

тарын тап осы ҚазТКМИ түлектерімен 

толтықтырып отырған. Сондықтан ту 

бастан біздің институтымыздың дамуына 

мұрындық болған ұлттық мақтанышымыз 

Қ.И.Сәтбаевтың есіміне ие болу – 

ҚазҰТЗУ үшін зор мәртебе деп білеміз.

Тәуелсіз Қазақстанның негізгі байлығы 

– Жер қойнауындағы кен байлығымыз. Ал 

осы байлығымыз жайлы Қ.И.Сәтбаев со-

нау 1940 жылы к�регендікпен: «Шығыста 

– Алтай алқабы, оңтүстікте – Қаратау, 

Орталық Қазақстанның кенді жотасы, 

батыста – Маңғыстау түбегі, міне, осының 

бәрі кен байлықтың сарқылмас к�здері» 

деп зор шабытпен айтқан с�зінің �зінен 

қасиетті қазақ даласы кен байлығының 

исі аңқып тұрғандығын сезінеміз және 

оған бүгінде к�зіміз жетіп отыр. Сол 

байлықтарды Сәтбаевпен бірге жүріп 

ашқан және Қазақстан аумағының метал-

логениялық болжамдық картасын жасап 

кеткен бір топ қазақстандық геологтар 

Лениндік сыйлығының лауреаты болды.

Ауыр индустрияда үш сала бар: гео-

логия, тау-кен �ндірісі, металлургия. 

Геологтар іздеп, кен орындарын тап-

са, оны игеру тау-кен мамандарының 

ісі. �рі қарай қазылып алынған кеннің 

құрамындағы қаншама элементтерді 

б�ліп алу металлургиялық зауыттарда 

жүргізіледі. Бүгінгі Қ.И.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ-дың іргетасы – тірегі осы үш 

мамандық бойынша кадрлар даярлап 

отырған Геология-мұнай және Тау-кен-

металлургия институттары деп білеміз.

Ғылым кадрларын даярлау мен 

тәрбиелеуде Қ.И.Сәтбаевтың р�лі �те 

зор. Ол 40-жылдардың басынан бастап, 

ғұмырының аяғына дейін Қазақ Ғылым 

академиясы мен тау-кен маман кадрларын 

даярлауда тікелей �зі араласып, к�птеген 

шәкірт тәрбиелей білген – ұлы тұлға. 

Академиктің геологиядан кейінгі рухани 

мұрасы ұлттық мәдениет, әдебиет, �нерге 

тығыз байланысты болды. Ол �з халқын 

ғылым мен білімге, �нер мен �ркениетке 

шақырып, қолынан келген к�мегін аяма-

ды. Қ.Сәтбаевтың қамқорлығы арқасында 

ғылымға бет бұрған жастар ғылым кан-

дидаттары, докторлары дәрежесіне ие 

болды.

Оның бір сырлы, мың қырлы аза-

мат болғандығына атқарған істері мен 

артында қалған еңбектері дәлел. Жал-

пы Қ.И.Сәтбаев 600-ден астам ғылыми 

еңбектер,  оның ішінде  10  томдық 

таңдамалы шығармалар жинағы, ғылыми-

к�пшілік кітаптар жазып, артына �шпес 

мұра қалдырған ғалым. 

«Жақсының аты �лмейді, ғалымның 

хаты �лмейді» деген осы. Тұғыры биік 

тұлғаның бейнесі әркез халқының жа-

дында. Ол кісінің асыл мұрасынан әлі 

талай жанның сусынын қандырып, рухани 

тұрғыдан байыта түсетіні хақ.

Қ.И.Сәтбаев – ұлы ғалым, к�рнекті 

мемлекет және қоғам қайраткері, ғылым 

докторы, профессор, Қазақ КСР Ғылым 

академиясының тұңғыш Президенті 

және оның академигі, КСРО Ғылым 

академиясының академигі, Мемлекеттік 

және Лениндік сыйлықтардың лауреаты, 

т�рт мәрте Ленин орденімен, басқа да 

к�птеген ордендермен марапатталған.

7з халқы үшін орасан зор қызмет 

жасап, соңында �шпестей бай мұра 

қалдырған Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 

ХХ ғасырдың аяғында «Ғасыр адамы» деп 

аталды. Қазақстанның қала, ауылдарын-

да Сәтбаев есімімен аталатын жүздеген 

к�ше, 40-тан астам мектеп және к�птеген 

ескерткіштері бар. 

Оның есімі Қазақстан Ғылым ака-

демиясының Геология ғылымдары 

 институтына, «Ертіс-Қарағанды» каналы-

на, қалаға берілген. Сәтбаевтың құрметіне 

Жоңғар Алатауы жотасындағы мұздық пен 

шың, Қаратаудағы ваннадий кен орнынан 

табылған «Сәтбаевит» минералы, «Акаде-

мик Сәтбаев» гладиолиус гүлі аталған. 

Сәтбаевтай ұлы тұлғаға қай жер-

де  қандай тас  мүсін  ескерткіштер 

қойылғанын, қала, к�ше, мектеп, мекеме-

лерге есімі берілгенін барша жұрт біледі. 

Десек те, Сәтбаев есімімен аталатын, 

к�пшілік білмейтін заттар да бар. �рі 

қарай соған тоқталсақ деймін.

Бұл арада біз әңгіме еткелі отырған 

уақыт 1941 жылдың шілдесі. Ленин-

градта әлемге әйгілі Пулково обсер-

ваториясы Күннің толық тұтылуын, 

Ленинградтың тұманды тұмшасынан 

г�рі Алматыға барып, ашық аспан ая-

сында бақылау үшін 7-экспедиция-

сын құрып отырған кез болатын. Ұлы 

Отан сағысы бас талап, қоршауда қалған 

Ленинградқа қайта алмай қалған астро-

номдар, геофизиктер және т.б. ғалымдар 

Алматыда қалған. Бүгінде «Ғарыштық 

АСҚАР ТАУЛЫ ТҰЛҒА

Жалпы адамзат баласының өмірінде екі мақсат болады десек: бірі – күнделікті мақсат, яғни қара 
бастың қамы, екіншісі – ізгі мақсат. Ізгі мақсаттың ауқымы кең. Ол – еліме, халқыма адал қызмет етсем, 
қажетіне жарасам, гүлденіп көркеюіне үлесімді қосам деген ізгі арман. Сондай ізгі мақсат, асқақ арман 
иелері «Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам» деп ақын Сұлтанмахмұт айтқандай, бүкіл 
ақыл-ойын, талантын, еңбегін, бар өмірін елінің, халқының жарқын болашағына арнаған ұлы тұлғалар 
қазақ тарихында баршылық. Олар ұлы ғалым Шоқан, ұлы ақын Абай, ұлы жазушы Мұхтар, әйгілі 
ғалым Әлкей Марғұлан, ұлы геолог Қаныш Сәтбаев, т.б.

Қазақтың 
қасиетті топырағы ХХ 

ғасырда көптеген ғалымдарды 
өмірге әкелді, солардың арасында 

Қаныш Имантайұлының тұлғасы құзар 
шыңға ұқсайды. Ол Баянауылдан бастау алып, 
қазақтың даласын қақ жарып өтіп, Алатаудан 
асып, әлемдік ғылым шыңына көтерілген ұлы 
тұлға. Қ.И.Сәтбаев аса көрнекті ғалым-геолог 

қана емес, өз заманының шоқ жұлдызы, ойшыл 
ғұламасы, мемлекет және қоғам қайрат-

кері ретінде өте шебер ұйымдастыру 
қабілетінің арқасында Қазақстанда 
ғылым мен индустриялық дамудың 

көшбасшысы болып, кемеңгер 
ғалым атанды. 

табиғи таланты, екіншіден қажырлы еңбегімен 

биікке к�терілген және де қазақ деген ұлы 

халықтың, яғни ұлтының ұлылығы мен бар жақсы 

қасиетін бойына дарыта білген қай таланбас ұлы 

тұлға екенінің айғағы болса керек.

Сонымен қоса ол барлық ұлы тұлғаларға тән 

сегіз қырлы, бір сырлы нағыз талант иесі. Бұған 

оның мәдениет, тарих, музыка саласында сіңірген 

еңбектері дәлел. Атап атсақ: Шоқан жазып алған 

«Едіге» жырын қазақ тілінің жаңа орфографиясы 

негізінде қайта дайындаған. Ұлытау �ңіріндегі 

тарихи-мәдени ескерткіштерді зерттеген. Тіпті 

А.Затаевичтің «500 қазақ әндері мен күйлері» 

жинағына 25 әнді �зі орындап, орыс тілінде ғылыми 

түсініктеме бергеніне қалайша таңғалмасқа. Бұл – 

нағыз ұлы тұлғаға тән қасиет емес пе?!

Адамгершілік,  достық, қайырым дылық, 

кішіпейілділік сияқты игі қасиеттер де ұлы 

ғалымның бойында ұшан-теңіз. Сонау аласапы-

ран кездерде аштықта қалған иесіз балаларға �з 

к�мегін аямаған болса, кейінде жас ғалымдарға, 

�з айналасындағы адам дарға қамқорлығы ерекше 

болған екен.

Ал Мұхтар �уезов, �лкей Марғұлан, Қаныш 

Сәтбаев үшеуінің достығы аңызға айналған, нағыз 

достықтың дәлелі болса керек. Мен Т.Жүргенов 

атындағы 7нер академиясында қызмет істеген 

к е з і м д е ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң  х а л ы қ  с у р е т ш і с і , 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері  Хакімжан 

Ол сарқылмас кең орындарын тапты. Қазақтың 

елі малға бай болса, жер қойнауы кенге бай 

екенін бүкіл әлемге к�рсетті. Оның ғылыми бай 

мұраларының ішінде, әсіресе Жезқазған кені ту-

ралы зерттеулерінің, оның ірі мыс кенді аймақ 

қатарына жататынын дәлелдеп беруі – ғылым 

саласындағы үлкен жаңалық болды.

Сондай-ақ  минералдық шикізатқа  бай 

Сарыарқа, кенді Алтай, қара алтынды Қарағанды, 

темірге бай Қаратау аймақтарын зерттеп, ол 

аймақтарда ірі кен нысандарын салуда, Ертіс-

Қарағанды каналының қазылуында, ғылыми-

зерттеу орталықтарының ашылуына сіңірген еңбегі 

ұшан-теңіз. «Қаныш Сәтбаев – Қазақстан жас 

ғалымдарын қалыптастырып, олардың тәрбиешісі, 

ақылшысы болды» деп  жазады ол туралы зерттеу-

лерде.

Ұлы Отан соғысының қиын кез  дерінде, Кеңес 

үкіметінің алпауыт заманында Қазақстан Ғылым 

ака де миясының негізін қалауы ерен ерлікпен пара-

пар еді.

7з ойын тиянақты дәлелдеп, ашық жет кізе білу, 

ол заманда жүрегі ұлт деп, халық деп соққан қайсар 

мінезді ұлы тұл ғалардың ғана қолынан келетін іс 

еді.

Қаныш Имантайұлы терең білім ді, ұшқыр ойлы, 

парасатты, қайсар мінезді, әділ де адалдығымен кез 

келген ортада сыйлы, беделді адам болған.

Бұл оның бір жағынан Алла бойына дарытқан 

мекте бінде, Семей мұғалімдер семинария сында, 

кейіннен Томск технология институтын тамамдай-

ды. Алғашқы еңбек жолын мұғалімдіктен бастаған 

Қаныш, сонау аумалы-т�кпелі  заманда Ахмет, 

Міржақып, Жүсіпбек сынды ұлы тұлғалармен иық 

тіресіп, халқының к�зін ашып, к�кірегін оятуда 

ерен еңбек сіңірді. Тіпті оның мектеп оқушыларына 

арнап  «Алгебра» оқулығын дайындауының �зі 

– ұлтының болашағын ойлауының дәлелі болса 

керек.

Алайда бала кезден жерінің тау-тасына 

қызығушылығы, оның жұмбақ сырын білуге деген 

ынтызарлығы геологиялық барлау мамандығы 

бойын ша Томск технологиялық инс ти тутының 

тау-кен факультетін бітіргеннен кейінгі бүкіл �мірі 

Қазақ станның жер қойнау, қазба байлығын зертте-

уге арналған.

Уақыт �ткен сайын олар оқшау дараланып, 

жарқырай түседі. Олар сарқылмас бұлақ, �здерінің 

талантымен, терең білімділігімен, тұңғиық терең 

ақыл-парасатымен, елінің, халқының, болашақ 

жас ұрпақтың жарқын �мірі үшін еткен ерен еңбек-

терімен тарихта есімдері алтын әріппен жазылған 

ұлы тұлғалар. Солардың бірі де бірегейі – Қаныш 

Сәтбаев.

Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың туғанына 

биыл 120 жыл толғалы отыр. Болашақ ғалым 1899 

жылы 12 сәуірде қазіргі Павлодар облысы Баяна-

уыл ауданында Имантай бидің отбасында дүниеге 

келген. Нәрестеге Ғабдул-Ғани деген есім берілді. 

Алайда анасы �лима «Ғаниым», «Ғанышым» деп 

еркелеткен, содан Қаныш аталып кеткен.

Сауатын ауыл молдасынан ашқан Қаныш, алды-

мен – ауыл мектебінде, Павлодардағы орыс-қазақ 

зерттеу лер мен технологиялардың 

ғылыми орталығы» еншілес мекемесі 

Астрофизика институтының сол кездегі 

басшысы В.Г.Фисенков �з естелігінде: 

«Соғыс жылдарында біз қысылып-

қымтырылмай, �зімізді еркін ұстадық, 

себебі біз Қаныш Имантайұлы Сәтбаев 

тарапынан толық қолдау-қошеметке 

б � л е н д і к .  А к а д е м и к  С ә т б а е в т ы ң 

арқасында Қазақ Ғылым академия-

сы жанынан «Астрономия және фи-

зика институты» құрылды, институт 

қызметкерлеріне физика-математика 

ғылымының докторы ғылыми дәрежесін 

беру мәселесін Мәскеуге �зі барып 

шешті. Сәтбаевтың ұсынысы бойынша 

1963 жылы ҚазКСР Ғылым академи-

ясында «Аспан әлемі мен Жер туралы 

ғылым б�лімшесі құрылды, оған ио-

носфера секторы кірді. Қ.И.Сәтбаев 

�зіне тән ой-�рісінің арқасында Жер 

туралы ғылымды Аспан әлемі туралы 

ғылыммен тығыз ұштастыру қажеттігін 

сол кездің �зінде айқын түсінді және ол 

үшін қажетті ұйымдастыру шараларын 

жүргізді» деп жазып кеткен. 

Академик Қ.И.Сәтбаевтың есімін 

мәңгі есте қалдыру шараларының бірі, 

«Фесенков атындағы Астрофизика 

институтының ұсынысы бойынша, Марс 

пен Юпитер аралығында Күнді 3 жылда 

айнала қозғалатын кіші планетаға, АҚШ-

тың Кембридж қаласындағы Халықаралық 

планета орталығының шешімі бойынша, 

ғалымның туғанының 80 жыл толуына 

орай (1979 ж.) Сәтбаев аты берілді. С�йтіп, 

ол планеталардың халықаралық каталогіне 

2402 н�мерімен енгізілді.

Осы қуанышты хабарға  байланысты, 

Қазақстанның халық ақыны Хамит 

Ерғалиев «Ғарыштағы Қаныш» атты 

 балладасында:

Басы бейне әлемнің жарығындай,

Қасиетін қалмаған жан ұғынбай.

Жүрегімен тірлікте жүруші еді,

Тау-тасыңды жаңғақтай жарып ыңғай.

Кең жазықта қыран мен киік еді,

Оны туған, жан сүтін иігелі.

Бітімінде тұлғасы, екі иығы,

Беделіндей елімнің биік еді.

 

Құдайлығын тіріде құндайды Алып,

Бұл дүниеде қалыпты кім байланып.

Данышпанның талайы тасқа айналса,

Біздің Қаныш ұшып жүр Күнді айна-

лып! – деп жырға қосқан болатын.

Бүгінде ғарыш әлемін зерттеушілер: 

«Сонау бойлық пен сонау ендік аралығын-

да, Күннен пәлендей қашықтықта Сәтбаев 

пла нетасы ұшып барады» деп мәлімет 

береді. 

Ал �з қолымен іргетасын қалап 

тұрғызған, жан-жақты дамытқан, әлемге 

танытқан Қазқстанның ғылым Акаде-

миясы мен �зі қалыптастырған және 

�ркендеткен Қазақстанның инженер 

кадрларын даярлайтын қара шаңырақты 

Сәтбаев рухы әлі күнге дейін ұстап тұр, 

оның дәліздерінде Сәтбаев ізі сайрап 

жатыр, Сәтбаев атмосферасының лебі әлі 

күнге дейін соғып тұр.

Бүгінде инженер мамандарын даяр-

лайтын Қазақстанның қара шаңырағы 

– ҚазҰТЗУ-дың құрамында 800-ге жуық 

оқытушы бар. Оның тек бір пайызы 

ғана Сәтбаевтың к�зін к�рген және �мір 

жолын Қаныш Имантайұлымен бірге 

бастаған А.Ж.Машанов, Ш.Е.Есенов, 

7 . А . Б а й қ о ң ы р о в ,  Г . Ц . М е д о е в , 

Е.А.Букетов және тағы басқалардан дәріс 

алғандар. Ол бір пайыз оқытушылардың 

жастары жер ортасынан асып, шаштарына 

ақ қырау түссе де жоғарыда Қ.Сәтбаевтан 

б а с т а п  а й т ы л ғ а н  ғ ұ л а м а л а р д ы ң 

шәкіртіміз деп есептейтіндер. Олар 

Қаныш Имантайұлының �зін ойларын-

да, с�здерін саналарында сақтап: «Есейіп 

кетсем де, мен Cізге шәкіртпін» деп 

жүргендер. Иә, Қ.И.Сәтбаевтың к�зін 

к�рдік, с�зін естідік.

Қ.И.Сәтбаев ізін салып кеткен қазіргі 

ҚазҰТЗУ – біздің алтын бесігіміз, терең 

тамырымыз, мәртебе-мерейіміздің 

тұғыры. Жастарға білім мен ғылымның 

кілтін ашудан, үйретуден, ғылымды на-

сихаттаудан жалықпаған ұстаздардың 

ұстазы, ғұлама ғалым Қ.И.Сәтбаевтан 

үлгі-�неге алған ҚазҰТЗУ-дың бүгінгі 

аға буын ақылман ағалары мен батаг�й 

апалары жастарды жоғары біліктілікке 

шыңдауда. 

Еліміздегі білім беру жүйесі қазіргі 

заман талабына сай �згеріске ұшырап, 

түбегейлі жаңарып жатқаны белгілі. 

Осы орайда Еуразия білім кеңістігінде 

�зінің айрықша тұрпатымен қалыптасқан 

ҚазҰТЗУ-дың құрылғанына биыл 85 жыл 

толып отыр.

« Е л у  ж ы л д а  –  е л  ж а ң а »  д е й д і 

халқымыз. 85 жыл дегеніміз – тарих 

үшін үлкен кезең, небір асқарлы асу, 

тұғырлы тарих деген с�з. Бұл тек біз 

үшін ғана емес, ҚазҰТЗУ-дың есігін 

ашып, табалдырығын аттайтын әрбір 

талапкер, студент үшін тағылымы мол 

тарих. �рі жоғарыда аты аталған әрбір 

азаматтың (аталмағаны қаншама) еңбек 

және ғылым жолындағы ғұмырбаяндары 

үлгі аларлықтай, �неге тұтарлықтай. 

ҚазҰТЗУ сонысымен де киелі, қасиетті 

шаңырақ. 

Халқымыздың дана нақылдарының 

бірі: «Ұстаз – ұстаз емес, �з шәкірті үшін 

күймесе, шәкірт – шәкірт емес, �з ұстазын 

сүймесе» дегендей, нағыз ұстазымыз 

болып �ткен Қаныш Имантайұлы жай-

лы естеліктер қаншалықты к�п жа-

зылса да олардың ешбірі артық емес. 

Қазақ елінің маңдайына біткен жарық 

жұлдыздарының бірі Қаныш Сәтбаев деп 

айтуға толық хақым бар деп санаймын. 

Қалай болғанда да, ғылымда сайрап 

жатқан �шпес із қалдырған ұлағатты 

ұстаздарды шәкірттері естен шығармақ 

емес. �лі де болса, біздің Қаныш Сәтбаев 

туралы айтарымыз к�п, болашақта ғалым 

еңбектері туралы зерттеулер жалғаса 

бермек.

Жаратушымыз, адамға екі тізе берген-

де: біреуін ұстаздың алдында, екіншісін 

дәрігердін алдында бүгуге берген екен 

деген қағида бар. Сол айтылғандай, қазақ 

деген халықтың адамзат құрылымының 

арасында м�р басып тіркелген паспор-

ты, мәңгі мақтанышы болып отырған 

Сәтбаев сынды ұлы ұстазды еске алу, 

тағзым ету, рухын тірілту және олардың 

қадір-қасиетін келер ұрпаққа айтып кету 

– қай-қайсымызға да парыз. 

Қазақтың тұңғыш ғалымы тура-

лы: «Шоқан Уәлиханов – шығыс зерт-

теу ілімінің к�кжиегінде құйрықты 

жұлдыздай жарқ етті де с�нді» деген 

болатын. Қазақтың бірінші академигі 

Сәтбаев пен оның шәкірттері «құйрықты 

жұлдыздай ағып �ткен жоқ», керісінше, 

олар қазақ ғылы мының аспанында 

тұрақты жұлдыздарша шоғырланды. Ал 

Сәтбаев сол шоғырдың ішіндегі жарық 

жұлдыз, оның сәулесі кейінгі ұрпаққа 

жарық жол к�рсетіп тұр.

Маржан НҰРПЕЙІСОВА,
Қ.Сәтбаев атындағы 

ҚазҰТЗУ-дың профессоры,  
техника ғылымының докторы, 

академик 

О
л туралы 1957 жылы Ұлы бри-

тания Корольдігінің премьер-

м и н и с т р і  А н т о н и  И д е н : 

«К�птеген ұлттардың қауымдастығы 

болып отырған біздің Ұлыбританияда 

бірде-бір к�рнекті ғалым шыққан жоқ, 

ал Кеңес Одағында Қаныш Сәтбаев сын-

ды әлемдік тұлғаның туғандығы ғажап 

құбылыс...» деп таңғалған. Ал Сәтбаев 

қорының президенті Кәкімбек Салықов:

«Ақыл-ойдан жүк тиеп, 

теңіздейін телегей,

Желді күні желкенсіз жеке 

жүзген кемедей.

Менменсіген Мәскеу мен 

Лондонды да тәкаппар

Таңғалдырған кім еді, 

Қаныш аға, сен емей?!» 

деп жырға қосқан.

Бүг інде  Қ.И.Сәтбаев  атындағы 

ҚазҰТЗУ Қазақстанның инженерлік 

кадрларын даярлайтын жетекші, Қазақ-

стан дағы бірінші зерттеу университеті 

мәртебесін иеленіп, білім мен ғылымның 

ірі орталығына, ғылымның инновациялық 

дамуының к�шбасшысына айналып 

отыр. Университетте �те к�п ғылыми 

жобалар жүзеге асырылуда және оған 

профессорлық-оқытушылық құраммен 

б і р г е  с т у д е н т т е р ,  м а г и с т р а н т т а р , 

докторант тар және жас ғалымдар қатысуда. 

Оның айғағы биыл 10-12 сәуір күндері 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясы мен елдегі жетекші жоғары 

оқу орындарының бірі – Қ.И.Сәтбаев 

атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерт-

теу университетінде (ҚазҰТЗУ) «Академик 

Қ.И.Сәтбаевтың туғанына 120 жыл және 

Сәтбаев университетіне 85 жыл толуына 

арналған халықаралық конференция» 

�теді.

12 сәуір – ғылым күнінде �ткізіліп 

отырған «Сәтбаев оқуларындағы» жас-

тардың к�птігі және олардың ғылыми 

баяндамалары. «Сәтбаев оқулары – 2019» 

басты мақсаты – біріншіден, аты аңызға 

айналған, жер қойнауының сиқырлы 

сырларын тамаша к�регендікпен аша 

білген, энциклопедист ғалым, 100 

жылдық мерейтойы ЮНЕСКО аясында 

аталып �ткен, академик Қ.Сәтбаевтың 

мұраларын зерттеп насихаттай оты-

рып, жастарды ғылымға баулу, ғылым 

мен �ндірістің, білім мен тәрбиенің 

үйлесімдігін к�рсету. 

 Екіншіден, 85 жылға жуық тарихы 

бар ҚазҰТЗУ-дың жеткен жетістіктерін 

жұртшылыққа таныту, келешегіне к�з 

тастап, заманауи қазақстандық қоғамның 

рухани-адамгершілік және интеллектуал-

ды мәдениетін байыта түсу, с�йтіп, 

«Сәтбаев оқуларын» �ткізудің жаңа үлгісін 

заман талабына сай жетілдіре отырып, 

университетімізді жаңа деңгейге к�теру. 

Қазақстанды бүкіл әлемге танытқан, 

энциклопедист ғалым Қ.И.Сәтбаев 

есімін заңды иеленіп, қасиет тұтып, 

осы ұлы есімнің арқасында марқайып 

отырғанымызды ұмытпайық.

Қ.И.Сәтбаев �мір сүрген дәуір Кеңес 

үкіметінің �сіп-�ркендеу уақытына тұспа-

тұс келген. Кеңес үкіметінің алғашқы 

жылдарында Қазақстанда ешқандай 

жоғары оқу орны (ЖОО) болмаса да, 

қазақ жастары орыс тілін нашар білсе 

де аш-жалаңаш жүріп-ақ оқып, білім 

алуға ұмтылған. Солардың бірі – Томскі 

технология институтында оқып, тау-кен 

инженері-геолог мамандығын иегерген 

Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. 

И н с т и т у т т ы  б і т і р г е н н е н  к е й і н 

Қ.И.Сәтбаев �зінің туған еліне оралып, 

�лкеміздің геологиясын, минералдық ре-

сурстарын зерттеуге және барлау, ғылыми 

ізденіcтерінің нәтижесін �ндіріске енгізуге, 

республикамызда индустрия алыптарын 

салуға зор үлес қосты. Ол КСРО-дағы ме-

таллогения ғылымын жасаушылардың бірі 

болды. Бұл ғылым Сәтбаев зерттеулерінің 

арқасында пайдалы қазыналардың 

қай жерде шоғырлануы мүмкін екенін 

болжауға және геологтардың іздестіру 

жұмыстарын жеңілдететін болжамдық 

карталарды құрастыруға мүмкіндік берді. 

Жезқазғанның ірі мыс кенді аудандар 

қатарына жататынын дәлелдеп берген 

Қаныш Сәтбаев еңбегінің нәтижесі.

Жалғыз Жезқазған ғана емес, республи-

камыздағы к�птеген кен ошақтарының 

АКАДЕМИК
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үшін тарлық ете бастады. Тұрғындардың 

осы орайдағы тілегін ескерген аудан әкімі 

Нұрлыбек Қалауов орталық к�шелердің 

бірінде жаңа мешіт құрылысын қолға алды. 

Қалауов облыс әкімі аппаратының басшысы 

қызметіне жоғарылатылған  соң әкім эста-

фетасын қабылдап алған Жандос Байырха-

нов игі істі ары қарай жалғастырды.

Ғимарат алаңына жиналған үлкен-кіші 

әлеуметтің қуанышында шек жоқ. Алланың 

тілекті қабыл алғаны ғой, бірнеше күнге 

созылған жаңбыр сап тыйылып, күн ашыл-

ды. Отқа т�зімді қызыл кірпіштен қаланған 

аумағы 288 шаршы метр, мұнарасымен қоса 

алғанда биіктігі алты метр, бір мезгілде 300 

адам сапқа тұратын сәулетті рухани тәрбие 

ордасы ауылдың ажарын кіргізіп тұр. Айта 

кету керек, аудан тұрғындары, сондай-ақ 

осы �ңірден шығып, басқа аймақтарда 

тірлік кешіп жатқан ағайындар бюджет 

қаржысына қол сұқпай, �з қалталарынан 

25 миллион теңге жұмсады. Соның т�рт 

миллионын «КокВест» ЖШС-інен кәсіпкер 

Владимир Проскурин �з ықыласымен бер-

ген.

Ақт�бе қалалық мешітінің азаншысы 

Ерухан Қамин Құран сүресінен дұға оқыды.  

Діни ғимараттың  ашылу салтанаты-

Еліміздің Тәуелсіздігі жарияланғаннан бергі кезеңде сырттағы  ағайынның тарихи Отанына 
оралуы – табиғи заңдылық. Монғолия, Қытай, Өзбекстан, Түркіменстаннан және т.б. елдерден 
атажұртқа қандастарымыз ат басын бұрып, тұрғылықты халықтың үлес салмағын көбейтті. 
Мұның айқын мысалын шаңырақ көтергеніне келесі жылы 85 жыл толғалы тұрған Мәртөк 
ауданының тірлігінен айқын аңғаруға болады.

Шынайы жаңғыру руханият пен санадан бастау алады. Қоғамдық сананы 
ауқымды жаңғыртуға бағытталған бұл құжат – қазақ ұлттық мүддесінің 
стратегиялық бағытын айқындайтын жаңа идеологиялық тұжырымдама 
болса, аталмыш бағытта жүйелі жұмыстар атқаруда оқу орындарының 
тұғыры қашан да биік болуға тиіс.
Қоғамдық және гуманитарлық ғылымдарсыз, яғни қазіргі заманды және 
болашақты терең түсіне алатын білімді адамдарсыз интеллектуалды 
ұлт қалыптастыру мүмкін емес. Елбасының «Жаңа гуманитарлық білім. 
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы бойынша аударылған әлемдегі 
ең жақсы 100 оқулықтың алғашқы 19 томы М.Өтемісов атындағы БҚМУ 
ғылыми кітапханасы қорына аударылған келіп түсіп, биылғы оқу жылынан 
бастап олар оқу жоспарына енгізілді. Сөйтіп студент жастарымыз әлемдік 
деңгейдегі білім қорына өз ана тілінде қол жеткізу мүмкіндігіне ие болды.

Жол. Көз алдымда көлбеп жатқан ұзақ жол. Осы 
жолдың бір үзігі менің туған жерім Қосағаштан баста-
лып, Шаған ауылына келіп тіреледі. Бір үзік жол, бір 
үзік өмір. Осы жолмен 35 жыл бойы бір-біріне үздіксіз 
қатысып отырған екі адам бар. Олар – менің әкем 
Асхат және оның майдандас досы Абубакар Имадаев. 
Олардың достығы – қан майданнан ұласып, күні бүгінге 
дейін үзілмей жеткен ұлы достық. Иә, достықтың сан 
алуан түрі бар-ау. Бала кезден тай-қозыдай тебісіп 
бірге өскен бала достық, мектеп табалдырығынан 
шығып, студент шақтағы бозбала достық немесе жанұя 
құрып, отбасы болып сыйласып, араласатын жегжат-
жұрат. Ал бұл достық – мәні де, мағынасы да өзгеше, 
өнегелі, алтыннан қымбат, қасиетті достық. Жастықтың 
жалыны лапылдап тұрған 18 жасында қан майданның 
ортасынан шыққан әкем мен оның досын мақтан ете 
отырып, оларды бүгінгі әңгімеме өзек еттім.

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

БЕРІК ДОСТЫҚ 
ҮЛГІСІ

ҚАЗАҚ ТІЛІ 
тегін үйретілмек

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
жастарға не береді?

МӘРТӨКТЕГІ 
МЕРЕЙЛІ ІС

мәдениет саласында айтарлықтай мағыналы 

шаруалар тындыруда. Соның нәтижесінде 

ауылдардың бет-бейнесі жаңаша сипат 

алды, осы замандық талапқа сай к�ркем 

әлеуметтік нысандар салыну үстінде.

7ткен аптаның жұмасында аудан 

орталығы Мәрт�к ауылында жаңа мешіт 

салтанатты түрде ашылды. Бұдан бұрын 

1996 жылы іргетасы қаланып, үш жыл �ткен 

соң пайдалануға берілген аумағы 222,2 

шаршы метрлік жүз елу адамға арналған 

діни орталық жылдан-жылға қанатын 

кең  жайып, халқы к�бейе түскен �ңір 

етті. 7зін-�зі ұстай алмаған оны 

түсінген ешкім болмады.

2005 жылғы сәуір айында Астанаға 

шақырылған әкемнің кеудесіне «Ор-

дена ищут своих героев» деген жоба 

аясында Ресей президенті Путин қол 

қойған екі «Қызыл жұлдыз» орденін 

тақты. 

«Жақсының жақсылығын айт, 

нұры тасысын» дейді ғой. Тонның 

і ш к і  б а у ы н д а й  б о л ы п  к е т к е н 

әкемнің досы Абубакар Имадаевтың 

жанашырлығын айтқым келеді. 

Біздің апамыздың туған баласындай 

болып кеткен ағаны ел-жұрт «Алик» 

деп кеткен. �кеміздің анасы, 2010 

жылы дүниеден �тті. Қырғызстаннан 

к�ңіл айтып келген нағашылары 

әкемнің жанында тұрған Алик ағаны 

к�ріп: «Біздің мұндай жиеніміз 

жоқ еді» деп таңырқай сұрапты. 

Ел тарқап, тынышталғанда қабір 

алдында екеуі қалды. Алик ағаның 

анасы сонау Кавказда. Жылына бір 

рет екі дос Кавказға барып қайтады. 

Қазіргідей техника дамыған заманда 

Кавказдан аналары үнемі телефон-

мен жағдай сұрап: «Достықтарың 

ажырамасын!» деген тілегін айтып 

отырады.

Он сегіз  жасынан соғыстың 

отын к�рген әкем II дәрежелі Ай-

бын орденімен марапатталған. Сол 

марапаттан соң әкемнің абыройы 

�сіп, К�ксу ауылдық округінің 

мемлекеттік орман шаруашылығына 

қызметке алынды.  Содан бері 

табиғаттың тыныштығын күзеткен 

әкем: «Біз, ауғандықтар, достары-

мызды ешқашан ұмытпаймыз, біз 

тірі кезде олар біздің жүрегімізде...» 

деген с�зді жиі айтады. Сол арқылы 

�з қатарластарын, қарулас достарын 

жиі еске алады, іздейді, телефон 

соғады.

Жүректерді табыстырған ұлы 

достық осындай болады екен.

Айым АСХАТҚЫЗЫ
Алматы облысы

нәтижелер бойынша студент жас-

тарымыздың осы аталған қасиеттердің 

қай-қайсысының да маңыздылығын 

ұғынғаны байқалады. �леуметтік 

зерттеуге қатысқан респон денттер 

жаңа қазақстандық жастар, ең ал-

дымен, білімді, �з елінің патрио-

ты болу керектігіне басымдық бер-

ген. Сонымен қатар �зге тұлғалық 

қасиеттерді, соның ішінде адалдық, 

бәсекеге қабілеттілік, құзыреттілік, 

�з ана тілінде с�йлеу, үш тілді білу, 

жаңа технологияларды меңгеру, діни 

экстремизмге түбегейлі қарсылық, 

мақсатшылдық, толеранттылық, таби-

ғатты аялау, бірлік және халықтар 

дос  тығына ұйытқы болу  сынды 

�зге қасиеттерді белгілеген. Бұл – 

қуантарлық жағдай. 

Бүгінде  бағдарламаның жариялан-

ғанына екі жыл толуда. Атқарылған 

жұмыстар да аз емес. Дегенмен, бұл 

к�рсеткішке қарап, тоқмейілсуге 

болмайды. Жастар арасында тәрбие 

ж ұ м ы с ы н д а  « Р у х а н и  ж а ң ғ ы р у » 

бағдарламасының мазұнын терең 

түсініп, маңыздылығын ұғын дыру 

мақсатында жұмыс тоқтамауы тиіс. 

Бір ғана мысал келтірсек, «Жомарт 

жүрек»  қайырымдылық шарасы-

на біздің студенттеріміздің еріктілер 

тобы к�птеп қатысуы олардың бойын-

да ізгілік, жомарттық қасиеттер мол 

екендігінің к�рінісі дер едік. Мұндай 

шаралар жастардың бойында үлкенге 

құрмет, кішіге ізет к�рсету, әлеуметтік 

жағдайы т�мен жандарға қолғабыс жа-

сау, қайырымды іс жасау арқылы жан 

дүниесі рухани кемелденген жас буынды 

тәрбиелеуде маңызы зор деп санаймыз.

Ұ л т т ы қ  к о д ы м ы з д ы  с а қ т а у 

үшін біз �зіміздің мәдени, тарихи 

құндылықтарымызды дамыта отырып, 

әлемнің жақсы қасиеттерін бойымызға 

сіңіруіміз керек. «Жақсыдан үйрен, жа-

маннан жирен» деген қанатты с�здің 

т�ркіні осыны ұғындырады. Тұңғыш 

Президентіміздің ой-пікірі бабалар 

ұлағатымен астасып жатыр. Аталары-

мыз ұлы дала мен ұлы мәдениетті мұра 

етті. Ол – жалпыға ортақ құндылық. 

Оны жастардың бойында дарыту – 

бүгінгі міндет.

Солтүстігінде Ресей Федерациясы ның 

Орынбор облысымен шекаралас, алты 

мың 605,3 шаршы шақырым аймақты алып 

жатқан ауданда 31 мыңнан астам адам 

тұрады, оның 18 мың 782-сі қазақтар, бұдан 

�зге орыс, украин, татар, неміс, �зге де ұлт 

�кілдері бар. Бір ғана Сарыжар ауылдық 

округіне қарасты мекендерге соңғы жиыр-

ма жылда 7збекстан мен Түркіменстаннан 

қарак�з бауырларымыздан 192 отбасы 

к�шіп келіп, қоныстанды. 

Аудан жұртшылығы ынтымақ пен бірлік 

туын мығым ұстап, экономикада және 

на  арнайы келген облыс әкімі Оңдасын 

 Оразалин с�з с�йледі. Ол достық пен 

келісімді к�рсететін жаңа нысанның 

адамдардың діни сауатын арттыруға, жа-

стар бойында отансүйгіштік, ата-баба  

дәстүрлеріне  адалдық  сезімдерін  нығайтуға 

ықпал ететініне сенім білдірді. 

Облыс бойынша орталық «Нұр ғасыр» 

мешітінің бас имамы Т�леби Оспан 

еліміздің егемендігі жарияланғаннан бергі 

кезеңде облыс қалалары мен ауылдарда 

салынған мешіттердің бәрі де тұрғылықты 

халықтың жеке қаржысымен бой к�тергенін 

атап к�рсетті, яғни шет мемлекеттерден 

ешқандай инвестиция  тартылған жоқ, 

қазіргі күнде Ислам дінін насихаттаушы 

діни мекемелер саны 68-ге жетті, облыс 

орталығында жаңадан т�рт мешіт салуға жер 

телімі берілген.

Облыс әкімі Оңдасын Оразалин мен бас 

имам Т�леби Оспан жаңа мешіт кермежібін 

қиған соң жамағат екі қабатты нысан ішіне 

кіріп, тәу етті. Бұрын осы мағынадағы біраз 

ғимараттан к�ргеніміздей емес, бағаналар 

жоқ, бірінші қабатында – үлкен зал, екінші 

қабатында әйелдер намаз оқитын үлкен 

б�лме бар.

Салтанатты шара барысында кәсіпкерлер 

Зілқожа Қожаев, Ербол Үмбеталин, Болат-

бек Байтурлин, Мұхтар Ермұханов к�п ба-

лалы аналар Г.Казиеваға, Г.Мұңалбаеваға, 

В.Динске, Қ.Тоқтабаеваға жеке тұрғын 

үйлерін ж�ндеу үшін 300 мың-500 мың теңге 

аралығында жәрдемақының сертификатта-

рын тапсырды.

Еңбек ардагері, ауданның сол тұстағы 

әкімі ретінде бастапқы мешіт құрылысының 

басы-қасында жүрген Серік Ботағарин 

тұрғындарды қуанышымен құттықтады. 

«Илигай» әжелер ансамблі мүшелерінің 

ұлттық киім киіп, шашу ұсынғаны шара-

ны к�ркемдей түсті. Еңбек ардагері Кәжіп 

 Бижанов бата берді. Мінәжат үйі жанында 

13 шырша к�шеттері отырғызылды.

7зге �ңірлерден келген қонақтарға 

баспадан шығарылған «Мерейлі мекен – 

Мәрт�гім» атты түрлі-түсті кітап-альбом 

ескерткіш ретінде ұсынылды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті журналисі

Екібастұздықтардың арасында мемлекеттік тілді үйре-
нуге ниет білдірушілер саны артуда. Бұл жайында қала-
лық мәдениет және тілдерді дамыту б>лімінің басшысы 
Айжан Жұмабаева баспас>з мәслихатында мәлім етті. 

Оның айтуынша, қазақ тілін үйрену курсына 

�ткен жылы 100-ден астам адам қатысса, биылғы жыл 

бұл к�рсеткіш екі есеге �скен. Жалпы мемлекеттік 

бағдарламаны жүзеге асыру үшін биылғы жылы қала 

бюджетінен 4889,0 мың теңге б�лінген екен. 

– Мемлекеттік қызметшілер мен барлық санаттағы 

азаматтарды мемлекеттік тілге оқытуға 1588,0 мың теңге 

қарастырылған. 10 сәуірден бастап Екібастұзда қазақ 

тілін тегін оқыту курсы басталады. Курсқа жазылғандар 

қазақ тілін қарапайымдылықтан жоғары деңгейге дейін 

үйреніп шығады. Сабақ кестесі курсқа қатысушылар үшін 

жұмыс уақытымен сәйкестендіріліп қойылады, – дейді 

А.Жұмабаева. 

Қалада мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту 

мақсатында �ткізіліп жүрген түрлі сайыстар мен іс-

шаралар жалғаса бермек. Жыл артса да �згермейтін 

таныстыру, ресми аударма секілді талаптары бар бұл 

сайыстарға �згерту енгізуге болмас па деген сауалымызға 

б�лім басшысы «Ұсыныс жасасаңыздар, �згертуге дайын-

быз» деді. 

Қалалық мәдениет және тілдерді дамыту б�лімімен 

сауда нысандарының к�рнекілік жарнамалары, латын 

тіліндегі жазбалары келісіледі екен. «Елбасының қазақ 

жазуын латын ғарпіне к�шіру ж�ніндегі тапсырма-

сын 2025 жылға дейін кезеңдеп орындау мақсатымен 

Екібастұз қаласында сәуір айынан бастап «Уақыт 

сұранысы» атты семинар �ткізіледі. Жоспар бойынша 5 

семинар қарастырылған. Айына 1 рет, 1 күн. Модератор 

ретінде Ертіс-Баянауыл �ңіріне танымал филология 

ғылымының кандидаттары А.Зейнуллина, Ы.Шақаман, 

Б.Сағындықұлы шақырылады» деді б�лім басшысы. 

Мемлекеттік тіл саясатын жетілдіру ж�ніндегі жұмыс 

тобы биыл қаладағы кәсіпорындар мен білім беру 

мекемелеріне әдістемелік к�мек к�рсету мақсатында се-

минарлар �ткізбекші. 

Айдана АЙТУҒАН
ЕКІБАСТҰЗ

алдыма әкем мен анамның елестей 

бергені» деп жазыпты.

С�йтіп,  әкем минаға  түсіп, 

оң аяқтан айырылады. Алғашқы 

д ә р і г е р л і к  к � м е к  к � р с е т і п , 

аэропортқа жеткізген қарулас дос-

тары құжаттарын реттеп, ұшаққа 

салмақшы болады. Маңайының 

бәрі  жаралы солдат. Жүруге шамасы 

келгендер ұшаққа отырып жата-

ды. Зембілде қозғалыссыз жатқан 

әкем �здігінен әуе к�лігіне міне ал-

майды. Дәл сол арада ауыр жаралы 

жауынгерді к�теруге к�мектескен 

жолдастары оны кейінге қалдырады. 

Осылайша ұшаққа сыймай қалған 

әкемнің татар дәмі таусылмап-

ты. 7йткені аспанға к�терілген 

дәрігерлік ұшақты душмандар атып 

түсіреді. Келесі ұшақпен Ташкент-

ке жеткізілген әкем госпитальда 

үш ай жатып, Москва-Подольск 

қаласына ж�нелтіледі. Ал әкемнің 

құжаттары опат болған ұшақпен бірге 

жанып кетіпті. Сол күннен бастап 

�лілер қатарында жатқызылған әкем 

есімінің қайта жаңғырғанын к�рді.

1999 жылдың мамыр айы бола-

тын. Қосағаш ауылындағы үйімізге 

к�ршілес Шұбар ауылында тұратын 

жасы 40-қа жетіп қалған кісі келді. 

Шай үстінде әлгі кісі: «Асхат аға, 

осы Талдықорған облысында сізден 

басқа Касенов Асхат Ауганович деген 

адам бар екен. Соғыста қаза тауыпты. 

9 мамырда парадта болдық, сонда 

�лгендерді еске түсіріп, салют атты. 

Сол кезде дәл осы есім айтылды» 

деді. Таңырқап қалған әкем: «Аттас 

адамдар к�п қой» деп қоя салды. 

Күндер �тіп жатты. Бірақ әкемді бір 

ой мазалап жүрсе керек. Бір күні: 

«Облыстық әскери комиссариатқа 

барып, әлгі адамды білейікші» деді. 

Барып, сұрап, �лген адамның әкем 

екенін білдік. Құжатта: «Касенов 

 Асхат Ауганович, 1963 год. рож. 11 

марта. Гвардейский р\н с. Кога-

лы» деп жазылып тұр. Сол жағдай 

әкемнің жүйке-жүйесіне қатты әсер 

жұмыстарды айқындайтын екі жақты 

келісілген меморандум да бар. 

Міне, осы сапарлар қорытынды-

сында жастарға не берді деген сауал 

туары анық. Жастарымызға тарихқа 

үңілуді �ткенге сапар шегумен шек-

телмеу керектігін ұғындыру керек. 

7ткенді біліп қана қоймай, тарихты 

тану арқылы, қазіргімен, болашақпен 

сабақтастыра білу керек. Бір ғана 

тарихи �ңірге саяхат жасағанда, ол 

елдің киелі жерлерін ғана іздеп, та-

рихи ескерткіштерді ғана к�ру аздық 

етеді. 7зен-к�л, тау-тас, флорасы 

мен фаунасына дейін білсе нұр үстіне 

нұр. Шыңғырлау ауданына қарасты 

Сег ізсай  (Лебедевка)  мекеніне 

жасалған археологиялық экспедиция-

да студент жастар бұл �ңірдің тарихи-

мәдени жәдігерлерге ғана емес, 

табиғат мұраларына бай екендігіне к�з 

жеткізіп, таным к�кжиегін кеңейтіп 

қайтты. Сегізсай мекенінің жайыл-

ма байрақты ормандары, қайыңды 

және к�ктеректі тоғайы, сонымен 

бірге шәңгіш, үшқат, итжүзім, мойыл 

тал кездесетін аласа ағаштар үлкен 

қызығушылық туғызды. Осы алқаптар 

сирек кездесетін к�птеген �сімдік 

түрлеріне, сонымен бірге жануарлар 

ішінде сирек және жойылып бара 

жатқан – алып соқыртышқан, ақбас 

тырна, дала қыраны, үкі, безгелдек, 

дуадақ және т.б. хайуанаттарға бай. 

Ал бұлардың барлығы Қазақстанның 

Қызыл кітабына енген және облыс-

тағы сирек және жойылып бара жатқан 

жануарлар тізімінде. 

«Сананы жаңғыртудың» мазмұнын 

негіздей отырып, Елбасы жаңғырудың 

алты бағытын белгілеп берді. Ол – 

бәсекеге қабілеттілік, прагматизм, 

ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің 

с а л т а н а т  қ ұ р у ы ,  Қ а з а қ с т а н н ы ң 

революциялық емес, эволюциялық 

дамуы, сананың ашықтығы. Бұл 

бағыттардың барлығы уақыт талап-

тарына нақты жауап бере алады. Осы 

құндылықтар қатарындағы қасиеттерге 

деген БҚМУ студенттерінің к�зқа ра-

сын айқындау мақсатында әлеу мет-

тік зерттеулер аясында монито ринг 

жүргізілген болатын. К�рсетіл ген 

Киелі мекен Күреңбелдің тумасы, 

әкем Асхат Ауғанұлы Қоғалы ауы-

лында дүниеге келген. Балалық шағы 

жазиралы Жаркенттің Айдарлы ауы-

лында �ткен ол Ақтаудың ақ құмында 

жалаң аяқ қоян қуып, қасиетті Іленің 

балығын аулап, сексеуілдің томары-

нан от жағып, сол оттың жалынына 

жылынып �скен.

1981 жылдың сәуір айында әскер 

қатарына шақырылып, ел қатарлы 

кеңес �кіметінің бір бұрышында 

отандық борышын �ткерудің орны-

на Ауғанстан жерінен бірақ шыққан 

әкемнің ойында «Ауғанстан» де-

ген атау жатталып қалған. 7йткені 

туған ағасы сол ауған жерінде 

әскери қызметін атқарып жатқан-

ды.  Ұшақтан түсіп,  жат  жерге 

қадам басқан жас бозбала ағасын 

іздестіреді. Алайда тағдыр ағалы-інілі 

екеуді жолықтырмапты. Бірнеше 

айдан соң ағасының әскери боры-

шын дін аман �теп, туған жерге 

оралғанын хат арқылы біледі. Сол 

арада күнделік жазған әкем басынан 

�ткен оқиғаларды қағазға түсіруде 

әдетке айналдырыпты. Күнделіктің 

бір бетіне: «1982 жылдың ақпан 

айы. Кезекші шабуылға шықтық. 

Мұнарланған биік тау. Қасымда 5-6 

жауынгер бар, душманды бетке алып 

қуып келеміз. Бірде олар, бірде біз оқ 

жаудырамыз. Кенеттен бір душман 

қолындағы автоматын тастай салып, 

қаша ж�нелгені бар емес па?! Мен де 

ойлана қалдым. Мұны тірідей қолға 

түсіру керек. Ол ойлы-шұқырлы 

жермен жүгіре ж�нелді. Мен артынан 

қуа ж�нелдім де, кілт тоқтай қалдым. 

Менің құлағыма «тоқта» деген 

анамның дауысы естілгендей болды. 

Бірақ �те кеш болатын. Ол мені мина 

қойылған алаңға алып келген екен. 

К�з алдымда душман минаға жары-

лып кетті. Мен шетке секірдім, әттең, 

ары қарай не болғанын білмеймін. 

К�зім қарауытып, бір тұңғиыққа 

батып бара жатырмын. Есімнен та-

нып қалыппын. Бар білетінім – к�з 

Елбасы «Туған жерге туыңды 

тік» деген халық мақалына да ерек-

ше акцент берді. Себебі патриотизм 

туған жеріңе деген сүйіспеншіліктен 

бас тау алады. Университетімізде 

 Отанды сүюге, туған жерге тағзым 

етуге, ұлтжандылыққа тәрбиелейтін 

іс-шаралар үзілген емес. Бағдарлама 

шеңберінде ғылыми және ғылыми-

танымдық экспедициялардың да 

орны ерекше. Сондықтан да «Туған 

жер» жобасы аясында университетте 

бірнеше археологиялық, �лкетану 

және географиялық экспедиция 

ұйымдастырылды. «Қазақстанның 

жалпыұлттық 100 киелі нысаны» 

тізіміне енген, ортағасырлық Жайық 

қаласының аумағында универси-

тет ғалымдарының басшылығымен 

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

жүргізіліп, географиялық экспеди-

ция жасақталды. Университеттің 

профессорлық-оқытушылық құрамы 

мен студенттерден жасақталған экспе-

дициялар «Туған жер» бағдарламасына 

сәйкес �лке тарихын зерттеу, тану 

және насихаттау қазыналы тарихқа 

т о л ы  х а н  о р д а с ы  м е н  б і р қ а т а р 

 ауданда  болып қайтты.  Бүг інг і 

таңда М.7темісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университеті 

мен Шыңғырлау ауданының әкімдігі 

арасында тарихи жәдігерлерді зерт-

теп, танып білу мақсатында бірлескен 

Нұрлан СЕРҒАЛИЕВ,
М. Өтемісов атындағы 

Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің ректоры
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– К�ремісің, әне, «б�ліп ал да 

билей бердің» кебін осы Сапабек 

ағай айтпаса, кімнің батылы бара-

ды? – деп желпініп қойды к�рермен 

маңайындағыларға. – Тыңдаңдаршы, 

қазір тіке шабуылын бастайды, біздің 

Сәкең.

�сіпұлы мұның айтқанын ай-

нытпай істеді. – Табиғат жағдайы – 

адам тіршілігіне мейлінше қолайлы, 

қонысқа – жайлы, шаруаға жарамды 

деп танылған екі аймақ осылай қолды 

болып кете барды.

– Қап, әттеген-ай! Сүмірейіп 

қалған екенбіз-ау! – деп к�рермен 

даурығысып кетті. – Бізге не қалды 

сонда? Итке тастағандай етіп жырын-

ды жерді мұралаған шығар?

Сәкең осы тілеулестерінің с�зін 

естіп қалғандай, қалың қасын бір 

керіп тастап, құптаған раймен сар-

най ж�нелсін: «Қазақтарды ауасы аса 

құрғақ, топырағы құнарсыз, нәрлі суы 

– қасқалдақтың қанындай, жолдың 

бойынан қашық резервацияларға 

қуып тастады...».

– Құрып қалған екенбіз ғой. �лі 

соның зардабын тартып келеміз, – дей 

берген жылтырбас сарының пікірін 

Сәкең іліп әкеткендей болды. – 

Табиғат жағдайы адамның тіршілігіне 

қолайсыз, аса жайсыз, ит байласа 

тұрғысыз ш�лейт дала, ш�л дала қазақ 

сорлыға түпкілікті қоныс боп қалды...

Тағы, талай аза бойды қаза қыла-

тын деректерді тоғытқан Сәкеңе 

отыр ғандар әбден разы болып, «нағыз 

патриот, жершіл жүректі �сіпұлының 

денсаулығы үшін» деп саусақ ұшын-

дағыларын тартып кеп жіберісті.

Жарықтық, түтеленген жер туралы 

әңгіме қайда, к�рсетілім қайда, дау 

қайда – сонда Сапабек �сіп жүретінін 

қазақ атаулы бес саусағындай біледі.  

7зге тілділер де ол кісі  дегенде 

�зегін суырып беруге даяр. Себебі – 

шындық ортақ. Шындық – әділеттің 

қорғаны. Сәкең болса сондай пара-

сатты шыңның басына аппақ ша-

шын ақиқаттың туындай елестетіп, 

мығымдылықпен қонған екен.

Біз білетін Сәкең – аса қарапайым, 

ақк�ңіл, турашыл да талғампаз, білікті 

де білімді, сирек жаратылыс иесі. 

�кесі �сіп ғасыр жасап, дүниеден 

озды. 7ле-�лгенше таудағы саяжай-

ды түрткілеп, күйбеңмен �тті. Нағыз 

саятшыл адам болыпты. Онысы ба-

ласына да жұққан. Сәкеңнің жазған 

аңшылық әңгімесі тамсандырады. 

Табиғатынан туған жерінің түтіні 

түзу ұшуы үшін бел жазбай еңбек 

еткен ол небір бастамаларымен ел 

аузында қалып қойды. Жанкелдин 

аупарткомының хатшысы болып 

жүргенде жартылай құмға батқан 

Торғай қаласын абаттандырам деп, 

ағаш егіп, жайқалған бау  к�зқұртына 

айналғанда, оған халық «Сапабек 

бағы» деп атау беріп тастаған. Ол сол 

аудандық газеттің редакторы ретінде 

небір жаңа идеялардың �ркен жаюы-

на үлес қосып, �зін кешегі Ахаң, 

Жақаңша сезініп, тіршілік тылсы-

мына еркін еніп кете беретін. Рухани 

әділдікті асыл дәнекер санайтын 

ол халық ақыны Н.Ахметбековтың 

шығармашылығынан кандидаттық 

диссертация қорғады. Елу жасқа 

бір сүйем қалғанда, облыстық газет 

редакторының орынбасарлығынан 

«қашып» Алматыға келіп, ғылыми 

атақ алды. Тұңғыш Қазақ Кеңес 

энциклопедиясының басшысының 

бірінші орынбасары болды. Торғайдың 

қиыр шетінде жүріп-ақ, «Еменнің жа-

саруы», «Ауыл перзенттері» деген қос 

кітап шығарды. «Топжарған», «Ақын 

даусы», «�.Жангелдин» кітаптары 

былайғыларына соны соқпақ салды. 

Аттарын атасақ-ақ �з ныспысын 

таныта беретіндей: «Қазақ қасіреті», 

«Қатерлі дерт, қалжыраған халық», 

«Танталовы муки степи», «Қауқарсыз 

қазақ мәселесі». Ал осылардың ішкі 

қыртысын түсінбейтін несі қалды? 

Жер, Қазақ, Тәуелсіздік! Осы асыл 

ұғымдардың тұтастығын бекемдемек 

болған Сәкең ғой біздің!

Бұқпантайлап бұғып жүрген 

Сәкең жоқ.  Ұлт мүддесіне қатысты, 

әсіресе жер мәселесі десе, жүрегінде 

қайралған қылышын қынабынан 

с у ы р ы п  а л а д ы .  Н е б і р  а й б а р л ы 

мінберлерден ойын ашық к�сілтеді. 

Қаламсабын ешкім тартып алмайды. 

Қатты қысып ұстаған. Жалтақтықтан 

ада, тура жазады. 7зінің мықты бір 

аттандағыш тетігі, құралы бар – «Жер 

және қазақ тағдыры». Жазушылар 

комиссиясының т�рағасы да болған. 

Осы атаудың �зіне ырық бермей, 

сауысқанша сақтанып, «.. .қазақ 

тағдырын» «...халық тағдыры» деп, 

жұм сартып ен тағып, Сәкеңнің адуын 

екпінін тежегісі келгендер ұшыраспай 

қалмады. Ондай қыстырылма қарсы-

ластарын жолай қағып тастау Сәкеңе 

түк емес еді. «Жер туралы» Заң қабыл-

данарда бір топ жазушылардың 

серкесі болып анығын, ашығын ай-

тып, жазды. Парламенттен бастап 

баратын жеріне барды. Бірақ жерді 

сатпау ж�ніндегі пікірлеріне түсініп, 

тұшынып қарағандар да болды, үркіп, 

үрейленгендер неше сан. Қарызға 

шығарылған кітаптарын арқалап небір 

билік баспалдақтарымен қолтаяғына 

сүйеніп к�терілгенде, қалжыңға ба-

сып, «Мына кітаптарымды оқығанда-

рыңа коньяк құямын» деп «ынталан-

дырып» та к�рген. Сатылмай қалса 

да, к�з жүгіртіп оқып, жер маңызын 

түсінсе деген іңкәрлік қой. 

«Жер туралы» Заңға қарсылық 

білдірген  бір мақаласына назар 

аударалықшы: «...екіншіден, «Жер 

учаскелерін мемлекеттік меншіктен 

жеке меншікке беру, ақы т�леу 

арқылы жүргізіледі» (8-бап, 1-тармақ) 

деген де дұрыс емес. Зардабы аса ауыр, 

зиянды қате. Бұлай болған жағдайда, 

ауыл мен селоларда тұрғындар бы-

лай тұрсын, қаладағы қалталылар 

жапа-тармағай резервацияларының 

тұрғындары бұрынғыша �здерінің 

маңдайына жазылған ш�л және 

ш�лейт аймақтарда о дүниедегі тамұқ 

азабын тірідей тартқан күйінде қала 

беретін болады. Жаңа заң жобасын 

жасаушылар мұны білмейді дейсіз 

бе?». Сәкең, сонымен бірге Жер 

 туралы Заң жобасына санақта бар 

санатта жоқ ш�л және ш�лейт дала 

«Қазақстан жерінің құрамында» (ал-

тыншы бап) енбей қалғандықтан 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ту-

ралы биылғы ұлттық баяндамаға сүйенсек, осы 

саладағы заңнаманы жетілдіру жұмыстары қолға 

алынған. Атап айтқанда, мемлекеттік қызмет 

к�рсету саласында бағалау қызметі, жылжымай-

тын мүлікке кепілді және құ қық тарды тіркеу, 

мұнай және газ саласында қызметті іске асыру, 

тиісті аумақтағы эпизоотикалық жағдайды 

бағалауды ескере отырып, орны ауыстырылатын 

(тасымалданатын) объектілердің импортына 

және транзитіне рұқсат беру, жоғары сұранысқа 

ие мемлекеттік тіркелу н�мір белгілерін беру, т.б. 

салаларында мемлекеттік қызметтерді к�рсету 

мәселелерін реттеуші бірқатар нормативтік 

құқықтық актілер қабылданды.

Жоғарғы Соттың нормативтік қаулысымен 

құқықтық техника ережелері, тілдің анық 

еместігі мен қолданылатын терминдердің 

түсініксіздігімен байланысты судьялардың сот 

процесі тараптарына сот шешімін түсіндіру 

практикасы енгізілді.

«Табиғи монополиялар туралы» жаңа Заң 

қабылданды. Бұл заңда табиғи монополиялар 

субъектілері қызметінің ашықтығын арттыруды 

және тарифтік сметалар мен инвестициялық 

бағдарламалардың орындалуын бақылауды 

күшейту қарастырылған. Тарифтік саясат 

бойынша кеңес және Табиғи монополиялар 

субъектілерінің қызметін тұтынушылардың 

қоғамдық бірлестігі сынды жаңа екі Қоғамдық 

бақылау институты енгізілді. Бизнесті мемле-

аттанып бара жатқан Сәкеңнен 

«жетпіс жасқа да келіп қалыпсыз, 

не дайындығыңыз бар?» деп сыр 

тартқанымда, ол кісі: «Жер сатылма-

са менің тойым әне, сол!» деген еді 

болдыруды білмейтін асау жүрегін 

асқақтатып тұрып. – Мен кіммін? 

Ұлт тағдырын ойламаса Абай кім 

болар еді?». Ал ойланбай к�ріңіз. 

Ол жалпы той ж�нінде айтса, ты-

мырайып қалады, іле жер ж�нінде 

емеурін білдірсең ғана жабылып кет-

кен қабағын жайлап аша бастайды. 

«Қаламгерлік мақсатым – қазақтың 

миына кірпішешен кіргізіп, к�кірек 

к�зін ашу» деген с�зді жазғанда Сәкең 

жүрегіне жұмыр жерді сыйдырып 

алып соның бар тауқымет-мұңын 

шемішкеше шаққаннан соң иіні түсіп, 

ыза-кекпен жан сырын ақтарғаны 

сезіліп тұр.

Жер жайы ғана ма, күйзеле жа-

зып, түгесе айта алмай жүргені. Жер-

ге қатыстының, фәнидегі барша 

тіршіліктің олқы тұстарын жіпке тізіп, 

ақ тайлағын бұйдалап бақыртқандай 

жан дәрменмен баяндап жүр. Біреу 

естиді, біреу құлағынан асырады. 

Үнсіз қалуды күнә к�реді. Тоқпақтай 

бергенді ж�н санайды. Мінберлерден 

тау суындай тасқындаған сел-с�зін 

тыңдаған шығарсыз: «...менің мақ-

сатым, қазақтың отаршылдық жыл-

дары кеткен есесін, яғни оның патша 

үкіметі озбырлықпен тартып алған 

ең құнарлы 45 миллион десятина 

жерін, Кеңес �кіметі  жылдарында, 

яғни тың игеру жылдарында кет-

кен 25 миллион десятина жерін 

қазақтың �зіне қайтару!». Радиодан 

да сампылдап жатады: «...туберкулез-

бен ауыратындардың 90 пайызы – 

қазақтар. Себебі кейбір ауылдардағы 

омырады» деп кейбір шенеуніктер 

�кпе қылады. Қыла берсін деген-

дей, Сәкең �ршелене түседі. Екінің 

бірі мадаққа үйір, к�ңілге қараса, 

к�шелі елдің  бұл нәубетімен кім 

бетпе-бет алыспақ. «Мен алыса-

мын, ертеңім к�ркем болсын деп кім 

к�рінгенмен жағаласып жүргенім – 

сол!» дейтін Сәкеңнің бетін қайтару 

қиын. Баспалар қарызға шығарып 

беріп, сайдағы санын түгендей ал-

май, аузын құр ш�ппен сүртіп қала 

беретін Сәкеңнің қайбір кітабын 

ашып қалыңызшы: жерден бастап, 

егіншілік және малшылық, �ндірген 

�німді тұтынушыларға жеткізу аза-

бы, еңбекке ақы т�лемі, техникалық 

жарақтану жайы, кадрлар даярлаудың 

берекесіздігі, т.б. �зекті �ртеген 

проблемалар  андағайлап тұрады. 

Оқисыз. Сенесіз. Кінә кімнен дейсіз. 

Бар бәлені басқаға жапқыңыз келеді. 

Бірақ қарақшыдай болып желкеңізден 

т�ніп тұрған кітап с�зі «�зің де ойлан, 

сенің де дұрыс ісің қажет» дегендей, 

тұқыртып, жан теріңді сылып алады. 

С�з құдіреті – осы-ау! Сәкең жүрегі 

мен қаламы ұшындағы тамшылап 

тұрған осы қасиетін  орынды пайдала-

нады екен. Сәкеңнен қаймықтыратын 

да, Сәкеңді сыйлататын да осы дү-

ниелер екеніне шүбәсіз сенесіз. Қаһа -

рынан иментетін батыр емес қой, 

түсіне кірмеген жайт, тек қазағын с�з 

қадірін білуге иліктіріп, ойлантпаса да 

жетеді оған. 

Тұлғалар пікір айтқанда, әркімнің ісі 

мен азаматтығын �лшеп-пішіп, әнтек 

баспауға тырысқан ғой. Соның мыса-

лын Сәкең туралы ой ларға да қатысты 

бағамдауға болады. Қазақстанның 

халық жазушысы �зілхан Нұршайықов 

былай түйіндейді: «Қазақстан жазу-

шылар одағының 1995 жылы құрылған 

«Жер және қазақ тағдыры» комис-

сиясы, оның т�рағасы, Қазақстан 

Республикасына ерекше еңбегі сіңген 

зейнеткер Сапабек �сіпұлы ш�лейтті, 

ш�лді аймақтар тұрғындарын «Тан-

тал азабынан» (Тантал – ежелгі грек 

философиясының кейіпкері, жас-

тайынан жақсылыққа жаны қас, 

жамандыққа құмар, сол үшін бас 

құдай Зевс оның жазасы – мәңгілік 

ш�л азабы мен аштық азабын тартуға 

бұйырған. «Тантал азабы» деген ұғым 

содан қалған) құтқарудың тағы бір 

шарты – мүгедектер жағдайына ерекше 

назар аударып, зейнетақыларын бір 

жарым, екі есеге �сіру қажет деп санап, 

ол ж�нінде арнайы мәселе к�теріп, 

дабыл қағып жүр. К�семс�здің асқан 

шебері Сарбас Ақтаев болса: «Жыр-

ларын жатқа айтқанда ақындардың 

�здері ұмытып кеткен �лең жолда-

рын еске алып таңырқағаннан аузын 

ашып, к�зін жұмады. Қаламгер атау-

лыны да б�ле жармай, жасының да, 

жасамысының да жазғандарын қалт 

жібермей, оның бәрінің де алған белесі, 

шыққан биігін барлап, ой безбеніне 

сала отырады» деп Сәкеңнің �негелі 

қырларын д�п басады. Ал жорналшы 

Адольф Арцишевскийдің  таңқалысы 

алаб�тен: «Его последнюю, пока тре-

тью книгу «Танталовы муки степи» из 

трилогии «Трагедия казахов» держишь 

в руках как взрывное устроиство. Да 

и  сам он  словно бы начинен динами-

том».

Сәкең – қазақтың біртуар зиялы-

лары туралы портреттік к�семс�здер, 

эсселер жазған айтулы қаламгер, 

балалық шағының к�ркем суретін 

салған талантты жазушы, �зіндік 

қолтаңбасы айқындалған ғалым. Ол 

кіндік қаны тамған жері – Қостанай 

облысы Амангелді ауданы �ңірінің  

табиғаты мен тұрмыс салтын, әдет-

ғұрпын, мәдениетін қалам құрғатпай 

жырлап келе жатқан қарас�здің май-

талманы еді. Жер  туралы  айтса күллі 

қазағының жайын  ойлап,  қабырғасы 

қ а й ы с қ а н ы н  о с ы  м а қ а л а н ы ң 

�зегіне алып отырмыз ғой.  Бүгінгі 

қазақ зиялыларының селдіреп, 

сирексіген сапында бірнеше буын 

жорналшылардың ұстазы, ақылшысы 

– біздің Сапабек ағамыздың жүргенін 

мақтан тұтушы едік-ау!.. Еңсегей 

бойымен, мейірімді жүзімен, тұңғиық 

ойлы к�зімен, тіліп түсер с�зімен... 

сахараның сәні ақб�кендей бүйірленіп 

алып ж�нелетін еді. «Жер, жер!» деп 

шыға келгенде т�бе шаш тік тұрып, 

жон арқа мұздап кететін. Еске Ғабит 

Мүсіреповтің: «Қай жерде  болсын 

халықтың мұң-мұқтажына құлақ 

аспаған адам – азамат емес, ол – 

халқының бірінші жауы» деп қатты 

да қақыратып айтқан с�зі түседі сон-

дайда. Сәкеңнің азаматтылығына 

тәнтілігіміз бұрынғыдан да күшейе 

түсер, енді...

7з білігімізше, Сапабек �сіпті �зге-

лерден даралай түсетін бірер тоқтам 

жасамақпыз. Ол – ұлтжандыдан г�рі, 

әсіре ұлтшыл адам, жержандыдан 

г�рі, әсіре жершіл тұлға, жершілдігі 

қушиған тар, �зінен әрі аспайтын 

топшыл мүдде күйттеуші емес, Жер-

жаһанның тамыршысы, жоқшысы. 

Дәйім, үмітпен тепкіленіп соққан 

ыстық  Жүрегі тоқтаса да, рухымен 

халық намысын қайрар берері анық!..

Қайсар ?ЛІМ,
жазушы, Қазақстанның 

Еңбек сіңірген қайраткері 

К Ө Ң І Л  К Ү Н

«ЖЕРІМ!»
деп соққан жүрек

Сапабек ӘСІП теледи-
дардан сөйлеп жатыр. 
Сөздері өрден домалаған 
тастай сатұр-сұтыр етеді. 
Жер талан-таражының 
біріншісі туралы бірер сөз. 
Патша өкіметі 1867-1868 
жылдардағы «Уақытша 
Ережелер» мен 1891 
жылғы 25 наурыздағы 
«Далалық Ереже» бойын-
ша қазақ жерін мемлекет 
меншігі деп жариялады 
да байырғы халықтың 
жерге меншік құқығын 
иелену, пайдалану 
құқығын тартып алды. 
Оның ең құнарлы 45 
миллион десятина – 65 
миллион гектарлық үлкен 
бөлігіне әуелі казактар-
ды, сосын крестьяндарды 
қоныстандырды.

тұрған жерінің шаруаға жарамсыз, 

қонысқа қолайсыздығына, яғни 

сапасының т�мендігіне байланысты 

оның есесін толтыру үшін тұрғындарға 

берілетін жерлер мен т�лемақылар ту-

ралы да ештеңе айтылмаған. Мысалы, 

�ркениетті елдерде, солардың бірі – 

АҚШ-тағы үндістер резервациялары 

тұрғындарына округтік, штаттық, 

федералдық бюджеттен олардың 

табыстарының 250-300 проценті 

м�лшерінде қосымша т�лемақы 

беріліп тұрады...» деп әділдіктің 

үстемдік құруы үшін жанайқайын 

салады.

Жер туралы, оның қазақ игілігіне 

шындап айналдырудың амалда-

ры туралы тұшымды еңбектерімен 

жүйелі к�рініп жүрген қаламгерді жер 

киесі желеп-жебеп жүргендей әсер 

қалдырады. Осыдан біраз жыл бұрын 

баяғы «жер дауымен» Астанаға келіп, 

ұнжырғасы түсінкіреп Алматыға 

қазақ отбасының тұрмысы нашар.

Ыстыққа күйіп, суыққа тоңып жүреді. 

Кейбірінің тамағы мен киімінің �зі 

тапшы, мұң. Дәрігерлік к�мектің 

саны мен сапасы құлдырап кеткен». 

Теледидардан к�рсеңіз, Сәкең қолын 

сермеп, бейнебір әр к�кірекке пай-

далы кеңесті жиып бергендей боп, 

�зіңді ұялта қызартып, т�кпелейді: 

«...кешегі кеңестік заманда аспан-

нан «ақша жауып» тұрғанның �зінде 

к�здерін  аша алмаған,  бүг інде 

нарықтың темірдей қатты тәртібіне 

шыдай алмай, к�ше қашып тоз-

тоз боп кеткен, т�рт аяғына бірдей 

қан түсіп, есеңгіреп қалған 72 аудан 

тағдырына әлі де алаңдаушылықпен 

қарамаса болмайды». БАҚ біткенде 

сыпыра шығып жататын мақалалары 

мен к�семс�здеріне тіл, дін, білім, 

саясат мәселелерін ежіктеп жаза-

ды. Мақтауға – сараң, кемшілікті 

қақыратып жатады. «Олқылықты ғана 

100 НАҚТЫ ҚАДАМ

кеттік бақылау мен қадағалау жүйесі концеп-

туалды �згеріп, профилактикалық бақылау 

институты құрылды.

Мемлекеттік сатып алуларды жүргізу 

кезіндегі ашықтық пен бәсекелестікке ынта-

ландыруды арттыру үшін бір к�зден сатып алу 

негіздері қысқартылды. Сондай-ақ алдыңғы 

конкурсты �ткізбеген жағдайда тапсырушы 

қайта конкурс �ткізуге міндеттелді. Сатып алу 

барысын жеңілдететін жаңа тәртіп енгізілді. 

Енді маңызы аз сатып алулар үшін конкурс 

�ткізу талап етілмейді, бір к�зден сатып алудың 

шекті сомасы 100 АЕК-тен 500 АЕК-ке дейін, 

ал ауыл әкімдіктері үшін 3 000 АЕК-ке дейін 

ұлғайтылды. 

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-

лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 

т�рағасы Алик Шпекбаевтың айтуынша, 

мемлекеттік қызметті қолжетімді ету үшін де 

қолайлы жағдай жасалған. Атап айтқанда, 

ыңғайлы фронт-кеңселері бар сервистік 

әкімдіктер ашылып, open space енгізілуде. Оның 

құрамында 180-нен астам мемлекеттік мекеме 

жұмыс істейді. 

«Digital Agent» және «Ашық бюд жеттердің 

интерактивті картасы» IT-�німдері іске 

қосылды. Ол кез келген қазақстандыққа 

мемлекеттік сервисті жақсартуға және ұялы 

телефон арқылы бюджеттің шығыстарын, 

құрылыс сапасын, жол ж�ндеу жұмыстарын 

бақылауға мүмкіндік береді.

Бизнес-қоғамдастық та айтарлықтай да-

мып келеді. Бизнесті және инвестицияларды 

қорғауға арналған «Protecting Business and 

Investments» жобасы қолға алынды. Оның 

шеңберінде агенттік 300-ден астам компани-

ямен ынтымақтастықта жұмыс істеуде. Олар 

бизнесті парасыз – адал жүргізуге міндеттелді.

Ал мектептерде «Адал ұрпақ» клубта-

ры ашылған. Бұл �скелең ұрпақтың бойын-

да сыбайлас жемқорлыққа қарсы к�зқарас 

қалыптастыруға жол береді. Колледждер мен 

жоғары оқу орындары деңгейінде академия-

лық адалдық қағидаларын және олардың ашық 

қызмет к�рсетуін нығайтуға бағытталған «Сана-

лы ұрпақ» жобасы қолға алынған.

Сондай-ақ Елбасы тапсырмасына сәйкес 

Adaldyq alańy – «Сыбайлас жемқорлықтан ада 

�ңірлер» республикалық жобасы жүзеге асы-

рылып жатыр. Оған мемлекеттік қызметтің 

сапасын жақсартуды және тұрмыстық сыбайлас 

жемқорлықты жоюды к�здейтін кез келген адам 

қосыла алады. 

Сонымен, мемлекеттік органдарда, жоғары 

оқу орындарында, мектептерде, соттарда, тіпті 

полицияда сатушысы жоқ «Адалдық дүкендері» 

ашылған. Соңғы жарты жылдың ішінде олардың 

саны 3700-ден асты. 

Агенттік т�рағасының айтуынша, аталған 

жеке жобалар мен іс-шаралар ауқымды 

к�рінбегенімен, олар ортаны және қоғамдық 

сананы �згертетін пазл іспетті. Барлық ба-

стама «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 

– мемлекеттің ғана емес, барлық азаматтардың 

міндеті» деген ұғымды әрбір қазақстандықтың 

сана-сезіміне жеткізуге бағытталған.

Майя МҰРАТБЕК

– Машина таза к�міртекті талшықтардан жасал-

ды. Осындай к�міртекті талшықтардан жасалған ма-

шиналар �те берік болады. Біздің машинаның жалпы 

салмағы 42-43 кг. Былтыр да осыған ұқсас машина-

мен қатысқанбыз. Бірақ оның салмағы 95-93 кг бола-

тын. Биылғы құрастырылған машинаның салмағына 

орай жүргізушінің де салмағы 50 кг-нан артық болмау 

керек, сол себепті биыл к�лікті қыз бала жүргізеді. 

Бұл да бір ерекшелік болатын шығар. 7з есептеуіміз 

бойынша, біздің машина 450 шақырым жүріп �ту ке-

рек, бірақ  мұны әлі сынақтан �ткіземіз, – дейді жоба 

жетекшісі �лібек Ибраим. 

Студенттердің аталмыш марафонға қатысуы мен  

машинаның құрастырылуына «Шелл Қазақстан» 

компаниясы екінші рет қаржылай демеуші болып 

отыр.  Жалпы құрастырылған энергоэффективті 

авток�лікке 7000$ қаржы жұмсалған.  

Жоба жетекшісі �лібек Саматұлының айтуынша, 

Taiburyl Prototype 3.0. авток�лігі 95-96 пайыз этонол 

жанармай түрімен, қалған 4-5 пайызы бензин немесе 

басқа май түрлерінің қосындысымен жүреді. Машина 

арнайы «EcoMarathon_Shell – 2019» халықаралық 

марафонына қатысу мақсатында жасалған. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 

2019 жылды «Жастар жылы» деп жариялаған бола-

тын. Осы орайда SU Racing Team командасы бұл 

халықаралық байқауды �здеріне берілген жақсы 

мүмкіндік деп санайды. Сол себепті де аталған 

байқауда Қазақстанда талантты жастар білім алаты-

нын дәлелдеуге тырыспақ.  

Айта кетейік, 2019 жылғы «EcoMarathon_Shell» 

халықаралық марафоны 28 сәуір мен 2 мамыр 

аралығында Малайзия елінің астанасы Куала-Лампур 

қаласында �теді. 

А.ҚУАТ

Қоғам болып күресуіміз керек

Малайзияға аттанбақ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бес институционалдық реформаны жүзеге асыру жөнінде 
ұсынған «100 нақты қадамының» он үшінші қадамында жемқорлыққа қарсы күресті күшейту 
шарасы атап көрсетілген. Онда жаңа заңнамалар әзірлей отырып, Мемлекеттік қызмет істері 
және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушы-
лықтың жүйелі түрде алдын алу және сауықтыру үшін арнайы бөлім құру да тапсырылды. 

«EcoMarathon_Shell» 
халықаралық марафо-
ны  биыл да жалғасын 
таппақ. Экологияға 
кері әсері болмай-
тын инновациялық 
көлік құрастыратын 
студенттердің 
байқауына еліміздің 
атынан Қ.Сәтбаев 
атындағы Ұлттық 
техникалық 
университеттің 3-4 
курс студенттері 
қатысады. Бұл жолы 
SU Racing Team коман-
дасы Taiburyl Prototype 
3.0. деп аталатын көлік 
құрастырған.
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МӘДЕНИЕТ

ТҰСАУКЕСЕР

Бүгінде >з кәсібін ашамын деген жанға мемлекет 
та ра пынан мол мүмкіндік қарастырылған. Солардың 
бірі – «Bastau Бизнес» жобасы. Бағдарлама аясын да 
аға йынды Ержан, Нұржан Байжұмановтар кәсібін 
ашты. 

Ағаштан түйін түйіп, ұлттық �нерімізді насихаттап 

жүрген шеберлер Үшт�бе қаласында тұрады. Олар осы-

дан 3 жыл бұрын жер сатып алып, ауласын шеберханаға 

айналдыруда. 7ткен жылы «Атамекен» ҰКП Қаратал 

аудандық филиалына тиісті құжаттар тапсырып, 4 млн 

теңге к�леміндегі қаражатқа қол жеткізді. Оған ағаш 

жонатын аппараттар мен қажетті құрал-жабдықтарын 

түгендеді. Енді жұмысы жеңілдей түсіп, тапсырысты 

ерте аяқтауға қол жеткізуде.

– Қолымнан шыққан әрбір бұйым ел игілігіне 

жарап жатса бұл – мен үшін үлкен қуаныш. 

Тұтынушыларым оң бағасын берсе, жұмысқа деген 

жауапкершілік артып, сенім нығаяды, – дейді Ержан 

Базарбекұлы. Ағайындылар «Bastau Бизнес»  жобасы 

туралы таныс тарынан естіпті. Осы бағдарлама бой-

ынша оқу курсына қатысып, жобасын ұсынып, к�п 

ұзамай қолдау тапты.

– Қазіргі таңда біздің елде кәсіп ашамын деген 

жандарға мемлекет тарапынан қолдау к�п. Бастаған 

ісіңді кеңейтуге барлық жағдай жасалған. Еңбек етемін 

деген адамға мүмкіндік жетеді. Тек жалқаулықты жеңе 

білу керек, –  дейді ағаш шебері. Ағайындылардың 

бос уақыты жоқ. Тапсырыс қабылдау, оны уақытылы 

орындау сияқты күнделікті тіршілік астасып жатыр. 

К�біне жеке тұрғындардан тұрмысқа қажет бұйымдарға 

ұсыныс түседі. Ағаштан сандық, үстел, кітап с�релері 

сынды дүниелерді жасайды. Жұмысына қарағай, 

қайың, шырша ағаштарын қолданады. 

«Ағаш қасықтан бастап бесікке дейін жасап, т�л 

�нерді �скелең ұрпаққа дәріптеу – міндет. Болашақта 

үлкен ұстахана ашу – арманымыз. Тек қана орындық, 

үстел сынды заттарды жасап қана қоймай, ағаштан 

ұлттық нақыштағы ыдыс-аяқ жасау да жоспарда бар. 

Ол үшін арнайы оқыту курсына жазылдық, – дейді 

кәсіпкер. Айта кетерлігі, Ержан шебердің ағаштан 

жасаған үстелі сапалылығымен ерекшеленеді. 

Халқымыздың к�не заманнан келе жатқан қол�не-

рін меңгеріп, ата дәстүрін жалғап келе жатқан �нерлі 

жандарды к�ргенде қуанасың. Он саусағынан �нері 

тамған шеберлер қашанда керек. Олардың қымбат 

қазынасы – �ткеніміздің белгісі, келешегіміздің 

келбеті.

Еңлік МАРХАБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы

Мұны Құдайдың әділдігін танытар 

құдірет деп тану керек. Жаратушының 

бұйрығы қас дарынның �шпес рухын 

Уақыттың үкімімен Жазмыштың уы-

тынан арашалап алып, нағыз классик 

екеніне күмән туғызбауына шек жоқ! 

Қазақ халқының интеллектуалдық-

суреткерлік мәртебесін �сірген мәдени 

құбылыс. Астары айқын: фон Гете 

айтқан «Асқан ұлы ақын» деген шынайы 

теңеу біздің Ілиясты айналып �тпейді. 

Аударма �нері ірі жобаларда бірнеше 

адамның, шығармашылық топтың ой 

еңбегіне негізделетін инемен құдық 

қазғандай аса қиын жанр. «Құлагер» 

поэмасының неміс тіліндегі нұсқасының 

ж о л м а - ж о л  т ә р ж і м а с ы н  Т а ң с ұ л у 

 Рахымбаева, Имангелді Естаев, Шырын 

 Зухай, Салтанат �шірова дайындап 

беріп, поэтикасын Герт  Хайденрайх 

редакциялап, кәсіби шебер аударған бо-

латын. «Құлагер» поэмасын қазақ тілінен 

жолма-жол аудармасын жасаған Роза 

Құдабаева, ағылшын тілінде с�йлеткен 

Белинда Кук. Британдық нұсқасының 

тарих саласындағы сарапшысы Зифа-

Алуа Мұратқызы �уезова. Эпикалық 

тарихи поэма авторының тағдырымен 

қоса Ақан сері мен Құлагер – мифтік 

Кентавр сияқты қос кейіпкерінің бір 

халықтың қайғысын арқалаған аманат 

екенін Белинда Куктың ұққанын видео 

арқылы берілген пікірінен білуге болар. 

Құс қанат Құлагердің қапияда зорлық 

қазаға душар болып, қара жерге құлап 

мерт болуы теріс нышанға айналып, 

Алаштың атсыздану құсасына, тұтас 

бірер ұрпақтың тексіздену наласына 

ұласты.

«Ұлттық аударма бюросы» қоғам-

дық қорының қолдауымен Ілияс 

Жансүгіровтың тікелей  ұрпақ тары: Жа-

нар Жандосова, Ләйла  Жан сүгірова, 

Фатима Жандосова, Дана Қарсақбаева 

Елордадағы Ұлттық академиялық 

кітапханада тұсаукесер �ткізді. Ғылыми 

конференцияның элементтері айқын 

әдеби бас қосуда ақ дастарқан жайы лып, 

Ақанның әні шырқалды. Классикалық 

кітаптың бағын асыра түскен «Құлагер» 

 поэмасына арнайы салынған сериялық 

суреттер. Иллюстрациялар авторы 

Дәурен Қастеевтің суреткерлік қол-

таңбасы қазақ дүниесі мүлде бейтаныс 

Батыс оқырманын ең әуелі сурет тілімен-

ақ тартып, ерекше құнарымен баурап 

аларына дау жоқ. 

Жан күші, әсерлі үміт ішті керіп,

К�зімнен тамшыланып, суық жасым,

Бір терең ойға қалдым ішім еріп. 

Ағылшын тілді оқырман Ілиястың 

туған жері Жетісудың сұлу табиға-

тын жаны тебірене суреттеген «Ішім 

еріп» атты �леңіндегідей күйді ұғып, 

шығарманы іші еріп қабыл дауы ғажап 

емес. Мен қазақтың ең алғаш қы иллю-

Конференцияда қазіргі заманғы 

а р х е о л о г и я н ы ң  т е о р и я л ы қ  ж ә н е 

әдістемелік аспектілері қарас ты рылып, 

Ботай қонысын ха лықаралық ғылыми 

зерттеудің нәтижелері талқыланды. Бо-

тай мәде ниетімен – дала �ркениетінің 

матри цасымен және оның адамзат 

үшін тарихи маңызымен таныстыру 

мақсатында �ткен шараға белгілі ғалым-

археологтар, этнографтар, тарихшылар, 

мәдениеттанушылар, генетиктер, био-

логтар, сонымен қатар Қазақстанның 

ғана емес, жақын және алыс шетелдердің 

– Ұлыбритания, Ресей, Қытай, Литва, 

Германия және басқа да елдердің музей 

қызметкерлері мен ғалымдары қатысты.

Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 

Орталық музейінің директоры, про-

фессор Нұрсан �лімбай жүргізген 

конференцияда әл-Фараби атындағы 

Қ а з Ұ У  « А р х е о л о г и я  ж ә н е  д а л а 

�ркениеттері  институты» ҒЗИ ди-

ректоры, Германия археологиялық 

институтының мүше-корреспонденті 

В.Ф.Зайберт, биология ғылымының 

докторы, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ 

профессоры М.Ж.Нұрышев,  Эксетер 

университетінен – Айви Джей, Оуэнс, 

АНКЕТА

Мен ерекше қырыс ем, қыңыр едім.

Бір қисайған жағынан тұрмайтұғын.

7зіне әулиенің сыры мәлім,

Есімде, екі-үш күнсіз тұрмайтыным.

Ес жиған сәл ертерек, жетім едім,

Тастаған балалықтың бал күндерін.

Тірліктің қамытында кетіп едім,

Елес боп еске түсер сол күндерім.

Мор салған, үйші мінез уақыттың,

Түзетті тезіне сап, �мір мені.

Сыбаған, тірлік – әкем жылатып мың,

Асауды жуасытты, жебірледі.

Қамытын ерте кидім отбасының,

Отанға ешбір алман атқармадым.

Қамы үшін қара бастың боқ тасыдым,

Аспанда айды алам деп, от қармадым.

Шебердің қолы ортақ

БІЗ ҚҰЛАГЕРГЕ 
ОРАЛА БЕРЕМІЗ...

Тарихы терең Ботай 

БАЛБАЛ ТАСТАР,
не сыр бар сенде бүккен?

стратор суретшісі Шоқан Уәлиханов деп 

санаймын. Үлкен прозаның элементтері 

тұнып тұратын географиялық жазбала-

рына Шоқан қарындашпен сұлбасын 

сызып сурет салған. 

Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» атты 

поэмасына салған иллюстрация ларында 

жас суретші Дәурен Қастеев шиыршық 

атқан эпикалық мезеттерді айқын 

бейнелей алған. Поэмадағы әр идея 

динамикалық жағынан дәл бедерленген. 

К�шпелі �ркениеттің күні батқанын 

сезінген, �лмес рухын �лең мен әнге 

аманат таған Ақан серіден бастап, Құла-

гердей таңдаулыға артықтығы үшін 

шімірікпей айбалта сермейтін Қаск�й 

наданның ішін күйдірген күншілдіктің 

әбжылан болмысына дейін кескіндеме 

�нері арқылы суретші беріпті. Айдалада 

адасқан қаздай шоқиған киіз үй, асқа 

бара жатқан салттылар, кең далаға біткен 

үйірлі жылқы, бәйге, күрес. Бұлар сана 

түкпірінде жадтан �шпейтін этностық 

жаратылыс. Құлагердің графикалық 

кескінінде иісі қазаққа арман болған 

қас жүйріктің арқыраған жан дауысы, 

буырқанған қалыбы ақ қағазға құйылып 

түскен. К�шпелі қазақ �ркениетінің 

дара таңбасын, ұлттық дүниетанымның 

стихиясын графикалық техникамен 

шебер берген Дәуреннің қылқаламынан 

оның Жиделібайсыны – қазақтың 

классикалық әдебиеті екенін әбден 

тануға болады. 

Бағзы ұлы график Гюстав Дорэ, 

қазіргі заманда Ілияс туған Жетісудан 

шыққан Латиф Қазбеков сияқты ірі 

суретшілер классикалық әдебиетке 

с а л ы н ғ а н  и л л ю с т р а ц и я н ы ң  қ а с 

шеберлері. Қазақ әдебиеті үшін иллю-

страция жанрына шындап мән беретін 

заман туды. Бұл тамаша үрдіс қазақтың 

тұңғыш суретшісі �білхан Қастеевтің 

ұрпағы, асыл дың сынығы Дәурен 

Қастеевтің шығармашылығынан бастау 

алып жатса ғажап болар еді!

Айгүл КЕМЕЛБАЕВА,
жазушы 

Элина Ананьевская, Алан К.Отрам; 

Вильнюс университетінен – Ингри-

да Чичюркайте, Элина Ананьевская, 

Қытайдың Хэнань университетінен – 

Минь Ран,  Жаодонг Фэнг, Макс Планк 

атындағы адамзат тарихы туралы ғылым 

институтынан Чунгвон Чжон, А.Имель, 

Ж.Краузе с�з с�йледі. Отандық ғалымдар 

шетелдік әріптестеріне бүгінде Ботай 

ЮНЕСКО-ның ті зіміне алынып, мұнда 

табылған ар хеологиялық жәдігерлер 

саны 120 мыңнан асқандығын, ең 

 бастысы, қазақтың ежелгі халықтың бірі 

ретінде жылқыны бағзы з амандарда-

ақ қолға үйреткендігін айғақтайтын 

жәдігерлердің біз үшін құндылығы зор 

екендігін атап �тті.

Конференция шеңберінде Қазақстан 

Республикасы Орта лық мемлекеттік 

музейінің архео логиялық коллекциясы 

негізінде «Тарих ғылымының докто-

ры В.Ф.Зайберттің басшылығымен 

2005-2006 жылдары жасалған Солтүстік 

Қазақстан-К�кшетау археологиялық 

экспедициясының материалдары» атты 

к�рме ұйымдастырылды. 

С.ҚАЖЫКЕН

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек 

ұжымдары белгілі қоғам қайраткері, Қазақстан Ұлттық агро�неркәсіп палатасының 

президенті 

Қажымқан Қасымұлы М?СІМОВТЫҢ 
қайтыс болуына байланысты отбасы мен туған-туыстарына қайғыларына ортақтасып, 

к�ңіл айтады.

1938 жылы 26 ақпанда Ілияс Жансүгіровты (1894-1938) ату жазасына бұйырған 
үкім орындалған. Ол қазақ тегіне сұрапыл соққы болып тиген саяси қуғын-
сүргіннің ең таңдаулы, ең асыл құрбанының бірі болып, жеке басы, отбасы, 
бала-шағасы ғана емес, тұтас ұлтының қиын жағдайына жаны күйіп,өмірден 
өксіп өткен соң 80 жылдың ар жақ-бер жағында «Құлагер» поэмасы әуелі 
Алматы Гете-Институтының қолдауымен неміс тілінде, биыл ағылшын тілінде 
тұпнұсқадан аударылып, дүниежүзілік әдебиеттің киелі Құс жолына – әлемдік 
кеңістікке жол тартты. 

Қазақстан Республикасы Орталық мемлекеттік музейінде «Археология және 
музей танудың халықаралық практикасы» тақырыбы бойынша «VI Фараби 
оқулары шеңберінде Ботай мәдениеті және Орталық Азияның басқа да энео-
литтік ескерткіштері» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 
секциялық отырысы өтті.

П О Э З И Я
БАЛБАЛ ТАС

Туған ауылым Аққолда биіктігі атты 
адаммен бірдей, қатар екі сынтас бар. Бірі 
– м�лдір қара, бірі – сұр тас. Ертеректе, 
бір топ шетел саяхатшылары кезігіп қап: 

– Сондай сынтастарды зерттеп 
жүрміз, жақын маңда болса апаршы, – 
 деген соң, сол екі тасқа ертіп апарғаным 
бар. Олар әртүрлі аппараттармен екі сағат 
астам уақыт асықпай зерттеп, зерделей 
келе: 

– Бұл екі тастың әрқайсысының 
салмағы үш тоннадан артық екен, ал 
ұзындығы – жер бетіндегі б�лігі 2 метр 
30 см, жер астына да сондай ұзындықта 
кірген, �те ұзын тас екен, – деді. Мен, 
жерге де сондай м�лшерде кірген дегенге 
сеніңкіремеп едім, олар:

– Аппарат солай к�рсетіп тұр, егер сон-
дай терең кірмесе бұлар мынадай бос сары 

Аппақ боп періштелер қонар еді,

Баурымен ақ айдынның т�сін жарып.

Тып-тыныш.

             Мамыражай.

                      Салқын іңір.

Аққулар ақ айдында қалқыды кіл.

Қиқулап, бір-бірімен шапаттасса,

Дүние тылсым үнге балқыды бір.

Жетелеп ертегі әлем, елеңдетіп,

Тапқандай сылқым үннен санаң бақыт.

Талығып к�з ұйқыға кетер еді,

Жыртықтан жұлдыздарды санап жатып.

Ғашық әні, асығын аңсаған үн,

К�з ұйқыда, тыңдайды жан сарайың.

Дымы қалмай, дыңғырап оянар ең,

Күндізгі күйбеңіңнен шаршағаның.

М�лдіреп, к�з жасындай айнала шық,

Болғандай жер бетіне ай да ғашық.

Алагеуім шақ туа тыншыр еді,

Аққулар таң атқанша аймаласып.

Үн тынады, т�ккенде таң самалын.

Бусанады буы �ріп сай-саланың.

Таңмен тұрып, тірлігін жалғастырар,

Қыс азығын дайындап барша қауым.

СЫРҒАЛЫ КWЛІ

Сырғалы суы сабырлы, ағады тынып,

Жарқ етіп кейде қалады шабағы шығып.

Сырғалы қыздың мұң, шерін ішіне бүгіп,

Сырғалы к�лі толқиды жағаны ұрып.

Сырғалы к�лі толқиды жағаны ұрып,

...Күн ауып қапты-ау, ұяға барады кіріп...

Жағасында �ткен бал күндер ізім де қайым,

Бұл кезде менен қашқандай балағын түріп.

Сырғалы к�лі толқымай, күрсінеді тек,

Күрсінеді де ішіне сыр бүгеді кеп.

Айтады ел аңыз – жағалап жарығын салып,

сырғасын іздеп кешқұрым 

қыз жүреді, –  деп.

Сырғалы к�лі әйтеуір күрсінеді к�п,

Күрсінеді кеп, ғашықтай бір сыңары жоқ.

Арманда кеткен жандардың жанайқайы ма,

Аңыздар солай айтады, кім біледі, тек...

СЕРКА БАУЫРЫМА

(Мен үй бетін к�рмей, қаңғып ке-
тем, үйдегі бар тірлік оның мой-
нында қалады. Бірақ Апам маған 
емес ылғи оған ұрсатын)

О, бауырым, сен аман бол, сен аман,

Сен тұрғанда мен бәрін де жеңе алам.

Жазық маңдай, жер мінезді бауырым,

Айналайын сені туған Анадан.

О, бауырым сен аман бол, сен аман!

Белің шықпай жатып әлі бесіктен,

Жан шыдамас с�здерің к�п есіткен.

Сенің дарқан мінезіңнің арқасы, 

Жүрсем егер салдық құрып, б�сіп мен.

Сенің арқаң әрбір сәттер кешіккен.

Мен кінәлі, барлығына мен ғана,

Болып жүрсең бар бақыттан кембаға.

Толып жүрсе к�кірегіңе шер ғана,

Кешіргейсің бауырым-ау, онда да,

Мен кінәлі, барлығына мен ғана.

Барлығында кешіргейсің, кешіргін,

Естілсе егер сол баяғы кесірлі үн.

Тауқыметін тастап саған тірліктің,

Мен есірдім, Сен тұрғасын есірдім.

Артық кетсем барлығында кешіргін.

***

Жанымды менің, 

жанымды менің ұқ, Адам,

Айта да алмаймын адамын деп күнәдан.

Б�лінбей қалған еншім бар, 

ей, ессіз Дүние,

Алынбай кетіп барады сенде сыбағам.

Алдыңа барып арымды саған сатқам жоқ,

Аярлығыңа бас исе-дағы аспан, к�к.

Сұмдығы жалқақ, шындығы 

жалтақ дүниеде,

Жанымды жудым жаспен тек.

Тартады қанша тағдырдың тұщы тұз дәмі,

Тәңірдің қанша сыйы бар тартар бізге әлі.

Не айтқысы келді, несіне жүрек сыздады,

Ойланбай жүріп отызға келдік біз-дағы.

Отызға келдік, маңдайға түсті сызықтар,

�лі де талай к�ретін күн бар, қызық бар.

Біреуге әке, біреудің бүгін анасы,

Кешегі күнгі сотқарларменен бұзықтар.

Соян 
МЫСАҰЛЫ

Соян МЫСАҰЛЫ. 1976 жылы 
Моңғолияның Баян-Өлгей 
аймағына қарасты Цэнгэл 

ауданында дүниеге келген. 
Сол жерде орта мектепті 

бітірді. 2007 жылы ҚазМҰУ-
дің радио-дикторлық курсын, 

2012-2013 жылдары Моңғолия 
мемлекеттік университетін 

сырттай бітірген. Қазір 
аталған ауданның орталық 

кітапханасының меңгерушісі.
Соянның табиғаттың өзіндей 
таза өлеңдері бұған дейін еш 

жерде жарық көрмеген. 
Оқырманның назарына  алыста 

жүрген қандасымыздың 
жырларын арнайы жариялап 

отырмыз.

Оқуың орта жолда масқара етті,

Ит тірлік ерте ұстады балағымнан.

7нердің �р кемесі тастап кетті,

Берерім қалың еді аларымнан.

Жанпоздай жалғызы едім жарлы қарттың,

Жамандық тілемейтін қасына да.

Жасымнан отын шауып, шалғы тарттым,

Менің бар-жоқ анкетам осы ғана.

ДҮКЕН ИЕ*

Тым қораштау тірліктің тынысында,

Еш түзету к�рмеген тумысында.

«Дүкен үй» деп аталар бір үй бар-ды,

Біздің шап-шақ қораның бұрышында.

Кірмей қалса сол үйге бірнеше күн,

Атам бастай беретін бір кеселін.

Ауруы ұстап қалатын қалш-қалш етіп,

Кемпірінен басқа ешкім білмес емін.

Оятып апам мені шақыратын,

– 7шірмей к�рік бас, – деп – бақыр отын,

Дүкен иесі ұстады, жыны қозып, – 

деп апам күңк-күңк с�йлеп отыратын.

7зі ғана сезетін «кәрі жынын»

Кәрі жынын басуға серігінің.

Таңмен тұрып, қарайлап қабағына,

Шоғын салып беретін к�рігінің.

Нарттай жанып к�ріктің алауына,

Ақындай бір жармасқан қаламына.

Бар әбзелін қамдап ап, іс соғатын,

Насыбайын тастап ап танауына.

Іс соғатын, шабытпен ерекше бір,

Құлақ аспай артық с�з, кеңеске құр.

Алты айрықтан кеткен тер, рақат-ай,

Басталғандай бұл үйде б�лекше �мір.

Ұшқын атып, жанары шоқтай жанған,

Жан біткендей жүрекке соқпай қалған.

Сірі болған саусақтар іс соғады,

Күйе, күйе от та оған �тпей қалған.

К�ңілінің ашылып әр құлпысы,

Іс соғады, жазылып әр қыртысы,

оты �шіп қалардай бұл ауылдың,

тағасыз-ақ қалардай бар жылқысы.

Сосын барып, жадырап с�зі мүлде,

Қан жүгіріп, жазылып әжімі де,

Сілкінеді таң асқан хас жүйріктей,

бәйге алып кеп, тер қатқан кежіміне.

Пайда үшін іс қылмаған, пендесі боп,

К�рмеген еңбегіне еш теңге сұрап.

Атанған «Дархан ата», сосын барып,

күрең шайды созады к�л-к�сір боп.

Жасардай к�кіректе бір сілкініс,

Тыпыршиды шыға алмай жыр бұлқыныс,

Дүкен иесі ұстаған сол атамдай,

Мені-дағы буып жүр бір тылсым күш.

/ие-адам бойында болатын бір тылсым күш, 
ескі наным бойынша әрбір істің бір иесі бар/

топырақты жерде �з салмағымен баяғыда-
ақ құлап қалар еді, – деген уәж айтты. 

Сосын олар, ешбір к�лік те, техника 
да жоқ сол заманда осыншама ұзын тас-
ты қайдан тауып және қандай күшпен, 
қалай жеткізіп, қайтіп тұрғызды деген 
сауалға жауап таппай, бас шайқап, таңдай 
қағысып аттанып еді.

Жалпы біздің сұмын жеріндегі 70-ке 
жуық балбал тастардың к�бісі бүлінген, 
сындырылған, адам тастардың біразының 
басы жұлынғаны �те �кінішті...

Бәсіредей, бағзы бір асылдардан,

Бізге жеткен тәберік тасың да алуан.

Күрсінеді, қобыздай уілдейді,

Сынтастарың сыр шертіп ғасырлардан.

Балбал тастар, не сыр бар сенде бүккен?

Құпияңды ашуға пенде біткен,

Тамсанады, талқандап, тәніңді ашып,

Бір к�руге құмартып, пенделікпен.

Ғашықтар ма, үзілген сырлас әні?

Аңсап �ткен асығын бір қосағы.

Таяу келсең тамырсыз тас тұғырға,

�йтеуір, белгісіз бір мұң басады.

Қобыз дала уілдеп үн қосады.

Қос сынтастар – қос жүрек, мұңдасады.

Қара тасқа қашаумен жан бітіріп,

Қандай шебер ойды екен, кім жасады?

Түгесілмес т�зіммен кім қашады?

Елім деумен бел шешпей неше күндер,

Еңіреумен �тпеді кеше, кімдер?

Тас мүсін боп, демалып мәңгілікке,

Жатыр ма әлде, қолбасы баһадүрлер?

Шерк тастар – шеп құрған саха сардар.

Осыншама ыждаһат, ептілікпен

қандай ұста, ал сені жасадым дер?

Қанша жылын тәрк етті хаса зергер?

Дәулетімен к�рмейтін жұлдызды тең,

Болса-дағы құйма алтын, құндыз, кілем,

Қонса-дағы байлық пен бағландық,

Ұрпағы жоқ жан ба екен, ұл-қызға кем?

Бар арманын балбал ғып жасатты ма?

Кім біледі, бір ғажап, тылсым б�тен.

Бала тастар – баянсыз қыршын ба екен?

Қай қиырдан әкеліп, қандай күшпен

қандай алып �зіңді тұрғызды екен? 

Қанша әскерін сен үшін қырғызды екен?

Тасқа жазған тарихын Тұран елдің,

Тастап кеткен мық тасы мұрагердің.

7ңкей алып бабалар �мір сүрген,

7лке екенін дәлелдеп тұра бергін.

Тас жүректеу ұрпағың тас түгілі,

Басын қағып алып жүр Құлагердің.

Балбал тастың астында Бабам басы,

Артық кетсем Сен атып түрегел-гін.

Есіне сап тәубәсін, мынау, елдің!

Ш�пте. Қара қос. Аққулар.

Шалқыған шанағынан шаттық лебі.

Бір к�л бар Жеті�ткелде, Аққу к�лі,

Қоңыр ән, қоңыр кеште, қоңыр салқын,

Аққудың еш үзілмес гәккулері.

Күзгі кеш. 

        Қостың жаны. 

Есімде анық.

Пейіштің хорларындай есіңді алып,
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енің институтта оқыған және алғашқы шығармашылық қызметке 
араласқан тұсым – Қазақстандағы саяси-әлеуметтік өмірдің ең бір ауыр 
кезі еді. 1946 жылғы партияның идеология саласындағы қаулыларынан 
басталған бұл науқан 1947 жылғы Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің «Қазақ КСР Ғылым академиясының тіл және әдебиет 
институтының жұмысындағы саяси-өрескел қателіктер туралы» 
қаулысына ұласып, әдебиет пен ғылым саласындағы жұмыстарды біраз 
аударып-төңкеріп, тексеруден өткізіп барып тоқтаған-ды. 1950 жылдың 
26-желтоқсанында «Правда» газетінде басылған «Қазақстан тарихының 
мәселелері маркстік-лениндік тұрғыда баяндалсын» деген мақаладан 
кейін ол қайта өршіді. Қазақстан Компартиясы 1951 жылдың 20 сәуірінде 
жаңа қаулы қабылдап, «Правданың» мақаласын қолдап, Қазақстан 
тарихындағы тәуелсіздік идеяларын түгелдей жоққа шығарып айыптады. 
Кенесары қозғалысы орысқа қарсы, реакциялық, монархистік көтеріліс 
есебінде бағаланды. 

Ө М І Р  Ө Т К Е Л Д Е Р І 

Сол жылы 24 тамызда жазушылардың 

қалалық жиналысы �тіп, онда Жазушылар 

одағының т�рағасы Сәбит Мұқанов «Қазақ 

әдебиетіндегі үлкен қателіктер туралы» 

 баяндама жасады. Партияның қаулылары 

мен «Правда» газетінің мақаласына сүйенген 

баяндамашы қазақ ақын-жазушылары 

шығармаларынан ұлтшылдық қателіктер 

іздеді. Қ.Аман жолов тың, Қ.Шаңғытбаевтың, 

�.Тәжібаев тың �леңдері сыналды. Жина-

лыста Ғ.Мүсірепов, М.�уезов, �.Тәжібаев 

Ғ.Мұстафин,  Т.Жароков,  Т.Ахтанов, 

Орталық Комитет хатшысы І.Омаров с�з 

с�йледі. Барлығы да «ұлтшылдық» деген 

құбыжықтан қорқып, партия талаптарының 

ыңғайына к�нбістік танытты. Осының арты-

нан әдебиеттегі ұлтшылдыққа қарсы күрес де-

ген ұранмен республикалық газеттер бетінде 

мақалалар ұйымдастырылды. Алдыңғы 

кезектегі сынға Қ.Аманжолов, �.Тәжібаев, 

Қ.Бекхожин, тағы басқалар ілікті. Бұл кездегі 

науқан мен оған қатысым туралы бұрынғы 

естеліктерімде,  Қ.Аманжолов  туралы 

мақалаларымда жазғам. Ұлтшылдықты 

әшкерелеу науқаны әр салада дүниенің бәрін 

қопарылыстырып �тті. Соның бірі – Абай 

шығармасын зерттеу ісіндегі «қателіктер» мен 

«Буржуазияшыл-ұлтшылдық к�зқарастар» 

туралы болды. Бұл таласты 1951 жылдың 

қаңтарында «Лениншіл жас» газетінде 

жазылған мақаласымен С.Нұрышев баста-

ды. Абайдың жас кезіндегі біраз �леңдері 

�зінікі емес деп санап, ақынның шығыс 

әдебиетімен байланысына күдік келтірген 

ол зерттеушілерге, алдымен М.�уезовке 

тиісті. М.�уезов оған қолма-қол жауап 

беріп, �з тұжырымдарын айтты. Сол жылы 

Қ.Мұхамедханов «Абай дың әдеби мектебі» 

деген тақырыпта кандидаттық диссертация 

қорғады, осыған байланысты Нұрышев 

тағы да шу к�теріп, К�кбай, �ріп сияқты 

ақындарды кертартпа, ескішіл, Абай шәкірті 

деуге лайықсыз деп даурықты. М.�уезовтің 

қолдауымен Қ.Мұхамедханов диссертация 

қорғап кетсе де, бұл әңгіме басылмай, екі 

жылдай дауға түсіп, аяғы Қ.Мұхамедхановтың 

Қ.Жұмалиев, Е.Ысмаилов, Е.Бекмаханов, 

Б.Сүлейменовтермен бірге «буржуазия-

шыл ұлтшылдық қателері» үшін сотта-

лып кетуімен тынды. 1951 жылдың 13-14 

 маусымында Ғылым академиясы  залында 

«Абайдың әдеби мектебі» туралы пікірталас 

�тті. Қ.Сәтбаев ашып, соңында қорытынды 

с�з с�йледі.  Жиында «Абайдың әдеби 

мектебі мен шәкірттері» (С.Мұқанов), 

«Абайтанудағы кейбір талас мәселелер тура-

лы» (С.Нұрышев), «Абай шығармаларының 

идеялық бастаулары» ( М.С.Сильченко), 

«Абай мұрасын зерттеудің табыстары мен 

олқылықтары туралы» ( М.�уезов) баянда-

малар тыңдалды. Жарысс�зге �.Жиреншин, 

З.Ахметов, М.Ғабдуллин, Ғ.Мұсабаев, 

М.Ақынжанов, Қ.Тұрғанбаев, К.Райбаев, 

М.Жанғалин, Ш.Юсупов, �.Тәжібаев, 

Тәукенов, Қ.Жармағанбетов, �.Тұрсынбаев, 

Қ.Мұхамедханов, Жекенұлы, Қ.Жұмалиев, 

�.�бішев, Ғ.Мүсіреповтер қатысты. Абай 

шығармашылығын зерттеушілер тарапы-

нан айтылған әділ тұжырымға қарамастан, 

дәуірдің ырқымен әділетсіз сын басып кетті. 

Жиын «Абай мектебі» деген буржуазиялық 

ұғым, оның шәкірті деп жүргендердің к�бі 

ескішіл, кертартпа, діни ақындар деген 

тұжырым жасады.

«Абай творчествосын зерттеудегі бур-

жуазиялық-ұлтшылдық бұрмалаушы-

лық тарды жеріне жеткізе әшкерелейік» 

деген С.Нұрышевтің мақаласы басылды. 

1952 жылдың 11 сәуірінде «Фольклорлық 

және тарихи тақырыптағы пьесалар ту-

ралы» үлкен жиналыс �тті. Оның баян-

дамашысы М.Ақынжанов «Қыз Жібек», 

«Қозы К�рпеш – Баян сұлу», «Ақан сері 

– Ақтоқты», «Ер Тарғын», «Айман-Шол-

пан», «Аманкелді», тағы басқа фольклорлық 

және тарихи тақырыпқа жазылған қазақ 

пьесаларын идеялық жағынан тексеріп, 

к�бінен ескі салт-сананы, әдет-ғұрыпты 

уағыздаушылық «тапты». Онсыз да сынға 

ұшырап отырған қазақ сахнасына бар ре-

пертуарынан айырылып қалу қаупі т�нді. 

Сондықтан жиналыста Қ.Жандарбеков, 

С.�бжанов, Қ.Байсейітов, Ш.Айманов, 

Мансұров сияқты қазақ театрларының 

саңлақтары мен драматургтер М.�уезов, 

С.Мұқанов,  Ғ.Мүсірепов,  �.�бішев, 

Ш.Хұсаинов және ғалым �.Марғұлан, жа-

зушы С.Бегалиндер с�йлеп, талай к�рермен 

сынынан �ткен жоғарғы пьесаларға ара түсті. 

Мен қойын дәптеріме осы жиналыстағы 

Мұхаңның «мезгіл сынайды, тарих талдайды, 

сын саралайды» деген с�зін жазыппын. Осы-

ны айтып, ұлы жазушы қазақ фольклорының 

�міршең сюжетін, халықтық туындыларды 

сақтау жағында с�йлепті. Осы бір тұжырымда 

асы ғыс қорытынды жасамай, уақыт сы-

нына жүгіну сияқты даналық ой жатқаны 

белгілі еді. Жазушы жоғарғы шығармаларды 

орыс эпостарымен салыстыра отырып, 

сақталу жолын, халықтық нұсқаларды іздеу 

қажеттігін айтыпты. «Қол қорқақ, іс шорқақ» 

екенін мойындапты. 1952 жылы күзде �ткен 

қалалық интеллигенцияның үлкен жиналы-

сы да менің есімде. Оны Ж.Шаяхметов ашып, 

І.Омаров, «Правда» мақаласы мен Кенесары 

қозғалысын бағалаудағы қателіктер ж�нінде 

баяндама жасады. К�п адам с�йлеп, біріне-

бірі жармасып, ұлтшылдықтан �з бойларын 

алып қашып, екінші біреуге таңуға тырысты. 

Е.Бекмахановтың, М.�уезовтің с�здері, 

түсіндірмелері есепке алынбады. �ңгіменің 

беті соларға бұрыла берді. Қ.Сәтбаев пен 

М.�уезовке тікелей қадала с�йлеушілер та-

былды. Ең соңында Ж.Шаяхметов с�йледі. 

Ол да партия саясатының ырқынан аса 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

ВЛКСМ Орталық Комитетіне жібергенбіз. 

Ол жақтан комсомолдың басшыларымен 

с�йлесіп, келісіп, кеткеннен кейін артынан 

арыз барыпты. Оны жазғандар да �зіміздің 

жігіттер. Оқу-педагогика баспасында редак-

тор боп істеген жылдары Зейнолла әдебиет 

оқулықтарына редактор болған, оқулықтарда 

кеткен ұлтшылдық қателерге бұл да ортақ 

деп жазыпты. Арыз түскен соң Орталық 

Комитеттің жігіттері қонақүйден тауып алып, 

жағдайды түсіндіріп, бекітпей қайтарыпты. 

Сіздің артыңыз таза сияқты ғой, ондай арыз 

түсе қоймас. Біз сізді осындағы партияның 

Орталық Комитетінде бекітіп, Мәскеуге со-

дан кейін жіберейік деп отырмыз». Менімен 

с�йлесіп болған соң Сәкең біреуге телефон 

соқты да: «Т�ке, менде Қирабаев жолдас 

отыр. Қазір сізге барады» деді. Сосын маған: 

«Сізді Орталық Комитеттің кадр ж�ніндегі 

хатшысы Шалов жолдас күтіп отыр» деп, оған 

баратын жолды к�рсетті. Бір қабатта екен. 

Мен барып қабылдау б�лмесіне кіре беріп 

едім, бір қыз орнынан тұрып, маған: «Кіріңіз» 

деді. «Т�ке» деп с�йлескеніне қарап, мен 

Шаловты қазақ қой деп ойлап қалыппын. 

Барсам, сап-сары орыс. Менің таңырқап 

қалғанымды байқады ма, білмеймін, бірден 

қазақша с�йлеп кетті. – Жоғары шығыңыз, 

келіңіз! – Рақмет. Ол кісі де жақсы, жылы 

қабылдады. 

Ашық әңгімелесіп отырып, �зінің 

Солтүстік Қазақстанда туып-�скенін, қазақ 

мектебін бітіргенін айтты. Одан кейін ІІ  

хатшы Николай Дыхновта, І хатшы Хиуаз 

 Доспановада болдым. Содан кейін мені 

партияның ОК-ға, үгіт-насихат б�лімі 

меңгерушісінің баспас�з ж�ніндегі орын-

басары Байдабек �лимановқа жіберді. 

�лимановта мен бірер ай бұрын болғам. 

Ол кісі мені шақырып алып, «Пионер» 

журналының бір жылдық санын беріп, 

осыған пікір жазып беруімді сұраған. Онда 

сұрамады. Хатшы да қабылдаған жоқ. Мен 

келсем, С.Кенжебаев хабарласып отыр екен. 

«Бекітті, ертең жұмысқа келіңіз» деді ол. 

Ертеңіне мені С.Кенжебаев редакцияға алып 

келді. Ұжымы к�п адам емес екен. 

Мені редактордың орынбасары әрі жауап-

ты хатшы Мұхамед Нұртазин, б�лім мең-

герушілері Мұқан Иманжанов пен Мұзафар 

�лімбаев, тағы басқалар (техникалық 

қызметкерлер) қарсы алды. Мұқанды 

бұрыннан білем. «Социалистік Қазақстанда» 

жүргенде барып жүргем. Менің алғашқы 

мақалаларымды басқан. Денсаулығына бай-

ланысты газеттен журналға ауысқанын да 

білетін едім. Мұзафарға да Айқын марқұм 

екеуміз �лең апарғанбыз. Тек Мұхамедті 

бірінші рет к�руім. Ол да бір жақсы жур-

налист, аяулы азамат екен. «Лениншіл 

жас тан» ауысып келіпті. Бәрі де мені риза 

к�ңілмен қабылдап, редакцияның ішкі 

жұмысымен, журналмен, материал жинау, 

дайындау, жариялау жолдарымен таныстыр-

ды. Үлкен әдеби журналда істеген тәжірибем 

бар ғой, �зім де аз уақытта жұмысты игере 

бастадым. Осы ағаларымның бәрімен де 

жатырқаспай, ескі таныстарша, туысып 

кеттім. Бір отбасының мүшелеріндей болдық. 

Бәріміздің бірлігімізді, тұтастығымызды 

ұстап тұратын ортақ кіндігіміз, ұйытқымыз 

Мұқан марқұм болатын. Онымен 1948 

жылдан таныстығым, қарым-қатынасым, 

сыйластығым ж�нінде естелігімде жазғам. 

Жақсы жазушы, адамгершілігі биік адам еді. 

7з ұрпағының барлығы Мұқан алдынан та-

райтын. Жазуда да, �мірде де оның кеңесін, 

ақылын пайдаланбайтыны болмайтын. 

Денсаулығын күйттеп әрі шығармашылық 

жұмыс істеу үшін «Пионерге» �зі сұранып 

келіп, ол 1952-55 жылдары менімен бірге 

қызмет істеді. Кейін «Пионерден» ауысып, 

«Социалистік Қазақстанға» кеткен кезімде 

де ол кісімен қарым-қатынасымды үзгем 

жастардың к�бі осы журналға келетін. 

С.Жүнісов, Т.Молдағалиев, Н.Ғабдуллин, 

М.Дүйсенов, М.�бдіхалықов, З.Шүкіров, 

Қ.Баянбаев, �.Табылдиев, 7.Жайлауов, 

Е.Мырзахметов, �.Нәбиев, К.Баялиев, 

З.Иманбаев, С.Алдабергенов, М.Рашев, 

тағы басқа авторлар алдымен осы жур-

нал арқылы танылды. Сол арқылы үлкен 

әдебиетке �тті. Балалар әдебиетінің беделі 

к�теріле бастағанын к�рген, бұрын әр тарап-

та қызмет етіп жүрген аға әдебиетшілердің 

біразы осы жанрға қарай ойысты. С.Бегалин, 

7.Тұрманжанов, Қ.�бдіқадыров, С.Омаров 

кейінгі еңбектерін балалар тақырыбына 

арнады. Журналға қатысатын авторлар 

к�лемі бұлармен ғана шектелмейтін. Арнайы 

редакцияның тапсырмасымен Ғ.Мүсірепов 

пен С.Мұқанов �зекті тақырыпқа публицис-

тикалық мақалалар жазды. Т.Жароков, 

Ғ.Орманов, �.Сәрсенбаев, Қ.Бекхожин, 

С.Мәуленов, Ж.Молдағалиев, Х.Ерғалиев, 

Қ.Жарма ғанбетов, А.Шәмкенов, І.Мәм-

бетов, Қ.Мұқышев, Қ.Боранбаев, т.б. 

�леңдерін бастырды. Ғылым жаңалықтары 

жайлы Т.Дарханбаевтың (ол кісі редкол-

легия мүшесі болатын), А.Машановтың, 

М.Ақынжановтың мақалаларын бастық. 

Орыс т іл інен  әр  саладағы қызықты 

еңбектер аударылып жарияланды. Берілетін 

материалдардың сыпатына қарай тапсыр-

ма беріп, жазуға қабілетті журналистерді 

к�птеп тарттық. Осының бәрі мені ұжым 

басқаруға ғана үйретіп қойған жоқ, к�теретін 

мәселелерге кең к�збен қарауға, қаламымды 

т�селдіруге тәрбиеледі.  Редакторлық 

қызмет жауапкершілікті түсінуге жәрдем-

десті. Республикадағы басқа да газет-жур-

налдардың редакторларымен бірге мен де 

жиналыстарға, Орталық Комитеттің пленум-

дары мен съездеріне қатынасуға мүмкіндік 

алдым. Үкіметтің Орталық ауруханасына 

тіркелдім. Мейрамдарда трибунаға рұқсат 

– Бізде ешқандай гонорарды б�лісу де-

ген жоқ. Мәселе суретшілерге қаламақы 

т�леу ж�нінде болып отыр. Мұндай талап 

қоярда әр басылымның �з ерекшеліктерін 

ескермесе болмайды. Балаларға арналған 

журнал болған соң, біз суретті к�п береміз. 

Оған дұрыс ақы т�лемесең, суретшілер 

біздің тапсырмаларымызды орындамайды. 

Іс басқармасының келтірген мысалында 

ешқандай логика жоқ. Мен лампочканың 

суретін салдыру үшін 1 сом 50 тиын 

(лампочканың бағасы солай болатын) т�лей 

алмаймын ғой. �лде радиоқабылдағыштың 

суретін салған адамға 1500 сом (оның да 

бағасы солай болатын) т�леу керек пе екен? 

Біз әр суретке сіңген еңбектің м�лшерін 

аламыз. Мәскеуде шығатын балалар жур-

налдарымен таныспын. Олар гонорарға 

бізден әлдеқайда к�п т�лейді, – дедім. 

Мен шыққанда біздің журналдың гоно-

рар белгілеп, бухгалтерияға тапсырған 

номерлерін алып, кейбір бюро мүшелері 

күле қарап отырған сияқты еді. С�йлеген 

кезде бәрі де маған назар аудара қалыпты. 

Алдыңғы үстелде М.Сужиков (Орталық 

Комитеттің идеология ж�ніндегі хатшысы) 

отырған. Сол кісі менің с�зімді ықыласпен 

тыңдап, басын изеп, мақұлдағандай кейіп 

танытты. 7зім қысылып с�йлеп тұрған маған 

ол демеу сияқты к�рінді. Содан кейін мен 

еркіндеу с�йлеп барып тоқтадым. Афонов 

мәселенің байыбына онша бара қоймаған 

сияқты к�рінді. Ол менің с�зімді б�ліп, ба-

лалар басылымдарының ерекшелігі дегенді 

ұстап алып, М.Горькийден бір мысалдар 

келтіріп, білгенсіп, бірдеңелерді айтып 

кетті. Менен кейін де әркімдер түсініктер 

берді. Ақыры «мәселе осы талқылаумен 

шектелсін» деген М.Сужиковтың ұсынысын 

қабылдаумен бітті. Іс басқармасының кейбір 

редакторларға с�гіс, маған ескерту беру 

ж�ніндегі ұсыныстары �тпей қалды. 

П.Пономаренко мен Л.Брежнев келген 

жылдары жиналыстар мен кездесулер к�п 

болды. Сол тұста �ткен КСРО Жоғарғы 

Кеңесінің сайлауына қатысты сайлауалды 

жиналыстар, депутаттыққа кандидаттар-

мен (сол екеуімен) кездесулер �тті. Мен 

бірде-бірінен қалған емеспін. Жаңа кел-

ген бастықтар елге керек с�з айтады деп 

күтетін едік. П.Пономаренконы Қазақстан 

жазушыларының пленумында және съезінде 

тыңдадым. Ылғи жаңа с�з айта беру де 

қиын ғой, әуелгі с�здері қызықты, ойлы боп 

к�рінетін еді. Кейін қайталау к�бейді. 1954 

жылдың аяғында қазақ драма театрында 

сайлаушылармен кездесуге келді. Алдында 

айтқан біраз әңгімелерін қайталап кеп, �зінің 

Ақмоладан келгенін, тың к�терілген жерлерді 

аралағанын айтты. Бір совхозда қонақ 

болғанын, үйіп асқан ет пен (қыста сойылған 

соғым еті болу керек) үстіне салған қазыны 

тураған адамның �неріне таңырқағандық 

білдірді. Ет турағанда қолынан білегіне дейін 

аққан майды тілімен жалағанын, елдің бәрі 

етті қолымен жегенін атап �тті. «Осыдан 

кейін шай ішпей к�р, – деді одан әрі. – Мен 

сегіз кружка шай іштім. Украинаға барып, 

Пономаренко сегіз кружка шай ішіпті десе, ел 

таңқалар еді» деп қойды. �рине, бұл с�здерде 

қазақтың салт-дәстүрін күлкі етудің астары 

жатқаны даусыз. Қазақ шайды кружкамен 

бермейді, кесе, шыныаяқты атамай, оның 

осылай атауының �зінде кекесін жатыр еді. 

Осыдан кейін сырттан келген басшылардың 

с�зін тыңдауға ықылас та азайды. Кешікпей 

Пономаренко кетті. Оны шетелге елші 

қып жіберді. Қазақстан Компартиясының 

І-хатшысы болып Л.Брежнев қалды. 

Мен «Пионерде» істеп жүргенде Қазақ-

стан Комсомолының екі съезі (1953 – VІ 

съезд, 1954 – VІІ съезд) �тті. Оларда Орталық 

Комитеттің мүшесі болып сайландым. 1954 

жылғы Алматы облыстық Комсомол конфе-

ренциясында обком мүшелігіне �ттім. Сол 

жылдары Қазақстан Компартиясының да 

екі съезі �тті. Бірі – 1952 жылғы қыркүйекте 

Ж.Шаяхметовтің кезінде �ткен VІ съезд, 

екіншісі жоғарыда айтылған Ж.Шаяхметовті 

босатып, П.Пономаренко сайланған VІІ 

съезд (1954). Осы съездерге де қатысып, 

тыңдадым. Шығармашылық ізденістеріме 

де осы жылдар жаңа серпін берді. 1951 

жылы Оқу министрлігінің шақыруымен 

мектеп оқулықтарын жазуға қатыстым. 

Оқулығымыз 1952 жылы басылып шықты. 

Кандидаттық диссертациямды жылжыта 

бастадым. �деби сынға белсенді арала-

сып, мақалалар жаздым. 1952-1955 жыл-

дары әдебиеттің даму процесі мен жеке 

шығармаларға, авторларға арналған алпыс-

тан аса мақала жариялаппын. Сыншылық 

еңбегім к�зге ілігіп, одақ басшылығы тарапы-

нан к�ңіл білдіріле бастады. 1952 жылы Жа-

зушылар одағына мүше болдым. А.Нұрқатов 

екеуміздің одаққа мүше болуымызға аға 

жазушылардың (М.�уезовтің) ықыласы 

жайлы бұрын да жазғам. Осы ықылас 1954 

жылы менің Қазақстан жазушылары одағы-

ның съезінде балалар әдебиеті ж�нінде с�з 

с�й леуіме (әуелде қосымша баяндама ретінде 

дайындалған), Жазушылардың Одақтық 

екінші съезіне делегат болып сайлануыма 

себеп болды.

Бұл оқиғалар менің �мірімде айрықша 

із қалдырды. Бұл кезде мен Қазақстан жазу-

шылары ортасында болып, біраз бой үйретіп 

қалғам. �дебиет баспасында, «�дебиет 

және искусство» журналында қызмет істеп, 

одақтың ішкі жұмыстарына араласып, 

басшылардың тапсырмаларын орындап 

үйренгем. Съезд жұмысын дайындау ісіне 

қатыстым. Балалар журналының редакторы 

болып, осы саладағы әдебиеттің жай-күйі 

жайында ой қорыта бастағанымды ескеріп, 

одақ маған съезде балалар әдебиеті жайлы 

қосымша баяндама жасауды тапсырды. Мен 

дайындаған баяндама нұсқасын Одақтың 

басшылары мен Орталық партия комитетінің 

қызметкерлері (б�лім меңгерушісінің орын-

басары Ісламжан Құнанбаев) оқып шықты. 

Бірақ съезд басталар алдында басшылық 

қосымша баяндамалар к�бейіп кетті деп, 

проза, поэзия, драматургия сияқты негізгі үш 

жанрдың дамуына арналған баяндамаларды 

қалдырып, қалғанын жарысс�з есебінде оқу 

қажет деп шешті. Мен алдыңғылардың бірі 

болып балалар әдебиетінің дамуы, жай-күйі 

жайлы с�йлеп шықтым. Кейін бұл с�зім 

(толығырақ, баяндама күйіндегі нұсқасы) 

«�дебиет және искусство» журналының 1954 

жылғы 12-санында басылды.

мен оған мән бергем жоқ-ты. Б�лімнің 

кезекті бір тексерісі шығар деп ойлағам. Жеке 

бір кітапқа немесе жазушы еңбегіне байланы-

сты пікір айтып беруді сұраған �тініштерді 

бұрын да талай орындағаным бар. Сондай бір 

кезектегі шаруа ғой деп қойғам. Мен барғанда 

Бәкең бірден іш тартып: – Е, келдің бе? Дұрыс 

болды. Журнал жұмысымен таныссың, пікір 

жаздың, – деді. Біреулерге телефон соғып 

к�ріп еді. Ешкім табыла қоймады. Б�лім 

меңгерушісі іссапарда екен. Хатшылардың 

ешқайсысы қабылдамайтын болды. Со-

дан барып, Байдабек: – Енді бюроға бір-ақ 

келесің, – деп, келетін күнім мен мезгілін 

айтты. ОК-ның бюросын Жұмабай Шаях-

метов �зі басқарды. Істі Байдабек �лиманов 

хабарлады. – 7здеріңіз білесіздер, – деді 

ол, – «Пионер» журналы жарты жылдай 

редакторсыз отыр. Комсомолдың Орталық 

Комитеті бұл орынға Қирабаев жолдасты 

ұсынып отыр. – Мен ж�нінде қысқаша айт-

ты. – Жұмыспен таныс па, оны игеріп кете 

ала ма? – деп сұрады біреу. – Жұмыспен та-

ныс. Журнал жұмысы ж�нінде пікір жазған, 

– деді �лиманов. Басқа сұрақ болған жоқ. 

«Бекітілсін» деді бәрі бір ауыздан. Жұмабай 

Шаяхметов орнынан тұрып: – Қарағым, жас 

жігітсің. Жұмыс тәжірибең аз. Бастық болған 

соң, қызметкерлерің аз ба, к�п пе, бәрі бір – 

ұжым басқарасың. Қарамағыңдағы адамдарға 

қамқор бол. Іс істете біл. Талап ет. Бірақ 

бастық екеніңді мінезіңмен білдіріп алма. 

Табыс тілеймін, – деді. �кемдей жылы бір 

қамқорлықпен айтты. Партия басшысының 

осы қысқа с�зі менің �мір бойы есімде 

қалды. Менің �зім істеген ұжыммен тіл 

табысып кетуімнің негізі Жұмекең сияқты 

үлкен ағаның қамқор тілеуінде қаланғандай 

сезінем. Бюроға Х.Доспанова қатысқан. – 

Ертең Орталық Комитетке кел, Мәскеуге 

барасың, – деді ол. Мәскеуде мені Ғылым 

академиясында аспирантурада оқып жүрген 

�бутәліп Жұбаев пен Бекет Амантаев күтіп 

алды. Бірінші рет баруым болған соң, соларға 

хабар бергем. Комсомолдың Орталық 

Комитетіне де солар ертіп барды. Онда үгіт-

насихат б�лімінің меңгерушісі қабылдады. 

Ресми ғана әңгіме болды. Тек «Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінде ешкім 

с�йлесті ме?» деп сұрағаны есімде. Мен 

бюроның бекіткенін айттым. Менің бекіп 

келгенім себеп болды ма, қайта ешнәрсе 

жоқ. Ағалы-інілі дос болып, сыйласып �ттік. 

Осы достығымыздан 1958 жылы Мұқанның 

�лімі ғана айырды. «Пионердің» бұрынғы 

редакторы Т�кен �бдірахмановты қызметтен 

босатарда, Комсомолдың Орталық Комитеті 

журнал жұмысы жайлы арнайы қаулы алған. 

Біз енді сол «қателіктерді» қайталамау 

үшін жаңа шаралар қабылдау ж�нінде 

ақылдастық. «Пионердің» әдеби-к�ркем, 

публицистикалық сыпатын сақтай отырып, 

оның оқырмандарының ауқымын кеңейтуге, 

оны пионерлерге ғана емес, жалпы кіші 

және ересек мектеп жасындағы балаларға 

арнап шығару жайын ойластық. Мәскеуде ол 

кезде әр жастағы балалар үшін «Веселые кар-

тинки», «Мурзилка», «Пионер», «Юность» 

деген журналдар шығатын. Біз негізгі 

бағытын пионерлерге арнағанмен, аздап 

басқа жастағы балалардың мүддесін қамту 

мәселесін қарастырдық. Оны Комсомолдың 

Орталық Комитетімен келістік. Журналға 

балаларға арналған әдеби шығармалар, мек-

теп пен балалар �мірі жайлы очерктер, ел 

мен қоғамдағы жаңалықтар, публицистика, 

оқушылар хаттары, балалар үшін танымдық 

маңызы бар басқа да материалдар берілетін 

болды. Мұның бәрі балалардың ой-�рісін 

кеңейтуге, білімін толықтыруға к�мектесетіні 

даусыз еді. Бұл дәуірде балаларға арналған 

азын-аулақ шығармалар болғанымен (оны 

да әдебиеттің белгілі, ересек кадрлары жа-

затын), балалар әдебиеті деп б�ліп атайтын 

үлкен әдебиеттің саласы болмайтын. Мұндай 

әдебиет 50-жылдардан жасала бастады. Ба-

лалар әдебиетін кәсіп еткен арнаулы балалар 

жазушылары туды. Осы процесте «Пио-

нер» үлкен қызмет атқарды. Б.Соқпақбаев, 

С.Сарғасқаев, Қ.Мырзалиев, �.Дүйсенбиев, 

М.Жаманбалинов, Н.Сералиев, М.Гумеров, 

С.Баязитов, Ж.Карбозин, Ж.Смақов, тағы 

басқа балалар үшін жазатын жазушылардың 

алғашқы туындылары «Пионер» бетінде 

басылды. Осы журналда поэзия б�лімін 

басқаратын М.�лімбаевтың �зі де балалар 

үшін жақсы, тапқыр �леңдер жазды. Ара-тұра 

Мұқан марқұм да жазып қоятын. 

Шығармашылығында негізінен жастар 

�мірін к�терген ол тумысы педагог, ұстаз 

адам еді. «Ауыл мұғалімі» деген повесін 

журналға бастырып, кейін кітап боларында 

атын «Алғашқы айлар» деп �згертті. Мұқан 

мен Мұзафарды сағалап, жаңа жаза бастаған 

қағаз беретін. Осы мүмкіндікті пайдала-

нып, мен 50-жылдардың бас кезінде �ткен 

таласты-даулы жиындардың, ел басшыла-

рымен кездесулердің, партия мен комсомол 

ұйымдары пленумдары мен съездерінің 

к�біне қатыстым. Солардың ішінде 1954 

жылы Ж.Шаяхметовті орнынан алып, 

П.Пономаренко мен Л.Брежнев келген 

пленумға, содан сәл кейін �ткен Қазақстан 

Компартиясы съезіне қатысқаным есімде. 

Пленум Ж.Шаяхметовті І хатшылықтан бо-

сатып, бірақ бюроның құрамында қалдырды. 

Ол бюро мүшесі ретінде бұрын істеген 

жұмысы жайлы съезде баяндама жаса-

ды. Съезден соң оны Оңтүстік Қазақстан 

обкомына І хатшы етіп жіберді. Үлкен 

партиялық газет-журналдар редакторла-

рымен бірге жүру үнемі пайдалы да бола 

бермейді. Солармен бірге бір рет Орталық 

Комитеттің бюросына түскенім де бар. Мен 

«Пионерге» барғаннан бірер жыл �ткен соң 

Орталық Партия Комитетінің іс басқармасы 

редакциялардың гонорарды жұмсау тәртібін 

тексерді. Тексеру қорытындысымен алдын 

ала таныстыру болған жоқ. Мәселе бірден 

бюроға шығарылып, барлық редакторларды 

сонда шақырды. Іс басқармасының бастығы 

Артомонов хабарлама жасады. Оның айтуы 

бойынша, газет-журнал редакцияларының 

барлығы да гонорарды үнемдемейді, 

қалауынша «үлестіреді», редакторлардың 

�здері де к�п гонорар алады. Мұндай кінәні 

алдымен партиялық журналдарға – «Комму-

нист Казахстана», «Қазақстан Коммунисіне» 

артты. Басқалардың да кінәсі азды-к�пті 

айтылып жатты. Маған «суреттерге гона-

рар т�леу жүйеленбеген, редактор қандай 

сумма қойғысы келсе, соны қояды» деген 

айып тағылды. Мысалға бір-екі суретке 

қойылған гонарарды к�рсетіп, «дүкенде 

ол заттар суретінен әлдеқайда арзан» деп 

түйді. Бюроны Орталық Комитеттің ІІ хат-

шысы И.Афонов басқарып еді. Ол біртіндеп 

редакторларды жауап беруге шақыра ба-

стады. Екі-үш адамнан кейін: – Где това-

рищ Кирабаев, а ну-ка расскажите, как вы 

между собой распределяете гонорар, – деп 

қойып қалғаны. Қысылып отырғам. Мұндай 

талқылауға бірінші түскенім. Оның үстіне 

Орталық Комитеттің бюросы. Қысылғанмен 

жан қала ма, �зімді �зім ұстап тұрдым да, 

бірден Афоновтың �з с�зін �зіне қайталап: 

алмады. 1953 жылдың 12-15 сәуірінде 

Ғылым академиясында �ткен қазақ эпосына 

арналған пікірталас осы айтылғандардың 

жалғасы еді. Мұны Академияның сол кездегі 

президенті Д.Қонаев ашып, қазақ батырлық 

эпосы ж�нінде М.Ғабдуллин, тұрмыс-

салт дастандары жайлы М.Ақынжанов ба-

яндамалар жасады. Бұл баяндамалар да 

қазақ эпосын қаралап, оларда қазақтың 

ескі феодалдық �мірін асыра мадақтау бар 

екенін «дәлелдегенсіп», оларды зертте-

ген ғалымдарды айыптауға к�шті. Тағы да 

М.�уезов алдыңғы нысанада тұрды. Сол 

кездегі сынның М.�уезовке қадалғаны сон-

ша, оның тіпті І-дәрежелі Сталиндік сыйлық 

алып, әлемнің к�п тілдеріне аударылып 

кеткен «Абай» романы туралы қалыптасқан 

пікірді қайта қарау талабы да болмай қалған 

жоқ. «Правда» газетінде басылған (13 қаңтар 

1953 жыл) П.Кузнецовтың «Сынау орны-

на мадақтау», «Казахстанская правдада» 

жарияланған « М.�уезовтің романы туралы» 

редакциялық мақалалар �уезов романының 

бағасын кемітуге тырысты. Алдыңғы мақала 

М.�уезов пен С.Мұқанов шығармашылығы 

туралы зерттеу кітаптар жазған З.Кедрина 

мен Т.Нұртазинді сынау орнына мадақтау 

айтты деп кінәласа, соңғы мақала «Абай» 

романынан қателіктер (саяси, ұлтшылдық) 

іздеуге ұмтылысымен ерекшеленеді. Осын-

дай таластар, айыптар негізінде М.�уезов 

«буржуазиялық ұлтшылдық қателері 

үшін» уни верситеттен, академияның Тіл 

және әдебиет институтынан жұмыстан 

шы ға рылды, Академия президиумының 

құрамынан босады. 

Жазушылар одағында «Правданың» 

мақаласын талқылауға арналған екі жиналыс 

�тті. �уелгі жиналыста Т.Жароков баяндама 

жасап еді, оның баяндамасы басшылықтың 

к�ңілінен шықпай (М.�уезовті сынау ор-

нына мақтады деп), жиналысты таратып 

жіберді (17 ақпан 1953). Бір жетіден кейін 

23 ақпанда одақтың президиумы қайта 

жиналып, �.Жаймурзиннің баяндама-

сын тыңдап, мақаланы қайта талқылады. 

Бұл жолы Т.Жароковты қайта с�йлетіп, 

оның аузымен М.�уезов пен С.Мұқановты 

с ы н а т у ғ а  т ы р ы с т ы .  О л а р д ы ң  к е й б і р 

қайшылықтарын айта отырып, Тәкең с�зін 

к�бінесе Мұхтар шығармаларының сыншы-

ларын (Т.Нұртазин, З.Кедрина, А.Нұрқатов) 

сынауға құрды. С�йлеушілердің к�бі со-

лай етті. Жазушылардың «қателіктерін» 

к � р с е т п е й ,  м а д а қ т а д ы  д е п  с ы н а д ы . 

Жазушылардың �здері де сыншыларына 

риза еместігін айтты. Ал мақаланың негізгі 

к�здегені – жазушыларды сынату еді. Міне, 

институт бітіріп, жаңа жұмысқа іліге бастаған 

тұста мен к�рген, куә болған Қазақстандағы 

әдеби-шығармашылық жағдай осындай 

еді. Мен солардың бәріне дерлік қатысып 

тыңдадым. Қасым ж�ніндегі бір мақаладан 

соң ойланып қалып, бұл науқандарға 

қатыспадым. Тек тыңдаушы, к�з алдым-

нан �ткізуші болдым. К�п нәрсені аңдауға, 

қайта ойлануға тура келді. Біздің партиялық 

сеніміміздің қайда алып бара жатқанын 

аңғарғандай едік. Оның �зі де бір мектеп 

болды. 1952 жылы тамызда мен жұмысымды 

�згерттім. Комсомолдың Орталық Комитеті 

мектеп оқушыларына арналған «Пионер» 

атты журналға редактор етіп шақырды. 

Менімен с�йлескен Орталық Комитеттің 

идеология ж�ніндегі хатшысы Сағындық 

Кенжебаев ой-�рісі кең, жағдайды жақсы 

білетін, интеллигенциямен байланысы 

мол, беделді азамат боп шықты. Бәрімізді 

біліп, жазғандарымызды оқып жүреді екен. 

�дебиет мәселелері жайлы пікір алысты. 

Сол тұстағы ұлтшылдық іздеген науқанға сын 

к�зімен қарайтынын жасырған жоқ. «Ұлттық 

интеллигенцияға бір сын болып тұр ғой» деді. 

Науқанды қоздырып отырған ағайындарға, 

арызқойлыққа наразылығын ашық айтты. 

«Шынын айтайын, – деді ол. – Біз бұл 

жұмысқа сізден бұрын Зейнолла Қабдоловты 

шақырып едік. Ол кісіні бекітуге Мәскеуге, 

«¦ »

М
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Жанмен жасар бірге, 

Тоқтамай соғар бір де.

(Жүрек)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

?зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Бұл піл ұмтылды, 

Ол піл 

Бұл пілге ұмтылды.

Бір піл іркілді,

Бұл піл іркілмеді.

?лемдегі ең биік мешіт Дубайдағы 
т>бесімен к>к тіреген биік үйдің үстінде 
салынған. Ғимараттың биіктігі 800 
метрді құраса, ондағы мешіт 600 метр 
биіктікте орналасқан. 

Ал бұған дейін 77 қабаттан тұратын 

ең биік мешіт – Сауд Арабиясының 

аста насы әр-Риад қаласында орна-

ласқан.  Мешіт жерден 180 метр 

биіктікте салынған. 

�лемдегі ең биік тау – Гималай, 

оның биік шыңы – Джомолунгма (Эверест) шыңы. Оның 

биіктігі – 8850 метр. Қытай аумағында орналасқан. Тауды 

ең бірінші �лшеген – Жорж Эверест.  

�лемдегі ең биік ғимарат Дубайда орналасқан. Біріккен 

Араб �мірлігінің президенті шейх Халифа бен Заид 

ән-Нахайанның құрметіне «Бурж Халифа» деп аталған 

нысанның биіктігі 825 метрге жетеді. �лемдегі ең биік және 

ең к�п қабатты құрылыс саналады. 

�лемдегі ең қымбат қонақүй – Дубайдағы «Bur Аl Arab» 

қонақүйі. Ондағы бір күн түнеу үшін ең т�менгі баға – 770 

еуро, ең қымбаты – бір түн үшін 7700 еуро. 

�лемдегі ең қымбат кітап – ұлы суретші Леонардо де 

Винчидің «Лестерский кодекс» атты еңбегі. Суретші 1506-

1510 жылдары айналасындағы табиғаттағы �зі байқаған 

құбылыстарды жазып отырыпты. Бұл кітапты атақты мил-

лиардер Билл Гейтс аукционда 31 миллион долларға сатып 

алған. 

�лемдегі ең қымбат картина – Питер Рубенстің «Сәби-

лерді азаптау» полотносы 2002 жылы 73,5 миллион еуроға 

сатылған. 

Дүниежүзіндегі ең қымбат сауда маркасы – Coca-Cola. 

Оның құны 68,9 миллиард долларды құрайды, бұл дегенің – 

сол сусын фирмасының 60 пайыздық құны деген с�з. 

Канадада радиодан берілетін әрбір бесінші ән Канада 

сазгерінікі болуы шарт. Нью Брунмвикте к�шеде к�лікпен 

жүруге қатаң тыйым салынған. Ел астанасы Оттавада 

жексенбі күні балмұздақ жеуге болмайды. 

Данияда әрбір к�лік жүргізуші к�лігін оталдырып, жүріп 

кетпес бұрын жан-жағын байқауы керек. Сонымен қатар 

к�ліктің астында біреу-міреу жатпағанына к�з жеткізуі 

шарт.

Суда тіршілік ететін аңдардың мал-
ти білуі әркімге-ақ аян. Ал құрлықта 
тіршілік ететін жануарлар кенеттен терең 
суға тап болса, қандай әрекет жасар еді?

Алғашында судан сескенгенімен, 

есек, жылқы басын судан жоғары 

к�теріп алып, т�рт аяғымен әжептәуір 

малтиды. Мысықтың баласы суда 

нашар жүзсе де ересек мысық суда 

жақсы жүзе алады, тіпті сүңги алатын 

к�рінеді. Алып тұлғалы пілдер де суда 

жақсы малтиды. Құрлықта тіршілік ететін сүт қоректілердің 

ішіндегі ең жүзгіші ит екен. Ол суда еркін жүзіп, онда 

ұзағырақ болуды қалайды. Тіпті басын бір жағына бұрып 

алып, құлаштап малти алуы иттің суда малтығыштығын 

аңғартады.

Құрманғазы атындағы 
Қазақ ұлттық кон-
серваториясында XΙ 
пәндік студенттік 
олимпиадасының 
«Дәстүрлі ән», «Жыр-
шылар» номинациялары 
бойынша республика-
лық байқау >з мәресіне 
жетіп, жеңімпаздар 
анықталды. 

Аталған сайыс Қазақстанның халық артисі Ғарифолла Құрман-

ғалиевтің туғанына 110 жыл және ҚР еңбек сіңірген артисі Жәнібек 

Кәрменов тің туғанына 70 жыл толуына орай �ткізіліп, ас та намыздағы 

Қазақ ұлттық �нер университеті мен Т.Жүргенов атындағы Қазақ 

ұлттық �нер академиясының, Қазақ мемлекеттік Қыздар педа гогикалық 

университеті және Х.Досмұхамедов атындағы университетінен 28 сту-

дент қатысып, бақ сынады. 

Додада нағыз жүйріктер таңдалып, Құрманғазы атындағы ҚҰК-

ның студенті, жыршы Ерсейіт �лиев 1-орынға, Х.Досмұхамедов 

университетінің студенті Айбек Қабыланбек және Нұр-Сұлтан 

қаласындағы 7нер университетінің студенті Есбол Қуанбек 2-орынға 

ие болды. Ал 3-орынды консерватория студенттері Бек Нұриддин мен 

Диана К�шербаева, астанадан Нұрәлі Есхат есімді студенттер иеленді. 

Лауреат атанған жас талапкерлер �здерінің әншілік, жыршылық 

қырларын жақсы к�рсете білді. 

Байқауға Ардақ Исатаева, Ұлжан Байбосынова, Тілеулес 

Құрманғалиев, Ерболат Шалдыбеков сынды елімізге белгілі әнші, 

жыршылар т�релік етті. Айта кетейік, пәндік олимпиада жыл сайын ҚР 

Тұңғыш Президенті – Елбасы Қорының қолдауымен ұйымдастырылып 

келеді. 

Күнқожа ИСЛАМҚОЖАҰЛЫ, 
Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық 

консерваториясының оқытушысы

Бәрі КСРО мен АҚШ-тың «қырғи-қа-

бақ соғысынан» баста лған. Жерде атом 

қаруымен, ғарышта космос кемелерімен 

теке тірес басталғалы бірталай уақыт �ткен. 

Бәйге, бәсеке ғарышқа шығып алған. �лем 

екі державаның сойқан қаруларынан ішін 

тартып, үреймен ұйықтап, қорқынышпен 

оянатын. АҚШ Шаттл ғарыш кемелерінің 

бірін ұшырып, екіншісін қондырып жатқан 

кез. Яғни ғарыш кемесі бұрын орбитаны 

айнала ұшып, космонавтар мен астронавтар 

тапсырма орындаған соң капсуламен Жерге 

қонып жататын. Бит терісінен биялай тігетін 

бизнес билеген АҚШ артық шығынға бара 

ма? Ғарыш са ласының ға лым дары ен ді 

космос кемелерін мұхитқа батырмай жер-

ге қондырып, оны қайыра жамап-жасқап 

ұшырып,шығындарын шақтаған сияқты.

КСРО-да қала ма? «Боран» бағдарла-

масын жасап, ұшырып к�рді.Бір-ақ рет. 

Сол «Боран» ғарыш музейінде тұру керек. 

Ғарышта космос станциясын �з үйіндей 

пайдалану идеясы �ткен ғасырдың 60-шы 

ж ы л дарының соңы 70-шы ж ы л дардың 

басында КСРО ғалымдарының ұшқыр қия-

лынан 80-ші жылдары жүзеге асты. КСРО 

жетісіп тұрмаған. Экономикасы АҚШ-пен 

жарыста болдыруға айналған. Билік басына 

М.Горбачев келіп, тұралаған КСРО-ны одан 

әрі титықтатқан шақ. Космос кемелерін 

жасап, ұшырып-қондыратын ға лымдар 

екі жарылады. Бірі – АҚШ сияқты «Бо-

ран» бағдарламасын, екінші жағы – ғарыш 

станциясын жасауды ұсынады. Сол кездегі 

СОКП Орталық Комитетінің осы саланы 

�ргізіп, жаятын хатшысы, Саяси Бюро 

мүшесі Г.Романовқа ғайыптан тайып, ғарыш 

станциясы туралы ұсыныс жетеді. Алдын-

да Ленинград обкомын басқарған ол бар 

беделін салып «Мир» станциясын жасауға 

«батасын» береді. Не керек, СОКП XXVII 

cъезіне шейін жоба жасалып, к�кте ұшып 

жүруге тиіс. Партия айтты – бітті. Орын-

далады. КСРО-ның 20 министрлігі мен 

ве домствосы жабылып, он-он бес жылдың 

мұғдарында станцияның негізгі сүйегі 

– базалық блогы 1986 жылы 20 ақпанда 

орбитаға шығарылады. 7зіміздің Байқоңыр 

Сәуір айының 10-ы мен 13-і ара-

лығында Ж.Аймауытов атындағы 

Павлодар облыстық қазақ музыка-

драма театры гастрольдік іссапар-

мен Алматы қаласына келеді.

Шығармашылық сапарға 

орай театрсүйер қауымды 

10-сәуірде Ғазиз Ештанаев пен 

Райхан Ыбыраеваның «�біл-

мансұр, Сабалақ, Абылай» тарихи 

драмасына;

11-сәуірде Қанат Жүнісовтың 

«Ғашықтар хикаясы» комедиясы-

на;

12-сәуірде Рахымжан 

Отарбаевтың «Ғасыр қасіреті 

 драмасына;

13-сәуірде «Дель арте» сти-

лін дегі Карло Гольдонидің 

 «Ве неция лық егіздер» комедия-

сына шақырамыз. Қойылым 

симфониялық оркестрдің сүйе мел-

деуімен �теді.

Елбасының «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласына орай кіш кен-

тай к�рермендерімізге жас дра-

матург �лібек Байболдың «Жеті 

ойыншықтың жеңісі» ертегісін 

ұсынамыз.

7тетін орны – Ғ.Мүсірепов 

атын дағы Қазақ  мемлекеттік 

академия лық балалар мен 

жас�спірімдер театры.

Рухани азық алғыңыз келсе, 

театр да жүздесейік!

Ғылым жер климатының >ткендегі 
>згерістері туралы к>п мәлімет жинады, 
бірақ осы >згерістердің се беп тері туралы 
нақтылы ештеңе айта алмайды.

Жердің күллі тарихында климат 

әлденеше рет �згергенін және тұтас-

тай алғанда к�птеген миллион жыл-

дар бұрын ол едәуір жылы болғанын 

дәлелдеген нәрсе деп айтуға болады. 

Алайда соңғы бірер миллион жыл 

к�лемінде кем дегенде т�рт мұз дәуірі 

�тіп, солтүстік жарты шардың орта ендіктерінде климатты 

едәуір суытты. Ол кездері температура аралығы кезеңдерінде 

температура бірнеше градусқа жоғарылап отырды – 

алғашқы мұз дәуірінің аралығы кезеңінде ол қазіргі мәнінен 

бірнеше градус т�мен болғанымен келесі екі аралық кезеңде 

бұдан бірнеше градус жоғары болды. Мұз дәуірлерінде 

солтүстік жарты шардың поляр және қоңыржай ендіктерінің 

едәуір жерін мұз басып жатты, ал мұздан босаған жерлердегі 

климат қазіргісінен едәуір қатал және құрғақ болған. 

Әлемде талай қызық бар

Суда малти ала ма?

Табиғат сыры 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Ең...ең...

Жануарлар әлемі

Жер климатының өзгерісі қандай?
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ANA TILI

К Ө Ң І Л А Ш А Р

космодромынан «Протон» ракетасы арқылы 

жеті қат к�кке жол тартады.

Станция отсектерімен, модуль дерімен 

толық құрастырылып біткенде салмағы 124 

тонна, ұзындығы 19 метр, ені 31 метр, адамдар 

тұра алатын космос «пәтерлері» 376 текше 

метр болған. КСРО-ны (Ресей) қосқанда 

12 мемлекеттің 104 космонавты мен астро-

навты «Мир» станциясында түнеп, тәжі-

рибе �ткізіп, ұшып барып қайтқан. Бәрі дін 

аман оралған. Тұңғыш ұшып барып, ғарыш 

«пәтерінің» қызығын к�рген – Л.Кизим мен 

В.Соловьев. В.Соловьев осы станцияны құ-

рас  тырып, жасаушы үлкен ғалымдардың бірі.

1991 жылға қарай КСРО-ның басынан 

бақ тайып, алып мемлекеттің экономикасы 

да, саясаты да қаусауға шақ қалған. Қазір 15 

мемлекет болып отырған одақтас республи-

калар орталықтан енші сұрап, ер-тоқымын 

мойнына алып тулап жатқан киын кез. Дәл 

осы сәтті �те ұтымды пайдаланған Қазақ 

КСР Прези денті Н.Назарбаев ғарышқа 

қазақты ұшыру мәселесін шешеді. Бұған 

космодромның Байқоңырда салынуы та-

разы басын бізге аударып, қазаққа қырын 

қарайтын М.Горбачев амалсыз келісімін бер-

ген тәрізді. Сонымен, қазақтың маңдайына 

А л ла жазған Кеңес Одағының Батыры, 

әлемдегі теңдесіз он сынақшы-ұшқыштың 

(ас) АҚШ-тағы тізімінде үшінші болып 

жазылған Тоқтар �убәкіровтің «Мир» стан-

циясына ұшып барып қайтуы шешілген. 

Тоқтар ағамызға дейін бұл станцияға 12 

экспедиция барып қайтқан. Рет саны – 

13. Еу ропа, Ресей және басқа ел дердің 

халықтары жақсы ырымға баламайтын 13-

ші экспедициямен Т.�убәкіров, А.Волков, 

австриялық Ф.Фибек 1991 жылы 2 қазанда 

жер тартылысын жеңіп, ғарыштағы «Мир» 

станциясына аман-есен жеткенін тікелей 

эфирде к�ргенбіз. Тоқтар ағамыз жай ту-

рист болып бармай, Арал теңізін ғарыштан 

бақылап, экологиялық апат тың аз-ақ алдын-

да тұрғанын зерттеп, басқа да тәжірибелер 

�ткізіп қайтқаны белгілі.

КСРО-ның космонавттарды наградтауда 

�з рәсімі болған. Ғарышқа неше рет ұшса, 

сонша рет Кеңес Одағының Батыры атағын 

берген. Мұндай космонавт 34 екен. Ал бұрын 

Батыр атағы болса, ұшып келгенде тағы 

осы жоғары марапат берілген. Екі мәрте 

алған Г.Береговой екен. Ол соғыстан Батыр 

жұлдызын алып қайтқан. Тоқтар �убәкіров 

те ғарышқа ұшпай тұрып, сынақшы-ұшқыш 

кезінде Кеңес Одағының Батыры атанған 

(1988 жыл). М.Горбачев осы дәстүрді бұзып, 

Тоқтар ағамызға Октябрь Революциясы 

орденін беріп, Желтоқсан к�терілісін кешпе-

ген. С�йтіп, рет саны бойынша КСРО-ның 

72-космонавты Тоқтар ағамыз бен қазақ 

халқының назасы оқтай тиген болу керек. 

Ек і айдан кейін КСРО тарап, қазақ елі 

Тәуелсіздігін жариялады.

Қазір ғарышқа а дамның ұш у ы А ме-

рика құрлығына сапарлап қайту сияқты 

етіміз үйренген шаруа болып қалды. А л, 

шын мәнінде, «Мир» станциясы – адамзат 

баласының ғарышты игерудегі үлкен белесі. 

Бұл екі бүктеліп жатып, орбитада Жер пла-

нетасын айналып келу емес. Осы үйдегідей 

�мір сүріп, кәдімгідей зерттеу жұмыстарын 

жасау мүмкіндігі бар. Станцияда ұзақ тұрып 

қайтқан, қысқа қайырым сапарлап келген 

ғарышкерлер «Мир» станциясын екінші 

үйіне балайды. Станцияға бес рет барып 

қайтқан В.Соловьев немесе ең ұзақ 437 тәулік 

мекендеген В.Поляков, �зіміздің Т.�убәкіров 

пен Т.Мұсабаев, басқаларының бәрі стан-

цияны ғарыштағы �з «пәтерлеріне» теңейді. 

Т.Мұсабаев бір сұхбатында станцияда шағын 

ғана моншаға шейін барын, бір ғарышкердің 

�зімен бірге шабынатын сыпырғышқа дейін 

алып барғанын айтқан.

1995 ж ы лға қарай Ресей, тәуелсіздік 

алған жас мемлекеттер ғарыштағы стан-

ция түгілі, жердегі күнк�ріске қина лып 

қалған. Содан КСРО тарағанша құпия бо-

лып келген станцияға шетелдіктерді ұшыру 

басталады (1995 ж.). Франция, Жапония, 

Канада, Австриямен қатар Сирия, Ауғанстан 

сияқты мемлекеттердің де азаматтары осы 

станция арқылы ғарышқа барып қайтқан. 

Қаржы тығырығынан «Энергия» корпора-

циясы осы шетелдіктерді ұшыру арқылы 

шығып отырған. �рине, бұның ішінде біздің 

Байқоңыр космодромының да үлесі бар. 17 

коммерциялық экспедиция бір миллиард 

долларға жуық қаржы тапса, ғарыш станция-

сында тауарларды жарнамалау екі миллион 

долларға жуық ақша құйған.

Ақауланған станцияны мұхитқа құлатар 

а лдында осы к үйінде сатып а луға Иран 

ұсыныс жасайды. Иран прези денті М.Хатами 

стан цияны қан шаға бағалағаны белгісіз. Ре-

сей «Мирді» сатпайды. Бәлкім, «Иран әскери 

мақсат қа пайдаланады» деп қауіптенген 

шығар.

Сонымен, «Мир» станциясын мұхитқа 

құлатар алдында қарсы шыққандар да аз 

болмаған. Ғарышкерлердің �зі Б.Ельцинге 

хат жазып, станцияны алып қалуды сұрайды. 

Т.�убәкіров те сол хатқа қол қойғанын бір 

сұхбатында еске алғанын естідім. Ақыры 

«Мир» И.Тургеневтің «Муму» әңгімесіндегі 

Му м у си я қ т ы су ғ а бат ы ры л д ы. �деби 

кейіпкер «Герасимнің қолымен».

***

«Мирдің» орнын Халықаралық космос 

станциясы басты. Ғарышкерлер жеті қат 

к�ктегі «пәтерлеріне» барып қайтады. Менің 

ақылым жетпейтіні – жұмыр жерде бір-біріне 

санкция жариялап, дүрдараз болып қалған 

Ресей мен АҚШ ғарышта ті л табысады. 

Ғарышкерлері бір үйдің бірге туған бауыр-

ларындай айлап, жылдап тату �мір сүреді. 

Мүмкін бір Жаратушыға жақындағаннан ба?!

Мағауия СЕМБАЙ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

ТАҢҒАЖАЙЫП ДҮНИЕ 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС ӨНЕР

Ғарыштағы «пәтер»

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ТҰРҒЫНДАРЫ 
ЖӘНЕ ҚАЛА ҚОНАҚТАРЫ! 

Әншілер мен 
жыршылар байқауы

Әлемдегі тұңғыш «Мир» ғарыш станциясы 
ХХ ғасырда жасалып, ХХІ ғасыр басталған 
бетте 2001 жылы 23 наурыз күні Тынық 
мұхитына құлады. Анығында мұхиттың 
кемелер жүзбейтін Перу мен Жаңа Зелан-
дия арасындағы ресми емес  тілде ғарыш 
кемелерінің «қабіріне» айналған аумаққа 
құлатылды. Басында бес жылға ұшуға 
жоспарланған станция әуелі КСРО-ға, одан 
кейін алып империяның мұрагері – Ресей-
ге 15 жыл қызмет атқарыпты.


