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Қазақ тілі – мемлекеттік тіл. Бұл қағида заңды құқыққа ие. 1993 жылғы 28 
қаңтарда қабылданған «ҚР Конституциясының» алғашқы нұсқаның 8-бабын-
да: Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Орыс тілі ұлтаралық 
қарым-қатынас тілі болып табылады (4-бет)  делінген. Кейін бұл бап өзгертіліп 
(7-бап): «1. Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік тіл – қазақ тілі. 2. 
Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті өзін-өзі басқару органдарында орыс тілі 
ресми түрде қазақ тілімен тең қолданылады (Астана, 2008. 7-бет)» делініпті. Со-
дан бері ширек ғасырдан астам уақыт өтті. Қазақ тілі әлі күнге дейін мемлекеттік 
тіл деңгейіне шындап көтеріле алмай келеді.

Шәкәрім бабамыз: «Бұл ән 
бұрынғы әннен өзгерек» дейтіндей, 
бүгінгі мерекенің – Қазақстан 
халқы бірлігі күнінің де өз орыны, 
өз ерекшелігі бар.
Тағдырдың жазуы, Қазақ елінде 
байырғы тұрғындар – қазақтармен 
қатар бірнеше ұлт өкілдері өмір 
сүруде. Қазақстан оларға да 
бөтен емес. Өз елі, өз Отаны са-
найды. Солай болу керек-ақ. 
Себебі біз ортақ мақсат, ортақ 
мүдде жолында тіршілік етіп 
жатырмыз. Біздің көздегеніміз – 
Отанымыздың одан әрі гүлденіп, 
көркеюіне тамшыдай болса да 
үлес қосу. Қазақстанымызды өзге 
елдерден кем қылмау, керісінше, 
дүниежүзіндегі ең алдыңғы 
қатарлы, жетілген, өсіп-өркендеген 
мемлекеттердің қатарына қосу. 

әдеби тіліміз қалыптаспай, оның шек-
шегарасы айқындалмай отыр. Мұны бы-
лай қойғанда, қазақ тілі әлі нормаланып, 
жүйеленіп біткен жоқ. Оны реттейік, 
нормаға түсірейік, басқа елдер құсап біз 
де әдеби тілімізді қалыптастырайық деп 
жүрген тиісті институттың ғалымдарын 
да к!ріп жүргем жоқ... Бұған кінәлі 
– бірінші кезекте біз, яғни қазақ тіл 
білімінің  мамандары. Бәріміздің доктор, 
кандидат деген ғылыми дәрежелеріміз, 
академик, мүше-корреспондент деген 
таудай атақтарымыз бар. Оқулықтарды 
ж а з а т ы н д а р  д а ,  о р ф о г р а ф и я л ы қ , 
түсіндірмелі,  екі  т ілдік (аударма) 
с!здіктерді түзейтіндер де солар. Бірақ 
біз жан қинағымыз келмейді. Зерттеудің, 
ізденудің азабын бастан !ткізуден 
қашамыз.  Мүмкін олар еңбектері 
бағаланбайтын, жалақылары аз болған 
соң солай істейтін шығар?!

Аталған мәселеге тереңірек үңілу 
үшін, алдымен «тілдік норма дегеніміз 
не?» дегенге тоқталайын. Қазақ тіліндегі 
тілдік норма жайында алғаш с!з еткен 
және оған толығырақ тоқталған ғалым 

Не нәрсенің де қайтарымы бол-
ғаны жақсы. Елдегі этнос !кілдері 
жа салып отырған қамқорлық жердің, 
елдің иесі саналатын қазақ ұлтының 
!здеріне деген ыстық ықыласы, адал 
пейілі екенін сезінгендері абзал. 
Қазақтың жүзі жарқын, к!ңілі тоқ 
болса басқалардың да сағанағы сарқ, 
қағанағы қарқ. Олай болса қазаққа 
қатысты мәселелерді шешуде !зге де 
ұлт !кілдері бірлесе ұмтылса бұдан 
ешқайсысының да шыққан т!бесі ала-
сармайды. Қайта мерей-мәртебелері 
бұрынғыдан да арта түседі.

Осы ретте жақында !зіміз сүйініш 

танытқан игі бастаманы тілге тиек 
еткіміз келеді. Талдықорғандық 
әріптесіміз, облыстық «Огни Алатау» 
газетінің редакторы, ұлты  шешен 
Атсалим Идиговтың жергілікті га-
зетте «Кәнекей, қазақ тілін бірге 
к!терейік!» деген мақаласы жарық 
к!рді. Мақаланы оқып отырып, 
автордың қазақ тілінің еліміздегі 
орнын жете түсінетіндігін, жалпы 
елдегі бейбіт !мірді, тыныштықты 
қолдайтын азамат екендігін аңғардық. 
Мақаладан кейбір үзінділер келтіре 
кетейік. «Нұрсұлтан 5бішұлы үш 
тілділікті айтқанда қазақ тілі әлгі 

үшеуінің бірі ғана емес, ерекше 
мәртебесі бар тіл екенін әрдайым ай-
тып келеді. Оның халықты біріктіруші 
және үйлестіруші күші бар. Бұл 
шын  дық. Мәселен біз, 18 миллион 
қазақстандық, күнде таңертең қа-
зақша: «Қайырлы таң!» деп аманда-
сып жатсақ бір-бірімізді бұрынғыдан 
да жақсы түсініп, туысқан адамдай 
жақын тартып кетер едік. Қазақша 
айтқанда, бір-бірімізге бауырдай 
жақын болатынымыз хақ». Айта-
ды ғой: «Қазақ қазақпен қазақша 
с!йлессін!» деп. Мен басқаша айтар 
едім: «Қазақстандық қазақстандықпен 

қазақша с!йлессін!». Алла бұйырса 
осыған жетеміз! «Мемлекеттік тіл 
– біздің тіл! Біз сыйламасақ кім сый-
лайды? Біз қорғамасақ кім қорғайды. 
Біз сақтамасақ кім сақтайды?» Бұл 
келтірілген үзінділер қара әріппен 
қазақша жазылған.

Міне, нағыз отандастың с!зі!
Елге жаны ашитын, арамыздағы 

татулыққа, ынтымаққа мүдделі жан-
ның жүрегі осылай соқса керек.

Елдің бірлігі – ең асыл қазына. 
Осы асылымыз бұрынғыдан да жай-
нап, жарқырай берсе нұр үстіне нұр.

Ырыстың мерейі – бірлік.

– филология ғылымының докторы, про-
фессор М.Балақаев екен. Ол кісі !зінің 
«Қазақ әдеби тілі және оның нормалары» 
(1984) деген еңбегінде осы мәселеге бай-
ланысты не деді екен, дәйекс!зге кезек 
берелік: «Тілдік норма дегеніміз – тілдік 
бірізділік. Тіл материалдарын нормалау 
– оларды белгілі бір тәртіп, заңдылыққа 
бағындыру деген с!з» (138-бет); «5деби 
тіл – белгілі дәрежеде тәртіптелген, 
жүйеленген тіл»  дейді  профессор 
М.Балақаев сол кітаптың 140-бетінде. 
«5деби тіл және тілдік норма бірінсіз 
бірі болмайтын, бір бүтіннің екі жағы 
сияқты» (141-бет) деп нақтылайды тағы 
да ол кісі.

К!ріп отырсыздар, тілдік норма 
дегеніміз – әдеби тіл, әдеби тіл дегеніміз 
– тілдік норма.  Яғни әдеби тіл – нормаға 
түскен тіл. Олай болса, тілдік нор-
ма – «қазақ тілінің қара қазанында 
қайнап», «әбден қалыптасқан», «тұ-
рақталған»,  «орныққан», «талғап, 
таңдап қолданылып, үйреншікті, дағ-
дылы болып кеткен», «сұрыпталған» 
(тәртіпке түскен), «тілдік жүйенің 
заңдылықтарына сай келетін», «қоғам 
қабылдаған», «жалпыға бірдей ортақ» 
(«жалпы халықтық қолданысқа түскен»), 
«жүйелі», «бір ізді» («жұрттың бәрі 
бір қалыпта жұмсайтын»), «жиі қол-
данылатын», «мағыналық жағынан 
дифференцияға түскен» тілдік элемент-
тер (к!рсетілген кітап, 138-151-бб.). 

(Жалғасы 4-бетте)

Бірлі-жарым болмаса мемлекеттік 
қызметкерлер де таза қазақ тілінде 
с!йлеп жүрген жоқ. Қазақстандағы 
!зге ұлт, ұлыс !кілдері түгіл, !зіміздің 
қандастарымыздың біразы тек орыс 
тілінде ғана с!йлейді. Оларға «Неге 
қазақша с!йлемейсің?» десең, «Мен 
заңды бұзып жүрген жоқпын. Консти-
туциямызда орыс тілі ресми түрде қазақ 
тілімен тең қолданылады» деген жауап 
береді. Сонымен, аузыңды жабасың.

Түрлі деңгейдегі билік !кілдері 
мемлекеттік тіл – қазақ тілінің деңгейін 
к!теру үшін арнайы қаулы қабылдамай-
ақ қойсын, қаржы б!лмей-ақ қойсын 
(б!лінген қомақты қаржы бостан-
босқа желге ұшып кеткен жоқ па!), тек: 
«Мемлекеттік тілді білмейтін адамдар 
мемлекеттік қызметте істемейді» деген 
талап қойып, сол талап қадағаланса, 
мемлекеттік қызметкерлердің бәрі қа-
зақша с!йлеп, қазақша жазып кетер еді.

Мемлекеттік тілдің әлі күнге ойда-
ғыдай орындалмауының екінші себебі – 
зиялы қауым !кілдері тарапынан да тиісті 
к!ңіл б!лінбей келеді. 5лі күнге дейін 

ӘДЕБИ ТІЛІМІЗ 
қалыптасып болды ма? 

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

БҮГІН – ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНЫҢ БІРЛІГІ КҮНІ

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ BASQOSÝ

Қ а з а қ  –  б а у ы р м а л  х а л ы қ . 
Мұны тарих та талай рет дәлелдеді. 
 Ста линдік қуғын-сүргін кезінде жер 
аударылған сан халықтың !кілдерін – 
поляктарды, кәрістерді, шешендерді, 
немістерді... бауырына басып, па-
налатты. Eзі аш құрсақ отырса да, 
қолындағысымен б!лісті. Бұл жақсы-
лық ұмытылмауы тиіс.

Қазақтың !згеге, б!тенге жана-
шырлығы әлі де жалғасуда. Соның 
бірі әрі бірегейі ретінде әлемде 
баламасы жоқ саяси құрылым – 
Қазақстан халқы Ассамблеясын 
айтуға болар. Бұл еліміздегі әрбір 
ұлт !кілінің мүддесін қорғайтын 
қоғамдық бірлестік. Ассамблеяның 
басты ерекшеліктерінің бірі – елі-
міздің жоғары заң шығару орга-
ны – Парламентте этностық топ-
тар мүдделерінің кепілді !кілдік 
етуін қамтамасыз ету. Қазіргі күні 
Парламент Мәжілісіне Ассамблея-
дан сайланған депутаттар елдегі 
түрлі  этностар атынан !кілдік 
етеді. Бір с!збен айтқанда, елімізде 
отандастарымыздың мәдениетін, 
тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті 
жағдайдың бәрі жасалған. 

Стенограмма
Мектеп 

қабырғасында жүргенде 
мен география пәнінің мұғалімі 

болуды армандайтынмын. Бұған деген 
ынтызарлығымды ұстазым  Клавдия  Ивановна 

Белецкая оятқан еді. Сол кездері бізге, 7-8 сынып 
оқушыларына, осы пәннен сабақ берген ол кісі мектептегі 

жалғыз көрнекі құрал – ұстай-ұстай ақжемденіп кеткен 
құрлықтар глобусын шыр айналдыра отырып, Магеллан, 

Миклухо–Маклай, Пржевальский саяхаттарын сөз етіп, 
қиял құсын Еуропа, Азия елдеріне ұшырғанда: «Шіркін, 
сол жерлерге барар ма еді, көрер ме еді?» деп ойлай-

тынмын. Балаң кезде бүр жарған арманның бірі – 
 Еуропаны көруін көрдім. Бірақ мен ол жерге сая-

хатшы  географ емес, екінші дүниежүзілік 
соғыстағы азаттық армиясының 

сарбазы болып бардым.
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«Ерте туып еш заманның 
маңдайына сыймаған...»

Алматыда көрнекті ақын Есенқұл Жақыпбекті 
еске алуға арналған шара өтті

Татулық пен тұрақтылық кепілі

Алтын көпір – әдеби байланыс

РАМАЗАН – 
ЖАҚСЫЛЫҚТА 

ЖАРЫСАТЫН АЙ

Есенқұл Жақыпбек! Бұл есім қазақтың айтыс пен поэзия өнерінде ерекше құрметпен 
аталады. Жыр жампозының дүниеден озғанына біршама жыл өтсе де, өлеңдеріндегі 
рухы оқырманынан алыстай қойған жоқ. Қайта жыл өткен сайын кітаптары дүркін-
дүркін басылып, туындыларына деген сұраныс да арта түсуде. Қаламгердің көптеген 
өлеңдері бірқатар лирикалық әндерге арқау болды. 

Елордадағы Бейбітшілік және келісім са-
райында Қазақстанның Тұңғыш Президенті, 
Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы 
Нұрсұлтан Назарбаев пен Президент Қасым-
Жомарт Тоқаевтың қатысуымен Қазақстан 
халқы ассамблеясының ХХVІІ сессиясы өтті. 
Осы жолғы сессия жұмысына «Бейбітшілік 
пен келісім формуласы: жаңғыру мен бірлік» 
тақырыбы арқау болды. 

Алматыдағы ҚР Ұлттық кітапханасында 
Қытайдың қазіргі қаламгерлерінің 
классикалық шығармаларының қазақ 
тіліндегі нұсқасының тұсаукесер рәсімі өтті. 
Туындылар «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында ҚХР «Ұлттар Баспасы» мен ҚР «Ан 
Арыс» баспасының біріккен жобасы негізінде 
аударылып, ұсынылған. 

Ақын рухына тағзым жасауға арналған 
к е ш  ж у ы р д а  А л м а т ы д а ғ ы  Ұ л т т ы қ 
кітапхананың үлкен залында !тті.  Айтулы 
шараға негіз болған оқиға – Есенқұл 
Жақыпбектің «Есаға», «Ұлы !лең құйылып 
тұр !зегіме» атты қос кітабының жарық 
к!руі. Шараға ел ағалары, құр метті мей-
мандар, студент жастар, ақын поэзиясын 
ардақ тұтар оқырман қа тысты. Ақынның 
аяулы жары Меңсұлу Нағашбекова сахна 
т!рінен орын алды. Рухани шараны «Ана 
тілі» газетінің бас редакторы Жанарбек 
5шімжан жүргізіп отырды. 

Кешті ағалық лебізге толы с!зімен 
мемлекет және қоғам қайраткері, белгілі 
ақын Нұрлан Оразалин бастап берді. 
Есенқұлдың қазақ поэзиясындағы ор-
нына жан-жақты тоқталды. Сонымен 
қатар жазушы Жұмабай Шаштайұлының 

АССАМБЛЕЯ

с!зінен кейін қос кітаптың тұсаукесері 
!ткізілді. Халықаралық «Алаш» әдеби 
сыйлығының лауреаты Ғалым Жайлыбай, 
Алматы облысы әкімінің орынбасары 
Ақан 5бдуәлиев, ақын Нұртас Исабаев, 
туған елінен келген ел азаматтары ізгі 
тілектерін жеткізді. 

Шара барысында осынау кешті ұйым-
дас тыруға қолдау к!рсеткен Ұлттық 
кітап хана басшылығына, ақынның қос 
кітабын шығаруға демеушілік к!рсет кен 
азаматтарға, сондай-ақ жыр жинақ та ры-
ның құрастырылуына ерекше үлес қосқан 
Меруерт Орынбайға алғыс айтылды. 

Елімізге белгілі !нер иелері – Бекжан 
Тұрыс, Қадырғали К!бентай, Жәкен 
Омаров, Ербол Спанәлиев, Гүлшат 
Тәкежан, Алма Аманжолова ән орындады. 
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлт тық !нер 
академиясының студенттері ақын !лең-
дерін оқып, «Сүйінбай сазы» фоль клор лық 
ансамблінің әншілері әннен шашу шашты. 

Алқалы жиынға еліміздің барлық !ңірінен 
1300 делегат келген. Сондай-ақ Ресей, Түркия, 
Қырғыз Республикасы, Германия елдерінен 
келген меймандар, сонымен қатар ассамблея 
ардагерлері, барлық республикалық, облыстық 
және аймақтық этномәдени бірлестіктердің 
т!рағалары, Парламент депутаттары, орталық 
атқару органдардың басшылары, саяси пар-
тиялар мен діни бірлестіктердің, ҮЕҰ, ЖОО 
басшылары және шетелдердің дипломатиялық 
мис сияларының !кілдері, ғылым және шығар-
машылық интеллигенция, БАҚ !кілдері қатысты.

Басқосуды ашқан Тұңғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев ассамблеяның ел !міріндегі 
маңыздылығына жан-жақты тоқталды. Ассам-
блея – к!пэтносты еліміздің басын біріктіретін, 
қоғамның пікірін тыңдайтын үлкен мінбер 
екенін, бүгінгі таңда құрылым еліміздегі татулық 
пен тұрақтылықтың ең басты кепілі болып 
отырғанын тілге тиек етті. 

– Біз бүгін мүлде жаңа тарихи кезеңде !мір 

Атап айтқанда, Дүкен Мәсімханұлының 
тәржімалауымен Қытайдың аса к!рнекті 
классик жазушысы Мао Дунның «Түн» ро-
маны мен Ба Цзиннің «5улет» романы, 
Қалбан Ынтыханұлының аударуымен Лао 
Шенің «Түйе Шияңзы» романы, Шень 
Цуңвэннің «Шалғайдағы Шаһар» повесі 
қазақ оқырманына жол тартты. Тұсаукесер 
рәсімін ҚХР-дің Қазақстандағы елшілігінің 
Алматы қаласы бойынша бас консулы Чжан 
Вэй, Қытайдағы «Ұлттар баспасының» бас-
шысы Пиао Ионгри, Қытай елшілігінің 
мәдениет бойынша атташесі Ван Цинпин, 
Алматы қаласы Мәдениет басқармасының 
басшысы Нұрлан Сыдықов, белгілі жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бексұлтан 
Нұржекеев орындады.

Шараны жүргізген ақын, «Ан Арыс» 
баспасының басшысы Нұрлан Оразалин қазақ-
қытай халықтарының байланысы тереңде 
жатқанын тілге тиек ете келе, саяси кеңістікте, 
экономикалық-рухани байланыста екі ел 
арасындағы ынтымақтастықты атап !тті. Оның 
айтуынша, ҚРХ «Ұлттар баспасы» мен ҚР «Ан 
Арыс» баспасының бірлескен жобалары әлі де 
жалғасын таба бермек. Нұрлан Мырқасымұлы 
!з с!зінде: «Мұндай аудармалар 50-60 жылдары 
да болды. Бірақ ол проза мен қазіргі прозаның 
арасы б!лектеу. Қазіргі талап та б!лек. Қытай 

сүріп отырмыз. Елдің экономикасы, қоғам !мірі, 
технологиялар күрделі !згерістерге ұшырады. Біз 
олардың к!бін қабылдап, біразын үйренудеміз. 
Осы !згерістердің арасында !згермейтін 
қуатты құндылық бар. Ол – қоғамның бірлігі 
мен ұлтаралық келісім. Қазір ол біздің басты 
құндылығымызға айналған. Күнделікті !мірде біз 
оны байқамайтын да шығармыз, бірақ болашақта 
нақ осы фактор біздің бәсекелестікке т!теп бере 
алуымызға мүмкіндік береді, – деді Н.Назарбаев. 

Бүгінгідей алмағайып заманда ел ішіндегі 

әдебиеті қазіргі таңда !рістеу, даму кезеңін 
бастан кешіп жатқан әдебиет» деді. 

Аталған жоба негізінде біршама жобалар 
жарық к!рген. Оның ішінде қазақ, қытай тілдері 
ғана емес, француз, ағылшын авторларының 
шығармалары аударылып жатыр. Шараға арнайы 
қатысқан ҚХР Қазақстандағы елшілігінің Алма-
ты қаласындағы Бас консулы Чжан Вэй қытай 
елі әлемнің классикалық әдеби шығармаларын 
 аудару жұмыстарына үлкен к!ңіл б!ліп жатқанын 
атап !тті. Қазіргі таңда әлемнің 50-ден астам 
мемлекетімен классикалық туындыларды 
 аудару туралы келісімге қол қойылып, қытай 
авторларының шығармалары дүниежүзінің 190-
нан  астам мемлекеті мен аймақтарына таралған. 
«Қытай елінде «Мемлекет арасында қарым-
қатынастағы ең бастысы халық арасындағы 
бауырластық пен !зара түсіністік» деген с!з бар. 
Қытай-қазақ қарым-қатынасының қарқынды әрі 
тұрақты түрде дамуы халықтарымыздың арасын-
дағы !зара достық пен татулықтың болуымен 
тығыз байланысты. Eзара әдеби шығармалардың 
тәржімалануы екі ел халқы үшін бір-бірінің 
ұлттық тарихын, мәдениеті мен тәжірибе 
алмасуының бірден-бір тәсілі» деді Бас консул. 

Айта кетейік, биылғы жылдың  наурыз 
 а й ы н д а  Қ а з а қ с т а н  Ж а з у ш ы л а р  о д а ғ ы 
басқармасы !кілдерінің ҚХР іссапары сәтті 
аяқталды. Ол сапарда да әдеби шығармаларды 
аудару туралы !зара пәтуаға келген бола-
тын. Бұған дейін ҚР Тұңғыш Президенті 
Н.Назарбаев пен қазақтың ұлы ақыны 
А.Құнанбайұлының туындылары қытай тіліне 
аударылып, оқырманның ыстық ықыласына 
б!ленген. Ал жоғарыда атап !ткен сапар аясын-
да жылына 10 туынды аудару туралы келісімге 
келген еді. Бұл туралы Бас консул Чжан Вэй 
былай деді: «Жылына 10 туынды аудару  екі 
ел арасында халық әдебиеті саласындағы 
ынтымақтастықтың кемшіліктерінің орнын 
толтыру және екі мемлекеттің басшыларының 

Аса қамқор, ерекше Мейірімді Алланың аты-
мен бастаймын!

Қадірлі бауырлар, отандастар!
Баршаңызды исі мұсылман қауымы асыға 

күткен қасиетті рамазан айының келуімен құттық-
таймын. Оразаға аман-есен жеткізген Алла 
Тағалаға сансыз шүкірлер мен мақтау-мадақтар 
болсын! 5р отбасына амандық, бақыт пен береке 
тілеймін! Жаратушы Алла жар болсын!

Біздің халқымыз ауыз бекіткен адамды 
айрықша қадірлеп, оған ауызашар беріп, құрмет 
к!рсеткен.    

Рамазан – жақсылықта жарысатын ай. Ораза-
да әрбір игі амалдың сауабы еселеніп жазылады. 
Құдси хадисте Алла Тағала: «Ораза – тек Мен үшін. 
Оның сыйын (сауабын) �зім ғана беремін...» деп 
оразаның қадірі мен қасиетін, мәні мен маңызын 
баяндаған. 

 Ал ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын) !зінің 
хадис-шарифінде: «Адам баласының барлық игі 
істерінің сауабы артады. �рбір жақсылыққа он 
еседен жеті жүз есеге дейін сауап жазылады» деп 
үмбетіне сүйінші хабар жеткізген. 

Осы ретте отандастарымды қайырымдылық 
іс-шараларға белсенді атсалысуға, кәсіпкер аза-
маттарды рамазанның құрметі үшін азық-түлік 
пен күнделікті тұрмысқа қажетті заттарға ар-
найы жеңілдіктер жасауға шақырамын. Құдайы 
астар мен садақалар ауызашар уақытында 
ұйымдастырылса деген тілегімді білдіремін.

Eздеріңізге белгілі, елімізде к!пбалалы от-
басылар мен жастарға к!ңіл б!лініп, бірқатар 
мемлекеттік бағдарламалар жүзеге асуда. 
Мемлекеттің игі бастамаларына үн қосу – барша 
азаматтың асыл борышы. 

Ізгі амалдың сауабы еселеніп жазылатын айда 
к!пбалалы жанұяларға қолдау к!рсетіп, қариялар 
мен мүгедек жандардың, жалғыз басты аналардың 
батасын алып, алғысына б!ленуге үндеймін. 
Жетімдер мен науқас адамдарға қамқорлық 
жасайық! 

Бір адамды қуанышқа б!леу – садақа. Қазақстан 
мұсылман дары діни басқармасының негізгі жұмыс 
бағыттарының бірі – қайырымдылық шараларға 
ұйытқы болу. ҚМДБ қызметі аясында «Ислам 
және отбасы» жылы бастамасы негізінде демеуші 
азаматтардың қолдауымен баспанаға аса мұқтаж 
15 жанұяға пәтер кілті табысталды. Бұл бағытта ізгі 
шаралар жүзеге аса береді.

Бірде сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммедтен 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) бір 
кісі: «Уа, Алланың Елшісі, ең жақсы адам кім?» 
деп сұрағанда, ол: «Ең жақсы адам – қоғамға, елге 
пайдасы тиген пенде» деп жауап берген екен. 

Зекет беру – жағдайы келген (шариғат бойын-
ша нисап м!лшеріне жеткен) мұсылманға парыз. 
Ал зекет берекелі рамазан айында берілсе, оның да 
сауабы еселеніп жазылады.  

Құрметті жамағат! 
Рамазан айы құтты болсын! Қасиетті айда 

ұстаған оразаларыңыз, жасайтын құлшылық, 
дұға-тілектеріңіз қабыл болсын! Алға қойған арман-
мақсаттарыңыз орындалып, оразадан оразаға аман-
есен жете беруімізді Алла нәсіп етсін! Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз баянды болғай! 

�умин!

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ 
«Ана тілі» 

Ақбота ҚУАТОВА 
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ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты «Ана тілі» 
газеті (бұдан әрі газет) Қазақстан Республикасының 
1995 жылдың 28 қыркүйегінде қабылданған «Қазақстан 
Республикасының сайлау туралы» Конституциялық заңы 
және 2019 жылдың 9 сәуірінде қабылданған «Қазақстан 
Республикасы Президентінің кезектен тыс сайлауын 
тағайындау туралы» Заңына сәйкес, 2019 жылғы 9 ма-
усымында !тетін ҚР Президенті сайлауына қатысатын 
барлық үміткерлерге сайлауалды үгіт-насихат мате-
риалдарын газетте орналастыру үшін баспа кеңістігін 
ұсынудың шарттары мен тәртібі жайлы, т!ленетін 
ақы м!лшері туралы Қазақстан Республикасының 
президенттігіне кандидаттарды ақпараттандырады. 

 «Ана тілі» республикалық газетінің меншік иесі – 
«Қазақ газеттері» ЖШС. 

Газет форматы – А2. Газет аптаның әр бейсенбі күні 
шығады. Тиражы – 16500 дана. 

Газет беті немесе сайттан орын ұсыну туралы келісім 
үміткер мен газет меншік иесінің жазбаша келісімшарты 
негізінде жасалады. 

Газет немесе сайт бетіне үгіт-насихат материалдарын 
жариялау үшін редакцияға ҚР Президенттігіне үміткер 
немесе оның сенімді !кілінің жазбаша !тініші түсуі шарт. 

Жазбаша !тінішке мынадай құжаттар қоса берілуі 
тиіс: 

1. Үміткердің тіркелуін растайтын құжаттың 
к!шірмесі. 

2. Үміткердің сенімді !кілінің уәкілеттігін растайтын 
құжат к!шірмесі. 

3. Eтініш беруші тұлғаның жеке басын растайтын 
куәліктің к!шірмесі. 

4. Шарт жасау үшін тұлғаның уәкілеттігін растайтын 
құжаттар. 

Жазбаша !тініште үміткер немесе оның сенімді 
!кілінің үгіт-насихат материалдарын газет немесе сайтқа 
жариялауға келісімі мен қол қойылған мерзім к!рсетілуі 
керек. 

Егер жазбаша !тініш келіп түскен сәтте сұралған 
кеңістік ертерек !тініш берген басқа кандидатқа беріліп 
қойса немесе техникалық мәселелерге байланысты 
кеңістікті ұсыну мүмкін болмаса, онда Газет кандидатқа 
үгіт материалдарын орналастыратын басқа орын ұсына 
алады. 

Үгіт-насихат және ақпараттық баспа материал-
дары газет немесе сайтқа шығатын мерзімнен 3 (үш) 
күнтізбелік күн ішінде берілуі тиіс: макет үшін – TIF; 
мақала үшін – WORD; фотосурет үшін – JPEG форма-
тында. 

Егер президенттікке үміткер сайлау алдындағы 
бағдарламасында республиканың конституциялық 
құрылысын күштеп !згерту, оның тұтастығын бұзу, мем-
лекет қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, 
ұлттық, діни, тектік-топтық және рулық араздықты 
қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа бас ұру, 
сондай-ақ заңдарда к!зделмеген әскери құрылымдар 
құру идеяларын уағыздайтын болса, газет үгіт-насихат 
және ақпараттық баспа материалдарын қабылдаудан бас 
тартуға құқылы. 

Газетте үгіт материалдарын орналастырудың құны: 
– Бетке журналистік жарияланыммен бірге (4,5,6,7,8 

бет) макет орналастыру 1 шаршы сантиметрге 1000 теңге. 
Қосымша құн салығын қоса алғанда; 

– Бетке журналистік жарияланыммен бірге (4,5,6,7,8 
бет) мақала орналастыру 1 шаршы сантиметрге 1000 теңге. 

– Газеттің толық нұсқасының баспа нұсқасын 
2згертілмеген түрде сайтта орналастыру (PDF-нұсқа) – 
100 теңге. 

Кандидаттың материалдарын орналастыру туралы 
келісімшарт бойынша т!лемдер Газеттің иесі берген 
т!лем шоты негізінде т!лем шотын алған күннен бастап 
5 (бес) жұмыс күні ішінде т!ленеді. 

Сайтта дайын PR материалды орналастыру – 150 000 
теңге (3000 белгі және бес суретке дейін). 

Сайтта дайын PR материалды дайындау және 
орналас тыру – 200 000 теңге. (3000 белгі және бес суретке 
дейін). Рұқсат етілген белгі к!лемінен асқан жағдайда 
қосымша ақы т!ленеді. 1 белгі бағасы – 50 тг. 

Газет иелері жазбаша 2тініштерді 2019 жылдың 6 ма-
мырынан бастап 2019 жылдың 3 маусымына дейін, соның 
ішінде демалыс және мереке күндерінен басқа күндері 
мына мекенжай бойынша қабылдайды: Алматы қаласы, 
Желтоқсан к2шесі, 175 үй, 400, 415 кеңселер. Тел: 8 (727)- 
272-87-30, 272-49-78, Қабылдау уақыты: сағ. 10.00-18.00 
аралығында. 

Факсимильді және интернет байланыс арқылы 
жіберілген жазбаша !тініштер қабылданбайды. 

АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Қазақстан Республикасы Президенттігіне кандидаттарға республикалық «Ана тілі» газетінде баспа кеңістігін 

ұсынудың жалпы шарттары

тұрақтылық пен береке-бірлікті сақтаудың 
маңызы қашанда жоғары. Ассамблея т!рағасы 
жаһандану заманында т!рткүл дүниеде, әлемдік 
саясатта орын алып отырған к!птеген !зекті 
мәселелерге де кеңінен тоқталды.  Бейбітшілік 
пен келісім құндылықтарын халықаралық 
қоғамдастық аренасына шығаруда қандай шара-
лар іске асырылғаны туралы айтқанда Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақстанның 2003 жылдан бері 
5лемдік және дәстүрлі діндер к!шбасшылары 
съездері !ткізіліп келе жатқанына, сонымен қатар 

гуманитарлық-ынтымақтастық ж!ніндегі 
келісімдерді жүзеге асырудағы нақты қадамдар 
жасау сияқты үлкен жоспарларды алға қойды». 

Осындай игі бастамалардың басы-қасында 
жүрген азамат, ҚХР «Ұлттар Баспасының» 
қазақ редакциясының жетекшісі Бақытбек 
Тоқтасынұлы екенін де атап !ткеніміз ж!н. 
Бақытбек Тоқтасынұлы екі баспа арасындағы 
келісімдердің жүзеге асуына тікелей жауапты !з 
мойнына алған. Ал аталған баспаның т!рағасы 
Пиао Ионгри қытайдың қазіргі заман әдебиетінің 
классик туындаларын қазақ оқырманы жылы 
қабылдайды деген үмітін жеткізді.  

«Аударма – әдебиетке де, !нерге де, 
мемлекеттің !зіне де үлкен пайда әкелетін 
әрі  к!ркем,  әрі  саяси байланыс»  де -
ген жазушы Бексұлтан Нұржекеев мұндай 

БҰҰ, ЕҚЫҰ, ШЫҰ және АEСШК аясындағы 
белсенді әрекеттерге екпін берді.

– Ассамблеяны мемлекеттің саяси жүйесімен 
астастыра отырып, біз ұлттық бірлікте !зіміздің 
айрықша бағытымызды таңдадық. Міне, 12 
жылдан бері ол Парламент Мәжілісінде ресми 
!кілдікке ие. Екіншіден, этносаралық және 
конфессияаралық теңдіктің қуатты құқықтық ба-
засы жасалды. Үшіншіден, этносаралық саладағы 
біздің мемлекетіміздің саясаты «5ралуандықтан 
бірлікке» қағидаты негізінде құрылды. Бұл, 
әсіресе тіл саясатында к!рініс тапты. Қазір 
елімізде мемлекеттік тілде оқытатын мектептер 
жүйесі артып келеді. Олар қазір 4 мыңға жетіп 
қалды. Бұл 90-жылдармен салыстырғанда 2 есе 
к!п. Ал қазақ тілін үйрететін орталықтар бәріне 
қолжетімді, – деген Елбасы «Мәміле» атты 
ситуациялық қазақ тілі жобасын ұсынатынын 
жеткізді. Сонымен бірге Нұрсұлтан Назарбаев 
этностар тілінде оқытатын мектептер санына 
тоқталды, соның ішінде !збек, тәжік, ұйғыр және 
украин тілдерінде 88 мектептің бар екенін айтты.

С!зінің  соңында Тұңғыш Президент 
ендігі жылы ассамблеяның 25 жылдық мерей-
тойы болатынын атап !тті. Ал т!раға с!зінің 
соңын «Халықтың береке-бірлігі патриотизмді 
және ортақ құндылықтарды дәріптеу арқылы 
нығая түседі. Біз әл-ауқатымызды арттырып, 
жұртымызды биік мақсаттарға жұмылдыру 
үшін берік негіз қалыптастырдық. Ассамблея 
әрдайым татулық пен тұрақтылықтың кепілі бо-
лып қала береді деп сенемін» деп аяқтады және 
қатысушыларды Қазақстан халқының бірлігі 
күнімен құттықтады.

байланыстың шынында да «алтын к!пір» 
екенін атап !тті. «Қытайдың алдыңғы қатарлы 
жазушыларының т!рт бірдей кітабын қазақ 
оқырманына әкелу – қазақ-қытай халқы 
үшін үлкен мәдени және саяси табыс. ҚХР 
«Ұлттар Баспасы» менің де «Темір қақпан» 
деген әңгімелер-повестер жинағымды т!те 
жазумен басып шығарды. Бұл қатынас екі 
елдің бірлігін арттырады. Біз к!рші тұрып бір-
бірімізді білмесек, тіршілігімізге араласпасақ, 
алыс-беріс болмаса, бұл жалған бауырлық 
болар еді. Сол үшін екі ел мықтап байланыс 
орнатуда» деді ол. 

Жиын барысында екі баспаның ғана емес, 
екі елдің байланысы с!з болып, әдебиет пен 
мәдениет, !нер арқылы !зара тәжірибе алмасу 
мәселелері кеңінен талқыланды.

Серікбай қажы 
ОРАЗ,

Қазақстан 
мұсылмандары діни 

басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти

Азаматтың суреті
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ANA TILI  « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
– Сіздің шығармашылық қоржы ныңызда 

бірегей тұлғалар мен тарихи оқиғаларға 
қатысты түсірілген кинотуын дылар к2п. Атап 
айтқанда, Семейдегі полигон зардаптары 
туралы «Қыз жылаған», Түркістан халықта-
рының бірлігі мен тәуелсіздігі идея сын ту 
етіп ұстанған саяси қайраткер Мұстафа 
Ш о қ а й  т у р а л ы  « М ұ с т а ф а  Ш о қ а й » , 
 Кенесары хан туралы жазған диссертациясы 
үшін қуғындалып, түрмеге түскен тарих-
шы Ермұхан Бекмаханов жайында «Ама-
нат». Енді поляк ғалымы, этнограф Адольф 
Янушкеевич туралы фильм түсіргелі жатыр 
екенсіз. Соңғы кезде тарихи тақырыптарға 
жиі баруыңызға не себеп? 

–  Т а р и х и  т а қ ы р ы п қ а  М ұ с т а ф а 
Шоқайдан бастап білек сыбанып кірістім 
десем, жалған айтқаным емес. Eзімде 
бір құштарлық болды. Тәуелсіздік алған 
соң, отауымызды тігіп, !з алдына еге-
мен ел болғанда жұрттың к!бі «Осы біз 
кімбіз?»,  «Қайдан келдік?» деп ойлана 
бастады. Eйткені Кеңес !кіметінің кезінде 
қазақтар Кеңес Одағының халқы деген 
үлкен бір топтың ішіне кірдік те кеттік. 
Қазақ республикасының аты болмаса, 
заты кеңестік халық еді. Кеңес ұлты еді. 

Маған кинодағы сияқты кеңістік керек 
екен. С!йтіп, киноға арнап жаздым. Бір 
жылдың т!ңірегінде. Сосын үстелдің тарт-
пасына салып қойдым да, басқа жобалар-
мен айналысып жүрдім. Қайта айналып 
келгенде сценарий жаңа қырынан к!рінді 
де, алдыңғы нұсқамның жартысынан 
астамын сызып тастап, қайтадан жаздым. 
Киноның тіліне икемдеп. 5детім сондай. 
Фильм түсіргенше бірнеше нұсқасын жа-

сап шығамын. Түсіру алаңында түзегенімді 
есептегенде «Аманаттың» тоғыз нұсқасын 
жасаппын. Кейде алаңда түсірілімді 
тоқтатып қойып, с!здерін қысқартамын. 
Таңдап алған актерлердің қабілетіне 
қарай икемдеп. Кейде с!здердің керегі 
де жоқ екен. Оны к!збен айтуға, әйтпесе 
күрсініспен жеткізуге, не болмаса теріс ай-
налып кетіп к!рсетуге болады екен. Мұны 
кинода мизансцена дейді. 

Мәмбет Қойгелді деген ағаларың бар. 
Фильмде бас кеңесшіміз болды. Зерттеу 
жұмыстарына сол ағаларыңның септігі 
!те к!п тиді... Сосын Думан Рамазан 
деген ағаларың бар. Осыдан он бес жыл-
дай бұрын Кенесарының !мірін зерттеп 
Санкт-Петербургке барып, Эрмитаждағы 
архивтерден, Кунсткамерадан іздеп, таба 
алмапты. Сол туралы кітап шығарды. 
Деректі фильм түсірді. Сол бабамыздың бас 
сүйегі әлі күнге дейін жоқ. 80-жылдары ма 
екен, әлде одан ертерек пе, республикалық 
басылымнан  бір журналистің Эрмитаж-
дан атамыздың бас сүйегін к!ргені туралы 
жазғанын !з к!зіммен оқығанмын. Арада 
пәлен жыл !ткенде сол бас жоқ болып 
шықты. Қалай? Міне, осы сұрақ қатты 
елеңдетті. Кенесары жай ғана тұлға емес 
қой, ұлы тұлға! Елі, ұлты үшін күрескен 
күрескер адам. Оның басы жоқ. Неге? 
Жоқтаушысы жоқ деген жаман ғой. Біз, 
қазіргі ұрпақ, кейінгі ұрпақ, жоқтаушы 
болмағанда кім болады? Енді «Омскіде 
екен», «Мәскеуде екен» деген с!здер ай-
тылып жатыр. Дегенмен, бас бір жерде 
тұр. 5неукүні Кейкі батырдың бас сүйегін 
тауып, Отанға қайтарғанда бәріміз бір 
жеңілдеп қалдық. Eзінің еліне әкеліп 
жерледі. Кенесары атамыздың да басы 
еліне қайтса, рухы оралады деген с!з, 
ырым бар. Ырым орындалса, бәріміздің де 
жүрегіміз орнына түсер еді. «Аманаттың» 
сондай жүгі бар.

– Ал Адольф Янушкеевич туралы  фильмге 
қалай келдіңіз?  

–  М ә с к е у д е г і  В Г И К - к е  д е й і н 
үш жыл ҚазМУ-да оқыдым ғой, сонда 
 Фаина Стеклова деген профессор бол-
ды. Сол кісі Прагадағы архивтен Адольф 
Янушкеевичтің француз тіліндегі кітабын 
тауып алыпты. Соны әкеліп орыс тіліне, 

деп есептеп келген. Ал Янушкеевичтің 
кітабын оқысаңыз, бірінші беттен бастап, 
таңғалу, таңырқау, тәнті болу – үш қасиет 
бар. Ешқандай кемсіту, биіктен қарау де-
ген жоқ. Сондай керемет беттерді оқыған 
кезде, ойладым: Кенесарының заманында 
осы жерде айдауда Янушкеевич жүрген. 
Абайдың әкесі Құнанбаймен дастарқандас 
болған, Шоқанның атасы Уәлиханмен 
жақсы араласқан. Мұның бәрін хатта-

рында сондай керемет суреттейді. Ай-
тыстарды к!ріп, оны қолма-қол поляк 
тіліне аударып отырған. Суырыпсалма 
ақындарды к!ргенде таңғалады. Сол там-
сана жазылған күнделіктерінің негізінде 
Нұрлан Санжарұлы екеуміз осыдан екі 
жыл бұрын «Жаңғырық», орысшасы «Дол-
гое эхо» деген сценарий жаздық. Анау 
Кенесарының, Абай атамыздың заманынан 
жеткен жаңғырық, бірақ ұзақ уақыт жүрген 
жаңғырық... Қолға алғанымызға үш жыл 
болды. Құдай қаласа, міне-міне !ндіріске 
жібереміз деген сүйінші хабар келді. Мамыр 
айында түсірілім тобына суретші, оператор, 
актерлерді таңдайтын процесс бастала-
ды. Польшаға барып, түсіретін жерлерді 
таңдаймыз. Янушкеевичтің р!ліне нағыз 
поляк актерін түсірсек дейміз. 

– Жақсы, жобаларыңызға сәттілік 
тілейміз! Ойлағандарыңыздай шықсын! 
Биыл, білесіз, «Кинематография туралы» 
Заң қабылданды. Бұл кино2ндіріске қандай 
әсерін тигізеді деп ойлайсыз?

– Бұл – жақсы старт. 90-жылдары бізден 
басқа барлық республикада қабылданып 
қойған заң. Никита Михалков Ельциннің 
кезінде соның сенімді !кілі ретінде жанын-
да жүріп, қол қойғызып алған. Бірінші сол 
бастады. Тіптен анекдотқа айналып кетті: 
киностудиясын, опера театрын бульдозер-
мен сүріп тастаған Түркіменстанда да кино 
туралы заң бар. Біз отызға жуық жылдың 
ішінде енді ғана қабылдап отырмыз. Енді 
заңның әр пунктін жеке талдауымыз керек. 
Себебі ол әзірге жалпылама қабылданды. 
5р пункттің сұрақтары к!п. 

– Мәселен?
– Прокат мәселесі. Шетелдік кино-

лардың бәрін жаппай к!рсетеді. Бұрын 
Кеңес !кіметі кезінде «Қазақфильм» 
мен прокат ағайындас адамдар-тұғын. 
«Қазақфильм» түсірсе, прокат қолма-
қол барлық кинотеатрларда жүргізетін. 
Бірақ 90-жылдарда жекешелендіру де-
ген бәле басталды да, кинотеатрлардың 
бәрін жеке тұлғалар иемденіп алды. 
Қазір біз киноларымызды тұсаукесерге 
алып барғанда прокаттау туралы келісім-
шартқа отырамыз. Қанша мерзімге, қай 
уақытқа екенін к!рсетіп. Алғашқы екі-
үш күнде ғана сол келісімшарт бойын-

маңдай терімен жұмыс істейді. Демокра-
тиямыз осы. 

Үшінші курсқа дейін сту дент терімнің 
кино түсіргенін қа ла маймын. Се  бебі ол 
жа сында Тарантино сияқты түсіреді, елік-
тейді. Маған ол қызық емес. Маған олардың 
!мірбаяны, !мірге деген к!зқарасы керек. 
Ал шеберлік деген тәжірибемен келеді. Сол 
үшінші курсқа дейін мен олардан маман, 
кино к!рерменін тәрбиелеп шығаруым 
керек. Талғамын қалыптастырайын. 
Қалған екі жылда қалай «жындансаң» да, 
солай «жындан» деймін. «Жындану» деп 
отырғаным – ізденіс, !зіңмен-!зің арпа-
лысу. Eйткені академияны бітірген соң 
продюсер қойған жоспарды орындауың 
керек. Ақшаны басқаратын сол. Бізде 
продюсердің !зі екіге б!лінеді: бірі – !кімет 
б!лген ақшаға продюсер, екіншісі – !зінің 
ақшасына. Ол бір идеяны алып, соны 
жаздыру үшін сценарист жалдайды. Кейін 
оны таспалайтын режиссер іздейді. Бізде 
де сондай продюсерлер !сіп келе жатыр. 
Соның бірі – Қанат  Т!ребаев. Бұл жігітпен 
біз «Мұстафа Шоқайды» түсіргенде бірге 
істедік. Ол осы саланың жілігін шағып, 
майын ішкен маман. Енді араға уақыт 
салып «Жаңғырықты» да бірге түсіргелі 
жатырмыз. Құдай қаласа, атқа мінуге дайын 
отырмыз. Ат дайын, біз дайын, бірақ әлі 
ер салынған жоқ. «Ерді» салатын – Қанат. 
«Аға, міне мініңіз» дейді де, !зі жетектеп 
жүреді. Продюсер деген сондай болады. 
Бексұлтан Нұржекеев деген жазушының бір 
романы бар. Тақырыбы керемет! «Күтумен 
!ткен ғұмыр». Біздің «Қазақфильмдегі» 
қазақ режиссерлері !мірін күтумен !ткізеді. 
Мәселен, менің фильмдерім араға 3, 5, 7 жыл 
салып шығады. Осы үш цифр маңдайыма 
жазылып қойғандай... Ал  Владимир Хоти-
ненко деген курстасым бар, Павлодардың 
жігіті, бірақ «Мосфильмде» жұмыс істейді, 
Никита  Михалковтың шәкірті. Сол қазір 
отыз бесінші фильмін түсіріп жатыр. Оны 
түсіріп бітіп, монтажға кіріскен кезде екінші 
режиссері, операторы, суретшісі басқа 
сценарий бойынша түсіретін натураны, 
актерлерді таңдай бастайды. Ал Володя 
монтажды бітірген соң, келесі картинаға 
кіріседі. Міне, жұмыс деген сондай болуы 
керек. Бізде режиссерлер қаражат күтумен-
ақ қартайып қалады. Оң босағада оты-
рып қалған қыздар сияқты... Eкіметке 
тәуелдіміз. Eкіметтің идеологиялық құра-
лымыз біз. Кино туралы заңды қабылдағаны 
– билік басындағылардың киноның иде-
ология құралы екендігін енді түсінгендігі. 
5йтпесе, 30-жылдары ұлы күйзеліс болған 
кезде, Америка алдымен Голливудқа қолқа 
салды, «Бізді дәріптейтін кино түсіру керек» 
деп. Сол кезде мықты-мықты шедеврлер 
түсірді де, дүниежүзін кино, музыка арқылы 
жаулап алды. Тек қытай, жапон, үнділер 
ғана шекара қойды. Ал біз вирусты жұттық. 
Енді содан арылуымыз керек. 

– Қалай арыламыз?
– Жылына ең аз дегенде бір тарихи 

фильм, бір комедия, бір жастарға арналған 
фильм, сосын халықтың мұңын шағатын 
бір жүрекжарды фильм шығарып отыру 
керек. 5рине, сапалы болуы тиіс. Сосын 
кино туралы заңды толықтырып, прокатты 
!з қолымызға алсақ, осы заңды қалқан 
қылып, ұлтымызға, елімізге қызмет етуге 
тырысамыз.

– �ңгімеңізге рақмет!

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

Сатыбалды НАРЫМБЕТОВ, жазушы, кинорежиссер: 

Кинематография заңы – 
ҰЛТҚА ҚЫЗМЕТ 
ЕТУІ КЕРЕК...

Мектепте жүргенде ылғи «КОКП тари-
хы», «КСРО тарихы», «Ежелгі дүниежүзі 
халықтарының тарихы», тіпті «Рим тарихы-
на» дейін оқыдық. Ал !з тарихымызды бір 
жыл ғана шала-шарпы !тетінбіз. Оқулығы 
– к!лемі пышақтың қырындай ғана қоңыр 
кітап болатын. Оның !зінде 1917 жылғы 
Қазан т!ңкерісінен бастаймыз. Сонда оған 
дейін біз қайда болдық? Қайдан келдік? 
Таудың ішінде жүрдік пе? Жоқ аспанда 
шарлап жүрдік пе? Егемендік алған соң о 
жақ-бұ жағымызға қарап, ойланып к!рсек, 
осындай сұрақтар туа бастады. Орыстарда 
мұны «самоидентификация» дейді. Eзін-!зі 
тану процесі кеш те болса да басталды. Ең 
бастысы. Бір қуанатыным, балаларымыз, 
немерелеріміз тарихымызға кәдімгідей 
қызығып қарайтын болды. «Аталарымыз 
кім болған?», «Қобыланды батыр деген 
кім?»,  «Алпамыс батыр ше?» деп  сұрап, 
Абылай ханды, Кенесарыны іздей бастады. 
Мұстафа Шоқай туралы фильм түсіруге  
себеп солай пайда болды. 5рі Мұстафа 
Шоқай образы арқылы !зімнің тарихымды, 
кім екенімді білгім келді... Кеңес !кіметі 
құлағаннан кейін бізге жабық архивтердің 
есігі жайлап, айқара ашылған жоқ, жайлап 
болсын ашыла бастады. Қытайдағы, Еуропа 
елдеріндегі тарихи құжаттар да біртіндеп 
қолжетімді бола түсті. Тек к!рші отырған 
ағайын болсақ та, түркі тектес ел болсақ 
та, Eзбекстан ғана архивтегі құжаттарды 
бермейтін. Оларда енді ғана оптимизм 
орнай бастады. Президенттері ауысқан соң  
архивтерін аша бастапты. Соған қуандым. 

«Мұстафа Шоқайдан» кейін араға 
біраз жыл салып «Аманат» фильмі дүниеге 
келді. Оның себебі былай болды: Үйде 
ж!ндеу жұмыстарын жасап, кітаптарымды 
реттеп отырғанмын. Арасында стено-
грамма жүр. Eзі қалың, журнал дейін 
десең, журналға ұқсамайды, альманах 
дейін десең, оған да келіңкіремейді... 
Сонда барып есіме түсті. 1968 жылдан 
бастап Ермұхан Бекмахановтың от-
басымен к!п аралас тым. Eзімен емес, 
бала-шағасымен... Бала-шағасы арқылы 
жеңгеміз  Халима Адамқызымен таны-
стым. Бір кездескенде Ермұхан аға туралы 
с!з болып,  Халима апа маған «Қолың 
тигенде қарап шығарсың» деп жаңағы 
стенограмманы берді. Алдым да бір-
екі парақтап, үйге әкеліп қойғанмын. 
Сол пәлен жылдан кейін алдымнан 
шықты. Бір қарасам, кітаптарымды с!реге 
қоймастан, стенограмманы қараған 
күйі отырып қалыппын. Сосын ж!ндеп 
оқиын деп, кешке таман қайтадан оқып, 
екі күн бойы стенограммадан шыға ал-
май қалдым. Стенограмманың тұтқыны 
болдым. 40-жылдың аяғында Ермұхан 
ағамыз Мәскеуде докторлық диссерта-
ция қорғаған. Тақырыбы – «Қазақстан 
ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарында», оның 
ішінде Кенесары қозғалысы. Ағамыздың 
ғылыми жетекшісі Анна Панкратова 
болыпты. Сол кісі баласындай жақсы 
к!ріп,  к!п тарихи деректерге, архивтерге 
ж!н сілтеген екен. Ал Мәскеудің тарихи 
институтында қорғауға  Бауыржан ата-
мыз, Қаныш Сәтбаев қатысыпты. Қаныш 
аға ертеңінде банкет жасап беріпті. Eз 
қаржысына. Қуанғанынан. Қорғау сондай 
керемет !ткен екен. Қызығы елге қайтып 
келген соң басталған. 5ріптестерінің, 
!зіміздің қазақтардың арасында күңкіл-
сүңкіл пайда болыпты. «Неге Ермұхан 
 Алматыда қорғамайды? Неге Мәскеуге ба-
рып қорғайды? Демек, ол жақта қолдайтын 
сыбайластары бар. Немесе...» дегендей. 

лып, !з алдына шаңырақ құрып алған 
мекеме болып кеткенін... Ал киностудия 
бәрібір мемлекеттік !ндіріс орталығы ғой. 
Қазір біз бен прокат жай ғана жолдаспыз. 
Алыстан араласатын. Eкініштісі сол. Т!л 
 туындыларымыз ыңғайлы уақытта, барлық 
кинотеатр ларда қойылса дейсің...

Шетелден келген фильмдерді тоғыта 
бермей, шектеу қою керек. Қытайда, Жа-
понияда, Үндістанда солай. Францияда 
да 7-10% шектеу бар. Сосын олар шетел 
фильмдерінен түскен қаржының 10-12 
пайызын  ұлттық киноны дамыту қорына 
қосады. Бізде керісінше. 

Сосын шетелден фильм алған кезде 
сарапшылар қарап алса... Eйткені бізге 
үшінші-т!ртінші деңгейдегі фильмдер 
келеді. Шедеврлері болады анда-санда. 
«Оскар» алып жатқан, Венеция, Канн 
жүлделерін  иеленгендер де келеді, бірақ 
олар сирек. Ең масқарасы, доллармен 
бірге киносы, музыкасы келді. Доллар 
экономикамызға түскен вирус болса, му-
зыка, кино!ндірісі – санамызды улайтын, 
ұлттық қасиетімізді жоғалтатын бір ви-
рус... Қазір оқушы балалармен с!йлессең, 
«Окей» дегеннен бастап, Америка, Еуропа 
экранынан к!рген кейіпкерлердің жүріс-
тұрысын қайталауға тырысады. Соларға 
еліктейді. Бұл не деген с!з? Бұл – індет. Eз 
қолымызбен, прокатшыл ағайындардың 
қолымен біз саналы түрде ұрпағымызды 
осылай улап жатырмыз. Міне, осы да 
пункттің ішіне кіруі керек.

Қытайда болғанда, қонақүйдің теле-
дидарын қосып қалсам, Шварцнеггер таза 
қытайша с!йлеп тұр. Таңғалдым. Артику-
ляциясына дейін келіп тұр. Барлық атақты 
актерлерді қытайша «с!йлетіп» қойыпты. 
Бізде неге осылай аудармасқа? 

– Бізде субтитрмен аударып қойды ғой...
– Субтитр – фестивальдерде ғана қол-

данылатын әдіс. Ал жалпы жұрт суб титрді 
оқып үлгергенше, к!ріністер !тіп кетеді. 
Актерлердің ойынын, !нерін к!ріп үлгере 
алмай қаласың. 

– Иә, кәдімгідей кедергі келтіріп оты-
рады...

– Жаңа сарапшылар деп қалдық қой. 
Қазір бізде отыз шақты жеке студия бар 
екен. Кейде таксистер мені таныған кез-
де: «Аға, қазақтың киносы құрыды ғой» 
дейді. Неге олай ойлайтынын сұрасаң,  
«Жетімдер», «Келинка Сабинканы» ай-
тып шыға келеді. Ол «Қазақфильмнің» 
киносы емес екенін айтсаң, білмейді. 
Себебі титрын оқымаған. «Айналайын, енді 
кино к!рерде титрынан бастап қара. Біз 
«Шәкен Айманов атындағы «Қазақфильм» 
киностудиясы» деген жазуы бар фильм-
дерге ғана жауап береміз» дедім. Қазір 
«жұлдыздар», қалтасы сәл қампиған жеке 
табыскерлер... кімнің кино түсіргісі кел-
се, сол жеке студия ашып алып түсіріп 
жатыр. Ешқандай қой дейтін қожа, әй 
дейтін әже жоқ. Оларға прокатқа жіберу 
туралы куәлік беру үшін алдымен сарапшы 
комиссия к!ріп шығуы керек. «Мына ки-
ноны к!рсетуге болады. Ал мына киноны, 
айналайын, ренжіме, біздің дәстүрімізге, 
ұлтымыздың құндылықтарына қарсы. Сол 
себепті де к!рсетпейміз» деп айтуы керек. 
Заңда осындай-осындай пункттер болуы 
тиіс.

Сосын сценарий авторының, режис-
сердің, актерлердің – жалпы түсірілімге 
қатысты адамдардың қаламақысы !те 
т!мен. Мәселен, 90-жылдары Мәскеуде 
киноға енді қол салған сценарист пен 
режиссерге де 30 мың доллар қаламақы 

керек екен. 98-ді он мыңға к!бейтші. 98 
мың доллар! К!зім атыздай болды. Не 
істейміз? Сол кездегі директорымызға ха-
барласып, жағдайды айттым. Ол инфаркт 
ала жаздапты. «Сәке, қайт. Актрисаны 
осы жақтан ізде» деді. Бос қайтпайық, 
мүмкін арзанырағы табылатын шығар 
деген үмітпен Екатерина Климова, тағы 
да басқа енді-енді екпін алып келе жатқан 
жақсы актрисалармен с!йлестік. Ең арзан 
сұрағаны – бір күнге жеті жүз доллар болды. 
Кеңес Одағының артисі, Қазақстанның 
артисі, түрлі сыйлықтардың лауреаты 
Асанәлі ағамыздың !зі ондай қаламақы 
алмайды. Ол кезде біздің қазақ актерлерінің 
бір күндік қаламақысы 5800 теңге болатын. 
Салыстырыңыз... Кейін осы әңгімені сол 
кездегі Премьер-министр Кәрім Мәсімов 
киностудияға келгенде айттық. Сол себеп 
болды ма, Асанәлі 5шімовтың, Нұржұман 
Ықтымбаевтың, біраз актер-актрисалардың 
қаламақысы к!терілді. Бірақ режиссер мен 
сценаристің қаламақысы сол Сталиннің 
кезіндегі күйінде қалды... 

– Осыны да заңда қарастыру керек дейсіз 
ғой... Аға, бір сұхбатыңызда: «Кино қаншама 
жыл әдебиет пен театрдың арасындағы 
қолбала сияқты болып келді» деп айтыпсыз. 
Қазір ше? Киноның жағдайы қандай?

– 5лі сексен пайыз сондай. Актерлер 
ойнайды, !мір сүрмейді. 5ңгіме осында. 
Киноның !з тілі бар, бірақ толыққанды 
емес. 5ліппесі аяқталмаған. 5ріптері 
кемшін болып жатыр, образды түрде ай-
татын болсақ. 1895 жылы дүниеге кел-
се, әлі жас. Поэзияның пірі бар – Пе-
гас. Балеттің пірі бар – Терпсихора. Ал 
киноның пірі жоқ... 5лі күнге дейін. Кейде 
тіпті менің кейіпкерлерім де әдебиетке 
кетіп қалады, к!пс!зділікке. Ал Абай: 
«К!збен к!р де, ішпен біл» дейді. Керемет! 
Киноның тілі осы екен. Осы үшін біз алы-
сып жүрміз. Венеция, Токио сынды кино-
фестивальдерде «Кино тілін ізденісі үшін» 
деген жүлде береді. Ал басқа фестиваль-
дерде – саясиланған, коммерцияланған 
сыйлықтар. «Оскарың» да, Канн да солай 
болып кетті... 

Театр... Кемсіткенім емес, театрдың 
!зінің ошағы, тілі бар. Оның ішіне кірген 
адам шартына бағынуы керек. Театрға жиі 
барамын деп мақтана алмаймын. Барғанда 
жарты сағатқа дейін үйрене алмаймын. 
Eйткені оның шарты бойынша актер жай 
ғана «Мен сені сүйемін» деп к!збен айтуға 
болатын нәрсені балконда немесе ең артқы 
қатарда отырған адам естісін деп, «Мен 
сені сүйемін, Айжан!» деп айғайлайды. Со-
сын Айжан да: «Мен де сені сүйемін!» дейді 
қатты дауыстап. Ал кинода бұл – пафос. 
К!збен к!п нәрсені айтуға болады ғой. 
Біреуді сүйетіндігін к!з жасыра алмайды. 
Қанша дегенмен к!з білдіріп қояды. К!з – 
рентген. К!зге, адамның жүріс-тұрысына, 
мінез-құлқына к!п к!ңіл б!лсең, киноның 
тіліне жақын шығады. Чаплиннің кинола-
рын әлі күнге дейін к!реміз. Мылқау. Бірақ 
түсінікті. 

– Оған себеп к2птеген актерлердің 
 театрда жұмыс істеп, нәпақасын сол жақтан 
да тауып жүргендігі болар...

– Иә, ол режиссеріне байланысты. 
Актерлерді кінәламау керек. Олар киноға 
киноның тілін білуге ұмтылып келеді. 
Ал режиссер театрдың жанкүйері болса, 
театрдың тілімен түсіре салады. «Ж!ндеп 
ойнасаңшы!» дейді. Мен «ойна» деген 
с!зді жек к!ремін. «Eмір сүр». Сол р!лде 
!мір сүру керек. Сосын мен сценарийді 
актердің қолына бермеуге тырысамын. 

Сосын еңбекті !з араларында талдап 
к!рмекші болады. Сол жай ғана талқылау 
бес күнге созылған! Жаңағы стенограм-
маны оқысаң, біреулер бір жарым сағат 
с!йлеген. Аттарын айтпай-ақ қояйын, 
фильм титрында жазулы тұрады. Жарты 
сағаттан кем с!йлемеген ешқайсысы. Бәрі 
Ермұхан ағамызды қасқырша талаған. Ең 
аяғы ағамыздың т!ре тұқымынан екенін 
біліп алып, «Кенесарының ұрпағы. Т!ре 
т!рені т!рге шығарып отыр. Неге т!рге 
шығарады? Кенесары деген қылмыскер, 
Кеңес !кіметіне қарсы шыққан, орыс тарды 
жек к!рген» деп, үлкен дауға айналдырған. 
Бір әйел адам ғана қорғап с!йлеген. Оның 
!зі бір минут па, екі минут па, сондай-ақ. 
Қарап отырсаң, бұл – талқылау емес, ба-
рып тұрған сот процесі. Соны елестетесің 
к!зіңе. Сосын қайтадан бастадым да, 
керек жерлерін сызып, белгі қойып, 
парақтарын қайырып, қайтадан қарап 
шықтым. Сол кезде сценарийдің сұлбасы 
пайда болды. Пьесаға дайын тұрған ма-
териал болып шықты. Мен !мірімде пье-
саны бір-екі рет жазып к!ргенмін, бірақ 
икемім жоқ екен. Eйткені үш қабырғада 
тұншығып қаламын. Клаустрофобия. 

кейін қазақ тіліне аударды. Онысы үлкен 
бестселлер болды. Ал Адольф Янушкеевич 
деген кім?

Ол – поляктың ұлт-азаттық к!те рілісіне 
белсенді қатысқан интелли ген цияның 
!кілі. Ол кезде Польша Ресейдің жартылай 
отары болатын. Олар ұрыс, соғыс кезінде 
қолға түскен тұтқындардың бәрін Батыс 
Сібір мен Қазақстанға қарай айдаған. 
Сонау біздің Түркістан облысындағы 
Созаққа дейін поляктардың бейіттері 
бар. Алматының т!ңірегінде, Орталық 
Қазақстанда да к!п. Осы жерге келіп, еліне 
қайта алмай қаза болғандар... Янушкеевич 
те – жер аударылған тұтқындардың бірі. 
25 жыл Қазақстанда айдауда болған. Екі 
жылдың т!ңірегінде қазақша сайрап кеткен, 
шешен. Кітаптары ылғи күнделіктерден 
тұрады. Шешесіне, достарына жазған хат-
тары бар. 5детте Қазақстан арқылы !ткен, 
Қазақстанда зерттеу жүргізген, аттарын 
атамай-ақ қояйын, Еуропаның, Ресейдің 
ғалымдары бізді «туземцы», «қара кирги-
зы», «киргиз-кайсаки» немесе «киргизы» 
дейтін. Біздің елге биік мұнара басынан 
қарап отырғандай менсінбеушілік бола-
тын. «Лас, кір, оқымаған, надан халық» 

ша к!рсетіледі де, т!ртінші күні теле-
фон шалсаң, «Eкінішке қарай, сіздердің 
фильмдеріңізге жұрт келмейді» дейді. 
Eтірік! Eйткені Американың, Еуропаның 
шарт-шұрт, атыс-шабыстары, фентези 
фильмдері, үшінші деңгейдегі арзан күлкіге 
толы комедиялары ақша табудың к!зіне 
айналған. Ең қызығы, ең күлкілісі – бүгін 
Лос-Анжелесте, Нью-Йоркта тұсаукесері 
болған фильмдер ертеңінде біздің киноте-
атрларда жүріп жатады. Ресейден де бұрын. 
Демек, біздің прокаттар Голливуд, Еуропа 
кино!ндірушілерін қаражаттандырып, 
соларды байытып отыр екен. Ал рухани 
баюға арналып түсірілген !зіміздің т!л 
туындымызға немқұрайдылықпен, қалай 
болса, солай қарайды. Үшінші-т!ртінші 
күні  жоқ қылып жібереді, әйтпесе түнгі 
сағат он бірге, он екіге қояды. «Аманаттың» 
прокаты басталған соң, т!ртінші-бесінші 
күндері Астана, Шымкент, Жамбылдан 
жігіттер хабарласты: «Сәке, залда бес-
алты-ақ адам отырмыз. «Енді жиырма 
адам жиналсын, сосын қоямыз» дейді. 
Неге бұл уақытқа қоясыздар?» деді. Олар 
білмейді ғой, прокат іргесін аулақ са-

Бір-екі рет оқытамын да, «енді осыны 
!зіңнің  с!зіңмен айт» деймін. Барлық 
актерлеріме шартым сол. К!п репетиция 
жасатпаймын. 5йтпесе, жаттанды болып 
кетеді. Деректі фильмге жақындатыңқырап 
түсіргім келеді, !мірдегідей. Eмірдегінің 
бәрі !нер емес, бірақ кино – !мірдің ай-
насы, ең болмаса жаңғырығы болуы керек. 
Шәкірттеріме де осыны айтамын. 

– Шәкірттеріңіз кімдер?
– Т.Жүргенов атындағы Eнер ака-

д е м и я с ы н д а  е к і н ш і  м ә р т е  с т у д е н т 
қабылдадым. Олардан «Қандай режиссерді 
к!ріп, кімнің экранына ғашық болып 
келдің?» деп сұрасам, жартысынан аста-
мы  Тимур  Бекмамбетов болғысы келеді. 
Тамаша маман иесі. Бірақ суреткер емес. 
Кинобизнесмен, киношоумен. Оның 
үстіне компьютерлік графика арқылы 
үстемелетіп, эффекті жасаудан шебер. 
Бірақ киносы қанша сапалы болса да, 
оны !нер деп айтуға болмайды. Бір 
тәжірибе жасадым. Бекмамбетовтың қай 
фильмін жақсы к!ретіндерін сұрасам,  к!бі 
«Особо опасен» деді. Соны алдыртып, 
аудиториядағы теледидарға қосып, к!рдік. 
Он минуттан кейін тоқтатып, «қайтадан ба-
сынан к!реміз» дедім де, дыбысын !шіріп 

тастадым. Компьютер. Графика. Актерлік 
жұмыс жоқ. Бірақ Голливуд актерлері 

түскен... Ал осы фильмді біз ру-
хани азық деп айта аламыз 

ба? Айта алмаймыз. Бірақ 
оған қарсылық жоқ. 

Адамдарда таңдау 
болуы керек қой.  

Біреу  алып-са-
тарлық бизнес-
пен шұғыл да-
нады, біреулер 
е ң б е к т е н і п , 

беретін. Актерлері де жақсы алатын. 
«Мұстафа Шоқайды» түсірер кезде, 
Мұстафа Шоқайдың әйелі орыс ұлтынан 
ғой, сол кісінің р!ліне актриса іздеп, 
Мәскеуге бардық. Чулпан Хаматовамен 
кездестік. Сценарийді бердік. Оқыды. 
Ұнатты. «Түсемін, бірақ продюсеріммен 
с!йлесіңіз» деді. Сосын біздің продюсеріміз 
Қанат Т!ребаев екеуі с!йлесті. Бір уақытта 
Қанат к!зі бақырайып келіп тұр: «Аға, 
Чулпан Хаматоваға біздің қаражатымыз 
жетпейді» дейді. «Қанша сұрады?» де-
сем, «Бір түсірілім күніне 10 мың доллар» 
дейді.  Бұл 2003 жыл. Сосын түсірілім 
кестесін қарасақ, Хаматова 98 күн түсуі 
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Түрлі деңгейдегі билік өкілдері мемлекеттік тіл – қазақ 
тілінің деңгейін көтеру үшін арнайы қаулы қабылдамай-ақ 
қойсын, қаржы бөлмей-ақ қойсын (бөлінген қомақты қаржы 
бостан-босқа желге ұшып кеткен жоқ па!), тек: «Мемлекеттік 
тілді білмейтін адамдар мемлекеттік қызметте істемейді» 
деген талап қойып, сол талап қадағаланса, мемлекеттік 
қызметкерлердің бәрі қазақша сөйлеп, қазақша жазып кетер 
еді. Мемлекеттік тілдің әлі күнге ойдағыдай орындалмауының 
екінші себебі – зиялы қауым өкілдері тарапынан да тиісті көңіл 
бөлінбей келеді. Әлі күнге дейін әдеби тіліміз қалыптаспай, 
оның шек-шегарасы айқындалмай отыр.

15 томдыққа таран деген үш омоним сөз алынған. Олардың 
біреуі – зат  есім, екеуі – етістік. Зат есім сөз бірінші тұрғанмен 
оның омоним сөз екендігін көрсететін шекесіне қойылуға 
тиісті цифр қойылмаған. Есесіне одан кейін тұрған етістік 
сөздерде ондай цифрлар бар (Басқа етістіктерге мұндай цифр 
қойылмайды - Б.Қ.). Ал бұларға берілген анықтамаларға келсек, 
зат есім таран сөзіне «кеменің нығайтылған су асты бөлігі» 
деген анықтама берілген. Бірақ мысал жоқ. Үшінші тұрған етістік 
таран сөзіне «қарсыласына соққы беру» деген анықтама берген. 
Бұған да мысал берілмеген. Нәтижесінде бұл сөздер халық үшін 
мән-мағынасыз, түсініксіз күйінде қала берген.

соңғы екеуінің (тебен,  тебенде) 
с!здікке алынуға құқығы жоқ еді. 
Eйткені олар тебін, тебінде с!здерінің 
фонетикалық нұсқалары. Eкінішке 
қарай, с!здікшілер оларды с!здікке 
жеке-жеке алып, әрқайсысына жеке-
жеке анықтама берген. Нәтижесінде 
нұсқа с!здерге (тебен/тебін, тебенде/
тебінде, т.б.) берілген анықтамалар 
егіз қозыдай бір-біріне ұқсас болып 
шыққан.

Қ5ТС-те тебіз (мүмкін бұл с!з тебін 
шығар? – Қ.Б.) деген екі омоним алын-
ған. Бірі – «ш!бі қалың ойпаң жер, 
екіншісі – «бұзық, қияңқы, тентек». 
Екеуі де «Аймақтық с!здіктен» к!ші-
рілген. Келесі беттердің бірінде мағы-
налары дәл осы жоғарғы с!здердей тебір 
деген тағы екі омоним берілген. Яғни 
тілімізде екі тебіз, екі тебір бар болып 
шықты. Бірақ олардың мағыналары 
бірдей.

Осылай болуы мүмкін бе? Біздің 
ойымызша, мүмкін емес. Бұлардың 
– (тебіз бен тебірдің) біреуі немесе 
екеуі де қағазға қате түсірілген тәрізді. 

жерде тіпті с!здікшілер оларды ша-
мадан тыс асырып жіберген десек те 
болады. Енді осындайларға біраз дәлел 
келтірейін.

Қазақ әдеби тілінің 15 томдық 
түсіндірме с!здігіне енген, бірақ оған 
алынуға қақылары жоқ, әдеби тілдің 
құрамына кіре алмайтын с!здер мен 
с!з тіркестері к!птеп ұшырасады. Бұл 
жерде біз олардың бәрін түгел тізіп бере 
алмаймыз. Берген күнде де мақаланың 
к!леміне сыйғыза алмаймыз. Себебі 
олардың саны тым к!п.

Д е г е н м е н ,  о қ ы р м а н д а р д ы ң 
к!зін жеткізу үшін олардың біразын 
к!рсетпесек тағы да болмайды. Мы-
салы: алым – ғалым, әжү – салмағы 
ауыр шоқпар, әсіл – әдіс, тәсіл; бағыт2 
– уақыт, бадам – аулақ, алыс, бағар – 
тоқылған қап, бағатізбе – бағанама, 
бажына – топшылау, байымдау, түю, 
байнақ – байтақ, баран – жария, ба-
ранда – жақындаңқырау, маңайлау, ба-
рилалия – күмілжіп, міңгірлеп с!йлеу, 
барыз – желкен, баһа – баға, бацитра-
цин – бактериялар түзетін, антибиотик, 

(Басы 1-бетте)

Осы айтылғандарды негізге ала 
отырып, тілдік норма дегенді «қоғам 
мүшелерінің бәріне ортақ, барлығы 
қабылдаған, тұлғалық жағынан да, 
мағыналық жағынан да бір қалыпқа 
түскен (тұрақталған), жүйелі тілдік 
материалдардың жиынтығы» деп ұқсақ, 
онда «қазақ тілі нормаланып бітті 
ме?» деген сұрақты тағы да қайталап 
қоюыма тура келеді. 

Б ұ ғ а н  д ә л е л д е н г е н ,  н а қ т ы 
 жауапты әзірше ешкім берген жоқ. 
Қазақ әдеби тіліне қатысты үлкенді-
кішілі лингвистикалық еңбектер 
мен докторлық, кандидаттық дис-
сертациялардан, мақалалардан іздеп 
к!ріп едім, олардың бәрінде: «Қазақ 
әдеби тілі жүйеленіп, қалыптасқан», 
«нормаланған», «дамыған», «қоғамдық 
қызметі артқан», «лексикасы мейлінше 
бай», «стильдік тармақтары сараланған 
тіл»  деген тәрізді  тоқмейілсіген 
(марқайма) жауаптар кездеседі. Тек 
М.Балақаев қана жоғарғы еңбегінде: 
«Ертеректе басталған нормалану 
процесі қазіргі әдеби тілде үздіксіз 
жүріп жатыр. Ол әлі де болса к!пке 
созылады» деп жазыпты (Жоғарыда 
аталған еңбегі, 148-бет). Біздіңше, осы 
соңғы пікірдің жаны бар. Содан бері 
35 жыл !тті. Сол «Баяғы жартас – бір 
жартас, Қаңқ етер, түкті байқамас».

Енді осы пікірімізді дәйектеуге, 
дәлелдеуге тырысалық.

5детте әдеби тілдің әдебилігін 
сақтап, қорғайтын, оны жұртқа таны-
тып, насихаттайтын бірден-бір құрал 
– оқулықтар мен орфографиялық, 
т ү с і н д і р м е ,  а у д а р м а  ( е к і  т і л д і ) 
с!здіктер екендігі мәлім. Олардың 
басты міндеттерінің бірі – әдеби тілді 
нормаға түсіріп, жүйелеу. Сондай 
с!здіктердің бірі және бірегейі – 
түсіндірме с!здіктер (ары қарай  – ТС).

 Ұлт тілінің түсіндірме с!здігі – тіл 
байлығымыздың айнасы. Оған қарап, 
тіліміздің бай немесе кедей екендігін 
ғана біліп қоймаймыз, сонымен бірге 
оның жүйеленген-жүйеленбегендігін, 
нормаға түскен-түспегендігін де 
білеміз. Eйткені ТС атаулының міндеті 
– қолданыста бар тілдік бірліктердің 
(с!здер мен тұрақты с!з тіркестердің) 
барлығын түгел жиып, оларды реттеп, 
жүйелеп, с!здікке ендіру; әрбір с!зді, 
әрбір тұрақты тіркестерді саралап, 
анықтама беру; атау с!здердің қайсысы 
әдеби, қайсысы әдеби емес, қайсысы 
ескі, қайсысы жаңа с!з екендіктерін 
к!рсету.

15 томдық «Қазақ әдеби тілінің 
с!здігі» (ары қарай – Қ5ТС) – !зіне, 
міне, осындай жүк арқалауға тиісті 
с!здіктердің бірі. Алайда бұл с!з-
діктің жетістіктерімен бірге кем-
шіліктері де жетіп артылады. Сон-
дай кемшіліктердің кейбіреулеріне 
тоқталайық. 

АУЫЗЕКІ С�ЙЛЕУ ТІЛІ 
С�ЗДЕРІНІҢ С�ЗДІККЕ 

АЛЫНУЫ

К ! п ш і л і к к е  б е л г і л і ,  ә д е т т е 
әдеби тілдің с!здіктеріне тек әдеби 
(нормаланған) с!здер ғана алынуға 
тиіс .  10  томдық «Қазақ  т іл ін ің 
с!здігінің» атауында «әдеби» деген 
с!з жоқ. Сондықтан ондай с!здіктерге 
әдеби тілден тыс с!здерді де ала бе-
руге болады. Ол кездегі мақсат – «ал-
дымен тіліміздегі с!здердің бәрін 
түгендеп, жинап алалық, содан кейін 
реттей жатармыз» дегенге сайған. 
Осы тұрғыдан 15 томдық Қ5ТС-ке 
(Алматы, 2011) алынған бірлі-жарым 
атау с!здердің қандай ұстаныммен 
таңдалғанын, оларға неге осындай 
анықтама берілгендігін біле алмай, бас 
қатыратын жағдайлар жиі кездеседі.

 Мәселен, күжқара с!зіне «толық 
денелі (?), еңгезердей» деген анықтама 
беріліпті. Бұл с!з «жуан айтылушы еді 
ғой» деп ойлап, құж с!зіне қарасақ, 
ол құж қара  деп б!лек жазылып, 
оған «үлкен қара бұжыр (кісі)» деген 
анықтама беріпті. Дұрысы осы. Ен-
деше, қүжқараны с!здікке алмаса да 
болар еді.

Қалы  деген с!зді  жеке алып, 
«қымбат бағалы түкті (кілем)» де-
ген анықтама беріліп, екі мысал 
келтірілген. Бірақ екеуінде де мысал 
«қалы кілем» деген тіркес түрінде 
алынған. Содан кейін қалы кілем деген 
тіркес жеке алынып, оған «жақсы түкті 
кілем» деген анықтама берілген, үш 
мысал келтірілген. Бұл аздық еткендей, 
кілем с!зіне барғанда қалы кілем деген 
тұрақты тіркес тағы алынады, тағы 
анықтама беріледі.

Масуек с!зіне діни деген белгі 
қ о й ы л ы п ,  о л  м и с у а к  ( ? )  с ! з і н е 
сілтеніпті. Ал ол с!з с!здікте жоқ. 
Есесіне жақша ішіне «дәрет кезінде 
тісін тазалауға пайдаланатын !сімдік» 
деген анықтама берілген. О заман да, 
бұ заман дәрет кезінде тісін тазалаған 
адамды кім к!рген? Оның үстіне әлгі 
кісі тісін «!сімдікпен» тазалайды екен. 
Ең сорақысы: атау с!з – масуек, ал оған 
берілген мысал – мәсуек. 

15 томдыққа таран деген үш омоним 
с!з алынған. Олардың біреуі – зат есім, 
екеуі – етістік. Зат есім с!з бірінші 
тұрғанмен оның омоним с!з екендігін 
к!рсететін шекесіне қойылуға тиісті 
цифр қойылмаған. Есесіне одан кейін 
тұрған етістік с!здерде ондай цифрлар 
бар (Басқа етістіктерге мұндай цифр 

белдемде2 – селдір тоқымаға тігілген 
кесте, т.б. ( Мұндайлардың саны жүз 
шақты).

К е з д е й с о қ  с ! з д е р д і  м ы с а л ғ а 
келтіріп отыр деп ойламаңыздар. 
Мұндай с!здер 15 томдықта аз емес. 
Оның бір ғана 332-333 беттеріне 
қараңызшы. Онда паштас, пашын, 
пашыр, пашырлат, пашырлату, пәван-
дәкіл, пәйт, пәйтте, пәйттеу, пәкі, 
пәкізе, пәкізеле, пәкізелеу, пәкізелік де-
гендер тәрізді ешкім түсінбейтін 10-15 
с!з кездеседі. 

Басқа әріптер бойынша с!здікке 
артық алынған мұндай с!здер жетерлік. 
Солардан бірер мысал (тек К әрпі 
бойын ша ғана): кәз, кәлдіре, келиле, 

қандай с!з қолданса да, солардың 
бәрін ТС-ке ала берсек, бұл – тілді 
(с!здерімізді) жүйелеу, анықтау емес, 
оны былықтыру болып шығады.

Б і з д і ң  Қ 5 Т С - т е г і  с ! з д е р д і ң 
жүйелену, саралану, даралану түрі, 
міне,  осындай.  Бірақ бұл «онда 
қамтылмай қалған с!здер мен с!з 
тіркестері жоқ» дегендік емес. Ондай 
с!здер мен с!з тіркестері жетерлік. 15 
томдықтан қалып қалған с!здер мен 
с!з тіркестерін жиып-теріп, мен 726 
беттік түсіндірме с!здік жасап бастыр-
дым (2014 ж.). Сондықтан 15 томдықта 
жоқ с!здер мен с!з тіркестеріне бұл 
жерде арнайы тоқталмасақ та болады.

ЖЕРГІЛІКТІ С�ЗДЕР мен 
ДҮБ�РА С�ЗДЕРДІҢ 

Қ�ТС-те АЛЫНУЫ

Ескерте кететін нәрсе: 15 томдық-
т а ғ ы  ү л к е н  к е м ш і л і к т е р д і ң  б і р і 
– с!здікшілердің !здері  с!здікке 
«Қазақ әдеби тілінің с!здігі» деген ат 
қойғандарына қарамастан, оған «Қазақ 

 ойымызша, жараспайды да, керек те 
емес.

Жергілікті с!здерді ТС-ке алмау 
керек деп отырғанымыз жоқ. Алу 
керек. Бірақ жергілікті с!здердің де 
жергілікті с!здері бар. «Қазақ тілінің 
д и а л е к т о л о г и я л ы қ  ( а й м а қ т ы қ ) 
с!здігінде» бар екен деп, сондағы 
барлардың бәрін ала берсек, сонда 
к!рсетілген анықтамалардың дұрыс-
бұрыстығына к!зімізді жеткізбей к!шіре 
салсақ, онда қатты жаңылысамыз. 
Eйткені ол с!здіктерде диалект с!з-
дермен бірге диалекті бола алмайтын 
с!зсымақтар мен дүбәра с!здер к!п 
алынған. Олардың к!пшілігінің мағы-
налары ашылмаған, ашылса дәл емес.

Олай болса, жергілікті (диалекті) 
с!здерге де талғаммен қарау керек. 
Елеп-екшеп,  белг іл і  б ір  ұғымға, 
мағынаға ие бола алатындарын, кеңінен 
тарап, бүкіл халық болмаса да, жергілікті 
халықтың к!пшілігі  қолданатын, 
мағыналары түсінікті немесе әдеби 
тілде баламасы жоқ с!здердің орнына 
қолдануға болатын жергілікті с!здерді, 
әрине, түсіндірме с!здіктерге алуға 
болады. Бірақ, қайталап айтамыз, 
бәрін емес. Eйткені бәлен облысқа 
тән деген жергілікті  с!здерді сол 
облыстық жергілікті тұрғындарынан 
сұрай қалсаңыз, біразын растағанымен, 
біразын «мұндай с!зді естіген емеспіз» 
деп жауап береді. Сондықтан жергілікті 
с!здердің бәрін түсіндірме с!здіктерге, 
әсіресе әдеби тілдің с!здігіне ала беруге 
болмайды.

Д и а л е к т о л о г  м а м а н д а р д ы ң 
(О.Нақыс беков) айтуынша, жергілікті 
с!здер екі топқа б!лінеді: бірі – әдеби 
тілде баламалары бар жергілікті с!здер, 
екіншісі – әдеби тілде баламалары жоқ 
жергілікті с!здер. Түсіндірме с!здіктерге 
әдеби тілде баламасы жоқ, !зінше жаңа 
лексикалық мағынада қолданылатын не-
месе әдеби тілде баламасы болғанымен, 
қолданыста ерекше стильдік қызмет 
атқаратын жергілікті с!здерді ғана 
алуға болады. Мұндай жергілікті с!здер 
халықтың лексикалық қорын байыта-
ды. Ал әдеби тілде баламасы барларды 
Қ5ТС-ке алудың қажеті жоқ.

Қ5ТС-те бұлар сияқты жергілікті 
с!здермен бірге, әдеби тілге жатпайтын, 
мағыналарын ешкім түсіне бермейтін 
басқа да дүбәра с!здер к!птеп кездеседі. 
Енді солардан да біраз мысал келтірелік. 

М әрпі бойынша ғана әдеби тілге 
жатпайтын мына дүбәра с!здерге к!ңіл 
аударыңыздар: мағзұр, мағишат, мағмұр 
(-лық), мағрұр, мағұр (-лан), мағшұқ 
(-тық), мажази, мажалы, мажуса, ма-
заж, мазалим, мазарат, маймұн (май-
мыл), майық, мақалкештік, мақсұра, 
мақырап, мақшұқ, малал, маламат, ма-
малыга (тағам аты), ман, манарыс (ша-
пан), мандибулалар, манжақы, мансұп, 
мантикин, маншы, маңғал (ұста), маңғыл 
(қасқа), маңқы, мапа, мапағат (тап-
пады), марита, масала (шырақ), ма-
там (қайғы), матбуғат, махал (мезгіл), 
махбуб, машқар, маштаһат, машурат, 
машһурат, маяуза, мәгәр, мәделі (күшті), 
мәжет, мәзкүр, мәкәр, мәкір (-лік), мәл, 
мәләл, мәләмат, мәлкілде, мәл$л (-дік), 
мәлі (кез), мәлікзада, мәнзүр (қылмады), 
мәнзіл2 (атақ), мәни (суы), мәнсүп, 
мәнфағат, мәрғазап, мәрдүд, мәридалбай, 
мәрсіл, мәсжад, мәсжід, мәснауи, мәсті, 
мәсулият, мәтбұғ, мәуріт, мәути, мәфсад, 
мәһір, мәшкүл, мәшһүт, мәшірап, т.б.

5деби тілге жатпайды делініп 
к!рсетілген мұндай с!здердің жал-
пы саны – 343 с!з. Мұндайлар – М 
әрпінен басталатын 5082 с!здің 6,75 
пайызы. Егер М әрпінің ішіндегі 165 
(3,29 пайыз) жергілікті с!здер мен 343 
(6,75 пайыз) әдеби емес (к!не, кітаби, 
діни, т.б.) с!здерді, 418 (8,22 пайыз) ва-
риант с!здерді және 1258 (24,75 пайыз) 
еуропалық с!здердің барлығын қоссақ, 
олар 2186 (39 пайыз) с!з болады да, М 
әрпі бойынша әдеби с!здердің үлесіне 
2896 (56,98 пайыз) с!з ғана қалады.

5рине, мұндай есептің 15 томдық-
тағы барлық әріптер бойынша түгел 
жүргізілгені ж!н болар еді, бірақ оған бір 
адамның күші де, уақыты да жетпейді. 
Бұл жұмыста біз А, К, М әріптері бой-
ынша ғана с!здерді жеке-жеке санадық. 
Сондағы қол жеткен нәтижелер мы-
нау болды: А, К, М әріптері бойынша 
барлық 18529 с!здің 21,90 пайызы 
– еуропаша с!здер, 4,42 пайызы – 
жергілікті с!здер, 4,45 пайызы – к!не 
с!здер, 8,11 пайызы – фонетикалық 
нұсқалар. Бұлардың жинақтық саны 
– 7205 с!з (38,88 пайыз). Сонда әдеби 
с!здердің үлесіне 11324 с!з ғана қалады. 
Бұл үш әріп бойынша барлық с!здің – 
61,11 пайызын құрайды.

Ойымызды қорытар болсақ, осы үш 
әріп бойынша 15 томдықта қамтылған 
атау с!здердің әдебилері 61 пайыз-
дан асса, олардың әдеби еместері 39 
пайызға жуық. Біздің шамалауымызша, 
осы үш әріпке жасалған қорытынды 15 
томдықтағы басқа әріптерге де ортақ 
қорытынды деп есептеуге болады.

Тоқ етерін айтқанда, Қ5ТС-ке 
алынған атау с!здердің барлығы әдеби 
тілдің с!здері емес, олардың к!пшілігі 
тілдік тұрғыдан жеріне жеткізіле зерт-
телмеген, әдеби сыңарлары нақты 
айқындалмаған, мағыналары дұрыстап 
сараланбаған, жеке авторлардың с!здері 
деп түйіндей аламыз.

Ал келесі мақаламызда жат-жұрттық 
с2здердің с2здікке алынуына кеңірек 
тоқталатын боламыз.

(Жалғасы келесі санда)

тілінің аймақтық с!здігіндегі» (2005 ж.) 
с!здер мен с!з тіркестерінің к!пшілігін 
ешбір талғаусыз ала бергендігі. Мысалы, 
Қ5ТС-те мәкі деген үш омоним бар. 
Үшеуі де аймақтық с!здіктен алынған. 
Бірақ ол с!здерге «Аймақтық с!здіктен» 
алдық деген ешқандай белгі қойылмаған. 
Бәрі де әдеби тілдің с!зіндей-ақ, жайдан-
жай алына салынған. Сол жерде қатар 
тұрған мына с!здерге қараңыздаршы: 
Ыра2 – !те, тіпті, тым. Ыра3: ыра бол-
ды – разы болды, к!ңілі толды. Ырағия 
– ырық, ерік. Ырақ-жарық – ашық-
шашық. Ырат2бе – ылди, сай, т.б. Бәрі 
аймақтық с!здіктен к!шірілген.

Қ5ТС-те айуанхана с!зіне жерг. де-
ген стильдік белгі қойылып, оған «үйдің 
алдыңғы б!лігі, т!бесі жабық, алды 
ашық жері» деген анықтама берілген. 
Айуанхана – «үйдің алдыңғы б!лігі 
емес». С!здің !зі айтып тұрғандай, ол 
– мал (айуан//хайуан) қора. Ал «т!бесі 
жабық, алды ашық жерді» халық лапас 
деп атайды.

Омақ жерг. Астық, тамақ қоятын 
үй. Омақа1 жерг. Астық, ас қоятын 
жер делінген. Екеуі де «Аймақтық» 
с!здіктен алынған. 15 томдық с!здікке 
шаң-шәлекет с!зі алынып, оған жерг. 
деген белгі қойылып, «астан-кес-
тен» деп анықтама беріліпті. Қазақ 
тілінде бұл соңғы с!з «шақ-шәлекейін 
шығарды» деген тіркестік тұлғада ғана 
қолданылады. 

М әрпі бойынша ғана Қ5ТС-ке 
алынған мына жергілікті с!здерге 
к!ңіл аударыңыздар: мағдыр(-сыз), 
мадиықтан, мадыра (-ла), мажал (-да), 
мазатсы (-у), мазаттан (-у), майдан 
(егістік жер), майқұмар (түйе ауруы), 
майлақылан, майсақтан (-у), майша 
(желкен), мақаупес (ауру), мақсым2 
(дән),  мақсым3 (шәкірт),  малаған, 
малдақ, малдар (-шылық), малмал 
(мата), малта (апельсин), малта-
ба, малтыма (жарыс), мамаданалық, 
манақ, манақа, манарт (-у), мандала, 
мандым, манжам (-ды), манжанық, 
мантықа, маңайт, мара (бәс), мардат, 
марси, майқапыда, мәймендей, мәкі1, 
мәкі2, мәкі3, мәлтекбас, мәндір, мәнзел, 
мәнзіл1 (мекен),  мәпит, мәтқайыр, 
мәт$к (-тік), мәшті, т.б.

К!рсетілген бұл диалект с!здердің 
жалпы саны – 165. Бұлар М әрпінен 
басталатын барлық 5082 с!здің 3,29 
пайызы. Бұл жердегі айтпағымыз: осы-
лар сияқты жарыспалы с!здер мен с!з 
тіркестерінің әдеби тілдің с!здігінде 
қамтылғандығы жараса ма, жараспай 
ма? Керек пе, керек емес пе? Біздің 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

ӘДЕБИ ТІЛІМІЗ 
қалыптасып болды ма? 

қойылмайды - Б.Қ.). Ал бұларға берілген 
анықтамаларға келсек, зат есім таран 
с!зіне «кеменің нығайтылған су асты 
б!лігі» деген анықтама берілген. Бірақ 
мысал жоқ. Үшінші тұрған етістік та-
ран с!зіне «қарсыласына соққы беру» 
деген анықтама берген. Бұған да мысал 
берілмеген. Нәтижесінде бұл с!здер 
халық үшін мән-мағынасыз, түсініксіз 
күйінде қала берген.

Қ5ТС-те тұяқкесті с!зі тұяқкеш-
тіге сілтеніліпті. Тұяқкешті с!зі с!з-
дікке жеке алынып, анықтама, мы-
сал берілген. Шындығында, бұл с!з 
с!здікке алынбау керек еді. Алынса, 
оның, керісінше, тұяқкестіге сілтенгені 
ж!н еді. Eйткені бұл с!з тілімізде 
тұяқкешті деп емес, тұяқ кесті деп 
қолданылады. Тұяқкешті – жаңылыс 
қолданыс немесе типо графиялық қате. 
Оған дәлел:  5.Кекіл баевтан алынған 
бір ғана үзіндінің бірде тұяқкесті, 
бірде тұяқкешті болып, екі с!зге де 
алынуы.

Шаңылтақ деген с!зді с!здікке 
алып, оны шаңылтыр  деген с!зге 
сіл тепті. Шамасы, с!здікші анық-
тама бере алмағаннан кейін сілтеп 
құтылайын деген болу керек. Eйткені 
бұл с!зге берілген үш мысалдың 
біреуі – «шаңылтақ жаз», екіншісі – 
«шаңылтақ аяз», үшіншісі – «шаңыл-
тақ к!ктем» түрінде келген. 5рине, 
үшеуіне ортақ анықтама жазу қиын. 

Басы ашылар, айқындалар деген 
оймен сілтенген шаңылтыр с!зіне 
қарадық. Оған «қатқыл, құрғақ; 
шыңылтыр» деген анықтама беріліпті. 
К!рсетілген екі мысалдың біріншісі – 
«шаңылтыр күн қайнайды», екіншісі – 
«шаңылтыр аяз» деп тұр. Сілтенгеннен 
кейін шаңылтыр с!зінің мағынасы 
шаңылтақ  с!зінің мағынасымен 
сәйкес келуі керек қой. Шаңылтақ 
аяз,  шаңылтыр аяз  дегендерден 
басқаларының мағыналары сәйкес 
келіп тұрған жоқ. Содан кейін тағы 
да сілтенген шыңылтыр деген үшінші 
с!зге қарадық. 

Шыңылтыр  с!зіне «шыңылтыр 
аяз», «шыңылтыр бұлт», «шыңылтыр 
қарын», «шыңылтыр күн» деген т!рт 
мысал беріліпті. Осы 4 мысалға орай 
шыңылтыр с!зін т!рт мағынаға б!лген: 
1. Ызғарлы (?) бет қаритын (?) құрғақ 
(аяз). 2. Сұр, сұрқыл (бұлт). 3. Жұқа, 
сетінеген (?) (қой қарыны). 4. Мінезі 
тыз етпе (?), жайлы емес (күн). Бұл 
мағыналардың біріншісі «шыңылтыр 
аяз» деген тіркес түрінде тағы алынған. 
Содан кейін !з алдына шыңылтыр 
бие (арық бие), шыңылтыр ешкі (арық 
ешкі) деген екі тіркес алыныпты. 
Ешқайсысында мысал жоқ. Бұлар не 
үшін алынды? Неге алынды? Осындай 
с!з тіркестері тілімізде бар ма? Болса, 
мағынасы қандай? Белгісіз.

Қ5ТС-ке тебен деген екі  омоним 
с!з алынған. Олардың біріншісі  туралы 
әңгіме жоқ. Оның мағынасы с!зтұлғаға 
сай келеді. Ал екіншісі – тебен (!сіп 
шығу) с!зі де, осы түбірден жасалған 
тебенде (1. К!ктеп шығу, 2. Eсу, 
шығу) с!зі де әдеби тілде тебін, тебінде 
түрінде қолданылады. Сондықтан 

Бұл аз болса, с!здікке «даңғаза, тен-
тек» деген анықтамасы бар теліз 
деген тағы бір атау с!з алыныпты. 
Мұның да мағынасы жоғарғылармен 
бірдей. Бұлар сияқты типографиялық 
қателерді с!здікке осылай ала беріп, 
«әдеби тіліміз байып келе жатыр» деп 
мақтанғанымыз ұят болмай ма?!

Қазақ тілінде к2бе, к2бен, к2беген, 
кепе деген с!здер бар. Бәрі бір с!здің 
фонетикалық, лексикалық вариант-
тары. Мағыналары – «ерте туған, 
ертерек жетілген қозы». Кепе қозы 
әдетте ертерек семіреді. С!здікте дәл 
осылар сияқты к2бдік, к2пей, к2пеш, 
к2рпелдес, к2рпеш деген с!здер де 
кездеседі. Бұлар да бір с!здің фоне-
тикалық, лексикалық нұсқалары. 
Мағы налары – «кеш (кенже) туған, 
әлі жетіліп үлгермеген қозы». Мұндай 
қозылар әдетте арықтау болады. 
Мейлі семізі болсын, арығы болсын, 
осылар дың бәрін реттемей, сараламай, 
қанша фонетикалық нұсқалары болса, 
соншасының барлығын с!здіктерге 
топырлатып ала бергеніміз ж!н бе?! 
5рине, ж!н емес.

С!здікке  кежәуміт  деген  с!з 
алынған. Ешқандай анықтама жоқ. 
Есесіне М.Жұмабаевтан алынған 11 
жолдан тұратын ұзыннан-ұзақ бір ғана 

кәмбал, кәмел, кәмесе, кәмина, кәмтар, 
кәнду, кәриса, кәнтек, кәпарт, кәржік, 
кәрек, кәсе, кәуле, кебенде, кебіржі, 
кеді, кейпе, керез, кертеле, кетей, 
кеугін, кеуір, кешет, к$декте, к$дері, 
к$діре, к$йгей, к$йнек, к$ксіт, к$лдіре, 
к$лит, к$лпек, к$лпі, к$мбіле, к$меле, 
к$нсі, к$ңсі, к$сек, к$сті, к$стік, к$сі, 
к$шек, к$шін, куәһі, күбілжі, күбілсіз, 
күдіре, күжди, күзір, күбіжіңде, күйткі, 
күйттей, күлгір, күлтеңде, күлті, 
күнәһы, күңсі, күпсе, күпіре, күржі1, 
күсе, күстеме, күсте, кібір, кіжікте, 
кіжірей, кіләбір, кіләт, кіләш, кілгіт, 
кілді, кілеш, кілік, кіпарат, кіраза, 
кірәжі, кірәп, кіргін, кіркілжің, кірпи, 
кішір (елік), т.б 

Бұл с!зсымақтарды әдеби тілдің 
с!здігіне алмаса да болар еді. Eйткені 
халық бұларды қолданбайды, олардың 
мағыналары да күңгірт, түсініксіз. 
Оның үстіне мұндай с!здер әдеби 
тілімізде қолданыла ма, қолданылмай 
ма, ол жағы да белгісіз.

Турасын айтсақ,  бұлар әдеби 
тілдің с!здігіне алынатын с!здер емес. 
С!здікті түзушілер бұларды ешбір 
талғаусыз, таңдаусыз әр жерден алып, 
к!шіре салған болу керек. Егер кім 

мысал бар. Кежәуміттің не екенін 
білейін деп, ерінбей М.Жұмабаевтың 
шығармаларын (1995) ақтарып, әрең 
дегенде мәтінді іздеп тапсам, әңгіме 
кежәуміт туралы емес, түрікменнің 
атақты асыл тұқымды текежаумыт 
жылқысы туралы екен.

Ш і к е р т  д е г е н  с ! з д і  с ! з д і к к е 
алып, оған ет.жерг. деген граммати-
калық, стильдік белгілер қойылып, 
«сырқаттану,  науқастану» деген 
анықтама берілген. Бірақ мысал-
дарының бәрі шікерт емес, шікерттен 
деп келеді. Тілімізде шікерт деген 
с!з жоқ. Шікірттен деген етістік бар. 
Шікерттен деген шікірттен с!зінің 
с!йлеу варианты.

Іңірлет с!зіне ет.деген граммати-
калық белгі қойып, «күн батып, қараңғы 
түсе бастағанда межелі жеріне жету» де-
ген анықтама беріліпті. Біріншіден, бұл 
с!з – етістік емес, үстеу. Екіншіден, 
оның мағынасы «межелі жеріне жету» 
емес, «қараңғы түсе бастаған кезде, 
іңірде жол жүру». Бұл атау с!зді іңірлет 
деп емес, іңірлетіп/іңірлете деп, үстеу 
ретінде алған дұрыс болады.

Қ5ТС-те, с!з жоқ, қазақ тілінің 
с!з байлығы молынан қамтылған. Кей 
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«Авестада» ғылымның барлық саласы қамтылған. Оның 
ішінде рухани дүние, дін, адамды қалай емдеу керек, 
қалай жерлеу керек, идеяны қалай сақтау керек, т.б. 
зерттейтін мыңдаған тақырып бар. Бірде неміс ғалымы 
маған: «Қазақтар аңқаусыңдар, тақырыптарыңды 
кімге беріп қой дыңдар? Бұл сендерде жазылған дүние, 
сендердің тарихтарың. Осыны ашып зерттеу керек» 
деді. Мен осыдан кейін Қызылорда қаласының әкіміне 
хат жазып, осы өңірде «Авестаның» музейін ашуды 
ұсындым. Қарақал пақстанда бір мешіттің ішінде 
«Авестаға» арналған шағын музей бар екен. Кеңес 
дәуірінде «Авестаның» сендерге қатысы жоқ, бұл 
Иранның тарихы» деп жолатпаған.

Х А Л Ы Қ  У Н И В Е Р С И Т Е Т І  Д Ә Р І С І

ОН ЕКІ АЙДЫҢ 
СҰЛТАНЫ

Рамазан – он екі айдың сұлтаны, берекелі де кешірімі мол ай. 
Біздің халқымыз ежелден рамазанды ерекше қастерлеп, «Он екі 
айдың сұлтаны» деп атаған. Берекесі мол айда жарамазан жырын 
айтып, оразаның келгенін қуанышпен жеткізіп, насихаттаған. 
Ал ауызашар дастарқаны рухани сұхбаттың, бата мен ізгі тілектің 
қайнары болған. Ауыз бекіткен адамды айрықша қадірлеп, оған 
ауызашар беру – бағзыдан келе жатқан салт-дәстүріміз бен әдет-
ғұрпымыз. 

Таңғы сәресі әр шаңырақ үшін қуанышты сәт болса, кешкі 
ауызашар ағайын мен туысты, бір қауым елді имандылыққа 
ұйытқан, мерекесі мен берекесі үйлескен басқосу болатын. 
Аллаға шүкір, бұл игі дәстүр ғасырдан-ғасырға жалғасып, 
жаңғырып келеді.

Күнделікті тіршілік қамымен жүретін пенденің жүрегіне бұл 
айда иман нұры құйылады. Eйткені ораза адамды тақуалыққа 
тәрбиелейді. Сабырлық, қайырымдылық, мейірімділік, 
бауырмалдық секілді адамдық асыл қасиеттер артып, иман 
күшейеді. Рамазан – Алланың мейірімі т!гіліп, жұмақтың 
есігі айқара ашылатын, иманды күшейтуге мүмкіндік берілген 
берекелі ай. Бұл – Жаратушы Иеміздің ұлы сыйы әрі нығметі. 

Сауаптар еселеніп жазылатын айда жасалған қайырлы істің 
қайтарымы адам баласы үшін құпия-сыр. Тіпті ауыз бекітушіге 
берілетін сый мен сауап, құрмет пен марапат пайғамбарлар мен 
періштелерге де белгісіз. 

Құдси хадисте Алла Тағала: «Аузы берік адам ішіп-жеуін Мен 
үшін доғарды. Ораза – Мені мен құлымның арасындағы ғибадат. 
Оған берілетін сыйды Мен ғана 2лшеп, Мен ғана беремін. Аузы 
берік құлымның аштық пен ш2лдегенде шығатын аузының исі мен 
үшін мисктен де артық» деп сүйіншілеген. 

Шарапаты мен шапағаты мол айда күнәлі істерден бас тар-
тып, сауап жинауға, ішкі дүниемізді тазартуға, Жаратушының 
разылығына б!ленуге мүмкіндік мол. 

Рамазанның қадірін жақсы түсінген сахабалар оразаға 
алты ай қалған сәттен бастап: «Раббымыз, бізді Рамазан айына 
аман-есен жеткізе г$р!» деп дұға еткен. Пенденің осы айда 
ұстаған оразасы, қосымша құлшылықтары, !згелерге жасаған 
қайырымдылығы, барлық сауапты амалдары еселеніп жазыла-
ды. 

Ораза – күндіз тек ішіп-жеуден !зін шектеу деген с!з емес. 
Ораза – рухтың азығы, тәннің шипасы. Рамазан жан мен тәнді 
рухани тазартатын, мұсылман үшін үлкен сабыр мектебі. Аузы 
берік жандар әдеп білмес пенделердің !зіне жасаған кейбір 
оғаш іс-әрекеттерін к!ріп, тұрпайы с!здерін естісе де: «Мен 
оразамын» деген бір ауыз с!збен нәпсісіне тоқтау салып, сабыр 
сақтайды. Ал сабыр иесіне берілетін сый – жаннат.

Денсаулығына байланысты немесе кәрілік жетіп ораза 
ұстауға шамасы жетпеген адамдар ауыз бекіткен кісілерге 
 ауызашар берсе, ол да – үлкен сауап. Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын): «Алла Тағала ең 
болмаса бір түйір құрма, тіпті бір ұрттам сумен болса да қамқорлық 
жасағанға сауап жазады…» деген.

Оразаны рухани тұрғыдан сезінген жан Алланың теңдессіз 
сыйынан шет қалғысы келмейтіні хақ.

Рамазан – рақым айы! Қасиетті айдың құрметі үшін бір-
бірін кешіріп, мейірімділік жолын ұстанған пенделер сауапқа 
кенеледі. Eзгеге мейірім к!рсеткен адамға Алла Тағала оны 
мейіріміне б!лейді. Кешіргенге – кешірім жасалады.

Рамазан – жақсылық айы. Оразада әрбір жақсы амалдың 
сауабы еселеніп жазылады. Хадис-шарифте айтылғандай, 
«адам баласының барлық игі істерінің сауабы артады. 5рбір 
жақсылыққа он еседен жеті жүз есеге дейін сауап жазылады».

Рамазан – рухани жаңару айы. Жерді мекен еткен аң мен 
құстың, барлық тіршілік иесінің жыл мезгілдерінде жаңару, 
түлеу, !згеру үдерісінен !тетіні белгілі. Ал Алланың адам ба-
ласына берген шексіз нығметі, теңдессіз сыйы саналған ораза 
– күнәға бетпе-бет келуден сақтайтын, жан дүниемізді, мінез-
құлқымызды жақсылыққа тәрбиелейтін, рухани түлеп шығатын 
құлшылық.

Рамазан – Құран айы. Құран – адамзатты надандықтан, 
зұлымдықтан тура жолға, ілім мен !ркениет жолына бастай-
тын Хақ кітап. Қасиетті кітабымыз !мірдің барлық саласын 
қамтыған, адамның адамға тән !мір сүруін үйрететін Алланың 
кемшіліксіз кемел с!зі. Құран – ешқашан ғасыр соңында 
қалмайтын, керісінше, ғасырды, заманды !з соңына жетелейтін 
Жаратушыдан тірілер үшін түскен ұлы с!з. Оның к!ркемдігінде 
шек жоқ. Бүгінгі күнге дейін, осы сағатқа дейін ұлық кітаптардың 
ішінде !згеріске ұшырамаған тек Құран ғана.

Құран оқылған, оған амал етілген үйде, жерде, елде 
тыныштық орнайды, Алланың берекеті болады. Бұдан түйетін 
ой – Құрансыз !мірдің мәні де, сәні де жоқ. Пайғамбарымыздың 
(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) хадисінде: 
«Үйлеріңізде Құран Кәрімді к2п оқыңыздар. Себебі Құран оқыл-
ма ған үйде жақсылық, береке аз болады. Ондай үй-іші әрдайым 
қиын шылықта болады. Яғни ондай үйде тыныштық болмайды» 
деген. 

Рухани байлықтан алшақтай бастаған адамның жүрегі ма-
засыз күй кешетіні белгілі. Тіпті үмітсіздікке ұрынады. Бұдан 
құтылудың жолы қайсы? 5рине, тағы қайталап айтамыз, ол – 
Құран. Құран Кәрім !зіне ұмтылған жандар үшін – үміт к!зі. 
«Құран оқу – к!ңілдің шипасы» деп Пайғамбарымыз (Алланың 
оған салауаты мен сәлемі болсын) текке айтпаған. Иә, дәрі-
дәрмекпен емделмейтін дерт Құранмен емделеді. «Кім Құраннан 
шипа таппаса, оған басқа ем жоқ» деп айтқан Алла Елшісінің 
(Алланың оған салауаты мен сәлемі болсын) с!зі түсінгенге к!п 
ой тастайды.

Рамазан – сабыр айы. Ауыз бекіткен адам !згенің !рескел 
әрекетіне т!зіп, !зін күнә жасаудан тыйып, оған сабыр 
етеді. Сабыр дегеніміз – ойламаған жерден әлдеқандай бір 
қиындыққа тап болғанда, ұнжырғаң түсіп, торыққан сәтіңде 
!з-!зіңді жігерлендіріп, !мірдің !зі Алланың сынағы екендігін 
ойыңа алып, шайтанның салған сан түрлі уайым-қайғысына 
берілместен, түк болмағандай қасқая қарсы тұру. Сабыр 
сақтай білудің !зі Алланың жазған тағдырына шынайы иман 
келтіруден, оған ризашылықпен мойынсұнудан, яғни шүкірлік 
етуден келіп шығады. Хадисте: «Мүміннің ісі қандай ғажап! 
Оның қай ісі болмасын қайырлы. Алайда бұл мұсылманның қана 
маңдайына бұйырған. Ол жақсылыққа тап болса, бірден шүкіршілік 
етеді – бұл оған қайырлы. Егер ол қандай да бір қиындыққа тап 
болса, дереу сабырлылық танытады – бұл оған қайырлы» делінген.

Оразаң қабыл болсын, ұстаған жан!

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

«АВЕСТА»
– Расымен, мен экономиспін, 

бірақ осы тақы рыпқа қалай келгенімді 
! з і м  д е  б і л м е й  қ а л д ы м .  М е н 
Мойынқұм ауданында сексеуілдің ор-
тасында !стім. Қазақстанның негізгі 
орманы – сексеуіл. Ол кезде сексеуіл 
биіктігі – 6 метр, үлкен діңгекті 
болған. Кейін ауданда 200 шақырым 
жол саламыз деп, сексеуілдердің 
жойылуына себеп болды. Содан кейін 
де Қазақстандағы құмның к!лемі 46 
пайызға жетіпті, сексеуіл !ліп жа-
тыр, бірақ құм азаймайды. Қарасам, 
құмның тарихы жоқ екен, сосын 
сахараның тарихына үңілдім. Оның 
артынан апаттар тарихы шықты. XVIII 
ғасырда ағылшын ғалымдары құмның 
температурасы 2000 градус болған 
деп зерттеген екен. Ал Қазақстандағы 
с а х а р а н ы ң  е н і  8  ш а қ ы р ы м , 
ұзындығы 4000 шамасында. Ал орыс 
ғалымдары «мұның бәрі «Авестада» 
жазылған» дейді. Апаттар тарихы 
дедім ғой, ең қызығы, дүниежүзіндегі 
апаттың бірінші тарихы «Авестада» 
 жазылыпты. Қанша апат, қанша су 
тасқыны, қар-мұз  басуы, аспаннан 
түскен метеориттердің бәрі осында 
жазылған. Мұның бәрі біздің жерде, 
негізінен Қызылорда !ңірінде болған. 
«Авестада» бұл ғана емес, ғылымның 
барлық саласы қамтылған. Оның 
ішінде рухани дүние, дін, адамды 
қалай емдеу керек, қалай жерлеу ке-
рек, идеяны қалай сақтау керек, т.б. 
зерттейтін мыңдаған тақырып бар. 
Бірде неміс ғалымы маған: «Қазақтар 
аңқаусыңдар, тақырыптарыңды 
кімге беріп қой дыңдар? Бұл сен-
дерде жазылған дүние, сендердің 
тарихтарың. Осыны ашып зерт-
теу керек» деді. Мен осыдан кейін 
Қызылорда қаласының әкіміне хат 
жазып, осы !ңірде «Авестаның» 
музейін ашуды ұсындым. Қарақал-
пақстанда бір  мешіттің ішінде 
«Авестаға» арналған шағын музей бар 
екен. Кеңес дәуірінде «Авестаның» 
сендерге қатысы жоқ, бұл Иранның 
тарихы» деп жолатпаған. Ал орыс 
ғалымы Стариков «Тұран болған кез-
де Иран болған жоқ» деп жазды. Мен 
кейін Мәскеуден «Авестаның» орыс-
шасын, Лондоннан ағылшын тіліндегі 
нұсқасын алдырттым. Байқап отыр-
сам, бізде «Авеста» мектебі бар, оның 
бастамасын жасаған Сапар Оспанов, 
Уахит Шәлекенов және т.б.

Тарихқа үңілсек, жерді мыңдаған 
метеориттер соққан екен. Ең ірі 
метеорит – Ақт!бе облысындағы 
Жаманшың. Осы кратер жыл сайын 
тоналады, жылына миллиондаған 
 турист келсе, 10 мың тоннасын 
жайдан-жай алып кетіп отырады. 
Бізде т!рт кратер бар, бірақ оған 
қарап жатқан ешкім жоқ.

Кезінде Галей Кометасы 200 млн 
тонна салмағымен жыл сайын жерді 
айналып !теді екен. Расымен, жер, 
ай, күн бірігіп тұрған кезде маг-
нит сияқты тартып, нәтижесінде 
метеориттер жерге түскен. «Авес-
тада» айтылған, Галей Кометасы жа-
қындаған кезде Сириусты (қазақша 
Сүмбіле) үш рет жарған екен. Ал 
сыңары Сириус В-ның бізге жететін 
жарығы 7 мың күнге бір-ақ жетеді 
екен. Сонда, қараңыз, қазақтың 
«сыңарсыз Сүмбіле» деген с!зі 6 
мың жыл бұрын шыққан с!з болып 
отыр. «Авестада» сол Сириустың 
!з орбитасы бар екені жазылған, ал 
оның Аралға әсері бар. Қандай әсері 
бар? Америкалық ғалымдар 5-10 
тонналық мамонттардың жарылып 
жеткенін жарыса жазған. Мамонттар-
ды жарып, күлмен қатырып жіберетін 
қандай күш? Бұл ж!нінде орыстың 
ғалымдары зерттеп, оны қатыру үшін 
температура 130 градус болу керек 
екенін анықтаған. Галей Кометасы 
мен Сириус соқтығысқан кезде, оның 
ұшқындары жерге түскен. Мұз қатқан 
кезде су бері қарай ағып, Оралға, 
Торғай арқылы Каспий теңізіне, одан 
кейін Қаратеңізге қосылған. Сонда 
нағыз топан су Қазақстанда болған, 
шамамен 4 мың текше метр. Қазір 

1963 жылы халыққа ғылыми-көпшілік білім тарату мақсатымен қоғамдық негіздегі 
Халық университеті құрылған. Дәрістер Қазақстан ҒА-ның мүше-корреспонденті, про-
фессор Рахманқұл Бердібайдың басшылығымен М.Әуезов үйінде ұйымдастырылып 
отырған. Халық университетінде 1998 жылға дейін қазақ халқының көрнекті мәдени, 
әдеби, фольклорлық, тарихи ескерткіштері, аса ірі қайраткерлері туралы 500-ден 
астам дәріс өткізілді. Атап айтқанда, Ә.Марғұлан, А.Машани, археолог Қ.Ақышев, 
ғалым Қ.Өмірәлиевтің дәрістерімен бірге М.Мағауиннің жыраулық поэзия жайын-
да толғамдарын көпшілік ұйып тыңдаған. Ал І.Есенберлин, С.Мұқанов, С.Бегалин, 
Ә.Әбішев, Ғ.Айдаров сынды тұлғалардың Халық университетінде оқыған дәрістерін аға 
буын әлі күнге жыр ғып айтады.
Араға бірнеше жыл салып, М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының 
директоры, белгілі ғалым Кенжехан Матыжанов Халық университеті дәрісін Мұхтар 
Әуезовтің мұражай-үйінде қайта жандандырды. Ендігі жерде айына бір рет жиналып, 
қордаланған түрлі мәселелерге арналатын мәжіліс-дәріс – «Рахманқұл Бердібаев 
атындағы Халық университетінің сабақтары» деп аталады.
Бұл жолғы дәріс – адамзат дамуының бастауында жатқан «Авеста»  тарихына арналды. 
Институт басшысының айтуынша, әдебиеттанушылардың алдында тұрған ең үлкен 
мәселе – қазақ әдебиетінің тарихын қайдан, қай ғасыр, қай кезеңнен бастаймыз, оның 
ең алғашқы тұлғалары кімдер деген сұрақ. «Авеста»  тақырыбын зерттеген мамандар 
аз емес. Бұл тақырыпқа алғаш келген Әлкей Марғұлан екен. Ол «Ежелгі жыр-аңыздар» 
деген кітабында: «Авеста шығармасы көне түркілерге тікелей ортақ мұра. Бұл қасиетті 
кітапқа бастан-аяқ арқау болған Тұран даласының тыныс-тіршілігі. Ондағы дәуір 
тынысы, өмір болмысы, оқиғалар желісі қазіргі қазақ халқының дүниетанымы мен 
мәдениеті, дәстүр-салты, әдеп-ғұрпы сабақтасып жатқаны байқалады» деп жазған 
екен. Ең қызығы, экономика ғылымының докторы, профессор Рахман Алшанов бұл 
тақырыпты айналып өтпепті. Араға жылдар салып жалғасқан дәстүрлі дәрісті Рахман 
АЛШАНОВ оқыды.

Қазақстан жерінде шамамен 1 млн 
текше метр су басқан. Ал «Авестада» 
осы «бір кезде 900 қыс !ткеннен кейін 
су асып кетті. Бір адамның бойындай 
болды. Су солай к!терілгенде малдың 
бәрі қырылып қалды» деп жазылған. 
Зерттеушілер анықтағандай, сол кез-
де Каспий мен Аралдың жоғары жағы 
тасып, Ақт!бе, Атырау, Маңғыстау 
облыстарында мал қырылған. Бұл 
ж!нінде «Авестада» «арий жайлау» 
деп к!рсетілген. Арий деген не? 
Құмықтар жоғары жақты «арияқ» 
дейді екен. Түркологтар «ариян» 
деген түріктің с!зі «әрі жақ» де-
геннен шыққанын айтады. Сон-
да британдық ғалым «Арияның 
шыққан жері осы жер, басқа жер 
жоқ. Мал бағып, кең жатқан жер 
осы» деп жазған. Сол су басқан кезде, 
Арийдың бағыты қазіргі Астрахань 
облысынан басталған, БҚО-мен 
жоғары келіп, Башқұртстан, Орал 
арқылы қазіргі СҚО-ға, содан кейін 
Қырғызстан жеріне жеткен. Ал-
тай арқылы, Есік к!лі мен Талап 
арқылы Ауғанстанға кеткен, ары 
қарай Иранға жалғасқан. Мұны ДНК 
тарихын зерттеген орыстың ғалымы 
А.Клёсов дәлелдеген. Топан судан 58 
мың к!л қалған. Бәрі тұзды к!лдер. 
Інген ботасынан айырылғанда боз-
дайды, зарлайды. Ондайда Заратуш-
тра аралап жүріп зарлайтын к!рінеді. 
Заратуштра – иранша түйеші, 
меніңше – зар айтушы. 

«Авестаның» тарихы 4,5 мың (45 
ғасыр) жыл бұрын жазылған. Арий-
ларды тәжіктер к!п зерттеп, «біздікі» 
деп жүр, ол бізде де бар. Ал ДНК 
жағынан нағыз арийлар пуштундар 
екен, 78 пайыз. Арийлардың к!ш-
кен тарихы «Авестада» бар, басқа 
еш жерде жазылмаған. Онда Бал-
қаш, Амудария, Сырдарияның та-
суы, географиялық жағдайы бәрі 
жазылған. 

Жалпы «Авестаның» т!ңірегінде 
тұран дықтар бар. Осында «Дана» 
деген тайпа бар. Бұлар 4,5 мың жыл 
бұрын пайда болған. Қазақтың данасы 
осыдан шыққан болу керек. Меніңше, 
мұның арғы тегі – скифтер. Геродот 
скифтің үш қасиеті барын айтқан: 
соғысқа барса жаудың басын кесіп 
әкеледі, жылқыны құрбан шалады 
және қымыз ішеді. Байқасаңыз, бізге 
қатысы к!п. Бұл дәстүр тек қана біздің 
жерімізде. Қазір батыс !ңірлеріндегі 
«Амал» мерекесі – «К!рісу күні» 
«Авестада» айтылған, сенесіз бе? «Бұл 
ерекше күн 12 наурыздан басталады, 
жылқы сойылып, ас беріледі, !мірден 
озған адамдардың киімдерін іліп 
қояды, бір-біріне кіріп амандасып 
шығады» делінген. Қарасаңызшы, 
4,5 мың жыл бұрынғы дәстүр сол күйі 
сақталып келе жатыр. Аяздан кейін 
наурызды, к!ктемді бізден басқа кім 
күтеді? Иранда, Ауғанстанда ондай 
ауа райы жоқ қой...

Ең маңыздысы, «Авестаның» 
ішінде «Ахура Мазда» деген с!з бар. 

Бұл с!зді Алма Қыраубаева «мазда» 
деген «малдың етін пісіру, ұйытып 
пісіру» деп аударған екен. Ауылда 
малды ұйытады ғой. Яғни маздап 
тұрған отқа ұйыту.

Ақырзаман 4,5 мың жыл бұрын 
болған дүние. Кем дегенде 6 мың 
жыл бұрын. Барлық заманда айдаһар 
ақырып келеді, барлығы содан бас-
талады. Айдаһар кезінде Сириус 
жарылған кезде екі жұлдыз болып 
к!рінген екен. «Аспанда екі ай бол-
ды» дейді, «сонда келген екпін айдан 
ақырып келді» деп жазады, содан 
«айдаһар» деген с!з «айдың ақыруы» 
деп ойлаймын.

 «Авестада» қаршы, к!рші елдерді 
«кішіуар» деп атаған. Негізі «қаршы» 
деген «к!рші» деген мағына. «Ах-
ромаз», «ақырмаз» деген с!здерді 
шетелдік ғалымдар түсініксіз дейді, 
ал бізге түсінікті ғой. Сонымен бірге 
неміс ғалымы «Авестаның» ішіндегі 
«Байыр ақын» дегеннің «Байырғы 
ақын» екенін дәлелдеген. Осы сияқты 
бұл кітапта қазақтың біраз с!зі бар.

Бүгінде «Авеста» тілі «!ліп» қалды 
дейді. Ол !лген жоқ, «Авеста» тілі 

басталып, мәңгіге жалғасуы. Міне, 
қасиетті кітаптың аты осы. 

Жалпы «Авестаның» тарихын 
француздар мен ағылшындар XVIII 
ғасырдан бастап зерттеген. Гераклит 
зороастризмді жақсы білген. Оқыған. 
Бірақ ашық айтуға батпаған. Eйткені 
парсылар оларды жаулап алғанымен, 
билігін !з адамдарына қалдырған. 
Ол кезде парсылардың ұстанымы: 
«Қасиетті империя ұзақ тұруы үшін 
жергілікті жердің дәстүрін бұзбай, 
билігін !зіне беріп, тек салық жи-
нап отыру керек» болған. Ал бұл 
кезде Гераклиттің әкесі елді би-
леген. «Дүниенің жаралуы оттан» 
деген Гераклиттің философиясы 
еді. Ол !зінің жерлестеріне нара-
зы болған. Eйткені олар тұрған 
аймақ «сауда қаласы» болғандықтан, 
шетелдік саудагерлер к!п келген 
және лас тірлікпен айналысқан. Эфес 
қаласының бір жағында кітапхананың 
орны тұр, ортасында тастан алаң бар, 
оның қарсысында жез!кшелердің 
үйі болған. Оған барғандарды к!рмеу 
үшін жер астынан жол салып қойған. 
Жез!кшелер үйінің т!рінде құдық 

3 мың беттік с!здік ХІХ ғасырда 
жазылған. Біз осы Э.Пекарскийді 
аударсақ, біздің к!п нәрсе с!йлеп 
кетеді. Мысалы, «адам» деген с!зді 
ол «алғашқы жер бетіндегі жан-
жануарлардың бастамасы адамнан» 
дейді. Ал бұл үндінің ведаларындағы 
«Пруша» деген алғашқы адам. «Пру-
шада»: «Құдай әуелі алғашқы адам-
ды жанды жаратқан» дейді. «Бірақ 
жерде басқа ештеңе болмаған соң, 
соны б!лшектеп-б!лшектеп жерге 
шашып жібергенде жердегі дүниелер, 
жануарлардың бәрі содан тараған» 
дейді.  Бұл – табиғаттағы гармо-
ния. Бұл саха тіліндегі адам деген 
ұғымда бар. Ескі түркі тілі сонда 
жатыр. Олардың бір ерекшелігі мы-
надай: біздің «ж» деген дыбысты 
олар «с» десе, «с» деген дыбысты 
айтпайды. Мысалы, біз «сен» десек, 
олар «ен» дейді, «сегіз» десек, «егіз», 
«жер» десек, «сер» дейді. Осы сияқты 
дыбыстың бастапқы заңдылығы 
сақталған. Eйткені олар парсы, араб 
тілдерінің ықпалына ұшыраған жоқ. 
Осыны зерттесек, к!п нәрсенің айты-
лымын түсіне аламыз. 

М е н  « Ж а р а т у ш ы  ә л д е 
 Зара туштра?» дегенде осын дай 
с!здерді салыстырып, «Авеста дағы» 
шешілмеген с!здерді осы тұрғыдан 
тәржімаладым. Аударғанда жоқ деген 
нәрсенің !зі к!п жерде с!йлеп кетті. 
Жаңағы Рахманның с!зін жандан-
дырайын. Менің тәржімалауымда, 
Құдай деген с!здің түбірі «Құт ай». 
«Авестада» бір-біріне қарама-қарсы 
екі Құдай айтылған: Жаратушы 
және Қырушы Құдайлар. Жаратушы 
Құдай жерге жан бергенде Қырушы 
соңынан қуып келіп,  от  шаш-
ты дейді. Жердің бетін шашқанда 
оның астындағы және Тынық, Ат-
лантика мұхиттарының астындағы 
магма бәрін күйдірген. Біз айтып 
отырған сахара соның нәтижесі. 
Былай қарасаңыз, сахара құмының 
қайдан шыққанына логикалық 
түсінік береді. Жер бетіндегі жан-
ды дүниенің үйлесімділігін ретке 
келтіріп отыратын айдың орбитасы. 
Ғалымдардың пайымдауынша, ай 
болмаса жылдың т!рт мезгілі болмас 
еді, бір жерде ғана !мір болып, қалған 
жерлердің бәрін мұз басып қала берер 
еді. Ай 365 күнді ығыстырып, реттеп 
отырады. Сондықтан ата-бабалары-
мыз айды Құдай деп атаған. «Құт ай» 
деген с!зді жандандырайын. Егер біз 
ата тектің рухын сыйлап, дәстүрді 
сыйласақ, бізге әр ай  сайын құт ай 
болып тұрады. Адам қайтыс болғанда 
денесі суыйды, яғни рух денеден 
б!лініп шығады. Ошақтағы отпен 
бірге к!теріледі. Ол айға барады 
деп есептейді. Екіншіден, нәресте 
пайда болғанда Ұмайдың к!мегімен  
әйелдің құрсағында жаралған шақаға 
рух енеді. Яғни ата-тектің бір рухын 
қайтарып әкеледі. Сондықтан мен 
!зімнің мақалаларымда «шаңырақ 
– екі дүниенің есігі» деп атадым. 
Жерден к!теріліп кететін, сосын 
рухтың қайтып келетін есіг і  – 
шаңырағы. Сондықтан «үйің қираса 
да, шаңырағыңды сақта», «отыңды 
с!ндірме», «түтінің түзу шықсын» 
дейді. Ал дауыл болып, оттың жо-
лын олай-бұлай қозғай бастаса, 
бұл «жаудың, жынның бізге жасап 
жатқан әсері». Ал егер біз рухтың 
дәстүрін сақтамасақ, «жұт ай» келеді. 
Жұт ай біздің ата-бабаларымыздың 
бізге жіберетін жазасы.  

 Біздің қазақта жаңа ай туғанда 
келіндерге «сәлем қыл» дейді. Eйткені 
ескі ай мен жаңа айдың арасында үш 
күн ай к!рінбейді. Оны «!ліара» деп 
атайды. Осы ай туғанда келіншектер 
ғана емес, ер адамдарға да қатысты 
ұмы тылып кеткен дәстүр болған. 
Ерлер де жаңа айға қарап, маңдайын 
жерге тигізіп тағзым еткен. Маңдайы 
тиген ш!пті отқа салған. Соның түтіні 
(иісі) арқылы аруақтарға тағзым 
 еткен. 

«Ахура Мазда», «ахұра» – басынан 
құрушы, маздаушы от. «Ахұра» деген 
басынан құратын жылу болмаса, 
жерде жан жоқ, !сімдік !спейді. Мал 
мен тіршілік жоқ. Ертеде ошақтағы 
отты «к!ктегі күннің баласы» деп 
қараған. К!к пен жердегі дәнекерші 
деп білген. Сондықтан «ошақтағы 
отыңды с!ндірме» деген. Қазақта 
«от ала келдің бе?» деген с!з бар. 
Бір үйге кірсең, ол шаңырақта адам 
болсын-болмасын аруақтарға тізе 
бүгуің керек. Келіншектер сәлем са-
лып, ерлер тізе бүгіп нан ауыз тиеді. 
Бір ғана жағдайда тізе бүкпей кетуге 
кешірім бар. Егер біреудің оты с!ніп 
қалса, сол үйдің келіні асығыс от 
алуға жүгіріп келіп, шоқ алып кетсе, 
оған кешірім бар. Eйткені ол !з үйінің 
отын с!ндірмеуге асығып барады. Сол 
үшін ата-бабамыз келе салып кеткен 
адам ға «от ала келдің бе?» дейтін 
болған. 

Тәңірліктің кезіндегі дүниетаным 
!згеше болған. Тәңірлікте жұмақ пен 
тозақ жоқ. Eйткені аруақ айға барады, 
келесі ұрпаққа рухы қайтып келеді. 
Неге кішкентай бала секіріп, !зінің 
денесіне қуанып секіреді? Eйткені рух 
жаңа денеге ие болғанына қуанады. 
Мен докторлықты «Зороастризмдегі 
онтологиялық идеялар» деген тақы-
рыппен қорғадым.  Оның ішінде к!п 
дүние тәңірлікпен байланысты болған 
соң, «Арғы текті тану негіздері» деген 
кітап шығардым. Бұл жерде тәңірлік 
пен «Авестаның» арасындағы байла-
нысты қарастырдым.

Жазып алған 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

– түркітілдері. Тек біз мұны ары 
қарай зерттеуіміз керек. Бұрынғы 
 зо роас триттердің к!бі қазір Иран мен 
Үндістанда жыр қылып айтады, біздің 
ғалымдар сонда барып жазып алу ке-
рек. Ислам діні енгенде мұсылмандар 
зороастриттерді қуған екен. Олар 
Үндістанға к!шіп, әлі күнге сонда 
тұрып жатыр. Дінге байланысты к!п 
нәрсе бар. Неандертальдықтар 1,5 жыл 
бұрын адаммен бірге тұрған деседі. Ол 
«Авестада» – Дию. Дию адаммен бірге 
тұрды, араласты, бірақ кейін соғысты, 
қырылды. Неандертальдықтардың 
түп тарихы «Авестада» жатыр. Осы 
уақытқа дейін ешкім жазбаған. Кейін 
мұның бәрі албасты, сорлы, сосын 
жынды болып алмасты. Құранның 
бір сүресі жынға арналған. Кезінде 
Омар Хайям «Құрандағы жынның 

болған. Оған жүкті болып қалған 
жеңіл жүрістілердің баласын тастап 
отырған. 

Осының бәрін к!ріп жүрген 
 Гераклит «Сендер не істеп жүрсіңдер? 
Ертең !ртенесіңдер» деп, осындай жа-
ман істерді к!ріп жылайтын болған.  
Оны сол үшін «жылауық Гераклит» деп 
атаған. Ол жерлестеріне зороастризмді 
ашықтан-ашық түсіндіре алмаған. 
Оны ешкім түсінбеген. Ол сол үшін 
де ел арасында «Мрачный немесе 
Тёмный» атанып кеткен. Гераклиттің 
к!п образы болған, ал әр образы-
нан зороастризм идеялары аңқып 
тұр. Араб елі мен Ираннан қуылған 
кезде зороастристердің ең үлкен 
тобы Бамбейді паналаған. Француз 
ғалымдары Бамбейге барып, ауызша 
айтып жүргендерін жазып алған. Бірақ 

сүресі «Авестадан» келгенін» айтқан. 
Ал Сәбетқазы Ақатаев біздің жер-
леу дәстүріміз зороастризмнен келе 
жатқанын ортаға салды. 

Қазір ғалымдар ізденуде, бірақ 
жасанды тарих шығарып жатыр. 
К!бісі алғашқы ақпарат к!зі ретінде 
Фирдаусидің «Шахнамесін» қарас-
тырады. Ал «Шахнаменің» бұрын 
да жа зылған үлгілері бар. «Авеста» 
с!зінің !зі «бастау» дегенді біл діреді 
екен. «Авеста» «әу баста», «ау баста» 
деп «басын» білдіреді. Тарихымызда 
бұр  ма  ланып кеткен к!п нәрсе бар. 
Енді соның орнын толтыруымыз 
керек. 

Сапар ОСПАНОВ, 
философия ғылымының докторы:
– «Авеста» атауына тоқталайын. 

Ескі түркі тілінде к!біне с!з 2-3 ды-
быстан аспаған. Бұны «түбір с!здер» 
немесе «моносиллабтар» дейді. Біздің 
с!здеріміздің түбірі !згермейді, ал 
жалғаулықтар түбірдің ыңғайына 
қарай !згереді. Бізде түбірді !згертпеу 
үшін жалғаулар -лар, -лер, -дар, -дер 
деп келеді. Сондықтан біз тіл архео-
логиясын қазуымыз керек. «А» деген 
дыбыс ертеде «шексіз», «ұзақ» деген 
с!з. Біз айтып отырған «Абастаның» 
біріншісі «А», «анооу басынан» бас-
талатын нәрсе. «Бастау» деген басы. 
Енді «Абастаның» соңғысы «шексіз 
уақытқа кететін» деген мағына. Сонда 
«Абаста» баяғыдан жаралған, қазіргі 
бар нәрсе, шексіз болатын нәрсе тура-
лы ұғым. Тәжіктер «Авеста» деп емес, 
«Абаста» деп айтады.  Яғни мәңгіден 

оның мазмұны жағынан талдау оңай 
болғанымен, ішіндегі атаулар мен тер-
миндер түсініксіз. «Ахура Мазда» де-
генде, соның ішіндегі барлық қасиетті 
атаулар, жер атаулары, оның бәрінің 
терминдерін қазғанда олар немен 
аяқталады? Француз және ағылшын 
з е р т т е у ш і л е р і  и н д о е в р о п а л ы қ 
парсылық тілдердің тұрғысынан, тіпті 
еврейдің ескі тілінен қарайды. Ал түркі 
тілінен қарамайды.  Маған ескі түркі 
тілінің құрылымынан қарау қызық 
болды. Осы мақсатта мен Филоло-
гия институтына барсам, «бізге ескі 
түркі тілін талдауға рұқсат жоқ. Оны 
мәскеуліктер зерттейді, біз бүгінгі 
грамматиканы зерттейміз» дейді. 
Сосын Тарих институтына барып, 
ескі түркі тілінің маңында зерттейтін 
тарихшы бар ма десем, «біз Шыңғыс 
ханнан бергі жағын зерттейміз. Арғы 
жағын Мәскеу зерттейді» дейді. Осы-
лай біздің ғалымдардың қанатын да, 
қолын да, тілін де байлап тастаған. 
Біздің қазіргі ғалымдар, әсіресе тілге 
қатысы жоқтар, бүгінгі с!зді ескіге 
бірден апарғысы келеді. Жоқ, ол 
кездегі с!здердің айтылымы бірте-
бірте !згерген. Қазір біз соның соңғы 
сатысымыз. Ал алғашқы сатысы-
на бару үшін алғашқы дыбысталуға 
қарай баруымыз керек. Алғашқы 
дыбысталуы саха, якуттердің тілінде 
бай. Э.Пекарский әрқайсы 1000 бет-
тен тұратын үш томдық кітап жазған. 
XIX ғасырда оны жер аударып, жалғыз 
!зін бір ауылға тастаған. Ол !зі үшін 
с!здерді жаза бастаған. Осылайша, 

Азаматтың суреті
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Тегінде,  с!зді  қадірлеген 
халықтың тамаша қасиеті 
– шешендіктен, тілдің қадір-

қасиетін бағалап, оның қалтарыс-
тылсым тереңіне бойлап, с!зді саралап, 
ойды құбылтып, күлкіні ұштай білген 
тапқырлық-айтқыштықтан тамыр 
тартпаған жерде әзіл – әрсіз, сықақ – 
сиықсыз. Ондайда күлкі әшейін күлдіру 
үшін ғана айтыла салатын арзанқол 
анекдот деңгейінен аса алмайды. Бір 
сәттік күлкі туғызғанмен, сол заматта 
ұмытылатын,  ойы жоқ, тағылымы 
жоқ мұндай күлкінің ғұмыры қысқа. 
Ал тұла бойына ұлттық ұғымға тән 
түсініктерді жинақтап, к!п нәрсені 
астарлы оймен ұқтыратын, ұлттық 
психологияға негізделген,  шешен тіл, 
шебер қалыппен сомдалған күлкі ғана 
!міршең. Оспанхан күлкісі осындай 
қасиетімен күшті, тартымды, ғұмырлы.

Ұлттық әдеби мұра мен әлемдік 
озық сатира дәстүрлерінен үлгі-!неге 
алып, оны шығармашылықпен да-
мыта білген Оспанхан 5убәкіров са-
тирада қайталанбас қолтаңбасымен 
!з  дәстүрін қалдырды.  Ешкімге 
ұқсамайтын !зіндік мәнер-машы-
ғымен қазақтың әдебиеттегі күлкісіне 
жаңа !рнек әкелген сатириктің әзіл 
әлемі !зінше ажарлы, !згеше дүние.

Eз заманының ізгі ниетті зия-
лы азаматы ретінде О.5убәкіров 
ж а ғ ы м п а з д ы қ  п е н  е к і ж ү з д і л і к , 
ойсыздық пен мылжыңдық, пасықтық 
пен дүниеқоңыздық,  суайттық, 
қулық пен сұмдыққа бейімділік 
секілді қасиетсіздіктерді жек к!рді. 
Айналасындағы адамдардың бойы-
нан осындай жағымсыз қылық, жат 
әдеттерді к!ріп, жанымен күйзелді. 
Оған қарсы күресте адуынды айғай мен 
бетке айтып, дүрсе қоя беретін ащы 
сарказм тиімді құрал бола алмайтын. 
Ұялта отырып ұғындырамын дейтін 
ақылг!й әңгіменің де к!п жағдайда 
дәрменсіз болары түсінікті еді. Eскелең 
ойлы, сауатты мен мәдениетті қауымға 
!з мініне !зін күлдірте отырып ой 
салу, парасатқа шақыру – жазушының 
негізгі шығармашылық ұстанымы 
ретінде айқындалды. 

Оспанханның әзіл-сықақтары 
оқырманын ерекше бір әлемге алып 
келеді.  Ақын к!пшілікке таныс, 
әлеуметтік ортаға белгілі кемшіліктерді 
с ы қ а қ т а с а  д а ,  о л а р д ы  ж а ң а  б і р 
қырынан, к!п адам байқай бермейтін, 
ж а й ш ы л ы қ т а  м ә н  б е р і л м е й т і н 
түйткілді тұсынан іліп әкетіп, ешкім 
жазбаған жағынан !ткірлікпен !зінше 
!рнектейді. Қарапайым нәрсенің 
!зінен күлкінің к!зін тауып, ситуа-
цияны тапқырлықпен ойната білуі, 
одан !неге ұсынар ой түюі – сықақшы 
ақынның елеулі ерекшелігі. 

Оспанхан – әдебиеттегі әзілдің 
кілтін тапқан, күлкінің құпиясын 
меңгерген қаламгер. Ол тірліктегі түрлі 
түйткілдерді айрықша жағдайда, тосын 
тәсілмен, қызықты қырларымен !зінше 
!рнектейді. С!йтіп, оқырманның жа-
дын жаңғыртып, жанын жадыратады. 

Сатиралық кейіпкердің сыртқы 
түрі мен ішкі психологиясын, мінез-
құлқын кескіндеуде тілдің !ткірлігі 
мен уыттылығы к!здеген нысанасын 
дәл түйреп жатады. Автор, әсіресе күлкі 
етілер жайды баяндауда қарапайым 
с!здердің !зін ұтымды қолданады. 
Оның теңеулері тосындығымен, !ткір 
де ойнақылығымен, суреттілігімен 
тәнті етеді. Ол құбылысты бірте-бірте 
күшейте суреттеп, образды үстемелете 
ашып отыруға  шебер.  Суреттеп 
отырған құбылыстың кесірлі жақтарын 
неғұрлым тереңірек к!рсетіп, күлкіні 
!ткірлеу үшін бейнелі с!з түйдектерін  
үдете, үстемелете қолданып отырады.   
Мұндай тәсіл шығарманың сатиралық 
мақсатына лайық образдың болмысын 
бірте-бірте аша түсуге кең мүмкіндік 
береді.

Оспанхан – халық тілін шебер 
меңгерген қаламгер. Ол шығарманың 
шырайын келтіремін деп сұлу с!здерді 
іздеп әуре болып жатпайды. Асылы, 
Оспанхан – құбылысты с!з арқылы 
ойнатудың, кез келген ситуацияны 
сыни-күлкілік мақсатта келістіре 
(ұшындыра, қағындыра) әңгімелеп (су-
реттеп, сипаттап) берудің асқан шебері. 
Қарапайым халық тіліндегі с!здер 
мен тіркестерді, мақал-мәтелдерді 
қолдана отырып, айтпақ ойын ақтарып, 
оқырманын күлкіге кенелтеді. Қаламгер 
шығармаларының тілі оның негізгі ма-
териалына, ой түйініне қарай к!рініп 
отырады, шығармадағы сатиралық 
образдың болмысына, ортасына, 
психологиясы мен дүниетанымына, 
тұрмыс-тіршілігі мен ой-санасына орай 
қалыптасады.

С ы қ а қ ш ы  ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң 
т і л і  ! з і н і ң  ж е ң і л  о қ ы л ы п ,  т е з 
ұғынылатын қарапайымдылығымен, 
!мір құбылыстарын күлкілі де әсерлі 
жеткізетін бейнелілігімен, астарлы-
ауыспалы мағыналылығымен, ойлы-
оспақты ойнақылығымен ерекше-
ленеді. Қай шығармасынан болсын, 
жазушының !зіне тән ой !рнегі мен тіл 
кестесі айқын аңғарылады, сатираның 
сандаған тәсілдерімен астарлап оты-
рып, айтайын дегенін жайып салады.

Оспанханның күлкісі – қоғамдағы 
қойыртпақтар мен мінездегі міндерді 
күлкінің күшімен безбендегенде оның 
байыбына бойлатып, астарлы ишара-
мен болмысына үңілтетін ойлы күлкі, 
парасатты пайымның күлкісі. Оған 
бос әңгімешілдік, дидактикаға бой 

алқын кәусар күлкіге кенелтіп, өмірдегі келеңсіздікке қарсы қаламымен күресіп өткен қазақ сатирасының 
тарихындағы қайталанбас сирек талант Оспанхан Әубәкіров (1934-1986) әдебиетімізге өткен ғасырдың 
алпысыншы жылдарының басында қосылып, өмірінің ақырына дейін өнімді шығармашылық еңбек етті, 
уытты сатирасымен кеңінен танымал болып, оқырмандарының ықыласына бөленді. Ол сатираның поэ-
зия саласында да, проза мен драматургияда да көптеген туындылар берді, балаларға арнап бірнеше 
жинақтар шығарды, әлем әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармаларын қазақ тіліне аударды.
Суреткердің қай шығармасын алсақ та қазақы мінез-болмыспен көмкерілген күлкінің ұлттық сипатын 
танимыз. Оқиғаның мәні мен себеп-салдары, ситуациялық жағдайлар, кейіпкердің бітім-болмысы, 
ісі мен сөзі, мінезі – баршасы қазақы өрнекпен айшықталып, шынайы ұлттық қалпымен алдымыздан 
шығады. Жазушының өмірді көп зерттеуінің, адамдардың жан дүниесіне зер салып, көркем қиялдау мен 
аналитикалық ойлауды ұштастыруының нәтижесінде өнерге әкелінетін кейіпкердің сөз саптаулары – сати-
ра мен юмордағы негізгі комизм көздерінің бірі. 

жатқан» («Бір қап ұн»), «Қасындағы 
уксустың шишасындай жіңішке 
арықты танымадым. Ол Салпаңның 
амандасқанын ортақ санап, «сол жа-
рар» дегендей ләм деп леп шығарған 
жоқ» («Ей, құрысын, кетсінші!»).

Оспанханның с!йлемдері !лең 
секілді ұйқасқа құрылып, ырғақ-
екпінімен үйлесіп отырады. С!з 
д ы б ы с т а р ы н ы ң  ү н д е с і п  к е л е т і н 
аллитерациялық-ассонанстық сипаты 
ой салмағын арттырып, !ткірлей түседі. 
Халық тіліндегі шешендік-тапқырлық 
с!здердің мағыналық-құрылымдық 
жүйесіне негізделгендіктен олар 
жылы қабылданып, оқушы санасына 
жағымды әсер етіп отырады. Мысалы: 
«Менімен бірге оқығандардың бірі 
!рге домалап д!ңге шықты, бірі қисын 
іздеп қияға шықты. Шыңғырып жүріп 
шыңға шыққандары да бар. Сандалып 
жүріп сайда қалған жалғыз мен...», 
«Қабандай шляпімді қолыма ұстап, 
еппен есік ашқанымда, екі келіншек 
есі кетіп етік !лшеп жатыр екен, елең 
еткен жоқ...», «...Ауылда балабақшаның 
бақылдап жатқан балалары мен отыз 
күн оразаның тақылдап отырған 
шалдарынан басқа тірі жан жоқ...», 
 «Ойымыз т!секте болғасын !секте 
ісіміз  болмады...».

О.5убәкіров мақал-мәтелдерді !те 
!німді әрі шебер қолданады.  Олардың 
үлгілік-ғибраттық мағынасын авторлық 
баяндау мен жағымды персонаж 
с!здеріне арқау етсе, астарлы-кекесінді 
мағынадағы мақал-мәтелдерді шығар-
мадағы күлкілілікті ұштау, сыни тұ-
жырымдарды !ткірлеу мақсатында 
қолданады. Кейде мақалдарды !згертіп, 
сатиралық мақсатқа бағыштайды: 
«Қолда мал бар, мал барда не қам бар?», 
«Болар бала бірдеңесінен белгілі», 
«Ойнаса баласы жеңеді, шындаса әкесі 
жеңеді», т.б.

Ақын шығармаларында мақал-
мәтел сияқты ойлы-оспақты ұтырлы 
ұйқастар,  уытты т іркестер  жиі 
кездеседі: «Танысы бар есік іздейді, 
Танысы жоқ несін іздейді», «5йелге 
әйел қоссаң, 5йгіге әйгі қосқаның, 
Қайғыға қайғы қосқаның», «Ақшаның 
сәні – жүздік, Тамақтың сәні – 
тұздық», «Eлгенде маза болсын десең, 

етістікке айналдырып жібереді: «...
С!ди ұрты томпайып с!дилетіп отыр». 
Ал түсінде жылқы болып, кісінеп 
оянған кейіпкердің түсін талқылайтын 
тұста: «...Шынымды айтпасқа шара 
жоқ, !йткені қасымдағы екі бірдей 
куә «кісінегелі тұр» деп жазады. 
«Мен қалай !стім» әңгімесінде «ал-
легро» деген музыкалық терминді 
арақ ішіп алған адамдардың с!з 
екпіндерімен байланыстырады. Со-
сын оны сол екпінді тудырып отырған 
араққа қатысты қолданады: «. . .
Біраз шишаның жанын алса керек, 
с!здерінде ентелеген екпін бар. Музы-
ка тілінде мұны «аллегро» дейді. Сол 
аллегродан маған да құйып берді...».

Сықақшы кейде кең танымал ән-
жырлардан үзінділерді де келтірінді 
мағынада пайдаланып, күлкі қызметіне 
жұмсайды. К!пшілікке жақсы таныс 
мұндай жолдарды юморлық тексте 
кездестіргенде оқырманның к!з алды-
на күлкілі бейне оралып, мысқылдың 
мәні ашыла түседі. Мысалы: «...Екеуі 
еңбектеп, бірінен-бірі озбай есікке 
қарай аяңдады.. .  Екі  ғашық қол 
ұстасып» еңбектеп жүріп залға жет-
кенде асүйдегі антұрған ықшамдап 
қана ж!телді де бері қарай жүрді...» 
(«Қант»), «...Мынау бет-ауыз сүртетін 
орамалың, мынау тек мұрынның жеке 
басына ұстайтын орамал. Шатастырып 
«бір т!бенің шаңын бір т!беге қосып» 
жүрме...» («Eскің келсе, мұрныңды 
сүрт»).

Жазушы күлкі туғызу, келекелеу 
мақсатымен мәтіндегі қисындық 
байланыстарды әдейі  бұрмалап 
к!рсететін стилистикалық тәсілдерге 
де бой ұрады. Логикалық жағынан 
қайшылықты нәрселерді тізбектеп, 
қисынсыздықты қиыстыра келтіруі 
осындай тілдік алогизм туғызады: 
«...Елдің еркегі самолеттен түсіп кеме-
ге, кемеден түсіп поезға, поездан түсіп 
таксиге, таксиден түсіп ресторанға 
міндік деп, адам естімеген бір бәлені 
айтып жатады...» («Еркек арманы»), 
«...Тас пісетін уақыт қой, еттің еті бір 
б!лек, сүйегі бір б!лек, сорпасы бір 
б!лек боп әбден есеңгіреп пісіпті...» 
(«Адам болу теориясы»).

Ерекше салыстырулар – ассоциа-
циялар, аналогиялар арқылы жазушы 
!з баяндауларына эмоциялық бояу 
үстеп, қосымша !мірлік материал-
дармен байытып отырады: «Иманды 
болғыр марқұм ағатайымыз Алдар 
К!се к!зінің тірісінде адам түгіл сай-
тан алдаған деседі. Ол кезде адам аз бо-
лып, сайтан к!п болды ма, әлде Алдар 
к!п болып, сайтан аз болды ма, енді, 
міне, екеуі де жоқ. Құдайға шүкір, бұ 
күнде де жерге қарап қаңтарылып 
отырған жағдайымыз жоқ. Сайтан 
түгіл, сайтанның сапалағын алдап 
жіберетін арбаушы ер-азаматтар 
бар, бірақ сайтан жоқ. Бәрін Алдар 
ағатайымыз құртып кетсе керек. Ал 
Алдардың жолын ұстап жүрген біздің 
қулар, сайтан болмағандықтан ба, 
«барымен базар» деп қатындарын 
алдайды. «Мешел» қалған осы салада 
болашағынан зор үміт күттірер айлалы 
әзәзіл ағалар !сіп келеді. Солардың 
бірі – Пәштуан» («Ептілер есебі»).

Оспанхан жазба әдебиетімізде 
қазақ тілінің байлығын, күші мен 
оралымдылығын сатирик-юмо-
рист ретінде жаңа бір қырынан 
к!рсетіп берді. Шынын айту керек, 
оған дейін !мір шындығын күлкілі 
түрде к!ркемдікпен бейнелеуде ана 
тіліміздің шексіз мүмкіндігін ешкім 
де мұншалықты деңгейде к!рсете 
алған жоқ. Бұлай дегенде біз оның 
қазақ тілінің сатиралық-юморлық 
шығарма туғызудағы кең тынысы 
мен кемел болмысына тереңірек 
бойлағанын айтпақпыз. Eзі ізденіспен 
ілгерілей отырып, әзіл әдебиетті 
к!ркемдік-стильдік тұрғыдан да-
мытуда қарымдылық танытты. Ол 
сатира тілі, юмор тілі дегеннің жалпы 
к!ркем әдебиет тілі бола тұра, !зіндік 
қолданыс-қарымымен, оралым-
о р а й ы  м е н  е р е к ш е л е н е т і н д і г і н 
к!рсетті. Оспанхан тілі – жас сатирик-
тер мен юмористер үшін үлкен мектеп. 

О с п а н х а н  ш ы ғ а р м а л а р ы н ы ң 
халықтың т!л туындысындай боп, 
есімінің ел ішінде «әзіл-оспақ, сын-
сықақтың» баламасына айналып 
кеткелі қашан!? 5йгілі сықақшының 
сынық салғандай сипалап отырып 
сылқ еткізетін әдемі әзіл-сықақтары 
бұл күнде дүйім қазақтың жүрегіне 
жол тапқан. «Оспанхан айтпақшы», 
«Оспанхан осылай деуші еді ғой» деп 
с!зін тұздықтап отырғандарды қазір 
қазақтың қай ауылынан да күнде 
кездестіреміз.

Оспанханның әдеби-поэтикалық 
мұрасы – !мір-тұрмыстағы міндерді 
к!ркем бейнелеп, әзіл-сықақ объек-
тісіне айналдыру тәжірибесінің 
баға жетпес қазынасы. Ол қазіргі 
әдебиеттегі әзіл мен эстетикалық ой-
танымды дамытуға серпін беретін, 
үйретері мол, үлгі етері жеткілікті мек-
теп. Eзінің сатириктік талантының 
арқасында, бойындағы адамгершілік 
қасиетін ту етіп, халқымен бірге жа-
сайтын !лмес туындыларымен Оспан-
хан қазақ әдебиетінде сатираның  
б ұ р ы н - с о ң д ы  б о л м а ғ а н  б и і к к е 
к!терілуіне мол үлес қосты. 

�ділет ҚАБЫЛОВ,
филология ғылымының

 кандидаты, доцент

Х

Тірлігің таза болсын», «Біреудің ажа-
лы атақтан, Біреудің азабы шатақтан», 
т. б.

Оспанхан шығармаларынан т!лтума 
мақал-мәтел тектес тіркестерді мо-
лынан ұшыратамыз. «Жан жолдас 
жоқ, қалта жолдас к!п», «С!йлеген 
с!з серттей, қараған к!з !рттей болу 
керек», «Қайсысының с!зінде мән 
болса,  сонысының басында дән 
болғаны», «Арақпен дос болған ит-
пен құда болғанмен бірдей», «Арақты 
б!су үшін ішпейді, !су үшін ішеді», 
«Мәселе диплом деген қағазда емес, 
демеп жіберетін сабазда», «Талабы 
жоқ адам – шалбарының балағы жоқ 
адам», «Eрден келер адамға м!рден 
келер б!гет жоқ», «Қарында хал бол-
маса, аяқта әл болмайды», т.б. мақал 
іспетті жолдар жазушының ізденісінен 
туған, құбылыстар мен кейіпкерлерге 
қатысты бағалау-бейнелеу барысын-
да қаламына іліккен ойлы-оспақты 
тұжырымдар. С!з жоқ, бұлар да – 
тапқырлықтың нәтижесі. Мұндай 
ырғақты-ұйқасты әрі  мазмұнды 
күлкілілікпен дәл тұжырымдайтын с!з 
оралымдары – жазушының поэти -
калық стихиясына етене жақын 
!рнектер. Оспанханның қара с!збен 
жазылған шығармаларының !зі ұйқасқа 
құрылып, ырғақпен оқылуының бір 
сыры осында жатыр. 

Адам портреттерін беруде жазушы 
ұқсату, салыстыруларды пайдаланып, 
гиперболалық-гротескілік бейнелеу 
тәсілдеріне жиі барады: «...Осы күнге 
дейін бастығымның басының гео-
графиясын білмейді екенмін. Күнгей 
жағы сайтан тайып жығылғандай жап-
жалтыр екен де, теріскей жағы дәп 
бір соғыс зардабын к!рген окопты, 
траншейді елестеткендей ойлы-қырлы, 
тыртық-тыраулы болып келеді екен...» 
(«Бастығымның бас терісі»).

с!з бен сурет. Ал күлкілі шығармада 
к!ркемдікпен бірге тілдің !ткірлігімен 
!рнектелген, күлкі тудырар тыныс 
керек. «Байлаулы бала» әңгімесінде 
«тұтқындағы» телефонды: «...Тиянақ 
құндақтап жатқан кезде қабырғасы 
ж а б ы с қ а н  с ә б и д е й  ш ы р қ ы р а п -
шырқырап кетті...», «...Жапан түзде 
суалып бара жатқан жалғыз к!лдің 
бақасы секілді сонау жер шеті қияннан 
қиналғандай құрып естіледі» деп су-
реттесе, Бошалақтың «боздатып» 
арақ ішуін: «...Қымғуыттың қағынған 
қымбат арағына қырғидай тиді. Ша-
шау шығармай қырып салды. «Осы 
жетер, к!п ішпейді бұл кісі» деп әкелген 
жұлдызы қалың бір коньяк ә дегенде-
ақ «оққа ұшып» кетті. «Осының садақ 
тартысы мықты деп жүр ғой, «жаудың» 
бетін осы қайтарар» деп екі шиша «Экс-
траны» ашты, олардың да найзасының 
сабы сынып, тегіс тыраң асты...» деп 
бейнелейді.

Оспанханның күлкі қуатының бір 
қыры оның тіл құнарында жатыр. «5р 
с!здің !зінше астары бар» деп білетін 
жазушы «жұмбақтап жұмып, оспақтап 
орағытып» отырып әр с!йлем, әр 
абзацымен күлкіге кенелте түседі. 
Қандай к!ріністі алса да әзілмен әрлеп, 
сықақпен сырлап, әсерлі етіп жеткізеді:

«Т!р алдында түйістіріп қойған екі 
үстелдің үстінде қызыл-жасыл, сары 
ала боп самсап тұрған баршылық. 
Қылшығы шығып қирап жатқан балық. 
Сайдың тасындай аунап жатқан алма. 
Ұр да жықтардың ұл мен қыздары 
түгел тұр. Тек еті тірі, титықтамайтын 
қомағайлау ауыз керек...» 

«...Қарбыздың қақ ортасындай қып-
қызыл ондықтар, баклажан шырайлас 
жиырма бестіктер басым к!рінеді. 
Қысқалау жеңгейдің де, 5усектің де 
к!здері «аузынан» суы құрып, сол 
ақшаның маңында қаңғып жүр...»

ұрып құрғақ ақыл айту, әсіре қаралау 
мен даттау,  «ойбайшылдық» пен 
«айғайшылдық» жат. Сатира үшін ең 
бастысы – құбылысты күлкі тілімен 
айшықтап к!рсетіп, оқырманға ой салу. 
Сатира серкесі оқырманын қалайда 
күлдіртуді емес, күле отырып, сол 
сықақтағы жайлардың мәнін түсінуін, 
с!йтіп, одан аулақ болуын мақсат етеді.

«Ауызбайдың ауызы» әңгімесіндегі 
кейіпкер портретіне зер салайықшы. 
Теңеулер, метафоралар, салыстыру-
лар арқылы карикатуралық-шарждық 
суреттемені  үдетпелі леппен үстемелете 
шебер қиюластырады: «Ауызбай бір 
кезде екі беті таразының табағындай, 
жардай жігіт еді. Қазір қинасаң тарының 
қауызына сыйып кететін  сіріңкенің  
күйген талындай  имек-имек  инелік 
болды да қалды. Сирағы сіңір-сіңір. 
Жүрсе сықыр-сықыр. Қабырғалары 
қасқырға құрған аңқау аңшының 
қақпанындай мен мұндалап далаға 
шығып тұр. Арқасы «Белі бүкір, алысқа 
түкір» дейтін жұмбақтың  жауабындай. 
Бұл жұмбақтың жауабы «мылтық» еді 
ғой, ал Ауызбайдың арқасының жауабы 
«мыртық». К!з к!з емес, жұртта қалған 
б!з. Кірпігі кірпік емес, қылпық. Беті 
бет емес, қармаққа шаншылған ет. 
Мұрны мұрын емес, мұрнының ор-
нында қалған ырым. Иегі иек емес, 
ит мүжіп кеткен сүйек. Ал ауызы ауыз 
емес, бір антұрған адам басып кеткен 
дәу із...». 

Сатирик с!зге «еркіндік» береді. 
С!здер мен тіркестердің бойындағы 
жайшылықта байқала бермейтін 
мағыналық реңк-!ң айқындалып, 
ұғым-түсінік берерлік мүмкіндіктері 
ашыла түседі. Сол арқылы берілетін 
юморлық калорит пен экспрессия 
Оспанханның !зіндік стилін таны-
тып отырады: «...Тәйтік тәйкесінен 
түсті» (Ауыз тағдыры»), «...ферма 
бастығы !з ыдысындағы пікірін айт-
ты» («Милау сиыр»), «Б!кеңнің де 
есі екеу, түсі т!ртеу» («Жарықтық»), 
«Пәштуан осында отырған әйелдердің 
қолын алып, білегін сүйіп, саусағынан 
иіскеп, мәдениет таратып жатыр екен» 
(«Ептілер есебі»), «Транспорт тұқымын 
түгел мініп қалжырап келген Б!ден 
роддомды «қалжалап», қатты ұйықтап 

Кейде жазушы адам портреттерін 
күлкілі түрде гиперболалық сурет-
теумен ишаралап қана !теді: «5кесі 
деп отырғанымыз – Мимырт. Жасы 
қырықтың қызығын к!ріп, елуге беттеп 
барады. Бет әлпетін суреттеуге фото-
аппаратты пайдаланбаса, құр қалам 
мен қара с!з қаңғып кетеді. Болмаса, 
анау бір қайнатып түсіріп алған секілді 
бет-ауыз с!збен айтып жеткізуге бой 
бермес. Тек күйген тері секілді деп  қана 
тұспал айтуға болады» («Қатиматика»).

Оспанхан сатирасы мен юморы 
тапқырлықпен !рілген  ой-пікір, с!з 
бен сурет, ситуацияларға !те бай. 
Тапқырлықтың т!рт құбыласы түгел 
болып, шығармалары «тас бұлақтың 
суындай» келісім-!рнегімен күлкінің 
к!рігін қыздырып отырады. 

Сатирадағы ой-пікір мен с!з тап-
қыр лығы – шешендік тапқырлықпен 
т!ркіндес, ішкі терең де астарлы 
мағынасы мен сыртқы түр-пішін, 
ырғақ-үйлесімі жымдасып жататын хас 
таланттың даралық ерекшелігі. Мұнда 
күлкінің күшімен бұлқыныс таныта-
тын, келісіммен !рілген шымырқанған 
шындық жатады.

Ой-пікір тапқырлығы алдымен 
жазушының бейнелейтін құбылысына 
орай ұсынатын ойынан, моральдық по-
зициясынан к!рінеді. Оқиға-құбылыс, 
мінез-болмысқа қатысты ой-пікірді 
кейде ашық, кейде жанама түрде 
 орайын тауып, оспақтап жеткізеді. 
«Қант» әңгімесіндегі мына бір жолдарға 
назар аударайық: «Ертедегі ертегілерде 
ж а н ы  т ә т т і  м ы с т а н д а р  ж а н ы н 
қобдишаға салып, оны оққа жеткізбес 
құландардың ішіне бекітіп қойып, 
!зі отқа салса күймей, суға салса бат-
пай әбден адамның нервісіне тиюші 
еді. Бұл күнде де к!п адамның жаны 
!зінде емес. Біреудің жаны қатынында 
 болса, енді біреулердің жаны биік 
жүрген біреулердің қалтасында. Сол 
биік жүргендердің біреуі құласа, т!мен 
жүргеннің қырық-елуі қирайтыны со-
дан...» Автор «к!келеріне» сүйенген 
қулардың қылығын мысқылдау үшін 
қызықты аналогияларға барады. 5ңгіме 
олар туралы болмаса да ұтырлы тұста 
«ұрып» түседі.

К!ркем шығарманың жаны – 

«...Б!ртпе орамал тартқан шырай-
лы шампан, сары омырау сыра, алак!з 
арақ, жатыпатар шарап, жылқының 
мойнындай коньяк бүгін кісі баласына 
жол беретін емес. Миллиондаған б!-
телке дүкеннен шыға тіке «үйді-үйіне» 
тартып барады. Демобилизация!..»

«...Құлайды да к!п ұзамай қор ете 
түседі. Осы қорылмен кедір-бұдырдан 
шығып мидай жазыққа түседі. Разгон 
алған соң Мікең демін мұрнымен тар-
тып, аузынан шығарады да, м-буфф, 
м-буфф, м-буфф дегізіп желіп оты-
рады.»

О с п а н х а н  ш ы ғ а р м а л а р ы н д а 
қайталаулар, бірыңғай мүшелерді пай-
далану, әсіресе қос с!здерді түйдектете 
қолдану жиі ұшырасады. Мұндай қол-
даныстар градациялық екпінмен ай-
тылып, ойды әсірелеуге ықпалдасып 
отырады:

«...Қулық деген құрттап жатыр. 
Д!дей қулық ойлағанда қол-аяғы, 
аузы-басы, қасы-шашы, етек-жеңі, 
ең аяғы қалтарыста жатқан қалтасына 
дейін бірге ойласып, жыбырласып 
тұратын секілді...»

«...Міне, сол ж!ргегімде бұзыл-
ған жүгермектің қосылған, шо-
ш ы н  ғ а н ,  а й ы р ы л ы с қ а н ,  қ а й т а 
қайырылысқан, ептескен, қайта кек-
тескен адамдарының басын қосса, бір 
колхоздың жұртындай болар еді...»

«…Мұздаған-сыздаған, домбық-
қан-сомбыққан кезінде Тәнтібай 
әйеліне күні түспей, ұяға қос саусағын 
салып жіберіп,  тұрмысын тырп 
еткізбей түзеп алатын болды».

«... – Диетпін-сүйекпін, арықпын-
т ұ р ы қ п ы н ,  ж а қ п а й д ы - б а т п а й -
ды, қойғанмын-тойғанмын, – деп 
тырнақ тап құйып, тығылып ішетіндер 
жоқ...».

Іс-әрекет, қимыл-қозғалыстарды 
бейнелеуде күрделі етістіктер – автор 
тапқырлығын танытатын тиімді тілдік-
стильдік конструкциялар. Бұндай ора-
лымдар қарапайым с!здердің мәнін 
келтірінді мағынада кестелеп, күлкі 
шақырады: «...Тәйтік тәйкесінен 
түсті», «...Бір тапал тымпың қағып 
ұрып келеді», «...к!зіңді к!гертіп 
он бес с!ткемен ұшықтатып ала-
мыз», «...әзілімен де, әкіреңімен 
де нығарлап, Б!деннің б!текесін 
түсірді», «Кешеден қалған, бүгіннен 
қалған тағамдардың басын қосып 
жасаған дастарқанды С!ди с!йлеп 
отырып с!ресіне жеткізді», т.б.

О.5убәкіровтің әңгімелерінде 
мәтін мазмұнына қатысты с!здердің 
мағыналарын ауыстырып қолданып, 
к ү л к і  о б ъ е к т і с і н е  т ә н  м і н е з -
болмыстың салмағын жеке с!здерге 
түсіру арқылы баяндау да кездеседі. 
Мысалы, С!дидің тамақ жегендегі 
ерекшелігін баса айту үшін кісі атын 
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 – Жанболат Аупбаев: Жас кезіңізде 
кім болуды армандаған едіңіз? Сондағы 
қиялдаған мамандығыңыз қазіргі кәсі-
біңізбен үйлесім тапты деп ойлайсыз 
ба?

– Сағадат Нұрмағамбетов: Жоқ. 
Мектеп қабырғасында жүргенде 
мен география пәнінің мұғалімі бо-
луды армандайтынмын. Бұған де-
г е н  ы н т ы з а р л ы ғ ы м д ы  ұ с т а з ы м 
 Клавдия Ивановна Белецкая оятқан 
еді. Сол кездері бізге, 7-8 сынып 
оқушыларына, осы пәннен сабақ бер-
ген ол кісі мектептегі жалғыз к!рнекі 
құрал – ұстай-ұстай ақжемденіп кет-
кен құрлықтар глобусын шыр айнал-
дыра отырып, Магеллан, Миклухо–
Маклай, Пржевальский саяхаттарын 
с!з етіп, қиял құсын Еуропа, Азия 
елдеріне ұшырғанда: «Шіркін, сол 
жерлерге барар ма еді, к!рер ме еді?» 
деп ойлайтынмын. Балаң кезде бүр 
жарған арманның бірі – Еуропаны 
к!руін к!рдім. Бірақ мен ол жер-
ге саяхатшы географ емес, екінші 
дүниежүзілік соғыстағы азаттық 
армиясының сарбазы болып бардым.

– Ж.А: Ел басына күн туған сол 
бір сұрапыл жылдардағы фотосурет-
терден біз петлицаны, содан соң... 
погонды майдангер аға, әкелерімізді 
жиі к2реміз. �ңгіме орайында, Қызыл 
Армия жауынгерлерінің Ұлы Отан 
соғысындағы әскери формасының не 
себепті 2згергендігі ж2нінде айта кетуге 
болмас па екен?

– С.Н: Қызыл Армия жауынгерлері 
Мәскеу түбіндегі атақты шайқастан 
кейінгі іргелі бетбұрыстың әрбір 
кезеңін Жеңіске жақындата түскен күн 
деп білді. Олар ертең басқыншыларды 
!з жерінен қуып шығып қана қой-
май, Еуропа халықтарын фашизм 
құлдығынан құтқару миссиясына да 
қатыспақ. Сонда !здерін азат етуші 
кеңес жауынгерлері мен оның офицер 
кадрларының әскери белгілерін жұрт 
қалай танып білмек? Сол уақытқа 
дейінгі жағаға тағылып келе жатқан 
петлица бұл міндетті атқара алма-
сы анық. Оның үстіне кеңес елі 
армиясының сырт тұлғасы, жалпы 
к!рінісі бірден ерекшеленіп, басқалар 
үлгі аларлықтай болып тұруы керек 
қой. Міне, КСРО басшылығы біздің 
жауынгерлеріміздің рухын к!теретін 
осындай жайлардың !зін елеусіз 
қалдырмай, алдын ала ескере оты-
рып, Жеңіс күніне дейін оларды жаңа 
әскери формамен жабдықтауды дұрыс 
деп тапты. Бұл шешім – 1943 жылдың 
ақпан айында жүзеге асырылды. 

– Ж.А: Ұлы Отан соғысының 1418 
күнге созылғаны бәрімізге жақсы мәлім. 
Осы уақыт ішінде сіздің 2міріңіздегі ең 
ауыр, ең мазасыз, ең бақытты үш сәт 
деп қандай жайтты айтар едіңіз?

– С.Н: Бұл дүниеде не ауыр десек, 
ол !зің қаламаған нәрсені к!збен 
к!рген қиын екен. Мәселен, жан алып, 
жан беріскен шайқастан соң жауды бір 
адым болса да ары жылжыттық-ау 
деген қуанышпен әрбір елді мекенге 
ентелей жетіп келгенде к!п ретте 
т!беден ұрғандай тұрып қалатынсың. 
К!з алдыңда жүректі сыздатар сурет: 
діңінен қақ айырылған ағаштар... 
терезесі үңірейген үйлер... желден 
ысқырық тартқан мұржалар шалы-
нар еді. Міне, мен үшін осыларды 
к!ру соғыстағы ең ауыр сәттер бол-
ды. Жоғарыдағы қойылған сұрағың-
ның екіншісіне келер болсақ, сол 
у а қ ы т т а р д ы ң  і ш і н д е г і  к ! б і р е к 
мазасызданған кезім деп мынаны ай-
тар едім. Ол біздің 301-атқыштар диви-
зиясы (бұған 1052-полк, соның ішінде 
мен басқаратын 2-батальон да кіретін) 
жауынгерлерінің 1943 жылдың мамы-
рынан 1945 жылдың қаңтарына дейінгі 
аралықта Кубань-Днепр-Молдавия-
Польша жерлерін басқыншылардан 
азат ете отырып, ескі герман шекарасы 
Мангушев плацдармына иек артқан 
шақ. Готикалық стильмен салынған 
неміс қалашығы Кюстринді к!ргенде 
жүрек шіркін соғыстың аяқталуына аз 
қалғанын, жеңіс күнінің таяғанын сез-
гендей еді. Не керек, !з басым ертең 
шабуылға шығамыз деген 1945 жылғы 
14 қаңтардың сол бір бозамық таңын 
шыдамсыздық сезіммен мазасыздана 
күткенім бар. Ал соғыстағы менің 
!мірімдегі ең бақытты сәт дегенге 
келер болсақ, ол, әрине: «К!руге күн 
жазса...» дейтін ақ тілек арманым – 
ұлы Жеңіске куәгер болуым. Мұны 
с!збен айтып жеткізу, тіпті де мүмкін 
емес.

 – Ж.А: Сіз бен біз мына бір 2мірлік 
факт т2ңірегінде ойланайықшы: жүйкені 
жұқартатын бомба үні, ысқырған оқ 
астында шабуылға шығу. Оның үстіне 
сандаған тәулікті ұйқысыз 2ткізу, 

ағадат Нұрмағамбетов! Жайдары да кішіпейіл, ақкөңіл де қарапайым осы бір аяулы жанмен біздің 
түрлі жағдайда, әртүрлі кездерде төрт рет кездесіп, сұхбаттасқанымыз бар. Алғашқы жүздесу 1980 
жылы «Лениншіл жас» газетінде жұмыс істеп жүргенде, одан кейінгі жолығысу 1990 жылы «Қазақстан 
коммунисі» журналында қызмет атқарған кезде болған еді. Ал асыл ағамен жолымыз үшінші рет 
«Халық кеңесі» басылымындағы дөңгелек үстел үстінде түйісіп, төртінші әңгімелесуіміз «Егемен 
Қазақстанның» тапсырмасымен 2006 жылы тәуелсіздігіміздің 15 жылдығына тұспа-тұс келген-тін. 
Сондағы сұхбат-әңгімелер өз кезінде жоғарыдағы аттары аталған газет-журналдарда жарияланған. 
Оқырмандардан лайықты бағасын алған. Жүрекке жылы сезім ұялататын сол сәттерді Сағадат 
Қожахметұлының туғанына 95 жыл толу қарсаңында еске алу да бір ғанибет қазір. Содан туған әсермен 
үлкен әскери қайраткер, жоғары адамгершілік пен биік парасат иесінің бізбен жүздесулердегі айты-
лып, сақталып қалған стенограммалық жазбаларды қайыра қарап шыққанымыз бар. Сонда олардың 
ішінде әлі де өзіндік айтары бар дүниелер мол болып шықты. Осыларды көргеннен кейін төменде біз бір 
кездегі газет талабына сай қысқа ғана айтылып, шолақ қайырылған және қысқарған пікірлерді кеңейтіп, 
материалдарды жазу кезінде оларға сыймай, қалып қойған деректер мен дәйектерге толы ой орамда-
рын жинақтап, оқырман назарына ұсынуды жөн көрдік.

Мақаламыздың соңын мына бір штрих-детальмен аяқтайық. 2006 жылғы 
әңгімелесу барысындағы стенограммада: «Бос уақытыңызда немен 
шұғылданасыз?» деген сауалға ол кісі: «Кітап оқимын, одан ешқашан 
жалыққан емеспін» депті де: «Әдебиет пен өнерге көзқарасыңызды 
білсек» деген сұраққа қарт жазушы Адырбек Сопыбековпен ертеректе 
болған кездесудегі өте қызықты мысал арқылы жауап қайтарыпты. Осы 
оқиғаны анықтау үшін кейін біз Қызылордадағы қарт қаламгерге телефон 
соққанымыз бар.
«1965 жылы, – деген еді сонда Адырбек аға, – мен Алматы Жоғары пар-
тия мектебіне оқуға түстім. Курсы мыздағы топтың дені әдебиетке қатысы 
бар тыңдаушылар-тын. Бір жолы бізге сол кездегі  Қазақ КСР Аза маттық 
қорғаныс штабының бастығы, Кеңес Одағының Батыры, генерал-майор 
Сағадат Нұрмағамбетов келіп, лекция оқыды. Баяндамасын бітірген соң 
еркін әңгімелесуге көшті. «Аға, сізге тосын сұрақ қойғым келіп тұр» деді бір 
жігітіміз. Сөйтті де: «Сіз әдебиет пен өнерге қалай қарайсыз?» деді ол.
Бұған генерал бір күліп алды да, былай деді: «Сіздің тосын сұрағыңызға 
мен де тосын жауап берейін. 1945 жылғы 9 мамыр – Жеңіс күнінен кейін-
гі уақыт. Подстам қалашығының көшелерінде патрульдік бақылау 
жүргізіп келе жатсақ, бір қираған үйдің ішінен жолқапшығын толты-
рып алған солдат шыға келді. Мен: «Шашылып жатқан дүние-мүлікті 
қаптап алып, ауылға жібергелі жүрген біреу шығар» деп ойлап, оны 
жазаламаққа бекіндім. Қасына жақындап келдім де: «Жолқапшықтағы 
не нәрсе? Кімсің?» деп қатқылдау сұрадым. Бұған солдат жұлып алғандай 
бірден: «Есен-саулығыңызды тілеймін, жолдас майор! Қызыл Армияның 
қатардағы жауынгері, КСРО Жазушылар одағының мүшесі Қалмақан 
Әбдіқадыровпын. Жолқапшықтағы көтеріп келе жатқаным әртүрлі 
кітаптар, – деп оң қолын шекесіне апарып жауап берді. – Керек кітаптар 
екен, сосын алдым».
Мына әңгімеден кейін патрульдік топтың жетекшісі, майор Сағадат 
Нұрмағамбетов алдындағы кісінің әскери тілші екенін, майданда қазақша 
шығатын «Қызыл Армия» газетінде қызмет ететінін есіне түсіріп, оған 
ризашылығын білдіреді. Жақсы сөзін айтып, жүре беруіне рұқсат етеді. 
«Міне, мен әдебиет пен өнерге осылай қараймын» деп аяқтады ол бізбен 
әңгімесін» деген еді қарт қаламгер Адырбек Сопыбеков. – Біз генералдың 
жоғарыдағы жауабына да, майданда жүріп кітап жинаған жазушы 
ағамызға да сүйсініп қалдық».

сақылдаған сары аязда сағат бойы қар 
үстінде қимылсыз жату, мезгілімен 
тамақтанбау, барлауда 2зен жалдап 
2ту... Бұл соғыс кезіндегі жауынгерлер 
ба сынан кешірген қиындықтар. Бір 
таңғаларлық жайт, сонда олар, тіпті 
бейбіт кезеңдегі бел алатын сырқат – 
тұмау, суық тию, құяңмен ауырмаған 
ғой. �з ойыңызша адамдардың соғыс 
ке зіндегі осындай т2зімділік қасиетін 
немен түсіндіруге болар еді деп ойлай-
сыз?

 – С.Н: Бұл сұрақ маған майдангер 
жазушы Константин Симоновтың 
« С о ғ ы с  к ү н д е л і к т е р і »  д е й т і н 
шығармасындағы мына бір оқиғаны 
еске түсіріп отыр. Сол кездері «Крас-
ная звезда» газетінің майдандағы 
тілшісі болған ол 1943 жылдың қақаған 
қара суығында «инелік» деп атала-
тын әуе к!лігі «У-2»-мен к!ршілес 
дивизияға бармақшы болады. 

Самолет жерден к!теріле берген-
де тілшінің тұмағын жел ұшырып 

болып табылатынын жақсы білдік. 
Сол кездері тыл еңбеккерлерінің 
жанқиярлық ісінен майдандағы 
жерлестерінің ерлігі асып-түс песе 
кем болған жоқ. Қазақстаннан келіп 
шайқасқа кірген әскери б!лім дер қай 
жерде болмасын !жет қимыл танытты. 
Мәселен, мен 1941 жылдың күзінде 16-
шы армияға жетекшілік еткен кезімде 
осы республикадан жасақталған 8-ші 
гвардиялық дивизияның қарамағыма 
келіп, Москваны жанкештілікпен 
қалай қорғағанын !те жақсы білемін. 
Сіздің жерлестеріңіз Сталинград шай-
қасында да үлкен !негелілік к!рсетті. 
Мен ол кезде сондағы Орталық 
майданның қолбасшысы едім. Сол бір 
қысылтаяң, қиын уақытта Қазақ КСР-
інен келіп жетіп, шайқасқа кірген 
72-ші, 73-ші дивизиялар тылдағы 
жерлестерін ұятқа қалдырған жоқ, 
!шпес ерліктің үлгісін к!рсетті. Сол 
үшін де осы қос дивизия «гвардиялық» 
деген құрметті атаққа ие болды». 

Қазақстандық жауынгерлер туралы 
дәл жоғарыдағыдай жүрекжарды шын 
с!зін айтқан екінші бір адам ол әскери 

болғаны тәуелсіздігімізді алғаннан 
кейін ашық айтылып, елге енді белгілі 
болып жатыр ғой. Солардың дұрыс емес 
екендігін біліп тұрып, іштей булығып, 
оған тек күйінетінбіз де қоятынбыз. 
Сондай сәттер сіздің басыңызда да 
болды ма? Болса ол қандай жайларға 
байланысты еді? 

–  С . Н :  Б ұ л  с ұ р а қ қ а  м ы н а 
т!мендегі бір мәселені айта  отырып 
 жауап берейін. Eзің де жақсы білетін 
болуың керек, бізде к!п жылдар 
бойы ұлттық намысымызға тиетін 
жаңсақ ұғым қалыптасып келді. Ол 
1917 жылғы Қазан т!ңкерісіне дейін 
қазақ халқының тек 2-ақ пайызы 
сауатты болды деген қате қағида еді. 
Бұл – к!пе-к!рінеу бұрмалау, бізге 
жасалған қиянат болатын. Олай 
дейтінім, Ресейдегі 1897 жылы !ткен 
тұңғыш халық санағының деректері 
бойынша қазақ даласындағы 9-49 жас 
аралығындағылардың сауаттылық 
дәрежесі 8,1 пайыз болған.Мұны 
Мәскеуден 1985 жылы шыққан «Де-
мо графиялық энциклопедиялық 
с!здіктің» 117-бетіндегі мәлімет анық 
дәлелдейді. Сондағы 8,1 пайызға 
қазақ ауылдарындағы мұсылманша 
б і л і м  а л ы п ,  а р а б  ә р п і м е н  х а т 
танығандардың санын қосатын 
болсақ, халқымыздың сауаттылық 
дәрежесі кем дегенде 15 пайыздың 
үстіне шығары даусыз. Кезінде осыған 
қатты күйініп, намыстанғаным бар. 
Құдайға шүкір, қазіргі қол жеткізген 
тәуелсіздігіміздің арқасында қатеге 
айналған сол қағидалар түзетіліп, 
қалпына келтіріліп жатыр ғой. Егемен 
елдің еркін азаматы ретінде осыған 
қуанамын, осыған ризашылығымды 
білдіремін.

– Ж.А: Ал жеке 2міріңізде ше? Айта-
лық, оңашада отырып, 2ткен кезіңізге 
к2з салып қарағаныңызда, кеудеңізде 
әттеген-ай дейтін немесе қателік пен 
ағаттықты неліктен солай жіберіп ал-
дым екен деген 2кінішіңіз жоқ па?

 – С.Н: Бір оқиға есімнен кетпейді. 
Сол жағдай соңғы кездері ойыма жиі 
оралып, жанымды жегідей жейді. 
Т!леген Нұрмағамбетов деген бауы-
рым бар еді. Eзім туып-!скен Ақмола 
облысындағы Ақк!л ауданының 
Еңбекші ауылында тұратын. 1984 
жылы Орта Азия әскери округі 
қолбасшысының орынбасары болып 
жүргенімде сол інімнен хат келді. 
Онда 1965 жылы !мірге келген Кеңес 
деген баласының әскери міндетті 
б о р ы ш ы н  ! т е у г е  ш а қ ы р ы л ы п , 
Ауғанстанға баратынын жазыпты. 
Артынша телефонмен хабарласып, 
ұлы үшін әке к!ңілінің алаңдайтынын 
айтты. 5скери адаммын ғой. Соғысты 
да, басқа да қиындықтарды к!п 
к!ргеніммен, соншалықты қатыгез, 
тікбақай адам сияқты емес едім. 
Сол жолы жаңылыстым. «Ештеңе 
жоқ. Елдің баласының бәрі барып 
жатқан жер ғой. 5лі-ақ аман-есен 
оралады» дедім. Содан к!п кешікпей 
!зім де кеңес әскерлері «Оңтүстік» 
тобына қарайтын 40-шы армия 
қолбасшысының орынбасары бо-
лып Ауғанстан шекарасы іргесіндегі 
Кушка қаласына аттандым. Екі айдан 
соң суық хабар естідім. Он екіде бір 
гүлі ашылмаған Кеңес Т!легенұлы 
Нұрмағамбетов Кабул қаласының 
іргесінде оққа ұшыпты. Міне, менің 
принциптілігімнің түрі. Міне, менің 
ақжүрек,  адалдығымның құны. 
«Сол кездері інімнің тілін алып, 
қарамағымдағыларға бауырымның 
баласын штабтағы кеңсе жұмысына 
ауыстыруға пәрмен берсем, ештеңем 
кетпес еді. Сонда есіл боздақ тірі қалар 
ма еді, қайтер еді» деп !зімді-!зім 
іштей жазғырамын. Eкінемін. Eмірде 
сирек қателесетін адам едім. Сол 
жолы дұрыс шешім жасамадым. Ал 
оның салдары жоғарыдағыдай болды. 
Eмірдегі ең үлкен ағаттығым осы бол-
ды, қарағым...

А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р
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Біздің халқымызға деген мұн-
дай сүйіспеншілікті армия генералы 
С.И.Лучинскийден де байқағаным 
бар. Осы бір !те ірі әскери басшы шын 
мәніндегі нағыз интернационалистің 
!зі еді. Ол Түркістан әскери окру-
гіндегі дивизия, полкке жетекшілік 
ететін командирлердің арасында 
жергілікті ұлт !кілдері болуы қажет 
екенін батыл жақтап, бұл ойын 
іс жүзіне асыра да білетін. Оның 
айқын бір дәлелі, осы қолбасшының 
тұсында екі қазақ офицері – полков-
ник Есболған Қалиев және сол кездегі 
подполковник шеніндегі мына мен 
Түркістан әскери округінің тарихында 
тұңғыш рет полк командирлері болып 
бекігеніміз бар. Бұл 1949 жылы еді.

– Ж.А: КСРО кезінде оның Қарулы 
Күштерінде 2зіңіз сияқты 6-7 қазақ 
генералы болды. Былайғы жұрт ондай 
ағаларымыздың аты-ж2нінен хабар-
дар болғанымен, істеген ісін, атқарған 
қызметін к2п біле бермейді. Бүгінгі 
жастарға үлгі-2неге болсын деген ни-
етпен сұрап отырмыз, сіз сол қазақ 
генералдарының бәрін болмаса да 2зіңіз 
2те жақсы білетіндеріңіздің қасиет-
қабілетін айтып бере алар ма едіңіз? 

– С.Н: Кеңестік дәуірде гене-
рал-майор атағын ең алғаш алған 
қандасымыз ол – Сабыр Омарұлы 
Рахымов.Бұл ағамызға Жарлық 1943 

жылғы 19 наурызда шыққан.Со-
дан 7 айдан соң, 1943 жылғы 15 
қазанда аталмыш атаққа Шәкір 
Жексенбаев ие болған. Шәкір 
а ғ а н ы  м е н  к ! р д і м .  О л  Х Х 
ғасырдағы екі үлкен соғысқа – 
1918-1920 жылдардағы  Азамат 
және 1941-1945 жылдардағы Ұлы 
Отан соғысына қатысқан жан 

еді. Осындай !мірлік тәжірибесі 
б а й  а д а м м е н  а л ғ а ш  р е т  Ұ л ы 

Отан соғысынан кейін Алматы-
да, Қазақстанның 25 жылдық той-
ында жолықтым. Сол кездесуде де, 
одан кейінгі жүздесулерде де Шәкір 
Жексенбаев менің жадымда !зінің 
жинақы, ширақ жүріс-тұрысымен, 
мәдениетті, тәрбиелі с!здерімен, 
нағыз педагогқа ғана тән ерекше 
қасиетімен ұмытылмастай болып 
қалып қойды.

 С!з орайында тағы бір қазақ гене-
ралы Нұрлы Бәйкенов туралы айтпай 
кете алмаймын. Осы бір тамаша, абзал 
азаматпен менің таныстығым ең алғаш 
рет 50-жылдардың орта тұсында ба-
сталды да достық, сыйластық қарым-
қатынасымыз ол кісі !мірден озғанша 
үзілген жоқ. Осы күнге дейін есімде, 
мен М.В.Фрунзе атындағы академия-
ны бітіргенімде, ол Термездегі әскери 
б!лімде полк командирінің орынбаса-
ры еді. Содан кейінгі 30 жылға жуық 
уақыт ішінде Нұрлы Бәйкеновтің 
бойындағы шыншылдық, адалдық, 
!з жұмысына шексіз берілгендік, 
жас кадрларға қамқорлық сияқты 
қасиеттерге ерекше тәнті болдым. 
К!п жылғы әскери қызметімде талай 

генералдармен араласып, сыйласқан 
жанмын. Бірақ солардың ішінен 
қарапайымдылығы, кішіпейілділігі 
және мәдениеттілігі жағынан Нұрлы 
Бәйкеновке тең келетін адамды к!рген 
жоқпын. Бұл !мірде ондай адамдар аз, 
иә... аз. 

E з і м і з  ә ң г і м е  е т і п  о т ы р ғ а н 
тақырыпқа байланысты с!зімнің 
соңын генерал-лейтенант Жансен 
Кереевпен аяқтайын. 53 жылдық аз 
ғана ғұмырының ішінде ол қатардағы 
училище курсантынан КСРО Қарулы 
Күштері Бас штабының басқарма 
бастығына дейінгі жолдан тез !тіп 
үл г ерді.  Ой лап қ араң ыз, біз с!з 
ет іп отырған азамат кезін де жас 
болуы себепті Ұлы Отан соғысына 
қатыспаған. 5скери қызметін тек 
бейбіт к үндері, 50-жылдары ғана 
б а с т а ғ а н .  С он ы ң ! з і н д е  КСР О 
Қарулы Кү штерінің к ү рмеуі к!п 
күрделі қызмет баспалдақтарынан 
сүрінбей !те білді. Оған себеп болған 
Ж а нс ен Кер е ев т і ң ә скери т у м а 
та ланты мен қ ызмет бабын дағы, 
жұмыс барысындағы кез келген істе 
зеректік, алғырлық, сергектік және 
принциптілік танытуы деп ойлай-
мын. Амал жоқ, ерте қайтыс болып 
кетті. 5йтпесе, ж ұлдызы одан да 
жоғары жарқырайтын жан еді. Тағдыр 
оған оны к!руді жаздыртпады.

– Ж.А: Кеңес 2кіметі кезінде бізде 
қатеге айналған қағидалардың к2п 

Бұл дүниеде не ауыр 
десек, ол өзің қаламаған 

нәрсені көзбен көрген қиын екен. 
Мәселен, жан алып, жан беріскен 

шайқастан соң жауды бір адым болса 
да ары жылжыттық-ау деген қуанышпен 

әрбір елді мекенге ентелей жетіп кел-
генде көп ретте төбеден ұрғандай тұрып 

қалатынсың. Көз алдыңда жүректі сыздатар 
сурет: діңінен қақ айырылған ағаштар... 

терезесі үңірейген үйлер... желден 
ысқырық тартқан мұржалар шалынар 

еді. Міне, мен үшін осыларды көру 
соғыстағы ең ауыр сәттер 

болды. 

әкеткен. Константин Симоновтың 
мұндағы айтайын деп отырғаны, ба-
рар жеріне бас киімсіз жеткендігін 
баяндау емес, мәселе сол естеліктің 
соңындағы: «Уақытында ұшып түсіп 
ауырмағаныммен, сырқат ізі кейіннен 
біліне бастағандай болды. Қазір басым 
суыққа !те т!зімсіз. Сәл салқын тисе, 
қақсап қоя береді» деген с!йлемде. 
Байқайсың ба, күздің сондағы !ткен 
қара суығы Константин Симоновқа 
кейіннен біліне бастаған. Содан 
ол !мір бойы зардап шеккен. 
Соғыста адамдар неге ауырма-
сын... Ауырды. Бірақ сол кезде 
олардың ойында, санасында 
бір ғана жауапкершілік – От-
анды қорғау жауапкершілігі 
атой салып тұрды. Сондықтан 
да: «Бүгін етігімнен су !тті, ертең 
ауырамын-ау» деген жай кездегі 
жаныңды күйттейтін ой ол кезде 
біз үшін жат еді. 

– Ж.А: Сіздің үйіңізде қазір сол 
соғыс жылдарындағы 2зіңіздің жауын-
герлік жолыңызды еске түсіретін зат-
тар сақталған ба? Сақталса ол нендей 
дүниелер? 

– С.Н: Шайқас күндерінен қалған 
бір белгі – тапаншамның кобура-
сын 1945 жылы Мәскеудегі оқудан 
Қазақстанның 25 жылдық тойына 
келгенде Алматыдағы орталық музей 
қызметкерлерінің аттай қалап сұрап 
алғаны бар. Ал !зімде қалғаны – 
жаңбыр тамшыларынан парақтарына 
сия жайылып кеткен ескі блокнот, 
әйнегі сынған қол сағат пен былғары 
куртка ғана.

 – Ж.А: Мынадай сұраққа жауап 
берсеңіз... Сіздің әскери қызметіңіздің 
к2птеген  жылы Кеңес  Армиясы 
қатарында 2тті. Сол уақыт ішінде ірі-
ірі деген қолбасшылармен кездесіп, 
жүздесудің сәті түсті ме? Олар кімдер? 
Бұл кісілердің қазақ халқына, оның 
жауынгер ұлдарына деген ілтипат-
лебіздері қандай еді?

– С.Н :  Иә,  !з  !мірімде мен 
к!птеген әскери қайраткерлермен 

кездесіп, жүздескен жайым бар. Оған 
алдыңғы кезекте Кеңес Одағының 
маршалы К.К.Рокоссовскийді айтар 
едім. Мен  Константин Константино-
вичпен 1965 жылы Мәскеу түбіндегі 
қорғаныстың 24 жылдығы мерекесінде 
кездестім. Атағы аңызға айналған 
қолбасшымен  Волоколам, Истра, 
Горюны,  Нахабино елді мекендерін 
б і р г е  а р а л а д ы қ .   Д у б о с е к о в о 
разъезіне келгенімізде ол кісі маған 
қазақстандық жауынгерлердің ерлік 
істерін ұмытпағанын айта келіп бы-
лай деді. «Енді қаншалықты !мір 
сүретінімізді кім білсін, жолдас гене-
рал. Бірақ сізге мына бір с!зімді ашық 
айтуға тиіспін. Қазақстан біздің ортақ 
жеңісіміз үшін қолдан келгеннің бәрін 
істеді. Соғыс жылдарында біз бұл рес-
публикадан шығатын қорғасынның, 
к!мір мен темірдің, оның колхоз-
дарында !ндірілетін азық-түліктің 
Отанымыздың қорғаныс қуатын 
арттыруға қаншалықты зор үлес 

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

жазушы В.Карповтың «Қолбасшы» 
атты деректі романын дағы (айтпақшы, 
В.Карпов екеуміз соғыстан соң Таш-
кентте бір б!лімде қызмет еттік, кейін 
ол подполковник ше нінде отставкаға 
шығып, жазушылыққа біржолата бет 
бұрды) басты кейіпкер армия генера-
лы И.Е.Петров еді. Ұлы Отан соғысы 
жылдарында даңқты ерлік жолынан 
!ткен осы бір тамаша адам 1946-1950 
жылдар аралығында Түркістан әскери 
округінде қолбасшы болғанда мен осы 
кісінің қол астында қызмет еттім. Иван 
Ефимовичтің айрықша бір қасиеті 
Орталық Азиядағы 5 республиканың 
!зіне тән ерекшеліктерін !те жақсы 
білетін. Оған қарапайымдылық, 
ұлттық әскери кадрларға деген 
қамқорлық, халықтардың, соның 
і ш і н д е ,  қ а з а қ  х а л қ ы н ы ң  с а л т -
дәстүрлерін терең сезіммен сыйлай 
білуі сияқты қасиеттер тән еді. 
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«Екі Кенен тумайды...»

 АҒАШТАН 
ТҮЙІН ТҮЙГЕН

Жүрегім қазақ деп соғады

И мен У-ды қысқарту тиімді ме? 

ТАҒЗЫМ АТАДӘСТҮР

БІР БӘЙТЕРЕК БҰТАҒЫМЫЗ 

Ф и л ь м  а л д ы н д а  т ұ л ғ а  т у р а л ы 
толғамды ойлар айтылды. Сүйінбай 
атындағы облыстық филармонияның 
әншілері әндерін шырқады. С!з алған 
облыстық мәдениет, архивтер және 
құжаттама басқармасының б!лім бас-
шысы Т!леужан Ғұмаров: «Рух деген 
бар. Баласағұн бабамызша айтсақ, «Рухы 
мықты елдің қашанда тағы берік, тұяғы 
мықты, қанаты күшті болмақ». Сол 
сияқты рух деген алыптармен келеді, қар 
астындағы қара жусан сияқты қасиетін 
жібермейтін құндылықтарымыз бүгінде 
қазаққа ең бірінші қажет дүние. Қандай 
заманды к!рсе де, қандай қиындықты 
бастан !ткерсе де бойындағы ұлтқа 
деген рухын жоғалтпай, әсіресе қазақ 
деген халықтың !зін әспеттеп, ғасырмен 
ғасырдың ортасына алтын к!пір салып, 
бүгінгі күнге жеткізген Кенен 5зірбаев 
есімі ұмытылмақ емес. Қазақ барда 
бірге жасай бермек, – деді. Одан кейін 
сахнаға к!терілген Бақытжан Кененұлы: 
– 5кеміздің мерейтойын алты Алаш 
дүбірлетіп !ткізгелі жатыр. Біз жыл ба-
сында негізгі екі тақырыпты енгізген 
болатынбыз. Біріншісі, «Сарыарқаға 
саяхат» деп аталады. Нұр-Сұлтандағы 
орталық музейде бір айға жуық әкеміздің 
мұралары қойылып, арнайы к!рме !тті. 

С!йтіп, 3 жасымда балабақшаға бар-
дым. Анам: «Мекенжайын, есімін !зі 
біледі. Қажет болса телефон н!мірімді 
де айта алады» деп табыстап кетті. 
Барлығы жиналып, топтағы балалар 
!здерін таныстыра бастады. Сонда ба-
лалар !здерін Серік, Берік, Данияр, 
Сәуле, Меруерт дегенінде менің атым 
қате деп жан-жағыма қарайладым. Кезек 
маған келгенде «Жандос» дедім. Түріме 
қарап сенбеген кейіппен тәрбиеші: 
«Ұлтың қандай?» деді. Еш мүдірместен: 
«Қазақпын. 5зербайжан отбасында 
дүниеге келген дәу к!зді, ақшыл !ңді, 
аққұба шашты жалғыз қазақпын» дедім. 
Жымия қараған ол ештеңе демеді. 

Қайтатын уақыт болды. Барлығын 
ата-анасы тосып тұр. Сол уақытта 
тәрбиешінің: «Жандос, анаң келді» деген 
даусын естіп, жүгіріп бардым. Жанына 
менің келгенімді к!рген анам аң-таң. «Сіз 
неге баламды Жандос деп шақырдыңыз? 
Оның есімі – Эмиль» деді. Ұстазым болса 
мән-жайды түсіндіріп әлек. Мен болсам 
менікі дұрыс, есімім шатасып қойылған 
деп !зімді сендіріп қойғанмын. Үйге 
барғанымызда ұлтымның әзербайжан, 
есімім Эмиль екенін ұрыспай, асықпай 
түсіндіріп берді. Эмильдің мағынасы 
Жандос есімі сияқты жаныма жылулық 

С ы р  ! ң і р і н д е  с о ң ғ ы  ж ы л д а -
ры мәдениет пен !нер саласында 
кәсіпкерлікпен айналысқысы келетін 
!зінің ой-жоспары, қабілет-қарымы 
бар тұлғаларды қолдау ісі нақты қолға 
алынған. Міне, осы тұста белгілі 
қол!нер шебері Қ.Сәдуақастың да айы 
оңынан туып, облыстық кәсіпкерлер 
палатасының қолдауымен жеке ше-
берханасын ашып алуға зор мүмкіндік 
алған еді .  Ол !з  кезегінде жаңа 
кәсіпкерлерге берілетін жеңілдіктерді 
тиімді пайдалана білді. Киіз үйлі 
қазақта шанырақтан асқан киелі де, 
қасиетті ұғым жоқ. Ол !зінің шеберха-
насын «Шаңырақ» деп атап, әулетінде 
бар атакәсіпті абыроймен жалғастыруға 
бұрынғыдан да зор ынта-құлшыныспен 
кірісті...

 Қанибектің арғы атасы Баймахан 
– Қорқыт Ата !ңірінде (Қармақшы 
 ауданы. автор.) ХІХ ғасырдың екінші 
жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде 
!мір сүрген кісі екен. Ағаш ұсталығы 
оның әулетіне к!не заманнан, яғни 
«Ұраны – алаш, уығы – ағаш» бұрынғы 
!ткен ата-бабаларынан жұғысты болып 
келіпті. Қанибектің әкесінің айтуын-
ша, Баймахан ұста кезінде қазақтың 
бай-шонжарларының мініс аттары 
үшін құранды ер-тұрманды күмістеп 
соғудың және басқа да ат әбзелдерін 
жасаудың хас шебері болыпты. Ондай 
сәулетті ер-тұрманды дәулетті даңғой 
байлар атақ-дәрежелерін анағұрлым 
асыра түсу үшін бір-екі қара (жылқы, 
сиыр) беріп те к!п саудаласпай алып 
кетеді екен. Ал Қанибектің !з әкесі 
Сәдуақас қарт та ата кәсібіне мейлінше 
адал, оған еш кір жуытпаған Сыр 
!ңіріне белгілі ағаш ұстасы еді. Ол кісі 
әкесі сияқты ер-тұрман, қобыз, дом-
быра, ағаш ыдыстар, т.б. тұрмыстық 
бұйымдар жасаудың хас  шебері 
болған. Текті !нер қанмен келеді ғой, 
Қанибекке бұл үрдістің осы екі қарттан 
ауғаны еш күмән тудырмайды. Оның 
бала кездегі арманының ұшталуына 
майдангер әкесінің мына бір айтқан 
әңгімесінің де к!п септігі тиген еді. 

–  5 к е м  1 9 4 2  ж ы л д ы ң  ш і л д е 
 айында Ұлы Отан соғысы майданы-
на  Жосалы стансасынан аттанған 
екен, – дейді Қанибек бір әңгімені 
бастап. – Күн ыстық. Перрон басы 
ығы-жығы халыққа толы. Майданға 
жүргелі тұрған азаматтардың арасында 
Сәдуа қастың Рүстембек досы да бар. 
Екеуі де туған жерді қимай тұр... Бір 
сәтте бұйрық естіліп, майданға бара-
тын жігіттер шығарып салушылармен 
қимай қоштасып, эшелонға қарай лап 
берген еді... 

Бағыт – батыс. Рүстембектің жы-
рау аты белгілі ғой. Жігіттер к!ргені 
бар, к!рмегені бар, былай ұзағасын 
оны жырлатқысы келіп, қолқа салады. 
Бірақ домбыра табылмайды. С!йтіп, 
әңгімемен Қазалы стансасына келіп 
тоқтағандарын да байқамай қалады. 
Командирдің айтуынша, мұнда бұлар 
т!рт сағат тұрады екен. Сыртқа шығуға 
рұқсат етіледі. Осы мүмкіндікті пай-
даланып, бір-екі жігіт домбыра іздеуге 
кетеді. Перронда бір бала кезігіп, 
одан қолындағы домбырасын қоярда-
қоймай ақшасына сатып алады. 5п-
әдемі ақ домбыра екен. Рүстембек 

Мысалы, бие с$зінде и мен е, ал суат с$зінде у мен 
а қатар келіп тұр. 

«Бірінші буыннан басқа буын дауыстыдан 
 басталмайды» деген заңдылық бұзылады. Мысалы, 
бие, суат с$здерінің екінші буындары (би-е, су-ат) 
дауыстыдан басталып тұр.

Бірінші буындағы и мен у-дың жуан не жіңішке 
оқылатыны белгісіз болады. Мысалы, ми с$зінің 
оқылуы мій ме, мый ма? 

И  м е н  у - д ы  қ ы с қ а р т у  т и і м д і  м е ? 
Жоғарыдағыдай қайшылықтарға байланысты 
ғалымдардың бірқатары и мен у-ды қысқартып, 
и-ді ій, ый, ал у-ды ұу, үу тіркестері түрінде жазуды 
ұсынып жүр. Алайда бұл жағдайда шетел с!здері 
мен терминдер халықаралық қалыптан б!лек әрі 
шұбалаңқы жазылады (мысалы, институт с$зі 
ійнстійтүут деп жазылады). Соған орай олар 
«и мен у-ды қазақ с!зінде қолданбай, шетелдік 
с!здерде ғана қолданайық» дейді. Бірақ онда 
қысқартпаған болып шықпаймыз ба? Сондай-
ақ кез келген адам с!здің шетелдік, шетелдік 

Одан кейін Қарағанды, Қызылжар және 
Кереку !ңірлерінде болып қайттық. 
Міне, екінші тақырып «Туған жерім 
– Жетісу» болатын, соның аясында 
Талдықорғанға келіп қалдық, – деді. 

  Деректі фильм Кенен 5зірбаев 
!мірін бастан-аяқ баяндаған.  Бір 
 жарым сағатқа жуық фильмнен Ғабит 
Мүсірепов, Шыңғыс Айтматов, Ғабиден 
Мұстафин, Шерхан Мұртаза, Бибігүл 
Т!легенова, Мырзатай Жолдасбеков, 
Несіпбек Дәутаев, Eмірбек Байгелді 
және Мұхтар Құл-Мұхаммед сынды 
зиялы қауымның ақын туралы айтқан 
жылы пікірлерін к!руге болады. Осыған 
дейін !ткен мерейтойларына шолу жаса-
лып, қолдау к!рсеткен бұрынғы облыс 
әкімі Серік Үмбетов, Қазақстан Жазу-
шылар одағы басқармасының т!рағасы 
болған Нұрлан Оразалин сынды аптал 
азаматтардың да есімі аталды. 

ұялатты. Соған қарамастан, мектеп 
бітіргенше Жандос болдым. 

«Қазақ қазақша оқуы керек» деп 
Мағжан Жұмабаев атындағы №19 
орта мектебін тамамдадым. Сүйікті 
пәнімнің бірі – Қазақстан тарихы мен 
қазақ әдебиеті болды. Батырлар жырын, 
Абайдың қара с!здерін, Есенберлиннің 
«К!шпенділерін», М.5уезовтің туын-
дыларын жастана оқыдым. Тарихты 
оқу арқылы қазақ даласының !ткені 
және бүгінімен таныса отырып, кең 
байтақ жерде дүниеге келгеніме кеудемді 
мақтаныш сезімі кернеді. 

Жоғары оқу орнына түсерде анам 
орыс тобында оқуыма мүмкіндік ба-
рын айтса да, журналистиканың қазақ 
тобына құжаттарымды тапсырдым. 
Журна листиканы таңдаудағы басты 

оны шертіп к!ріп, Сырдың терме 
сазын т!гіп-т!гіп жібереді. Жігіттер 
сонда жігерленіп, к!ңілдерін біраз 
сергітіп алған еді. Сол домбыраны олар 
майданға да бірге апарған еді.

 Сәдуақас пен Рүстембек алғашқы 
Сталинград түбіндегі қиян-кескі шай-
қастарға қатысып, үлкен сынақтан 
!теді. Содан кейін атқыштар полкінің 
қүрамында Волга !зені жағалауындағы 
елді  мекендерді  жаудан тазарту 
шайқастарына қатысады. Екеуі бір 
ротада болады. Бірақ елінде ағаш 
ұстасы болған қатардағы жауынгер 

С.Баймаханов танктердің істен шыққан 
шынжыр табандарын ж!ндейтін ар-
найы топқа жіберіледі. Ол бұл тап-
сырманы мінсіз орындап, танктердің 
жылдам шайқасқа қосылуына жағдай 
жасайды. Оның т!сіндегі «Қызыл 
Жұлдыз» ордені, басқа да жауынгерлік 
ерлігі үшін алған медальдары к!п 
сырды аңғартқандай... Жауынгер май-
даннан елге Ұлы Отан соғысының І 
топтағы мүгедегі болып оралады.

 Соғыстан Рүстембек жырау да аман-
сау келеді. Екі дос кездесе қалғанда май-
дан эпизодтарын жиі әңгімелейтін.Кей-
де ақ домбыра оқиғасын да еске түсіріп, 
бір күліп, бір мұңайып отырушы еді, 
жарықтықтар. Сол майдан әңгімелерінің 
ғажап әсері болуы керек, Қанибек мек-
тепте оқып жүрген кезінде суретші 
бала атанады. Жас кезінде әкесінің 
ұстаханасынан шықпай, к!п нәрсеге 
к!зі үйреткен ұшқыр ойлы бала есей-
ген соң қол!неріне ерекше бейімделіп, 
!зінің бұл саладағы тұңғыш туындысын 
«Ақ домбыра» деп атаған еді...

– 5ркімнің !з таңдауы, !мірлік 
к!зқарасының болғаны қандай жақсы, 
– дейді. Қанибек !з кәсібінің қыр-
сыры т!ңірегіндегі әңгімені ашық 
жеткізіп. – Бұрынғы !ткен ата-ба-
баларымыз ағаштың жанын түсініп, 
оны қажетіне ұқсатар алдында, ең 
алдымен, сол ағаштың қандай ерекше 
қасиеті бар екеніне терең зер салып, 
дұрыс таңдап алатын болған. Сосын 
олар кез келген !сіп тұрған ағашты 
орынсыз кеспеген. Біздің !ңірде Сыр 
талы, жиде ағашы к!п !седі. Мен 
әкемнен үйренгенімдей, к!бінесе осы 
ағаштардан қобыз бен домбыраның 
неше түрін жасайтын қабілетке ие 
болдым. Осы кезге дейін қандай 
жетістікке, қандай дәрежеге жетсем де 
– оның бәрі сол қара шалдың арқасы 

еместігін айыра ала ма? Демек, и мен у-ды тіркес 
күйінде жазу да тиімді емес. 

Не істеу керек? Сонымен, и мен у-ға қатысты 
бұл екі ұстанымның екеуінің де кемшіліктері бар. 
Соған байланысты емлешілер: «Қазіргі ережеміз 
жазуға қиындық келтіріп жүрген жоқ, сонымен 
жүре берейік» дейді. Алайда бастауыш сынып 
мұғалімдері ережені меңгерту кезінде қиындықтар 
кезігетінін айтады. Тіпті қиындық болмағанның 
!зінде де ереженің тіліміздің заңдылықтарына 
қайшы келуін ақтауға болмайды.Сондықтан екі 
тараптың да уәждері ескерілген жаңа ұстаным табу 
ж!н деп есептейміз. Біз бұл мақаламызда сондай 
ұстанымдардың бірін ұсынып отырмыз. Ол бойын-
ша емлешілер ережесіне екі !згеріс жасалады.

Бірінші 2згеріс. Бійлік, бійік с!здерін буынға б!ліп 
айтайық: бій-лік, бі-йік. Бұлардың біріншісінде 
ій тіркесі бір буында айтылса, екіншісінде і мен 
й екі буынға б!лініп айтылып тұр. Яғни с!здегі ій 
тіркесі бір буында айтылуы да, екі буынға б!лініп 
айтылуы да мүмкін. Ал и-ге келсек, ол да біздің 

Ғасырға жуық ғұмыр кешкен тұлға-
ның сан қилы !мірінен сыр шерткен 
фильмде Ораз Жандосовпен арадағы 
достықтың к!рінісі айрықша  айтылады. 
Ораздың ұлы Санжар  Жандосов пен 
келіні Ильфа Жансүгірованың (Ілияс 
Жансүгіровтың қызы) ұлы Кенен 
Жандосовтың есімі ақын құрметіне 
қойылған. Фильмде Ораз Жандосовтың 
ш!бересі де с!з алып, !з есімі жайында, 
ақын турасында с!йледі. 

Халықаралық «Түркі әлемі» телесту-
диясы 2011 жылы түсірген деректі фильм 
Кенен 5зірбаевты жан-жақты аша білді. 

«Екі Кенен тумайды, Алатауға ексең 
де» дегендей, қазақтың дара перзенті, 
қара !леңнің дүлдүлі 5зербайдың Кенені 
шынымен де қайталанбайтын тұлға. 

Қали АСҚАР
Алматы облысы

себебім, ұлан ғайыр қазақ жерінің 
тарихын, к!ркем тіл – қазақ тілінің 
маңыздылығын к!рсеткім келді. Уни-
верситет кезінде мемлекеттік тілде 
!ткізілген түрлі байқауларға қатыстым. 
Еліміздің түкпір-түкпірін аралауыма 
мүмкіндік сыйлады. 

Қазақ тілін білуім, түсінуім !мірімде 
к!п к!мектесті. Оған басымнан !ткен 
мына бір оқиға дәлел бола алады. От-
басымызбен Балқаш к!ліне демалысқа 
баруды жоспарладық. Күні бұрын азық-
түлік қамымен жүрдік. Маған 5 литрлік 
б!телкемен су тасу жүктелді. Тапсыр-
маны орындап болған соң достарыммен 
кездестім. 5ңгімелескеннен уақыттың 
қалай !ткенін байқамай қалдық. Кеш, 
үстімде жұқа киім, қалтамда 150 теңге 
ғана бар. Асынғаным азық-түлік толы 
ауыр с!мке. Аялдамаға бара жатқанда 
аяғымды ауыртып алғаннан, не болса ол 
болсын деп к!лік тоқтаттым. Зуылдаған 
темір тұлпарлар тоқтар емес. Енді 
үмітімді үзе бастағанымда қазақ ағасы 
тоқтады. С!зін қазақша бастаған оған 
қазақ тілінде жауап қаттым. Жағдайымды 
түсіндірдім. Жол-ж!некей болмаса да: 
«Кеттік, балам» деп үйіме жақын жерге 
тегін жеткізіп тастады. Ойлап қарасам, 
егер қазақ тілін білмесем, әлі қанша 
уақыт тұрар едім?.. 

Осы тәріздес оқиғалар !те к!п. Қазақ 
ортасында !скеніме қуанамын. Eйткені 
менің жүрегім – қазақ, атым – Жандос. 

Эмиль КУРБАНОВ
Алматы облысы

деп білемін...
Ж ы л д а р ,  ж ы л д а р . . .  E м і р д і ң 

б е л е с т е р і  к е й д е  о й ғ а  т ү с к е н д е 
 Қани бектің бойын ерекше сағыныш 
сезімі билейтіні бар. Ол Қармақшы 
ауданындағы №26 Шоқан Уәлиханов 
атындағы орта мектепті  бітірген 
соң, аудандық тұрмыс қажетін !теу 
комбинатындағы суретшілер цехы-
на қатардағы суретші болып орна-
ласады.Бұл жетпісінші жылдардың 
іші еді. Аталмыш цех негізінен  аудан 
шаруашылықтарын к!рнекі үгітпен 
безендірумен шұғылданатын. Осы 
цехты басқарғанда тіпті  жап-жас 
жігіт болатын. Кейіннен Алматыда 
политехникалық институтта оқып, 
жоғары білімді маман атанады. Туған 
ауданында халыққа қызмет к!рсететін 
бірнеше мекемелерді басқарады. 1988 
жылы аудан орталығында тұңғыш 
рет қазақтың ұлттық бұйымдарын 
жаңғырту мақсатында «Мұрагер» 
кооперативін ашып, халықтың ыстық 
ілтипатына б!ленді. Ал 2009 жылы 
теміржол вокзалының бастығы болады.

Сыр елінің бас шаһары – Қызылор-
даға қоныс аударғанына да біраз жыл-
дың жүзі болыпты. Атакәсіпке қайта 
оралып, !зі құрған «Шаңырақ» шебер-
хана сының жұмысын жандандыру 
бағытында кәсіпкер азаматтың елдегі 
рухани жаңғыру үдерісіне қосып 
жүрген үлесі де елеулі. Eйткені ол – 
материалдық байлықтан г!рі, рухани 
байлықтың басты орын алатындығын 
с!зімен де, ісімен де нақты дәлелдеп, 
е л д і ң  қ ұ р м е т і  м е н  а б ы р о й ы н а 
б!ленген қарапайым азаматтың бірі. 
Кәсіпкерлік палатасының қолдауымен 
ашылған «Шаңырақ» шеберханасын-
да бүгінде қазақтың батырларының 
сауыттарынан бастап, қасиетті қара 
қобыз, домбыра, ұлттық нақыштағы 
!рнектері қанық ағаш астау табақтары, 
түрлі  кәдесыйлар,  т .б .  қол!нер 
бұйымдар  жасалады. Ол осындай 
бай жәдігерлермен  республика және 
Халықаралық к!рмелерге жиі қатысып, 
үлкен жетістіктерге қол жеткізіп келеді. 
Атап айтқанда, Мәскеу және «ЭКСПО 
– 2017» к!рмелеріне қатысып, шетелдік 
туристердің де зор қошеметіне б!ленуі 
– оның алдағы алатын абыройлы асула-
рының мол екендігін айқындаған еді.

« Ар-ожданын алмастырмас алтынға, 
Қазағымда жігіттер к!п нар тұлға!» 
деп ақын жырлағандай, біз әңгімелеп 
отырған Қанибек Сәдуақас – болмы-
сы б!лек, бойында бекзаттық қасиеті 
мен мұндалап тұрған адамгершілігі, 
парасаты жоғары, үлкенге де, кішіге 
де мейірімді, кішіпейіл, кімге де болса 
жақсылық жасағысы келіп тұратын, 
қазіргі заманның Атымтайы деуге лайық 
жомарт азаматтың бірі. Оның есімі 
бүгінде республикамыздан тыс алыс-
жақын шетелдерге де таныла түсуде.

Қанибек отбасының асқар тауы, 
Асыл жары екеуі 4 қызды тәрбие леп 
!сірді. Олардың үшеуі тұрмыста. Ал 
үйлеріне келсе атасының құшағына 
енетін жиен немерелердің «Ата!» деген 
сүйкімді дауыстарын естудің !зі – бір 
ғанибет дүние екен-ау! 

Ибрагим БЕКМАХАНҰЛЫ,
ҚР Ақпарат саласының үздігі

ій тіркесімізге ұқсап естіледі, бірақ мұндағы і мен 
й тек бір буында айтылады. Демек, и әрпімен ій 
тіркесінің бәрін бірдей белгілей беру дұрыс емес, 
бір буында тұратындарын ғана белгілеуге болады. 
Яғни «бійлік» с!зін «билік» деп жазуға болады, ал 
«бійік» с!зін «биік» деп жазуға болмайды. Мұндай 
қорытынды ый, ұу, үу тіркестері үшін де орын-
ды. Олай болса, емлешілер ережесіндегі «ый, ій 
тіркестері и-мен, ұу, үу тіркестері у-мен белгіленеді» 
дегенді «ый, ій тіркестерінің бір буында тұрғаны 
и-мен, ұу, үу тіркестерінің бір буында тұрғаны у-мен 
белгіленеді» деп !згерту керек. Сонда бұл ереже 
бойынша сақыйна, асұу, ійнстійтүут деп айтыла-
тын с!здердегі ій, ый, ұу, үу тіркестері бір буында 
тұрғандықтан бұл с!здер сақина, асу, институт деп 
жазылады. Ал ійе, Ғалыйа, сұуат, жүрүуі деп айты-
латын с!здердегі ій, ый, ұу, үу тіркестері екі буынға 
б!лініп кететіндіктен, бұл с!здер айтылуы бойын-
ша жазылады. Бұл !згеріс емлешілер ережесіндегі 
алғашқы екі қайшылықтан құтқара отырып, шетел 
с!здері мен терминдерді халықаралық қалыпқа ба-
рынша жақындатып жазуға мүмкіндік береді.

Екінші 2згеріс.  Ій, ый тіркестерін и-мен 
белгілегенде біріншіден басқа буындағы и-ді буын 
үндестігіне сай оқимыз, бірақ бірінші буындағы 
и-дің жуан не жіңішке оқылатыны белгісіз болады. 

Талдықорғандағы Ілияс Жансүгіров 
атындағы Мәдениет сарайында 
Алматы облыстық жастар саясаты 
мәселелері жөніндегі басқармасының 
қолдауымен Кенен Әзірбаевтың 
туғанына 135 жыл толуына орай 
«Алатаудың ақиығы» атты деректі 
фильмнің көрсетілімі өтті.  Шараға 
ақын ұрпақтары Бақытжан Кененұлы, 
Төрткен Кененқызы,  ақын ның 
немерелері Мұхтар Әзірбаев 
және атамыздың келіні Бақытжан 
 Сағым бекқызы қатысты. 

«Атадан ұл туса – игі, ата жолын қуса – игі» деген халық даналығына сай атакәсібі 
– ағаш ұсталығынан үлкен нәсіп, зор абырой тауып, ел алғысына бөленген өнегелі 
азамат, қолөнер шебері – Қызылордадағы «Шаңырақ» шеберханасы қожайыны 
Қанибек Сәдуақастың есімін Сыр бойының жұртшылығы орынды мақтан тұтады. 
Өйткені ол – ағаштан түйін түйген ұсталық өнердің қыр-сырын терең меңгерген, 
сондай-ақ осы саланың кәсіптік тұрғыдан өркен жаюына түрткі болып жүрген ұлт 
жанашыры, білікті кәсіпкердің бірі.

Балалық шағымнан бастап өзімді 
есімі қате қойылған қазақ деп есеп-
теп, сұраған адамға «қазақпын» 
деп жауап бердім. Баланың көңілін 
қалдырмайық деді ме екен, ата-анам 
балабақшаның қазақ тобына берді. 

И мен у-дың жаңа емлесіндегі қайшылықтар. Латын негізді әліпбиге дайындалған жаңа емлеге «ій, 
ый тіркестері и-мен, ұу, үу тіркестері у-мен белгіленеді» деген бүгінгі қолданымдағы ереже өзгеріссіз 
енгізіліпті. Бұл ереже төмендегідей қайшылықтарға душар етеді.
Қазақ тіліндегі «Екі дауысты қатар келмейді» деген заңдылық бұзылады. 

Бұған ережеге берілген «сый, тый с!здері тіркес 
арқылы жазылады» деген ескерту де к!мектесе 
алмайды. Мысалы, ми, жи с!здерінің жуан не 
жіңішке оқылатынын айыра алмаймыз. Бұл орай-
да емлешілер «қазақта мій, жій деген с!з жоқ 
болғандықтан бұл с!здерді мый, жый деп оқимыз» 
деген уәж айтады. Бірақ мій деп оқылатын ми нота-
сы, жій деп оқылатын жи әрпі оқушыларға кейбір 
пәндерді оқу барысында кездесетінін ескерсек, 
бұл с!здердің мій, жій деп оқылмайтынына ешкім 
кепілдік бере алмайды. Сол сияқты уһ с!зін де біреу 
жуан, біреу жіңішке оқиды. Соған байланысты біз 
ескертуді «бірінші буындағы ый, үу дыбыс тіркестері 
тіркес күйінде жазылады» деп !згерттік. Ол бойын-
ша сый, тый с!здерімен қатар мый, қый, гүу, үуһ, 
тағы сол сияқты с!здер де айтылуынша жазылады. 
Бұл !згерістің пайдасы бірінші буындағы и жіңішке, 
ал у жуан оқылады деген келісім жасау арқылы 
емлешілер ережесіндегі үшінші қайшылықтан 
арылуға қол жеткіземіз.

Жоғарыдағы !згерістерді енгізгенде с!з ай-
тылуынша жазылатын болғандықтан ережені 
қолдану қиындық келтірмейді. Бұған біз к!птеген 
адамдарға ол бойынша жазғызып қарау арқылы да 
к!з жеткіздік.

И мен у-дың бір-бір таңбамен берілуіне 

к!зқарас. Қолданымдағы әліпбиде и екі түрлі 
таңбамен (и, й), ал у бір таңбамен беріліп келсе, 
жаңа әліпбиде екеуі де бір-бір таңбамен берілген. 
Мұны біз де қолдаймыз. Eйткені бұл оқу, жазуды 
және үйренуді жеңілдетеді. Бірақ емле ережесіндегі 
оларға берілген әрі дауыссыздың, әрі тіркестің 
таңбасы деген түсінікті к!ңілге қонымды дей ал-
маймыз. Біздіңше, и мен у-ды бір-бір таңбамен 
белгілейтін болсақ, бұлай етудің орындылығына 
сендіретіндей басқаша түсіндірме берілуі қажет деп 
есептейміз.

Қуантқан ВАНОВ 
АҚТАУ
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«Жетісу» газетінің тарихы !те бай әрі 
тереңде жатыр. Былтыр оның жарыққа 
шыққанына 100 жыл толды. Қазақ 
баспас!зінің қара шаңырағы. Іскер бас-
шы, бойында небір жақсы қасиеттері 
мол танымал журналист-публицист 
Марат Тоқашбаев туралы осы арада 
айтуымыздың ж!ні де, реті де келіп тұр.

«Жетісу» газетіне журналистика фа-
культетінің соңғы бесінші курсында оқып 
жүріп, наурыз айының басында жарты 
ставкамен тілшілік жұмысқа тұрдым. 
Түске дейін сабақ, кейде күні бойы ре-
дакцияда боламын. Қазақстанның қарт 
журналисі әрі іскер басшы 5бдуәли 
Қарағұловтың зейнеткерлікке шығуына 
байланысты орнына «Социалистік 
Қазақстан» газетінен Пернебек  Бейсенов 
басшы қызметке келгеніне онша к!п 
бола қоймапты. Бірінші орынбасары – 
Жәнәбіл Темірбеков, екінші орынбасары 
Баймолда Мусин (екеуі де марқұм болды, 
жатқан жерлері жайлы болсын), жауапты 
хатшы – Жұмаш Арғынбаев. Секрета-
риат қызметкерлері Марат Тоқашбаев, 
Рысбек Сәрсенбаев, ақын Рақымжан 
Eтегенов (марқұм) екен.

Секретариат – бейнелеп айтқанда 
отта тұрған қазан ғой. Қақпағы бір жабыл-
майтын, дүйсенбіден сенбіге дейін бұрқ-
сарқ дамылсыз қайнап жатқан «тағамды» 
бірінен кейін бірін түсіріп алып, «жаңа 
ет салып» жатқандай, күнде қарбалас 
шақта жігіттерінің жүгіріп жүргені.  Газет 
– комбайн, жазғаныңды жазғандай 
жұтады. Б!лім бастықтарынан кейін бас 
редактор, оның екі орынбасары, жауапты 
хатшы қарап, қолдары қойылған барлық 
тілшілердің !ндіріске жіберілген мате-
риалдары секретариаттың жігіттерінің 
қолдарына тиеді де, олар оны арнайы 
журналға тіркейді. Сенің материалыңның 
тезірек газетке шығуының ендігі тағдыры 
жауапты хатшының және макет сы-
затын осы секретариат жігіттерінің 
қолында. Мәкең осы «қазандықта» әбден 
піскен, ысылған азамат. Күнделікті газет 
шығаруда ауысыммен кезекке түсетін ол 
таңертең келгеннен түннің бір уағына 
шейін жүріп, басылымның «отымен 
кіріп, күлімен шығатын» елгезек жігіт 
болып шықты. Журналиске жазу үшін 
– «азық» керек, яғни факті қажет. Осын-
дайда ара-арасында уақыт тауып, гүлден 
шырын жинаған бал арасындай, әлгі 
«азығын молынан жинап әкеп, шетінен 
соны газетке беріп отырғаны. Біз келген-
ге дейін корректор болып та істепті. Жур-
налист болған соң қарайып қалмауды, 
жазудан қол үзбеуді ойлады. С!йтіп, 
Марат Тоқашбаевтың қаламынан небір 
к!ркем очерктер, суреттемелер мен 
 талдау мақалалар жарық к!рді.

Секретариаттан ауысып, редакция-
ның жетекші «Партия тұрмысы» б!лі-
мінің насихат секторында жемісті еңбек 
етті. Идеологиялық жұмыстың қыр-
сырын Мәкең осында меңгерді десе 
болады.

Оның үнемі шығармашылық ізденісте, 
жақсы атаулыға жақын жүретіндігіне 
талай рет тәнті болғанбыз. «Жетісу» 
газетінде жүріп, 70-жылдардың ортасы-
нан халықаралық достық тілі – эсперан-
томен айналысты. Жасыратыны жоқ, к!п 
журналистер сол сәтте «қажеті қанша 
соның» деп оған онша мән бермедік. Ал 
Марат болса, онымен қоймай, үндінің 
әйгілі Хатха Йога құпияларын зерт-
теп, арнайы шұғылданды. «Жетісу», 
«Лениншіл жас» газеттері мен «Білім 
және еңбек» журналындағы мақалалар 
соның дәлелі. Кейін !зі қызмет бабы-
мен отыздан астам шетелдерде болғанда 
халықаралық достық тілі эсперантоның 
пайдасын к!рді. Заман бұлай !згереді деп 
кім ойлапты. Мәкең болса, тіл үйренуді 
сол кезден бастаған еді.

Ол журналистика саласында қызмет 
ете жүріп қоғам қайраткері дәрежесіне 
к!терілді.  Қандай мәселе болсын, 
орнықты ой айта білетін, ұлтына, 
халқына шын жанашыр публицист, па-
триот азамат ретінде танылды. 

1994 жылы ҚР 5ділет министрі 
Нағашыбай Шәйкеновтың шақы-
руымен республикамыздағы заң мәсе-
лесін терең жазатын тұңғыш респуб-
ликалық құқықтық басылым – «Заң» 
газетін құрып, Бас редакторы болды. 
Сонда Мәкеңнің іскерлігіне және 
ұйымдастырушылық қарым-қабілетінің 
молдығына және бір к!з жеткіздік. Марат 
«Заң» газетін н!лден бастап құрып, оны 
аз уақыттың ішінде еліміздегі танымал 
басылымдар қатарына қалай қосқанына 
куәміз. 

Алматы облыстық «Жетісу» газетінде 
18 жыл істеп, Алматы облыстық әкімді-
гінің ұйымдық-инспекторлық және кадр-
лармен жұмыс б!ліміне инспекторлық 

Қазақстанның толық тәуелсіздігі үшін 
күресуге қабілетті», «Горбачев үшінші 
жаһан соғысында ұтылды ма?», «Бүлік 
жаңғырықтары», «Империя күйреді», 
«Жедел-хаттар жекпе-жегі», «Тәуелсіздік! 
Қазақстан халқының ғасырлар бойғы 
ұлт-азаттық күресі азаттыққа жеткізді» 
деген саяси сипаттамалары еліміз үшін 
екіұдай қиын шақта жазылған еді. Қазір 
олар әдеттегідей к!рінгенімен, ол кезде 
мұндай мақалалар жазуға азаматтық 
ерлік пен рух қажет болатын.

Қаламгер, журналист М.Тоқашбаев 
әрдайым тың ізденістерге қалам тартады. 
Мәселен, Қазақ теледидарының «Ақшам» 
ақпарат бағдарламасының Бас редакто-
ры, «Қазақстан-1» телеарнасының Бас 
директоры қызметінде жүрген кезінде 
оның «ХХ ғасырдың 20 сәті», «Жұлдыздар 
жүздесуі», «Сәлем, ХХІ ғасыр!», «Ис-
токи», «Жұмадағы жүздесу», «Қадір 
түні» жобалары кезінде к!рерменнің 
к!зайымы болды. Осы жылдарда АҚШ-
тан, Ұлыбританиядан, Ирландия-
дан, Түркиядан, Сауд Арабиясынан, 
Жапония дан, Ресейден арнайы теле-
репортаждар жүргізді. «Қазақ теледида-
рында» бірге қызмет істеген әріптестері 
оның репортаждарды тек қазақ тілінде 
ғана емес, орыс тілінде де жүргізетіндігін 
әрі !зі де телекамерамен кәсіби түсіре 
білетіндігін жастарға үлгі етіп айтып 
отырады.

Мәкеңнің және бір қыры – танымдық 
м а т е р и а л д а р  ж а з у ғ а  ш е б е р .  О н ы 
80-жылдары «Жетісу», «Лениншіл жас» 
газеттерінен, «Білім және еңбек» журна-
лынан (қазіргі «Зерде») к!бірек байқауға 
болады. 80-жылдардың басында шетелдік 
қазақтар туралы алғашқылардың бірі бо-
лып қалам тербеген Мәкең «Лениншіл 
жас» газеті арқылы мажарстандық 
түркітанушы Иштван Қоңыр Мандокиді 
қазақ оқырмандарына таныстырды. 
90-жылдардың басында Мәскеуге ар-
найы барып, Ресей думасындағы жалғыз 
қазақ депутат Аман Т!леевті іздеп тауып, 
к!лемді суреттеме жазды.

Публицистиканы жауынгер жанр деп 
танысақ, Марат Тоқашбаев осы жанрдың 
майталман шебері. Жазғандарынан 
!ткен ғасырдағы Ұлы Отан соғысында, 
от-жалында опат болған әрі қыршын кет-
кен публицист Баубек Бұлқышевтің са-
рыны байқалады. Ізденгенді, үйренгенді, 
жақсыны бойға сіңіріп, қабылдауды 
қашанда мұрат тұтқан оның қаламынан 
туған «Уақыттан озғандар», «Сен білесің 
бе?», «Қатарда жүр қарт солдат», «Дәуір 
дүрсілі», «Той – қазына», «Бизнесмен 
болғың келсе...» сияқты жинақтардан 
отаншылдық, патриоттық, ұлт мүддесіне 
алаңдаушылық сезіліп тұрады.

Eзі Қазақстан Журналистер одағы мен 
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 
Қазақстан Журналистер академиясының 
«Алтын жұлдыз» сыйлығының лауреа-
ты, Қазақстан педагогика ғылымдары 
академиясының академигі, Қазақ ұлттық 
әдет-ғұрып, салт-дәстүр академиясының 
президенті.

Қазақстан Журналистер одағы 
сыйлы ғының лауреаты. Қазақстан мұ-
сыл мандары діни басқар масы ақыл дастар 
алқасының мүшесі, Қазақстан қа жылары 
қауымдас тығының басқарма мүшесі. 
«Астана» медалінің иегері. Елбасының 
бірнеше мәрте Алғыс хатына ие болған. 
Еңбегі осылайша жемісті де !рісті !ріліп 
келе жатқан, с!зге берік, досқа адал, 
адамгершілігі зор осынау азаматты 
Бәйділдә ұрпағының бәйтерегі дегеніміз 
әбден орынды. Бес баласын !сіріп, ұлын 
ұяға, қызын қияға қондырып, немере 
сүйіп отыр.

Алматының іргесінде, Талғар қала-
сында туғанымен, Шелек !ңірінде !сіп, 
орта мектеп бітірісімен шопанның 
к!мекшісі, Қаратұрық сегізжылдық мек-
теп-интернатында тәрбиеші, мұғалімдік 
қызметтер атқарған оның !мірден 
түйгені, к!ргені мол әрі !мір ерте есейт-
кен сыңайлы. Жүзінен әрдайым мейірім-
шуағы есіп тұрады. Мәкеңмен «Жетісу» 
газетінде жүргенде түскі асты ертерек 
ішіп алып, үлкен-кішіміз бар, үстел 
теннисін соғатынбыз. Бұл 70-жылдардың 
соңы еді. Газет атаулының бәрі Қазақстан 
К о м п а р т и я с ы  О р т а л ы қ  К о м и т е т і 
Баспасының баспаханасында басылады. 
Баспа басшылығы барлық редакцияға 
бір-бір үстел теннисін сыйға әперген. 
Кейде жұмыстың соңынан қалып, бір-екі 
сағат соны соғамыз. Қимыл деген жақсы 
ғой. Ой еңбегінен соң біраз серпіліп 
қаласың. Сол кезеңде теннис ойнына 
қатысатындардың арасынан тұмаумен 
ауыратындар тіпті кездеспеуші еді. Оны 
!зім «профком» ретінде «бюллетень» 
толтырған кезімде анық байқадым. Сол 
үстел теннисі тартысында Мәкеңе т!теп 
беретіндер кемде-кем еді. Жақсы да ше-
бер ойнайды. Шетінен ұтады. Теннистің 
ракетка қалағын сол қолына ұстап алып 
шарды сақылдата соғады да жатады. 
Қарсыласының қандай қиын да, кері 
соққысын, жерде болсын, к!кте бол-
сын қалақпен демде қағып алып, !зіне 
қайтаратын Мәкең:

– Жігіттер, к!рдіңдер ме, мен сол 
қолыммен ойнап жатырмын. Ал оң 
қолыммен ойнасам не болады? – деп, 
әріптестерін әзілдеп таң-тамаша ететін. 
Шындығында, Мәкең қаламды оң қолға 
ұстап жазғанымен, солақай екені рас. Сол 
секілді қалағың мен қаламың қолыңнан 
түспесін, Мәке!

Марат �БДІХАЛЫҚ,
Қазақстанның Құрметті журналисі, 

Қазақстан Республикасының 
мәдениет қайраткері

Асылы, сырына әбден қанық 
замандасыңның, досыңның, қаламда-

сың ның ішкі, сыртқы жан дүниесіне терең үңіле 
түскен сайын, ол жан туралы түсінік-пайымыңның 

шеңбер-ауқымы да кеңіп, бұрын қалыптасқан оң пікіріңнің 
парақтары да санаңда қалыңдай түсетіні хақ. Өзіңнің жан 

дүниеңе жақын сырлас жанмен жақсы қарым-қатынасты оған 
ештеңе беріп, не алмасаң да, өмірдің өзі реттеп орнықтырып, бір 

жолда, бір арнада жиі-жиі жолықтырудың ыңғайын өзі тауып, 
келтіріп отырады екен. Бұған көз жеткізген кездерім аз емес.

Қазіргі әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің жур-
налистика факультетін 70-жылдары бітіріп, Алматы облыстық 

«Жетісу» газетінде алғашқы журналистік еңбек жолымды 
бастадым. Мектептен соң әскерге баруымыз бар, 

араға төрт жыл уақыт салып, оқуға түсіп, 
 дипломды болған едік.

қызметке ауысқам. «Заң» газетінің 
құ рылып жатқанынан құлағдар едім. 
«Құтты болсын!» айтайын деп, Бас ре-
дакторы Марат Тоқашбаевқа телефон 
соқтым. Амандық-саулық сұрастық. 
Ол кадрлардың жасақталып жатқанын 
айтты, сосын қызметке шақырды. О 
баста осы мамандықты шын сүйіп таңда-
ғандықтан да, журналистік жұмысқа 
аңсарым ауып, сағынып-ақ жүргендіктен 
к!п кешікпей газетке ауыстым. Мәкең 
маған «Заң» газетінің жетекші «Мем-
лекеттік құқық» б!лімін басқаруды тап-
сырды.

Газет қызметкерлерінің отыратын 
орны жоқ еді. Басында к!к базардың 
қарсысындағы 9 қабатты редакция үйінде 
шамалы уақыт отырып, Байзақов пен 
Жандосов к!шелерінің қиылысындағы 
Қазақ мемлекеттік заң академиясы 
ғимаратының жетінші қабатынан жалға 
берілген екі-үш б!лмеге орналастық. 
Академик, заңгер ғалымдар, профессор-
лар Салық Зиманов, Сұлтан  Сартаев, 
Ғайрат Сапарғалиев, Баймұханов, 
Зайлағи Кенжалиев секілді белгілі, та-
нымал заңгерлермен сонда қоян-қолтық 
араластық.

Осы ғалымдардың редакция журна-
лис терімен жақсы қарым-қатынас, 
сыйлас тықтың қалыптасуы – ұстамды, 
ұқыпты да тиянақты, сабырлылығымен 
және к!кейге қонымды ойымен !з по-
зициясын әу бастан бекітіп, !згелердің 
ықылас-ілтипатын орнықтыра білген Бас 
редактор Марат Тоқашбаевтың еңбегі.

Арада үш ай уақыт !ткенде Мәкең та-
рапынан күтпеген ұсыныс түсті. Жұмыста 
отырғам. Eзіне шақыртты. Бардым.

– Сізді Бас редактордың орын басар-
лығына тағайындауға, бұл ж!ніндегі 
ойыңызды, пікіріңізді білуге шақырттым, 
– деді байсалды үнмен Мәкең. Мұндай 
ұсынысты күтпегем. Қапелімде ештеңе 
деп жауап бермедім. Жауапкершілігі мол 
жұмыс қой. Шындығында, жүрексіндім. 
Айтып к!ріп едім:

– Сіздің бұл жұмысты игеріп алып 
кететініңізге сенемін. Жазу да, басқару 
да қолыңыздан келетінін білген соң, осы 
тоқтамға келіп отырмын, – деді «менің 
бір-екі күн ойланайын, к!рейін» деген 
с!зімді тыңдап болған Бас редактор. 
Ойландым. Арада екі күн !ткен соң 1995 
жылдың 5 қаңтарында Бас редактордың 
орынбасары болып бекітілдім. Айтпағым, 
Мәкеңнің адамгершілік қасиетінің 
молдығына сол бірге қызмет істеген 
жылдары к!п жігіттер к!з жеткізді.

«Заң» газетінің алғашқы саны 1994 
жылдың 3 қарашасы күні жарыққа 
шықты. 36 бетпен! Мұндай к!лемде 
респуб ликамыздағы тұңғыш та жалғыз 
қазақ басылымы – «Заң» газеті бола-
тын. Макетті, безендірудің түрлі тәсілін 
жетік меңгерген Марат Бәй ділдәұлының 
басшылығының ар қасында «Заң» газеті 
Қазақстан жұрт шылығына тез тарап, тез 
танылды.

Заңды білмейтініміз рас екен. Жұрт-
шы лықтың заңды білуге құштарлығы 
артты. Заңгердің кеңесі, заң тұрғысынан 
кеңес берген айтулы академиктер мен 
заңгер ғалымдардың жиі жариялана-
тын мақалаларының арқасында, сонда 
істейтін журналистер – біздің бәріміздің 
де енді тұғыры биік, талдауы жетік, 
түсінікті мақалалар жазуымыз үшін 
заңды білуімізге талпыныс, құлшыныс, 
ізденісіміз күшейе түсті. Бас редактор 
осыны талап етті. Одан еш ұтылғамыз 
жоқ, заңнамалық құжаттарға жиі-жиі 
к!з жүгіртіп, ендігі жинайтынымыз 
осындай оқулықтар мен кітаптар бол-
ды. Заңгерлік дипломымыз болмаса 
да !зімізді !зге газет журналистерімен 
салыстырғанда бұл мәселеде кеңес 
сұрап келгендерге әжептәуір ақыл 
айтатындай, әрқайсымыздың кеңес 
бере алатындай деңгейге к!теріле бас-

тағанымызды түсініп, білдік. Мәселен, 
осы жолдардың авторы «Құпия қаулы» 
атты материал жазды. 5ңгіме мемле-
кеттік қызметшілерге қатысты еді. Бұл 
мәселеге заң тұрғысынан келіп, т!рт 
министрлік сынға алынды. Ол мате-
риал бас редактордың батылдығының 
арқасында жарияланды. Үлкен резонанс 
туғызды.

1995 жылы «Заң» газеті 10 мың дана-
данмен тараса, 1996 жылы 86 мың данаға 
жетті. Оқырмандардың күрт !суіне сапа-
лы материалдардың, әсіресе жарияланған 
сын мақалалардың әсері к!п болды. Бұл 
мәселеге Марат Бәйділдәұлының баса 
назар аударуы, жақсы дүниелерді лез-
демелерде атап !туі әрі журналистерге 
дем беріп, алға жетелей түсуі ұжымды 
қанаттандырды.

1980 жылы «Жетісудағы» бір топ жас 
журналистердің қажетті құжаттарын 
ж и н а п ,  Ж у р н а л и с т е р  о д а ғ ы н ы ң 
мүшелігіне !ткізген де осы Мәкең бо-
латын. Ол кезде «КСРО Журналистер 
одағының» қызыл билеті қолымызға 
тиіп, латуньнан жасалған т!сбелгісін 

да Мәкең басқарған тұста оңды болды. 
Бәрін «сіз бен біз» арқылы, сыпайы с!з-
бен шешу, бәрімен ортақ тіл табысу – 
оның бойындағы ең жақсы қасиеттердің 
бірі.

Газетіміз күнде шығып, тоқ-соқсыз 
жаймен жүріп жатқанбыз. 1997 жылдың 
басында Жамбыл облысы жақтан кел-
ген, соның негізінде берілген бір топ 
топтама материалдарға байланысты бір 
сойқан басталды-ай. Мәселе кінәсі жоқ 
кісіні «мал ұрлығын жасаған сенсің» 
деп, жазықсыз ұрып-соққан полиция 
қызметкерлері жайлы болатын. Басы-
нан, денесінен қатты жарақат алған әлгі 
жан бас сауғалап Алматыға қашыпты. 
«Ақсайдағы» ауруханада 21 күн жатып 
емделіп, шыққан соң бізге арызданған. 
Бізден кеткен кемшілік газетке коллаж 
ретінде берілген полиция киіміндегі 
жігіттің суретінің астына «Коллаж» 
деген жазуды ұмытып кеткеніміз. ҚР 
Ішкі істер министрі Қ.Сүлейменов мыр-
за «Форма киген полицияны тауып 
беріңдер! Eзіміз жазалаймыз!» деді. 
Жоқ қой, оны қайдан табамыз. С!йтіп, 

қосымша тексерді, соңында бәрі растал-
ды. Мал ұрлығына қатысты жазықсызды 
жазалаған полиция қызметкерлеріне 
тиісті шара қолданылды. Ол ж!нінде 
газетте жазылды.

Мәкең к!п кешікпей ҚР Мәдениет 
және ақпарат министрлігінің ұсынуымен 
«Қазақстан-1» ұлттық телеарнасының 
«Ақшам» ақпарат бағдарламасының 
бас редакторы болып тағайындалды. 
«Заң» газетіне дейін 1982-1989 жылдары 
«Білім және еңбек» журналында б!лім 
меңгерушісі, 1990-1994 жылдары Қазақ 
КСР Жоғарғы Кеңесінің органы «Халық 
кеңесі» газетінде б!лім меңгерушісі, жа-
уапты хатшы, Бас редактордың орынба-
сары секілді бірқатар жауапты қызметтер 
атқарған ол теледидарды жатырқаған 
жоқ, жүйесі !згеше болғанымен, бәрібір 
журналистік қызмет оған таңсық емес 
еді. Сол тұста Қазақстан Елордасының 
Ақмолаға к!шірілуіне байланысты 
осы науқанды ақпараттық тұрғыдан 
қамтамасыз етуде Марат Тоқашбаевқа 
үлкен жұмыс атқаруына тура келді.

1999 жылы «Қазақстан-1» телеарна-

таққанда, қуанышымызда шек  болмады. 
Насихат б!лімінде жұмыс істейтін ол 
әрі «Жетісу» газеті редакциясындағы 
Қазақстан Журналистер одағы  бастауыш 
ұйымының хатшысы да еді. 1982 жылы 
«Білім және еңбек» журналының б!лім 
меңгерушілігіне ауысқан кезде, бұл 
хатшылық міндетті атқарғаным бар. 
Мұны айтып отырғаным, редакцияда 
қоғамдық жұмыстарға әрдайым бел-
сене қатысып үйренген басым «Заң» 
газетінде де сол үрдіспен кәсіподақ 
комитетінің т!рағасы қызметін, Бас 
редактордың орынбасары әрі жауапты 
хатшы міндеттерін қоса атқаруыма тура 
келді. Мұның бәрін, әрине, !зім сұрап, 
сұранып алған жоқпын, Мәкеңнің сенім 
артуымен болды. Айтпағым, ол кезде 
газеттердің дені мәдениет қызметкерлері 
кәсіподағының Алматы облыстық 
комитетіне қарайтын. «Заң» газеті де 
басында осы комитетке қарады, кейін 
Мәкеңмен ақылдасып, мемлекеттік 
қызметкерлер кәсіподағы облыстық 
комитетінің т!рағасына жолығып, 
әңгімелесіп (аты-ж!ні есімде қалмапты – 
М.5.), осы комитетке бекітілдік. Редак-
ция кәсіподақ комитетінің Ережесін жа-
сап, жиырма жылдық журналистік !тілі 
бар қызметкерлер жазғы еңбек демалы-
сында енді бұрынғыдай 30 күн емес, 48, 
ал, он бес жыл !тілі барлар 36 күн демала-
тын етіп заңдастырғанымыз бар. Қызық 
болғанда талай тамаша әндердің мәтінін 
жазған А.Қоразбаев, С.Бәйтереков, 
тағы басқа белгілі композиторлармен 
әрдайым шығарма шылық байланы-
ста жүретін ақын Абдрахман Асылбек 
ағамыз (марқұм) бір күні жұмысқа келіп 
тұр. Демалысқа кеткен. Редакциядағы 
Мұқаш 5зімбайдан кейінгі жасы үлкені 
сол кісі еді.

– 48 күн тым к!п секілді маған, – 
дейді ол. – Бәрі дұрыс-ақ, бірақ демалы-
сы ұзақтау болған соң үйде жата алма-
дым. Үйренген кәсібім ғой, жұмысқа ерте 
шықсам деймін... 

Редакцияны, әріптестерін, жазуын 
сағынған ағамыз «жұмыс істеймін» деп 
құлшынып тұрса не дейміз? Бас редакто-
рымыз оны жұмысқа шақырту ж!нінде 
бұйрық берді.

Редакциядағы моральдық хал-ахуал 

ол кісі сол тұстағы ҚР 5ділет министрі 
В.Колпаковқа әлек салып, «!з газетің 
арқылы бізді әдейі сынадыңдар» деп 
кінә артқан. Осыдан шыққан шуға бай-
ланысты Бас редакторды екі күннің 
бірінде 5ділет министрлігіне «коверға» 
шақырады. Бір-екі рет Мәкең мен бірге 
бардық. Басқа қолдан келетін шара 
жоқ. Шындығында, кінәсіз жанды 
қаралау фактісінің орын алғаны рас. Бізді 
қинайтыны жаңағы құрғыр «коллаж». 
«Қызметіңнен !з еркіңмен кет! 5йтпесе 
газеттің жағдайы қиын болады. Бюджет-
тен қаржы да б!лінбеуі мүмкін» дегенді 
естіген Мәкеңнің !ңі бұзылып келді. 
Eзін ойлап отырған жоқ. Газеттің жайын 
ойлап отыр. Енді не істейміз?! Мұндай 
шешімге редакция кәсіподақ ұйымы, 
бүкіл ұжым қарсы болдық. Кәсіподақтың 
келісімінсіз қызметкерді жұмыстан 
ешкімнің шығара алмайтынын, заңның 
біз жақта екенін де білеміз. Дереу 
кәсіподақтың жиналысын !ткізіп, күн 
тәртібінде арнайы қарап, хаттама жасап, 
бұл мәселені министрдің тікелей тап-
сырмасы бойынша бақылауында ұстап 
отырған оның орынбасарының қолына 
ұстаттық. «Біз, редакция қызметкерлері 
түгел дерлік М.Тоқашбаевты қызметінен 
босатуға қарсымыз» дедік.

Келесі күні жұмысқа таңмен жеткем. 
Кабинеттің алдына ертелеп келіп тұрған, 
біз есімін, !зін жақсы білетін кісіні жаз-
бай таныдым. Ол кісі 5ділет министрінің 
және бір орынбасары болатын.

– Жағдайларыңыз қиын, – деді 
ол амандасып болған соң. – Мені 
министрдің !зі жіберді. Егер кәсіподақ 
келісімін бермесе, Марат Бәйділдәұлы !з 
еркімен орнын босатпаса, екі министрдің 
арасында жағдай ушығып барады. 5ділет 
министрлігі осы газеттің құрылтайшысы 
болған соң түрлі әңгіме шығып жатыр.

Бірақ бәрібір келіспедік, келісі-
мімізді бермедік. Бізді к!ндірген  Марат 
Бәйділдәұлының !зі болды. Түстен 
кейін министрдің қабылдауынан кел-
ген Мәкең бәрімізге қиын сәтте қолдау 
к!рсеткеніміз үшін алғысын, рақметін 
айтты. 5рине, !зі құрған газетті тастап 
кету қиын... Ол кезде ҚР Мемлекеттік тер-
геу комитеті деген бар болатын. Олар га-
зетте жазылған, жарияланған фактілерді 

сының Бас директоры қызметін атқарды. 
Мемлекет басшысының АҚШ, Ирлан-
дия, Ұлыбритания, Түркия сапарлары-
нан тікелей репортаждар берді.

1990 жылы қазақ журналистерінен 
алғашқылардың бірі болып қажылыққа 
барған да – Мәкең. Арафат тауынан 
бірінші болып репортаж жүргізді. Eзі 
де бұрыннан имандылық жолын мұрат 
тұтқан азаматқа осы сапардың әсері !те 
мол болды.

2002 жылы Халықаралық «Қазақстан-
Zaman» газетіне басшы болып тағайын-
далып, жемісті еңбек етті. Сол басы лым-
ның жанынан балаларға арнап шыға рыл-
ған «М!лдір бұлақ» журналының алғашқы 
Бас редакторы қызметін қоса атқарды.

Басылым жұмысын жолға қоюды, 
оқырманды қандай мәселелер толған-
дыратынын д!п басып, білетін Марат 
Тоқашбаев 2005 жылдан республикалық 
«Президент және халық» газетінің Бас 
редакторы қызметін абыройлы атқарып 
келеді. Басылымның құрылтайшысы 
болып табылатын «Астана Медиа 
Пресс» компаниясының Бас дирек-
торы. 2006 жылдан республикалық 
мәдени-танымдық «Той әлемі», 2007 
жылдан «Этнопедагогика» журналдарын 
шығарды. «Астана Медиа Пресс» баспа-
сы мен «Астана Медиа Пресс» ақпарат 
агенттігінің және PR Агенттігінің, сон-
дай-ақ «Жыл таңдауы» – «Выбор года» 
агенттігінің жұмыстарын жақсы жолға 
қойды.

Ол 6-7 жинақтың, 900-ге тарта ма-
қа ланың авторы. Оның қаламынан 
туған дүниелер Қазақстан тәуелсіздігі 
мен еліміздің қоғамдық-саяси !мірі, 
демократиялық жаңарулар, ұлттық әдет-
ғұрыптар мен отбасылық құндылықтар 
тақырыптарына арналған. Ең алдымен, 
ол қоғамдық-саяси тақырыптарға қалам 
тербейтін публицист. Түрлі басылымдар-
да мемлекеттік тіл, к!ші-қон мәселесі, 
шетелдерден қандастарымызды елге 
қайтару, адам құқығын қорғау, ұлттық 
рәміздеріміз, еліміздегі демократиялық 
!згерістер, құқықтық реформа жай-
ында жүздеген мақала жариялады. 
Мәселен, «Халық кеңесі» газетінде «Абы-
лай салған жолменен», «Eктемдікті 
заңдастыру емес пе?», «Азат» қозғалысы 
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Рүстем ҚАЙЫРТАЙҰЛЫ:
– Кешегі Жамбыл менен Нартайларша,
К!ргенімді жырлайын әр тайғанша.
Шығыста Алтай дейтін алып тау бар,
Оралхан жазып кеткен жантайғанша.
Алты ай қыста жауатын қалың қары,
Жататын мамыр, маусым ортайғанша.
Сол Алтайдың қарын мен мұннан к!рдім,
Келсе де к!ктем туып март ай қанша.
Адамның атын егер қалай қойсаң,
Солай болар дейді ғой қартайғанша.
Алтайдың қары мұнда қалай жаумас,
5кіміңнің есімі Алтай болса.

Ағайын, Рүстемнің қорғаны тіл,
К!кейде том-том !лең толғауы тұр.
«Ассалаумағалейкүм» деп айтайын,
Eйтпесе, мұсылмандық жолға күпір.
Толғанып толғау айтып отырар ем,
Ж!н шығар осы жерден болған үтір.
Қасымдағы киллерді к!рдіңдер ғой,
Шүріппесін сипалап қолдары тұр.
Жалғанда к!зден !ткір не бар дейсің,
Қаныңды кеспей, теспей сорғалы тұр.
Одан да тірі қалу қамын ойлап,
Деңіздер маған қайта зорға құтыл.
Басқа ақынды білмеймін мынау айтыс,
Мен үшін тайталасқа толғалы тұр.

Тақырып  «Азат күннің ақтаңы» емес,
«Азап күннің атқаны» болғалы тұр.

Қызыл тіл қалықтаған сайра құстай,
Қанатына аманат байлап ұшқай.
Бір сәлем Бекарыстай арыстанға,
Тірі жүрген торға түспей, айға да ұшпай.
Мэльстермен жарысқан жүйрігім-ау,
Бізді, бәлкім, к!рерсің тай жарыстай.
5кім боп қайта келген Ш!кеевтей,
Айтысқа қайта кепсің байрақ ұстай.
К!птен бері батыс елін сағындырып,
Қойдыңыз іздесе де байланыспай.
Күйікті ішіңізден бір шығарып,
Сүйікті ісіңізбен айналысқай.
Жырдың исін сағынып жеттіңіз бе,
Жусан исін сағынған Бейбарыстай.

Мінекей, жағдай осы ұғыңыздар,
Отпусктен оралған жұбымыз бар.
Шой балғадай Шойбеков сіз болсаңыз,
Шомбал т!стей шыдамды ініңіз бар.
Сіз менің к!п оқыған кітабымсыз,
Белгілі сырыңыз бен қырыңыз дәл.
Жуас адам секілді к!рінгенмен,
Жуадай қарып түсер тіліңіз бар.
Қозыға мейіріммен қарап отырған,
Қошқар жеген қасқырдай түріңіз бар.
Жай күнде сізден момын мұсылман жоқ,
Сахнада бура тектес жыныңыз бар.
Күншуақта қалғыған құлжа құсап,
Жартылай жұмған к!зде суық ызғар.
«Айхай-ахау» дегенде шыныменен,
Арыстандай ақырған үніңіз бар.
Даламның жеті қырын зерттеп жазған,
Елбасыны мақтаймыз мыңыңыз бар.
Ағамның жеті қырын зерттеп келген,
Маған да бір шапалақ ұрыңыздар.

Айтысып Бекарыстай ағаменен,
Eткен күнге сүңгиін санаменен.
Eнер деген базар ғой тарқамайтын,
5ркім келіп-кететін қарап !лең.
Жиырма екі жыл бұрын Беке былай деп ең,
Айтысып 5сиядай анаменен.
«Базардан келе жатып жолықтың-ау,
Базарға бара жатқан баламенен».
Сол базарда біраздан біз де жүрміз,
Сіз қай жерге келдіңіз шамаменен?
К!п жүріп к!к тиынсыз қап кетпеңіз,
К!теріліп барады баға деген.

Ұл !сер к!кке ұмтылған шыңға еліктеп,
Қыз !сер тек құлпырған гүлге еліктеп.
Бекарыс аға, сендер болмасаңдар,
Айтысқа келер едік кімге еліктеп?
Ол түгел ошақтағы оттың !зі,
Қып-қызыл боп жанбай ма күнге еліктеп.
Ойпыр-май, оттай жанған кезіңізде,
Қалатын қарсыласың күл болып тек.
К!рдік қой үлкен демей, кәрі демей,
От-жалын үрлейтінсіз бірден үптеп.
Eртеуді !зіңізден үйренгенбіз,
Күйдірсек кешір, аға, тіл к!рік боп.
Кезінде кәрілерге к!рсеткенді,
Eзің де кәртейгенде бір к!ріп кет.

Бекарыс ШОЙБЕКОВ:
– Қалдым-ау әр с!зіңе болып дүрдей,
Жылы с!з қояды ма желіктірмей.
Зерттеу жұмысыңа кірісіпсің,
Залдағы к!рерменді зеріктірмей.
«Сегіз қырлы, бір сырлы» ақынсың деп,
Талайлар танауымды кеңітті ғой.
Сегіз қырлы жан емес бұл ағамыз,
Жеті қырын білем деп желікті ғой.
Бағамды асыра ма деп отырсам,
Қайыртайдың баласы кемітті ғой.

Қисынмен қоймаса да қатты үндесе,
Келе сап ағаңа мін тақтың неше?
К!зіңде суық ызғар жатыр дейсің,
Апыр-ай, тапқырсың-ау тапқыр десе.
Мергеннің к!зі емес пе суық болса,
К!здемей-ақ ататын атқың келсе.
Бекеңнің жеті қырын білер болсаң,
5р қырымды б!лек айт айтқың келсе.
Ағаңның екі к!зін шұқи берме,
Т!рт к!зің түгел болып қайтқың келсе.

Айтайын байтақ елмен ал тілдесіп,
Айтыстың айдынында толқын кешіп.

Таяуда еліміздің батыс 
қақпасы саналатын киелі 

Ақжайық өңірінің орталығы – Орал 
қаласында «Азаттықтың ақ таңы» атты 

қазақтың атамұра өнеріне баланатын айтыс 
аламаны өтті. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында атап көрсетілгендей, елдің тарихы 

мен рухын ұлықтау мақсатында ұйымдастырылған 
сөз барымтасына есімдері елге мәлім ақындарымыз 

арнайы келді. Сөз аламанының тізгінін көрнекті ақын, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Жүрсін Ерман 

ұстады. 
Дина, Сейтек сынды айтулы күйшілер мен Сырым 

сынды батырлардың ізі қалған өңірдегі айтыста 
ел көңілінен шыққан қос ақын – түркістандық 

Бекарыс ШОЙБЕКОВ пен алматылық Рүстем 
ҚАЙЫРТАЙҰЛЫНЫҢ айтысын оқырман 

назарына арнайы ұсынғанды жөн 
көрдік.

Алаштың ақындарын к!рейін деп,
Ақ сарайға келіпті халқым к!шіп.
Eрелі жұрт кенде ғой !здеріңдей,
Eлең с!здің білетін парқын кесіп.
Алмағайып заманға қарамастан,
Қарқынына отырған қарқын қосып.
Армысың батыстағы батыр халық,
Бармысың Ақ Жайықтай алтын бесік.

Мен сені жігіт десем ер к!ңілді,
Желге қарсы кересің желкеніңді.
Ақындық міндетіңе кіріскейсің,
Айтып болсаң әпсана ертегіңді.
Филолог болғанның да зияны бар,
Тақпақтап кеш қыласың ерте күнді.
Eртеймін, !ртенем деп қоймайсың ғой,
Онсыз да қысқа қылып келте !мірді,
Аузыңнан !рттен басқа с!з шықпайды,
К!рсетер деп отырсам к!ркем үлгі.
Сендер әбден әдет қып алыпсыңдар,
Нұр Отанның алдында !ртенуді.

Сен жайлы әңгіме к!п таспа үйірген,
Оны Жүрсін бастығың жақсы білген.
Алатау театрының артисісің,
Сіздей артис қазақта тапшы мүлдем.
Жұмысқа бас сұқпайтын к!рінесің,
Сұрасам Шұғайыптай мәстіріңнен.
Күні-түні той қуып түске дейін,

Аймаласып жатасың жастығыңмен.
Ермановқа еріп ап одан қалса,
Ел кезесің ежелгі дәстүріңмен.
Рүстемдер бақытты б!лтірік қой,
Қатар жортқан Жүрсіндей қасқырыңмен.
Сендердің бастарыңа қонған бақыт,
Менің де арманым ет жас күнімнен.
Жайлы жұмыс осындай керек боп тұр,
Қосылып қаңғи-тұғын бастығыңмен.

Рүстем ҚАЙЫРТАЙҰЛЫ:
– Қалдырмай зерттесем де түгіңізді,
Сонда да тағасыз-ау, сыныңызды.
Сегізінші қырыңызды таба алмаса,
Ұрыспай кешіріңіз ініңізді.
Іздесек оны дағы табар ек қой,
Ұялдық айтайыншы шынымызды.
Жеңгем ғана білетін секілді ғой,
Сұрапыл сегізінші қырыңызды.

Нағыз жігіт үйінде қалғымас деп,
5кем айтқан ел таны, тауды бас деп.
Бауырым күндіз-түні жортасың деп,
Ойлаушы ем мені Бекең аңдымас деп.
Мені, мейлі, диуана дей беріңіз,
Ініңмін ғой к!терем арзымас деп.
Бастығыңмен қаңғисың деген с!зден,
Жүкеңе ниетіңіз қалды рас боп.
Қаңғыса !нер үшін қаңғып жүр ғой,
Тамақ іздеп жүрген жоқ қарным аш деп.
Демеуші іздеп, қаржы іздеп қаңғыды рас,
Айтыс үшін сайтанмен салғылас боп.
Ақын іздеп қаңғырды аудандарды,

Жастарсыз ешбір !нер мандымас деп.
Сізді іздеп Түркістанға талай барған,
Айтыссай жүре алмайсың мәңгі жас деп.
Жүкеңді жұрт мақтаушы еді ақындарға,
Қанатымен су сепкен қарлығаш деп.
Айтыс үшін ағарған арлы басты,
Қалай айтып отырсың қаңғыбас деп.

Жұмысың жақсы екен деп байлам қылып,
Жүресіңдер десең де, әй, қаңғырып.
Сіздің-дағы рақат қой жұмысыңыз,
Қиналмайсыз к!ңілге қайғы алдырып.
Жиынында жүресіз Нұр Отанның,
Жымиып жүзіңізді жайдарлы ғып.
Қайдасыз деп іздесе хат жазасыз,
Съезде отырмын деп айбарлы ғып.
Елбасының мақтауын естідіңіз,
Екі шумақ !леңмен қайран қылып.
Оңтүстік халқы сізді қолдайды деп,
К!ңілін к!тердіңіз жайландырып.
Жылқының майы сынды жұмсақ с!збен,
Тастайсыз кімді болсын ойландырып.
Біз түгіл, патшаның да ішкі ойын,
Құдайым-ау, қоясыз қайдан біліп?
Дәу де болса сізсіз-ау Түркістанды,
Облысқа жіберген айналдырып.

Жүрегі бір болмай ма жыры бірдің,
Тілегі бір болма май мұңы бірдің?

Алғыс айту күнінде кешегі !ткен,
Расқа айналғаны-ай күдігімнің.
Eзімізге !зіміз алғыс айттық,
Eзгелердің ниетін шын ұғындым.
130 ұлт бар екен біздің елде,
Тізімі неткен ұзақ мұныңыздың.
Осылардың бірлігін сақтау үшін,
Түрлі-түрлі ұйым  бар ірі бұл күн.
Біргеміз, бірліктеміз дегенменен,
Ұшқыны жоқ негізгі ірі ұғымның.
Қазақшамды жоқ әлі үйренгісі, 
Татар, орыс, шешен мен түрігіңнің.
Иесіне құрметпен қараса ғой,
Суын ішіп жүрген соң құдығымның.
Мың партия, мың ассамблея құрсаң-дағы,
Тілегі бір болар тек тілі бірдің.
Ал қалғаны бос ұран, бос әңгіме,
5ртүрлі ұйымдарға жүгінудің.
Барлық ұлыс с!йлесе бір-ақ тілде,
К!кесі сол болар еді бірігудің.

Ағайын, мұнда қарап сыр б!ліңіз,
Бекеңнің бет әлпетін бір к!ріңіз.
Аға, сізді к!ргенде сезіледі,
К!п ұлтты мемлекетте жүргеніміз.
Жапондардан аумайды жымиғаның,
Кәрістерден аумайды күлгеніңіз.
Тірлігіңде шашау жоқ тап-тұйнақтай,
Неміске ұқсайды !мір сүргеніңіз.
Түркімендерге келеді тұлпар баптап,
Алшайтып ақалтеке мінгеніңіз.
К!рсетпей-ақ қояйын к!зге шұқып,
Қытайға қатты ұқсайды бір жеріңіз.

Eзбектерден аумайды ақ шапанды,
Тоздырмай тоғыз-он жыл кигеніңіз.
Еврейлерден аумайды ақшаң болса,
Қалтаға емес, банкке жиі беруіңіз. 
Дәл мұндай к!п ұлтты келбет барда,
Ж!н болар Елбасыға кіргеніңіз.
Ассамблея басқармай Астанада,
Бұ қалай Түркістанда жүргеніңіз?
Үкіметте ауыс-түйіс боп жатқанда,
Түрге сай қызмет тауып игеріңіз.
Түркістаннан кетті ғой кеше ғана,
Түймебаевқа зам болып үлгеріңіз.

Бекарыс ШОЙБЕКОВ:
– Рүстем жатып атар мергендейсің,
Керемет әзілдеуге келгендейсің.
Облысты аштырған мен екем ғой,
Ондай жанға қалайша қол бермейсің.
Түймебаев !зі де зам емес пе,
Не айтып отырғаныңа мән бермейсің.
Облыс ашып отырған азаматқа,
Қалайша замға барып зам бол дейсің.

Бұл с!зің біздерге айтқан мақтау шығар,
Майда тіл жұртқа майдай жаққан шығар.
Кәріс пенен жапонға ұқсатсаңыз,
Ініміз шаян тілмен шаққан шығар.
Ат мінсем түркіменге ұқсайды екем,
Қазақта құрып қап па еді к!кпаршылар?

Рүстем біз не дейміз, ел не дейді?
Орал үшін күн боп тұр ең мерейлі.
Жеті қырдың ішінде Елбасымыз,
Атқа міну р!лін бейнелейді.
Алматыңның әкімі керісінше,
Тұлпар жайлы шешіліп с!йлемейді.
Кептелістен шығудың бір амалы,
Белесебетпен жүрейік кейде дейді.
Алты алаш атқа мініп жатқан кезде,
Алматы белесебетпен д!ңгелейді.
Алматыңда ат та бар, белесебет бар,
Неге мінем десең де қой демейді.
Екеуі де жақсы ғой мінем десе,
Себебі екеуі де май жемейді.

К!рдім ғой қабағыңды кемсең еткен,
Алтын домбыра айтысы ертеде !ткен.
Астанадай арайлы !лкеде !ткен.
Ақындарды мінгізіп арғымаққа,
Екі-үш күндік ғұмырын к!ркем еткен.
Бар ақынның тұлпармен жүргендігін,
Т!бесінен к!рсетті вертолетпен.
Жансая нар түйеге мініп алып,
Батыстың абыройын еңселі еткен.
Жүкең жүр байшұбарға мініп алып,
Алпамыс жырын айтып ел-сел еткен.
Бірақ сенің қараңды к!ре алмадық,
Ақын едің ел-жұрты еркелеткен.
Жоқ әлде шапаның мен шалбарыңды,
Атқа міну жағына !лшемеп пе ең?
Айтпақшы, Алматыда заң басқа ғой,
Eзінен сұрайықшы сол себептен.
5кімнің тапсырмасы осылай деп,
Бір шетте жүрдің бе әлде белесебетпен.

Рүстем ҚАЙЫРТАЙҰЛЫ:
– Қусың деп Найман бала күле бермей,
Атамның атын атап іле бермей.
Мен емес, бұл жерде сен еврейсің деп,
Ағасы ж!нің жоқ еді түнерердей.
Қуың қайда, мен деген аңқаумын ғой,
Алдауды к!рмейтұғын ірі !нердей.
Қу болсам Астанада жаяу қалмай,
Жансаядай түйеге мінер ем ғой.
Шынымен еврей болсам, әй, ағасы,
Билікте !су жолын білер ем ғой.
Семейімді облыс қып аштырып ап,
Сіз құсап директор боп жүрер ем ғой.

Басшының әрбір с!зін елесе деп,
Кептелістің тасқынын б!гесе деп.
Бір шетте жүрсің деме белесебетпен.
Жоқ, аға, мінген жоқпын егесе кеп.
5кімі белесебетке мін десе де,
Дейсіз бе елдің мінбеуі неге себеп. 
Беке, оның мәнісі арыда ғой,
Жаңа себеп емес ол, к!не себеп. 
Тақымың толмайтұғын темір велик,
Су ішіп, майыңды да жемес елеп. 
Содан ба екен қазекем шайтанарба,
Деп оған ат қойыпты кеңесе кеп. 
Елбасы мақаласын жақсы айттыңыз,
Жылқы жайлы жазғанын к!п еселеп. 
Туристер к!п келетін Алматыда,
Амалсыз мінбей жүрміз белесебет.
Т!рт аяқ тарпаң мінген қайран қазақ,
Қос аяқ шайтанмен жүр демесе деп. 

Биі түгіл түспеген б!бегі аттан,
Етпейміз ескі күнді неге мақтан?!
Алтыннан таға салып ата-бабам,
Күмістен күлігіне шеге қаққан. 
Тақ үстінде отырған xандай болып,
Ат үстінде күй кешкен керемет паң. 
Жылқы деген қазақтың жолдасы еді,
Ерлермен бірге жасап келе жатқан. 
Қамбарда Қарақасқа тұлпар бопты,
Қырық күн жем жеместен желе жортқан,
Байшұбар Алпамысты жауға бермей,
Тайбурыл Қобыландыны демеп отырған. 
Абылай Алшаңбозбен ел бастаса,
Қабанбайдың Қубаспен беделі артқан. 
Кербестімен шапқанда Кейкі мерген,
Шитімен шіркейді де шебер атқан. 
«Мінгені Исатайдың Ақтабаны-ай!»
Сұлы беріп баптаған сере батпан. 
Сұмдықтың бәрін білген Голощекин,
Жылқыларды жиып ап жедел атқан. 
Қанатсыз құстай болып қалад депті,
Қазақтарды түсірсек егер аттан. 

Азаматты айырып қазанаттан,
Жазықсыз жұртты сұмдар жазалатқан. 
Ерлерім  жүген ұстап жаяу қалып,
Қымыз таппай, қызарды боз арақтан. 
Үмітіміз үп етіп жанды ақыры,
Үзеңгідей үзіліп бара жатқан. 
Жылқыға тән тектілік қайта оянып,
К!рінді Қайраттай сан азаматтан. 
Кісінеп КСРО-ны тулап жығып,
Тоқсан бірде атқан-ды ғажап ақ таң. 
Мінекей, жиырма жеті жылдан асты,
Қазан оттан түскен жоқ, қазақ аттан. 
Алтыннан айырсаң да Алашымды,
Атынан айырма енді, о, Жаратқан! 

Тілі мықты ел ешқашан теңселмейді
Діні мықты елді ешкім еңсермейді. 
Құбыла жаққа жақын келгеннен соң,
Рүстем дін жайлы ойын б!лсем дейді. 
5рине, қуанышты қағида ғой –
5р мұсылман Меккені к!рсем дейді. 
Бірақ та бәз біреулер шектен шығып,
Қисынсыз шариғатқа қол сермейді. 
Жаннатқа жұрттан бұрын бару үшін,
Шейіт боп Сирияда с!нсем дейді. 
Қазақ болып туса да қайсыбіреу,
Eлгенде Араб болып !лсем дейді. 
Қазақ боп та Құдайдың сүйген құлы, 
Болуына неліктен ол сенбейді. 
Сүйегі баласының шетте қалып,
Иегі к!п ананың кемсеңдейді. 
Жат жерден жұмақ іздеп жүргендерге, 
Рүстем бір мысалын м!лшерлейді. 
Күнге жақын болғанмен таудың басы,
К!к мұзы к!ктемде де !лсе ерімейді. 
Керісінше, т!менгі баурайында,
К!к шалғын, к!корай, гүл !нсем дейді. 
Адамның да Аллаға жақындығы,
Арабқа жақындықпен !лшенбейді. 

Оралым, айттың деме тосын !лең,
Ойыма тариx жібін қосып !рем. 
Осы батыс !ңірде бір аңыз бар,
Бірге жеткен к!ненің к!шіменен. 
Жаугершілік заманда бір жауынгер,
Жау жебесін қарсы алып т!сіменен. 
Жантәсілім етерде жолдасына,
Бір аманат айтыпты қошыменен. 
Оң қолымда бір түйір дән бар еді,
К!рге бірге к!м депті осыменен
Қабірімнің басына алып терек,
Eсер деп қоштасыпты досыменен.
Қолына қысқан дәні шынымен де,
Бәйтерек боп к!ктепті !сіп ерен. 
 
Қазақы қалпымызға қайта беттеп,
Жаңғырып жатырмыз рас байқап ептеп. 
Мысалы үшін Зеленов ауданыңыз,
Бүгінде аталыпты «Бәйтерек» деп. 
Осыған шын қуанып, шын шаттанып,
Ескі аңызды ж!нім ғой айта кетпек. 
Батырдың қолындағы бір түйір дән,
Бәйтерек болғанындай қайта к!ктеп. 

Айқасқа арыстанмен шыққанменен,
Айғайлап с!з айтқам жоқ құтқар деген. 
Қылжақтап, қажап с!йлеп отырар ем,
Жұптар болса құрдасым Мұxтарменен. 
Айтыстың аңызы ғой Бекең ағам,
Үлкен сыйлау үлгісін ұққан мен ем. 
Бір кезде әкеммен де белдесіпсіз,
Сондықтан жүрегімде түк бар дер ем. 
Тәп-тәуір тәжірибе жинап алдым,
Ағам  тісін етіме сұққанменен. 
Арыстанға талану атам қазақ,
Бірдей деген аюды жыққанменен.

Бекарыс ШОЙБЕКОВ:
– Қара !леңді ұстадай қашайды деп,
Қарсыласын шайнамай асайды деп.
Мақтаған Рүстем к!п толғап кетті-ау,
Мақтауға ойламаймын масайды деп.
Батырлардың тұлпарын тізіп шықтың,
Апыр-ай, дайындығың неше айлық ед?
Ерманов бізге неге ескертпеген,
Тақырыптан қолдарың босайды деп.
Басында айтып қойсаң болмас па еді,
Баяндаманы Рүстем жасайды деп?

Інім айтқан аңызға қансаңдаршы,
Зеленов алмасыпты нансаңдаршы.
Облыс орталығы Оралым-ау,
Бәйтеректен !неге алсаңдаршы.
Осындай ауыс-түйіс боп жатқанда,
Армансыз пайдаланып қалсаңдаршы.
Ресейге баратын бір пойызға, 
Чапаевты шығарып салсаңдаршы.

С!зіңді тәтті қылдың, ащы қылдың,
Жолын таптың абырой ап шығудың.
Жас адамға жол тапқан жарасады,
Жастарға бір жылды арнап жақсы қылдың.
Желкілдеген қыздар мен жігіттердің,
Қажеті не назарын пәс қылудың.
Қадірдің с!зіменен түйейінші,
Үстінде тұрған анау тас тұғырдың.
Жас адам бақытсызбын демеу керек,
Eзі бақыт емес пе жастығыңның.

Жастық шақ – жайнап тұрған жасыл  орман,
Жастық шақ – асау к!ңіл, асыл арман.
Батыстық жас ақындар бақытты ғой,
Бауыржандай батырдың досы болған.
Қайтпайтын Халиолланы алға салып,
Шетінен жап-жаңа үйге к!шіп алған.
Батыс құсап қолдаса барлық аймақ,
Eкінішпен !тпес еді осы жалған.
Қолдан келсе жастарға жол ашайық,
Аяйтын нең бар xалқым осылардан.
Жастардың бәрі қайдан пысық болсын,
Екі рет !лшеп, бір-ақ кесіп алған.
Жұрттың бәрі Жансая деймісіңдер, 
Плотниктен басқасын шешіп алған.

Айтысты түйіндейік ал, Рүстем,
Жігіт ең қара !леңді қанып ішкен.
Атыңнан айналайын Ақжайығым,
Ел едің берекелі, бағың үстем.
Eлеңге тоймайтұғын Оралыма,
Бұйыртса оралармыз тағы, Рүстем.
Жақсылық әкелетін жыл құсындай,
Жыл сайын күтші бізді сағынышпен.

5йтеуір, Шапаевқа ұқсатқан жоқ,
Бойымнан қазақылық тапқан шығар.
Неміске ұқсатсаң да келісейін,
Тірлігімде есеп пен еп бар шығар.
Бір жерден қателестің найман бала,
Бұл енді жұрт білетін ақпар шығар.
Еврейге кімнің қатты ұқсайтынын,
Халқымның іші сезіп отырған шығар.

Рүстем айтысымның ақтабаны,
Қозып тұрған жігіт қой бақ талабы.
Жұрттар қашан қазақша с!йлейді деп,
Іштегі запыранын ақтарады.
Біздің тіл салтанатты жиындарда,
Сәлемдесу р!лін атқарады.
Содан соң қорытынды с!з айтар кезде,
«Сау болыңдар» дегенмен тоқталады.
Біздің тіл қарым-қатынас құралы емес,
Ассамблея ұраны боп барады.

Айтыс деген әуелден ұлы !нердей,
Арсызды ащы тілмен ірегендей.
Ана тілің арың ғой бетіңдегі,
Беттің арын қорғамас кім !лердей.
Ағаттықты іздейік !зімізден,
Кісінің туырлығын тіле бермей.
Eз тіліңді құрметте дейді қазақ,
Ұлтымның болашағын тілегендей.
Құрметіңнен не пайда с!йлемесең,
Қастерлесең тіліңді білер ең ғой.
Eз тіліңде с!йлеші қазақ болсаң,
Жауырды жаба тоқып тіге бермей.
Eзге тілдің барлығын жаттап алып,
Eз тіліңді құрметтеп жүре бермей.
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ТАБИҒАТ ШАРА

Саялы орманымызды аялай білейік Мереке қуаныш сыйлады

Ұ Л Т Т Ы Қ  Б О Л М Ы С  Ұ Ғ Ы М Д А Р Ы

Тарихтан бері көшпенді тұрмыста шаруашылықпен шұғылданған халқымыз кілең мал бағу 
ғана емес, төрт түлік малдың жүнін, терісін киім-кешек, сүйегінен түрлі бұйымдар өндіріп, 

сүті мен етінен алуан түрлі дәмді тағам істеді.  Халқымыздың өзінің тұрмыс-тіршілігінің 
негізі болған төрт түлік малдың қасиетін танып жеткені сонша олардың әрқайсысын киеге 
балап, «Ойсыл қара»,  «Зеңгі баба»,  «Қамбар ата», «Шекшек ата» деп, әр малдың мүшесінің 

ерекшелігіне қарай дастарқан мәдениетінің тәртібін, яғни қағидасын орнатып, осы арқылы 
қонағына өз көңіл күйін білдіріп отырған.   

Қазақтарда қонақтың ең сыйлысы құда, құдағи, батагөй ауыл қариялары, жолаушы және 
ақсақалды адамдар болған. Міне, бұларға «Бас табақ» немесе «Төр табақ» арналады.   

Бас табақ – бас, жамбас, екі тал сүбе қабырға, екі белдеме, екі омыртқа, кәрі жілік, жұмыр, 
мойын (жылы-жұмсақ: қазы, қарта, жал-жая) салынады. Мұндағы бас – жоғарыдағы 

мазмұнға сай, «Ауыл басысың, ауыл ақсақалының, сыйластығы бар бас құдасың, батаңды, 
ақ тілегіңді білдір, ақыл-парасатыңмен елді, мақсатқа алған істі дұрыс бастағайсың» деген 

ниетті аңғартады. 

Табиғат аясына тынығуға бар-
ғанда саялы орманды іздейтініміз 
рас. Eйткені ол жанымызға жақын. 
Орман ның адамдарды таңғалдыратын 
ғажайып жұмбаққа толы сұлулығы 
ерекше к!ркем. Сондықтан болар 
бүгінде орман-тоғайлар демалыс не-
месе мереке уақытын к!ңілді !ткізуге 
ұ м т ы л ғ а н  ж ү з д е г е н  а д а м д а р д ы ң 
әртүрлі к!ліктермен барып, демала-
тын жеріне айналуда. Десек те, ор-
манның қауіпсіздігін басты мәселе етіп 
қойып, соған жауапкершілікпен қа рау 
мәдениетін қалыптастыруымыз керек. 

Орман тәрізді әсем дүниеге !з  залалын 
тигізетін, жүз жылдық ағаштарды бір 
сәтте жоқ қылып жіберетін «!рт» де-
ген тілсіз жаудың барын есімізден шы-
ғар масақ екен. Eрт қашанда қауіпті. 

Және де осылардың ішінде ең қауіптісі 
орман !рті. Бой бермей кететін жалын-
ды ауыздықтау оңайға соқпасы анық. 
5сіресе жаз маусымындағы !рт тердің 
орнында қап-қара алаңқай, ұсқынсыз бо-
лып дала қалады. Күйген ағаш түбірлері 
мен бұтақтары, сонымен қатар қаншама 
құнды !сімдіктер түбірімен жойылады, 
аңдар бас сауғалап қашып жан сақтауға 
жанталасады және егістіктерге, ауылдарға 
қауіп т!ндіреді.

5лемдік статистика бойынша, !рт-
тің үш пайызы ғана найзағайдан не  месе 
!зге табиғи себептен болса, қалғанына 
адамдардың !здері кінәлі екен. 

2019 жылдың !рт қаупі бар кезеңінің 
келуіне байланысты орман қорғау 
мекемелерінде дайындық жұмыстары 
қолға алынып жатыр. Барлық орман 

қорғау мекемелерімен бірлесіп жиналыс 
!ткі зіліп, күн тәртібіндегі бір мәселе 
етіп қойылды. Жазғы-күзгі маусымның 
құр ғақты әрі ыстық болуына байланыс-
ты орманды-тоғайлы жерлерде жеке 
және заңды тұлғалардың !рт қауіпсіздігі 
талап тарының орындалуын қамтамасыз 
ету қажет.

«Табиғат  – денсаулық кепілі» 
деп бекерге айтылмаған, сондықтан 
табиғатымызды аялап, оның тазалығына 
мән беріп, жасыл орманды !рттен 
қорғайық, ағайын! 

Айдын СЕРКЕБАЕВ, 
Алматы облыстық орман 

шаруашылығы және 
жануарлар дүниесі аумақтық 
инспекциясының бас маманы 

Қазақ инновациялық-технологиялық 
университеті Студенттер үйінің алдында 
киіз үй тігіп, Наурыз мерекесін !ткізді. 

Салтанатты жиынды ҚР Ұлттық 
инженер лік академиясының академигі, 
экономика ғылымының докторы Руслан 
Бақытжанұлы ашып, акционерлер аты-
нан с!з с!йлеп, қатысушыларды Наурыз 
мерекесімен құттықтады. Қазақ инно-
вациялық-технологиялық университеті 
ректорының міндетін атқарушы Гүлнәр 
Сәрсенбекова білім ордасының тыныс-
тіршілігімен таныстырып, атқарылып 
жатқан жұмыстар жайына тоқталды. 

Жастар жылы аясында енгізілген 
игілікті шараның бірі «Үздік студенттік 
топ» байқауын иеленген жеңімпаздарды 
университеттің проекторы Дархан 
Ақпанбетов марапаттады. Үш жыл 

алты ай колледж қабырғасында білім 
алып, қанат қаққан үздік түлектерге 
«Түркістан» газетінің бас редакто-
ры Қуат 5уесбай, «Ана тілі» газетінің 
б!лім редакторы Бағдагүл Балаубае-
ва диплом тапсырды. Жас талапкер-
лерге болашақ мамандығын таңдауда, 
түрлі деңгейдегі грант пен жеңілдік беру 
арқылы қолдау к!рсету мақсатында 
ұйымдастырылған республикалық «Зер-
де – ҚазИТУ» пәндік олимпиадасын-
да оза шапқандар анықталып, үздік 
нәтижеге қол жеткізген талапкерлер 
уни верситеттің грантына ие болды.  Тағы 
бір ерекшелік – үш студент Студенттер 
үйінің директорлығына !з кандидату-
раларын ұсынып, арнайы бағдарлама 
дайындап, Студенттер үйінің тұрғындары 
арасында қорғады. Сайлау нәтижесінде 

Есептеу техникасы және бағдарламалық 
қамтамасыз ету мамандығының 2-курс 
студенті Қалдыбек Сабыржан басым 
дауысқа ие болып, Студенттер үйінің 
директорлығына сайланды.  

Бостандық аудандық ардагерлер 
кеңесінің т!рағасы Хамит Біржанов, 
ҚазИТУ-дың департамент директоры 
Роза Кәріпжанова және т.б. с!з с!йлеп, 
ізгі тілектерімен б!лісті. 

Күннің екінші жартысында Сту-
денттер үйінде ҚР Жоғарғы Соты б!лім 
меңгерушісінің орынбасары Нұргүл 
Қарағойшина қонақта болып, «Жастар 
және рухани жаңғыру құндылықтары» 
тақырыбында студенттермен кездесу 
!ткізді. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

1. Жамбас – «еліне пана күш-
құдіреттің иесі !зің немесе ақыл-
парасат !зіңде тұрғандықтан 
барлық ой, арманды к!теріп, дұрыс 
шешім білдір» деу;

Екі тал сүбе қабырға – «екі 
ниет, екі тілекті кеңеспен арман, 
мақсатымызға жетейік» деліну; 

Екі омыртқа – «екі жақтағы ар-
ман тілегіміз, әрекет-қимылымыз 
іске асып, бір-бірімізге сәйкесейік». 

Ж ұ м ы р  –  « қ а н а ғ а т ы м ы з 
 баянды болсын». Мұнда есте болар 
жұмырдың ең ұшын «Ұлтабар» 
дейді. Ұлтабар б!лімінің ұшын 
кесіп қазан жақта алып қалып, 
келінге ұсынады. Бұнысы «Ұр-
пақты болсын, ұл к!рсін» де-
гендік. Ал келін жоқ үй болса т!р 
табаққа жібермей, қазан жаққа 
алып қалады. 

Кәрі жілік – «ісімізді жақсылық 
күткей» деген ниет. Мұнда кәрі 
жілік табаққа тартылғанмен толық 
етінен арылтып кесілмейді әрі 
ұсынбайды. Бұнысы «Тілектері 
ұзаққа созылып кетеді» дегендік. 
5сіресе қыз балаға ұсынбайды. 
Бұнысы «Қыз отырып қалады» 
дейді. Ал ет кесуші кәрі жіліктің 
б ұ л ш ы қ  е т і н і ң  ұ ш ы н а н  б і р 
кесіп, «Қарғыс !тпес» деп ежел-
де батырға, !нерлі азаматтарға 
ұсынылады. Бұнысы «Кәрі жіліктің 
арман-тілегімізге кесір болса сен 
барсың, саған қарғыс тимей, 
ісімізге медет бол» дегендік. Ал 
кәрі жілікті мұжыған адам беліне 
ақтық ретінде ақ шүберек байлап, 
қораның, үйдің маңдайшасына іліп 
қояды. Бұнысы «Ұры келмейді» 
дегендік. Ал кәрі жіліктің жанында 
тұрған Біз сүйекті к!бінде тоқыма 
тоқуға біз етіп алады. Егер біз ету-
ге алар болса, онда «Кәрі жілік 
қой күзеткенді қойып, !з басын 
аман сақтап алсын» деп барып 
алады. Себебі бізінен айрылған 
кәрі жіліктің күзетке тұрар р!лі 
да қалмағаны. Бұл ж!нінде халық 
аңызында, ежелде бір Бай ауылын 
үш ұры күнде келіп торуылдаса, бір 
топ қарауыл тұрады екен. Неше күн 
бойы мақсатына жете алмай салы 
суға кеткен ұрылар: «Осы отба-
сында бір шарапат барға ұқсайды. 
Шынымызды айтып барайық» деп 
кеңесіп, ауылға барған екен. Бай 
осында әкесінен бері маңдайшаға 
қыстырып жүрген неше жүз кәрі 
жілік барын, қораны солар күзетіп, 
малды аман сақтайтынын, бұны 
әкесі марқұм !сиет етіп кеткенін 
айтады. Міне, бұл кейін жалпы 
жұртқа, жосынға айналған.   

Мойын – «бастаған мақсат, 
тілегіміз шынайы берік болсын» 
делінеді. Мұнда мойынды қазанға 
салғанмен бас табаққа салмай-
ды, балалар, әйелдер табағына 
қалдырады. Мойынды т!р табаққа 
салу кедейліктің белгісі, «кей жер-
лерде екіге б!ліп жарымын т!р 
табаққа салады» делінеді, бұл қағида 
әсілі дәстүрде жоқ. Мойынның 
кәделі болатын бір жері, әйел 
босанған соң босанған әйелге арнап 
қалжа мал сояды, қалжаға сойылған 
малдың етін жиналған әйелдердің 
таласып-тармасып жейтін қағида 
бар, бұны халқымыз «қалжа той» 
дейді. Қалжа тойға келген әйелдер 
қалжаға сойылған малдың мой-
нынан түгел ауыз тиіп шығады. 
«Бас тартпайды мойынсыз, той 
болмайды ойынсыз» деген тәмсіл 
осыдан қалған. Мұжылып болған 
мойынның жігін айырмай, ағашқа 
!ткізіп, т!беге іліп қояды. Бұнысы 
«Жаңа туған нәрестенің мойыны 
тез қатады, берік болады» дегендік.   

Мұнда есте болатын жайт, 
ұлтымыз ежелде басты үйткеннен 
кейін шықшытына дейін тіліп, 
жағын айырып, бездерін таза-
лап, к!зінің суын ағызып, тісін 
қағып тастайтын болған. Ал бас-
ты табаққа орналастырған ас 
ұстаушы тұмсықтан қасқалап бір, 
к!лденеңінен бір тіліп тартады. 
Бұнысы «Жол ашық болады, т!рт 
т!ңірек тең болсын» мағынасы. Ал 
басты т!рдегі ақсақалға тұмсығын 
қаратып тартады. Кей жерде 
желкесін қаратып, яғни құбыла 

он екі жілік
шешен бол» дегендік. Үй иесі бас-
ты ет турап болған соң мұжып, 
екі к!зін дастарқанда отырған екі 
карияға береді. Бұнысы «Екеуіңіз де 
берекелі болып, елге к!з-құлақ бо-
лып жүргейсіздер» дегендік (қазір 
кей орындарда екі к!зді екі адам 
жесе алак!з болып кетеді деп бір 
адамға береді. Бұл дәстүрде жоқ). 
Ал миын алып ауылдың қартына 
береді. Бұнысы «Ақылыңызды 
беріп жүргейсіз» мағынасында.  

Дастарқанда басты кескен 
адам, жамбасты кеспейді. Жам-
басты екінші сыйлы адам кесуі 
керек. Себебі: оның да бұл табақта 
сыйлы адам екенін ескерту. Егер 
құрметті қонақ !з разылығымен 
басқаларға кестірсе бола береді. 
Жамбасты тақырлап кеспей, ас 
ұстаушы әйелге ұсынады. Бұнысы 
«Тамағына рақмет айту». 

2. Орта табақ. Орта табаққа – 
асықты жілік, кәрі жілік, тоқбас 
жілік, екі белдеме, екі омыртқа, 
екі сүбе қабырға, кейде жауырын 
қо сы лады (басқа жылы-жұмсақ 
салынады). 

Асықты жілік – жоғарыдағы 
жілік тердің ерекшелігіне қарай, 
«береке мен тіршілік жолын бірге 
басайық, бір-бірімізге қайырымды 
болайық» десе, тоқпан жілік – «к!п 
істің дәнекері болып жалғасып 
тұрайық, ырыздығымыз мол бол-
сын» дегендік. Мұнда есте болары, 
осы ниетпен қазанға салынғанмен 
тоқпан жілікті табаққа тартуды 
шектейді. Тіпті тоқпан жілік күш-
қуаттың негізі  болғандықтан, 
шоқпар, қару-жарақ мәндес деп 
сезетін халқымыз табаққа тартса 
жауласудың белгісі деп қарайды. 
 Ж а у ы р ы н  а л д ы ң ғ ы  қ о л д ы ң 
к!мекшісі болғандықтан «Алдыға 
дұрыс жол ашу, беталысты оңау» 
негізінде тартылады. Бұрынғы 
қ а р и я л а р   ж а у ы р ы н д ы  е т і н е н 
арылтқан соң, отқа қыздыртып әкеп 
сол үйдің болашағын болжаған. 
С!йлесіп болған соң отырған 
жігіттер күш сынасып бір қолдап 
сындырысады. Еш болмағанда 
жаурынның жолын ашып қояды. 
Бұнысы «Алдағы беталысына, ар-
ман, мақсаттарға ақ жол тілеу», 
басқа мүшелер жоғарыдағымен 
ұқсас.   

3. Күйеу табақ. Күйеу табаққа – 
асықты жілік, екі омыртқа, екі сүбе 
қабырға, екі белдеме (басқа жылы-

жұмсақ) тартылады. Есте болатыны, 
бұлар күйеудің кәделі табағы, негізгі 
жіліктер тартыла береді.   

Күйеуге асықты жілік тарту 
жоғары дағы асықты жіліктің маз-
мұнын қамтығанның сыртында, 
«Күйеудің қайырымды болуын, 
күйеу де біздің отба сымыздың бір 
мүшесі, еңбек күші» деген мазмұнды 
қамтиды. Басқасының мазмұны 
жоғар дағымен мазмұндас.   

4. Келін табақ. Келін табаққа 
– т!стің басы, ұлтабар (ұлтабарды 
арнайы ұсынып береді), жүрек, 
ішек, қарын, сирақ, т.б (бұлар 
кәделі жіліктің сыртында арнайы 
әдейі салынуға тиістілер). Мұнда 
есте болатыны, егер күйеу мен 
келін аралас отырса, т!стің басы 
мен асықты жілік қосылып тар-
тылады. Т!стің басы жоғарыдағы 
ерекшелікпен: «Сен де осы отбасын 
құраған тұлғаның бірісің, т!ске – 
т!с тиген екен, енді ыстық-суыққа 
к!німді бол, яғни т!с әр қандай 
іске, қиындыққа дайын, т!теп 
беретін ерекшелігі сияқты, күйеу де 
қамқоршымызсың» мағынасында. 
Есте болары, әдетте т!сті арсаға 
ілгенде де қайқайтып ілмейтін 
халқымыз табаққа тартқанда да 
«Шалқайып тұрса, келін жалқау, 
әдепсіз болып кетеді» дейді. 

Ұ л т а б а р  –  ж о ғ а р ы д а ғ ы 
мазмұннан тысқары осы отбасының 
кірленген отбасы екенін ұғындыру. 
Жүрек жақсы ниет-тілектерін шы-
найы жүрегімен қарсы алғанын 
аңғарту. 

Ішек – жамандығымызды жасы-
рып, жақсылығымызды асыратын 
!зіңсің. 

Тоқ ішек – «барлық отбасы мүл-
кімізді !зіңе !ткіземіз, құ тай тып, 
ілгерлететін !зіңсің» мағынасында. 

Қарын – «қазан-ошағымыздың 
иесісің». 

Сирақ –  «аяқ-қолымыз сияқты 
қолғанатымызсың» мағыналарын 
береді.   

5. Қыз табақ – қыз табаққа 
ұзаққа  ұзатылып кеткен қыз 
т!ркіншілеп келгенде тартылатын 
табақ. Осы үйден шыққан қыз «!з 
үйім» деп келгендіктен жоғарыдағы 
бас пен жамбастан басқа кәделі 
жіліктерден тыс – тіл мен жақ, 
жүрек, бүйрек салынады. 

Жақ пен тіл – тіл мен жақтың 
бірге болатынындай, әлі де !з ба-
лам сың дегендік. 

Жүрек – бұрынғы ниет тілегіміз 
сол қалпы, әлі !з ұрпағымсың. 
Бүйрек – бүйрегім бұрылатын !з 
тұқымымсың деліну. Дәстүрді қызға 
арнап асқан басты әкесі болмаса 
ағасы !зі мұжыған соң к!зінің бірін 
қызына береді. Бұнысы «екі к!зімнің 
бірі жан күйер ұрпағымсың, яғни 
т!беңді к!рсетіп к!зіме к!рініп 
келіп жүр» мағынасы.   

6. Қосалқы табақ –  әдеттегі 
адамдарға, жастарға, жілік талдамай-
тындарға тартылады. Мұнда еттің 
жылы-жұмсағынан қосып, аш ішек, 
тоқ ішек, басқа мүшелердің қай-
қайсысы бола береді. Мұндағы тілек 
жоғарыдағыдай.   

7. Сыбаға табақ – қонаққа, асқа 
шақырғанда, соғым басына келе ал-
май қалған қадірлі адамдарға ертесі 
келетінін біліп алып қалатын сыбаға 
табақ. Бұған жоғарыдағы кәделі 
жіліктердің қай түрі болса да бола 
береді. Егер әйел адам болса тіл жақ 
қосылып қалдырылуы керек.   

8. Сарқыт табақ – !ткізілген 
тілеуге келе алмай қалған адамдарға 
тойдың сарқыты ретінде, кәделі 
жілікке тіл, жақ қосып к!тертіп 
жіберетін табақ. Сарқыт табақтың 
енді бір түрі т!р табақта отырған 
аталар мен әжелер табағының 
түбінен ас ұстап жүрген адамдарға, 
балаларға алып қалатын еттері бо-
лады. Бұны «Үлкендердің сарқыты» 
деп таласып-тармасып жейді. 
Себебі: «Біз сияқты ұзақ жасаңдар, 
үрім-бұтақты болыңдар» деген 
мазмұн қамтылғандықтан табақтан 
ауыз тиюге таласады.   

9. Ошақ табақ – !ткізілетін тілеу 
алдындағы дайындық той ретінде 
әзірленетін ас табағы, үлкен тілеуде 
қазан ұстаушылардың басын қосып 
беретін арнаулы табақ. Бұнда кәделі 
жіліктер тәртібімен тартылады.   

10. Ерулік табақ – !з іргелеріне 
к!шіп келіп жатқан үйге үйлерін 
тігіп орныққанша апарылатын 
табақ. Бұнда кәделі жіліктер ж! -
нел тіледі. Мақсат – шаршап-шал-
дығып келген үй жаңа қонысқа 
ор наласқанша «дайын астан ішіп, 
ш!лдерін басып, жұмыстарын 
асықпай тындыруға» к!мек әрі 
адамгершілікт і  б ілет ін,  жол -

жоралғыны ұғатын, бардам отбасы 
екенін әйгілеу. Бұндағы «Бардам 
отбасы» дегендік әсте байлы ғын 
к!рсету емес, қайта «Отқа қарап 
отырмаған тіршілікті» дегенді 
ұғындыру. Жіберген жіліктердің 
мазмұны жоғарғы айтылғандармен 
ұқсас.   

Ерулік табақтың енді бір түрі 
– к!шіп келген к!ршіні  асқа 
шақырғанда отбасының бірер 
негізгі адамы келе алмай қалса 
кәделі жілігін беріп жібереді.   

11.Сый табақ  – мұнда тілеу 
і с т е г е н  о т б а с ы н а  а р н а й ы  а т 
терлетіп, алыстан келушілердің 
той қызығынан соң, кетерінде той 
табағынан тыс сый табақ тартады. 
Мұнда бас пен жамбастан басқа 
кәделі жіліктер бола береді.   

1 2 . Қ о й ш ы  т а б а қ  –  е р т е д е 
күндеме істеп жүрген қойшының 
т!р табаққа кіруіне рұқсат етілмеген. 
Eзінің кәдесі ретінде сорпа-суанға 

табақ тартуда енді бір есте бо-
латын жайт, ірі  қара малдың 
белдеме, арқалары бір-бір жілік 
ретінде жүре береді. Ал жамбас, 
жілік, жауырындарын екіге б!ліп, 
екі б!лігін екі жіліктің орнына 
тартуға да болады. Мұнда оларға 
жоғарыда айтылғандай, қой етінен 
қосып жіліктің толым дылығын 
толтыруға бола береді. 5уелі ірі 
қарада сиырдың басын үшке б!ліп, 
екі шекесін екі бас ретінде тартуға 
болады. Ал тұмсығы кәдеге жат-
пайды. Мұнда есте болатын жайт, 
«Он екі жілік» ұсақ малдың жілігі 
негіз болады.   

Табақ тартуда ерекше есте бо-
лар жайт, т!р табаққа жұмырдың 
ұшы, домалаш жілік, қара қабырға, 
жетім қабырға,  ұсақ малдың 
қарны, ішегі, қызыл !ңеш, тіл, 
жақ б!лімі тартылуды шектейді. 
Халқымыз жайсыз тағамды «Қара» 
дейді. «Қаракесек ет, қара сорпа» 
делінгендей, бауырдың !зін құда-
құдағиға май, айранмен қосып, май 
бауыр етіп асатады. К!кбауырға 
май тығып пісіріп жейді. Ешкінің 
бауырын тартуды шектеген. Мұнда 
қара қабырға, жетім қабырға, ішек, 
сирақтарды т!р табаққа қосуды 
шектеу себебі. Бұлар т!р табаққа 
араласса «жосынды білмейтін, 
кедейлік» есептеледі. Қойдың 
жілігін де екіге б!ліп, екі жілік 
етіп тарту да дәстүрде бар. 5зіргі 
кез дерде кей жерлердің жілік тарту 
қағи дасы ұқсамағандықтан пікір 
болуы мүмкін.   

Толарсақ сүйекті ер адам-
дар мұжиды, әйел адам мұ жыса 
«Толғағы ащы болады» дейді. 
Тобықты әйел адамға мұжыт-
пайды. Себебі:  «Туған баласы 
қорқақ болады» дейді. Қызыл 
!ңешті әйелдер жеуге болады, 
!йткені олар отбасының тыны-
сы, ас-тұздың азабы, ерлер жеуге 
болмайды, «Қомағай қатынбасша 
болып кетеді» дейді.   

Е т  к е с у ш і л е р  ж о ғ а р ы д а 
айтқан дай кәрі жіліктің бұлшық 
етінен басқа, тоқпан жіліктің 
ұшындағы сіңірге аралас бұлшық 
е т т і  д е  « Қ а р ғ ы с  ! т п е с »  д е п 
ұсынатындары болады. Бұнысы 
«малдың барлық жілік майы ортан 
жілікте болғандықтан, күш-қуат 
осында» деп, «Қарғыс !тпесті» ел 
қорғайтын сенімді ержүрек адамға 
беріп, «Қамқор болуды» тілейді.   

Асқа сойылған жылқының ба-
сын албаты тастатпайды. Қабірдің 
басына немесе терек тің басына 
іліп, биік құзар шың дарға қоюды 
дәріптейді.   

Т а б а қ т а ғ ы  е т  і ш і н е н  б е з 
шығатын болса отбасы иесіне, ас-
тұз ұстау шыға безді қосып асату-
дан тыс ат шапан айып салынады. 
Бұнысы «Тұрмысты үйренбеген, 
бос белбеу, тазалықсыздығын 
бетіне басу, әрі түзетуіне ескер-
ту». Етті кесуші бір май, бір еттен 
жұқалап кесетін ыспар болуы ке-
рек. Мұндайда еттегі жұмсақ деген 
жерлерінен қарияларға ұсынып 
отырады.   

О с ы  м а қ а л а д а  е р е к ш е 
ескертерім, айтылып отырған 
дастарқан мәдениетіне қатысты 
тәртіптерге тек Шыңжаң қазақ-
тары, Алтай, Тарбағатай, Ерен-
қабырға, Боғда !ңіріндегі ха-
лықтардың жосыны негіз етілді. 
Ұлы жүз бен Кіші жүзде, яғни 
қо  ныстанған аудан ерекше-
ліктеріне қарай басқа !ңірлерде 
бұған ұқсамайтын қағидалар бары 
белгілі... 

Қорытып айтқанда, халқы-
мыз !зінің !скен ортасы мен 
шаруашылық тіршілі гіне қарай 
!згеше ұлттық ерекше лікке ие 
жол-жосындар қалып тастыр-
ғ а н  д ы қ т а н ,  ! з г е ш е  ж о ғ а р ы 
мәдениетке тән дастарқан мәде-
ние т інде қалып тастырғанын 
басқа ларға мақтаныш ете отырып 
ендігі ұрпақтың ата-баба ұстанған 
салт-сана, дәстүрден хабардар 
бола жүруіне к!мегі болар деп осы 
мақа ланы әзірлеп отырмын.

 
Байахмет ЖҰМАБАЙҰЛЫ

қара қабырға, жетім қа бырға, ше-
міршек, к!тен ішек сияқ ты лармен 
сыйлайды. 

Қара қабырға – «орыныңды біл» 
дегендік.

Жетім қабырға – сүйенішінің 
жоқтығын ескертіп, т!мендету. 

К2тен ішек – к!тен ішектің ор-
тасынан бір кесіп майлы жағын 
береді. Бұл «Қой соңынан ерген 
еңбегін бағалау, әлі де қойымды 
баға бер» мағынасы.   

13. Бала табақ – бұнда балалар-
ды үлкендердің табағына аралас-
тырмай б!лек табақ тартып, оларға 
қазан түбіндегі қалған-құтқаннан 
тыс, сирақ, бүйректерді арнайы тар-
тады. Балалар үлкендерден сарқыт 
жеп жілік алып мәз болады.   

14. Ас табақ – адам қаза болған 
соң жыл уағында «жылдық» ас 
беріліп, оған қаза болған марқұм-
ның бұрын мініп жүрген аты 
сойы лады. Мұнда астың табағы 
жоғары дағы тәртіппен бірдей 
болғанымен, қатым түсер алдын-
да – қатым түсірген молда – қазы, 
карияларға тартып батасын алады. 
Бұнысы қайтыс болған адамның 
к!ңілде болса да к!зден кеткенін 
дәлелдеу. Ақырында марқұммен 
қоштасу дұғасын оқып, тартылған 
басқа арнайы дұға жасаған ка-
риялар табақты басқалардың 
жағалатып ауыз тиюіне ж!нел-
теді. Бұл «Қаза болған адамның 
қалғандарға жегізген ең ақырғы 
дәмі» дегендік.   

15. Сыйластық табақ  – бұл 
кезін де !зі енді біреудің үлкен 
құрметіне,  сый-сипатына ие 
болсаңыз, соңында уақыты жет-
кенде оны да !зіңіз  қошемет 
к!рсетіп, күтіп алуға міндеттісіз. 
Бұндайда «сыйға – сый» дегендей, 
тай немесе ақ сарбас қой әзірлеп, 
тіпті болмағанда «біреудің т!сін 
жесеңіз ұшаңды сайла» дегендей 
сый әзірлейсіз. Мұнда ұша айты-
лымда т!стің етегіндегі шеміршек 
тектес қосымша болғанымен, 
ал қонаққа әзірленетін ұша ол 
малдың белдемесінен т!мен алты 
қабырғасын қосып бүтін алған 
тағам. Ұшаны әзірлеу – малдың 
жарым б!лігіндегі жіліктерді бір-
бірінен ажыратпай бунап қана 
керіп, сүрлейді де, қонағына сол 
қалпында тай қазанға асып астау-
мен тартатын сый табақ.   

Дастарқан мәдениеті болған 

қай жақта болса тұмсығын со-
лай қаратады екен. 5сілі дәстүрде 
т ұ м с ы ғ ы н  қ о н а қ қ а  қ а р а т у 
тура. Бұнысы «Құрметті қонақ, 
ақсақалсыз, сіз батаңызды беріп, 
ниет білдіріңіз» мағынасы, бас 
кесуші бастың оң езуінен бір кесіп 
табаққа тастап, екінші кескенін 
!зінен кейінгі құрметті адамға, 
үшінші кескенін !зі жеп, т!ртінші 
кескенін үй иесіне береді. Бұнысы 
«Алғашқысы асқа құрмет, екіншісі 
асқа бірлікте болайық, үшіншісі 
үй иесіне рақмет айту». Бас ке-
скен адам бастың бір құлағын 
үйдің балаларына береді. Бол-
маса отырғандардың ішіндегі ең 
кішісіне береді. Бұнысы енді етті үй 
иесі !зі немесе басқа жасы кішілеу 
адамның кесіп беруін !тінуі. Кей 
дастарқанда шешен, с!зуәр, әнші 
аталатын адамдар отырса не-
месе қыз бен келінге, балаларға 
таңдайды ұсынады. Бұнысы «әнші, 
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О жағы тау, бұ жағы тау, 
Ортасында бұжыр тау.

(Жаңғақ)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Тауға шығып – 
Таутеке атамын.
Бір атсам, әлі 
Сан теке атамын.

Маржан бұлттар – сирек кездесетін 
құбылыс, оны дереу күн батысымен Жердің 
биік ендіктерінен қас қағым сәтке ғана 
к2руге болады. 

Олар !здерінен жеткен күн сәу-
лесін шашыратып және шағылтып, 
кешкі аспанның қара к!леңке аясын-
да кемпірқосақша құбылады. Олардың 
сәулеленуі  призация құбылысына 
қатысты, бұл құбылыс, сірә, осындай 
бұлтты құрайды деп есептелетін тоңазыған 
аса ұсақ су тамшыларынан күн сәулесінің сынуынан болатын 
сияқты. 

Күміс бұлттарды түнде, солтүстік ендіктің 50 және 75 гра-
дус аралығындағы белдеуде к!кжиектің солтүстік б!лігінде, 
күн к!кжиекке терең батпаған (13 градустан терең болмаған) 
жағдайда байқауға болады. Бұл бұлттардың сәулеленуін кейбір 
ғалымдар Күннің ультракүлгін радиациясы ықпалымен мұз 
кристалдарының фотолюминесцензиялануы деп түсіндіреді. 
Басқа бір ғалымдардың пікірі бойынша, бұл жанартау немесе 
космос шаңының аса ұсақ б!лшектерінен және ұсақ мұз кристал-
дарынан күн сәулесінің ыдырауына қатысты болса керек.

Суретші кенепке сурет салу үшін, ол теп-тегіс боп керіліп жату 
керек. Ол үшін жақтау жасалады. 

Ол бір-біріне қашап байланыстырылған таяқшалардан 
құрастырылады. Оған кенеп керіледі де, кішкене шегелер қағып 
бекітіледі. Сосын кенепті әдейі қоспамен !ңдейді. 

Жұмыс уақытында суретші арнайы аспап арқылы мольбертке 
қондырады. Мольберттегі жақтауды әртүрлі деңгейде орнатуға 
болады. Мольберттер әртүрлі болып келеді. Ең үлкенін суретші 
!з шеберханасында жұмыс істеуге пайдаланады. Ал шарнирмен 
жалғастырылған үш аяқты құрастырмалы мольбертті суретші 
к!шеде, табиғат аясында сурет салуға пайдаланады. 

Біреулер оны к2к2ніске жатқызады, 
біреулер бақшалық дақыл дейді. Қалай 
атасақ та, асқабақтың пайдасы шаш-
етектен.

Ол !те сіңімді, артық салмақтан 
құтылуға к!мектеседі. Оның сарғыш 
етінің калориясы аз, жұғымды. Оның 
жасұнығы (клетчатка) ішекті жақсы та-
залап, арықтауға, бүкіл ағзаны жаңартуға 
септеседі. Асқабақтан жасалған тағам 
ас қорытуды жақсартып, асқазанға да, 

ішекке де к!мектеседі. Ең үлкен қасиеті – бауыр мен бүйрекке 
аса пайдалы. Ағзаны тазалаумен қатар, асқабақ іш қатудан 
құтқарады, ағзаға қажетті түрлі витаминдер мен минералды 
тұздармен қамтамасыз етеді. Алонда Т витаминінің мол болуы 
адам ағзасында жиналған майды кетіруге жағдай жасайды. 

Құс жұмыртқасы және оның басы 
мерзімі әрқалай болып келеді. Жұмыртқа 
м2лшері әртүрлі себептерге байланысты әр 
құста түрліше болады. Салмақтары бірдей 
болса да кейбір құстардың жұмыртқасы 
к2лем жағынан бірдей бола алмайды. 

Мысалы, к!кектің де, тауқұдіреттің 
де салмағы 100 грамм шамасында, алай-
да тауқұдірет жұмыртқасының сал-
мағы 17 грамм, ал к!кектігі 3-ақ грамм 
болады. Кейбір құстардың салған жұ-

мыртқасының жалпы саны салмағы ж!нінен құс салма-
ғынан артық болады. Сұқсыр үйрек 12 жұмыртқа салады, 
әрбір жұмыртқаларының салмағы құс денесінің салмағына 
шаққанда 125 пайыз, корелектікі (11 жұмыртқа) – 120%, та-
ратпа балықшынікі (12 жұмыртқа) – 117%, гоголь үйректігі (12 
жұмыртқа) – 110% және тағы басқа болып келеді. 

Құстардың жұмыртқа басу мерзімі әр құста әртүрлі болады. 
Ұсақ торғайлар 9-14 күнде, қара тоқылдақ – 14, ала қарғалар 
– 17, құзғын қарғалар – 20, б!ктергілер – 28, қаршығалар – 31-
35, бүркіттер – 43, тауқұдіреттер – 17-18, б!денелер – 20-21, 
сұр құрлар – 21, дала қаздары – 25-28 күнде балапан шығарса, 
қара қулар – 30-40, түйеқұстар 42 күнде басып шығарады. Үй 
құстары: тауықтар 21 күнде, үйректер – 28, қаздар – 29-30, 
күркетауықтар 28-29 күнде балапан шығарады.
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Әли ТАСҚЫНҰЛЫ, әнші: 

МЕН СЕНІҢ 
өміріңнің жалғасымын...

Әли

№1 ПРОДЮСЕР – 
МЕНІҢ �КЕМ

Айдарларыңыз ерекше екен. 5ңгіменің 
менің !нерім немесе жеке !мірім туралы емес, 
әкем туралы болатыны толқытты. Мен әкем 
қайтқанда небәрі сегіз жаста едім. Сондықтан 
болар, !кінішке қарай, естеліктерім к!п емес. 
Бірақ бір адамның ғұмырына жетерліктей ру-
хани байлық сыйлап кеткені рас. Бала кезімді 
есіме алсам, ең бірінші әкем екеуміздің шетел 
аралағанымыз ойыма оралады. Кеңес Одағы 
кезінде !зің үшін, жай ғана шетелге шығу 

менің !нердегі жолым – ата-анамның қалауы 
емес, !з таңдауым. 

Бала кезімде орталық алаңда үш б!лмелі 
шағын пәтеріміз болды. Бүкіл балалық шағым 
сонда !тті, сол жерде !стім. Мазаны алмайтын, 
тыныш бала болған екенмін, «!з б!лмеңде оты-
рып, ойыншықтармен ойнап, !зің үшін !зің 
жауап берген баласың» дейді анам. Мектепте 
оқып жүргенде ата-анамның  қолы тимейтінін, 
олар қалада болмайтынын түсініп !стім. Кей 
кездерде ата-аналар жиналысына !з атымнан 
!зім баратынмын. Eйткені ақпарат алу керек, 
ақша жинау ма, ұйымдастырушылық деген-
дей, басқа мәселелер бар ма, соның бәрін !зім 
шешетінмін. Ешқашан ата-анамды мектеп-
ке шақыртып немесе ескерту алған жағдай 
болған емес. Eз-!зіме жауап беріп, ата-анамды 
мазаламауға тырыстым. 

РЫМБАЕВТАН 
ОҚАПОВҚА АУЫСТЫМ

Оқапов фамилиясы менен жауапкер шілікті 
талап етті. Кәсіби деңгейдегі немесе кәсіби му-
зыкамен айналысқан адамдардың бәрі менің 
әкемді танитын және жақсы к!ретін. 
Оқапов дегенде бәрі білетін. Яғни 
бүкіл елге немесе қарапайым 
адамдарға танымал бол-
маса да, музыканттар-
дың ішінде ең үздік 
му зыканттардың бірі 
болды. 

5кемнің міне-
зінде артық с!йлеу 
жоқ. Бірде-бір жаман 
с!з естіген жоқпын. 
Тіпті жұмыс бабымен 
әртүрлі жағдайлар бо-
лады, эмоцияға берілу 
!те оңай. Бірақ оның да-
уыс к!тергені менің есімде 
жоқ. Тіпті анамның достары 
да, !нердегі аға-апайларым да: 
«Тасқынның біреуге қатты с!йлегенін немесе 
дауыс к!тергенін ешқашан к!рмедік» деп ай-
тып отырады. 

Үйде әкемнің шағын кітапханасы болды. 
Тәп-тәуір кітап қоры жиналған. Бала кезімнен 
ата-анам ұйықтарда кітап оқып беретін. 
Ең алғаш рет тыңдаған кітабым Астрид 
Линдгреннің «Малыш и Карлсоны». Кейін 
әріп танығанда оқыған ең алғашқы кітабым 
да осы болды. Осыдан кейін кітапқа деген 
қызығушылығым оянып, ата-анам жинаған 
үйдегі барлық кітапты оқып шықтым. Үйдегі 
кітап қорының 80 пайызы классика, қалғаны 
актерлардың !мір жолдары мен !нері туралы. 

Біздің мектебіміздің директоры Оқан 
Абдуллаұлы әкемнің досы еді, олар бірге 
оқыған. Бірінші сыныпта мектепке әкелгенде 
әкем мені тапсырып кететін. Оқан аға: «5кең 
сені маған тапсырып кетті, «Оқан енді сен әке 
боласың, сенің мектебіңде оқиды, саған ама-
нат деген» деп айтып отыратын. Бұл с!з маған 
шынымен де әсер ететін. Сондықтан да бала 
кезімнен әкемнің кім екенін, тегімнің қандай 
фамилия екенін түсініп !стім.

Тегім туралы бір сырды айтайын. 5кем 
!мірден қайтқаннан кейін отбасымызда 
үлкен қиыншылық болды. «Қандай да бір 
жағдай бола қалса, менің тегім сендерге 
к!мектесер» деп анам Мәди екеуміздің фа-
милиямызды Оқаповтан Рымбаевқа ауыс-
тырды. Уақыт !те келе отбасылық мәселелер 

шешіліп, оның қауіптілігі !тті. Мен 16 жасқа 
толып, жеке куәлік аларда: «Мама, қазір бәрі 
жақсы ғой. Менің тегім де, мінезім де, түрім 
де Оқапов. Қарсы болмасаң, әкемнің тегін 
қайта !зіме алсам» деп рұқсат сұрадым. Анам 
келісті. Ойлап қарасам, қанша дегенмен 
ұрпақ ұлдан тарайды. Болашақта менің бала-
шағам Оқапов болмайды ғой, сондықтан 
Оқап атамыздың аты !шкенін қаламадым. 
Осылайша, !з тегімді қайтарып алғаным 
бар. Ал Мәди кішкентай болды, ол анамның 
тегінде қалды. Былай қарасаңыз, оның мінезі 
де, түр-келбеті де таза Рымбаев. Мен – әкеме, 
ол – анама тартқан. 

Осыған қатысты тағы бір оқиға бар. 18 
жасымда жол ережесін бұзып, жол полициясы 
тоқтатты. Құжат бойынша к!ліктің иесі анам, 
жүргізуші куәлік иесі – мен. Ол кезде жеке 
әнші ретінде әлі шықпағанмын. Құжаттарға 
қарап, жол полициясы: «Сен әншінің ұлысың 
ба?» дейді. «Иә» десем, «Фамилияң неге 

Мүмкін біздің жақын араласқанымыз содан 
шығар. Eйткені біз бір-бірімізді түсіне аламыз. 

Кейде сағыныш... Кейде түсініксіз сезімдер 
болып тұрады. Кей кездерде анам екеуміздің 
түсімізге де кіреді. Ондайда таңертеңгісін бір-
бірімізге қоңырау шаламыз, Құран оқытып, 
шелпек пісіріп, басына барамыз. 

Жақында астанамызда алғашқы кешімді 
бердім. Сол кеште «5ке туралы жырды» айт-
тым. Мен жалпы эмоцияға қатты берілетін 
адам емеспін, салқынқандымын. Бірақ әнді 
айтқанда сахнада жылап жібердім, !зім 
күтпеген едім. «5ке туралы жырды» !зіңіз де 
білесіз ғой, с!здері қандай десеңізші, «мен 
сенің !міріңнің жалғасымын». Тікелей маған 
байланысты сияқты болып тұр, !зіме арнайы 
жазылғандай. 

Сағынышты басу мүмкін емес. Жақында 
анам: «Мен әлі күнге дейін сағынып жүр-
мін» деп еді. Eмір болған соң, ол жалға сады. 
Анам басқа біреуге ғашық болу немесе қайта 

математикалық мектепке құжат тапсырып, 
қабылданып қойыппын. Оқуға бір ай қалғанда: 
«Мен музыкант болғым келеді, міндетті түрде 
пианист боламын» деген екенмін. Мүмкін 
үйімізде фортепиано тұрғандықтан шығар, 
осы жолды таңдаймын деппін. Алты жасар 
баланың !з ойын нақты жеткізіп, барлық 
жоспарды ауыстыруға қалай қол жеткізгенін 
білмеймін. Ата-анам мені тыңдап, бір ғана та-
лап қойды. «Егер сен сол мектептің іріктеуінен, 
емтиханынан !тсең, музыкалық қабілетің 
бар болса ғана оқы. Eтпей қалсаң, біздің 
шешкенімізбен жүресің» деді. Eйткені мен 
кішкентай кезімнен ән айтып, би билеген бала 
емеспін. Менің бойымнан !нердің ешқандай 
нышаны байқалмаған. Сондықтан да ата-
анамда «мына бала артист болады-ау» деген ой 
мүлде болмаса керек. Содан іріктеуден !тіп, 
«музыкалық қабілеті бар, оқуға рұқсат» деген 
анықтама қағазды алған соң, барлық құжатты 
музыкалық мектепке қайта ауыстырды. Яғни 

мүмкін болмаған ғой. Ал еліміз егемендік 
алғаннан кейін біз мұндай мүмкіндікті құр 
жібермедік. 5кем мені алып, кем дегенде 
жылына үш елге баратын. Шынымен, жарты 
әлемді к!рдік, барған мемлекеттердің тізімі 
менің есімде жоқ. Мұның бәрі мен үшін екенін 
түсінемін. 5кем мені кішкентай болсам да 
ел, жер к!рсін деп !мірлік к!зқарасымның 
қалыптасуына ықпал ет іпті .  5р елдің 
табиғатымен, дәстүрімен к!збе-к!з танысқан 
бір б!лек. Бәрін к!рсін, дәмін татсын, айнала-
сын сезіп !ссін деп тәрбиелеуге ұмтылған екен. 

Менің ата-анам – !з ісінің шеберлері, 
кәсіби мамандар. Сондықтан олар бойындағы 
кәсібилікті тек сахнада ғана емес, !мірде де 
қалыптастыруға тырысқан. Оларды !мірде 
жолықтырған – !нер. Сондықтан !нер 
әлемінде, қазақ эстрадасында ең үздік жұп бол-
ды. Жұрт әкемді Қазақстандағы ең алғашқы 
продюсер деп біледі. Ал мен оны ең үздік про-
дюсер деп есептеймін. Eйткені әлі күнге дейін 
оның деңгейіне ешкім жеткен жоқ. Ол менің 
әкем болғандықтан айтып отырған жоқпын, 
еңбегінің нәтижесі осыны к!рсетті. Ол кісіде 
екі жоба болды: қазіргі «А-Студио» тобы және 
Роза Рымбаева. Менің ойымша, олардың 
деңгейіне әлі ешкім жеткен жоқ. Сондықтан 
№1 продюсер – менің әкем. Бұл – шындық.

73-жылдардың ортасында Ұлы Отан 
соғысы Жеңісінің 30 жылдығына орай 
патриоттық әндер байқауы ұйымдастырылған. 
Байқау Алматы қаласындағы Балуан Шолақ 
атындағы спорт сарайында !тіпті. Байқаудың 
талабы бойынша оркестрмен ән айту керек. 
Ол кезде анам Семейде 10 сынып оқушысы. 
Осы байқауда «Снег Седины» әнін орындап, 
бас жүлдеге ие болған. Қазылар құрамындағы 
Шәмші Қалдаяқов ағамыз бас жүлдені 
тапсырған. Байқау кезінде әкем !з шаруала-
рымен қала сыртында жүреді. Досы «барып 
к!рейік, мүмкін бір ерекшелік болар» деп ертіп 
апарыпты. Сол кеште әкем жай ғана к!рермен 
болады. Байқау соңында қойын дәптеріне 
«Роза Рымбаева кішкентай болса да, дауысы 
кең» деп түртіп алған екен. 

Кейін әкеме топ немесе ансамбль құру 
туралы ұсыныс түседі. 5кем бір ғана талап 
қойған: «5р музыкантты еліміздің түкпір-
түкпірінен !зім таңдаймын және бас вокалист 
Роза Рымбаева болады» дейді. С!йтіп, анамды 
Семейден Алматыға алып келген. Үкіметтің 
қолдауымен құрылған дәл осы топта бірнеше 
жыл бірге жұмыс істеп, кейін олар шаңырақ 
к!терген. 

Мен қаланың, қара асфальттің баласымын. 
Оны жасырмаймын. Ауылға барып, таңертең 
ерте тұрып, қой бағу, тезек аудару дегеннің 
бәрін басымнан !ткіздім. 5рине, қалалық 
балалар, !кінішке қарай, әсіресе 90-жылдары 
туғандар, к!бісі қазақша с!йлей алмайды. К!бі 
тарих, дәстүр жағынан  нашар. Бірақ ол қалаға 
байланысты емес, ата-анаға  байланысты 
деп есептеймін. Eйткені мен туған тілімді 
білемін. Ата-анам қазақша тәрбиеледі, қазақ 
балабақшасына, қазақ мектебіне берді. Шы-
нымды айтсам, ата-анам мені міндетті түрде 
музыкант болады деп шешкен жоқ. Менің 
ойымша, осы салаға !мірін арнаған кез келген 
кәсіби музыкант ешқашан балаларына сол 
тағдырды таңдамас еді. Нағыз музыканттар 
бұл жолдың қаншалықты ауыр екенін біледі. 
Сондықтан олар: «Біздің баламыз артистік 
!мірді к!рмесінші немесе музыканттың жо-
лымен жүрмей-ақ қойсын» деп ойлайды. 
Менің де ата-анам осындай ойда болған. Тіпті 

Рымбаев емес? Алып 
алмадың ба, жақсы 

ғой, к!п пайдасы бо-
лады» дейді. Мен 
одан: «Аға, сіздің 
тегіңіз анаңыздыкі 
ме, әкеңіздің тегі 
ме?» деп сұрадым. 
Ол ойланып барып, 

«Иә, расымен» деп 
күлді. Қайталап айтам, 

ұрпақ ұлдан тарайды. 
Мен ешқашан «Рымба-

ев болсам жақсы болар еді, 
!мірде бәрі оңайырақ болар еді» 

деп ойлаған емеспін. Тек Оқапов тегін 
қалай !шірмеуді ойладым. Бір жағынан !зіме 
сынақ. 5кемді музыканттар білгенімен, халық 
к!п біле бермейді. Сондықтан қай текті бол-
сын пайдаланбай, !з биігіме !з күшіммен 
жетуді мақсат еттім. 

САҒЫНЫШТЫ 
БАСУ МҮМКІН ЕМЕС...

Мойындау керек, әкесіз !скен бала бір 
б!лек. 5сіресе ұл бала. Қандай жағдай болма-
сын, әкенің орнын ешкім де, ештеңе де баса 
алмайды. 5рине, анамыз біз үшін әке де, ана 
да болды. Бәрін жасады. Ол жағынан оған 
ескерткіш қоюға болады. Eйткені бір жағынан 
!нерін де алып жүрді. Ол оңай емес. Бірақ ер-
жеткеннен кейін адам басқаша түсінеді екен. 
«Мүмкін, әкеммен !ссем, к!п нәрсені анамнан 
емес, әкемнен біліп, үйренер ме едім...» немесе 
«Мүмкін мінезім де басқаша болар еді» деген-
дей ой болады. 

Менің жақын араласатын достарым ның 
к!бі !нерден: актер, әнші, жүргізуші бол-
сын... біздің ортамыздың 80 пайызы әкесіз 
!скен. 5ртүрлі жағдайларға байланысты, 
қайтыс болғаны бар немесе ажырасып кеткен 
жағдайлар дегендей. Сенесіз бе, жағдайы-
мыздың сондай екенін жақында ғана білдік. 
Бір әке туралы киноға барғанда қарасақ, 
барғанымыздың түгелінде әкесі жоқ екен. 

тұрмыс құру деген ой да болған жоқ. Eйт кені 
анам үшін әкеме сәйкес келетін, са лыс тыруға 
лайық адам болған жоқ. «Енді менің !мірімдегі 
бар мақсатым, бар бақытым – сендер. Екеуің 
маған жетесіңдер» деп отырады. 

Мәдиге де оңай болған жоқ. Мен үшін 
әке де, ана да – анам болса, мен інім үшін 
әке орнына әке болуға тырыстым. 5кем 
қайтқаннан кейін үш айдан соң Мәди !мірге 
келді. Мен тоғыз жаста ғана болсам да, оған 
!зім қарап, ж!ргегін жуып, жауапкершілікті 
!з мойныма алдым. Бірақ бір ғана !кінішім 
бар. Мен Мәдиге қатты қатал болдым. Оған 
биік талаптар қойдым. «Біз екеуміз әкесіз 
қалдық», «бізге қателік жасауға болмайды», 
«біздің артымызда ер азамат ретінде тұратын 
тірегіміз жоқ» деп оны мықтылыққа баулы-
дым. Інімнің арқасында аз да болса әкелік 
тәжірибе жинадым. Енді !з балаларыма 
қатал болмайтын шығармын. Eйткені мен 
де бала болдым, жас болдым. Қателік жаса-
дым. Адам қателік жасаудан және түзеуден 
қорықпау керек. Бауы рымды !сіреміз деп 
жүріп, баланың ата-анадан емес, жерден 
таяқ жеу керегін түсіндім. Бала болып қателік 
жасап, оны мойындап, оны түзеп үйрену 
керектігін ұқтым. Мәди мені «5ли аға» деп 
!сті. Қазір де бойы менен ұзын болса да, жа-
сымды ескерусіз қалдырмай, әлі күнге «5ли 
аға» дейді. Менің інім әке дегеннің қандай 
болатынын да білмейді ғой. Ол әкесін к!ріп 
үлгерген жоқ. Сондықтан оны  еркелетуге 
тырыстық. «5ли ағам оқыған мектепте 
оқимын» деп музыкалық мектепке барды. 
Қазір академияда актерлік б!лімде білім 
алып жатыр. Ол мен сияқты болмады. Оның 
бойындағы музыкалық қабілеті кішкентай 
кезінен-ақ айқын к!рінетін.

Иә, бауырым әкесі туралы к!п сұрай-
ды. Біз де жауап беруден жалыққан емес-
піз. Барлық естелігімізбен б!лісеміз. Бірақ 
Мәдидің қиялындағы әке болмысы қандай 
екені !зіме де жұмбақ... 

Жазып алған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Мен қаланың, қара 
асфальттің баласымын. 

Оны жасырмаймын. Ауылға 
барып, таңертең ерте тұрып, қой 

бағу, тезек аудару дегеннің бәрін ба-
сымнан өткіздім. Әрине, қалалық бала-

лар, өкінішке қарай, әсіресе 90-жылдары 
туғандар, көбісі қазақша сөйлей алмайды. 
Көбі тарих, дәстүр жағынан  нашар. Бірақ 

ол қалаға байланысты емес, ата-анаға 
байланысты деп есептеймін. Өйткені 
мен туған тілімді білемін. Ата-анам 

қазақша тәрбиеледі, қазақ 
балабақшасына, қазақ 

мектебіне берді. 


