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Б.Римова атындағы Талдықорған 
драма  театрында Мәдениет және 
өнер қызметкерлерінің күніне орай 
салтанатты жиын өтті. Жиында сала 
мамандарын облыс әкімі Амандық 
Баталов құттықтап, үздік деп 
танылғандарды марапаттады.
Театр фойесінде түрлі өнер туын-
дыларынан, І. Жансүгіров музейі 
мен М.Тынышпаев атындағы 
тарихи-өлкетану музейінің кейбір 
жәдігерлерінен көрмелер қойылды. 
Жиынның басында мәдениет 
саласының бүгінгі бет-бейнесі тура-
лы бейнефильм көрсетілді. 

...Халида туралы мәліметтерге тағы бір көз жүгіртіп, жобасы туралы, 
тағы не сұрауға болатынын да пысықтап алмақпын. Кешігетінін ескерт-
кен хабарлама келді. Жолда екен. Күн жауынды. Ал мұндай ауа рай-
ында Алматыда көлік кептелісі дегеніңіз ушығып кетеді. Кофеханаға 
әр кірген адамға елеңдеп отырмын. Хабарлама алмасқаным болмаса, 
осыған дейін көрген адамым емес. Бірақ кірген бойда таныдым. Өңі 
жылы. Аспан түстес көздері күлімдеп тұрады екен. Амандастық. Оның 
елге оралғанына көп болмапты. «Биологиялық сағатым бейімделе 
алмай жатыр, тайм-менеджментімді жүйелей алмай жүрмін» дейді өзі 
күлімдеп. Даяшыға зімбір қосылған шайға тапсырыс беріп, әңгімемізге 
кірістік. Негізгі тақырыбымыз – Халиданың қолға алған Global Village 
School жобасы...

«Үздік биші», «Үздік облыстық мә де-
ниет мекемесі» аталымдары бойын-
ша да  топ жарғандар анықталды. 
Атап айтқанда,  «Үздік  облыстық 
мәдениет мекемесі»  номинациясын 
ұста Дәркембай атындағы қол�нер 
музейі жеңіп алды, музейге жүлде сыйы 
ретінде «Лада Гранта» авток�лігінің 
кілті тапсырылды. «Үздік биші» – Іле 
ауданының «Сармат» би ансамблінің 
жетекшісі Асхат  Жамансариев, «Үздік ас-
папшы» – Сүйінбай атындағы облыстық 
филармонияның аспапшысы Айбол 
Құдайберген, «Үздік әнші» – Кербұлақ 
а у д а н ы  К ү р е ң б е л  ф о л ь к л о р л ы қ -
этнографиялық ән-би ансамблінің 
әншісі  Азамат Үмбетовке берілді. 
Жеңімпаздарға арнайы мүсінше, диплом 
және 100 мың теңге ақшалай сыйлық 
берілді.

Облыстың мәдениет саласын да-
мытуға қосқан үлесі үшін бірқатар аза-
маттар «Мәдениет саласының үздігі» 
т�с белгісімен марапатталды. Олардың 

қатарында Сүйінбай атындағы облыстық 
филармонияның, М.Т�лебаев атындағы 
халық аспаптары оркестрінің аспапшы 
артисі Мұхтар Стыбаев, Кербұлақ ауда-
ны Алтынемел ауылдық мәдениет үйінің 
музыка жетекшісі Сәуле Қожаханова да 
бар. 

Сонымен бірге 20-ға жуық маманға 
ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің, 
облыс әкімінің құрмет грамоталары мен 
алғыс хаттары берілді. 

Марапаттау рәсімінен соң ұста 
Дәркембай атындағы қол�нер музейінің 
директоры Дәулет Дәркембайұлы 
мінбеге шығып, әріптестерін мереке-
мен құттықтады. Мемлекет қолдауының 
арқасында �ңірдегі мәдениет пен �нердің 
ілгерілегенін, осы саланың дамуына әлі 
де �з үлестерін қосуға дайын екендіктерін 
жеткізді. 

Мерекелік шара концерттік бағдар-
ламамен аяқталды. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ

Сала мамандарын құттықтаған облыс 
әкімі Амандық Баталов �з с�зінде қоғам 
�міріндегі мәдениет пен �нердің р�лін 
атап �тті. Оның айтуынша, 2019 жылдың 
басында облыстағы сала бюджеті 6,1 
млрд теңгені құрады. Бүгінгі күні облыста 
556 мәдениет пен мұрағат мекемелерінде 
1500-ге жуық адам жемісті еңбек етіп, 
�ңірдің рухани �мірін мазмұнды етуге �з 
үлестерін қосып келеді. 

«Үздік мәдениет қызметкері» но-
минациясы бойынша облыстың аудан, 
қалаларынан 20 қызметкер марапаттал-
ды. Олардың арасында артистер, ауыл-
дық клубтардың, мәдениет үйлерінің, 
кітапханалардың, шығармашылық ор -
та лықтардың, аудандық мәдениет және 
тілдерді дамыту б�лімдерінің қыз мет-
керлері бар. @рбір жеңімпазға дип лом 
мен 100 мың теңгенің сертификаты 
берілді. 

Сондай-ақ 9 номинация – «Ха-
лықтық, үлгілі атағы бар үздік ұжым», 
«Үздік театр артисі», «Үздік мәдениет 
үйі», «Үздік кітапхана», «Үздік му-
зей», «Үздік әнші», «Үздік аспапшы», 

Мәдениет – ұлт мерейі
ҚАЗАҚ ӘЛЕМІ: БОЛАШАҚ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

ҚҰРМЕТ HAT JOLDARYNAN

16+

СЫР ТҰНҒАН ӨҢІР
Қазақстан Жазушылар одағы ның 
соңғы кездегі қолға алған игілікті 
істерінің бірі – «Әдеби өлкетану» 
жобасы.
Жақында осы жоба бойынша жа-
зушы Құлтөлеу Мұқаш, ақын Ерлан 
Жүніс және осы жолдардың авторы 
бар Қарағанды облысында болып, 
өңірді аралап, жұртшылықпен кез-
десуге мүмкіндік туды. Алған әсер 
мол. Ол жөнінде алдағы жазылар 
еңбектерімізде сыр бөлісеріміз 
анық. 
Осы сапар барысында ұлттың ұясы 
атанған Ұлытау жеріндегі көне 
тарихи ескерткіштердің бірі – Ала-
ша хан мазарына аялдап, бағзы 
заманның қилы-қилы күндерін көз 
алдымыздан өткізгендей болдық.

зерттеушілер мұны айта бермейтін, 
ал кейінгі зерттеушілер «Мұнда 
Шыңғыс хан жерленген» дегенді 
ауызға алып жүр.

– Осы к�п айтылып жүр...
– Неге олай екенін білмедім. 

Сосын «Бұл жерде Хақназар хан 
жерленген» деген де с�з бар. Осы-
лай екеуі айтылады. Бұдан кейін 
тағы бір зерттеушілер Қасым ханды 
да тілге тиек етеді. «Осы үшеуінің 

қайсысы?» деген сұраққа жауап беру 
�те қиын.

Бірінші, Шыңғыс хан. Шыңғыс 
ханның 1227 жылы қайтыс болғаны 
белгілі. Қытай жаққа, таңғұттарға 
бара жатқанда, жолда қайтыс бол-
ғаны. Қытай қайда? Ұлытау қайда? 
Қытайда к�з жұмған Шыңғыс хан-
ды осы жерге әкеліп, жерлеудің �зі 
қиын ғой. «Бұл жерде Шыңғыс хан 
жерленген» деп былайша айтыл-

ғанымен, бұл с�з расталған жоқ. 
Сондықтан «Жоқ, олай емес» деп 
шешім қабылдау қиын.

Екінші, Хақназар хан. Хақназар 
ханның 1580 жылы ажал құшқаны 
анық. Оның оңтүстік жақта қырық 
сұлтанмен бірге қаза тапқаны, оны 
�лтірген Ташкентті билеуші Баба 
сұлтан екені белгілі.

Хақназар ханның Созақтағы тама 
Қарабураның жанында жерленгені 

жазылып жүр. Сол жерде ханның 
күм безді бейіті тұр. Бұл тарихтан 
белгілі.

Ал Қасым ханның Сарайшықта, 
ұлы хандардың қасында мәңгілік ты-
ныс тапқаны тарихта айтылады. Ма-
зарда жерленген осы үшеуінің біреуі 
ме? Оның шешуін тарихшылардың 
�здеріне қалдырайық.

(Жалғасы 9-бетте)

АҢЫЗҒА АЙНАЛҒАН 
АЛАША ХАН

Мазардың іші-сыртын аралаға-
ны мызда кесене ж�нінде, сондай-ақ 
Алаша хан туралы жаны мызда жүрген 
белгілі �лкетанушы,  «Қа зақ мыс» 
корпорациясына қарасты Қ.Сәтбаев 
атындағы та рихи-�ндірістік мұражай 
директоры  Кен жал Балкенов егжей-
тегжейлі баян дап берді.  Міне, 
осы әңгіме оқыр мандар назарына 
ұсынылып отыр.

– Алаша хан мазары Сәтбаев 
қаласынан алпыс шақырымдай 
жерде орын тепкен. Кейбір зерт-
теушілер, онда да академик @лкей 
Марғұлан мазардың сыртқы кел-
бетіне, кірпіштерінің қалануына, 
жалпы барлық сипатын таразыға 
сала отырып, құрылысты ХІІ-ХІІІ 
ғасырларға жатқызады.

@.Марғұлан кірпішті зерттей 
келе оларда к�птеген тайпалардың 
таңбалары барын байқаған. Ол тай-
палар: аққойлы, қарақойлы, қаңлы, 
жалайыр, найман, арғын, қыпшақ, 
қоңырат және т.б.

Енді «Бұл жерде жерленген кім?» 
деген сұрақ орынды туады. Бұрынғы 

МЕКТЕПТЕГІ
авторитарлық жүйені 

жою керек

Халида ӘЖІҒҰЛОВА: 
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Жер шетелдіктерге сатылмайды
ДОСТЫҚПЕН 

нұрланған жол даңғыл

Медицинаның 
жаңа мүмкіндіктері   Ақ ерке Ақ Жайықтан қанат қағып ұшып шығып, бүгінде бүтін қазақ поэзиясы айдынының 

ақ шағаласы атанған ақын, көрнекті публицист, қоғам қайраткері Ақұштап Бақтыгереева 
биыл 75 жастың биігіне көтеріліп отыр. Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, «Құрмет» 
орденінің иегері, Батыс Қазақстан облысының құрметті азаматы, халқы «Ақ шағала» деп 
құрметтеген ақынның осынау мерейтойына орай туған жері Теректі ауданының Ақжайық 
ауылында тұңғыш рет І облыстық Ақұштап оқулары болып өтті.

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қостанай 
және Ақтөбе облыстарында іссапарда 
болды. Мемлекет басшысы Қостанайда 
жаңадан ашылған  Жастар сарайы мен 
«iKomek» орталығына барып, STARTUP  
жобаларының көрмесін аралады. Сонымен 
қатар  Қостанай облысы Жастарға қызмет 
көрсету орталығына, «СарыарқаАвтоПром» 
зауытына, «Олжа Садчиковское» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне ар-
найы кіріп, жұмыстарымен танысты. 

Нұр-Сұлтан қаласы Бейбітшілік және келісім сарайында 
Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары 
Ж.Түймебаев Қоныс аударушылар мен аз ұлттардың істері 
жөніндегі Федералдық үкіметтің өкілетті уәкілі Бернд 
Фабрициуспен кездесті. 

Алматыдағы Б.Жарбосынов атындағы Урология ғылыми 
орталығында Қазақстанда тұңғыш рет жамбас бұлшық еттеріне 
арналған көпфункционалды «Авантрон» аппаратын ресми іске 
қосу шарасы өтті. БАҚ өкілдері жаңа құрал-жабдықпен және 
сондай-ақ гемодиализ бөлімшесінің жұмысымен танысты. 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Кен �ндіріп, ауылшаруашылығының да 
басында к�ш бастайтын Қостанай облысы 
қайта �ңдеу �неркәсібімен, машина жасау 
ісімен де еліміз бойынша алға шыққаны 
белгілі. Мұның дәлелі – облыс орталығында 
орналасқан «СарыарқаАвтоПром» автоза-
уыты. Аталған зауыт биыл 38 миллионнан 
аса теңгенің �німін �ндірген. Осы жылдың 
алғашқы тоқсанында-ақ 5306 жеңіл және жүк 
машинасын, автобустарды іске қосқан.  Яғни 
�ткен жылғымен салыстырғанда 1,8 есе к�п 
�ндіріске ие  болып отыр. Ал жыл соңына 
дейін 20000 жеңіл және коммерциялық 
машиналар құрастыру жоспарланған екен. 
Зауыт басшылығы Мемлекет басшысына 
Қостанай автозауыты автомобильдерді сыртқа 
бұрынғыдан үш есе к�п шығаратынын, биыл 
автомобильдер Ресей мен Тәжікстан сияқты 
Кеден одағы елдеріне 30 пайызға артық саты-
латынын жеткізді.

Қостанайға сапар барысында Қасым-
Жомарт Кемелұлы қалада жақында ашылған 
«iKomek» орталығына бас сұқты. Мұнда 
Президент «109 Call-орталығы» бірыңғай 
байланыс орталығының жұмысы және 
«Ашық әкімдік» жобасының жүзеге асы-
рылуымен танысты. Осы орайда Мемлекет 
басшысы «iKomek» орталығының тәжірибесін 
республиканың барлық �ңіріне кеңінен тара-
ту қажет екенін  атап �тті. 

Сонымен қатар іссапар аясында Қазақстан 
Президентіне ауыл шаруашылығы �німдерін 
қайта �ңдеу барысында аналитикалық және 
цифрлы жүйенің қолданылу мүмкіндіктері 
к�рсетілді.  Қостанай облысының ішкі 
сұранысын және еліміздің �зге �ңірлерін сүт 
�німдерімен қамтамасыз етіп отырған «Олжа 
Садчиковское» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің басшылығы да �з кезегінде 
�ндіріс к�рсеткіштерімен таныстырды.  
Ауылшаруашылығы тауарларын �ндірушілер 
мен диқандар Президентпен кездесіп, 
жетістіктері мен мәселелерін ортаға салды.  

– Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге зор үлес қосып отырған 
�ңірдің аграрлық саласының дамуы �те 
жоғары. Диқандарға к�ктемде берілетін 
несиенің қайтару мерзіміне қатысты проб-
лемаларды шешу жұмыстары Үкіметтің 
к�мегімен күшейтіледі. Ал жер мәселесіне 
келер болсақ, кім жұмыс істейді, жер соған 
тиесілі. Екіншіден, жер шетелдіктерге са-
тылмайды. Бұл – менің Президент ретіндегі 
ұстанымым, – деді Қасым-Жомарт Тоқаев.

Сонымен бірге Президент Қ.Тоқаев 
 «Жастар» сарайында Қазақстан мен Ресей 
волонтер жастары мен қоғамдық ұйымдар 
�кілдерінің қатысуымен �тіп  жатқан 
 «Во лонтерлік – жастардың әлеуметтік лифті» 
атты Қазақстан-Ресей жастар форумына 
қатысты.

Екі ел жастарының форумында Қазақстан 
Президенті еліміздің жастар саясаты ж�нінде 
мемлекет атқарып отырған келелі істерді 
атап �тті. «Дипломмен – ауылға!»,  «Сер пін» 
бағдарламалары шеңберінде білікті жас 
 мамандарды қолдау күшейетінін айтты.

– Мемлекеттік органдар менің тапсырмам 
бойынша жастардың білім алуын, кәсіптік 
мамандықтарды меңгеруін, жұмысқа ор-
наласуы мен сапалы демалысын күнделікті 
қадағалап, тексеретін болады. «Жас кәсіпкер» 
бизнес-бастамалар бағдарламасын, стартап 
жобаларды қолдайды, жұмысы, білімі жоқ 

Кездесуге ҚР Парламенті Мәжілісінің депутаты, «Воз-
рождение» қазақстандық немістер қауымдастығы» қоғамдық 
қорының Қамқоршылар кеңесінің т�рағасы Альберт Рау, 
ҚР Президенті жанындағы «Қоғамдық келісім» РММ ди-
ректоры Саттар Мәжитов, Федералдық үкіметтің �кілетті 
хатшысы Себастьян Клапперт,  Қазақстандағы Германия 
елшілігінің саяси б�лімінің жетекшісі Валентина  Голь-
дманн қатысты. Кездесу барысында тараптар Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мен Қоныс аударушылар мен аз ұлттар 
істері ж�ніндегі Федералдық үкімет арасындағы �зара 
сенімді нығайту, Қазақ еліндегі этникалық немістер мен 
Германиядағы этникалық қазақтарды қолдау бойынша 
Қазақстан  Республикасы мен Германия Федеративтік 
 Республикасы арасындағы ынтымақтастықты нығайту және 
кеңейтуге байланысты екіжақты қатынастардың мәселелері 
мен негізгі аспектілерін талқылады. Қазақстан халқы Ассам-
блеясы Т�рағасының  орынбасары Ж.Түймебаев Қазақстан 
қарым-қатынас орнатудың барлық кешені бойынша Герма-
ниямен ынтымақтастықты дамытуға басымдық беретінін айта 
келе, Ассамблеяның бүгінгі жұмысына тоқталды.

– Осы мүмкіндікті пайдалана отырып, Сіздерді бірегей 
және әлемдік саясатта баламасы жоқ қоғамдық келісім 
 институты – Қазақстан халқы Ассамблеясының жұмысымен 
және жалпы құрылымымен қысқаша таныстырғым келеді.
Қазақстанда 100-ден астам этнос �кілдері тұрады. Мемлекет 
барлық этностың мәдени дамуына қолдау к�рсетіп отыра-
ды. Бұл – елдегі тұрақтылық пен келісімді қамтамасыз етуде 
оң нәтиже береді. Бүгінде республикада 1025 этномәдени 
бірлестік жұмыс істейді, оның 29-ы – республикалық 
бірлестік. Сонымен қатар 40 Достық үйі бар, ал Алматы 
қаласында Республикалық Достық үйі істеп тұр.

Барлық �ңірлерде Ассамблеяның қамқорлығымен 
қоғамдық келісім кеңестері және облыстық, қалалық, 
аудандық және ауылдық деңгейде, сондай-ақ ірі кәсіпорындар 
ұжымдарында отбасындағы толеранттылыққа тәрбиелеу 
мәселелері бойынша Аналар кеңестері құрылды. Тәуелсіз 
Қазақстанда «Возрождение» неміс қоғамы және неміс ұлттық 
мәдени орталықтары құрылды. 1994 жылы Алматыда Неміс 
үйі ашылды, ол бүгінде немістердің мәдени және әлеуметтік-
саяси �мірінің орталығына айналды, – деді Жансейіт 
Түймебаев. Оған қоса,Қазақстандағы неміс ұлтының азамат-
тары (шамамен 180 мың адам), сондай-ақ Германияда �мір 
сүретін бұрынғы қазақстандықтар (900 мыңнан аса адам) және 
этникалық қазақтар (шамамен 1 мың адам) екі ел арасындағы 
қарым-қатынасты жақсартатын маңызды буын болып сана-
латынын атап �тті. ҚР-дағы неміс диаспорасы мүдделерін 
қолдау мақсатында Қазақстан Республикасында �мір сүретін 
этникалық немістердің мәселелері ж�ніндегі Қазақстан-
Германия Үкіметаралық комиссиясы қызмет атқарады. 
 ҮАК-ның 17-інші отырысы Нұр-Сұлтан қаласында 2019 жылы 
20 мамырда �тті.

Смайыл БАЗАРБАЙ

Статистикалық мәліметтер бойынша, соңғы кезде елімізде бүйрек 
ауруларымен науқастанушылар саны к�бейіп отыр. Соның ішінде 
жастардың бұл ауруға шалдығуы жиілей түскен. Мәселен, созылмалы 
бүйрек жетіспеушілігі ауруына шалдыққандар саны 5 мыңнан асады 
екен. Бұл орайда медицина саласындағы жетістіктерді пайдаланудың 
мүмкіндіктері зор. Жамбас бұлшық еттеріне арналған «Авантрон» ап-
параты сондай заманауи құрал-жабдықтың бірі болып есептеледі. Енді 
ол жамбас бұлшық еттерін емдеу үшін аталған ғылыми орталықтың 
пациенттеріне қолжетімді.  Бұл жүйе науқастар үшін �те қолайлы, 
�йткені терапия барысында арнайы медициналық құралдарды 
(пластырь, гель, зонд, т.б.) қажет етпейді. Айта кетерлігі, алғаш рет 
экстракорпоральді магниттік ширықтыру аппараты АҚШ-та пайда 
болған. Қазіргі таңда әлемнің 47 мемлекеті оны қолданады. @зірге 
еліміз бойынша бұл аппарат тек Б.Жарбосынов атындағы Урология 
ғылыми орталығында ғана бар.

Атап айтқанда, ер адамдардағы созылмалы жамбас ауруы, 
эректильді дисфункция (белсіздік), жалпы простатэктомия операция-
сынан кейінгі оңалту, әйел адамдардағы зәр ұсталмауы, жыныстық 
дисфункция, гинекологиялық дерттер (созылмалы эндометрит, 
жатырішілік синехиялар, жүктілік кезіндегі қиындықтар, жатырдың 
гипоплазиясы, сәтсіз ЭКҰ, операциядан кейінгі жамбас астауындағы 
спайкалық асқынулар) кезінде аталған аппараттың к�мегі зор. 
Маман дардың айтуынша, емнің терапиялық әсері бір жыл к�лемінде 
сақталады.   

Б.Жарбосынов атындағы Урология ғылыми орталығының 
клиникалық істер бойынша орынбасары  Шарафаддин Азизов: 
«Электромагнитті импульстар жамбас бұлшықеттерінің тартылуы 
мен босаңсуына, сондай-ақ тоқішек, қуық, жатыр, қуықасты безіне 
тікелей әсер етеді. Нәтижесінде қан айналымы жақсарып, іркілістің 
жойылуы мен бұлшықеттің жаттығуына септігін тигізеді. Емдік шара 
20-30 минутқа созылады» деп түсіндірді. 

Сеанс кезінде пациент ыңғайлы креслода отырады. Ем қабылдай 
отырып кітап оқуға, теледидар к�руге, музыка тыңдауға болады. 
Аппараттың басқару б�лігінде сенсорлық экран бар, бұл процедураның 
қажетті �лшемдерін таңдауға қолайлы. Ғылыми орталықтың уролог-
дәрігері Досжан Танабекұлының айтуынша, «Авантрон» аппаратының 
балаларға да пайдасы зор. 3-4 жасынан бастап іш қату, зәр ұсталмауы 
(энурез), үлкен дәреттің ұсталмауы (энкопрез) секілді түрлі аурулар 
кезінде таптырмас аппарат.

Сондай-ақ ғылыми орталықта арнайы «Гемодиализ» б�лімшесі 
жұмыс істейді. Мұнда науқастар аптасына 3 рет 4 сағаттан ем 
қабылдайды. Гемодиализ – арнайы аппараттың к�мегімен адамның 
қанын сүзгілердің к�мегімен тазарту. Яғни гемодиализ аппараты жа-
санды бүйрек қызметін атқарады. Ғылыми орталықтағы Германиядан 
әкелінген «Фрезениус-5008S» жабдығының бір ерекшелігі – жүрек-
қан тамырларының гемодиализ кезіндегі асқынуларын азайтады. 
Жалпы қазір Алматы қаласында 15-ке жуық гемодиализ орталығы 
бар екен. 

Дина ИМАМБАЕВА

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі» 

Президент Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ: 

ДЕНСАУЛЫҚ

БӘРЕКЕЛДІ!

ЖҮЗДЕСУ

А қ ы н н ы ң  қ ұ р м е т і н е  А қ ұ ш т а п 
 Бақ ты  ге реева атындағы дәріс кабинеті  ашыл-
ды. Ақжайықтық ұстаздар жерлес ақын қыз-
дарына тосын сый ретінде ұйымдастырған 
аталған кабинеттің лентасын аудан әкімі 
@діл Жоламанов пен Ақұштап Бақтыгереева 
салтанатты түрде қиды. Ақынға арналған 
әдеби кабинетте оның осы уақытқа дейін 
жарық к�рген кітаптары мен естелік суреттері, 
�мірі мен шығармашылығы туралы құнды 
мәліметтер, әдебиетшілердің пікірлері, ар-
нау �леңдер топтастырылған. [з атындағы 
сыныптың тұсаукесерінде жаны нәзік ақын 
барлық тілеулестеріне алғысын жеткізіп, 
кабинеттегі меймандарға арналған қонақ 
кітапшасына алғашқы болып қолтаңбасын 
қалдырды.

Теректі ауданы әкімдігі мен аудандық 
білім беру б�лімінің ұйымдастыруымен об-
лыста тұңғыш рет �ткен облыстық Ақұштап 
оқулары 3 кезеңді қамтып, онда қала мен 
барлық ауданнан келген 80-ге жуық жас та-
лант бақ сынады. @деби байқаудың «Мені 
оқитын халық бар» атты ақын жайында эссе 
жазу кезеңі бойынша �зара сынға түскен 
оқушылардың арасынан жеңімпазды анықтау 

Ақжайықтағы ақын тойы

жастардың мәселелері шешімін табады. Біз, 
ең алдымен, жұмысы, кәсібі, еңбек тәжірибесі 
жоқ жастарды жұмысқа орналастыратын ар-
найы бағдарлама жүргіземіз, – деді Мемлекет 
басшысы. 

Қасым-Жомарт Тоқаев ресейлік жастар 
�кілі айтқан Ұлы Жеңістің 75 жылдығы 
қар саңында халықаралық экспедиция құру 
туралы бастаманы қолдай отырып, Алма-
ты, Ақт�бе қалаларындағы, Маңғыстау 
облысындағы волонтерлердің игі істерін 
ерекше атап �тті.

Ал алдағы жылы «Волонтерлік қозғалыс» 
жылы деп бекітілсе, халықаралық «Жыл 
волон тері» сыйлығы бекітіліп, ол үздік 
волонтерлік бастамалар мен жобаларға, 
креативті істерге берілмек. Қазақстан 
Президенті мұны талқылау үшін екі елдің үздік 
волонтерлері кіретін тұрақты Волонтерлік 
кеңес құрылуы керектігін айтты.

Айта кетейік, Мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Кемелұлы Қостанай �ңіріне сапары 
барысында бірқатар орындарды аралап қана 
қоймай, �ңірдегі білікті мамандарды Алғыс 
хатпен марапаттады. 

Сонымен қатар Мемлекет  басшысы Ақт�бе 
�ңіріне сапарында  қаланың  Индустриялды 
аймағының жұмысымен танысып, «Зерде-Ке-
рамика Ақт�бе» ЖШС зауыты мен «Қазхром» 
ТҰК» акционерлік қоғамының ферроқорытпа 
зауытында болды. 

Президентке Индустриялдық-инновация-
лық даму мемлекеттік бағдарламасының 
жүзеге асырылуы, �неркәсіптің жаңғыр-
тылуы, шағын және орта бизнестің да-
муы туралы баяндалып, мұнай �ндіретін 
«СНПС-Ақт�бемұнайгаз» акционерлік қоға-
мының және жел электрі станциясының 
құрылысымен айналысатын «ARM WIND» 
ЖШС-нің жұмысы ж�нінде мәлімет берілді. 
Қасым-Жомарт Тоқаев еңбеккерлердің 
жалақысын жыл сайын �сіру және са-
тып алынатын тауарлар мен к�рсетілетін 
қызметтердегі Қазақстанның үлесін арттыру 
қажеттігін айтып, облыс басшылығына �ңірге 
инвестиция тарту бойынша кешенді шара 
қабылдауды тапсырды.

Сондай-ақ «Қазхром» ТҰК» акционерлік 
қоғамының ферроқорытпа зауытында Мем-
лекет басшысына Қазақстан металлургиясы 
к�шбасшыларының бірі саналатын зауыттың 
технологиялық үдерісі  мен �ндірістік 
к�рсеткіштері к�рсетілді.

Ақт�бе �ңірінде «халық бақылауы» жобасы 
жолға қойыла бастаған. Бұл жоба мүмкіндігі 
шектеулі жандар �ндіріс орнында қауіпсіздік 
техникасының сақталуы мен еңбектің 
қорғалуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 
Жобаның іске асырылу нәтижелерін жоғары 
бағалаған Президент Қ.Тоқаев аталған 
жобаның әлеуметтік маңызына тоқталып, бұл 
тәжірибені кеңінен қолдануды тапсырды.

Жетісу әндерінің антологиясы
К&ңілге жылы шуақ ұялататын жағдай 
– Алматы облысында мәдениет пен 
&нерге деген қамқорлық ерекше. 
Осыған орай соңғы жылдары игілікті 
шаралар ұйымдастырылып келеді. 
Бұл жұмыстарды жергілікті халық оң 
қабылдап отыр. Мұндай шарапатты 
істер алдағы уақытта да жалғасын та-
батынына сенім мол. Мына т&мендегі 
жағымды жаңалық солардың бірі 
 туралы.

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында «Жетісу �ңірінің халық және 
халық композиторлары әндерінің ан-
тологиясы» жинағы Алматы облы-

сы әкімдігінің қолдауымен жарыққа 
шықты. Жинақ облыс әкімі Амандық 
Баталовтың қатысуымен Мәдениет және 
�нер қызметкерлерінің күніне орай 
Талдықорған қаласында �ткізілген сал-
танатты шарада таныстырылды.

Атап �тсек, «Жетісу �ңірінің халық 
және халық композиторлары әндерінің 
антологиясы» жинағына жалпы саны 250-
ге жуық ән кірген. Кітап қазақ халқының 
ғұрыптық әндері, халық әндері, халық 
композиторларының әндері дейтін 3 
б�лімнен тұрады. Жинақтың тағы бір 
ерекшелігі – кітапқа енген барлық әндер 
жазылған CD-дискілер қоса тіркелген. 

Жалпы «Жетісу �ңірінің халық және 

халық композиторлары әндерінің анто-
логиясы» кітабын басып шығаруға жер-
гілікті бюджеттен 5 млн теңге б�лін ген. 
Оны 150 дана етіп шығару к�зделіп отыр. 

«Жетісу кітапханасы» 100 том дығы 
сериясының аясында �ткен жылы 
20 автордың кітабы жарыққа шықса, 
биылғы жылы 40 кітап басылады деп 
жоспарланған, соның 20-сы – жас ақын-
дардың жинағы. Сол сияқты бұл қатарда 
«Мәдени ескерткіштер энциклопедиясы» 
2 томдық кітабы да бар. 

Смайыл БАЗАРБАЙ 

Алматы облысы

оңайға түспеді. Нәтижесінде қарат�белік 
Гүлмайра Ерғожина бас жүлдеге ие болды. 
Оралдық Ақнұр  Миханова І орын иегері атан-
са, Шұғыла Амангелді, Гүлсана Мақсұтова, 
Сәуле Дүйсенбаева, Жәнел Бақытова, Аида 
Оразова ІІ, ІІІ орындарға тұрақтады.

«Жырлау үшін, сүю үшін елімді, Мен 
қайтадан таңдап алам Жайықты» деп атала-
тын ақынның �леңдерін мәнерлеп оқудан 
бас жүлдеге ие болған жаңақалалық Ерсұлтан 
Құрмашев Ақұштап апасының 100-ге жуық 
�леңін жатқа біледі екен. Тізім бойынша 
кез келген �леңді сұрасаңыз мүдірмейтін 
ол осылайша бәйгеде дара келді. І орынға 
оралдық Жібек Досымова лайық деп таныл-
ды. ІІ орынды Фатима @ділова мен Гүлназ 
Асқарова, ІІІ орынды Жанерке Ерменова, 
 Айзада  Жайлыбаева, Даяна Нұрланқызы 
б�лісті.

– Ақын апаларының ізін қуып, қаламды 
жанына серік еткен талаптылардың арасында 
�ткен «Жырымды саған арнаймын» кезеңінде 
келешек ақындардың к�зінен ұшқын к�рдік. 
Сол ұшқын с�нбесін деп тілеймін, – дейді 
танымал ақын Айтқали Нәріков. Берілген 
тақырып бойынша белгілі бір уақыттың 

ішінде �лең шығару басты талап болған бұл 
кезеңде Жаңақала ауданынан келген Ізбасар 
Бақытов бас жүлдені қанжығасына байлады. 
Қазылар алқасы бірауыздан І орынды Аслан 
Ысмағұловқа, қалған орындарды Жұлдыз 
Тантыбаева, Дархан Мақсатов, Ақарыс 
Романқызы, @демі Күнқақова, Балсұлу 
Мәдениетоваға тапсырды.

Ал Теректі ауданы әкімінің арнайы 
жүлдесіне Ақсай қаласынан келген Жанар 
[мірзақова мен тасқалалық Інжу Қалбаева 
ие болды.

Сондай-ақ кеш барысында ақжайықтық 
жас ақын Айбек @білқалым Ақұштап 

Бақтыгерееваға арнауын оқыса, әнші Гүлнұр 
Қаражанова ақынның с�зіне жазылған 
«Оралдың ерке самалы» әнін шырқады. «На-
зерке» би ансамблі ақынның «Ана жүрегі» 
�леңінің желісі бойынша арнайы композиция 
орындап, к�рерменнің ыстық ықыласына 
б�ленді.

Енді Ақұштап оқулары келесі жылдан 
бастап республикалық деңгейде ұйымдас-
тырылмақ.

Нұрсұлтан МЫҚТЫБАЙ,
журналист

Батыс Қазақстан облысы
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Көктемнің басы – на-
урыз да, аяғы – мамыр 

да айтулы күндерге, мереке-
ге, қуанышқа толы. Солардың 

соңғысы, бірақ қайғысы мен қасіреті 
мол тағы бір ерекше күн – Жаппай 

саяси қуғын-сүргін мен Ашаршылық 
құрбандарын еске алу күні. Осы орай-

да біз редакциямызға филология 
ғылымының докторы, Саяси қуғын-

сүргін құрбандары музейінің 
меңгерушісі Ғарифолла ӘНЕС 

мырзаны шақырып, 
сұхбаттасқан едік.

Ұлттық рух, өршіл намыс халықтың тарихи жадына 
тікелей байланысты. Ұлан-байтақ жеріміз бен телегей-
теңіз елімізге (ғалымдардың болжамы бойынша біз бүгінгі 
Түркиядай 50-60 млн халықты құрауымыз керек еді) 
Тәңірдің емес, адамның, коммунистік қызыл идеологияны 
жамылған қаныпезерлердің қолымен жасалған сынақтар 
тұқымымызды тұздай құртты: санымызды азайтты, 
сапамызды, сана-жадымызды күл қылды. Енді соны қалай 
көл етсек деген мақсатта бәріміз партаға отырған жас 
баладай «Рухани жаңғыруымыз» керек. Шынында, басқа 
қандай жол бар?

АҚТАЛМАЙ ЖАТҚАН 
АРЫСТАР КӨП...

«Ана т іл і» :  Редакциямызға  қош 
келдіңіз! Біздің газет, ұжымымыз [зіңізге 
ыстық шығар?

Ғарифолла �нес: @р пенденің �мірі 
�зіндік белес, биіктіктерден тұрса, мен 
үшін «Ана тілінде» тер т�ккен үш жы-
лым шыңға шыққан, тірлігімді күрт 
�згерткен, шуақты сәттерімен жадымда 
жатталған берекелі жылдар болды. 1990 
жылдың наурыз айының бел  ортасында 
Бас  редакторымыз Жарылқап  Бейсенбаев 
(әлі есімде, ағамыз сынған қолын мой-
нына асып жүрген сол кезде), оның 
орынбасары Бақыт Сарбалаев, жауапты 
хатшымыз Ертай Айғалиев т�ртеуміз 
қазіргі А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл 
білімі институтының акт залында газеттің 
алғашқы санын дайындап едік... Мен осы 
Институттың кіші ғылыми қызметкері 
болатынмын, н�мірі бірінші бұйрықпен 
«Ана тіліне» Тілтану атты б�лімнің басшы-
сы болып бекідім. Осылайша үш басшы, 
бір қосшы 10 мың данамен Наурыз күні 
алғашқы қарлығаш санымызды ұшырдық. 
Абыройсыз болған жоқпыз, араға азғантай 
уа қыт салып «Ана тілі» газеті 107 мың 
тара  лыммен қолдан-қолға тимей кетті. 
Еліміздің қиыр шетіндегі ауылдарда мұға-
лім дердің «Ана тілінде» жарқырай шыққан 
тың мақалаларды оқулықша пайдаланып 
жүргенін түрлі іссапарларда к�зімізбен 
к�рдік. 

@рине, ол кездің аты да, заты да б�лек 
еді ғой. Жылымық жылдар, айтысты-тар-
тысты жиындар, Тәуелсіздіктің тәтті шағы, 
қайыршыға бергісіз қайырлы кездер... 
Осылайша үш жылдық журналистіктің 
жоғары мектебінен �ткен соң орным-
ды белгілі ақын, оқыған-тоқығаны мол 
Байбота Қошым-Ноғайға табыстадым. 
Алғашқылардың бірі болып қоғамдық 
бірлестік құрып, баспагерлікке ауыстым. 
Ол да бір заман талабы-тұғын. [йткені екі 
дүниеде қызық к�рмеген Алаш  Арыстарын 
қайтадан халқымен қауыштыру қажеттілігі 
туған еді.

«Ана тілі»: Енді сол қасіретті жылдарға 
қатысты тың дерек, күрмеуі қиын мәсе-
лелер туралы ойларыңызбен б�лісе 
отырсаңыз.

Ғарифолла �нес: Ұлтымыздың ру-
хани к�семі аяулы Ахаңның – Ахмет 
Байтұрсынұлының бір с�зі қашан да жа-
дымнан кетпейді: «Қазақ – жоқшы. Біз 
жоғын іздеген халықпыз». Бұл танымы 
тереңде жатқан ойлы с�зді сан саққа 
жүгіртіп, сан түрлі талдауға болады. 
Осы ұғым-түсінік бізге �ткенімізге 
ү ң і л у г е ,  б ү г і н г і н і  б а ж а й л а у ғ а , 
болашақты болжамдауға кілт бола 
алады. Ұлтымызға қатысты қандай 
мәселені к�терсеңіз де айтылмаған 
шындығы бастан асады, небір қарама-
қайшы, кереғарлыққа тап боласыз. 
[скен, �ркенді елдің шежіре жады 
мыңдаған жылдарды санаға сыйғызса, 
бізде бәрі «ақтаңдақ», тиянағы жоқ даулы 
мәселе, барының, нарының �зіне баға 
беруші қандастарымыз оқпананың екі 
жағына б�лініп алып, «менікі ғана дұрыс» 
деген кеудемсоқтықтан арылар емес. 
Тамыры тереңге кеткен, ата тарихтың 
қойнауындағы құпияларды ашуымыз 
қажет-ақ, әйтседе күні кеше туындаған, 
тіптен бүгін зардабын тигізіп отырған, 
ертеңімізге қауіп т�ндіретін мәселелерді 
ашық талқыға салмай, қоғамның жоғы, 
қазақтың жоғы түгенделмесі хақ.

Мен 17 рет (!) атом жарылысын басым-
нан кешкен, кішкентай ғана Азғыр деген 
(1930 жылдары аудан орталығы болған) 
полигон-ауылда �скен қазақпын. @кем 44-
ақ жыл ғұмыр кешті, інімнің �лімі жұмбақ, 
қарындасым �мірлік мүгедек. Бұл – әрине, 
менің трагедиям, менің басымдағы жағдай 
ғана. Ал, шындығында, осы аймақта, 
алақандай жердегі бұрынғы Балқұдық 
және Сүйіндік аталған қос совхозда, 
оның бес-бестен он б�лімшесінде (Азғыр, 
Ұштаған, Асан, Қоңыртерек, Лабай, 
Ноғайбай, Егіндіқұдық, т.б.) ғұмыр кеш-
кен 10 мың адамның, бүгінде сол жерден 
к�шпей қасарысып отырған, үш жағынан 
қыспаққа алған Таубұйрат, Ашулук, Ка-
пустин Яр әскери полигондарының зар-
дабын күнде тартып, т�бесінен зымы-
ран күнде жауып отырған, не ауыз суы 
жоқ, не қарапайым тас жолы жоқ, не 
газы жоқ Нарын құмындағы 3.5 мың 
бейбақтың тағдыры емес пе?!. Бұл жара-
ларды тырнасаң, жалаулатып-алаулатсаң, 
к�пке, жоғары жаққа топырақ шашқандай 
боласың. Ал үндемегеннен не шығады?!. 
Совет заманында 70 жыл, �з тізгініміз �з 
қолымызға тигенде 30 жыл үндемей-ақ 
қоялық, сонда кімге пайда, кімге зиян?!. 

«Ана тілі»: Бәрі дұрыс қой... бірақ біздің 
қалың оқырман Ашаршылық зұлматы, 
Қуғын-сүргін нәубеті туралы біле түссек 
дейді.

Ғарифолла �нес: Бұл жерде басын 
ашып алар бір мәселе бар. Бұл дүниеде 
әділдік, ақиқат деген мүмкін бар шығар, ол 
әрине бір Аллаға ғана аян, ал мен білгенде 
шындықтың түр-түрі бар: жеке адамның, 
яки менің шындығым, мүдделестер шын-
дығы, маман (мәселен, тарихшы ғалым) 
шын дығы, қоғам шындығы, билік шын-
дығы (оны кейде саясат, ішкі саясат, 
сырт қы саясат деп жатамыз)... Мәселенің 
т� ресі мен түйіні осылардың ұштасуында, 
бір арнаға құюында, тоғысуында жатса 
керек.

Мен бар-жоғы тілші-ғалыммын, 
кәсіби тарихшы емеспін. Сондықтан 
менің аузымнан шыққан с�зді қоғам 
маманның пікірі деп қабылдамауы тиіс. 
Алайда отыз жыл осы салада жүргендіктен 
менің к�зім жеткен біршама шындықтар, 
«ашылмаған аралдар» бар. Мәселен, күні 
кеше бір жазықсыз атылған Арыстың 
аты-ж�ніне тап болдым. Қадылбеков 

Мерғали деген азамат, сталиндік ре-
прессия құрбаны. Баянауылдың тума-
сы екен. 1938 жылы 27 ақпанда Алма-
ты түрмесінде 31 (!) жасында атылған. 
Қазіргі Түркістан облысы Кентау қаласы 
маңындағы Мырғалымсай қорғасын-
мырыш кен орны осы Мерғалидің аты-
мен аталғанын білгенімде бірнеше күн 
есеңгіреп жүрген жайым бар. 1928 жылы 
21 жасында Мәскеудің тау-кен инсти-
тутын бітіріпті. 1937 жылдың 30 мамы-
рында тұтқындалғанға дейін Оңтүстік 
Қазақстан, Қаратау және Қырғызстан 
жеріндегі ондаған кен орнын тұңғыш 
рет барлап, ашқан екен. Қарағанды 
облысындағы Қарағайлы және Қайрақты 
түсті  металл, Алматы облысындағы 
Текелі қорғасын-мырыш кен орындарын 
алғаш барлаған. Техникалық кітаптарды 
қазақшаға аударып, тау-кен ісі ж�нінде 
тұңғыш терминологиялық с�здік түзген... 
Қазақ баспас�зін қалт жібермейтін менің 
білмеу себебім – осы күнге дейін ол 
ж�нінде ақпаратқа кезікпеппін. Қаныш 
ағаларымыздың заманында «халық жауы» 
болғандықтан аты аталмаған шығар. 
Ал біздің жазғыштар, сенсация құмар 
жазушы-журналистеріміз неге үнсіз? 
Мұрасы сақталған ба? Үрім-бұтағы бар ма? 
Осындай арманда кеткен Арыстарымыз 
жер астына к�міле бермей, еңбегі мен есімі 
ауызға ілініп, тасқа басылып, хатқа түссе, 
ол ұлттың абыройы емес пе?!. 

Б�кейлік Елеусіз Бұйрин (Бұйра ұлы) 
деген журналисті, ақынды естуіңіз бар 
шығар. Оның аты-ж�ні рухани тари-
хымызда 1911 жылы Орда қаласында 
қазақ тілінде «Қазақстан» (!) деген айғай-
лаған атпен тұңғыш газетімізді шыға-
руымен қалды. Осы Арыс азаматты 
Алматыға сыйғызбадық: академия, архив, 
музейлеріміз, ондағы қазақ басшылар 
«алашшыл» деп жұмыстан қуды. Мар-
құмның екі қызы болған. Жолдасы екеуі 
келісімге келіп, қыздарын аман сақтап қалу 
үшін екіге ажырасқан. Елде қалған қызы 
жетіліп, кейіннен биология ғылымының 
докторы, профессор болған соң мен «Ба-
тыс Қазақстан облысы» энциклопедия-
сына кіргіздім, балалы-шағалы, ұстамды, 
парасатты жан еді марқұм. Ал жап-жас 
кезінде «Қазақстан» деп жаһанға жар 
салған Елеусіз атамыз 1933 жылы Душанбе 
қаласында қызын құшақтап жатып, аштан 
қатты. [йткені ол жақта да мемлекеттік 
архивте жұмыс істеп, жан бағып жүрген 
оның артынан «алашшыл» деген жалалы 
хат барып, жұмыстан қуылып, нәпақасыз 
қалды. Қазір біз Тәжікстанға сұрау салып, 
бейітін іздестірудеміз... Басқа қолымыздан 
не келеді?..

Атақты «Бесеудің хатын» білесіз. 
Оның авторлары сталиндік қанқасаптан 

аман қалды, �йткені олар жоғары бас-
шыларынан кешірім сұрап, қателестік, 
жаңылдық деп тайқыған еді. Заманы 
сондай еді, тірі қалу үшін жанталас 

тірлік... оларды айыптауға еш құқымыз 
жоқ. Бірақ осы хаттың жазылуына 
мұрындық болған, жарты патша Голо-
щекинге қасқайып тұрып к�кейіндегі 
бар ойын ашық жазған қазақтың 
тұңғыш кәсіби экономисі �зімбай 
Лекеров алғашқылардың бірі болып 

ажал құшты. «Арыс» баспасы ол тур-
лы кітап шығарды, қазір марқұмның 

 Айсадора атты қызының азап лагерінде 
болған шешесі туралы да жазғандарын 
жариялағалы жатырмыз.

Күні кешеге дейін Қазақстандағы 
банк саласында к�бінше �зге ұлт �кілдері 
басшылық жасағаны әмбеге аян. Біз 
«Т&ребек Османов – тұңғыш банкир» 
деген қазақша және орысша қос кітап 
шығардық. Оқыңыз, к�ріңіз! Бұл кісінің 
артында үш қызы қалған. Олардың 
әкелерін атып, шешелерін Алжирге 
айдаған. Үш қызды Мәскеуден де әрі 
асырып, батыстағы үш республиканың 
үш түрлі балалар үйіне тапсырған. @йтеуір 
Қызылорда жақтағы әкелерінің еті тірі 
бір қарындасы зарлап жүріп бәрін тауып, 
бүлдіршіндердің басын қосқан, асыраған, 
адам қылған. Зарема атты апамыз к�зінің 
жасын сығып, «Екі апайым қайтыс болды. 
Маған да жүрекке ота жасату керек. Бірақ 
операциядан тұрмай қалсам ата-анам ата-
усыз қалады ғой» деп шырылдап жүріп, 
аталған кітаптарды шығарды, Қызылорда 
қаласында әкесіне к�ше атын алып берді, 
ескерткіш-тақта орнатты...

@рине, айта берсе әңгіме к�п. Бірақ 
менің жаным ауыратыны – алыс сағымға 
айналған арғы тарихты айтпағанда күні 
кешегі ІІ  дүниежүзілік қырғынның 
қаралы беттерін неге толық ашпайты-
нымыз түсініксіз. Мен маман тарих-
шы болсам бірінші кезекте Қазақстанда 
құрылған атты кавалерияның �кінішті 
де қасіретті тағдырын жазар едім. 3200 
атты әскерге 3100 қылыш әрең тауып 
бергені, оларды танкіге қарсы салғаны, 
3200 �рімдей жігіттің бір сағатта жер 
жастанғаны – айтуға тұратын әңгіме емес 
пе? Тарихымыздың қаралы бір беті емес 
пе? Біз білімді де білікті тарихшы, марқұм 
профессор К�шім Есмағамбетовтің 
«Түркістандық әскери тұтқындар» атты 
аяқталмай қалған еңбегін жарыққа 
шығарғалы жатырмыз. Онда қоршауда 
қ а л ы п ,  б о л м а с а  ж а р а л а н ы п  н е м і с 
тұтқынында болған 1500 қазақ туралы де-
рек бар. [кінішке қарай, олардың басым 
к�пшілігі су ішерлігі болып, тозақтан тірі 
шыққанымен, сталиндік азаптан құтыла 
алмады, сүйектері итжеккенде қалды.

Смағұл К&шекбаев деген азаматтың 
аты-ж�нін естуіңіз бар ма? Біз рулас, 
жа  қын туыс болып келеміз. Марқұм 
со   ғысқа алынып, қан майданда опат 
болды. Ол ағамыз бүгінгі дүрілдеген 
 Құр ман  ғазы оркестрін құрған болатын, 
б� кей лік барша күйшілерді, оның ішінде 
алыс тағы Астарханнан Дина анамызды 
түйемен Алматыға жеткізген. @рине, ол 
«халық жауы» емес, десек те бүгінгі ақ -
па  раттық қоқыс жәшігіне айналған кіш-
кентай мишығымызда мұндай деректерге 
оңайлықпен орын табыла бермейтіні 
�кініш-ақ...

«Ана тілі»: Халқымыздың тарихын дағы 
орны толмас қаралы бет – Ашаршылық 
туралы пікірлеріңізді білгіміз келеді. К�п-
теген қоғам қайраткерлері, тарих шы лар 

Саяси қуғын-сүргін мен Ашаршылықты 
б�лек-б�лек қарастыру керек, екеуі екі 
б�лек трагедия, зұлмат деп жатады.

Ғарифолла �нес: Біздің бітпес жара-
мыз, трагедиямыз мұндай біреу-екеу емес, 
санаса сан жетпейді ғой. Соның ішінде 
үшеуін ерек б�ліп атаған ж�н. Олар: Ұлы 
жұт – Ашаршылық, совет заманындағы 
Халық к�терілісі мен толқулары және сая-
си репрессия. Меніңше, бұларды жіліктеп, 
б�лек-б�лек қарастырғанда не ұтамыз? 
Олар сиям егіздері сияқты бірінен-бірі 
туындап жатқан, бірі себебі, бірі салдары 
дегендей тұтас дүние емес пе? 

Қанша ауыр болса да мойындауымыз 
керек – бұл үш актілі трагедияның автор-
лары Москвада, Кремльде отырғанымен, 
оның орындаушылары – басты р�лдегі 
негізгі әртістері де, «массовкасы» да – 
к�пшіліктегі қауым да қазақ болды! Бұл 
қазақты құрту үшін жазылған сценарий, 
оның нәтижесі – геноцид-қойылым бо-
лып шықты. Басшыларымыз бұл мәселені 
«саясатқа айналдырмау керек» дейді. 
Жоғарыда айтқанымдай, шындықтың 
бірнеше тармағы, түрі бар ғой. Олардың 
қай-қайсысының да айтылатын, айтыл-
майтын орны бар, мүмкін жара ізін суытар 
уақыт та �туі керек шығар...

Мәселен,  б із  Сталиннен лимит 
сұрағаны үшін (жоспарды асыра орындап, 
қосымша тағы 800 адамды ату, 1600 адам-
ды жер аудару бойынша �тініш) Алматы 

�зекті мәселелер – Тіл, Діл, Дін һәм Жер 
тартысы тамыры тереңге кеткен, тарих 
сабағы дегіңіз келе ме?

Ғарифолла �нес:  @рине, ұлттық 
рух, �ршіл намыс халықтың тарихи 
жадына тікелей байланысты. Ұлан-
байтақ жеріміз бен телегей-теңіз елімізге 
(ғалымдардың болжамы бойынша біз 
бүгінгі Түркиядай 50-60 млн халықты 
құрауымыз керек еді) Тәңірдің емес, 
адамның, коммунистік қызыл идеология-
ны жамылған қаныпезерлердің қолымен 
жасалған сынақтар тұқымымызды тұздай 
құртты: санымызды азайтты, сапамызды, 
сана-жадымызды күл қылды. Енді соны 
қалай к�л етсек деген мақсатта бәріміз 
партаға отырған жас баладай «Руха-
ни жаңғыруымыз» керек. Шынында, 
басқа қандай жол бар? Кезінде «Мәдени 
мұра» – 100 том бабалар с�зі, 15 том 
«Қазақ әдеби тілінің с�здігі», «1000 қазақ 
әні», «1000 қазақ күйі»... біздің еңсемізді 
тіктеп, кеудемізді к�теруімізге мүмкіндік 
берді. [йткені мұндай рухани байлық 
ғұмыр жолы бізден де ауыр болған та-
тар, башқұрт, ноғай, құмық, саха, хакас 
сияқты қандастарымызды айтпағанда, 
«жеттік, толдық» деген �ркениетті 
елдердің �зінде бірі болса, бірі жоқ еді.

«Ана тілі»: Соншама мол рухани 
байлығымыз бола тұра тарихи санамыздың 
сіз айтқандай жүйеленбей, бір ізге түспей 
жатуына не себеп?

М.Байділдаев, М.Хасанаев, ортамыздағы 
а к а д е м и к  М . Б а й м а х а н о в ,  т ұ р а қ т ы 
атқарушы директор болған марқұм 
С.Айтмамбева, т.б. осы қоғамның шаруа-
сын қоғамдық негізде тоқтатпай жүргізді. 
Қоғамның ең негізгі бітірген шаруасы – 
20-ға жуық «Азалы кітап. Книга скорби» 
кітабын жарыққа шығарды. Мұнда барша 
Қазақстанда Үлкен террор жылдарында 
атылған азаматтардың сот істері бойынша 
�мірбаяндық деректері қамтылған.

Осы қоғам мүшелері  Жаңалық 
 ауылында 4 мыңнан астам арыстардың 
ж е р л е н г е н і н ,  о л а р д ы ң  а р а с ы н д а 
А.Байтұрсынұлы, Сәкен, Бейімбет, 
Ілиястардың... бар екенін дәлелдеді. 
Міне,  осы Жаңалық ауылындағы 
сүйектер жатқан 17 гектар жер 1993-96 
жылдары «@ділет» қоғамының қарауына 
берілді. 2002 жылы ол жерге тағзым 
монументі тұрғызылып, жыл сайын 
Саяси қуғын-сүргін құрбандары еске 
алу жиыны �ткізіліп келеді. Былтырғы 
ж ы л ы  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 
Амандық  Баталов �з бастамасымен 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
аясында осы жерге музей ғимаратын 
салып берді. Музейіміз М.Тынышпаев 
атындағы Алматы облыстық тарихи-
�лкетану музейінің бір б�лімшесі 
ретінде �ткен жылы Тәуелсіздік күні 
қарсаңында ашылды. 29-31 күндері 
�тетін  «Ашаршылық және Үлкен 
террордың тарихи сабақтары» атты 
конференция ұйымдастырып жатыр-
мыз. Оған Тәшкеннен, Ош, Бішкек 
қалаларынан бірнеше тарихшы про-
фессорлар келеді, жалпақ Түркістандағы 
Ашаршылық, Қуғын-сүргін, «Алаш» 
партиясының Қырғыз б�лімі, «Басма-
шылар» қозғалысы сынды тақырыптарда 
баяндама жасап, ойларын ортаға салмақ. 

«Ана тілі»: Қазір музейлеріміз бен 
университеттеріміз ғылыми мекемеге 
айналу керек деген басым бағыт бар. Алда-
рыңызда осындай үлкен мақсат бар ма?

Ғ а р и ф о л л а  � н е с :  О с ы н д а й д а 
менің  ойыма атам қазақтың «Түйенің 
арқалағаны – алтын, жегені – жантақ» 
деген мақалы оралады. Қазір барлық жер-
де – «оптимизация». Алматы қаласындағы 
8 музей – Сәбит пен Ғабит музейі, Ұлт 
аспаптары музейі, Қонаев музейі, т.б. 
бірігіп, бір мекеме болып күн к�ріп отыр. 
Алматы облыстық музейіне бұрын 22 
музей бағынады екен, біз сол арбаға 23-
ші болып тіркелдік. Қанша жерге шаба-
рымызды бір құдай біледі. Жанымыздан 
ғылыми-зерттеу және археологиялық 
б�лім ашқымыз келеді. Былтыр жазда 
Жаңалық ауылындағы бір үйдің аула-
сынан құрылыс кезінде к�п адамның 
сүйектері шыққан. Сот-экспертиза 
мекемесі оларды тексеріп, 168 адам осы 
жерде атылған деген қорытынды актіні 
қолымызға беріп отыр. Яки алақандай 
(2х2 м) жерден табылған сүйектер толық 
емес, әлі де ол жерді қаза берсе шыға 
береді деген с�з. Сүйектерді 31 мамыр 
күні діни рәсіммен жер қойнына қайта 
тапсырмақпыз. Қазірдің �зінде іргедегі 
Жаңалық пен @ли ауылдарынан оннан 
астам жерде сүйектер жатқаны белгілі 
болып отыр. Бірінші кезекте соларды аяқ 
асты қылмай, қайта жерлеумен айналысу-
дамыз. Бір қосарым, «Жаңалық» – бүгінде 
репрессия символына айналып кетті, 
ол «Киелі Қазақстан» бағдарламасына 
сай республикалық қастерлі мекенге 
жатады. Ал тек Алматының маңында 
осындай белгілі-белгісіз қаншама қорым-
к�мбелер бар. Бүкіл Қазақстан бойынша 
ше? Біз к�бінше РСФСР Қылмыстық 
кодексінің 58-ші «халық жауы» де-
ген статьясымен атылғандарды ғана 
айта береміз. Ал 59-шы баб – «банди-
тизм» ше? Онымен Шәкәрім бастаған 
1929-31 жылдары халық к�терілісінің 
 басшылары мен қатысушылары ондап-
жүздеп сотсыз атылды. Олар әлі тіптен 
ресми «ақталған» жоқ, яғни – әлі күнге 
«қаскүнемдер!», «бандиттер!» (әрине, 
олардың кімге қарсы к�терілгенін, оларды 
«ақтауға» кім қарсы екенін ішіңіз сезіп 
отырған шығар). Атышулы 107-ші баб 
деген болған. Оған еліміздегі 40 млн мал 
басын асырап отырған 799 бай-«кулак» 
ілікті. Оларды да ондап-жүздеп атты, 
«кәмпескелеп» дегендеріне жетті: мына 
байтақ далада 4 млн-ақ мал басы қалды. 
36 млн мал еті Мәскеу мен Петербор 
жұмысшыларына, елді индустриялан-
дырып,  зауыт-фабрика салынып жатқан 
Ішкі Ресейге, [збекстанның мақталы 
аудандарына ж�нелтілді. Нәтижесі белгілі 
– қазақ �лілі-тірілі 4.5 млн «тұрғынынан» 
айырылды... Сондықтан «[лі разы болмай 
тірі байымайды» дейді. Арыстарымызға 
қатысты миссияны толық аяқтамай, 
о л а р д ы ң  а р у а қ т а р ы  б і з д і  б е й ж а й 
жүргізбейді...

«Ана тілі»: Сіздің келтірген кейбір 
дерек-дәйектеріңізден жан түршігеді екен. 
Енді с�з соңында �зіңізден бір тілек.

Ғарифолла �нес:  Биылғы 31 ма-
мыр ерекше жағдайға – Ораза айына, 
Қадір түніне тұп-тура келіп отыр. Еліміз 
жаңғырып, жаңа даму дәуіріне аяқ баса 
ма деген үміт бар. Адам баласы қашанда 
алдағы күніне алаңдап, арманмен, жақсы 
үмітпен �мір сүреді ғой. Менің ортам, 
к�пшілік қаралы тарихты қаузай бергенді 
онша к�п ұнатпайды. Олардың ұстанымы: 
«Болар іс – болды, енді жаңаша �мір 
сүрелік, бай-бақуатты болалық». Еш 
қарсылық жоқ, әйтседе халқымыздың 
�ткен жолын, қайғы-қасіретін білмеу, 
білсе де еске алмау – �ркениетке бастар 
жол емес деп білемін.

Сұхбаттасқан 
Жанарбек САДЫХАНҰЛЫ  

мен Астанада Лев Мирзоянның атындағы 
к�шелерді �згерттік. Дұрыс-ақ! Бірақ сол 
Мирзоян қол қойған, Сталин «За!» деп 
оқ атуға бұйрық берген шифровканың 
т�менгі жағындағы бес қазақ басшысының 
мақұлдап, бата бергенін аяғына дейін неге 
айтпаймыз?

Болмаса қазақ баспас�зінде Тұрар 
Рысқұлов туралы қаншама жала, былға-
нышты материалдар жарияланып жатыр? 
Шынына келгенде қазақта Тұрардан артық 
билік биігіне к�терілген лауазымды қазақ 
бар ма? 26 жасында Түркістан Орталық 
атқару комитетінің т�рағасы болды. 32 жа-
сында РСФСР (Совет Одағы деп оқыңыз) 
Халық комиссарлар кеңесі т�рағасының, 
яки 11 жыл бойы И.Сталиннің орынба-
сары болды. Т.Рысқұловтың биограф-
тары айтып жүргендей, ол екі жасын 
�мірбаянына қосып алғаны шын болса, 
25-ке де толмай байтақ Түркістандағы 
4-5 халықтың тағдырына араласып, талай 
күрделі мәселелерді (мәселен, Түрксібті 
салу) шешкеніне тарих куә ғой. @рине, 

Ғарифолла �нес: Батпандап кірген 
а у р у д ы ң  м ы с қ а л д а п  ш ы ғ а т ы н ы н 
ұмытпайық. @лем халықтарының к�бінде 
«Қырық жыл» деген белес бар. Қырық жыл 
қырғын к�рсе де аман қалатын баһадүрдей 
қазағымыз да  т�ске  �рлеп,  т�беге 
шығарына сенімдімін. Тек бізде бір жаман 
әдет бар – науқаншылдық пен бастаған істі 
аяғына жеткізбеу. Маған таныс тақырыпқа 
оралсақ, мәселен, «Ашаршылық» деп бір 
кезде ду еттік, қазір қоғамдық пікір сая-
бырсып қалды. Кезінде «Кәмпеске» деген 
бір том кітап шықты, ұмытпасам марқұм 
Сейсен Мұхтарұлының еңбегі, жалғасын 
таппай қалды. Астананың т�рінен Саяси 
қуғын-сүргін құрбандарын еске алатын 
монумент тұрғыздық, қазір ол жерде 
туымыз тігулі тұр. Алматыдағы Алаш 
арыстары атылған түрмеде Репрессия 
музейі ашылып еді, басқа жер жетпеген-
дей оны да сатып, к�ненің к�зіндей ату 
камерасын (дайын кино түсіру алаңы!) 
бұздық, музейдің экспонаттарын талан-
таражға салдық (�з қолымен заттарын 

�ткізген ұрпақтары зар жылап жүр)... 
Міне, осы жайттар – әсіре науқаншыл, 
тек жоғарыдан түскен нұсқауды ғана 
 орындаушы екеніміздің, бастаған ісімізді 
аяғына жеткізбейтіндігіміздің «үлгісі».

Ана тілі»: Енді Сіз басқарып отырған 
Музей осы істерді аяғына жеткізетін 
шығар?

Ғарифолла �нес: Ешқашан жалғыздың 
үні, жаяудың шаңы шықпайды ғой. Бұл – 
қоғам болып атқаратын ұлы шаруа, қасиетті 
іс. Бұл орайда мен Тәуелсіздікке қолымыз 
жетіп, ашық қоғам құруға талпынған 
жаңа заманымызда, әсіресе тарихшы 
ғалымдарымыз бен архивистеріміздің 
ересен еңбегін атап �ткім келеді. @рине, 
халыққа кітаптары арқылы академик-про-
фессорлар М.Қозыбаев, К.Нұрпейісов, 
С.Зиманов, М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков, 
Қ.Алдажұманов, т.б. танымал. Ал оның 
сыртында қаншама жазылған диссер-
тация, табылған архив материалдары, 
доцент, аспирант мамандардың еңбегі 
бар. [кінішке қарай, олар халықтың 
к�кірек-к�зіне жетіп, жадына тамшы-
білім болып қосылмай отыр. Бұл да біздің 
бір кемістігіміз. Мен Сізге айтар едім, 
алдағы күндерде керемет бір тарихи-
деректік «ғаламат жаңалықтардың» та-
была, ашыла қоюы қиын. [йткені біздің 
тарихшылар, мұрағатшылар олардың 
бәрін сүзіп шыққан. Ендігі міндет – осы 
ауқымды істі аяғына жеткізу, күлге айнала 
жаздаған жадымызды к�лге айналдыру 
жолы. Меніңше, ең алдымен бас қатырар 
мәселе осы.

Ал Жаңалық ауылынан ашылған жаңа 
музейге келсек, мұның да 30 жылдық та-
рихы бар. Биыл 8 сәуірде Республикалық 
тарихи-ағарту «@ділет» қоғамына 30 жыл 
толды. Кезінде мемлекет қайраткері 
Санжар Жандосов ағамыз бастап ашып, 
жоғарыда аттары аталған ағаларымыз және 

шындық айтылуы шарт, десек те Тұрардың 
беделін тұралатсақ, қалғандарын енді 
�зіміз сырттай екінші рет ату жазасына 
кескеніміз болып шықпай ма?

Меніңше, біз шамамыз келгенше 
барлық «шындықты» тұтастырып, барша-
мыз жабыла отырып, қоғамдық шындықты 
қалыптастыруымыз керек. [йткені қоғам 
түзелмей, қоғам мақұлдамай ол жекенің, 
белгілі бір топтың ғана шындығы болып 
қала бермек.

Халықтың (тарихи) жады – бүгінгі 
�мірдің тірлігі, салты. «Жақсылық к�рсем 
де �зімнен, жамандық к�рсем де �зімнен» 
дегендей, халықтың сана-сезімі, арман-
мүддесі – бүгінгі �мірдің айнасы. Біз 
қаласақ та, қаламасақ та шынайы �мір 
осыған әкелді. Риза болсақ – басшысы 
да, қосшысы да осыған үлес қосты, жан-
дүниемізбен сырт айналып, қарсы болсақ 
– басшысы да, қосшысы да осы күнге 
лайық. 

Жоғарыда айтылғандай, Кремльде 
жазылған (мүмкін одан ерте, сонау ақ 
патша заманында) сценарий бойынша 
Қазақ даласы қаңырап, иен қалуы керек 
еді. @рине, ол бір жылда, бір заманда іске 
асуы мүмкін емес, сол себепті де қолдан 
Ашаршылық ұйымдастырылды, Қызыл 
қырғын, Қуғын-сүргін болды, сынақ по-
лигондары ашылды, космодром салынды, 
Тың игерілді... Сын-сынақтардың ең 
сорақысы Желтоқсанмен түйінделді.

1985 жылы Мәскеуде Апрель пле-
нумы болмағанда 1988-дің аяғы 1989-
дың басында Алаш арыстары ақталар 
ма еді? Тәуелсіздікке қолымыз жетер ме 
еді? Тарих тегершігін кейін айналдыру 
мүмкін емес, десек те Брежнев �лген соң 
орнына Андропов келгенде не болар еді. 
Небір сынақтарға т�зген жұртымыз жаңа 
Желтоқсандарға т�теп бере алар ма еді?..

«Ана тілі»: Сонда Сіз бүгінгі рухани 
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«ЖІГЕР»
талайды жігерлендіріп жүр

Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
үміткер Әміржан ҚОСАНОВТЫҢ

САЙЛАУАЛДЫ ТҰҒЫРНАМАСЫ

 Ғалым бар күшін сарп етіп, гүл шырынын 
жинаған бал арасындай к�п ізденді, жарты 
ғасырдан астам уақыт бойы тіл тарихымен ар-
найы шұғылданды, сондай табандылықпен, 
ыждаһаттылықпен қол жеткізген жемісті 
еңбектері бүгінде түркітану ғылымының т�рінен 
лайықты орнын алып отыр. Тіл тарихына қатысты 
соны жаңалықтарды ғылыми қауымға ұсыну, 
ғылыми тұжырымдарымен б�лісу, оны дәлелдеуді 
�мірлік ұстанымына айналдырған Берікбай 
Сағындықұлы �зіндік қорытындыларын, ғылыми 
негізделген тың идеяларын зерттеушілерге, 
ізденушілерге де дарыта білді. Нәтижесінде түркі 
тілдерінің тарихына ден қойған, тілдің тылсым 
сырларына аса қызығушылық танытқан қазақ 
зерттеушілерінің қатары да толықты. Ғалымның 
ақыл-кеңесімен үлкен ғылымға жол тартқан 
шәкірттері А.Салқынбай, С.Мұрат, Р.Досжан, 
Ғ.Хасанов сынды ғылым докторлары, к�птеген 
ғылым кандидаттары бүгінде еліміздің түкпір-
түкпірінде жоғары білім беру саласында жемісті 
еңбек етіп жүр. Түркітануда �зіндік мектебін 
қалыптастырған, шәкірттерін жүгі ауыр, қиын 
да қызықты салаға бейімдей білген ұлағатты 
ғалым Б.Сағындықұлы бүгінде PhD докторларды, 
магистранттарды даярлау арқылы, тілдің к�не 
тарихын зерделеуге, с�йтіп, руханиятымыздың 
�ркендеуіне де үлесін қосып, қажырлы еңбек етіп 
келе жатыр. 

Ғалым Б.Сағындықұлының қалам тартқан 
салалары сан қырлы. Тілдік категориялардың 
бірі «с�з» және «мағына», с�з мағынасының 
кеңеюі, с�з семантикасының тарылуы тәрізді 
күрделі тілдік үдерістердің себептерін, сипаттарын 
терең түсінгісі келетін зерттеуші үшін Берікбай 
Сағындықұлының  «Қазіргі қазақ тілі. Лексико-
логия» (2008) атты оқу құралы – үлкен ықыласпен 
қабылданатын еңбек. Онда Б.Сағындықұлы лек-
сиколог ғалым ретінде  лексикалық мағынаның 
түрлену жолдарын, логикалық категориялар мен 
тілдік категориялардың арақатынасын ғылыми 
тұрғыдан негіздеп берсе, ұзақ ізденіс, терең ой 
мен ұшқыр логиканың ұтымды шегінде туындаған 
«Қазақ тілі лексикасы дамуының этимологиялық 
негіздері» атты монографиясы түркі тілдерінің 
тарихи фонетикасы, лексикологиясы мен грамма-
тикасында түрлі к�зқарастар мен талас тудырған 
к�птеген теориялық мәселелердің шешіміне жауап 
беретін, ғылыми тұжырымдары бұлтартпайтын 
нақты тілдік деректермен дәйектелген шын 
мәніндегі маңызды да күрделі еңбек болды.

 Ғалымның ғылым жолындағы ізденістерінің 
қомақты нәтижелеріне к�з жүгірте отырып, 

жетекшілігімен жүргізілген, бірыңғай жазба 
ескерткіштерден жиналған нақты тілдік фактілерге 
негізделген бұл бірегей зерттеудің «Қазақ тілінің 
шығу тарихы: Морфология» атты 2-ші томы да 
дайындалып, баспаға тапсырылған. Халқымыздың 
рухани �мірінде �зіндік орнын алар игілікті іс 
жалғасын табады деп күтілуде. 

Қазіргі түркітанудың белді �кілі профессор 
Б.Сағындықұлының к�не тарих қойнауынан 
жеткен жазба мұраларды зерттеу және насихаттау 
ісіне қосқан үлесі мұнымен шектелмейді. Ғалым 
қазіргі қазақ даласында орта ғасырларда ғұмыр 
кешкен ғұламалар – Ахмед Йүгінекидің «Ақиқат 
сыйы», Хорезмидің «Мұхаббатнамесі», Рабғұзидің 
«Атам ата мен Хауа ана» қиссасы (Сағындықұлы 
Б. Ғаламның ғажайып сырлары. – Алматы: 
Ғылым, 1997. –296 б.) сынды құнды жәдігерлерді 
қазақ тіліне аударып, транскрипциясын жасап, 
жас зерттеушілерге баға жетпес дерекк�з ретінде 
тарту етті. Тіл тарихы саласының білгір маманы 
Б.Сағындықұлының ересен еңбегінің нәтижесінде 
аталмыш мұрағаттар ғылыми айналымға қосылып, 
заманауи тіл білімінде жаңаша аспектілерде 
зерттеу нысанына айналды. С�зімізге дәлел 
ретінде «Хорезмидің «Мұхаббатнамесіндегі» 
(XIV ғ.) лингвосемиотикалық кеңістік» (2011), 
«Тарихи теолингвистика: қалыптасуы, дамуы, 
негізгі бағыттары Н.Рабғұзидің «Адам ата-Хауа 
ана» қиссасы мен А.Йүгінекидің «Ақиқат сыйы» 
 дастаны материалдары негізінде» (2017) атты 
монографияларды атауға болады. Бұл еңбектерде 
қазіргі қоғамда аса �ткір қойылып отырған діни та-
ным мен тілдік сана арақатынасы проблемасы тіл 
біліміндегі жаңа бағыт – теолингвистика аясында 
қарастырылған.

Белгілі түркітанушы, дінтану саласының білгірі 
профессор Б.Сағындықұлының қазақ руханиятын 
дамытуға қосқан қомақты үлесін шағын бір мақала 
шеңберінде толық к�рсету мүмкін емес. Батыр 
атамыз Бауыржан Момышұлы «бүкіл елдің с�зін 
с�йлеп, намысын қорғап, дау-дамайын шешіп, 
арғы-бергі тарихтан әңгіме қозғап, тұла бойына 
ұлттық рух, ізгі қасиеттерді молынан сіңірген 
қартты абыз» деп атаған екен. Біз де Берікбай 
ағайымызды ғалым абыз деп құрметтей отырып, 
зор денсаулық, ғылыми-шығармашылық табыстар 
тілейміз. 

 

Ботаг&з СҮЙЕРҚҰЛ, 
филология ғылымының докторы  

Гүлзат РАЕВА, 
филология ғылымының кандидаты   

САЯСИ БОСТАНДЫҚТАР

Қазақстанды шынайы демократиялық, 
унитарлы, құқықты, әділетті және әлеуметтік 
негіздегі мемлекет ретінде қайта құру. @лемдік 
қауымдастықта �зіне осы тұрғыдан лайықты 
орынға ие болу.

Қазақстан халқын мемлекеттегі биліктің 
бірден-бір иесі әрі қайнар к�зі ретінде іс 
жүзінде бекемдеу. Жер мен оның байлығын 
Қазақстан халқының толықтай меншігіне 
айналдыру.

Заңдылық үстемдігін орнату, барлық 
азаматтардың заң алдында теңдігін қамтамасыз 
ету. Демократиялық құндылықтарды тәрк 
еткен заңнаманы, оның ішінде Сайлау, Саяси 
партиялар, Кәсіподақтар, Бұқаралық ақпарат 

Талдықорған қаласы Қаратал шағын ауда-
нындағы №6 үйдің жерт�лесінде �з жұмысын 
жүргізіп отырған ұйымның бүгінгі беталысы 
жақсы. Келер күннен үміт етіп қана қоймай, 
жүйелі жоспармен жемісті жұмыс істеп келеді.

«@леуметтік идеялар мен жобалар жәрмеңкесі 
– 2018» облыстық байқауына қатысып, екі кір 
жуғыш машина және бір киім кептіргіш құрал 
ұтып алып, әлеуметтік кір жуатын б�лме ашқан. 
Сонымен қатар киім тігетін арнайы мамандарды 
да жұмыспен қамтуда. Бүгінде бұл шаруаның 
басы-қасында 16 адам қызмет етеді. Оның 
сегізі – тігінші. Бұл жерде мүмкіндігі шектеулі 
жандардың үйіне барып, тегін массаж жасайтын 
маман да бар. Олар қалалық жұмыспен қамту 
б�лімі желісімен жұмысқа орналасып жалақы 
алса, қалған екеуін Ажар Сыдықбекқызы �зі 
қаржыландырады. 

Жоғарыда атап �ткен әлеуметтік дүкеннің 
бүгінгі жай-күйі бұрынғыдан әлдеқайда жақ-
сарған. @леуметтік дүкен қала тұрғындарынан 
киім-кешектен бастап, ыдыс-аяқ, тұрмысқа 
қажетті  заттар мен ойыншықтарға дейін 
қабылдайды. Қазіргі таңда бұл дүкен жайлы 
к�пшілік жақсы біледі. Барлық істің басын бір 
жерге жиып, әлеуметтік к�мек түрін к�бейтіп, 
тұрғындарға тегін қызмет к�рсетіп жүрген 
қызметкерлердің еңбегі ерен. 

«@леуметтік жоба жоспары бойынша тегін 
кір жуатын б�лме ашқандығы к�пке тиімді 
болды» дейді Ажар Қыдыралина. «[мірде он 
екі мүшесі сау болса да, мүгедек болса да адам 
ешқашан құралақан, қол қусырып отырмағаны 
дұрыс. Қысқасы, еңбек етпеген адам Алла бер-
ген нығметтен айырылады. Менің әр күнім, 
тіпті әр сағатым жоспарланған. Сол жүйелі 
жұмыстың нәтижесінде ойлаған ісім, арманым 
іске асып келеді. Екі қолым, екі аяғым қимылдап 
тұрғанда адамдарға жақсылық жасағым келеді. 
Жалпы біздің қоғамда қайырымды адамдар 
к�п. Солардың қолдауымен тұрмысы т�мен 
отбасылардың жағдайы жақсарса деймін. Сол 
үшін де әлеуметтік к�мек түрлерін к�бейтуді 
мақсат еттік. Бізге бүгінде мүмкіндігі шектеулі, 
тұрмысы т�мен отбасы к�п келеді. Кір киімдерін 
алып келсе жуып, жыртылса тігіп, үтіктеп 
дайындап береміз. Замандастарым ұмытпаған 
шығар, кезінде «Служба бытья» деген болған. 
Міне, біздің бастама дәл сондай деп айтсақ та 
болады. Киім тігу ісін де қолға алдық. Қолдан 
шыққан дүниелерімізді «Аналар үйіндегі» 
кішкентайларға апарып береміз. [мірде қателік 
жасап қойған ана. Ал баланың еш кінәсі жоқ, 
�мір болған соң бәрі болады. Сондықтан біздің 
ұжым «Аналар үйімен», қаладағы к�п балалы, 
жағдайы т�мен отбасылармен тығыз байланыс 
орнатып жүрміз» дейді ол.

Ғимарат ішінде ерекше жылылықтың лебі 
есіп тұр. Бұл сол жердегі нәзік жандылардың 
жүректен шыққан мейірім шуағы екенін бірден 
аңғаруға болады. Олардың қолынан шыққан 
әдемі, сапалы дүниелер к�з жауын алады. 
Кішкентай балалардан бастап үлкендерге дейін 
киімнің барлық түрін тігетін ісмер тігіншілердің 
жұмысына қызықпау мүмкін емес.

Ажар Сыдықбекқызының бала күнінен 

Қай ғылымның да пайда болу, өсу, жетілу тарихы 
бар. Ғылымның даму жолдарын анық білу үшін, оның 
өркендеу кезеңдеріндегі ғалымдардың еңбектерін, 
қосқан үлестерін, сала тарихында алатын орнын білу 
маңызды. Бұл ғылымдағы қол жеткізілген табыстарды 
анықтау үшін ғана емес, оның келешегіне дұрыс бағыт 
сілтеу үшін де қажет. Сондықтан да  дамыған елдерде  
ғылым тарихын зерттеуге ерекше мән беріледі. Ал ғылым 
тарихы ғалымдардың еңбегімен тікелей байланысты. Осы 
тұрғыдан келгенде, тіл тарихы мен теология салаларының 
білгірі, көрнекті ғалым Берікбай Сағындықұлының 
еңбектері түркітанудағы соны жаңалықтардың бастамасы 
болып қана қойған жоқ, сонымен қатар қазақ және түркі 
тілдерінің тарихын зерттеудің негізгі перспективалық 
бағыттарын да айқындап берді. Бұған профессор 
Б.Сағындықұлының ғалым ретінде ұстанған ғылыми 
бағыттары айқын дәлел бола алады. 

Осыдан біраз жыл бұрын Талдықорған қаласында мұқтаж жандарға тауарларын тегін тарататын 
сауда үйі ашылып, талай отбасының жыртығы жамалып, жоғы түгенделген еді.  «Барлығы рақмет 
үшін» сауда орнының негізін қалаған Ажар Қыдыралина одан бері бірталай шаруаның бетін 
қайырып үлгерген. «ЖІГЕР» үкіметтік емес ұйымының төрайымы бір кезде жалғыз өзі жүріп кәсіп 
ашып, түрлі әлеуметтік жобаларға қатысып, жеңімпаз атанып, талмай еңбек етіп жүрсе, бүгінде 
бірнеше адамға жұмыс ұсынып отырғанын мақтанышпен айтуға болады. 

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА КӘСІБІҢ – НӘСІБІҢ

осыншалықты жемісті еңбектің сыры неде екен 
деген сауалдарға да жауап іздейсіз. Дегенмен, тіл 
тарихын зерттеуде Берікбай Сағындықұлының 
қолданатын әдіс, тәсілдері, ғылыми ұстанымдарын 
зерделей отырып, гипотезалық деңгейден ғылыми 
негізделген тұжырымдарға дейін әкелетін 
ыждаһатты зерттеулердің сырына да тәнті боласыз. 
Бұл ғалымның тіл тарихына қатысты қандай да 
бір зерттеулерінің бәрінде жүйелілікті сақтап, тіл 
заңдылықтарының себебін д�п басып, анықтап, 
дұрыс қолдана білуінде екендігіне к�з жеткізесіз. 
Ғалым �зі ашқан тың заңдылықтарға әрқашанда 
берік болды және оларды �з зерттеулерінде 
үнемі басшылыққа алып, нақты деректер 
арқылы дәйектеп отырды. Тіл тарихына қатысты 
зерттеулеріндегі ғалымның «ежелде с�з басында тек 
қатаң дауыссыздар айтылған», «ал қатаңдар  жуан 
дауыстылармен үндесіп айтылған», демек, «түркі 
тілдерінде (соның бірі – қазақ тілінде) жіңішке 
дауыстылармен айтылатын барлық с�здерді 
түгелге жуық атам заманғы жуан қалпына келтіруге 
әбден болады» деген тұжырымдары дауыс сыз 
дыбыстардың ғана емес, сонымен қатар дауыс-
ты дыбыстардың да арғы, түпкі тегін анықтауға 
негіз болды. Тарихи салыстырмалы зерттеу ба-
рысында ежелгі түркі тілдері дәуірінде болған, 
қазіргі тіліміздегі к�не с�з тұлғаларында сақталып 
қалған, тек арнайы шұғылданып, зерделегенде 
ғана белгілі болатын тарихи �згерістерді ұтымды 
анықтап отыратын ғалым бүкіл зерттеу жұмысында 
мынадай қағидаттарды ұстанып отырады, олар: 
«ежелгі қатаң дауыссыздардың ұяңдануы жуан 
дауыстылардың жіңішкеруіне ықпал еткен», «түркі 
тілдері дамуының бастау кезеңдерінде бір де бір 
жіңішке дауысты болмаған», «жуандар – аса ежелгі 
(диахрониялық) дәуірдің белгісі болса, жіңішкелер 
– (синхрониялық) жаңа дәуірдің жемісі». 

Профессор Б.Сағындықұлы – орта ғасырларда 
жарық к�рген түркі қыпшақ жазба мұраларын 
түпнұсқасынан оқып, ғылыми талдау жасайтын 
теңдессіз маман. ХХ ғасырда түркітану саласында 
к�ш бастаған к�рнекті түрколог, профессор @мір 
Нәжіптен тікелей дәріс алған талантты шәкірт 
бүгінде �з ғылыми мектебін қалыптастырған 
к�шбасшы ғалым ретінде белгілі. Ізін басып 
келе жатқан зерттеушілердің басын қосып, 
ғылыми-шығармашылық топ құрып, іргелі зерт-
теу жұмыстарын жүргізді. Нәтижесінде «Алдоңғар» 
мәдениетті дамыту қорының қолдауымен «Қазақ 
тілінің шығу тарихы: Фонетика. 1 том» атты 
ұжымдық монографияның бірінші және екінші 
кітаптары бірден (2013) жарық к�рді. Про-
фессор Б.Сағындықұлының тікелей ғылыми 

Ғалым ғибраты
мұқтаж жандарға арналған шағын цех ашсам 
деген арманы күні бүгінге дейін �з күшін жойған 
емес. Алдағы уақытта мұны да іске асырамын 
деген мақсатта тынбай еңбек етуде.

[мірдің сынағында сынға түскен жандар-
ды к�рсе солармен с�йлесіп, ақыл-кеңесін 
айтып, �мірдің әрбір сағаты, тіпті минуты 
мен секундының �зі соншалық қымбат екенін 
түсіндіруге асығады. 

К�пшілікке к�мек қолын ұсынатын «Жігер» 
үкіметтік емес ұйымына жомарт жандар да 
к�мек к�рсетеді. Аты-ж�ні белгісіз бір азамат 
үнемі киім-кешек алып келеді. Тіпті қымбат 
қағаз, сурет шығаратын арнайы құрылғыны да 
сыйға тартқан. Аты-ж�нін жасырған азаматтың 
бұл әрекетіне ұжымдағы қызметкерлер дән риза. 
Қайырымды жанды танымаса да оның тілеуін 
тілеп, аналық тілектерін айтудан шаршамайды. 
Ажар Қыдыралина қалталы, жағдайы жақсы 
адамдар мен тұрмысы т�мен отбасылардың ара-
сына алтын к�пір орнатқысы келеді.

– [мірдің �зі ақ пен қара жолақтан тұратыны 
секілді, қазіргі қоғам тұрмысы жақсы және 
т�мен болып б�ліне бастағанын мойындауы-
мыз керек. Десе де бәрінен к�ңіл қымбат екенін 
ұмытпайық. Біздің осындай жетістікке жетіп, 
ұжым болып қызмет атқарып жатқандығымыз 
ең әуелі тәуелсіз мемлекетіміздің арқасы. 
Осындай шараға қолдау білдірген облыстық 
ішкі саясат пен қалалық жұмыспен қамту 
орталығын да ерекше атап �ткен ж�н. Кейінгі 
жылдары облыстық ішкі саясат басқарманың 
жанынан консалтинг орталығы ашылып, біздің 
іске қатысты түрлі жоба ұйымдастырылуда. 
Бұл салада �те мейірімді, қайырымды аза-
маттар қызмет етеді. [ткен күні аталған 
басқармасының ұйымдастыруымен үкіметтік 
емес ұйым мүшелеріне арналған үлкен шара 
�ткен еді. Сол басқосуда Рустам Алпысба-
ев арбаға таңылғандарды сүйреп, бізге де-
меу болып азаматтық танытты. Мүмкіндігі 
шектеулі біз оның кішіпейілділігіне риза 
болдық. Бұл оның адамгершілік қасиетінің 
жоғары екенін к�рсетеді. Облыстағы әрбір 
үкіметтік емес ұйымға жұмыс тауып, біздің 
жұмыстың ілгері басуына қол ұшын беріп 
жүрген қалалық жұмыспен қамту орталығының 
басшысы Гүлмира Есжанованың да еңбегі зор. 
Қай кезде есігін қағып, к�мек сұрап барсақ та 
ешқашан бетімізді қайтарған емес. Міне, адами 
қасиетті бірінші орынға қоятын азаматтарға 
біздің қоғам зәру. Осының барлығы кейінгі жас 
буынға үлкен �неге деп ойлаймын, – дейді Ажар 
Сыдықбекқызы.

«Талаптыға нұр жауар». Елімізді айтпағанда, 
облыстың �зінде мүмкіндігім шектеулі деп 
отырмай, еңбек етіп, тірі адамның тіршілік жа-
сауы үшін аянып қалмайтынын іспен дәлелдеп 
жүргендер де аз емес. Олар он екі мүшесі сау, 
әке-шешесінің мойнында отырған жастарға үлгі. 
[мірдің болмашы қиындықтарына базынасын 
айтатындарға �неге болатыны с�зсіз.

Еңлік БАУЫРЖАНҚЫЗЫ

Алматы облысы

құралдары туралы және басқа да тұғырлы 
заңдарды түбегейлі �згерту.

Билікті парламенттік-президенттік басқару 
жүйесіне к�шіру. Барлық саяси партиялар 
мен қоғамдық ұйымдардың тең құқықты 
бәсекелестігін қамтамасыз ету. Олардың 
тіркелуі мен қимыл-әрекетін шектейтін 
заңдарды жою.

Азаматтардың жеке �мірі мен меншігіне 
қол сұғуға болмайды.

С�з және пікір білдіру бостандығы, бейбіт 
митингілер мен шерулер �ткізу құқы ешбір 
жағдайда шектелмеуі тиіс.

Күштік құрылымдар Азамат пен Консти-
туцияны қорғауы тиіс. Саяси плюрализм мен 
пікіралуандығы саяси үрдістің басты шарты 
болуы қажет.

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС

Қазақ тілінің конституциялық мәртебесін 
қоғам �мірінің барлық саласында орнықтырып, 
оның Қазақстан халқын біріктіруші фактор 
ретіндегі р�лін күшейту. «Мемлекеттік тіл 
туралы» жаңа заң қабылдап, онда заңдық 
тұрғыдан мемлекеттік тілді білу міндетті 
мамандықтар тізімін бекіту.

Қоғамдық сананы толықтай декоммунис-
тендіру және десоветтендіру.

Азаматтарды, әсіресе жас ұрпақты отан-
шылдық және рухани қайта �рлеудің негізі боп 
табылатын киелі Алашорда идеяларына баулу.

Шетелдердегі барлық қазақ диаспоралары-

на тарихи Отаны – Қазақстанға оралуға және 
Қазақстан азаматтығын жедел алуға кепілдік 
беру.

СGЗ ЖҮЗІНДЕГІ ЕМЕС, 
ІС ЖҮЗІНДЕГІ Т�УЕЛСІЗДІК

Барлық халықаралық келісімшарттар 
жұртшылық үшін ашық болуы тиіс. Олар 
тәуелсіз Қазақстанның түпкі мүддесіне қызмет 
етуі шарт. Қазақстанның саяси даму бағыты 
Еуропалық Одақ елдері болуы тиіс.

Алпауыт шетелдік корпорациялармен 
жасалған жер қойнауын пайдалану туралы 
құжаттарды Қазақстанның заңды ұлттық 
және экономикалық мүдделері тұрғысынан 
халықаралық құқық аясында қайта қарау. 
 Шетелден бақылаусыз қарыз ала беру 
дағдысын доғару.

Сыртқы саясатта к�п векторлы дипло-
матия, аумақтық тұтастықты құрметтеу, тең 
құқықтық қарым-қатынас тәжірибесіне қайта 
оралу.

Орталық Азиядағы к�ршілес мемлекеттер-
мен �зара сенімділік, одақтастық пен ұжым-
дық қауіпсіздікті нығайту, сондай-ақ Түркі 
тілдес елдердің ынтымағын одан әрі тереңдету.

Қазақстанның ұлттық, әскери, экономи-
калық, идеологиялық, ақпараттық қауіпсіздігін 
күшейту. Экономиканың стратегиялық сала-
ларындағы кәсіпорындарда мем лекеттің 
бақылаушы және бұғаттаушы акция пакеттері 
болуы тиіс.

ЖЕМҚОРЛЫҚҚА 
ЖОЛ ЖОҚ!

Жемқорлықпен ымырасыз күрес халықара-
лық стандарттар бойынша жүргізілуі қажет. 
Мемлекеттік қызметкерлер мен олардың 
отбасы ларының шығыстары мен кірістерінің 
ашықтығын қамтамасыз ету. Жемқорлардың 
мүлкін тәркілеп, оларға рақымшылық қолдан-
бау және �мір бойы мемлекеттік қызметке 
жолатпау.

Мемлекеттік нысандарды жекешелен-
дірудегі ж�нсіздіктер мен рейдерлік сипаттағы 
жемқорлық келісімдерді әшкерелеу, айып-
тыларды жауапқа тарту және келтірілген 
шығынды �теу.

Статистика қызметін шынайы қалыпқа 
келтіру. Бізге елде не болып жатқаны туралы 
бүкпесіз ақпарат керек!

Халықтың қыруар қаржысы жұмсалып 
жатқан басы бар да нәтижесі жоқ мемлекеттік 
даму бағдарламаларына кешенді аудит жасап, 
қайта тексеруден �ткізу.

GРКЕНИЕТТІ �РІ 
ХАЛЫҚШЫЛ ЭКОНОМИКА

Экономиканың шикізаттық бағытынан 
біртіндеп ғылыми сыйымды терең �ңдеуші 
�н діріске к�шу. Аграрлық саланы жан-жақты 
 �р кендету. Елдің экспорттық әлеуетін  арттыру.

@діл бәсекелестікті дамыту,  монополизмге 
жол бермеу.  Сол арқылы тауарлардың 

бағасын, коммуналдық қызметтердің бағасын 
т�мендету, сапасын арттыру.

Азаматтардың зейнетақы жинағына 
ешкімнің қол сұқпайтындығына және оны 
жинақ иесінің келісімі бойынша пайдалану 
немесе басқару болатындығына кепілдік беру.

Азаматтардың әлеуметтік жағдайын нашар-
лататын заңдардың және басқа да нормативтік-
құқықтық актілердің қабылдануына жол 
бермеу.

Мемлекеттік мекемелер, ұлттық ком-
паниялар, білім беру мен денсау лық сақтау 
салаларының жұмы сында ашықтық пен 
жауапкершілікті орнықтыру. Кадр саясатын-
да тамыр-таныстық пен жемқорлықты жою, 
азаматтардың кәсібилігі мен біліктілігіне жол 
ашу.

БАҚУАТТЫ АЙМАҚТАР – 
БАҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ

Барлық экологиялық зиянды нысандар 
мен кәсіпорындарды технологиялық жаңғырту 
немесе жабу. Арал мен Семей аудандарының 
экологиялық жағдайын оңалту. «Байқоңыр» 
ғарыш айлағын шетелдік әріптестермен келісе 
отырып дамыған технологиялық негізге 
к�шіру.

Атом электр станцияларының Қазақстанда 
салынуына жол бермеу, оның орнына балама, 
экологиялық жағынан таза қуат к�здерін кең 
ауқымда пайдалану.

Басым бағытта даму, �мір сүру деңгейінің 
жақсаруы, рухани �ркендеу бірді-екілі ірі 
қаланың ғана еншісінде болмауы тиіс. Елдің 
барлық аймағын тиісінше тең қаржыландыру, 
олардың дамуына жағдай жасау,  даму 
деңгейіндегі алшақтықты біртіндеп жою керек.

Шынайы белсенді әрі кең құқықты жер-
гілікті �зін-�зі басқаруды дамыту. Ауыл, аудан, 
қала әкімдерін халықтың тікелей сайлауына 
к�шу.

Ә.Қосановтың сайлау қоры 
қаражатының есебінен төленді



5№21 (1486)
23 – 29 мамыр

2019 жыл

ANA TILI С А Й Л А У  –  2 0 1 9

Әйгілі философ Фрэнсис Бэкон айтқан «Кітап – уақыт толқынымен қымбат 
қазынаны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізетін ой кемесі» деген тәмсіл бар. Рас 
екендігіне күмән жоқ. Бірақ сол қазынаның қымбат-арзандығы оны жазған 
автордың қалам қуатына қатысты екендігі тағы бар. Қазақ тіл ғылымында сон-
дай қымбат қазыналы ой кемесінің «капитандары» аз емес. Соның бірі  – фило-
логия ғылымының докторы, профессор Рақыш Әмір.

Әйел затының ең басты міндеті – ұрпақ өрбітіп, шаңырақтың жылуын сақтау. Осы 
ұстанымды ту еткен Меруерт Әділқызы Талғар ауданына қарасты Жаңалық ауылын-
да тұрады. 33 жастағы ананың бүгінде алты перзенті бар.
Шаңырақтың отағасы бес, ал отанасы тоғыз ағайынды отбасында тәрбиеленген. 
 Азамат үйдің үлкені болып, бәріне қамқорлық танытса, Меруерт бір шаңырақтың 
еркесі еді. Ерлі-зайыпты о бастан-ақ көпбалалы отбасы болуды армандаған. 
 Райымбек ауданының бозбаласы мен Кегеннің ерке аруы құрылыста жұмыс істеп 
жүріп танысқан. Олар құрған отауға биыл 13 жыл толды. Осы уақыт аралығында 
екі жас Ансара, Досымжан, Рахымжан, Кәусар, Мұхамеджан мен Рамазандай 
перзенттерінің ата-анасы атанып үлгерді.

Баланың қамы –  ұлттың бағы. Бұл 
– бабадан келе жатқан тәмсілдің 
маңыздысы. Сол бір өрелі сөзден 
өріс алған Текелі қаласындағы 
«АСПМК-519» ЖШС ұжымы 
қайырымдылық көмек ретінде 
жалғыз басты көп  балалы ана Назгүл 
Кужикееваға 4 бөлмелі үйдің кілтін 
табыстады. Мекеме басшысының 
орынбасары Константин Вологодский 
ұжымындағы азаматтарымен бірлесіп, 
салтанатты түрде үй құжаттарын да 
ендігі иесіне тапсырды.

ОҚУЛЫҚ 
ДЕҢГЕЙІНДЕГІ ЕҢБЕК

�ЙЕЛДЕН КАНДИДАТ ҰСЫНУ – 
АЙДЫ АСПАНҒА ШЫҒАРУ ЕМЕС

Саяси партиялар мен респуб ли-
калық деңгейдегі қоғамдық қоз ғалыстар 
Қазақстан Республика сының Президентін 
кезектен тыс сайлауға орай �з үміткерлерін 
атай бастағанда ең таңғалдырған шешімді 
«Ақ жол» партиясы қабылдады. Олар 
Қазақстан Республикасы Парламенті Мә-
жі лісіндегі �з депутаты  Дәния Мәдиқызы 
Еспаеваның атын атады. Оған сенім 
к�рсетті. Орталық сайлау комиссия сын-
дағы рәсімдерден �ткен соң кандидат бо-
луы үшін 120 мың адамның қолын жинап 
беру де – бұл партияға айтарлықтай қиын 
болмады. 

Осылайша «Ақ жол» бұған дейінгі 
бірнеше кезекті және кезексіз сайлау-
ларда кездеспеген тыңнан жол салды. 
Алғаш рет ең жоғары лауазымның саяси 
додасына әйел адамды қосты. Бұл нені 
аңғартады және кандидат мұндай сенімге 
қаншалықты лайықты? Осы мәселелерді 
талдап к�релік.

Қазақстан тәуелсіздік алған тұста оны 
қолдаған, �з ықпалын білдірген әлемдік 
саяси тұлғаның бірі Ұлыбританияның 
Премьер-министрі Маргарэт Тетчер бол-
ды. Қазір де ол елді әйел басқарып отыр. 
Германияда бірнеше сайлау бойынша 
тізгін Ангела Меркельдің қолында. Мұндай 
мысалды тізбектеу к�п уақыт алар, осымен 
тоқталық. 

[ р к е н и е т  ж о л ы н д а  ж ү р г е н ,  е ң 
дамыған елдер қатарында тұруға ұмтылған 
Қазақстанға гендерлік саясатта т�менгі 
орында қалуға болмайды. [йткені даму 
таразысына тек экономика тартылмайды. 
Ондағы �лшемдердің бірі – әйелдерге 
к�зқарас, олардың мемлекет ісіне еркін 
араласуына мүмкіндік беру.

Екіншіден, 2019 жылы 19 наурызда 
Қазақстан халқы да, әлем де күтпеген шешім 
қабылдап �зінің Президент қызметін 
тоқтатқан Тұңғыш Елбасы әйелдерге жол 
ашып, саясатта, экономикада оларды 
қолдау қажеттігін үнемі айтып отыр-
ды. Демек, Дәния Еспаеваны Қазақстан 
Республикасының Президенттігіне канди-

дат етіп ұсынып отырған «Ақ жол» партия-
сы ешқандай Айды аспанға шығарған жоқ, 
бар болғаны �ркениет жолын ұстанды, 
Елбасының �зі назар аударатын мәселені 
іс жүзіне асырды. 

ҚАРЖЫ САЛАСЫНЫҢ 
ЖАНАШЫРЫ

Дәния Мәдиқызы Еспаева – тәуелсіз 
Қазақстанның барлық даму жолының 
куәгері. Жай куәгер емес, осы даму ісіне 
жан-жақты үлес қосып келген тұлға.  

Естеріңізде болса, 2017 жылы Қазақстан 
Республикасы Парламенті Мәжілісінің 
депутаты  Дәния Еспаева Мәдениет және 
спорт министрінің атына депутаттық 
сұрау салған. Онда Бурабайдағы шаңғы 
трамплині Қазақстан үшін қаншалықты 
қажетін айқындап беруді талап етті. Бұл 
құрылыс бастапқы 2008 жылы 9 мил-
лиард теңгеге бағаланып, ал 2016 жылы 
жобаны толық аяқтау ел бюджетіне 38,5 
миллиардқа түсетіні анық болды. Одан 
кейінгі жылы әлгі 38,5 миллиардтың үстіне 
министрлік ел бюджетінен қосымша 23 
миллиард теңге сұрады.  

Міне, осы кезде депутат Еспаева атал-
мыш министрлікке орынды сауал тастады. 
Осынша қаржыны к�мейге құйып жатқан 
трамплин қаншалықты атақ пен абырой 
әкеледі? Қанша чемпион шығарады? 
Халық оның қаншалықты қызығын 
к�реді? @рі оның құны неге жыл сайын 
�се береді?

Б ұ л  с ұ р а у  с а л у  д е п у т а т  Д ә н и я 
 Ес паева ның мемлекет қаржысына  деген 
жанашырлығын байқатты.  Егер  ол 
 Президент болса, бюджеттің әр  тиыны 
есеппен жұмсалмақ. Бурабайдағы сияқты 
дарақылық тыйылмақ. @ркімнің ойы-
на не келсе соны істеуін, туыстары мен 
таныстарының мүддесі  үшін жалпы 
халыққа қажетсіз жобаларды тықпалауын, 
оны бюджет есебінен қаржыландыруды 
тоқтатады. Жаман ба? Ел қаржысына кел-
генде аяқты есеппен басу үшін Қазақстанға 
дәл осындай Президент қажет-ақ!

ШАҒЫН Ж�НЕ ОРТА 
БИЗНЕСТІҢ ҚОЛДАУШЫСЫ

Ақт�бе облысындағы бір емес бақандай 
үш банкті басқарған жылдары Дәния 
Мәдиқызы шағын және орта бизнес 
�кілдерімен қоян-қолтық жұмыс істеді. 
Бұл сала екінші деңгейдегі банктер арқылы 
қаржыландырылғаны белгілі.

Тұңғыш Елбасы еліміздің эконо-
микалық болашағы кәсіпкерлердің қан-
шалықты табысты жұмыс істеуіне тікелей 
қатысты деп әрбір алқалы басқосу сайын 
атап �тетін. Ондай жиындардың бір-
нешеуіне Дәния Еспаева да қатысқан. 
Сонда Тұңғыш Президенттің с�зін к�кейге 
түйген. 

Дәния басқарған екінші деңгейдегі 
банктер Ақт�бе �ңіріндегі мыңдаған жоба-
ларды қаржыландырды. Бірер рет үкіметтің 
мақсатты қаржысын б�лсе, к�бінесе не-

сиелер банктің �зінің капиталы арқылы 
б�лінетін. 

Осы тұста да Дәния табандылық та-
нытып келді. Жобаның қаншалықты 
қажет екендігі,  �зін қанша уақытта 
ақтайтындығы, құрылысқа берілген 
рұқсаттардың, оның ішінде жердің, табиғи 
ресурстарды игерудің заңдылықтары, 
тағы басқа толып жатқан мәселенің ба-
сын ашып алмай тұрып қисынсыз қаржы 
б�лмейтін. Содан болар талай филиал-
дарды, тіпті үлкен банктерді сорлатқан 
«қайтарылмайтын несие» деген қақпанға 
Дәния басқарған ұжымдар ешқашан түскен 
емес. Есесіне �ңір экономикасына үлес 
қосқан, жергілікті тұрғындар үшін жұмыс 
орны мен табыс к�зі болған, олардың 
белгілі бір тұрмыстық және әлеуметтік 
қажеттігіне жараған жүздеген шағын және 
орта бизнес нысандары іске қосылды. 

Осылайша бір облыстың ажарын 
ашқан Дәния Еспаева Президент болып 
бүкіл Қазақстандағы кәсіпкерліктің бағын 
жан дырса, барша халық игілігін к�рмей ме! 

ХАЛЫҚ ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ 
ҚАМҚОРЫ

Тағы бірде Қазақстан Республикасы 
Парламенті Мәжілісінің депутаты  Дәния 
Еспаева сол тұстағы Денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрінің атына 
депутаттық сауал жолдады. Онда балалар 
емханаларын ересектермен біріктірудің 
қаншалықты қажет болғанын түсіндіруді 

талап етті. Педиатор мамандығы бойын-
ш а  о қ ы т у д ы  н е г е  т о қ т а т қ а н д а р ы н 
сұрады. Ақыр аяғында мемлекеттік емдеу 
орындарындағы дәрігерлердің жалақысын 
к�теру керектігін к�лденең тартты.  

«Ақ жол» партиясының депутаты 
ретінде ол уақытының біразын келушілерді 
қабылдауға арнайды. Сонда сайлаушылар 
емханаларда бір дәрігерге қаралу үшін аяғы 
ауыр әйелдер де, емшектегі баласы барлар 
да, қарт кісілер мен жас балалар да кезекке 
тұратынын айтып, шағымданған. 

Сол сияқты қызметінен каникулға 
шық  қанда Ақт�бе облысында болып, 
ондағы халықтың тыныс-тіршілігімен 
таны сып келеді. Кездесулерде қарапайым 
халық тарапынан медицина саласындағы 
ол қылықтар туралы к�п естиді. Емханада 
халыққа қызмет к�рсететін дәрігерлер же-
тіс пейді. Мұның себебі – білікті дәрі герлер 
же кеменшік клиникаларға кетіп жатыр. Ал 
мем лекеттік емханаларда айлық аз. 

Дәния тағы бірде жолдаған депутаттық 
сауалында үкіметке әйелдер мәселесіне 
терең к�зқараспен қарауды ұсынды. 
Үй шаруасындағы әйелдерге де еңбек 
�тілін беру, жұмыс істейтін әйел-аналарға 
қосымша заңды жеңілдіктер қарастыру 
– Еспаеваның үнемі назарында. Алдағы 
уақытта Президент болуға қажетті дауыс 
жинап жатса, бұл мәселелер де түбегейлі 
шешімін табары даусыз.

торлар логика ғылымындағы ой, пікір 
ұғымдарының диффенициясын ажыра-
та қарау туралы ілімге сүйене отырып, 
«құрмалас с�йлем күрделі ойды емес, 
күрделі пікірді білдіретінін» дәйектейді;

- үшіншіден, құрмаластың салалас, 
сабақтас болуы тек грамматикалық 
ерек шелікке байланысты б�лініс емес, 
арнаулы коммуникативтік қызметке 
бейім делген синтаксистік тұлға ретінде 
бағаланады;

- т�ртіншіден, құрмалас с�йлем 
компоненттерін байланыстыратын амал-
дарды жіктеуде жаңа ұстаным ұсынады. 
Алдымен, барлық құрмаластарға ортақ 
универсал амалдар ретінде орын тәртібі, 
интонация, демеуліктерді талдай оты-
рып, салалас пен сабақтас құрмалас 
с�йлемдерді  байланыстырушы амал дар-
ды жеке-жеке қарастырады. Сабақтас-
тарды байланыстырушы тұлғалардың 
негізгі тұлғалар және үстеме тұлғалар деп 
б�ліп қарастырылуының �зі – аталған 
бірліктердің  функционалдық жүгін 
дұрыс ажырата білуден туған  жіктеліс;

- бесіншіден, құрмалас с�йлемдердің 
�зге авторларда айтыла бермейтін, 
коммуникативті,  функционалдық 
жаңа түрлері ұсынылады. Мысалы, 
жалғастық, айқындауыштық, объек-
тілік, теңдік қатынасты білдіретін, 
телінбе компонентті, экспрессивті, 
бино минативтік сипаттағы құрмаластар 
деген түрлері – ғалым ұсынған жаңа тұр-
патты классификация және мұның бәрі 
тіл жүйесінде бар, бірақ ғылыми талдауға 
түспей жүрген конструкциялар;

- алтыншыдан, функционалды 
грам матиканың «формадан мағы наға», 
«мағынадан формаға» ұста нымы не-
гізінде құрмаластардың функ ционал дық 
�рісі барынша мол ашылған. 

[ткен ғасырдағы қазақ тіл білі-
міндегі басты да басым бағыт ретінде 
құрылымдық лингвистика мойында-
лып, ғалымдардың дені осы салада 
қыруар еңбектер жасаса, профессор 
Р.@мір сол кезде тосындау санала-
тын коммуникативтік синтаксис са-
ласын түбегейлі зерттеу нысаны етіп, 
түркі  әлемінде де  осы бағыттағы 
алғашқы ғалымдардың бірі ретінде 
мойындалатындығын атап �ту ке-
рек. Расында да, �ткен ғасырдың 
тоқ саныншы жылдарына дейін ірі 
түрколог ғалымдардан бастап жеке-
ленген түркі тілдерін зерттеуші ғалым-
дардың дені құрылымдық синтаксис 
мәселелерімен айналысты. Жоғарыда 
аталған еңбектердің барлығы про-
фессор Р.@мірдің қазақ тіл білімінде 
коммуникативтік синтаксис ілімін 
қалыптастырушы ғалым екендігін 
дәйектейді.

Оқулық жалпы лингвистикалық 
ғылымның, қазақ тіл білімінің бүгінгі 
т е о р и я л ы қ  д ә р е ж е с і н ,  с о л а р д ы ң 
деректерін мол қамтып жоғары оқу 
орнына лайық сапада жазылған. Орта 
мектеп мазмұны мен жоғары оқу орнына 
тән мазмұн сараланған әрі байланысып 
құралған. Жоғары оқу орындарының 
мұғалімдерін де, студенттерді де қанағат-
тандырады, қызықтырады.

Тыныштық ЕРМЕКОВА

Бақытты ана жас ғұмырын бала тәр-
биесі мен үй шаруасына арнағанына еш 
�кінбейді. Үйдің үлкендері кішілеріне 
қамқорлық танытып, әке-шешесіне 
қолғабыс етеді.

– [мірде барлығы біздің қиялымыз-
дағыдай бола бермейді. Күтпеген жерден 
қиындыққа тап болып, басымыздан бір 
қара бұлт арылмай қойғандай к�рінеді. 
Мұндай жағдайда ең бастысы – жаныңда 
қолдап, демеп жүретін жанның болғаны 
маңызды. К�бі: «[здерің пәтер жағалап 
жүргенде сонша баланы туып» деп айтқан. 
Бірақ бізге бұл соншалықты қиындық 
тудырған жоқ. @р баланың �з несібесі бар, 
– дейді Меруерт. 

 Жұбайы Азамат Шарынбаев отағасы 
ретінде отбасын қамтамасыз ету жо-
лында талмай еңбектеніп, балаларының 
болашағы үшін тер т�гуде. Күн ұзақ к�лік 
жүргізіп, бірде к�п, кейде аз қаражат тап-
са да, оны ұқсатып отыру отанасының 

Бұған дейін 7 баланың анасы жалдамалы 
үйде тұрып келген. Назгүл Амангелдіқызы 
– «Күміс алқа» иегері. Қазіргі уақытта бала 
күтіміне байланысты демалыста. Үлкен 
балалары – Айбол, Роман, @нел, Айбар 
мектеп қабырғасында оқиды.  Ал Бағдат 
пен @нуар балабақшада. Кішкентай қызы 
Инабат енді ғана еңбектеп жүр. Инабат 1 
жасқа толғаннан кейін, «Алтын алқаға» 
құжат тапсырады. Қазір мемлекеттік атау-
лы әлеуметтік к�мек есебінде 76492 теңге 
алып отыр.

Текелі қаласының әкімі Бақтияр 
[нербаев бұл қуанышты сәттің тағы да 
жал ғасын табуын тілеп, арнайы шашу 
шашты.

– Текелі қаласында 415 к�п балалы 

ТАЛАПШЫЛ ДЕПУТАТТАН – 
ТАБАНДЫ ПРЕЗИДЕНТКЕ!

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТТІГІНЕ КАНДИДАТ ДӘНИЯ МӘДИҚЫЗЫ ЕСПАЕВА 
ЕЛІМІЗДЕГІ ЕҢ ЖОҒАРЫ ЛАУАЗЫМҒА ӘЙЕЛДЕР АРАСЫНДА БІРІНШІ ҮМІТКЕР БОЛДЫ

Д.Еспаеваның сайлау қоры 
қаражатының есебінен төленді

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

ҚАМҚОРЛЫҚ

ШАҢЫРАҚ

Авторлар синтаксистік тұлғаларды 
құрылысына, коммуникативтік қыз-
метіне, даму, қалыптасу үстіндегі 
байланысқа түсу сипатына қарай топтап, 
жүйелеп к�рсете білген.

Синтаксистік тұлғалардың бәрі ком-
муни кативтік талаптардың сұранысымен 
туған. Олар формалдық құрылымдар, 
комму ни кативтік құрылымдар деп 
б�лінбейді .  Құры лымдар бірінші 
дәрежелі коммуни кативтік талаптарға 
жататындар және екінші дәрежелі 
коммуникативтік талаптарға жататындар 
болып екіге б�лінген. Бірінші дәрежелі 
коммуникативтік талаптарға байланыс-
ты құрылымдар екінші дәрежелі комму-
никативтік топқа негіз болғандығы 
дәлелді етіп к�рсетілген. Олай бо-
латын себебі: бірінші топқа қарасты 
құрылымдар пікірдің құрылысына 
сай құрылатындығы және қызметі 
хабарлау сұрау, бұйыру қызметінде 
жұмсалуға байланысты лебіз екені ата-
лады. Мұнымен қатар екінші дәрежедегі 
коммуникативтік топ бірінші дәрежедегі 
коммуникативтік топтың деривациясы 
екені де анық к�рсетілген.

Ғалымның ұзақ жылғы ұстаздық 
тәжірибесі мен кемел ғылыми қуатының 
тоғысқан тұсында дүниеге келген бұл 
еңбек, расында да, құрмалас с�йлем 
теориясының қазақ тіл  білімінде 
зерттеушілер назарынан тыс қалып кел-
ген, с�з болған күнде де құрылымдық 
синтаксис шеңберінен шыға алмай 
келген мәселелерді тұтастай с�йлеудің 
табиғи ортасы – коммуникативтік ор-
тада алып қарау нәтижесінде жасалған 
жаңа тұжырымдарымен ерекшеленеді. 
Ондай жаңалықтар деп т�мендегі 
мәселелерді атап к�рсетуге болады:

- біріншіден, құрмалас с�йлемнің 
конструктивтік бірлігі ретіне жай с�йлем 
типтес компоненттің танылуы. Бір 
қарағанда, құрмалас – жай с�йлемдерден 
қ ұ р а л а т ы н  с и н т а к с и с т і к  б і р л і к , 
оның жаңалығы қайсы деген ой тууы 
мүмкін. Авторлар к�рсеткен құрмалас 
компоненттері бұрын талданып жүрген 
құрылымдардан �згеше, жоғарыда атап 
�ткендей, с�йлеу тіліндегі құрмаластар 
да, оның компоненттері де құрылымдық 
жағынан да, функционалдық сапасы мен 
коммуникативтік потенциалы жағынан 
да айрықша болатынына жұртшылық 
назарын аударады;

- екіншіден, құрмалас с�йлемнің 
анықтамасы нақтыланады. Мектеп 
оқулықтарынан бастап зерттеулерге 
дейін «құрмалас с�йлемнің күрделі 
ойды білдіретіндігі» айтылып жүр. Ав-

Рақыш Сәтұлы – үнемі ізденіс 
үстінде жүретін ғалым. Оның дәлелі 
жарық к�рген еңбектерінің қай-
қайсысы да бұрыннан белгілі жайтты 
баяндауды мақсат етпейді. Қандай 
проблема к�терсе де, мәселеге бұрын 
ғылыми қауым назар аудара берме-
ген жаңа қырынан келіп, жалпы тіл 
біліміндегі коммуникативтік син-
таксистің озық жаңалықтарын қазақ 
тілінің т�л табиғатымен салыстыра, 
салғастыра зерделей қарау нәтижесінде 
терең теориялық тұжырымдар ұсынып, 
оны күнделікті қолда ныстағы, к�ркем 
әдебиеттегі халықтың ауызекі с�йлеу 
тілінің  мол да құнарлы материал-
дарымен дәйектейтін талдаулармен 
шегенді ой қорыту – Р.@мірдің ғылыми 
стиліндегі ешкімге ұқсай бермейтін 
т�л қолтаңбасы. @сіресе қызы  Жанар 
@міровамен бірлесе қазақ тілінің 
синтаксистік деңгейінің екі басты сала-
сына арнап жазған қос оқулығы («Жай 
с�йлем синтаксисі», екіншісі – «Қазіргі 
қазақ  тілі, құрмалас с�йлем жүйесі»), 
жұртшылық тарапынан оң бағаланып, 
ғылыми ортада  жоғары бағасын алды. 
«Қазіргі қазақ тілі, құрмалас  с�йлемдер 
жүйесі» атты оқулық 2016 жылы әл-
Фараби атындағы Қазақ  ұлттық  
университеті ғылыми кеңесінде үздік 
оқу басылымы деп  танылып, диплом 
және ақшалай сыйлықпен марапат-
талды.

Екі кітап та оқулық ретінде Білім 
және ғылым министрлігі тарапынан 
ресми түрде бекітілген. Оқулықтар 
қазақ тілі синтаксисінің фактологиялық 
базасын неғұрлым толық қамтып 
танытуға ұмтылған. Сондықтан син-
таксистік тұлғалардың құрылымдық, 
функционалдық жағынан сипаттары �те 
мол екені танылып, тілімізге риза етіп, 
сүйсіндіреді.

Оқулықтың студенттерді қазіргі 
 заман талабына сай теориялық танымға 
жетелеу мақсаты да к�ңілге қонымды. 
Синтаксистік тұлға, синтаксистік фор-
ма, синтаксистік семантика туралы 
ұғымдар нақты к�рініспен, нақты 
тұжырымдар  ретінде танытылады. 
Оқулық бұл мәселелер ж�ніндегі 
жалпы тіл білімінде қалыптасқан 
теориялық қағидаларды маман даярлау 
дәрежесіне қатыстыруға тырысқан. 
Бұл бағыт қазақ тілі мамандарының 
түрлі интернационалдық ортаға еркін 
түсуіне, түрлі ғылыми еңбектерді 
еркін игеруіне жол ашады. Қазақ тілі 
фактілерін еркін сарапқа түсіре алуға 
бейімдейді.

негізгі міндетіне айналған. Қанша жұмыс-
басты болса да, бос уақытын балаларына 
арнауды, отбасылық демалысты ұйым-
дастыруды, қыс қызықтары мен жаз кере-
ме тін к�рсетуді де ұмыт қалдырмайды 
отағасы. 

Азамат пен Меруерт Жаңалық ауылы-
нан жер алып, бала-шағасымен кірпішті 
�здері қолымен қалаған. Бүгінде берекелі 
отбасы сол ауылдың тұрғындарымен 
ағайындай тату-тәтті ғұмыр кешуде.

– Балаларым сабақтан кейінгі уақытта 
маған қолғабыс етеді. @келерінің қас-
қабағынан қаймығып, анасының бір ауыз 
с�зінен бойларын тіктеп жүрген бала-
пандарыма ризамын. Барлық танысымыз 
бен жақын-жуықтарымыз балалар дың 
татулығына таңданып, мектептегі ұс-
таздары тәртіптері мен сабақ үлгерім-
дерін мақтап-мадақтап отырады. Сондай 
кезде марқайып, керемет риза болып 
қаламын. Ата-ана үшін ең маңыздысы 

отбасы бар. Оның ішінде 170-і пәтерге 
тұрмыстық жағдайларына байланысты 
мұқтаждықта. Жалпы ресми кезекте тұрған 
55 к�п балалы отбасы бар. Соны ескере 
отырып, осыдан 2 апта бұрын қалалық 
мекеме басшыларын шақырып, жәрдем 
беруге арнайы қор құрдық. Сол қорға 
қазір қаражат жиналып жатыр. Соның 
ішінде «АСПМК-519» ЖШС �зінің ерек-
ше ықыласын танытып, бір отбасын 
қуантып отыр. Біз алдағы  уақытта осын-
дай азаматтардың қатары артады деген 
үлкен сенімдеміз, – деді қала әкімі Бақтияр 
@лтайұлы.

берген тәрбиеңнің текке кетпегені деп 
ойлаймын. Балаларымыздың алтауының 
мінезі алты түрлі, дегенмен бірін-бірі 
с�зсіз ұғады. Үлкен қызым суретті жақсы 
салады. Болашақта дизайнер боламын 
деп армандайды. Еркеліктері шектен 
шығып бара жатса, «@келеріңе мұндай 
қылық ұнамайды» деп бірден тәртіпке 
шақырамын, – дейді жүзі жылылыққа толы 
жас ана.

Балалары туралы әңгімелеген сәтте 
жанары шуаққа толып, ерекше нұрланып 
кететін кейіпкеріміз отбасының ырыс-
берекесі артып, несібесі молаюы үшін бала 
санына шектеу қоймау керек деп есептейді. 
Тіпті к�п балалы отбасы болған соң қалалы 
жерде пәтерге қабылдамайтындар да 
жиі кездеседі. Осындай қиыншылыққа 
қарамай, ұрпағының тәрбиесі жолында 
аянбай тер т�ккен асқар таудай әке мен 
батыр анаға мың алғыс! 

«@р бала шаңыраққа шексіз шаттық ала 
келеді. Адамдар к�ктемнің келуіне ерекше 
қуанып, керемет күй кешетіні сияқты, 
әр баланы жарық дүниеге әкелген сайын 
�мірімнің жаңа к�ктемін қарсы алғандай 
сезімде боламын» деген әсерлі с�зімен 
жанды жылытқан Азамат пен Меруерттің 
шаңырағына к�ктемдер келе бергей деп 
тілейміз.

Е. БАУЫРЖАНҚЫЗЫ
Алматы облысы

Жанарында жалын ойнаған балалар-
дың қылығына келген к�пшіліктің бәрі 
сүйсінді. [з шаңырақтарында емін-еркін 
ойнауға кіріскен бүлдіршіндердің әре кеті 
таңдай қақтырады. Анасы сыртқа шық-
қанда іні-қарындастарына бас-к�з болып 
қа латын Айдардың к�ңілі алып-ұшып тұр. 
Ар манының ақиқатқа айналғанына дән 
риза.

– Біздің енді �з үйіміз бар. Іні-қарын-
дас тарым да мәз. Мектепке де жақын. 
Бұ рынғыдай жиі-жиі үй ауыстырмаймыз. 
Анам ның да уайымы сейілетін болды. 
Осындай мереке сыйлаған ағаларға рақмет 
ай тамын. Бұл шын мәнінде біздің отбасыға 
үл кен к�мек болды, – дейді үйдің үлкен 
ұлы.

Иә, «бір қозы дүниеге келсе, бір түп 
жусан артық шығады» деп түсінген текті 
жұрттың бар тілегі – ұрпағының амандығы. 
Біз рухы �р, жүрегі жомарт халықпыз. 
Оған дәлел – осындай аузын ашса жүрегі 
к�рінетін азаматтар. Қайырымдылық 
жасауға асыққан жанға Құдай да жақ. Олай 
болса ел ішінде қолы ашық, мәрттіктің 
биігіне шыққан адамдар к�п болсын дегіміз 
келеді.

Мұхтар КҮМІСБЕК

Алматы облысы

Балалы үй – базар

Ана қуанышы
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Неге екенін қайдам, осы қатарға диірмен нің түрлері ретінде бір-
бірден ғана мысалдары бар, ұғым-түсініктері күмәнді от диірмен, 
тас диірмен дегендер де қосылыпты. Бұлар қандай диірмендер? 
Ешкім білмейді. Ешкім көрмеген.
Орфографиялық сөздікте тасжол, теміржол деген екеуі 
біріктіріліп жазылған да, қалған күре жол, қасқа жол, шойын жол 
дегендер онда бөлек жазылған. Ат жол, соқпақ жол дегендер 
орфографиялық сөздікте жоқ. 15 томдықта бұлардың (тек ат 
жол дегеннен басқаларының) бәрі де бар. Бәрі де сөздікке жеке-
жеке берілген. Бірақ олар бөлек жазылып, бірінші, екінші сөздері 
бойынша екі реттен алынған. Бізден сұраса, бұларды да бі рік тіріп 
жазған дұрыс дер едік. Себебі түсініксіз. 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор, 
Мемлекеттік сыйлықтың иегері

IV. ӘДЕБИ ТІЛІМІЗ 
қалыптасып болды ма? 

(Соңы. Басы �ткен сандарда)

Бұған дейін үш мақалам жарық к�рді. Тіл 
мәселесі – ортақ жауапкершілік, дегенмен, 
бірнеше н�мірінде мінбе бергені үшін «Ана 
тілі» газетінің ұжымына рақмет! Енді осы 
мақаламен ойымды қорытпақпын. Жалпы 15 
томдықтың ең үлкен кемшілігі – оның «Қазақ 
әдеби тілінің с�здігі» деп аталғандығында. 
Аты – әдеби тіл болғанымен, заты – әдеби 
тіл емес. Егер ол әдеби тілдің с�здігі бол-
са, оған жат-жұрттық с�здер, жергілікті 
с�здер, салааралық терминдер мен белгілі 
бір жазушыға ғана тән бірқолданым с�здер 
және ауызекі с�йлеу тіліне тән фонетикалық 
нұсқалар мен дүбара с�здер жапатармағай 
алынбас еді.

С�зік жасау – еріккеннің ермегі емес, 
ол – ғылым. Сонымен бірге ол – �нер. Кім 
ғылымды қадірлесе, кім �нерді құрметтесе, 
с�здік атаулыны сол адамдардың жасағаны 
абзал. Сондай-ақ түсіндірме с�здік жасау 
– техникалық жұмыс емес, тағы да айта-
мыз, ол – ғылым. Оны білімі толысқан 
нағыз ғалымдар ғана жасай алады. Ғалым 
болғанда да, қазақ тілінің бір ғана саласының, 
айталық, грамматиканың, синтаксистің 
немесе фонетиканың маманы емес, оның 
лексикология, семасиология, фразеология, 
стилистика, лексикография, этнолингвисти-
ка, т.б. салаларының бәрін терең меңгерген 
ғалым болуы шарт. 15 томдық ТС-те кет-
кен кемшіліктердің бір парасы – осындай 
білімді мамандардың болмағандығынан 
кеткен олқылықтар. Ал олқылықтарды �ткен 
мақалаларымызда да келтіргенбіз, тағы да 
тізіп к�релік. 

Қызылбас1 с�зіне «басқыншы, жау елдің 
аты» деген анықтама берілген. Қызылбас де-
ген қай ел? Кез келген «басқыншы, жау елді» 
қызылбас демейді. Сондықтан тарихи мәлімет 
бойынша, қызылбасқа – «ертедегі парсы, иран 
елі» деген анықтама берген дұрыс болады.

15 томдыққа маңғыста деген екі омоним 
алынған. Екеуі де етістік. Бірінші омонимге 
«аспай-саспай баппен қимылдау» деген, 
екінші омонимге «�ндіртіп істеу» деген 
анықтама берілген. «Аспай-саспай баппен 
қимылдау, �ндіртіп істеу» деген адамға тән 
әрекеттер. Мысалдардағы «аспай-саспай 
баппен қимылдаушылардың» бірі – түйе, 
екіншісі – жылқы. Ендеше, бұл анықтаманы 
«жайлап, маң-маң басу» деп берген ж�н емес 
пе еді. 

Ал екінші омонимнің анықтамасы 
(�ндіртіп істеу) мүлде қате. Мысалдары-
на қараңыз: «Маң-маң басқан сары атан 
Маңғыстап шығар �ріске (Махамбет). 
«Күңкенің ауылы маңғыстап мал �сірді 
(М.@уезов). Сонда сары атан «�ндіртіп істеп» 
�ріске шыға ма? Болмаса «�ндіртіп істеп», 
мал �сіре ме? Біздіңше, бұл с�здің бірінші 
омонимнен еш айырмашылығы жоқ. Бұған да 
«жайлап, біртіндеп» деген анықтама берілгені 
дұрыс. [йткені бұл с�з мәтінде үстеудің 
қызметін атқарып тұр.

Мәлі с�зіне «кез, уақыт, шама»  деген 
анықтама беріп, екі мысал келтірген. Бірінші 
мысалдағы мәлі с�зінің мағынасына қарағанда 
анықтамадағы «кез, уақыт» деген с�здер 
артық. Оның мағынасына «шама, шек» деген 
с�здер дәл келеді. Ал екінші мысалдағы мәлі 
с�зі – мүлде басқа с�з. Ол с�з – «обылыс 
 немесе аудан орталығы» деген жергілікті 
мәнге ие. Ендеше бұл с�з алдыңғы с�збен 
омоним болады.

Мойнақ деп аталатын екінші омоним с�з 
үш мағынаға б�лініпті. Соның үшіншісі «отқа 
т�зімді материалдардан жасалатын қымталған 
(?) ыдыс» делініпті. «Қымталған ыдыс» – ол 
қандай ыдыс? @детте әдеби тілде қымталу 
с�зі киімге, к�рпеге байланысты айтылмаушы 
ма еді? Мағынаға берілген мысал да қызық: 
«Мойнақ қатты отынды газдандыру, жоғары 
температурада күйдіру кезінде дистилля-
циялана...» деп, аяқталмай, түсініксіз күйде 
қалыпты. Оның үстіне анықтамадағы «жаса-
латын» деген с�зден кейін қойылуға тиісті үтір 
де қойылмаған.

Науша с�зіне 2 мағына беріпті: 1. Буыны 
қатпаған, �рімдей. 2. э к с п р .  Боқмұрын. 
Біздің ойымызша, екі мағына да дәл емес. 
 Науша деп – «буыны қатпаған, �рімдей 
 жасты» емес, «ашаң жүзді, бойшаң, сымбатты 
жасты» айтады. Осы тұрғыдан, науша жігітті 
боқмұрын деу – білместік.

Он бес томдыққа оқпана с�зі алынып, 
с�йл.  (с�йлеу) деген белгі қойылып, ол оқпан 
с�зіне сілтеніпті де, «Егемен Қазақстан» 
газетінен екі мысал алыныпты. Оқпан с�зінің 
мағынасы к�п: «ердің астыңғы жағындағы 
қуыс», «шұңқыр», «мылтықтың ұңғысы», 
«шахта қуысы», т.б. С�здіктегі оқпана 
бұлардың ешқайсысы да емес. Ол – «окоп» 
с�зінің қазақша баламасы. Оқпана с�зін 
қолданған, жазған адам, «Бұларың қалай? 
«Оқпана» с�зінің мағынасын ұқпапсыңдар 
ғой» деп, телефон соқты ма? @й, қайдам, мен 
білетін қазақ соға қоймаған болар.

Отқасалар с�зіне «жаңа түскен келіннің 
қайын жұртына (?) апаратын ілуі (?), кәде» 
деген анықтама берілген. Келін отқасаларды 
қайын жұртына емес, барған жерінің (елінің) 
үлкен үйлері есік-т�рін к�рсетуге шақырғанда 
апарады. Оны «ілу» деп атамайды. Ілу – 
құдандалы адамдардың бір-біріне сыйға 
беретін тарту-таралғысы.

Пайпақты деген с�зге «байпақты, шұл-
ғаулы» деген анықтама беріп, Ғ.Мүсі-
реповтен мысал келтіріліпті. Бұл – Қ@ТС-ке 
кіргізілетін с�з емес. Ол – типографиялық 
қате. @йтпесе, Ғабекеңнің байпақты дегеннің 
орнына «пайпақты» деп қолдануы мүмкін 
емес. Оның үстіне «шұлғау» с�зі «байпақ» 
с�зіне синоним бола алмайды. Екеуі б�лек-
б�лек екі заттың атауы.

15 томдық Қ@ТС-ке аймақтық с�здікте 
бар пітнә с�зі алынып, ол пітіне  с�зіне 
сілтеніпті. Ал пітіне с�зі екі мағынаға б�лініп: 
1. Зияндық, арамдық, қараниеттік. 2. Бүлік, 
лаң делінген. Екі мағынаның екеуі де, әсіресе 
2-ші мағына дұрыс емес. 

Аймақтық с�здікте бұлардан басқа пітене/
бітене (пысық, тыңғылықты), пітіні (айлакер, 
қу) деген тағы 2-3 с�з бар. Құдай оңдап, бұлар 
Қ@ТС-ке алынбапты. Алынғанда жоғарғы 
екі-үш мағынаның үстіне тағы екі-үш мағына 
қосылып, пітіне с�зінің мағына саны 5-6-ға 
жеткен болар еді.

Б і з д і  о й л а н д ы р а т ы н ы :  о с ы  н ұ с қ а 
с�здердің қай сысын с�здікке алуға болады? 
Қай мағы насы дұрыс? Ең дұрысы: пітіне 
с�зін с�зідікке алып, оған «арам, қараниет, 
пасық» деген анық тама жазылса, ең оңдысы 
сол болған болар еді. 

Сағанақ1 с�зіне «Аймақтық с�здіктен» 
алынған «керегенің жеке ұзын (?) таяғы 
(?)»  деген анықтама беріліпті .  Мүлде 
ұят. Сағанақ – керегенің «ұзыны» емес, 
керісінше, ең «қысқасы». «Таяқ» емес – 
«желісі». [здері жасап отырған с�здіктің 2-ші 
томының 671-бетіне қарамаса да, «Шаңырақ» 
энциклопедиясының 47-бетіне қарауға бола-
тын еді. Онда сағанақ – «кереге желісінің ең 
қысқасы» деп тайға таңба басқандай жазулы 
тұр. 

15 томдықтағы кейбір атау с�здерді, 
оларға берген анықтамаларды ұғыну да, түсіну 
де қиын. Мысалға салықшы с�зін алалық. 
С�здікші оны 2 мағынаға б�ліп, біріншісіне 
к�не. «сал жүргізуші, салшы» деген, екіншісіне 
жерг. «жатақ» деген анықтама беріпті. 

Алдымен айтарымыз, «сал жүргізуші» 
мен «жатақ» бір с�здің екі мағынасы бола 
алмайды. Олар омонимдік ұғымдар. Сондай-
ақ, қазақтың «сал жүргізушіні» «салықшы» 
деуі мүмкін емес. Ол еш қисынға келмейді. 
Мүмкін мысалдағы «салықшы» с�зі «қ» әрпі 
жаңылыс қосылып кеткен «салышы» с�зі 
шығар? Екінші мысалдағы «кедейлер байға 
салықшы болып қалатын» деген де миға 
қонбайды. [зі байдан к�лік алып, егін сала-
ды. С�йте отырып оның байға салық салуы 
қалай? Бұл жердегі «салықшы» с�зі мүмкін 
«салымшы» (бай к�лігін салды, кедей еңбегін 
салды) с�зінің қате жазылып кеткен түрі 
шығар?

Сылау с�зіне «сары буын (?) мен бел 
ауруын сипалап, уқалап емдеу» әдісі де-
ген анықтама беріп, қасына «былау» деген 
синонимді қосып қойыпты. Былауға қарасақ, 
оны бұлау дегенге сілтепті. Яғни мұның 
анықтамасы сол с�зде бар деген с�з. Амал 
жоқ, бұлауды да іздедік. Ол с�зге (бұлау) – 1. 
«Күннің, ыстық құмның, т.б. қызуы, ыстығы. 
2. Ауырған жерді ыстық бумен булайтын 
халық емі» деген анықтамалар берілген. Сон-
да анықтамадағы «сипалап, уқалап емдеу» 
дегеніміз қайда қалды? Оған «ыстық бумен 
булаудың» қандай қатысы бар?

Сондай-ақ сындыр с�зінің бірінші 
мағынасына «құлату» деген синонимді 
қосыпты. Құлаған нәрсенің бәрі сына бере 
ме?! Дәл осылар сияқты сыни с�зіне «сындар-
лы, сынай қараған» деген анықтама берілген. 
«Сынай қараған» тіркесінің мағынасы сыниға 
келеді. Ал сындарлының сыниға ешқандай 
қатысы жоқ (Сындарлы с�зінің мағыналарына 
қараңыз).

15 томдықта сыңаржақ с�зі 3 мағынаға 

шұңғыл ыдысты» қайыңның қабығынан 
жасағанды кім к�рген?!

Оны былай қойғанда, с�здік жасау-
шы ның айтуынша тобатай – темір ыдыс, 
топатай – ағаш ыдыс. Топатайдың бірінші 
мағынасы – «қабықтан жасалған кішкентай 
шұңғыл ыдыс», екінші мағынасы – «ағаш 
шелек», үшінші мағынасы – «темірден 
жасалған тоста ғанша»? Мұндай да ұғым-
түсінік, мұндай да мағыналар болады екен?! 
Тұрмыста топатай деп ішіне сүт, кілегей 
құятын шағын ыдысты айтады.

Он бес томдықта туырлық с�зіне «киіз 
үйдің түндігі мен үзігінің арасын қосатын 
(?), уықтың орта тұсынан керегенің басына 
дейін (?) жабатын киіз» деген анықтама 
берілген. Туырлықтың киіз екендігі рас, 
бірақ ол «киіз үйдің түндігі мен үзігінің 
арасын» қоспайды, қоса да алмайды. Егер 
анықтамада к�рсетілгендей, туырлық 
«уықтың орта тұсынан керегенің басына 
дейін жабатын» болса, онда уықтың жоғарғы 
жағын жабатын киізді не деп атайды? @лде 
киіз үйдің бұл тұсы жабылмай ашық тұра ма?

С.Мұқановтан алынған мысалды оқып 
к�ріңізші. Онда «туырлық – киіз үйдің 
т�менгі кереге жағын, үзік – уықтың үстін, 
түндік – шаңырақты жауып тұрады» деп, ап-
анық жазылған. Сонда анықтама беруші �зі 
келтірген мысалды �зі оқымаған ба?! 

Жарайды, с�здікші мысалды оқымады 
делік. Бірақ «туырлық дегеніміз не екен?» 
деп, ҚҰЭ-ға қарауға болады ғой. Онда 
«Туырлық – киіз үй жабдығы. Уықтың 
қарынан асырып, үзіктің етегін ала керегенің 
аяғына дейін жабады» делінген (ҚҰЭ, 8, 
519). 

Кейбір с�здерге берілген анықтаманы 
(мағынаны) түсіну оңайға соқпайды. Ал 
әлгі мағынаны нақтылайтын (растайтын) 
мысалды түсіну одан да қыйын. Мысалға 
тұлық с�зін алалық.

Тұлық с�зіне (мұны тұлықтас деп ата-
ушы еді ғой – Қ.Б.) «астық бастыратын 
4 не 6 қырлы тас құрал» деген анықтама 
беріп, оған «малта тас» деген с�зді синоним 
ретінде тіркеп қойыпты. Малта тас (бұл с�з 
орфографиялық с�здікте бірге жазылған) 
– тұлық емес, ол «ағынды судың әсерінен 
мұжылып, жұмырланып қалған майда тас» 
деген мағынадағы мүлде басқа с�з. 

Уәли с�зіне «әулие, қасиетті адам» деген 
анықтама берген. Уәли – жергілікті с�з. Ол 
– «аймақтың (бізше облыстың) басшысы; 
әкім» деген мағынада қолданылады.

алдыңғы жағында қанша жақтау болушы 
еді? Қанша жақтау болса да, айыл, жырым 
дегендер ердің алдыңғы жағында емес, бел ор-
тасында тұрады. Құйысқан ердің арт жағында 
болады. Шеттік – ердің екі қапталының 
артқы жағындағы тесікке байланған қайыс 
бау. Оған құйысқанның екі ұшы бекітіледі.

Шығыт деген с�зге «ұзатылған қыздың 
сиытқа (?) апаратын кимдері» деген анықтама 
беріліпті. Сиыт деген с�зді он бес томдықтың 
�зінен де, диалектологиялық с�здіктен де 
іздеп таба алмадық. Шамасы, ол т�лиелік 
(авторлық) с�з болуы мүмкін. 

Бір с�збен айтқанда, Қ@ТС-те с�з мағы-
на лары к�п жерде дұрыс айқындалмаған. 
Баса айта кететін нәрсе: Қ@ТС-те к�пмағы-
налы с�здер к�п. @рине, ол с�здердің �зі 
к�пмағыналы с�з болса, оған дау жоқ. Ал 
с�здің �зі к�пмағыналы болмаса да, ол 
к�пмағыналылыққа жеткізілсе, маған осында 
бір ұпия сыр жатқан сияқты болып к�рінеді.

Мәселен, к�пшілікке жақсы таныс жылқы 
с�зі бұл с�здікте 13 мағынаға б�лініп, оларға 
33 мысал беріліпті. Егер жасанды түрде 
б�лшек телінбесе, қанша ой жүгіртсек те, 
жылқы с�зінің мағынасы 3-4-тен аспайды. 

Қ@ТС-те мұндай к�пмағыналы с�здердің 
к�птігі соншалықты, тіпті оларды саралап 
шығудың да, санап шығудың да �зі үлкен 
жұмыс. Сондықтан олардың кейбіреулерін 
ғ а н а  т і з і п  к � р с е т к е н і м і з  ж � н  б о л а р 
(сызықшадан кейін тұрған цифр олардың 
мағыналарының санын к�рсетеді): әдемі, 
белгі с�здері – 12, адам, биік, �т – 11, бай-
ла1 – 10, арқа, бауыр1, бұтақ, бүркеме1, �ткіз 
– 9, ашулы, база, бүлін – 8, айнал, айналдыр, 
ауытқы, барлау, баспалдақ, биікте, биіктік, 
былай, қоржын, торла, т�гіл, ұшқын – 7, 
адал, айдар, айшық, ақау, алшақ, арда1, арқан, 
артықшылық, арыз, асау1, аяқ1, әдебиет, 
әдепті, әділ, әлсіз, әуен, бағдарлама, барла, 
бедер, бейнелеу, берекелі, би, борыш, б�лім1, 
буын, білімді, білімсіз, т�к, тышқан – 6, 
азамат, ақырзаман, алаң1, арық1, астау, 
атақ, әдеп, әділетсіз, әйтеуір әуезе, бағыт1, 
базар, басқару, бәсеке, бейне, бейнелі, билік2, 
биіктет, босаға, б�гет, бу, білім, қойыртпақ, 
тосап1, үкі, шабақта, шәрбат, шығу3 с�здері 5 
мағынаға б�лініпті. Ал 3-4 мағыналы с�здер 
тіптен к�п.

 Байқап отырған боларсыздар, біз бұл 
жерде негізінен А, @, Б әріптері бойынша ғана 
кейбір с�здерді ғана к�рсетіп отырмыз. Басқа 
әріптер бойынша да осылай тізіп беруімізге 
болады, бірақ оның қажеттілігі шамалы. 
Сондағы астын сызып тұрып айтпағымыз: 
15 томдықтағы атау с�здердің мағыналық 
ж а ғ ы н а н  ш а м а д а н  т ы с  б � л ш е к т е н і п 
кеткендігі. Бұл тәсіл – с�з мағынасының 
к�птігін дәлелдеу емес, тек мысалдарды 

жазылып, біріккен с�з ретінде алынуын 
құптай қою қиын. Мыс.: ақбидай, ақбұзаубас, 
ақдегелек, ақк�белек, ақк�де, ақләйлек, 
аққайың, аққарағай, аққоңырбас, ақмарал, 
ақтал, ақшағала, алақарға, бозбұйырғын, 
бозжусан, бозк�де, бозтал, жылыжүзді, 
зайсансексеуіл, зымырантасығыш, қараала, 
қараалқа, қараалма, қараандыз, қарабаялыш, 
қарадегелек,  қараләйлек,  қарашағала, 
қисықсызық,  сарыкүзен,  сарықараған, 
сарықарақат, шыныбалқыту, т.б.

Сондай-ақ, құрылым-құрылысы жағынан 
осылармен бірдей, сондықтан жазылулары 
да бірдей болуға тиісті тіркесті (күрделі) 
с�здердің біразы Қ@ТС-те біріктіріліп жа-
зылып, біразы онда б�лек жазылып алынған 
(кестеге қараңыз).

Біз бұл с�здердің бірдей жазылғанын 
құптаймыз. Ең дұрысы – мұндайлардың 
к�пшілігін біріктіріп жазған.

 Б�лек жазылғандардың қатарында ат 
�тпес, бас бармақ, к�к түйнек (ауру), кіндік 
шеше, қара қағаз, қисық т�с (түйе түрі), қызыл 
асық, мама ағаш, топан су дегендер де бар.

Теориялық тұрғыдан алғанда тұрақты 
тіркестердің (фразеологизмдердің) құрамына 
кірген с�здер б�лек жазылуға тиісті. Олар 
бейнелі, образды түрде, ауыспалы мағынада 
қолданылады. Ал мына т�менгілер сияқты 
бірқатар фразеологизмдер Қ@ТС-те бірік-
тіріліп жазылып, атау с�з ретінде алыныпты: 
ақк�ңіл, ақниет, алауыз, басбұзар, желаяқ, 
к�кбармақ, к�кмылжың, қарабет, қарақазан, 
қараниет, қаратаяқ, қумүйіз, сарыауыз (бала), 
сарыезу (жас), тікбақай, шуаяқ, т.б.

Бұл – әрине, тұрақты тіркестердің (фразео-
ло гизмдердің) табиғатын танымағандық деген 
с�з.

Бір типтес күрделі с�здердің біреулері 
Қ@ТС-те бар, екіншілері онда жоқ, біреулері 
бірге жазылған, екіншілері б�лек жазылған, 
т.с.с. Мәселен, Қ@ТС-те (15 томдықта) ақ аю, 
қоңыр аюлар – бар, ал қара аю – жоқ. Есесіне 
онда сары аю деген бар. [мірде сары аю бола-
ды дегенді біз естіген емеспіз. Аққайың қазақ 
тілінің орфографиялық с�дігіне сай бірге 
жазылған. Онда жоқ қотыр қайың тіркесі – 
с�здікте б�лек жазылған. Ал қызыл қайың 15 
томдыққа енбей қалған.

Сондай-ақ, қазақ тілінің орфографиялық 
с�здігінде б�лек жазылғандықтан азу тіс, 
ақыл тіс, ит тіс, күрек тіс, қасқа тіс, сүт 
тіс, ұрыс тіс дегендер мен ауыз омыртқа, бел 
омыртқа, мойын омыртқа дегендер Қ@ТС-
те де б�лек жазылып, әрқайсысы бірінші, 
екінші с�здері бойынша екі реттен алынған. 
Біз болсақ, бұл с�здерді біріктіріп жазған 
болар едік. [йткені олар жеке-жеке тіс пен 
омыртқалардың аттарын білдіріп тұр.

Ал орфографиялық с�здікте бірге жазыл-

ған будиірмен, желдиірмен, қолдиірмен, 
судиірмен дегендерді жоғарғыларға керісінше, 
диірменнің түрлері ретінде б�лек жазып, 
с�здікке тіркес ретінде алған ж�н. 15 томдықта 
бұлардың ішіндегі будиірмен, қолдиірмен деген 
екеуі біріктіріліп жазылып бір рет алыныпты 
да, диірмен с�зіне барғанда олардың бәрі 
б�лек жазылып, тіркес ретінде екінші рет 
алынған. Бір с�збен айтқанда, бір типтес 
с�здердің жазылуы орфографиялық с�здік 
пен Қ@ТС-те шым-шытырық.

Неге екенін қайдам, осы қатарға диірмен-
нің түрлері ретінде бір-бірден ғана мысалдары 
бар, ұғым-түсініктері күмәнді от диірмен, 
тас диірмен дегендер де қосылыпты. Бұлар 
қандай диірмендер? Ешкім білмейді. Ешкім 
к�рмеген.

Орфографиялық с�здікте тасжол, 
теміржол деген екеуі біріктіріліп жазылған 
да, қалған күре жол, қасқа жол, шойын жол де-
гендер онда б�лек жазылған. Ат жол, соқпақ 
жол дегендер орфографиялық с�здікте жоқ. 
15 томдықта бұлардың (тек ат жол дегеннен 
басқаларының) бәрі де бар. Бәрі де с�здікке 
жеке-жеке берілген. Бірақ олар б�лек жазы-
лып, бірінші, екінші с�здері бойынша екі рет-
тен алынған. Бізден сұраса, бұларды да бі рік-
тіріп жазған дұрыс дер едік. Себебі түсініксіз. 

Б ұ л  а й т ы л ғ а н д а р д а н  ш ы ғ а т ы н 
қорытынды: біріншіден, 15 томдықты 
жасаушылар әр уақыт �здері  жасаған 
орфографиялық с�здікке бағына бермеген. 
Екіншіден, жоғарыда біз с�з еткен бір тек-
тес с�здер екі с�здікте де әртүрлі жазылып, 
әртүрлі алынған. Оған дәлелдерді жоғарыда 
келтірдік. 

Осы жерде қазақ тілі орфографиялық 
с�здігіне және біз с�з етіп отырған Қ@ТС-
ке қатысы бар бір нәрсеге ерекше тоқтала 
кеткіміз келеді. Ол – қараағаш, сарыағаш 
дегендер сияқты екі с�здің бірігуі кезінде 
түбірлер жігінде қатар тұрып қалған екі 
дауыс ты дыбыстың жазылуы туралы мәселе. 
С�здіктерге сол қатар тұрған екі дауысты 
дыбыстың екеуін де қалдырамыз ба, жоқ, 
біреуін түсіріп, тек бір-ақ дауыстымен жаза-
мыз ба?

«Қазақ тілі орфографиясының негізгі 
ережелерінде»: «Бір с�з ішінде екі дауысты 
дыбыс қатар тұрмайды. Қатар тұра қалса, 
алдыңғысы түсіп қалады, мысалы, алты+ау 
емес – алтау, екі+еу емес – екеу, Молдаах-
мет емес – Молдахмет, Торыайғыров емес – 
Торайғыров» т.б. деп к�рсетілген.

Осы заңдылық Қ@ТС-те қалай сақталған? 
Бұған жауап беру үшін алдымен бұл 

мәселені қазақ орфографиялық с�здігі қалай 
шешкендігіне тоқталалық.

«Қазақ тілі орфографиялық с�здігінде» 
(2007 ж.) мұндай с�здердің алтатар, алтаяқ, 
батаяқ, батоқыр, саптаяқ, сарауру деген ал-
тауынан басқаларының бәрі екі дауыстымен 
жазылған. Соның салдары болу керек, Қ@ТС-
те қараағаш, қараот, қара�кпе, қара�лең, 
қара�рік, �ліара, �ліет, сарыағаш, сарыандыз, 
шыныаяқ дегендер екі дауыстымен жазылып, 
с�здікте бір-ақ рет алынса, алтаяқ//алтыаяқ, 
батаяқ//батааяқ, мұздаяқ//мұздыаяқ, 
саптаяқ//саптыаяқ, сарағаш//сарыағаш, 
сарандыз//сарыандыз, саралақаз//сарыалақаз, 
сарсу//сарысу, шынаяқ//шыныаяқ дегендер 
бірде бір дауыстымен, бірде екі дауыстымен 
жазылып, с�здікке екі реттен алынған.

Осы жерде басын ашып, айта кетелік: 
Түсіндірме с�здіктердің сапалы-сапасыз 
болып шығуы «Қазақ тілі орфографиялық 
с�здігінің» сапасына да тікелей байланысты. 

Бір с�з екі түрлі жазылып, екі жерге 
алыну – бұлармен ғана бітпейді. Мына 
т�менгі күрделі с�здер мен тұрақты тіркестер 
де Қ@ТС-те екі түрлі жазылып, екі жер-
ге алынған: бақталастыр//бақ таластыр, 
білтешам//білте шам, еркектіс//еркек тіс, 
к�кшыбын//к�к шыбын, қарала//қара ала, 
қарақаптал//қара қаптал, қараорман//қара 
орман, қарасу//қара су, қаратаяқ//қара таяқ, 
қаратерек//қара терек, қарашақаз//қараша 
қаз, қарашұбар//қара шұбар, қисықсызық//
қисық сызық, қолшығыр//қол шығыр, қумүйіз//
қу мүйіз, самырсынқұс//самырсын құс, са-
рыала//сары ала, сарыалақаз//сарыала қаз, 
тай�гіз//тай �гіз, темірошақ//темір ошақ, 
ұзынтұра//ұзын тұра, үштоғыз//үш тоғыз, 
шыбынқағар//шыбын қағар, т.б.

Сонда деймін-ау, с�здерді біріктіріп 
жазсақ – бір с�з, б�лек жазсаң – екінші 
с�з бола ма? Жоқ, әлде, елді алдау үшін, 10 
томдықтың к�лемін 15 томдыққа жеткізу үшін 
әдейі істелген айла-тәсіл ме? Мүмкін екеуі де 
емес, с�здік жасаушылардың білімсіздігі не-
месе немқұрайдылығы болар?

Ж а с ы р а т ы н ы  ж о қ ,  ж а з у д а ғ ы  а л а -
қ ұ л а л ы қ т а р ғ а  т е к  о р ф о г р а ф и я л ы қ , 
түсіндірмелі с�здіктерді түзушілер ғана емес, 
сонымен бірге, белгілі дәрежеде біздің жазу-
шыларымыз бен жұрналистеріміз де кінәлі. 
Олардың к�пшілігі (әрине, бәрі емес) с�здерді 
қалай жазғысы келсе, солай жаза салады 
(мыс., қақы/құқы/хақы, шахар/шаһар/шақар, 
т.б.). «Орфографиялық с�здік деген бар еді 
ғой, соған қарайын» дейтін жазушылар мен 
жұрналистерді сирек кездестіресіз. Соның 
салдарынан бір с�зді әркім әртүрлі жаза 
береді. Жоғарғы мысалдар мәтінде солай 
әртүрлі жазылған болу керек. Біздің с�здік 
түзушілер оларды ойланбастан солай ала бер-
ген болу керек.

С�здердің бірге немесе б�лек жазылуында 
үлкен мән бар. Бірге жазылса, ол – бір с�з. 
Бір нәрсенің (заттың, сынның, қимылдың, 
т.б.) атын білдіреді. Ал б�лек жазылса, ол – 
с�з тіркесі, яғни түрлік атау. Түрлік атауды 
құрайтын с�здердің арасында лексикалық, 
грамматикалық, синтаксистік байланыс 
болады.

Жоғарыда айтылғандардай былықтарды 
қалай түсінуге болады? «Сауатсыздық» дейміз 
бе, жоқ, әлде «білместік» дейміз бе?! Мүмкін 
тіліміздің нормаға түспегендігі шығар?

Қалай болған күнде де егер қазақ тілі 
шын мәнінде «дамыған», «нормаланған» тіл 
болса, онда біздің екі тілдік с�здіктерімізде 
бұл сияқты кемшіліктер болмаған болар еді.

Біз әртүрлі с�здіктерден мысалдар келтіре 
отырып жоғарыда к�рсетілген және мұнда 
к�рсетілмеген кемшіліктерді түзетіп, қазақ 
тілінің бүкіл лексикалық қорын саралап, 
жүйелеп, нормаға түсіру, оларды әдеби тіл 
қалпына келтіру бір-екі кісінің қолынан келе 
бермейді. Ол – академик, корреспондент-
мүше, доктор, кандидат деген атақтары мен 
ғылыми дәрежелері бар тіл мамандары мол 
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 
институтының ғылыми қызметкерлері жабы-
лып істейтін іс.

киім. Тайжақының етегі қысқа болады. Кейде 
жең де салынбайды. Ал ішіктің етегі суықтан 
қорғану үшін ұзын болады. 

Томдықтардағы кейбір анықтаманы он 
рет оқысаң да түсінбейсің. Мысалы, тармақ1 

с�зінің 5-ші мағынасына қараңыз: 5. и н ф . 
Құрамына каталог (?) және оның барлық ішкі 
каталогтары (?) кіретін каталогтар (?) 
бұтағының б�лшегі. 

Тепеле с�зіне «басым түсу» деген анық-
тама беріліпті. Бұл анықтама тепеле деген 
с�здің мағынасы емес. Ол – мысал мәтінінің 
мазмұнына берілген анықтама. [йткені 
тілімізде тепеле деген с�з жоқ. «Үсті-үстіне 
ұру» деген мағынадағы т&пе, т&пеле деген 
с�здер бар. Тепеле – «т�пеле» с�зінің қате 
жазылған немесе қате қолданылған нұсқасы. 

Кейбір с�здерге берілген анықтаманы 
оқығанда т�беңнен бір шелек суық су құйып 
жібергендей сілейіп, есеңгіреп, тұрып 
қаласың. Ары ойлайсың, бері ойлайсың, 
бәрібір ешнәрсе түсінбейсің. Мысалға тоба-
тай, топатай с�здерін алалық. Тобатай с�зі 
топатайға сілтеніпті. Топатайға «қайыңның 
қабығынан жасалған, жолға алып жүретін 
кішкентей шұңғыл ыдыс» деген анықтама 
берген. О заман да, бұ заман, «кішкентай 

келеді. Ең дұрысы: «Ашу кернеу, ыза буу» 
десе, жетіп жатар еді.

Шандырла с�зіне «Шанду, шешілместей 
етіп таңу» деген анықтама берілген. Мүлде 
қате ұғым. Мысалына қараңыз. Шандыр деп 
жергілікті жерде шапайылды айтады. Ендеше, 
шандырла – «шанду» емес, «шапайыл етіп 
тарту».

Шанышқақ3 с�зіне «сиырда болатын 
ауру» делінген. Ол – ауру емес, сиыр малын 
шағатын қанатты жәндік. 

Шары2 с�зіне «шарқыштану» деген 
анықтама берілген. Анықтама түсінікті болу 
керек. Ал мына анықтама түсініксіз. Себебі 
ондай с�з тілімізде жоқ. Болса, бұл с�з 15 
томдыққа кірер еді ғой.

Шенегіш с�зіне «сынап-мінеп, сын 
айтқыш» деген анықтама берілген. Ал мыса-
лы «жер шенегіш Сотников» деп тұр. Сонда 
Сотников жерді сынап-мінеп жүр ме? Жер 
шенегіш деп қазақ топографты айтады. Ол 
жерді �лшейді, картаға түсіреді.

Алты омонимнің біріншісі – шеттік1 
с�зіне «ердің алдыңғы жақтауларындағы (?) 
айыл, жырым, құйысқан байланатын қайыс 
баулық» деген анықтама берілген. С�здікші 
«жақтаулары» деп нені айтып отыр? Ердің 

к�птеп алып, с�здіктің к�лемін ұлғайтудың 
амалы ғана.

15 томдықта мұндай «ұзын» анықтамалар-
дың саны әжептеуір. Сондықтан ондай 
анық тамасы бар с�здерді бізге бұл жерде де 
тек тізіп қана к�рсетуге тура келеді. Олар 
(жақша ішінде анықтаманың қанша жолдан 
тұратындығы к�рсетілген): наушаруадай әділ 
(20), құрбан айт (14), мәді (12), орда (12), той 
(12), >зірет Сұлтан (11), қонақасы (11), қорын 
үй (11), к�к қошқар (11), сары2 (11), ұжым (10), 
бопсалаушылық (9), кепілағаш (9), нашар (9), 
сауын2 (9), үкі (9), бата (8), б�ртпе4 (8), мах-
шар (8), шоғыр (8), әйел теңдігі (7), барымта 
(7), ыждағат (7), дастарқан (6), к�тер (6), 
жауапкершілік (5), т.б.

СGЗДІКТЕРДЕГІ 
СGЗДЕРДІҢ ЖАЗЫЛУЫ

 «Қазақ әдеби тілінің с�зігінде» қара тал, 
қара терек, тас ошақ деген сияқты атаулар 
б�лек жазылып алыныпты. Түрлік атаулар 
болғандықтан бұлардың б�лек жазылуын біз 
дұрыс деп есептейміз. Олай болса, осылардан 
ешқандай айырмашылықтары жоқ мына 
т�менгі с�здердің 15 томдықта біріктіріліп 

Бірге жазылғандар Бөлек жазылғандар
Ашішек, соқырішек
аяқтабақ, ортатабақ
бесбұрыш, үшбұрыш
бесқару, бессайыс
беторамал, қолорамал
жанқалта
жұлдызқұрт,жұмырқұрт, қылқұрт
зеңгібаба, шопаната
иіссабын
қолқырықтық
қосжүзік
құлынжарғақ
орамалтастамақ
тасжол, теміржол
үшқұлақ

Ащы ішек, көтен ішек, тоқ ішек
бас табақ
төрт бұрыш
бес жақсы
тер орамал
төс қалта
буылтық құрт, жалпақ құрт
жылқышы ата, шекшек ата
жұпар сабын
электр қырықтық
құйма жүзік
себіл тон
орамал жүгіртпек
шойын жол
төрт құлақ

б�лініпті. Үшеуіне де Ж.Аймауытовтан бір-
бір мысал берген. Оның бірінші мағынасы – 
«жалғыз, жарым» деп к�рсетілген. Қай қазақ 
«жалғыз, жарым» деген ұғымды сыңаржақ 
с�зімен беруші еді. Бұл с�здің «бірбеткей», 
«сыңар езу» деген жалғыз-ақ мағынасы бар 
емес пе?

Сырбаз1 с�зінің екінші мағынасына 
«жолжұмыр» деген с�зді тіркеп қойыпты. 
Қазақ тілінде мұндай с�з жоқ. Сырмақ с�зінің 
екінші мағынасына «ішіне мақта салып, сы-
рып істелген шапан» деген анықтама берілген. 
Сырмақ қайда? Шапан қайда? «Сырмақ» пен 
«шапан» бір с�здің қалай екі мағынасы бола 
алады?

Анықтамалардағы кейбір қателер салақ-
тықтан, олақтықтан және ізденбегендіктен 
ғана емес, сонымен бірге, оның біразы 
с�здікті жасаушылардың �мірді жақсы таны-
мағандығынан, тәжірибелерінің аздығынан, 
с�з мағыналарын білмегендіктерінен болатын 
сияқты. Оған дәлел к�п. Солардың бірі – 
тайжақы с�зіне берілген анықтама. С�здік 
түзуші оған «тай, құлын, құралай терісінен 
тіккен ішік (?)» деген анықтама берген. 
Осындағы «ішік» с�зі бәрін бүлдіріп тұр. 

Ішік деп – әдетте мал, аң терісінің жүнін 
ішіне қаратып, сыртын (терісін) матамен 
тыстаған қыстық жылы киімді айтады. Ал 
тайжақы – тай, құлын терілерінің жүнін 
сыртына қаратып, киімнің артқы бойына 
оның жалын келтіріп тіккен сәнді, әдемі 

Урбанизация деген атауды абаттандыруға 
сілтепті .  Абаттандыру – абаттандыр 
етістігінің қимыл атауы болғандықтан ол 
с�зге емес, абаттандыр с�зіне қарадық. 
Оған «Тіршілік ортасын халық тұрмысына 
оңтайластыру, гүлдендіру» деп анықтама 
беріліпті. Бұл ұғымның «урбанизацияға» 
ешқандай қатысы жоқ.

Уілдірік с�зіне «қамыс сияқты �сімдік-
тердің басындағы ұлпасы, майда шашағы» 
деген анықтама берілген. Анықтама дәл емес. 
Қамыстың басын (с�здікшінің тілімен айтсақ 
«шашағын») үлпек немесе үпелек деп атайды. 
Үлдірік (уілдірік емес) – қамыс сабағының 
ішінде болатын ақ түсті, жұп-жұқа зат. Ол 
кейде уілдір немесе жұқалтыр деп те аталы-
нып жүр. Орысшасы – плёнка.

Үшкірлік с�зіне «сүйірлік, ұшқырлық» 
деген анықтама беріліпті. «Сүйірлік» дегенін 
дұрыс делік. Ал «ұшқырлыққа» жол болсын. 
«Ұшқырлық» с�зі «сүйірлікке» синоним бола 
алмайды.

Шамырқан етістігіне «сілкіну, күш жию, 
шамырқану (?), ашулану» деп анықтама 
беріліпті. «Ашулану» деген с�зден басқасы 
шамырқан с�зінің мағынасына жақындап 
тұрған жоқ. «Шамырқанып шабуылға шықты» 
деп берілген мысалды «сілкініп, күш жиып, 
шабуылға шықты» деп ұғамыз ба? Шамырқан 
с�зіне «шамырқану» деп �зін-�зі қайталап 
анықтама беруге бола ма екен? Онда мәтінді 
«шамырқанып шамырқанды» деп айтуға тура 
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«ОЛЖАС – 
ӘЛЕМ АДАМЫ»

БАЙЛАНЫС 
НЫҒАЯ БЕРЕДІ

Қайраткер есімі – ел жадында

ҚАЖЕТТІЛІК ТУҒЫЗУ –  
ТИІМДІ ЖОЛ

Мемлекеттік тілдің тағдыры 
әр қазақты толғантады. Оның 
мәселесі тәуелсіздік алып, 
еңсемізді енді көтере бастаған 
кезде басталған. Өйткені саяси, 
экономикалық, рухани дағдарыс 
халықты қатты күйзелткен бола-
тын. Бірақ тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлының 
болашаққа сенім артып, батыл 
реформаларын өмірге енгізуінің 
нәтижесінде жыл өткен сайын 
тұрмыс жақсарып, ел өмірінде 
кездескен қиындықтардан жолы-
мызды тазалауға мүмкіндік жасап, 
Қазақ елінің әлемдегі даңқы 
асқақтады.

Қазақ ғылымы мен әдебиетінде өзіндік 
орны бар белгілі қоғам қайраткері, ғалым 
Мұхтар Арын тірі болғанда үстіміздегі 
жылдың мамыр айында 83 жасқа 
толар еді.  Мұхтар Ғалиұлы Арын есімі 
Ақтөбе жұртшылығына жақсы таныс. 
Көзі тірісінде ҚазКСР Жоғарғы Кеңесінің 
депутаты болған, бірнеше жыл Ақтөбе 
педагогикалық институтының ректоры 
қызметін атқарған ардақты азаматтың 
артында қалдырған рухани мұрасы өте 
көп. 

КЕЗДЕСУ

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде халқымыздың 
зиялы тұлғасы, мемлекет және қоғам қайраткері, 
Қазақстанның Халық жазушысы, к&рнекті ақын, 
Қазақстанның Еңбек Ері Олжас Сүлейменовтың 
шығармашылығы мен &мір жолына арналған «Олжас – 
әлем адамы» арнайы іс-шарасы ұйымдастырылды.

Негізінен ауыл балалары оқитын университетте 
тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында 2004 
жылдан бері «Олжас Сүлейменов атындағы әлеуметтік-
гуманитарлық білім беру және тәрбие институты» жұмыс 
істейді. Қайраткер тұлға осында оқитын ауылдан шыққан 
студенттермен жиі кездесіп, әртүрлі мәдени-к�пшілік, 
спорттық шараларға қатысып тұрады. 

Студенттермен кездесулерде к�рнекті ақын әдебиет 
пен мәдениет, ұлттық патриотизм мен бейбітшілік 
мә селесі, еліміздің экологиялық проблемалары және 
жоғары оқу орындарының халықаралық білім кеңістігіне 
кіруі туралы пайымдауларымен пікір алмасып отырады. 

Биыл да Олжас Омарұлы �зінің атымен аталатын 
институтқа келіп, университеттегі әр ұлттың жастарынан 
құралған сдуденттік «Достық» ассамблеясы мүшелерімен 
кездесіп, руханият тақырыбында әңгіме �рбітіп, пікір 
алмасты. [нерлі жастар Олжекеңнің �леңдерін әр 
ұлттың тілінде оқып, шығармаларынан композициялық 
к�ріністер ұсынып, батасын алды.

Биыл университеттегі «Олжас Сүлейменов атындағы 
әлеуметтік-гуманитарлық тәрбие, білім беру инсти-
тутына» 15 жыл толып отыр. Осы уақыт аралығында 
институт к�птеген рухани, мәдени, спорттық шаралар 
�ткізіп келеді. Соның бірі – жыл сайын, дәстүрлі түрде 
ұйымдастырылатын ардагер командалар арасындағы 
халықаралық волейбол турнирі. Бұл жарыстарға 
Олжекең �зі де қатысып, жастарға үлгі к�рсетіп 
келеді. Осы іс-шарадан кейін университетіміздің 
Спорт кешенінде �ткен турнирдің салтанатты ашылу 
рәсімінде «Олжас және оның командасы» атты деректі 
фото, құжаттарға негізделген арнайы альбом-кітаптың 
таныстырылымы болды. Бұл кітапта біз 13-інші рет 
�ткізіліп отырған ардагер волейболшылар турнирінің 
осы уақытқа дейін жеткен жетістіктері мен әр кездердегі 
жарыстардың сәттері бейнеленген.

Шығармашылық кездесуден кейін университеттің 
Спорт кешенінде дәстүрлі «Олжас Сүлейменов жүлдесі» 
үшін волейболдан ардагер командалар арасында 
ХIII Халықаралық турнир тартысты �тті. Турнирді 
ұйымдастырушы – университет ректоры, академик 
Тілектес Есполов. 

Олжекеңнің қол добы – волейбол ойынына 
құмарлығын дүйім жұрт жақсы біледі. Ақын студенттер 
арасында салауатты �мір салтының үлгісі де болуда. Оның 
бастауымен университетте ардагерлердің командасы 
құрылып, басқа оқу орындары мен мекемелердің коман-
даларымен кездесулер �ткізу дәстүрге айналған. 

Биылғы турнирге «Ташкент» ([збекстан), «Спартак» 
(Қырғызстан), «Ардагер» (Түркістан облысы), «Арда-
гер» (Жамбыл облысы), «Номад» (Нұрсұлтан қаласы), 
«Жетісу» (Талдықорған қаласы), «Байқоңыр-Қызылорда» 
(Қазақстан-Ресей), Еуразия технология университеті мен 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің ардагер волей-
болшылар командалары қатысты. 

М.БОТАБЕКОВ

1989 жылы республикада «Қазақ 
тілі» қоғамы құрылып, тіл жанашыр-
ла рының құрылтай жарғысы қа-
былданды. Үлкен жиынның шеші-
мімен әр облыста «Қазақ тілі» қо-
ғам дары жоғары оқу орындарынан 
бастау алу керектігі айтылған. Осыған 
б а й л а н ы с т ы  А т ы р а у  о б л ы с т ы қ 
қазақ тілі қоғамы сол кездегі Гурьев 
педагогикалық институтының ба-
засында құрылып, т�рағасы болып 
сайланған едім. Ол кезде тіл мәселесіне 
қатысты сең әлі қозғала қойған жоқ 
еді. Дегенмен, тіл тағдырын ойлап, 
тісін қайрап жүрген азаматтар бар 
екен. Солардың басын біріктіріп, пре-
зидиум құрдық. Профессор Құсекен 
Шәукенов, «Атырау» газетінің сол 
кездегі редакторы Теңдік Жауыров, 
журналист Исатай Балмағамбетов, 
педагог Жәмила Хасанова, Мәлік 
Оңғалиев, Сабыр Ұзақбаев, Халел 
Сағын, Ұлықпан Базарғалиев, ақын 
Гүлнар Шәмшиева және т.б. мүше 
болды. Алғаш рет тіл жанашырлары 
тобы ұйымдасып, барлық аудандарда, 
мекемелерде «Қазақ тілі» қоғамының 
ұйымдары құрыла бастады. Жанашыр-
лар тобына институт оқытушылары, 
газет, радио тілшілері, заңгерлер, 
дәрігерлер, әртүрлі мекемелердің ел-
жанды азаматтары енді. Олар уақыт-
пен есептеспеді. Барлық іске білек 
сы бана кірісті.  Жұмысымыздың 
басы балабақшалардан басталды. 
Себебі ана тілін жолға қоюды бүлдір-
шіндерді тәрбиелейтін мекемелерден 
бастауды ж�н к�рдік. Ол кезде облыс 
орталығында бір ғана қазақ бала-
бақшасы болды. Сондықтан орыс-
ша тәрбиелейтін балабақшалардың 
әрбіреуінен бір-бір қазақ тобын ашу-
ды алға қойып, мектепке дейінгі 
тәрбие беретін мекемелерді араладық. 
Ондағы ата-аналармен жиналыс 
�ткізілді. Ата-аналар тілегі қалалық, 
облыстық оқу орындарының алды-
на қойылды. С�йтіп, «Қазақ тілі» 
қоғамының президиумы, яғни тіл жа-
нашылар тобы 1989 жылдың күз-қыс 
айларында қара балшықты тізеден 
кешіп жүріп, жұмыстан тыс кешкі 
мезгілдерде балалар мекемелерін ара-
лап ата-аналармен сұхбат, мәжілістер 
�ткізді. Оларға небір д�кейлер қыр 
к�рсетті, «қазақ тілі құрыған тіл, оны-
мен балаларымыз ешқандай білім ала 
алмайды» деп дауласқандар да бол-
ды. Алайда қайсар жандар �здерінің 
діттеген мақсаттарына жетіп, ондаған 
балабақшаларда қазақша тәрбие 
беретін бір-бір топ аштырды. Бұл 
жұмыстар 1990 жылға дейінгі жеңістің 
басы болатын. 

1990-91 оқу жылындағы үлкен 
мәселе – орыс мектептерінде қазақ 
сыныптарын ашу болды. Үйінің 
қасындағы мектепте қазақ сынып-
тары жоқ болғандықтан, баласын 
қазақша оқуға бере алмай жүрген 

Салтанатты жиында университет рек-
торы Бауыржан Ердембеков  құттықтау с�з 
с�йледі. «Біз ғылыми кеңестің шешімімен 
Ақт�бедегі университет ғимараттарына 
тұлғалардың есімін беру мәселесін 
қарастырған болатынбыз. [здеріңізге 
белгілі, бұған дейін Гришин к�шесіндегі 
ғимаратқа Нұрпейіс Байғанин есімін бер-
сек, Тургенев к�шесіндегі ғимарат  Бекежан 
Сүлейменов есімін иеленді. Бүгін, міне, 
бас ғимаратты Ақт�бе педагогикалық 
институтының ректоры қызметін атқарған 
Мұхтар Арын есімімен атауды ж�н к�рдік» 
деді.   

«Ғалым атындағы ғимараттың ашылуы 
– нағыз ғылымды дәріптеген ұстаздың 
бүгінгі студенттерге қалдырған мұрасын 
насихаттау, еңбектерін таныта отырып, 
дәріптеу деп білеміз. Білім бұлағынан 
сусындап, Ақт�бе педагогикалық инсти-
тутын қалыптастырып, әрбір шәкipттi 
�зінің баласындай тәрбиелеген ғалым-

Алматыдағы «Атакент» к&рме кешенінде Қытай тауарларының 17-
ші к&рмесі &тті. Шараның ашылу рәсімінде қос елдің мемлекеттік 
құрылымдағы &кілдері конференция &ткізді. 
Конференцияда Қазақстан мен Қытай мемлекеттерінің сауда-
экономикалық қарым-қатынастары, алдағы уақытта орнататын 
байланыстар мен жобалар жайында талқыланды. Басқосуда Қытай 
Халық  Республикасының Алматыдағы бас консулы Чжан Вэй басты 
баяндаманы жасады. Чжан Вэй екі ел қарым-қатынасының бүгінгі 
жетістіктеріне тоқталды.

«Атакент» к�рме кешенінде Қытай Халық  Республикасының 
Ганьсу, Чжэцзян, Шаньси, Анхуэй, Нинься, СУАР және тағы да басқа 
к�птеген провинциялардың 300-ге жуық компаниялары �з �німдерін 
к�рерменге ұсынды. Дәстүрлі к�рмеге айналған бұл шара отандық 
кәсіпкерлерге тауарлардың сапасын, тұрақты баға мен ҚХР-ның 
жаңа технологияны жасаудағы жетістіктерімен танысуға мол үлесін 
қосатыны с�зсіз. К�рмеге қатысушылар саны жылдан-жылға артып 
келеді, мұнда орталық және оңтүстік-шығыс қытай компаниялары да 
қатысуда. Жалпы экспорттан басқа, ҚХР �кілдері қазақстандық азық-
түлік �німдері мен киізіне қызығушылық танытты.

ҚХР-дың құрылғанына биыл 70 жыл толады. Қазақстанмен 
дипломатиялық қатынас орнағанына 27 жыл толып отыр. Ширек 
ғасырдан астам уақытта екі елдің қарым-қатынасы біртіндеп жоғары 
деңгейге к�теріліп келе жатыр. Нақтырақ айтқанда, инфрақұрылым, 
индустрия, жаңа технология саласында, сонымен қатар мәдениет 
саласын дағы ынтымақтастық та жаңа деңгейде. Екі ел арасына 
дәнекер болатын мәдени қарым-қатынаспен қоса, ақпараттық бай-
ланыстар да �ріс алған. Қазақстандағы Қытай тауарларының к�рмесі 
Қытай мен Қазақстан арасындағы әріптестікті сауда-экономикалық, 
инвестициялық, ғылым мен техникалық,  мәдени және тағы басқа да 
салаларда дамытуға арналған. 

Нұрлан ҚҰМАР

ТАҒЗЫМКӨРМЕ

ұстазға деген құрметпен жасалған дүние. 
Осында жиналғандар мен �з басым дарын-
ды ғалыммен қызметтес болғанымызды 
мақтан тұтамыз» деді  ардагер-ұстаз 
 Константин Цхай.

Салтанатты жиынға ғалымның к�зін 
к�ріп, тәлімін алған шәкірттері мен жол-
дастары қатысты. Жиналғандар «Мұхтар 
Арынның мәңгілік асқары» тақыры бындағы 
д�ңгелек үстелде бас қосты. Сонымен қатар 
бұл шарада Мұхтар Ғалиұлының зайыбы 
Райхан Бердіқо жақызы, ұлы Ерлан Арын 
мен ардагер ұстаз Абылай Жортабайұлы  
ыстық ілтипаттарын білдіріп, ізгі тілектерін 

жеткізді. Онда Райхан Бердіқожақызы: 
«Мұхаң �те парасатты, зерделі кісі болатын. 
Ол үлкенге де, кішіге де тірек бола білді. 
Ел қамын, ұрпақ туралы ойлайтын. Ақт�бе 
�ңірі жұртшылығына, зиялы қауымына 
ризамын. Мұхтардың еңбегін елеп, ескеріп, 
осындай үлкен шаралар ұйымдастырып 
жатыр. Оның әріптестері мен шәкірттері 
үлгілі, биіктерден к�рініп жүргеніне қуанып 
отырамын. Мұхаң қазақ жастарының 
�нерлі, �негелі, білімді, тәрбиелі азамат 
болғандығын қалады. Сондықтан жастары-
мыз сол үрдістен шыға білсе екен деймін» 
деді.

Сондай-ақ Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Ерлан Мұхтарұлы:  
«Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік универси-
тетінің оқу ғимаратына әкемнің есімі бе-
ріліп отыр. Бұл, оның ұрпақтары, біз үшін 
үлкен мәртебе.  Мені бұл жерде адамды 
еңбегіне қарай бағалайтын жандардың 
к�птігі қуантып отыр. Қарапайым халыққа, 
жалпы елге еткен еңбектің ескерусіз 
қалмайтынының дәлелі осы болса керек. 
@кеміздің атын ардақтап жатқан Ақт�бе 
жұртшылығы мен университет ұжымына 
алғыс айтамын»  деген тілегін жеткізді.  

Жиынға қатысқан ардагер журналист 
Идош Асқар Мұхтар Арын туралы тебірене 
с�йледі. Оның Ақт�бе �ңіріне сіңірген 
еңбегі орасан зор екенін, сондықтан ол 
қалың бұқараның құрметі мен алғысына ие 
болып, елі сүйген азамат ретінде мәңгі есте 
қалатынын айтты. 

Шарада университет ректоры Бауыржан 
Ердембеков Ақт�бе қаласындағы М.Арын 
атындағы Қарғалы орта мектебінің дирек-
торы Жасұлан Жанайдаровты Алғыс хат-
пен марапаттаса, сол мектептің 11-сынып 
оқушысы, жас ақын Нұрсерік Тәуекеловке 
Құдайберген Жұбанов  атындағы білім 
грантын табыстады. Сондай-ақ қос та-
рап басшылары Қарғалы орта мектебінде 
Ақт�бе �ңірлік мемлекеттік университеті 
кафедрасының филиалын ашу туралы 
екіжақты келісімге қол қойды. 

Сандуғаш БАЙҒҰЛҚЫЗЫ
АҚТ[БЕ

нұсқауы мен тіл туралы заңдар қажет 
екенін дәлелдеді. Қабылданған бағ-
дарламалардың жүзеге асырылуы 
�гіз аяң болса да, тіліміздің бола-
шағына жағымды әсері болды. Бір 
кездегі бағдарламалар бойынша об-
лыстар кезең-кезеңімен қазақ тіліне 
к�шу мәселесін кезекке қойғанымен, 
оның орындалуына ешқандай мән 
берілмесе де, халықтың қопарылысы 
тоқтаған жоқ, қазақ балабақшалары 
мен қазақ мектептері к�бейе берді, 
намысы барлар балаларына ұлттық 
тәрбие беруді басты мақсат етті. 
С�йтіп, жылдар бойына діңгегіне 
балта шабылғанмен, тамыры аман 
қалған қазақ тілі бәйтерегі бұтақтарын 
жіберіп, жапырақ жайды. 

Елбасымыз әр Жолдауында, басқа 
да басқосуларда тілді тұғырына қон-
дыру туралы айтудан талған емес. 
Тұңғыш Президент: «Қазақ пен 
қазақ қазақша с�йлессін» деп бастап, 

болатын. Республикалық газет тіл-
шісімен болған сұхбатында т�раға 
бағдарлама туралы жан-жақты сыни 
талқылау Жамбыл, Атырау облыс-
тарында болғандығын атап �тіпті. 
Осы жиналыста біз де с�йлеген едік. 
Республика бойынша мемлекеттік 
тілдің жағдайы мәз емес екендігін, 
қазақ тілін киім мен тамаққа жарымай 
жүрген, есік босағасында тұрған жетім 
балаға теңеп, болашақта бұл баланы 
киіндіріп-ішіндіріп, құрметтеп т�рге 
шығару керектігі ж�нінде айтылып 
еді. [з облысымыздың газеттері бұл 
с�зді дұрыс түсініп, баспас�з бетінде 
мән бере жариялаған екен. Ал «Вре-
мя» атты республикалық газет тілшісі 
біздің бұл айтқанымызды келемеж 
еткендей, мақаласының атын «Про-
фессор показывал язык» деп атап-
ты. Осы газет бетіндегі мақалада 
айтыл ған с�зге ғаламторда 36 адам 
пікір білдірген екен. К�з жүгіртсек, 

«Алшы» шығармашылық бірлестігі 
мен академик З.Қабдол атындағы 
ғылыми-зерттеу орталығы болып, 
З.Қабдол атындағы қордың т�рағасы, 
Махамбет жырларын орыс тіліне 
аударған аудармашы Бекет Қарашин 
басшылық жасады. Аталған игі 
бастаманың басты мақсаты – қазақ 
тілін білмейтіндерді қазақ тілінде 
с�йлей білуге,  ән салуға, спек-
такльде ойнауға, айтысқа қатысуға 
ұмтылдыру, оларға ана тіліміздің 
құдіретін сезіндіру. 

 «Тілдерді қолдану мен дамытудың 
2011-2020 жылдарға арналған мем ле-
кеттік бағдарламасының» жұмысы, 
меніңше, халыққа қозғау салды. 
Елба сының с�зі барлық тұрғындарға 
заң ретінде қабылданды, әрбір ұлт 
�кілі оны �з жүрегінің үніндей се-
зінді. @йтпейінше, бағдарламаның 
мақ сатына жетуі қиын еді. Ұлан-
ғайыр жұмыстар, тілді оқыту мен 

Қадыр ЖҮСІП, 
филология ғылымының докторы, 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау 
мемлекеттік университетінің профессоры 

ата-аналардың тілегі осылайша орын-
далды. Бұл да үлкен қиыншылықпен 
шешілген мәселе еді.  Сонымен, 
Гурьев қаласындағы барлық орыс 
мектептері бір жылда аралас мектеп-
тер болып шыға келді.

Одан кейін аудандарда, барлық 
мекемелерде «Қазақ тілі» қоғамдарын 
құру жоспары тұрды. 1990 жылдың 
қаңтарынан бастап, жан-жақта жина-
лыстар �ткізілді. Кедергілер туындап 
жатқан мекемелерге барып, қоғамды 
құрып, басшыларын тағайындап, 
активтерін сайлап кететін болдық. 

Жігерлі топтың мүшесі, кейіннен 
денсаулық сақтау облыстық басқар-
ма сының бастығы болып келген 
 Халел Сағын (қазір астанада тұрады) 
кабинетіне Исатай мен Махамбеттің 
суреттерін іліп, мекеме қабырғаларын 
ақын жырларынан үзінділермен 
безендірді. Заңгер Сабыр Ұзақбаев 
болса тіл мәселесіне қатысты пробле-
маларды облыс, қала басшыларына 
батыл айта білді. Ол қалалық «Қазақ 
тілі» қоғамын басқарды. Тілге к�з 
жұмып қараған қала мекемелерінің 
басшыларынан ісқағаздарының 
қазақ тілінде жүргізілуін талап етіп, 
орындамағандарын қоғам прези-
диумының мәжілісінде талқылады. 

Мемлекеттік тілді �з тұғырына 
қондыруда «Қазақ тілі» қоғамы 
жанашырларының жұмыстарына 
қолдау болмады. Керісінше «Қалада 
ұлтшылдық үгіт-насихат жұмысын 
таратып жүр» деп жала жапқандар, 
�сек-аяң таратушылар да болды. 
Бірақ намысқа мінген жігіттер алған 
бетінен қайтпады. 1990 жылдың ма-
мыр айында «Қазақ тілі» қоғамының 
пленумында жаңа басшы сайланды. 
Ол біз бастаған жұмысты әрі қарай 
жалғастырды. Ал біраз жыл істегеннен 
кейін қоғам жұмысын тоқтатып, ко-
митет боп қайта құрылды. 

«Қазақ тілі» қоғамындағы атқа-
рыл ған істер мемлекеттік тілдің с�н-
ген шырағын жағу үшін түк нәти-
жесі жоқ жиналыстар мен форум-
дар емес, қолдап жұмыс істеу және 
бас шылардың тіл туралы батыл 

орыстілді қазақтардың намысына 
әсер ете с�йлесе, жылдар �те келе: 
«Қа зақ станның әрбір тұрғыны бір-
бірі мен қазақша с�йлессін» деген та-
лап қойды. [зі де к�пшілік жағдайда 
қа зақша с�йлеп, үкімет басшылығына 
да, министрлерге де, әкімдерге де үлгі 
к�рсетті. 

Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік 
тіл ж�ніндегі к�п тапсырмаларының 
бірі етіп 2007 жылдың 20 тамызында 
Қазақстан Халқы Ассамблеясының 
XIII сессиясында былай деген бо-
латын: «Барша қазақстандықтарды 
біріктірудің басты факторы болып 
табылатын қазақ тілінің одан әрі 
дамуы үшін барлық күш-жігерімізді 
салуымыз керек. Сонымен бірге 
елімізде тұратын барлық халықтардың 
�кілдері ана тілдерінде еркін с�йлей, 
оқи алуына, оны дамытуға қолайлы 
жағдай тудыру қажет». Президент 
республикалық т ілдерді  дамы-
ту ко митетіне 2010 жылдан 2020 
жылға дейін тілдері дамытуға бай-
ла нысты бағдарлама жасауды тап-
сырған болатын. Бағдарлама бойын-
ша, алдағы онжылдықтан кейін қа-
зақстандықтардың 95%-ы, ал мектеп 
оқушылары 100% қазақша с�йлеуі 
керек. Жоспар орындалса, нұр үстіне 
нұр, Қазақстан мемлекеттік тіл ба-
ғытында АҚШ, Ресей, Жапония, 
Қытай, Франция, Германия, Италия, 
Англия, Испания сияқты дамыған 
елдердің қатарына жетер еді. 

«Тілдерді қолдану мен дамы ту-
дың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемле кеттік бағдарламасы» респуб ли-
каның барлық облыстарында дерлік 
талқыланды. Атырау облысының 
зиялы қауым �кілдері де тыс қалмады. 
Мемлекеттік тілді дамытуға бай-
ланысты ойларын ортаға салды 
және бағдарлама туралы пікірлерін 
білдірді. Республиканың тілдерді да-
мыту комитетінің т�рағасы  Бауыржан 
Омарұлы бағдарлама ж�нінде та-
маша баяндама жасап, үгіт-түсінік 
жұмысын жүргізді. Зиялы қауым 
бағдарлама туралы белсенді с�йлеп, 
бірқатар сын ескертпелер де айтқан 

бәрінде де қазақ тіліне қарсылық 
білдірілген.  Біреулерінде орыс 
тілінің зор екенін, қазақ тілі бәрібір 
болашағы жоқ, зорлардың табанының 
астында қалатынын, мемлекеттік 
тілді к�теру керектігі туралы босқа 
шалап шайқамау керек екенін ай-
тыпты. Алайда қазақтың «Ит үреді, 
керуен к�шеді» деген мақалы бар. 
Қазақ тіліне жасалған қоқан-лоқыдан 
ешқашан қорықпауымыз керек. 

Атырау облысында мемлекеттік 
тілді �ркендетуге мүмкіндік мол 
екендігін 1999 жылы облысқа әкім 
болып келген И.Тасмағамбетов 
дәлелдеп берді. Бұған облысымыздың 
қазақ тілінде с�йлейтін халқының 
к�птігі дәлел. [ңір әкімдері барлық 
жиналыстардың қазақ тілінде �туін 
талап етті, �здері қазақ тілінде с�йлеп, 
мемлекеттік тілде баяндама жаса-
ды. Басшылық облыстық тілдерді 
дамыту басқармасының есебін тың-
дап, кемшіліктерін к�рсетіп, нұс-
қаулар беріп отырды. Облыстық тіл 
басқармасы да жұмысын жоспар-
лы түрде жүргізіп, аймақ бойын-
ша к�ркемс�з оқушылардың кон-
курсын, тілге байланысты басқа да 
к�птеген шараларды �ткізді. Басқарма 
мекемелердің ісқағаздарын қазақ 
тілінде жүргізілуін, қалаларда аудан 
орталықтарында жарнамалардың 
мемлекеттік тілде жазылуын талап 
етеді, тексереді, ұсыныстар жасайды.

Тағы бір жұмыс к�ңілге қуаныш 
ұялатты. Академик Зейнолла Қабдол 
атындағы қордың ұйымдастыруымен 
2010 жыл бойына «Мен қазақша 
білемін» атты �зге ұлт �кілдерінің кон-
курсы к�пұлтты аудандардан бастап, 
Атырау қаласында жалғастырылды. 
Жүйелі жүргізілетін бұл байқау – 
конкурс бірнеше жылды қамтиды. 
Қордың игі бастамасын барлық 
мекемелер қолдады. @ртүрлі ұлт 
�кілдері қазақ тілінде с�йлеуге жап-
пай жарысқа түсті. Бұл мемлекеттік 
тілді игеруге деген жалпы қозғалыс 
Атырауда жаңа бағдарламаны жүзеге 
асырудың үлкен жолы болды. Бұл 
жұмыстың басы-қасында облыстық 

үйрету әдіс-тәсілдерінің алуан түрлі 
оқулықтары, құралдар жарияланды. 
Дегенмен, үгіт-насихат жұмыстарын 
жүргізуге арналған жиналыстардың, 
конференциялардың қажеті  аз. 
Тәжірибе ғана, тілді үйретуді мін-
деттеу, тілді үйретудің қажеттілігіне 
к�з жеткізу ғана істі алға бастырады. 

«Қазақстанның барлық тұр ғын-
дары мемлекеттік тілде с�йлессін» 
деген заң болса деп ойлаймын. Егер 
осындай заң шықса, ешкім бұра тар-
тып, тіл үйренуден бас тарта алмайды. 
Мемлекеттік тілді меңгертуде Аты-
рау, Маңғыстау, Ақт�бе, Қызылорда, 
Ж а м б ы л ,  О ң т ү с т і к  Қ а з а қ с т а н , 
Талдықорған облыстары салмақ 
түсірмейді. Ал Батыс Қазақстан, 
Қостанай, Павлодар, Петропавл, 
Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, 
Ш ы ғ ы с  Қ а з а қ с т а н  о б л ы с т а р ы , 
Ақмола облысы мен Астана, Алма-
ты қалаларының тұрғындары к�п 
ұйымдастыру жұмыстарын қажет 
ететіні с�зсіз. Жоғарыда аталған 
қазақтары к�п облыстарға қара-
ғанда, кейінгі аталған облыстар мен 
қалаларға тіл үйретудің тәсілдері 
�згеше болуы керек. 

Баспас�з беттерінде, теледидар 
мен радиода, ғаламторда қазақ тілінде 
және орыс тілдерінде мемлекеттік 
тілді үйретудің және үйренудің жаппай 
қозғалысы толастамағаны ж�н. Мем-
лекет тарапынан барлық орыс тілді 
газеттер мен журналдарға қазақ тілін 
үйрену туралы насихат хабарларын 
үнемі жариялап отыруды талап ету 
керек. @йтпесе, орыс басылымдары 
мемлекеттік тілді үйретуді үгіттеуден 
бойларын аулақ салуда. Мемлекет 
басқару аппаратының адамдары-
нан газеттерінің жұмысын үздіксіз 
бақылап отыруға әдейі б�лімдер 
ашылса, құба-құп болар еді. 

Республиканың әрбір тұрғыны 
�зін Қазақстанның патриоты екенін 
сезініп, мемлекеттік тілді үйренуге 
талпынып, �з ұлтының �кілдерін, ба-
лаларын, ағайын-тумаларын мемле-
кет тілін білуге үгіттеуі арқылы �зінің 
патриоттығын дәлелдеуі тиіс. 
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ANA TILIҚ А З А Қ  Ә Л Е М І :  Б О Л А Ш А Қ
Шетелде оқып келген жастар қайда жүр? «Болашақ» бағдарламасы 
түлектерінің елге нақ қандай пайдасы тиіп жатыр? «Ана тілі» газеті 
Ұлыбританиядағы Қазақстан PhD Қауымдастығымен бірлесе отырып, 
«Қазақ әлемі: Болашақ» атты жаңа жобаны қолға алды. Қазақстан 
PhD Қауымдастығы – бүгінгі таңдағы қазақстандық ғалымдардың 
шетелдегі аса ірі бірлестігі, оған Ұлыбритания мен Ирландияның ең 
озық университеттерінде білім алып жатқан докторанттар мүше. 
Қазіргі кезде бұл қауымдастық түрлі сала бойынша оқып жүрген 
82 докторанттың басын қосып отыр. Оның ішінде медицина, 
қаржы және инвестиция, гидрология, химия, биология, ге-
нетика, физика, экономика, математика, IT, бизнес басқару 
сияқты мамандық иелері бар. Докторанттардың 85 пайызы – 
халықаралық «Болашақ» стипендиясының иегерлері, қалғаны 
– британ жоғары оқу орындарының грантын жеңіп алған. Олар 
Шелл, Мишлен сияқты ірі индустриалдық компаниялардың 
инвестициялары есебінен Ұлыбританияның өндірісіне арналған 
зерттеулер жасаумен айналысады. 
Жоба аясында шетелде оқып, ғылыммен айналысып жүрген 
жастармен тілдесеміз. Олардың әрқайсысы өзінің ғылыми 
жобасы, зерттеп жүрген мәселесі, ел дамуын көздеген идеяла-
ры, мазалайтын ойлары туралы баяндайды. Сонымен, жаңа 
айдардың алғашқы қонағы – жас ғалым Халида Әжіғұлова. 

Халида туралы к&п нәрсе айтуға бо-
лады. Ол – заңгер және құқық қор ғаушы. 
Адам құқықтарын қорғау, заң үстемдігі 
және Қазақстандағы ғылымды дамытуға 
лайық және қолайлы жағдай жасау – 
оның басты мақсаттарының бірі. Халида 
Ұлыбританиядағы Лестер университетінің 
халықаралық құқық бойын ша  доктор 
дәрежесін алған.  Оксфорд универси-
тетінің құқық магистрі, Британ жоғары 
білім Академиясының мүшесі. «Deloitte» 
компаниясының салық заңгері, БҰҰ-
ның заң кеңесшісі, Қазақстан және Бри-
тан университеттерінде заң бойынша 
дәріс оқыған, Қазақстандағы Novalex 
заң фирмасының негізін қалағандардың 
бірі. Нидерландыдағы Босқындар және 
к&ші-қон туралы құқық бойынша су-
дьялар халықаралық қауымдастығы-
ның, Ұлыбританиядағы Заңгер ғалымдар, 
�леуметтік-құқықтық ғылымдар қауым-
дастықтарының мүшесі... Тізе берсек 
атқарған ісі, атқармақ ісі, идеясы к&п. 
Онысы к&зінен-ақ байқалады. Жанып 
тұр... Соған қарамастан қарапайым. Gте 
сыпайы.

Біз бейсенбі күні кездесеміз деп 
келіскенбіз. Алайда Халиданың аяқ асты-
нан астанаға барып-қайтуы керек болып, 
бір күнге шегердік.  Онда да сыпайылық 
сақтап, шұғыл шаруасы шығып қалғанын 
ескертіп, хабарлама жіберіпті. �йтпесе, 
сұхбатқа келіскен күні хабарласқаныңда 
бір жаққа кетіп бара жатқанын ай-
тып, телефонды тастай салатындар да 
бар... Жә, келіскен күні, келіскен жерге 
уақытынан сәл ертерек бардым. Халида 
туралы мәліметтерге тағы бір к&з жүгіртіп, 
жобасы туралы, тағы не сұрауға болаты-
нын да пысықтап алмақпын. Кешігетінін 
ескерткен хабарлама келді. Жолда екен. 
Күн жауынды. Ал мұндай ауа райын-
да Алматыда к&лік кептелісі дегеніңіз 
ушығып кетеді. Кофеханаға әр кірген 
адамға елеңдеп отырмын. Халидамен 
хабарлама алмасқаным болмаса, осыған 
дейін к&рген адамым емес. Бірақ кірген 
бойда таныдым. Gңі жылы. Аспан түстес 
к&здері күлімдеп тұрады екен. Амандастық. 
Оның елге оралғанына к&п болмапты. 
«Биологиялық сағатым бейімделе алмай 
жатыр, тайм-менеджментімді жүйелей 
алмай жүрмін» дейді &зі күлімдеп. Даяшыға 
зімбір қосылған шайға тапсырыс беріп, 
әңгімемізге кірістік. Негізгі тақырыбымыз 
– Халиданың қолға алған Global Village 
School жобасы...

– Еліміздегі білім жүйесі туралы к�п 
ойланамын, – деп бастады әңгімесін ол. 
– Бізге білім беру жүйесін �згерту керек. 
Балалар мектепке қуана баратындай, 
сабағын ықыласпен оқитындай болса 
деймін. Неге? Себебі қазір, �кінішке 
қарай, бұл салада жағымсыз жаңалықтар 
к�бейіп кетті. Оқушыға қол жұмсаған  
мұғалім,  балалар арасындағы әлімжеттік, 
буллинг, зорлық-зомбылық к�рсету... 
Онымен қоймай, сол қылықтарын 
видеоға түсіріп алғанды қызық к�реді 
екен. Осылардың бәрін естіген, білген 
кезде қорқасың. Балалар үшін. Еліңнің 
болашағы үшін. Бұл неден болып жатыр? 
Білімнің дұрыс берілмегенінен. Білімді 
адам, санасында иненің к�зіндей сәулесі 
бар адам ондай азғындыққа, қатыгездікке 
бармайды және жол бермейді де. Бүгінде 
ауыл мен қала мектептерінде берілетін 
білім деңгейі жер мен к�ктей. Бұлай 
болмау керек еді ғой. Бұл әділетсіздік!  
Ауылдағы балалардың сапалы білім алу 
құқығын аяққа таптау. Еліміздегі әр 
азамат, әр бала – байлығымыз емес пе? 
Ендеше, ол мейлі ауылда, мейлі қалада 
– қай жерде тұрса да сапалы білім алуы 
керек. Ол үшін не істейміз? Біздің жо-
бамыз осындай мәселелерді қамтиды 
және шешу жолын да ұсынады. Оған 
«Болашақ» бағдарламасымен және �з 
күшімен шетелде докторантурада оқып 
келген жастарды тартамыз. 

Жоба 10 жылға есептелген. Алғашқы 
екі жылында шетелде білім алып келген 
жастар бір-біріне жақын орналасқан 
үш ауыл мектептеріне кеңесші болып 
жұмысқа орналасады. Ондағы директорға, 
меңгерушілер мен мұғалімдерге баламен 
қарым-қатынас жасау, қабілет-қарымын 
анықтау, тұлға ретінде дамыту сынды 
мәселелерде бағыт-бағдар беріп, үйретеді. 
Яғни әлемнің озық университеттерінде 
алып келген білімін, тәжірибесін нақты 
пайдаға жаратады. 

Біздегі мектептер баяғы кеңестік 
кезеңдегі авторитарлық жүйеде қалып 
қойған. Оқушыны түк білмейтін надан 
санау, жоғарыдан қарау... Дамыған ел-
дерде олай емес. Мысалы, мен Лестер 
қаласындағы Medway Community Primary 

School бастауыш мектебінде сабақ бердім. 
Онда қалай? Оларда ұстаз – оқушының 
д о с ы .  О қ у ш ы  қ а т е л і к  ж і б е р у д е н 
қорықпайды. Себебі мұғалімі ол білмей 
қалса, к�пшіліктің к�зінше ауыр с�з 
айтып ұрыспайды, ұрмайды. Ізденісін 
бағалап, қай жерден неге қателескенін 
түсіндіреді. Сондықтан да болар, олардың 
оқушылары батыл, кез келген жаңа 
нәрсеге қорықпай кіріседі, ойын ашық 
айта алады. Ал біздің балаларымыздың 
олардан қай жері кем? Біздің балалар 
�те талантты, зерек. Тек оларға сол 
қабілеттерін дамытатын жағдай жасау 
керек. Қателік жіберуге қорықпайтын, 
білмегенін сұрай алатын, сыни ойлай 
алатын орта қалыптастыруға тиіспіз. Олар 
қайта мектепте жүргенде қателік жіберіп, 
оны түзетуді үйренсін. Сонда үлкен �мірге 
барынша дайын болады. 

Сол екі жылдан кейін атқарылған жұ-
мыстың нәтижесін бағалаймыз. Ұстаздар 
мен мектеп басшылығының оқушымен 
қарым-қатынасы жақсы жаққа �згерсе, 
оқушылардың білімге деген құштарлығы 
артып, үлгерімі түзелсе, біз сол мек-
теппен жасаған келісімшарт бойынша 
қызметімізді жалғастыра береміз. Ал 
нәтиже шығара алмаған ұстаздарға басқа 
жұмыс тауып береміз. Бұл тәжірибе ше-
телдерде бар. Outplacement деп аталады. 
Яғни жұмыстан қысқартылып қалған 
адамға сол ауылдан басқа жұмыс тау-
ып беруге к�мектесеміз. Сол себепті де 
жобамызда мектеппен қоса, ауылдағы 
кәсіпкерлікті дамытуды да қарастырдық. 
Мектеп базасында біліктілікті арттыру 
орталығын ашамыз. Онда келген ере-
сектерге бизнес-жоспар жасау, кәсіп 
бастау, компьютерде бағдарлама жазу,  
тіпті құрылыс, дизайн негіздері сынды 
білім береміз. Мысалы, компьютерде 
бағдарлама жазудың тілін меңгерген адам 

мәселесін де шешуге септігі тиеріне 
сенемін. Себебі ауылда жұмыссыз қалған 
жастар екі қолға бір күрек табылар деп 
қалаға келеді. Ал мұнда оларды қайбір 
жақсы таңдау күтіп тұр дейсіз? Амал-
сыз күзет, даяшы, аула тазалаушы сын-
ды бейнеті к�п жұмыстарға келіседі. 
Ал қалаға келген соң, дәл �зі сияқты 
жастардың қымбат к�лік мініп, қымбат 
мейрамханаларда тамақтанып жүргенін 
к�реді. Ондай бола алмағанына �кінеді. 
«Оның менен қай жері артық?» деген 
�шпенділік ой туғызады. Ал оның еш 
жері артық емес. Тек екеуінің арасындағы 
айырмашылық – жаңағы біз айтып 
отырған мүмкіншілікте ғана. Сол себепті 
«болашақтықтарды» осы мүмкіншілікті 
жасауға шақырайық. Мұны биліктің 
қолдауынсыз жүзеге асыру қиын. Бізге 
идеямызға қызығатын, қолдайтын, 
тіпті кемшін тұсы болса, жетілдіруге 
к�мектесетін басшылар керек. Облыс, 
аудан, ауыл әкімдерін бірлесіп жұмыс 
істеуге шақырамын. Сіз болып, біз болып 
ауыл мектебінің деңгейін к�термесек, 
еліміздің ертеңі қалай боларын бол-
жау қиын. Қазіргі жағдайды түбірімен 
�згертпесек, білімді жастар шекара асуын 
тоқтатпайды...

– Жобаның басқа елдерде аналогы бар 
ма?

– Аналогы жоқ. Бұл – таза біздің 
идеямыздан туындаған жоба.  Мен 

«жұтып алуы» мүмкін. Сондықтан ол 
міндетті үш жылын �ткізеді де, кетеді. 
Оның орнына тағы сондай басқа біреу 
келеді. Осылай жалғаса береді... Одан да 
оның үш мектеп, бір жоғары оқу орнында 
қатар жүргені пайдалы емес пе?

– Сіздің ойыңызша, қазір елімізде 
мұғалімдердің беделі қандай?

–  [ к і н і ш к е  қ а р а й ,  � т е  т � м е н . 
Ұстаздарды ешкім сыйламайды десек те 
болады. Себебі �зіңіз айтып отырғандай, 
еңбекақысы т�мен. Ал үздіктер ондай 
ақыға жұмыс істеуге келіспейді. Бәсекеге 
қабілеттілер ұстаздыққа келсін де-
сек, еңбекақыны к�теру керек. Сосын 
олардың балаға білім берумен қатар басқа 
да міндеттері к�бейіп кетті. Бітпейтін 
қағазбастылық.. .  Бұл оның балаға 
жұмсалуы керек энергиясын, уақытын ала-
ды. Соны азайтайық. Жалпы жоғарыдан 
т�мен қарай кететін пирамидалық жүйені 
жою керек. Облыстық, аудандық білім 
басқармаларының міндетін түбегейлі 
�згерту керек. 

Мысалы, мен Ұлыбританиядағы 
мектепте сабақ бергенімде, олардағы 
жүйенің мүлдем басқа екенін байқадым. 
@р мектепті директоры мен ата-аналар 
кеңесі басқарады. Мемлекеттік мектепте 
де солай. Ал әкімшілікке қарасты оқу 
департаменттері оларды басқармайды, 
тек бақылайды. Яғни мүмкіндігі шектеулі. 
Тек оқушы әр сыныпты аяқтағанда 
қандай білімді меңгеріп шығуы ке-
рек екенін ғана нұсқайды. Ал ол үшін 
нақты нені оқытуды, қандай оқулықты 
қолдануды мұғалімдер �здері шешеді. 
Сондықтан да ол жақтағы кейбір мек-
тептерде оқулық деген атымен жоқ. Мен 
бастауыш мектепте сабақ бердім ғой. 
Онда 3-11 жас аралығындағы балалар 
0-6 сыныптарда оқиды. Біз ешқандай 
оқулық пайдаланған жоқпыз. Мәселен, 
т�рт 6-сынып болды. Соның т�рт сы-
нып жетекшісі әр тоқсан алдында жи-
наламыз да, қандай тақырыптарды 
оқытатынымызды, қандай материал 
қолданатынымызды жоспарлаймыз. 
Қатып қалған оқулық жоқ. Ауғанстан 
туралы бір тақырып болды. Оқушыларға 
видеоматериалдар к�рсеттік. Ауған 
халқының мәдениетін, салт-дәстүрін 
зерттедік. Географиясын да оқыдық. 
Дебора Эллистің «Breadwinner» кітабын 
да пайдаландық. Онда Ауғанстандағы 
Талибандардың соғысы туралы жазылған. 
Кейін бұл тақырып Пәкістанға да қатысты 
болған соң, оқушылар «Мен Малаламын» 
кітабын оқыды. Малала Юсуфзайдың 
Талибандарға қарсы шығып, әкесімен 
бірге қыздардың білім алуына жағдай 
жасағаны, «Нобель» сыйлығын алғаны 
оқушыларыма қатты әсер етті. 

Ол жақтағы мектептерде әлеуметтік, 
нәсілдік, гендерлік теңсіздік сынды 
мәселелер сабақ барысында ашық айты-
лады. Мәселен, ғылым туралы сабақта 
ұстаздар ұялы телефонды мысалға келтіре 
отырып, оның құрамындағы металдарды 
алу үшін Африка елдеріндегі балалардың 
еш жағдайсыз, қауіпсіздігі сақталмаған 
шахтада қызмет ететінін айтып береді. Іске 
жарамай қалған телефондарды жою қиын 
болғандықтан, сондай улы, табиғатқа зиян 
заттарды кейбір кедей мемлекеттер ақша 
үшін қабылдап, �з жерін қоқыс жәшігіне 
айналдырғаны, солайша оның халқы 
түрлі ауру-сырқауға ұшырап жатқанын да 
жасырмай айтады. Яғни бала бұл сабақта 
тек ұялы телефонның құрылымын, жа-
салу жолдарын ғана емес, сол арқылы 
Африкадағы балалардың жағдайына 
қанығып, экологиялық сауаты ашылады. 
Бізге де осы әдісті алып келу керек...

�ңгімеге қызу кіріс іп кеткеніміз 
соншалықты, даяшының қашан шай әкеліп 
қойғанын да байқамаппыз. Суып қалған 
екен. Кесеге құйып жатып, жобаны жүзеге 
асыру қазір қай сатыда екенін сұрадым.

–  Ж о б а н ы ң  и д е я с ы  о с ы .  К о н -
ц е п ц и я с ы ,  ж о с п а р ы  д а й ы н .  О н ы 
«Болашақ» бағдарламасының опе-
раторы Халықаралық бағдарламалар 
орталығына,  Алматы менеджмент 
университетіне жібердім. Президент 
Асылбек Қожахметов, бірінші про-
ректор Алмагүл Қанағатова ұнатып, 
бағаларын берді. Бізге қазір тек білім беру 
саласындағы лауазымды тұлғалардың 
тарапынан қолдау жетіспей тұр. [зім орта 
мектепті Алматы облысындағы Текелі 
қаласында бітірдім, сондықтан жоба-
ны осы облыстан бастасақ деген ойым 
бар. Бірақ басқа аймақтардан бастау 
туралы ұсыныс түсіп жатса, білек сыба-
нып кірісіп кетуге дайынбыз. Жаңадан 
үрікпейтін, балаларының болашағына 
бейжай қарамайтын, еліміздің нағыз 
 патриот азаматтарынан қолдау күтеміз, 
– деді Халида әңгімесінің соңында. Оның 
к&зінен үміт отын байқадым. Еліміздегі әр 
оқушы сапалы білім алатын болады деп 
үмітті. Жастардың шетел асып кетпей, ел 
игілігі үшін қызмет қылуына жағдай жаса-
лады деп үмітті... Бастысы, осы үлкен іске, 
пайдалы іске қолдау білдіретін азаматтар 
табылады деп үмітті... 

Осындай қызықты әңгіме барысында 
суық шай ішіп отырғаным да, терезенің 
сыртындағы сұрқай күн де к&ңіл күйіме әсер 
етпеді. Ел ертеңіне мұншалық алаңдайтын 
адамдардың бар болғаны-ақ жаныңды жа-
дыратып, жүрегіңді жылытпай ма?  Халида 
шайын ішер-ішпестен балабақшадағы 
қызын алуға асығып кетті. Ал мен бәріне 
уақыт тауып, отбасын да, ғылымын да, 
азаматтық міндетін де тең ұстап жүрген 
оған риза болып отырмын...

�ңгімелескен 
�сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

МЕКТЕПТЕГІ
авторитарлық жүйені 

жою керек

Халида ӘЖІҒҰЛОВА, құқық докторы (PhD): 

белгілі бір тұраққа не мекенге байланбай-
ды. Ол ауылда отырып-ақ қаладағы бір 
компанияның сайтын жүргізуі мүмкін. 
Ғаламторға байланысы болса жетеді. 
Сондай-ақ біз ауылдық жердегі туризмді 
дамытсақ дейміз. Ауыл тұрғындарына 
сол маңайдағы тарихи орындарға, 
табиғаты әсем жерлерге туристік тур 
ұйымдастыруды, гид болуды, клиент тарту 
және оларға қызмет к�рсету жолдарын 
үйретеміз. «Болашақ» бағдарламасы бой-
ынша мұндай маман дықпен оқып келген 
түлектер �те к�п. Солардың білімін осы 
салада пайдаланамыз. 

Шетелде білім алып жүрген, бітіріп 
келген жастарды ауылдық жерлерге тарту 
– бүгінгі күндегі ең маңызды міндетіміздің 
бірі. Мемлекет те жастарды осы бағытта 
ж і г е р л е н д і р у і  к е р е к .  А л  о л а р д ы ң 
қазіргі  ұсынып отырған ұстанымы 
тиімді емес. Неге? Бір жыл бұрын ғана 
«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің 
міндетті  еңбекпен �теу мерзімінің 
ережесіне �згерту енгізілді. Енді түлек 
ауылдық жерде жұмыс істейтін бол-
са, міндеттелген 5 жылдық еңбек �тілі 
3 жылға қысқарады. Бірақ бұл жерде 
бір кемшілік бар. Түлек толық штатта 
қызмет етуі керек, яғни қосымша жұмыс 
алуға құқы жоқ. Егер бұл ереже бойынша 
қарасақ, түлек шетелде оқып келген соң 
үш жыл бойы бір ауылдық мекемеде ғана 
жұмыс істеуі керек. Менің ойымша, бұл 
�те тиімсіз. 

Біріншіден, к�птеген мектептерде 
шетелде оқып келген жастарды жергілікті 
ұжымның бауырына тарта қоюы екіталай. 
Яғни «Біздің орнымызды тартып ала ма?» 
деген қорқыныш болатыны заңды. Ал 
егер ол біз ұсынғандай тек кеңесші ретінде 
келсе, жағдай басқа. Онда жергілікті кадр-
ларда «нанымды тартып алады» деген 
қорқыныш сейіледі. [здеріне к�мектесуге 

түрлі ғылыми байқауларға қатысуына, 
конференцияларға барып, білім мен 
тәжірибе алмасуына кететін шығындарды 
жабуға арналған қор жинай аламыз. 
Мектепке заманауи ж�ндеу жұмыстарын 
жүргізіп, спорт алаңдарын салып, оны 
корпоративті клиенттерге жалға беру 
арқылы да табысты арттыруға болады. Бұл 
жерде мектеп ғимаратын жалға беруден 
қорқудың қажеті жоқ. Бастысы мектепке, 
оның мүлкіне зиян келмеуін ойластырып, 
барлық мәселені келісімшартта анық жазу 
керек. Тіпті тек эко-туристік бағытта ғана 
жалға беруге де болады. Егер ауылға солай 
корпоративті клиент тартсақ, тұрғындар 
да оларға үйлерін, б�лмелерін жалға 
беріп, табыс таба алады. Соның бәрінің 
нәтижесінде біз бір мектептегі білім беру 
жүйесін жақсарту арқылы балалардың оқу-
білімге деген қызығушылығын арттыра-
мыз, ұстаздардың қызметін жеңілдетеміз, 
еңбекақысын к�тереміз, ауыл тұрғын-
дарына қаржылық сауаттылықты, қаражат 
табу жолдарын үйретеміз. Осылайша 
ауыл тұрғындарының қалаға жаппай 
к�шуін тоқтатуға болар еді. Ауыл мектебін 
жаңаша құру арқылы жастарды, білікті 
мамандарды ауылға тартамыз. 

Жалпы алғанда, осы жоба аясында 
адамдар тұрғылықты жерін әлеуметтік 
жағдайына қарай емес, қалауына қарай 
таңдай алатын жағдай жасағымыз келеді. 
Қала мен ауылдағы �мір сүру деңгейінде, 
адамдардың жағдайында, балалардың 
алатын білімінде айырмашылық бол-
маса екен дейміз. Себебі қазір к�птеген 
ата-ана баласының болашағы үшін қара 
шаңырағын тастап, қалаға к�шіп келіп, 
жалдамалы пәтерлерде тұруға мәжбүр. 
Неге балалар �рттен қаза тауып жатыр? 
Неге к�п балалы адамдар күн-түн демей 
жұмыс істеуі тиіс? Бұлай болмауы керек. 

Біздің жобаның әлеуметтік теңсіздік 

Ұлыбританияда бес жыл, АҚШ-та бір 
жыл тұрдым. Екі елде де ауыл мен қала 
арасында біздегідей айырмашылық 
жоқ. Мысалы, бір жыл бұрын Лестер 
қаласынан 25 шақырым жердегі бір 
ауылға бардым. Стив Эванс деген досым, 
Лестер университетінің заңгер-дәріскері, 
мені қонаққа шақырды. Ол – Оксфорд 
университетінің нұсқасы бойынша заң 
саласының Ұлыбританиядағы ең үздік 
оқытушысы. Бірақ ауылда, кішігірім жер 
үйде тұрады. Лондонда емес, Лестерде 
емес. Бар болғаны 2000 тұрғыны бар 
ауылда. Бір мектебі, базары бар. Бірақ 
халқының жағдайы жақсы. Неге? Себебі 
олар табиғатын эко-туризмде жақсы пай-
даланып отыр. Табиғат аясында мейрам-
хана ашып қойған. Ауылдағы біраз адам 
сонда жұмыс істейді. Ал мектептеріндегі 
білімнің сапасы соншалық, балалар 
 Оксфорд, Кембридж сынды әлемдегі ең 
озық университеттерге еш қиындықсыз 
түсіп кетіп жатыр. Мысалы, Стивтің екі 
ұлы да – осы мектептің түлегі. Біреуі 
қазір Жаңа Зеландияда заңгер болып 
қызмет атқарады. Екіншісі Big Four деген 
үлкен компанияда аудитор. Осының бәрі 
мені шабыттандырды. Қатты қызықтым. 
Қазақстанда да осылай болса дедім. Жоба 
сондай ниеттен туған. 

– С&здің шыны керек, қазір мұғалімдікке 
к&бінесе мектепте нашар оқыған түлектер 
барады. Себебі, біріншіден, ұстаздардың 
айлығы аз, сәйкесінше, білімді жастар он-
дай қызметке келісе бермейді.  Екіншіден, 
к&п адам таңдамағандықтан грантқа түсу 
межесі т&мен – мүмкіндігі жоғары. ҰБТ-дан 
аз балл жинап қалып, грант педагогикалық 
университеттен бұйыр ған, с&йтіп бітірген 
соң ауылға келіп сабақ беріп жүрген, бірақ 
мектепте &зі үшке оқығандар баршылық. 
Осы тұр ғыдан алғанда мәселені бірінші 
кадр дайындаудан бастап шешу керек деп 
ойламайсыз ба?

– Біздің жобада бұл да қарасты рылған. 
«Болашақпен» оқып келген жастар тек 
мектептерге ғана кеңесші болып қоймай, 
сол аймақтағы педагогикалық оқу орын-
дарымен де байланыста болады. Апта-
сына бір рет сонда барып дәріс оқиды. 
Студенттерді бірінші курсынан бастап 
біздің мектептерде тәжірибеден �туге 
шақырады. Мектептегі жүйені, балалар-
мен жұмыс істеуді үйретеді. 

Дұрыс айтасыз, мәселенің салдары-
нан бұрын себебімен жұмыс істеу керек. 
Біздегі жоғары оқу орындарының да 
білім беру жүйесі к�ңіл к�ншітпейді. 
Кеңестік жүйенің сарқыншағы әлі бар. 
Студенттер тек теорияны меңгереді, 
ал коммуникация дағдылары ескерусіз 
қалады. Баламен жұмыс істей алмайтын 
маман оған дұрыс білім де бере алмайды, 
себебі түсіндіре алмайды, жеткізе алмай-
ды. Біз осының бәрімен жұмыс істейміз. 
Сол себепті де «Болашақ» түлегінің үш 
жыл бойы бір мектепте жұмыс істегені 
тиімсіз. Ол бұл уақыт ішінде шетелдік 
білімін ел игілігіне жұмсаймын деген 
ықыласынан жұрдай болуы ғажап емес. 
Тіпті ескі жүйе оны «сындырып» жіберуі, 

жастар қайда жүр? «Болашақ» бағдарламасы 
андай пайдасы тиіп жатыр? «Ана тілі» газеті 
ақстан PhD Қауымдастығымен бірлесе отырып,
» атты жаңа жобаны қолға алды. Қазақстан 
үгінгі таңдағы қазақстандық ғалымдардың 
тігі, оған Ұлыбритания мен Ирландияның ең 
де білім алып жатқан докторанттар мүше. 

мдастық түрлі сала бойынша оқып жүрген 
н қосып отыр. Оның ішінде медицина, 
ия, гидрология, химия, биология, ге-
мика, математика, IT, бизнес басқару 
ері бар. Докторанттардың 85 пайызы – 
қ» стипендиясының иегерлері, қалғаны 
рындарының грантын жеңіп алған. Олар
ірі индустриалдық компаниялардың 

нен Ұлыбританияның өндірісіне арналған 
йналысады. 

е оқып, ғылыммен айналысып жүрген 
Олардың әрқайсысы өзінің ғылыми
н мәселесі, ел дамуын көздеген идеяла-
ы туралы баяндайды. Сонымен, жаңа 
нағы – жас ғалым Халида Әжіғұлова. 

е айтуға бо-
ық қорғаушы. 

аң үстемдігі 
ды дамытуға 
ай жасау –
бірі. Халида 

иверситетінің 
нша доктор
универси-

келгенін, қабілет-қарымын арттыруға 
к�мектесетін ниетін түсіністікпен 
қабылдайды. 

Екіншіден, шетелдік университет-
терде докторантурада оқып, докторлық 
зерттеу жасап келген түлектер елге кел-
ген соң ғылымнан қол үзіп қалмауы 
керек. Шетелде оқып, ғылыми бағытын 
тапқан адамның бір мектепке байланып 
қалуы дұрыс емес. Мен, мысалы, құқық 
докторымын. Білімімді, әрине, елімнің 
игілігіне жұмсаймын, білім беру жүйесін 
жақсартуға арнаймын. Бірақ, екінші 
жағынан, ғылымнан алшақ қала алмай-
мын. Ізденісімді жалғастырып, ғылыми 
мақалалар жазып, конференцияларға 
қатысып отыруым керек. Сол себепті 
 шетелде білім алып келген жастың бір 
мектепте ғана директор, орынбасар 
 немесе мұғалім болып отыруы дұрыс емес 
деп ойлаймын. Ал олар кеңесші қызметін 
атқарса, ғылыми ізденісі мен мектептегі 
қызметін қатар алып жүруге мүмкіндігі 
болады. 

Бұған қоса біз, ауылдағы кәсіпкерлікті 
дамытуға да күш саламыз. Мектеп  басты 
акционер ретінде ұйытқы болып, �зін-

�зі қаржыландыруға қабілетті бола-
ды. Соның есебінен ұстаздардың 

еңбекақысын к�тереміз. Еңбекақы 
к�терілген жерге білікті маман 

тарту да оңай. Сонымен қатар 
ұстаздар мен оқушылардың 

Ұлыбританияның Қазақстандағы елшісі Майк Гиффорд және AlmaU университетінің бірінші проректоры Алмагүл Қанағатовамен
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ANA TILI Р У Х А Н И  Ж А Ң Ғ Ы Р У
(Басы 1-бетте)

«Алаша хан кім?» дегенде, «Бұл Ахмет 
хан» деп жазатын Шоқан Уәли ханов. Дәл 
осылай Мәшһүр Жүсіп, Абай да жазған.

Майқы бидің �мір сүрген кезі белгілі. 
1206 жылдары Шыңғыстауда Теміршіні 
ақ киізге к�теріп, хан сайлағаны, Шыңғыс 
хан деп ат қойып, таққа отырғызғаны 
– бұл да тарихтан белгілі. Деректерде 
«Түгел с�здің түбі бар, с�з атасы Майқы 
би» атанған дара тұлға егде жасқа келіп 
қалған, жүре алмай, арбаға мініп жүретін, 
ел сыйлаған үлкен т�бе билердің бірі» 
деп суреттеледі. Кейде Алаша хан атымен 
Майқы биді де байланыстыратын дерек-
тер кездеседі.

Шоқан Уәлиханов жазбасында елде 
қым-қуыт аласапыран кез басталды 
дейді. Аласапыранның басталған кезі 
бұл Шыңғыс ханның таққа отырмай 
тұрған шағы болып есептеледі. Бұл жер-
де қандай аласапыран? Оғыздар мен 
қыпшақтардың үлкен шайқасы болады. 
Осы шайқаста оғыздар кейін ығысады. 
Олар екіге б�лінеді. Бірі Қара теңіз бойы-
на, ал енді бірі қазіргі башқұрттар отырған 
аймаққа жылжиды. С�йтіп, бұрынғы 
Дешті Оғыз аталатын жер Дешті Қыпшақ 
аталады. Бұл расында аласапыран кез 
еді. К�шпелі елдің басын қосып, таққа 
отырған хандардың бірсыпырасы дүние 
салады немесе бірқатары к�шкен жұртпен 
бірге ілеседі. Мықты тайпалар кетеді. Осы 
уақытта елді басқаратын адам қалмайды. 
«Кімді хан сайлаймыз?» деген сұрақ туа-
ды. Бұрындары к�кб�рілер тұқымынан, 
ашина тайпасынан сайлайтын. Майқы би 
кеңес алу ниетінде Қырым жақтан келген, 
Бұқарды басқарып отырған @бді @зиз 
Қызыл арыстанға жүгінсе керек. Мұны 
жазып отырған Мәшһүр Жүсіп, Шоқан 
Уәлиханов.

Ал Шоқан Уәлихановтың жазбала-
рында былай делінеді. @бді @зиз Қызыл 
арыстанның әйелі босанып, одан алапес 
бала туады. «Мына алапес баланың керегі 
не?» деп Сырдарияның бер жағына апа-
рып тастайды. Міне, әлгі жігіт сол жерде 
ел болып, қырық к�мекшісімен отырады.

Бір күні Майқы баласынан «Не 
білдің? Не к�рдің?» деп сұрапты. «Мына 
Сырдарияның жағасында к�шіп кел-
ген бір қауым ел отыр, сол қауым елді 
к�рдім.  Сол қауым елді  басқарып 
отырған бір жігітті к�рдім. Барлығының 
да сый-құрметін к�рдім. @лгі жігіттің 
бір кемшілігі бар екен, мылқау екен. 
Сұрағаныма ешқандай жауап берген 
жоқ. Бірақ қалтқысыз қызмет к�рсетті, 
соған риза болдым. Еліне, қырық жігітке 
риза болдым» дейді баласы. Сол кезде 
Майқы би: «Мен де к�рейін. Мені сол 
жерге апарыңдар» дейді. Би арбаға мініп, 
діттеген жеріне жетеді. Баласы айтқан 
жігіт: «Ассалаумағалейкүм, хандардың 
т�бесі, атақты т�бе би» деп орнынан 
тұрып, құшағын жайып, қарсы алады. 
Мал сойып, күтеді. Би жігіттің есі дұрыс 
екенін, с�йлей алатынын, жай жігіт 
еместігін іші сезеді. «Кімнің баласысың?» 
деп сұрағанда жігіт үндей қоймайды. Одан 
әрі мазаламайды. «Ауылға жүр» деп жігітті 
ауылға ертіп келеді. Мал  сояды, ұлан-
асыр той жасайды. Жігітті �кіл баласы 
ретінде қарамағына алады. Тәрбиелейді, 
қамқорлық жасайды.

Жігіттің аты Ахмет екен. Бір күні 
Майқы би Ахметпен оңаша с�йлесіп, 
алдағы �міріне бағыт-бағдар береді. 
«Жаныңа жүз жігітті ертіп беремін. Басшы 
балаларымның үлкені Үйсін, содан кейін 
мына жақтан Арғын, содан кейін Алшын-
ды қосып беремін. Сендер Қаратаудан 
әрі асасыңдар. Ұлытау, Кішітау деген 
таулар бар. Сарыкеңгір, Қаракеңгір деген 
�зендер бар. Соның жағасында ел болу 
қамын ойлаңдар. Ордаларыңды тігіңдер. 
Білектің күшімен, найзаның ұшымен ел 
жайын ойласыңдар. Мен де мына жақта 
қарап жатпаспын. Елді де жіберіп оты-
рамын» дейді. Би айтқан с�зінде тұрып, 
қауымды осы жаққа жібере бастайды. 
К�шпелі жұрттың басын қосады. Ел бола 
бастайды.

Бұл Шыңғыс ханның алдындағы 
оқиға. Майқы би 1206 жылы Шыңғысты 
хан етіп сайлау рәсіміне қатысады. Соның 
алдындағы жағдай деп қарау керек.

К�шпелі жұртты жан-жақтан  жинап, 
елдің басын біріктіруде Ахметтің орны 
ерекше еді. Ол зор беделге ие бола 
 бастайды.

Ахметті Ұлытаудың баурайында ақ 
киізге отырғызып, басы Үйсін, Арғын, 
Алшын болып хан сайлайды. «Алаштың 
балаларының басын қостың. Сен енді 
Алаштың ханы бол, Алаш хан бол» деп 
хан сайлаған екен. Хан сайланған жер – 
Ұлытаудың баурайындағы Хан ордасы. 
@лкей Марғұлан Хан ордасы демейді, 
Алаша хан ордасы деп жазады.

Осы кезде Үйсіннен жүз жіг іт, 
Арғыннан жүз жігіт, Алшыннан жүз жігіт 
келеді. С�йтіп, үш жүз болып қалыптаса 
бастайды. Олардың біреуі Ұлы, біреуі 
Орта, біреуі Кіші болып сайланады. Ұлы 
жүздің ата баласы Үйсін, Орта жүздің ата 
баласы Арғын, Кіші жүздің ата баласы 
болып Алшын белгіленеді. Олар тұрған 
жерде ешкім с�йлемейді. Бәрі де аталған 
үшеуіне бағынуға тиісті болып келісіледі.

Үлкен шайқас болып, Ахмет  (Алаша 
хан) сонда қаза табады. С�йтіп, осы 
қазіргі мазар салынған. Тайпалар жан-
жақтан жиналып, таңбаларын басады. 
Олардың біразы к�шіп кеткен. К�шіп 
кетулерінің бір себебі осы далаға Шыңғыс 
ханның келуі. Содан ығысқан. Бірақ 
олар к�шпей тұрып, мазарға таңбаларын 
қалдырған. 

Осының алдында @бді @зиз Қызыл 

арыстан: «Баламды қайтар» деп бірнеше 
рет адам жібереді. Оған Майқы би: «Сенің 
бұның не? Одан да балаңды қолдамайсың 
ба? Ол жақта жүрді не, бұл жақта жүрді 
не, бәрібір емес пе? Есесіне жан-жақтағы 
бытыраған халқыңның басын қоспайсың 
ба? Тіпті тағыңды балаңа берсең қайтеді?» 
дегенді айтады. Ол Майқы бидің с�зіне 
құлақ асады. Тақты ұлына береді . 
Нәтижесінде Бұқардан бастап Қырымға 
дейінгі аумақта Алаша хан империясы, 
ордасы құрылады. Сол уақытта. Бұл 
Шыңғыс ханның алдында болған оқиға. 
С�йтіп, Алаш ордасы құрылады. Бұл 
картада бар. Бұл картаны журналист-
зерттеуші, марқұм Қуаныш Ахметов 
тауып алдым деп жазады. Ол Алаша 
ханды Шыңғыс хан деп жазады. Осындай 
ордаға ие болған тек Шыңғыс хан деп 
қорытынды шығарады.

Негізгі Мәшһүр Жүсіп келтіретін 
Майқы бидің: «Сен балаңды қолдамайсың 
ба? Бұқардан Қырымға дейінгі жерді 
балаңа қосып беріп, үлкен хандық 
құрмайсың ба?» деген с�зінің жаны бар. 
Сол уақытта Алаш ордасы құрылған. 
Кейін  Жошы келген  уақытта  осы 
жерлердің барлығы Жошы ұлысына тиіп, 
одан соң Батый жаңағы аталған аумақта 
Алтын орданы бой к�тергізген. Оған дейін 
Алаш ордасы болып тұрды. Алдында карта 
бар деп айттым ғой. Сол картаны тауып 

рілгендігі. Үшіншісі т�рт бағытты – 
оңтүстік, солтүстік, шығыс, батысты 
белгілеп тұрған белгісі. Осы бағытталу 
к�п сырды туғызып отыр. Бірінші сыр, 
22 наурыз күні белгілі бір нүктеден күн 
сәулесі шығып, мазар ішін жарық нұрға 
б�лейді. Солай б�лену үшін белгілі 
бір нүктеден түскен сәуле айна іспетті 
дүниемен шағылысатын секілді.

1911 жылдары бұл жерде �те мықты, 
жылтыр тастар болған. Осы жайлы дерек-
тер бар. Оларды Рессей империясы алып 
кеткен. Солардың орындары табылса 
дейміз. Сол тастардың сиқырымен 22 
наурызда мазар іші нұрға шомылатын 
к�рінеді. Ал жай күндері күннің сәулесі 
адамдар кіретін қуыс арқылы т�гіліп, 
қабырғамен ақырын жылжып отырады. 
Күннің бағытталған жүрісіне байланы-
сты. Тура талтүс кезінде бабамыздың 
басында сәуле шырақ сияқты жанып 
тұрады. Сосын қайтадан кетеді.

– Мазар құрылысын салған 
шеберлер де осал болмаған-ау. 
Оңтүстік жақтан әкелді ме екен...

– Ахметтің әкесі @бді @зиз 
Қызыл арыстан Бұқардың мықты 
шебері болған. Құрылыс �нерін 
алдыңғы кезекке қойған. Бұқарды 
к�ркейткен де �зі. Оның Бұқарда 
үлкен мұнарасы бар. Шыңғыс хан 
Бұқарға келіп, мұнараның т�бесіне 

жеті процестен тұратындығы айтылады. 
Біріншісі, қазып алу. Жақсылап тастар-
дан тазалау. Екіншісі, су араластырып, 
қуыс қалдыратын заттарды салу. Арма-
тура секілді қылшықтар пайдаланған. 
Оны әбден езіп, иін қандырғаннан кейін 
сулы қалпында қойып, демалдырады. 
К�ктемнен қысқа �ту керек. Аязды к�ру 
керек. Су қатып қалады. Іштей тағы 
да процесс жүреді. К�ктемде қайтадан 
иінін қандыра отырып, ішіне қымыз 
қосады дейді. Ешкінің майын қосады 
дейді. Осыларды әбден араластырады. 
С�йтіп барып қалыпқа салады. Қалыпта 
белгілі бір уақытқа дейін әбден кеуіп 
болу керек. Күннің к�зінде тұрса жа-

миясының құрылуының тойы болған. 
Соны басқаруға Қаныш Сәтбаевты 
бекітеді. Осы тойға риза болған Мәшһүр 
Жүсіп Қанышты шақырып, батасын бер-
ген. Сол кездесуде Алаша хан ж�нінде де 
с�з болды ма екен деген ой келеді.

Кенжекең с�зінің соңында: «Мен та-
рихшы емеспін. Оқығанымды, естігенімді 
айтып отырмын. Менің айтқандарымның 
бәрін дәл осылай екен деп қабылдауға 
болмайды. Бұл ескерткіштің ашылуға тиіс 
жұмбағы мол» деді.

Қалай дегенмен де бұл – к�п сырды 
ішке бүккен құнды ескерткіш. Ең басты-
сы, мазарды аздырып-тоздырып алмай, 
барынша күтіп, сақтау керек. Мұндай 
бағалы жәдігерлер елімізде некен-саяқ. 
Аталған ескерткіштің әлемдік маңызы 
бар деп толық сеніммен айта аламыз. 
Осыны түсінгеніміз абзал.

«АТЫҢНАН АЙНАЛАЙЫН, 
ҚАРҚАРАЛЫ...»

Қарағанды шаһарына маңдай тіреген 
есті  қонақтың қазағымызға таны-
мал Қарқаралыға соққысы келетініне 
дауа жоқ. Аудан орталығы саналатын 
Қарқаралы қаласы �ткен кезеңдердің тірі 
куәгеріндей.

Қарқаралы атауы қазақ әйелдерінің 
байырғы бас киімі – қарқараға байла-

осында болып, партия активімен кеңес 
�ткізген. Сол жылдың желтоқсанында 
оның кісі қолынан қаза тапқаны белгілі. 
Кировтың �лімінен кейін Кеңес одағында 
«Үлкен террор» деген атқа ие жаппай 
қуғын-сүргін басталғаны белгілі.

Қарқаралыдағы мойныңды еріксіз 
бұрғызатын нысан – Құнанбай мешіті. 
Ғимарат ағаштан тұрғызылған. Дінге 
қырғидай тиген кеңестік идеологияның 
уақытында мешіт есігіне құлып салынған. 
Соның салдарынан күйі кеткен. Тоқса-
ныншы жылдары ғана к�ңіл б�лініп, 
қам қорлыққа алынған. Діни ғимарат 
бүгінгі күні де қызметін жалғастырып 
отыр. Имандылыққа қатысты шаралар жиі 
�ткізілетін к�рінеді.

Мәліксайдағы әнші, сазгер, күрескер 
Мәди Бапиұлының зиратының басын-
да тұрмыз. Шіркін, Мәди! Тағдыры да 
күрделі болды. @ділдік үшін күресем 
деп, арыстанша алысқан. «Атыңнан 
 айналайын, Қарқаралы, сенен бұлт, 
менен қайғы тарқамады...» деуі де к�-
кірегін кернеген кек нышаны. Алай-
да дегені болмады. Бай-шонжарлар 
үстемдік құрған заман еді. Күшті, азулы 
екендіктерін к�рсетті. Қазақтың аяулы 
перзенті солардың қолынан �лім құшты.

Мәди – асқан талант иесі болатын. 
Оны дана Мәшһүр Жүсіптің іздеп келуі 
жайдан-жай емес. Мұхтар @уезов, Ахмет 

нысты шыққан болар деген аңыз 
бар. Осы аңыздың түп-т�ркінінде 
шындық жатқандай. Бұл жердегі 
тау  алыстан к�з  шалғанда 
әйелдің қарқарасына ұқсап 
кететіні рас. Іштегі түйсік тағы 
бір ойды кесе к�лденең алға тар-
тады. Жер аты қарағайлы с�зіне 

қатысты пайда болуы мүмкін. 
Олай дейтініміз таудың етегі де, 

тұлайбойы да тұнған қарағай ағашы.
Қаланың іргетасы осыдан екі 

жүз жылдай шамасы бұрын Ресей 
империясының әскери бекінісі ретінде 
қаланған. Қолда бар деректер осы-
лай дейді. Қайран, қазақ даласы-ай! 
Сені кімдер таптамады, кімдерге жем 
болмадың. Қарқаралы уақытында уездің 
де, округтің де орталығына айналған. 
1930 жылдан бері қарай аудан орталығы 
мәртебесін  иемденген.

Қ а р қ а р а л ы  д е г е н д е  Қ о я н д ы 
жәрмеңкесіне тоқталмай кете алмайсыз. 
Атақты @міре, Иса, Жұмат, Қалибектер 
осы жерде �нер к�рсетіп, шеберліктерімен 
жиналған қауымды таңдай қақтырған. 
Күш атасы Қажымұқанның �неріне де 
жұрт осында қанығады.

Базарың құтты болсын, ардақты елім,
Қоянды ту к�терген думан жерім.
Қарқаралы, сұлу К�кше жер шоқтығы,
Сарыарқа – алтын асу, асқар белім, 

– деп кезінде Біржан сал да әніне арқау 
еткен ардақты мекен.

Бұл жерде қазақтың біртуар зиялы-
ларының ізі сайрап жатыр. Шоқанның 
�зі екі-үш рет болған. «Абай тоқтаған 
үй» деген жазу да к�зімізге оттай басыл-
ды. Ұлт к�семі Ахмет Байтұрсынұлы 
мектеп ашып, шәкірттер тәрбиелегенін 
айғақтайтын ғимарат та жылы ұшырай 
кетті .  Алаш ардақтылары @лихан 
Б�кейханов, Міржақып Дулатов, @лімхан 
Ермеков, Жақып Ақбаевтар ауасын 
жұтып, суын ішкен қасиетті �ңір бұл. 
Орыстың бірқатар игі жақсылары да 
шұрайлы мекенге аялдап, аялдағаны 
жай, үй жалдап тұрып, қазақтың тұрмыс-
тіршілігін зерттеп, соңдарына пайдалы 
еңбектер қалдырған. Олардың бірі – қазақ 
фольклоры үлгілерін жинаған саяхатшы, 
этнограф, географ Григорий Потанин 
болса, енді бірі – музыка зерттеушісі, 
ұлтымыздың к�птеген әндерін ел аузы-
нан жазып алған  Александр Затаевич.

Ғимараттағы жазулар қоғам қайрат-
керлері Угар Жәнібековтің, Абдолла 
Асылбековтің, Нығмет Нұрмақовтың 
осында қызмет жасағанын дәлелдейді. 
Мына жерде былай деп жазылған: «1918-
19 жылдары Депутаттар кеңесінің жұмысы 
�ткен ғимарат». Орыс революционері 
Сергей Миронович Киров та 1934 жылы 

Жұбанов та ол туралы заманында жоғары 
баға берді. Қазақ бар кезде Мәдидің аты 
да, оның «Қарқаралы» мен «Қаракесегі» де 
�шпейтіні әбден аян.

Келесі аялдаған жеріміз қазақтың 
Қ а с ы м ы  –  д а р ы н д ы  а қ ы н  Қ а с ы м 
 Аманжолов тұрған үй. Кезінде �згелерден 
б�лек, еңселі ғимарат болғаны байқалады. 
@рине,  ақынның �зі  салдырмаған. 
Уақытша тұрған секілді. Қазіргі жай-
күйі аянышты. Азып-тозған. Күрделі 
ж�ндеу жұмысын қажет етеді. Бір кездері 
Қарқаралысын: «О, дариға, алтын бесік 
туған жер, қадіріңді келсем білмей 
кеше г�р! Жата алмас ем топырағыңда 
тебіренбей, ақын болмай тасың болсам 
мен егер...» деп жырға қосқан ақынның 
жерлестері алдағы уақытта бұл үйдің 
күтіміне к�ңіл б�лер деген ниеттеміз.

Е л д і  м е к е н н і ң  ш е т  ж а ғ ы н д а ғ ы 
ескерткіш-белгі Абылай ханның сенімді 
қолбасшыларының бірі болған даңқты 
батыр Сеңкібай Оразғұлұлына арналған. 
Батырдың Алак�л, Бұланты, Аңырақай 
шайқастарына қатысқанынан тарихтан 
хабардармыз. «Сеңкібай батыр менің 
жетінші бабам саналады» деді бізге жол 
к�рсетіп, т�ңіректі таныстырып жүрген 
@лімжан Макенов. @лімжан батыр ба-
басы ж�нінде к�п жайттан хабардар етті. 
Батыр он үш ағайынды болған. Оның 
Найза деген інісінен Алаштың ардақты 
азаматы @лімхан Ермеков, Ақжол інісінен 
Қасым  Аманжолов,  Желтау атты тағы 
бір бауырынан Екінші дүниежүзілік 
с о ғ ы с т а  А . Н е в с к и й  о р д е н і м е н 
марапатталған  Ахметбек Қасыбаев та-
райды екен. Батырдың сауы ты тура-
лы да ұзақ әңгімелеуге болады. Құнды 
дүние бір кездері Алаш зиялысы, заңгер, 
күрескер Жақып Ақбаевтың қолына ти-
ген. Сталиндік зобалаңға түсер алдында 
сауытқа да кесірі тиіп жүрер деді ме екен: 
«Бұл енді батырдың ұрпағында болу керек» 
деп басқа адамға тапсырған.

«Кешегі байларды тәркілеу зама-
нында оны пештің қабырғасына қалап, 
жасырған. Түсіпбай, Ахметбай деген ата-
ларым к�мілген жерін тауып, үйге әкелген. 
Қазір ол Хакім Зәкішев ағамыздың Ал-
матыда тұратын Ерлан деген баласының 
қолында» дейді @лімжан.

@лімжан �нерлі жігіт. @н шығарады, 
ақындығы да бар. Оның «Қарқаралы» 
атты әнін �з аузынан тыңдап, ризашы-
лығымызды білдірдік.

Бұл жолы Қарқаралының мақтанышы 
– тау шыңында орналасқан, Сырбай, 
Қадырдан бастап талай ақындар тамса-
на, сүйсіне жырлаған Шайтанк�лге жол 
түспеді. Уақыт ыңғай бермеді.

Демек, Қарқаралы сапары аяқталған 
жоқ. Ол жалғасуы тиіс. 

алсақ жақсы болар еді. Қ.Ахметов к�рдім 
дейді. [з басым к�рген жоқпын.

– Қазір мазарда екі-үш адамның 
мүрдесі жатыр ғой деймін...

– Бастапқы кезде бір-ақ адамның 
мүрдесі жатқан. Кейін ашаршылық 
кезінде жерленген адамдар бар дейді. Сол 
жерге қоя салған. Менің ойым айтады: 
үш мүрдені б�лек жерлеп, шет жағына 
қойып, сосын ол жерді тегістеп, құлыптас 
жасаса деймін. Аяқ жағында екі адамның 
мүрдесі болуы мүмкін деп жазылады. 
Герасимов, Марғұландар ашқан сияқты. 
Тексеру керек.

– Бұл жерді @лкей Марғұлан ашқан 
ғой.

– Ашқан.
– Екінші қабатқа к�терілер қуыс 

маңайында бір таңба байқалады...
– Бұл қасқырдың ізінің таңбасы. Ол 

тек қана к�кб�рілердің белгісі болып 
есептеледі. Шыңғыс ханның белгісі 
к�кб�рілер, ашина тайпасы дейді. 
Ашинаны қытай тілінен аударғанда 
к�кб�рілер деген мағына береді екен. 
К�кб�рілерден ғана хан сайланған.

– Байқаған адамға күннің сәулесі де 
мазар ішіне б�лекшелеу түсетіндей...

– Бұл құрылыстың к�птеген ерек-
шеліктері бар. Бірінші ерекшелігі – кірпі-
шінің мықтылығы. Екінші ерекшелігі 
– белдеулері к�гілдір шынымен к�мке-

қараймын дегенде басындағы тәжі түсіп 
кетіпті дейді. «Ханның басындағы тәжді 
түсіретіндей мұнара екен. Тиіспеңдер, 
сақтаңдар» депті. Ал сол мұнараның ою-
�рнектері Алаша хан мазарындағымен 
бірдей. Оны салдырған @бді @зиз Қызыл 
арыстан. Ол тарихтан белгілі. Жанында 
үлкен күмбезді мешіт-медресе бар. Мұны 
да салдырған @бді @зиз Қызыл арыстан. 
Осыны к�ргенде Алаша хан мазарын 
к�ргендей боласың.

– Қазір технологияның шарықтап 
дамыған кезі. Соны пайдаланып, ең бол-
маса кірпіш терді зерттеу арқылы мазар 
құрылы сының қай уақытта жүргізілгенін 
білуге болады емес пе?

– Болады. Бірақ бұл қолға алынбай 
отыр.

Мұндағы кірпіш жай кірпіш емес. 
Тасқа айналған зат.

– Солай болып тұр.
–  С о н д а  с о л  к е з д і ң  а д а м д а р ы 

бүгінгідей тас боп қататын бетонды біліп 
отыр.

– Мазарға бірнеше рет қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілгенінен ха-
бардармыз...

– Менің білетінім 1996 жылдары 
жүргізілді. Оның алдында да жүргізілген. 
@лде де жүргізілетін секілді. [йткені 
 мазар мемлекет қарауында.

Мазар кірпішінің дайындалуының �зі 

Кенжекең 
сөзінің соңында: 

«Мен тарихшы емеспін. 
Оқығанымды, естігенімді айтып 

отырмын. Менің айтқандарымның 
бәрін дәл осылай екен деп қабылдауға 

болмайды. Бұл ескерткіштің ашылуға тиіс 
жұмбағы мол» деді.

Қалай дегенмен де бұл көп сырды ішке 
бүккен құнды ескерткіш. Ең бастысы, 

 мазарды аздырып-тоздырып алмай, ба-
рынша күтіп, сақтау керек. Мұндай 
бағалы жәдігерлер елімізде некен-
саяқ. Аталған ескерткіштің әлемдік 

маңызы бар деп толық сеніммен 
айта аламыз. Осыны 

түсінгеніміз абзал.

рылуы мүмкін. Сондықтан к�леңкеде 
сақталған. 

Мазар маңында пештер болған. 
Бұрын орындары белгілі еді.  Қазір 
тегістеліп кеткен. Оны мен ғана біліп 
отырмын. Қазған археологтар біледі. 
Кезінде @.Марғұлан айтыпты: «Сол 
пештерді қалпына келтіру керек. Бұл 
біздің мәдени құндылықтарымыз» деп. 
Бірақ бұған ешкім құлақ аса қоймаған. 
[кінішті, әрине. Кірпіштерді сол пеш-
терде күйдірген. Пеш суыған кезде ғана 
кірпіштерді алған. @рбір кірпішке ру 
таңбаларын салған.

– Мазардың �рнектері де ғажап.
– Шеберлерді Бұқардан алып кел-

ген. Оған ықпал жасаған жаңағы біз 
әңгімелеген @бді @зиз Қызыл арыстан.

Біз жоғарыда тілге тиек еткен жайт-
тарды жазған Шоқан Уәлиханов, Мәшһүр 
Жүсіп. Неге екенін қайдам, олардың 
айтқандарын елей бермейміз.

– Қазір елімізде Алаша ханды Шыңғыс 
хан деп есептейтіндер байқалады...

– Біреу айтты. Ары қарай жалғасып 
кетті. 

Бір статист-ғалым кісі болыпты. 1894 
жыл дары осы жақта болып, кейін мақа ла-
сында Алаша хан һәм оның баласы Жошы 
хан деп жазады. Сонда Алаша хан деп 
отырғаны Шыңғыс хан секілді. Бұл жерде 
менің түсінігім басқа. Осы жерде үлкен 
екі хан болған. Алаша хан һәм Жошы хан. 
Яғни Алаша хан мен Жошы хан.

– Кезінде Қаныш Сәтбаев та Алаша 
ханды Шыңғыс хан деп қалмады емес пе?

– Сәтбаев былай деп жазған. Алаша 
хан және жақшаның ішінде Шыңғыс хан. 
Мұны әлгі статист-ғалымның с�зінен 
алуы мүмкін. Қаныш осылай дегенде 27 
жастағы жігіт кезі. Ал кейінгі 1940 жыл-
дары жазған мақаласында тек Алаша хан 
деп жазады. Жақшаның ішіндегі Шыңғыс 
хан дегенді алып тастап отыр. Ол кісі 
кейін Шоқанның жазғанын да, Мәшһүр 
Жүсіптің де жазғанын оқыған болу керек.

1921 жылы Баянауылда Қазақ автоно-

Кенжал Балкенов

Құнанбай мешіті

Алаша хан мазары
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ұл оқиға өткен ғасырдың алпысыншы жылдарының бас кезінде 
болған еді. Марат есімді менің кішкентай кейіпкерім арман-
шыл, қиялшыл бала ретінде аса зеректігімен қоса, оқу-білімге 
құмарлығын да анық байқатып өсіп келе жатты. Сондықтан әкесі 
оның талабын қолдап, ауыл мектебінің бастауыш сыныбында оқып 
жүрген жерінен Түркістандағы Саттар Ерубаев атындағы №7-ші 
мектеп-интернатқа әкеліп, табыстайды. Киелі шаһар – Түркістан оған 
үлкен әлемнің есігін ашқандай болды. Ол сол әлемнің ішінде жүріп 
есеюге, өсуге ұмтылып, жақсы оқуға тырысты. Бірақ айтпағымыз – 
ол емес, оның басынан кешкен оқиға туралы болғандықтан, ендігі 
әңгімені де кейіпкеріміздің өз аузынан естиік.

Б

оқығанымыз да «Жұлдыз» журналындағы жа-
рияланымдары болатын.

С�йтіп, бұл жайында ауыл кітап хана-
сынан мәлімет ала алмаған соң, демалыстың 
аяқталуын күтіп, үйде жаттым. Бір аптадан 
кейін Түркістанға оралып, мектеп-ин тер-
наттағы оқуымды жалғастырдым. @дебиет 
сабағын күтіп жүріп осы пәннен дәріс оқитын 
Тоқтасын ағаймен кездесуім мұң екен, оған 
сұрақтарды жаудыра бастадым.

–  С і з  қ ы р ғ ы з  ж а з у ш ы с ы  Ш ы ң ғ ы с 
 Айтматовты білетін бе едіңіз?

– Сабақта оның «Құс жолы» повесінен 
неге әңгіме айтпадыңыз?

–  Ж а з у ш ы н ы ң  т а ғ ы  б а с қ а  қ а н д а й 
шығармалары бар?

Тоқтасын ағай бастапқыда абдырап қалды 
да, сонан соң мені тұрғызып қойып:

– Сен оны қайдан оқыдың, «Құс жо-
лын» айтамын, – деді. Мен бұл шығармамен 
«Жұлдыз» журналында жарияланған үзінділері 
арқылы танысқанымды айттым.

– @не, бұл журналдағы жарияланымы 
ғана, ал кітап болып басылып шыққан жоқ, 
– деді ол. 

Тоқтасын ағай әрі қарай жазушы жайында, 
оның шығармалары туралы бәрімізге қысқаша 
әңгімелеп берді. Мұғаліміміз оның «Құс жолы» 
повесінен басқа да бірқатар шығармаларын 
атады. Бірақ бұлар қазақ мектептеріндегі 
әдебиет пәні бағдарламасына енбегендіктен, 
бізге айта алмаған екен. Оның үстіне аталған 
шығарманың мәнін толықтай түсіну үшін 
6-сынып оқушыларына әлі де �су, к�п оқып, 
іздену қажет те болар. Мен солай түсіндім. 
Сондықтан осы мақсатқа жету үшін Шыңғыс 

Бұл оқиғаның куәгері әрі менің шығармамның кейіпкері болған сол бала – бүгінде ғылым 
әлеміндегі белгілі есімдердің бірі, техника ғылымының докторы, физика профессоры, Қазақстан 
Республикасының ғылым, техника және білім беру саласындағы Мемлекеттік Сыйлығының лау-
реаты Марат Құлбекұлы Құлбек еді. Жастық шағын еске алып, бала Марат жайындағы әңгімені 
маған айтып берген де оның &зі. Бұл оқиға &мірінің ұмытылмас бір сәті болып есте қалғаны да 
с&зсіз. Ал ғалым Марат бүгінгі дәрежеге жету үшін &мірдің талай асуларынан &тіп барып, ғылым 
жолында алдына қойған мақсатқа ұмтыла отырып, тек оқумен, ізденумен келеді.
...Ол кезінде Алматыдағы респуб ликалық №2-ші мектеп-интернатты үздік бітіріп, ҚазМУ-дың 
физика факультетіне оқуға түседі. Жоғары деңгейлі білім алуды бұдан әрі Киев политехникалық 
институтында жалғастыра отырып, ғылымға ден қояды. �рі қарай ғылыми ізденулер басталады, 
кандидаттық, докторлық диссертациялар қорғалады. Ал ғылым әлемінде «Құлбек сақиналары» де-
ген атқа ие болған жаңа құбылысты ашып, оны ғылыми айналымға қосуы &з алдына б&лек әңгіме. 
Бұл ашылған жаңалықтың негізінде түрлі-түсті керамикалық материалдарды жасау тәсілдері 
жүзеге асырылып, сол бойынша он шақты авторлық куәліктер мен патенттер алынған. «Құлбек 
сақиналары» ғылым әлеміндегі әйгілі «Ньютон сақиналарына», «Лизеганг сақиналарына» ұқсас 
жаңалық ретінде белгілі болып отыр.
Оның бала кезден к&кейде қалған бір арманы – сәтін салса Шыңғыс Айтматовпен кездесіп, 
с&йлессем, әңгімесін тыңдасам, кітаптарына қолтаңба жаздырып алсам ба деген ой болды. 
Оған баяғыда, 6-сыныпта оқып жүрген кезінде басынан &ткен осы оқиға туралы да, &зінің ұлы 
қаламгердің атын алғаш естіп, оның шығармашылығымен қалай танысқаны ж&нінде де айтпақшы 
еді. Ол кездесу Алматыда бола ма, жоқ басқа жерде реті келе ме деп күтумен де жүрді. Бірақ ғылым 
жолы да оңай емес қой, қол тие бермейтіні белгілі. С&йтіп жүргенде жылдар зымырап &те шықты. 
Енді сол ұлы адам – Шыңғыс аға да &мірден озды. Ал бүгінде самайын қырау шалған Марат болса, 
&зінің онымен жолығып, с&йлесе алмаған, сыр б&лісе алмаған &кінішін былай білдіреді:
– Ол енді кездеспей кеткен бір бейне болып к&з алдымда елестейді де тұрады. Орындалмай қалған 
бір арман – осы.

Болат АСАНБАЕВ,
журналист, баспагер

аптадай тұрдым. Оның бай кітапханасынан 
Шыңғыс Айтматовтың да біраз кітаптары 
табылды. Соның ішінен «Первый учитель», 
«Тополек мой в красной косинке», «Прощай, 
Гулсары», «Жамила», «Белый параход», т.б. 
орыс тіліндегі шығармаларын қызыға оқып 
шықтым. Алған әсерлерім к�п. Мен бұл кезде 
10-сыныптың оқушысы болғандықтан, оқыған 
кітаптарымның мәнін, мағынасын түсініп, 
ондағы оқиғаларды талдап, саралай алатын-
дай болып қалғанмын. Сондықтан Шыңғыс 
аға шығармаларынан біраз ой түйіп, зердеме 
салдым. Жазушы сомдаған кейіпкерлер – 
алуан тағдырдың иесі, олардың к�бінің �мірі, 
ісі тартыспен �тіп келе жатқан қарапайым 
да аяулы жандар. Олар маған адалдығымен, 
тазалығымен, жанының пәктігімен ұнайды. 
Бұл – менің пікірім. Ал үлкендер оған �з 
бағасын бере жатар.

Мен баяғыда Түркістаннан Т�рткүлге бара 
жатқан жолда кезіккен, маған «Жұлдыз» жур-
налын беріп, жазушының сол бір шығармасын 
оқып беруімді сұраған, �зі соны қолы бос 
еместігіне, машина жүргізіп келе жатқанына 
қарамай, жан дүниесімен беріліп, елжірей 
тыңдаған шопыр ағамның бейнесін к�з алдыма 
қойып, оны тағы да сүйіспеншілікпен еске ала-
мын. Маған қырғыз елінде Шыңғыс  Айтматов 
деген үлкен дарын иесінің бар екендігін 
де,  оның шығармалары миллиондаған 
оқырмандардың жүрегін жаулай бастағанын 
да алғаш білдірген сол еді. Сондықтан оған де-
ген ризашылығым аса зор. Ол Шыңғыс ағаның 
қарапайым оқырманының бірі ретінде және 
оның шығармаларына соншалықты ынтызар, 
құмар жан болуымен есімде қалды.

1
...@кем сенім артқан соң мен Түркі с-

тандағы мектеп-интернатқа келіп, оқуымды 
жалғастырдым. Бірақ бұл бұрын ауылдан ұзап 
шықпаған, алысқа бармаған бала үшін оңай 
да емес екен. Оқуға пейілімді бергенмен, 
алыстағы үйімді, ата-анамды, бауырларымды 
ойлап, сағынамын. Сағынышымды басу үшін 
әрбір тоқсанның аяқталуын асыға күтіп, аз 
күнгі демалыста ауылға тартып отырамын.

Біздің үй ол кезде Түркістаннан жетпіс 
шақырымдай жерде, Арыс-Түркістан кана-
лының бойында орналасқан Т�рткүл село-
сында болатын. Қаладағы @зірет Сұлтан мав-
золейінің жанынан Т�рткүлге апаратын жол 
шығады. Сол жерге келіп ауыл жаққа баратын 
к�ліктерді күтеміз. Бұл жолы менің жаныма 
келіп тоқтаған жүк машинасының жүргізушісі 
кабинасының есігін ашып:

тұр, к�л сарқылмай, неғып тұр?! («Жұлдыз», 
1963 ж., 7-саны, 46-бет).

Мен бала болғандықтан, бұл с�зге онша 
мән бермеппін. Оның мағынасын ұққан 
шопыр ағамның екі к�зінен тағы да жас 
парлап, кәдімгідей булығып жылап алды. 
«Дүние-ай, десеңші, неткен ауыр тағдыр иесі 
еді. Ең болмағанда соғыстан бір баласының 
қайтпағаны-ай» деді ол күрсініп. 

Сонан соң маған қарап:
– Жазушының бұл ойын, не айтпақ 

болғанын түсіндің бе, інім, – деп сұрады.
Мен иығымды қиқаң еткізіп, ұқпаға нымды 

білдірдім.
– @... ол былай ғой, – деп әңгімесін 

сабақтай түсті шопыр ағам. – Иә, иә... 
Толғанай ана қан жұтып, к�зінің жасын 
құрғата алмаған бұл тұста, бір үй ғана емес, 
бүкіл ауылы боздақтарынан айырылып, шер-

деген ынтызарлығы, «соны оқысам, білсем» 
деген ой-ниеті еді. Оның бұл әрекеті мені 
де Айтматов әлеміне жетелеп, ол жайында 
к�бірек білуге тырыстым.

Үйге келіп ата-анаммен қауышып, 
 бауырларымды к�ріп, сағынышымды басқан 
соң, ертеңінде ауыл кітапханасына бардым. 
Кітапханашы апайдан:

– Сіздерде Шыңғыс Айтматовтың «Құс 
жолы» деген кітабы бар ма? – деп сұрадым. 
Кітапханашы кітап с�релерінен бірдеңелерді 
іздеген болып еді, таба алмады. Сонан соң 
қайыра сұрақ қойып:

– Ондай жазушы бар ма еді �зі? – де-
генде, бүртүрлі болып, таңдана қарадым. 
Кітапханашы апайым ол жайында білмейді 
екен. Бірақ оған ренжуге де болмас. Ол кезде 
Шыңғыс Айтматовтың бұл шығармасы кітап 
болып басылып шықпаған да еді ғой. Біздің 

әлемімен танысуды, оның шығармаларын 
іздестіріп, оқуды әрі қарай жалғастырдым.

Мен Түркістандағы мектептің сегізінші 
сыныбын үздік бітіргеннен кейін жолым бо-
лып, Алматыдағы республикалық №2-ші 
мектеп-интернатында оқуды әрі қарай жал-
ғастырдым. Алматыға келу, оның ең озық 
орта оқу орындарының бірінде білім алу 
менің қиялыма қанат байлап, талабымды 
ұштай түсті. Жақсы оқуға, барлық пәннен де 
терең білім алуға тырыстым. Ал әдебиетке 
құмарлығым бұрынғыдан да арта түсті. Тағы 
да Шыңғыс ағаның шығармаларын іздеймін. 
Оның да сәті түсіп отырды.

@кемнің ағайын інісі, белгілі ғалым, 
филология ғылымының докторы, жазушы 
 Нысанбек Т�реқұлов Алматыда тұратын 
еді. Сол жылдары к�ктемгі бір демалыста 
ауылға бармай, Нысанбек ағаның үйінде бір 

(немесе 6-сынып оқушысының 
Шыңғыс әлемімен қалай танысқаны жайында)

– Балақай, қайда барасың? – деп сұрады.
– Ағай, Т�рткүлге дейін ала кетесіз бе, 

– дедім. Ол «кел, отыр» деп ымдады да, мені 
қасына алып алды.

«Мендегі  бары – осы-ақ» деп оған 
қалтамдағы тиындарды ұсынбақ болып едім. 
Ол басын шайқап, ештеңе алмайтын білдірді 
де:

– Ол ақшаны қалтаңа салып қой, сен 
маған жолсерік болдың, қарап отырғанша 
мына әңгімелерді оқып бер, – деп умажда-
лып, ескірген, шофырдың май қолының исі 
сіңген журналдарды ұстатты. Бұл – «Жұлдыз» 
журналының 1963 жылғы 6-шы, 7-ші сандары 
еді. Онда мен бұрын атын естімеген қырғыз 
жазушысы Шыңғыс Айтматовтың «Құс жолы» 
повесінен үзінділер жарияланған екен.

– Міне, осыларды парақта да, оқи бер. 
Ал мен тыңдаушың боламын. [йткені менің 
екі к�зім – жолда, екі қолым – рульде ғой, ал 
құлағым сенде болады, – деді ол.

Журналдағы жазбаларға к�з жүгіртіп, оқи 
бастадым. Т�рткүл ауылына дейінгі қашықтық 
– шамамен екі жарым сағаттық жол. Осы 
уақыт аралығында бәрін оқып бітірсем, жарар 
еді деп қоямын. Соны аңғарғандай ол:

– Сен, асықпай оқы, мазмұнын, мәнін 
түсінетіндей болайық, – дейді. Мен басым-
ды изеп қойып, шаруама кірісіп кеттім. 
Машинаның шуылынан ағай естімей қалмасын 
деген оймен барынша дауыстаңқырап оқи бас-
тадым. Ал шығар мадағы алғашқы диалогтар 
т�мендегідей еді.

– Амансың ба, қасиетті Далам?!
– Аманшылық. Келдің бе, Толғанай? 

[зің былтырғыдан да қартайып кетіпсің ғой. 
Шашың қудай аппақ, қолыңда таяқ.

– [мір деген зымырап �тіп бара жатқан 
жоқ па, Жер-ана. Арада тағы бір жыл �те 
шықты. Бүгін менің мінажат ететін күнім.

– Білемін. Келеріңді біліп жатқанмын, 
Толғанай... Сен бері келіп, мына тасқа отыр-
шы, аяғың ауырады ғой. Сонан соң бәрін 
басынан бастап есіңе түсірші («Жұлдыз», 1963 
ж., 6-шы саны, 76-77-беттер).

Ш ы ғ а р м а н ы ң  б а р л ы қ  қ ұ р ы л ы м ы 
 Тол ғанай ана мен Жер-ананың кездесіп, 
т іл  қатысуларынан,  сырласуларынан, 
 Тол ғанайдың толғаныстарынан тұратын еді. 
Бірақ мен 6-сыныптың оқушысы ретінде 
шығарманың құрылымына емес, мазмұнына, 
ондағы оқиғаларға к�ңіл б�ліп, әрі қарай не 
болар екен деп қызыға оқи түстім. Келесі диа-
логтарды тыңдау жүрекке алдыңғысынан да 
ауырлау тиді.

– Эх, енді несін айтайын, кесепатты соғыс 
қаншалардың кендірін қиды. Жайнағым 
аман болғанда қандай адам болатын еді? 
Мінезіңнен, қылық-қасиетіңнен айналайын, 
жан балам, қайдасың, қайдасың? Он екіде бір 
гүлің ашылмай жатып, қай жерге барып жалп 
ете қалдың екен? О, дүние, о, жан жаратқан 
Жер-ана, бір сәтке ғана, к�зді ашып жұмғанша 
ғана баламды тірілтіп, бір ғана рет к�леңкесін 
к�рсетіп қойсаңдаршы!..

– Толғанай, сабыр ет, жүрегіңді басшы. 
[йтпе, �зіңді �зің аясайшы... Жүрегіңнің әрбір 
соққанын сақтасаң нетті («Жұлдыз», 1963 ж., 
7-саны, 45-бет).

Бұл жолдар соғыс салған қасіретті басы-
нан �ткізіп жатқан, тағдыры бар қиындықты 
мойнына арта салған аяулы ананың аяныш-
ты халі мен мұң-наласын к�з алдыңа әкеледі. 
Ал Жер-ана болса, ол да барлық қиындық 
пен зұлматтың куәгері ретінде тіл қатады, 
сол жамандықты жасаушыларды айыптай 
с�йлейді. Шығарманың осы тұсында менің 
де жас жүрегім елжіреп, к�ңілім босап кетті. 
Бағанадан бері бас к�термей оқып келе 
жатқандықтан журналдың біраз беттерін 
еңсіреп тастаппын. Бір сәт үзіліс жасап, 
шопыр ағамның жүзіне қарап қоямын. «Ол, 
не, жылап отыр ма?!» дейді ішкі түйсігім. 
Иә, солай сияқты. Ол к�зінен ыршып 
түскен жас тамшыларын жеңімен сүртіп 
қойып отыр. Шығарма оқиғасы толқытып, 
к�ңілі әбден босағандай. [йтпегенде-
ше?! Соғысқа жары – Субанқұлды, үш 
бірдей бауыр еті – балаларын: Қасымды, 
Майсалбекті, Жайнағын шығарып салып, 
соның бәрінен қаралы хабар әкелген «қара 
қағаз» алған ананың жағдайынан ауыр 
не бар дейсің? Шығарманың бұл тұсында 
Толғанай ананың осы халі оның �з с�зімен 
былай беріледі:

– Қайран азаматтар, тау құламай неғып 

менде болған елі де қасірет тартып жатқанда, 
шынында, «тау құламай, неғып тұр, к�л 
таусылмай, неғып тұр?». Олар неге бұлармен 
бірге болмайды, бірге қайғырмайды деп 
сұрауымыздың реті бар. Бірақ солай болғаны 
да хақ. Адам табиғатпен туыс емес пе? Ен-
деше тау күңіренбеді дейсің бе, құяр к�зі 
таусылып, к�л де сарқылмады дейсің бе? Сы-
рын ішіне бүккен тылсым табиғат Толғанай 
ананың зарын тыңдап, онымен және оның 
елімен бірге болып, ауыр қайғыны б�ліскені 
де с�зсіз. Жазушының айтпағы осы ой ғой, 
– дейді ол.

Мен оның шығарманы �зі оқымаса да, 
пейілмен тыңдаған әңгімеден бойына осын-
шама азық алып, әсерленгеніне, ондағы 
оқиғаларды саралай білетіндігіне, с�з т�ркінін 
танитындығына қайран қалдым. Алдымда 
қарапайым жүргізуші емес, журналист не 
жазушы отырғандай к�рінді. Біраздан соң ол 
аптығын басып, бойын тіктеді де �з қызметіне 
кірісіп кетті. Тағы да екі к�зі – жолда, екі қолы 
– рульде. Маған қарайды да:

– Тоқтама, оқи бер, құлағым – сенде, – 
дейді.

Біз мінген Газ-51 машинасы жүйткіп 
келеді. Машина табанындағы жолдың екі 
жағы да тақтайдай тегіс жазық дала, колхоздың 
мақта егістігі. Бұл �ңірге каналмен су келгелі 
мақталы алқапқа да �ң кіріп, жайнап, құлпыра 
түскен. Сол ақ алтынды аймақтың бірі – менің 
туған ауылым Т�рткүл селосы. @не ауылдың 
іргесіндегі қоңыр т�бенің де жотасы к�рінді. 
Ал менің оқып келе жатқан шығармам таусы-
лар емес, оның соңғы беттеріне дейін әлі біраз 
бар. Машина жүргізушісінің жүзіне қарасам, 
ол бар пейілін сала әңгімеге құлағын тосумен 
келеді. «@ттең-ай, тағы біраз бірге болсақ қой, 
жол ұзара түссе ғой» деймін. Ондағы ойым – 
оқып келе жатқан шығарманы толық аяқтап,  
оның  ризашылығына ие болу, рақметін алу.

Бірақ амал не,  қоштасудың да сәті 
келді. Т�рткүл ауылының �кпе тұсындағы 
жолайырықта мен машинадан түсіп қалдым. 
Біз екі жарым сағаттық жолда бір-бірімізге 
үйренісіп, жақын бола түсіппіз. К�ңілде 
қимастық бар.

– Балақай, саған рақмет, – деді ол.
– Не үшін, – деймін мен таңданысты 

жүзбен.
– Сен маған жақсы жолсерік бол дың, 

қырғыз жазушысының тамаша шығармасын 
шын пейіліңмен, мазмұнын жеткізе отырып 
оқу арқылы ұзақ жолда еш жалықтырмадың, 
қайта мені жылатып отырдың. Ауылыңа келіп 
қалғандықтан, аяғына жетпедің. @рі қарай да 
маған сендей бір бала кезіксе, жақсы болар еді, 
– деген ойын білдірді. «Жолың болсын, жақсы 
аға. Сізге мен сияқты бір жолсерік табылса 
екен» деп мен де оны к�з ұшымен ұзатып, 
шығарып салдым.

2
Таныс та, бейтаныс ағамның атын да сұрап 

алмаппын. Бірақ менің оған қызыққаным 
– қарапайым жұмысшының, қолы рульден 
босамайтын шопырдың әдебиетке құмарлығы, 
қырғыз еліндегі жазушыны білетіндігі, 
оның қызық сюжетке құрылған, шиеленісті 
тағдырды суреттеген терең ойлы шығармасына 

P.S. 

РАМАЗАН. 
«ТҮНГІ АКЦИЯ» 

Жуырда еліміздегі ірі сауда дүкені тұрмыстық заттарға 
түнгі акция ұйымдастырды. Сондағы саудасы: бір зат алсаңыз 
– екіншісін жарты бағасына сатып аласыз. Қарақұрым халық, 
ығы-жығы жұрт. Түнгі екіге дейін барсаңыз – үлгердіңіз, 
әйтпесе акциядан құр қалады екенсіз.

Пендеміз ғой, кейде осынау болмашы жеңілдіктер үшін 
желпініп, жетіп баратынымызды несіне жасырамыз?! Ол да 
дұрыс қой, тұрмыс үшін, �мір үшін қажетті заттарды алуға 
тиіспіз.

Біздің айтайын деген ой басқа еді. Адам баласына жылына 
бір рет келетін, екі дүниенің қайырлы сәті – Рамазан, оның 
ішіндегі қасиетті Қадір түні. Нағыз жеңілдік, нағыз жетістік, 
нағыз жеңіс, міне, осы – Қадір кеші. @рине, Жаратқанның 
Қадір түніндегі жарылқауын, жеңілдігін әлгінде айтқан сау-
да дүкенінің жеңілдігімен яки түнгі акциясымен салыстыру 
санамызға да келмеген.  

ҚАДІР ТҮНІНІҢ ҚАДІРІ

Пайғамбарымыздың (Алланың оған салауаты мен сәлемі 
болсын): «Алла Тағаланың мың айдан қайырлы түні бар, кім 
сол түннің сауабынан, жақсылығынан шет қалса, барша сау-
ап, жақсылықтан құр қалады» деп, бұл түнді бейқамдықпен 
�ткізбеуді насихаттауында үлкен мән бар. 

Қасиетті Құранның алғашқы аяты түсе бастаған, түндердің 
т�ресі – Қадір кеші – мың айдан да қайырлы. Бұл түнде 
періштелер жерге түсіп, жер бетінде береке орнайды. 
Жүректерге иман ұялап, адамзат баласы ерекше ізгі сезімге 
б�ленбек. 

Пайғамбарымыз Мұхаммед (Алланың оған салауаты мен 
сәлемі болсын) �сиет с�зінде: «Алла Тағала Қадір түнін менің 
үмбетіме сыйлық етіп берген. Мұндай нығмет бұрынғы үмбетке 
бұйырмаған» деп, барша мұсылман қауымына сүйінші хабар 
жеткізген. 

ҚАДІР КЕШІНДЕ ОҚЫЛАТЫН ДҰҒАЛАР

Айша анамыздың (оған Алла разы болсын) пайғамбарымыз 
Мұхаммедтен (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) бы-
лай деп сұрағаны баяндалады: «Уа, Алланың елшісі, егер мен 
Қадір түнінің басталғаны туралы білсем, не айтуым керек?». 
Ол: «Уа, Алла, расында, Сен –Кешірімдісің, кешіруді жақсы 
к�ресің. Мені кешіре г�р!» деп айт».

Сонымен қатар мынадай дұғаларды оқуға болады:
«Я, Алла! К�бейте г�р, кемітпе, сыйлы қыл да, бейшара 

қылма, бере г�р де, тыя к�рме, бізді таңда да, құр қалдырма, 
бізді разы қыл, бізден де разы бол!»;

«Раббым, Мені кішкентайымнан бағып, тәрбиелеп 
�сіргеніңдей оларға мейірім ет!»;

«Я, Алла! Сенен мен (осы) дүние және ақыретте жарылқау 
мен есен-амандықты  тілеймін. Уа, Алла! Сенен мен дінімде, 
тұрмыс-тіршілігімде, отбасым мен мал-мүлкімде жарылқау 
мен есен-амандық тілеймін. Уа, Алла! Менің әбүйірімді [зің 
бүркеп қойғайсың, мені қорықыныштан аман еткейсің. Уа, 
Алла! Мені алды-артымнан, оң жақ-сол жағымнан және 
т�бемнен де [зің сақтағайсың! Сондай-ақ кенеттен қиянатқа 
ұшырап, �ліп кетуден [з ұлылығыңнан пана сұраймын!»;

«Иә Алла! Менің жүрегіме тақуалық орнатып, оны тазар-
та г�р! Расында Сен – Ең жақсы Тазартушысың әрі Сен – 
Қорғаушымыз бен Иемізсің!»;

«Я, Алла, шын мәнінде, мен Сенің құлыңмын. Сенің 
құлың мен күңіңнің ұлымын. Менің тағдырым Сенің қолыңда. 
Сенің шешімің маған міндет әрі маған шығарған үкімің 
әділ. Саған тән болған барлық есімдеріңмен, [зіңді атаған 
немесе Кітабыңда түсірген немесе жаратылғандарыңның 
біріне үйреткен немесе [зіңнен басқаға құпия еткен барлық 
есімдеріңмен [зіңе жалбарынамын: Құранды жүрегімнің 
к�ктемі, кеудемнің нұры әрі мазасыздығым мен уайымымды 
әкетуші ете г�р!»;

«Я, Алла, мен үшін менің барлық ісімде маған қорған бола-
тын дінімді реттеп бер (яғни дінді дұрыстап ұстағанға жердем 
бер), сондай-ақ мен �мір сүріп отырған осы дүниені реттеп бер 
(яғни осы дүниеде керектің бәрін маған адал етіп бер), сондай-
ақ мен оған оралатын мәңгілік �мірді реттеп бер, сондай-ақ 
маған �мірімді тек игілік әкелетін еткіз, сондай-ақ мен үшін 
�лімімді барлық зұлымдықтан  құтылдырушы еткіз!».

ЖАСАЛАТЫН ИГІ АМАЛДАР

Қасиетті түнде Алланың ризашылығы үшін құлшылық 
жасалып, намаз оқу қажет. Құран Кәрімді оқып, мағынасына 
мән беріп, ойланған абзал. Пайғамбарымыз Мұхаммедке 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) салауат айтып, 
оның шапағат етуінен үміттену керек. Уағыз-насихат тыңдап, 
күнделікті күйбең тіршілік барысында жүрекке түскен кірбіңді 
жуып-шайып, к�ңілге ұялаған кір мен күмәннан арылған аб-
зал. Тәубе мен истиғфар жасап, �з нәпсісін есептен �ткізіп, 
қателік жасаудан сақтанып, қайырлы істерді жасауға құштар 
болу керек. Алланы зікір етіп, Ұлы Жаратушының шексіз 
құдіретімен жоқтан бар болған жаратылыстың сырларына ой 
жүгіртіп, Алланы еске алумен жүрекке тыныштық ұялатуға 
барынша әрекет жасап, иманды күшейткен дұрыс.

Қадір кешінде мешіттерде уағыз айтылып, к�пшілікпен 
намаз, Құран оқылады, жамағатпен дұға жасалады. Кейбір 
мешіттерде, мәселен, Елордамызда еліміздің бас мешіті – 
«@зірет Сұлтанда», «Нұр Астана», «С.Ғылмани» мешіттерінде 
Құран қатым жасалады. Алла үйіне келіп, жамағатпен бірге 
жақсылыққа, ізгілікке б�леніп, дұға жасау – абзал амал. Қадір 
кешін ізгі амалдармен үйде де �ткізуге болады.

Иә, Рамазан – ұлы нығметке б�ленетін кез. Мешіттегі игі 
шаралардан, салыстырмалы түрде айтқанда, «түнгі акциядан» 
құр қалмауға шақырамыз.

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің Қазақстан 
тарихы кафедрасының ұжымы  «Айтылған тарих» ғылыми-зерттеу орталығының 
жетекшісі, кафедрамыздың профессоры, тарих ғылымының докторы, ҚР Ұлттық 
ғылым академиясының академигі, белгілі тарихшы-ғалым, қоғам қайраткері 
Қойгелдиев Мәмбет Құлжабайұлына ағасы 

Жашаралы ҚҰЛЖАБАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл айтамыз.  
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Өзі де, өмірі де қарапайымдылық пен ізгілік, мейірім, шапағат, кісілік, адамгершілік 
қасиетке бай, отбасы, туған-туыс, ағайын-жекжат, айналаға сыйлы, үлгі болғандай ғұмыр 
кешкен Қалихан апайдың көрер жарық, татар дәмі таусылып, фәниден бақиға озыпты. Бұл 
жайлы хабарлаған Жанарбек Әшімжан інім: «Уақытында естімей қаппыз, қырқы да өтіп 
кетіпті, апайды білуші ме едіңіз, білсеңіз аз-кем естелік жазуға қалайсыз?» деді.
Алғашында суық хабардан әрі-сәрі боп, сәл кідірдім де: «Иманы саламат болсын, өзің 
айтпақшы, аз-кем білуін білуші едім, бірақ естеліктің аты естелік, ыңғайы келе қояр ма 
екен» дедім сенімсіздеу рәуіште.

«Беу, дүние-ай! Қай ран Қалихан апай! 
Сіз де �тіпсіз-ау �мірден. Топырағыңыз 
торқа, жаныңыз жаннатта болғай. 
@умин!» деп дұға жасадым �зімше. Міне, 
қала жағдайы. Бір жер, бір топырақтан 
болсақ та, емен-жарқын, жақын араласу 
бұйырмай, сырттай амандық білісіп, 
тілекші болудан аспадық, амал нешік? 
Түбі бір дидарласып, �ткен-кеткенді еске 
алып, кең-мол әңгіме-дүкен құрамыз 
деген үміт құмнан қашқан түлкінің 
құйрығындай бұлаңдап, желге ұшты. Енді 
қалғаны – артында қалған ұрпақтары, ет 
жақындары, дос-жаран, тілектестері 
аман болсын. Рухы шат болсын! Басқа 
не дейік...

Естелік дейтін болсақ, бәлкім, біреу 
біліп, біреу білмес, Қалихан апай мен 
туып-�скен Келес ауданының орталығы 
– Абай селосының қызы. Сондағы бүкіл 
аудан бойынша «Ленин жолы» атала-
тын жалғыз орта мектепке 1951 жылы 
Алматыдағы ҚазПИ-ді бітіріп жол-
дамамен келген жас маман [збекәлі 
Жәнібековтің �мірлік жары, күні кешеге 
дейін шаңырағын ұстап келген құдай 
қосқан қосағы. [зекеңнің кім болғанын 
былайғы қауым бізсіз де біледі. К�рнекті 
қоғам және мемлекет қайраткері. @не, 
сол к�рнекті қайраткер алғашқы еңбек 
жолын (1951 жылы 1 сентябрьден бастап) 
бізге тарихтан сабақ беруден бастаған 
ағайымыз еді. @рі к�ркем�нерпаздар 
үйірмесін ұйымдастырып, �зінің де 
�нерпаз қырын танытқан-ды. Бірақ 
мектептегі ғұмыры к�пке бармай, сол 
жылдың соңында комсомол қызметіне 
ауысып, сол кеткеннен мол кетті де, 
1960 жылдардың басында Қазақстан 

дар �ткенде орталықтағы мен тұратын 
үйден пәтер алып, к�рші болдық. 
Бізден үш подъезд әрі, т�менірек. Ол 
қызмет бабымен талай жерді шарлаған 
[зекең, [збекәлі Жәнібековтің әлдебір 
қаладан Алматыға қоныс аударған 
шағы. Бұрынғыдай емес, Асхатты жиі 
к�ріп тұрамын. С�з арасында Қалихан 
апай ж�нінде әлденелер айтатынын 
да естіп қаламын. Солайша Қалихан 
апайды жүзбе-жүз к�рмесем де, сыр-
тынан біршама қанық боп жүрдім. 
Алайда [зекеңнің театр, концерттерге 
барғанында әйелдерін жандарынан 
тастамайтын бәзбір жауапты лауазым 
иелері құсап Қалихан апаймен бірге 
барғанын к�рген емес едім. Есесіне...

Кейіннен Асхатпен к�рші болған кез-
дерде оқта-текте есік алдынан �тіп бара 
жататын, басына к�кшіл орамал тартып, 
бастан-аяқ қазақша киінген орта бойлы, 
толықтау, аққұбаша әйелді к�ретінмін де, 
пошым-бітімі к�з алдымда қалып қалған-
ды. С�йтсем, ол інісінің үйіне келіп-кетіп 
жүретін Қалихан апай екен. Оны кейін 
білдім. Мен білмегенмен, Қалихан апай 
мені білетін боп шыққанын да соңынан 
аңғардым. Қысқаша мән-жай былай.

Бірде кеңседегі жұмыс бітер алдында 
ойламаған жерден Ерғали телефон соғып, 
әй-шәй жоқ, бірден: «Кешкі сағат тоғызға 
таман үйіңде бол, мен барамын» десін. 
«Оу, қайдан с�йлеп тұрсың?», «Қайдан 
болады, Алматыдан. Таңертең келдік. 
Күт!» деді де, телефонды тастай салды. 
«Е, жараған! Дос болсаң, осындай бол!» 
@йтсе де...

Ат үстінде жүрген адам келмеуі де 
мүмкін-ау дегенмен, шын-ақ әзірлеп, 
күтіп отырдық. Ерғали айтқан уақытында 
келді. Онан соң ғана себебін айтты. Ас-
хатты шақырдым. Олардың бұған дейін 
бір-бірімен хабарласпағаны Асхат келген 
соң байқалды. Онда да Асхаттың �ң-түсі 
бұзылыңқырап, қабағы тырысқандай 
болған соң. «Менің кінәм жоқ, к�ңілді 
отыр» дедім Асхатқа. @не-міне дегенше 
с�зіміз жарасып у-шумен түнгі сағат екі 
болғанын да байқамай қалыппыз. Бір 
кезде Ерғали орнынан қалт к�терілді де: 
«Қалихан апама барамын. Бағана айтып 

ӨЗАҒАНЫҢ
ҚАЛИХАНЫ

Комсомолы Орталық Комитетінің 
бірінші секретары,  облпартком секрета-
ры, Орталық партия комитетінің б�лім 
меңгерушісі, секретары, Мәдениет 
министрінің орынбасары,  министр 
сияқты жоғары лауазымдарды иеленді. 
Ғылыммен айналысуды да ұмытпай, бұл 
салада да із қалдырды.

[з басым [зекеңмен Алматыда та-
бысып, «Мәде ниет және тұрмыс» жур-
налында бас редактордың орынбасары 
боп істеген жылдары қызмет бабымен 
жолығып, к�рісіп жүрдік. Олай дейтінім, 
[зекең Мәдениет министрінің орын-
басары ретінде журналда редколлегия 
мүшесі еді. Мен оны мектепте сабақ 
берген мұғалімім ретінде іш тартып «аға» 
дейтінмін. Қату қабақ, қатал мінезінен 
онша ықпай ой-пікірімді ашық айтатын-
мын. Ал, енді...

С�зді  [зекеңе бұру себебімізді 
шамалайтын боларсыз деп ойлай-
мыз. Жоғарыда айтылғандай, таяуда 
о дүниелік болған Қалихан апайымыз 
[зекеңнің зайыбы болғандықтан, екеуін 

бір-бірінсіз әңгімелеу тіпті де мүмкін 
еместіктен.

[зекең біз оқыған мектептен алыс-
тап, �зге жақтарда қызмет еткен кез-
дерде Қалихан деген келестік қызға 
үйленген деп естігенбіз де, бәлендей 
мән бермейтінбіз.  Келеске бір за-
мандарда Шиелі жақтан к�шіп кел-
ген ағайынды Рысмахан, @лмахан 
Нұрмағамбетовтердің қарындасы екенін 
де сырттай естіп білетінбіз. Қалихан апай 
ж�ніндегі ендігі әңгімені сол ағайынды 
Нұрмағамбетовтердің ұл-қыздарымен 
байланыстыра жалғастырамыз. [йткені 
ағайынды Нұрмағамбетовтердің кішісі 
@лмахан Нұрмағамбетов ұзақ жыл Келес 
аудандық оқу б�лімін басқарды. Бізден 
екі класс жоғары оқыған тұңғыш ұлы 
Асхат Алматыдағы тау-кен институтын 
бітіріп, белгілі геолог болды. Ал жасы 
үлкен Рысмахан Нұрмағамбетовтің бір 
ұлы Ерғалимен орта мектепте қатар 
оқып, аттестатты бірге алдық. Ол да, 
мен де Ташкентте оқып, Ерғали инже-
нер-механик, мен мұғалімдік мамандық 

қойғанмын. Күтіп отыр. Уәдені бұзуға бол-
майды» деді. «Түннің бір уағы болды ғой. 
Қазір жатып демал, ертең барасың» де-
генге к�нетін түрі жоқ. Егер біз ілеспесек, 
жалғыз �зі шығып жүре беретін түрі бар. 
Оны: «Сені жалғыз жібермейміз, үшеуміз 
бірге барамыз» деп Асхат қолдады. Мен 
ше? Не істеуім керек. Асхат айтқандай, 
екеуін де жеке жіберуге болмайды. Адресін 
сұрап ем, «Горький мен Дзержинскийдің 
бұрышы» деді Асхат. Демек, алыс емес. 
Тиіп тұр. Жаяу баруға болатын жер. 
Үшеулеп жолға шықтық. Бара жатып ой-
ламаймын ба: «Бұл енді жалғыз Қалихан 
апай емес, �з басым бұған дейін босағасын 
аттап к�рмеген [зекеңнің де үйі ғой» деп. 
«Қалай болар екен, түн жарымда шұбырып 
жүргеніміз. [зекеңе ұнай ма, ұнамай ма? 
Командировкада жиі жүретін адам ғой. 
Осы жолы үйінде болмай-ақ қойса да 
ештеңе етпес еді» деп бал ашам.

Құдай жарылқап, солай болды. Біз 
барсақ, [зекең үйде жоқ, ас үстелге 
тұтастай пісірген күркетауық пен бір 
ш�лмек шарап, Сарыағаш суын қойған 
Қалихан апа ұйықтамастан, жағын таянып 
күтіп отыр екен. Қабағы солыңқы. Анда-
санда есік алдынан к�ретін Қалихан апай 
екенін бірден білдім. Екі інісін к�рген 
бетте  ол түсін жылытып. «Қараң қағырлар, 
Нұрмағамбеттен туғандарың рас болса, 
бір келетін шығар деп едім» деп бұрқ етті 
де, ізінде маған қарай жылы жымиып, 
«отыр» деді атымды атай. Асхат екеуміз 
дастарқанға жайғастық та, Ерғали «жата-
мын» деп бүйір б�лмеге кіріп кетті. Дәм 
ауыз тиген бойда (Асхатпен бірге) ұзамай 
біз де қайтып кеттік.

Бұл менің Қалихан апаймен бетпе-
бет жүздесіп, тұңғыш танысқаным еді. 
Содан бастап к�рген жерде амандасып, 
сәлемдесіп жүрдік.

Сәті келгенде [зекеңмен бірге үйде 
қонақ болды. [зекең қайтыс болғанда 
қайғыларына ортақтастық, қастарында 
болдық.

Біз білетін, құлаққа сіңген есімі 
Қалихан еді. Салиқалы, салдарлы, мінезге 
бай еді марқұм. Рухы шат болсын!

Зәкір АСАБАЕВ

Бұл орайда фольклордың маңызды һәм бай 
саласын халқымыздың баға жетпес руханияты – 
эпостық жырлар құрайды. Онда халықтың тарихын-
да болған жалпыэтностық мәні бар елеулі оқиғалар 
мен к�пғасырлық тарихында жинаған тәжірибесі, 
алған сабақтары, к�кейіне түйгендері, салт-санасы 
жинақталып, к�не танымнан к�ркемдікке дейін 
дамып �рнектелген дүниетанымдық к�зқарастары 
мен ғасырлар бойы қалыптасқан идеалдары, ру-
хани құндылықтары мен эстетикалық, этикалық, 
моральдық (ахлақ) ұстанымдары к�рініс табады. 
Эпос – этностың рухани мәдениетінің құрамдас,  
қайталанбас маңызды компоненті. 

Қазақ халқының эпикалық мұрасы жанрлық, 
эстетикалық, функционалдық, к�лемдік жағынан 
аса бай.

Кеңестік  дәуірде  саяси,  идеологиялық 
цензураның салдарынан жекелеген шығармаларға 
ғана емес, фольклордың тұтас бір жанрлары мен 
түрлерін жариялауға, зерттеуге тыйым салынғаны 
белгілі. Алайда саяси шектеулерге қарамастан 
ғылыми ізденіс, зерттеушілік талпыныс тоқтап 
қалған жоқ. Эпостық мұраларымызды жариялау, 
зерттеу мәселелері  әрдайым ғалымдардың наза-
рында болды. Алайда кезінде тосқауыл қойылып, 
ақтаңдақ болып келген жәдігерлерімізді кең 
к�лемде терең зерттеу, қалың оқырманға табыс 
ету еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін ғана мүмкін 
болды.

Халқымыздың эпостық қазынасы шығу 
тегі мен генезисі, даму жолдары, эволюциясы, 
жанрлық белгілеріне орай т�мендегідей жіктеледі: 
1. К�не эпос; 2. Қаһармандық эпос; 3. Ғашықтық 
(романдық) эпос; 4. Тарихи эпос; 5. Дастандық 
эпос.

Эпосымыздың бұл түрлері типология тұрғысынан 
�зара күрделі �згешелік, айырмашылықтарға ие 
болғанымен, �зінің табиғи жолымен �мір сүріп 
дамитын эпикалық шығармашылық туғызған, 
объективті түрде �мір сүретін біртұтас к�ркемдік 
әлем, к�ркемдік жүйе құрайды. Сонымен бірге 
қазақтың эпостық мұрасы – әлемдік эпикалық 
қордың ажырамас әрі құрамдас б�лігі. Демек, эпос 
дамуының типологиялық жалғастығы мен бірізділік 
заңының тұтастығын қазақ эпосының табиғатынан 
да тануға болады. Қазақ эпосы мифологиялық син-
кретизм аясында пайда болып, тарихи даму жолын-
да саналуан түрлік/жанрлық трансформациядан 
�тті. Ол – кейіпкері мифтік күштермен айқасатын 
к�не түрден ХІХ ғасырда жанр ретінде толық 
қалыптасқан, кейіпкері жеке даралық қасиеттерге 
ие, патриархалды-феодалдық қоғамның қағида, 
ұстанымдарына қарсы шыққан/тұрған, �з тағдырын 
�зі шешуге қабілетті және сол жолда аянбайтын, 
ортағасырлық түркі және шығыс фольклоры 
мен әдебиетінің ықпалын сіңірген дастандық 
эпосқа дейін �сті. Дастандық эпостың кейіпкері 
белгілі дәрежеде жаңа заман тұлғасы жазба әдебиет 
кейіпкеріне жақын. Дастандық эпостың фольклор 
мен жазба әдебиеттің арасында к�пір қызметін 
атқаратыны сондықтан. Қазақ эпосының мәнді 
әрі тұрақты тақырыптарын былайша топтауға бо-
лады: генезисі мәдени қаһарманға тірелетін аңшы-
мергеннің ерлігі; отбасын қорғау; тайпасын, туған 
жерін, елін, Отанын басқыншы жаудан қорғау; 
бірлік пен тәуелсіздік үшін күрес; жеке тұлғаның 
махаббаты, бақыты, ары мен намысы үшін күресі; 
қауымның қарапайым мүшесінің мінез-құлқы 
мен ішкі жан күйзелісін, діни сезімдерін бейнелеу; 
ұжым мүшелерінің ара қатынастары, тайпа аралық 
қарым-қатынастардың к�рінісін беру, т.б.

ХХІ ғасырда эпостық жырларымыз �зінің 
сейілдік, тәрбиелік, идеологиялық, эстетикалық 
функциясын атқарып, халықтың ұлттық санасын 
қалыптастыру әрі нығайту жолында қызмет етуде.

К�не эпос – байырғы замандарда пайда болып 

Е.М.Мелетинский былай дейді: «Біз «жалғыз» 
батыр – ілкі бабаның к�бінесе қарындасты болып 
келетініне к�з жеткіздік. Алғашқы адамдардың 
жұптылығы яғни ағалы-қарындастығы туралы 
к�зқарас матриархалдық ұғыммен сәйкес келетін-
діктен жалғыз ата туралы к�зқарас тәрізді �те 
к�не». Осы келтірілгендер Зарлық пен Мұңлық 
бейнелерінің к�нелігін айғақтайды. Халық жадында 
ежелден сақталып келген егіз ағалы-қарындас тура-
лы сюжет �те к�не болғандықтан оның архаикалық 
негіздері, яғни жапан түзді, елсіз �ңірлерді 
мекендейтін, жалғыз жүретін алғашқы қауым 
адамдары туралы түсініктермен генетикалық бай-
ланысы ұмытылған. Сондықтан дастанда Мұңлық 
пен Зарлықты жалғыз, жетім етіп елсіз тау-тасты 
мекендету үшін, үйден қудалау үшін «ғажайып ба-
лалар» [чудесные дети] атты халықаралық сюжет 
пайдаланылған. 

байырғы замандардағы т�темдік к�зқарастармен, 
дәлірек айтқанда жылан культімен байланысты, 
соның негізінде туған.

Сонымен, «Құламерген» жыры басынан аяғына 
дейін мифтік, ертегілік мотив – сарындарға толы 
(олардың р�лі мен орны біркелкі емес),  баяндалып 
отырған оқиғаларының  біразы дарияның орта-
сында, жеті қат жер астындағы жылан елінде �тетін 
(бұл байырғы адамдардың  дүние т�менгі, ортаңғы 
және жоғарғы  әлемге б�лінеді деген ұғымдарымен 
байланысты),  шежірелік тұтастанудың белгілері 
анық (жырда бір емес, екі батыр  әрекет етеді, бірі 
– Құламерген, екіншісі – оның ұлы  Жоямерген), 
оқиғасы шытырман, мазмұны қызық архаикалық 
батырлық эпостың типтік үлгілерінің бірі. Ал 
қос батыр – Құламерген мен оның баласы 
Жоямергеннің бүкіл ерлігі, іс-әрекеттері –  отбасы 
құру, отбасының тыныштығы мен берекесін 
сақтауға бағытталған.

«Дотан Құбақанбайұғлы» жырында да 
кейіпкерлердің ру-тайпасы, елі к�рсетілмейді, ал 
мекені туралы мәтінде былай делінеді: «мекені 
елсіз-күнсіз жапан дала», «елсізде жалғыз ауыл 
жатты саяқ», «�тіпті Құбақанбай жапан түзде». 
Жырдың бас кейіпкері Дотан 11 жасында ерлік 
к�рсетеді, отыз тоғыз ағасын жұтқан жалғыз к�зді 
жалмауызды �лтіреді, жеті жылдық жолға шығып, 
к�птеген сынақтан �тіп Күнікейге қол жеткізеді, 
ағаларына қалыңдық іздеп оқшау �мір сүріп 
жатқан бір елге келгенде, тұтқиылдан шабуыл 
жасаған жауды қиратады, ағаларын үйлендіреді.

«Құбығұл» жырының бас кейіпкері Құбығұл 
ата-анасының тілеп алған баласы, ол жеті жаста 
ер жетіп, қыз іздеп алыс сапарға аттанады; үш рет 
ерлік к�рсетеді – айдаһармен екі рет айқасады, 
қалыңдығының әкесімен  соғысады. Құбығұл 
айқасып жеңетін айдаһар жай жылан емес. Ол 
екі елдің – Құбығұл мен оның түсінде к�ріп, 
ғашық болған қалмақ қызы Ақбілек елінің – ше-
карасын, яғни �зінікі мен б�тен, жау жерінің 
арасындағы шекараны күзетуші. Айдаһарды 
жеңген соң Құбығұл тағы бір кедергіге тап бо-
лады, ол – үш шақырым ені бар, арыны тасты 
ағызған Теңгелік �зені. [зен де к�не түсінік бой-

ынша кейіпкер елі мен жау елінің арасындағы 
шекара іспеттес. Осылайша жырда айдаһарды 
жеңетін Құбығұл бейнесі классикалық батырлық 
эпостың қаһарманы іспеттес сомдалған. Бірақ 
оның ерліктерінің бағыты мен мазмұны батырлық 
эпос қаһарманының ерлік іс-әрекеттерінен б�лек: 
Құбығұл  бүкіл батырлық  әрекетін  бір мақсатқа 
ғана жұмсайды, ол мақсаты – Ақбілектей аруға 
үйлену. 

Жоғарыда с�з болған мәтіндерден «Құбы-
ғұлдың» айырмашылығы – мұнда кейіпкердің 
елі мен мекені айтылады: Құбығұлдың елі – Орта 
Ноғай елі, жері – К�к Еділдің бойы. Бұл кейінгі 
заман қоспасы.

К�не эпостарда елсіз тауды, орманды я мұхит 
ортасында орналасқан аралды мекендейтін жалғыз 
я отбасымен ғана тұратын батырдың ерлігі мен 
әрекеті баяндалады, ал оның функциясы: түрлі 
құбыжықтарды жою, қалыңдық іздеу, отбасын 
құру, отбасын қорғау, оның тыныштығын сақтау, 
әлсіздерге к�мектесу. Құламерген мен оның бала-
сы Жоямергеннің де, Зарлық пен Арық мергеннің 
де, Құбығұл мен Дотанның да күллі іс-әрекеттері, 
жігері мен күш-қуаты осы айтылған мақсаттарға 
қол жеткізуге жұмсалады.

К�не эпос қаһармандарының қарсыластары 
– мыстан кемпір, жылан, жеті басты айдаһар, 
жезтырнақ, жеті басты жалмауыз кемпір, жалғыз 
к�зді адамжегіш (Т�бек�з), Қара дәу, арыстан, 
жолбарыс, ал енді бірде батырдың қарсыласы 
эпикалық дұшпан – қалмақ болады. Бірақ мұндағы 
жау-қалмақ батырлық, ғашықтық я тарихи 
эпостардағы қалмаққа ұқсамайды. Біріншіден, 
олардың елі қазақ жерімен шекаралас емес, �те 
шалғайда, мысалы Зарлық қалмақ ханы Күлмеске 
жүйрік тұлпарымен 60 күн жол жүреді, Құбығұлдың 
қалмақ еліне баратын жолы  «Т�рт айшылық жер 
еді, / Бір айшылық к�л еді» деп сипатталады, ал 
Дотан Шынтемір ханның еліне жеті жылда әрең 
жетеді, сонда келгенде ғана Күнікейді аламын 
деп қысым к�рсеткен қалмақ ханы Жазираға, 
оның әскеріне тап болады. Екіншіден, қалмақтар 
�здігінен қаһарманның жанұясына шабуыл жа-
самайды. Оларға эпос кейіпкерлері �здері түрлі 
себеппен барады. Мысалы, Құбығұл түсінде 
к�ріп ғашық болған сұлу – қалмақ қызы болып 
шығады, сондықтан ол эпос поэтикасына сай 
қыздың еліне барады, Дотанды Шынтемір ханға 
жалмауыз кемпір жұмсайды, ал Зарлықты қалмақ 
еліне Құртқа кемпір жұмсайды. Демек, к�не 
эпос сюжеттері қалыптасқан дәуірлерде қалмақ 
жау ретінде тарих, сондай-ақ эпос сахнасына әлі 
шықпаған; олардың кейде батырдың қарсыласы 
болуы к�не эпостың бірнеше дәуірдің белгілерін 
қатар сақтағанын, к�пқабаттылығын айғақтайды. 
Атап �тетін жайт, к�не эпос қаһармандарының 
қалыңдықтары, к�біне �зге елдің, б�тен, жау елдің 
�кілдері болып келеді. Құламерген жер астындағы 
жылан патшасының қызына үйленеді, Зарлық пен 
Құбығұл қалмақ қыздарын алады, Дотан алған 
қыздың этностық белгілері к�рсетілмейді, бірақ 
оған Дотан батыр жеті жыл жол жүріп жеткенін 
білеміз. 

Архаикалық сюжеттер байырғы замандар-
да қалыптасты. Бізге сол сюжеттерді арқау етіп 
жырланған эпостық жырлар жетті. Кейінгі 
замандардың эпикалық дәстүр аясында жырланған 
бұл сюжеттер �зінің бастапқы бейнесінен 
айтарлықтай �згеріске ұшырап трансформация-
лануы әбден мүмкін. Алайда біз қарастырған сю-
жеттер, тұтастай алғанда, �зінің константтары мен 
доминанттарының терең мәнін  толық сақтаған.

Бақытжан �ЗІБАЕВА, 
филология ғылымының 

докторы, профессор
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фольклоры мен музыкасының мың 
жылы» туралы: «Бұл жоба аясында 

бізге «Дала фольклорының антология-
сын» жасау керек. Мұнда Ұлы дала 

мұрагерлерінің өткен мыңжылдықтағы 
халық ауыз әдебиетінің таңдаулы 

үлгілері – ертегілері, аңыз-
әпсаналары, қиссалары мен 

эпостары жинақталады» 
деген болатын.

дамыған,  эпостың алуан түрлі жанр/типтерінің 
бастауы саналатын эпикалық шығармашылықтың 
ежелгі түрі. Маңызды белгілерінің бірі – синкре-
тизм болып табылатын к�не эпостың жасалуында 
архаикалық мифтер, ертегі, ғұрыптық поэзия, к�не 
дүниетанымдық түсініктер үлкен р�л атқарды.К�не 
эпос сюжеттік, тақырыптық тұрғыдан бірыңғай 
емес, олардың бірінде аңшы-мергеннің іс-әрекеті 
мен ерлігі бейнеленсе, енді бірінде қалыңдық 
іздеу, түсіне енген сұлу қызды іздеу баяндалады, 
яғни дара адам болмысындағы жеке қызығушылық 
тілектері және қуғын к�ргендер мен жазықсыз 
жәбірленгендерді, әлсіздерді қорғау, �з отбасының 
тыныштығын қорғау жолында іс қылған батыр 
мадақталады.

Жүз томдық «Бабалар с�зі» ғылыми серияның 
31 мен 52-ші томдарында к�не сюжеттерді арқау 
етіп жырланған «Мұңлық, Зарлық», «Құламерген», 
«Құбығұл», «Дотан Құбақанбайұғлы», «Арық мер-
ген»  эпостары жарық к�рді. «Мұңлық, Зарлық» 
жырының бас кейіпкері Зарлық аң аулап �зін, 
қарындасын асырайды, отбасын қорғайды. 
Аңшылық – к�не замандарда (дәлірек айтқанда 
неолитке  дейінгі  және неолит дәуірінің біраз 
кезеңдерінде) байырғы  адам баласының негізгі 
кәсіптерінің бірі, сондай-ақ (әрине, балықшылық, 
терімшілікпен қатар) күнк�ріс к�здерінің бірі 
болғаны мәлім. Адамзат �ркениетінде елеулі орын 
алған бұл тарихи кезең халық шығармашылығында 
к�рініс таппауы мүмкін емес еді. Соның айқын 
мысалы ретінде жартастардың, үңгірлердің 
қабырғаларына қашалып салынған ежелгі 
аңшыларды бейнелейтін суреттерді айтуға болады.

Зарлық  тек аңшы-мерген емес. Ол тілегін 
орындамаған Күлмес ханның ордасын қиратуға 
жақын барады. Ешкімнің тісі батпаған алып Қара 
дәуді �лтіреді, одан құтқарған Құралайға үйленеді. 
Бұл – қаһармандық үйлену. К�ріп отырғанымыздай, 
Зарлық елін жаулаған, жерін шапқан сыртқы жау-
мен шайқаспайды және оның негізгі қарсыласы 
мифтік образ – алып Қара дәу, яғни адам емес. 

Зарлық жалғыз емес, оның қасында қарындасы 
Мұңлық бар. Бұл жағдай Зарлық бейнесі аңшы, мер-
ген бейнесінен де к�не екенін меңзейді. Бұл  туралы 

Ал «Құламерген» жырының бас қаһарманы 
Құламерген отбасымен Ғазар деген мұхиттың бір 
аралын мекендейді. Олар аралда жалғыз, руласта-
ры да, к�ршілері де жоқ. Құламерген – аңшы. Бір 
күні Күнайымның алтын шашының бір талы суға 
ағып кетіп, мұхиттың жағасындағы Бұлғар шаһары 
патшасының қолына түседі. Падиша алтын шашқа 
ғашық болады, «дүниенің жамандықпен түбін тес-
кен» Құртқа кемпірдің к�мегімен сұлуды қолға 
түсіруді жоспарлайды.Кемпірдің азғыруына ер-
ген Күнайым опасыздыққа барады... Осы сәттен 
бастап Құламерген іс-әрекетке к�шіп, белсенді 
тұлғаға  айналады. Оның парызы – зұлымдыққа 
жол бермеу, жанұясының тыныштығын, берекесін 
сақтау. Құламерген  патша әскерін жеңеді, Құртқа 
кемпірді �лтіреді, ал жеті басты жалмауыз бен 
оның ұлы Орақты  батырдың ұлы Жоямерген 
жеңеді, демек, әке ерлігін жалғастырады.

Жоямергеннің адамша с�йлейтін Ділдәш 
тұлпары бар. Қазақ батырларының жан жолдасы 
тұлпары екені белгілі, мысалы, Қобыландыда 
Тайбурыл, Алпамыста Байшұбар, Қамбарда 
Қарақасқа, Ер Тарғында Тарлан, т.б. К�п жағдайда 
батыр �з жетістіктеріне сенімді тұлпарының 
ерекше қасиеттерінің, т�зімділігі мен иесіне 
шын берілгендігінің арқасында қол жеткізеді.
Жоямергеннің Ділдәш аты иесіне аталған әйгілі 
тұлпарлардан артық қызмет етеді: иесі бір жыл 
іздеп таба алмаған алтын қазанды дарияның түбіне 
түсіп алып  шығады, басқаша айтқанда батырдың 
қызметін атқарады.

@кесі мен баласының ең басты жауы – жер 
астын мекендейтін жеті басты жалмауыз, қызы 
– Құртқа кемпір мен  баласы – Орақ. Жырда 
кездесетін тағы бір к�не персонаждар – жылан-
дар, олардың патшасы – Жыланбек. Жыланбек 
бастаған жыландар адам кейпіне ене алады. Олар 
Жоямергенге қастандық жасамайды, керісінше, 
Жыланбек Жоямергеннің қайратына тәнті боп, 
басқа батырлар орындай алмаған тапсырманы 
(алтын қазанды әкелу) орындайтынына сенім 
білдіреді және алтын қазанды әкелсе – жалғыз 
қызы Күнсұлуды беретінін айтады. Жыланбек 
уәдесінде тұрады. Мұндай сарын, сюжеттер 

ҚАЗАҚ ХАЛҚЫНЫҢ 
ЭПИКАЛЫҚ МҰРАСЫ

орта мектепті бітірген – «Қазақстанның 
40 жылдығы» совхозының партком се-
кретары @бутәліп @бдуәлиев екеуі бар 
міндетті мойындарына алып, к�мектерін 
жасады. Тоқ етері...

Жасы алпысқа толып,  зейнетке 
шыққан бойда бірінші зейнетақысын да 
алып үлгермей бақилық болған Ерғали 
Нұрмағамбетовпен достығымызға селкеу 
түспеген-ді. Халыққа жайлы, жайдары 
мінез, кішіпейіл, шаруашылықты шырқ 
үйіріп басқарған Ерғали (сол кездегі тәртіп 
бойынша) қызмет бойынша 1-2 күнге 
Алматыға келгенде немере туысы Асхат 
пен апасы Қалиханнан бұрын мені тауып, 
кейде түн жарымы болса да үйге соқпай 
кетпейтін. Алда айтқалы отырғанымыз 
да осыған қатысты бір жағдай. @сіресе 
Қалихан апайға к�бірек.

[зекең комсомолға бірінші хат-
шы боп Алматыға келгенде Қалихан 
апайдың інісі Асхат дыңдай қызметкер, 
айтулы геолог болса да, бір б�лмелі 
пәтерге әрең қолы жетіп, қаланың қиыр 
шетіндегі микрорайонда тұратын. Жыл-

алдық. Мен Алматыға кетіп, Ерғали 
елде қалды. Мен туып-�скен совхозда 
ұзақ жыл директор боп істеді. Соғыс 
жылдарындағы кіл тозығы жеткен екі 
б�лмелі жатаған үйлерді жаңартып, мен 
�скен үйдің орнына т�рт б�лмелі ве-
рандалы ғимарат тұрғызып, мен бір 
барғанда �зі бастап қоныс той �ткізіп 
берді. Совхозда кадр б�лімінің бастығы 
боп істейтін (1950 жылы туған, марқұм) 
кенже інім үйленгенде – ол да менімен 
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Алтын бәкі, 
Күміс сәкі 

Қырық қысырақ, 
Бір сәуірік.

(Шолпан)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Тоғайға шаптық, 
Тораңғы таптық 

Тоңып кеткесін, 
Томарды жақтық.

Бақа денесі атмосферадағы &те нәзік 
құбылыстарды сезе алады. Африкада 
мекендейтін тайпалар үй-жайлары мен егін-
жайға дер кезінде дайындық жасау үшін 
ауа райын алдын ала болжауда бақаларды 
пайдаланады.

Жергілікті халықтар бақа тіршілігіне 
зер сала жүріп, олардың уылдырық шашу 
кезеңі жаңбырлы мерзімге сай келетінін 
анықтаған. Африкалықтар бұл кезде ағаш 
бақасының тіршілік әрекетіне жүгінеді. 

@детте ағаш бақалары суда тіршілік етсе де, жаңбыр баста-
лар кезде олар судан шығып, ағаш басына �рмелеп, сонда 
уылдырықтарын салады. Бақалардың болжауы мүлт кетпейді, 
олар ағаш басына �рмелеп шығысымен-ақ, жаңбырлы күндер 
басталады. С�йтіп, бақа уылдырықтарының дамуына мүмкіндік 
жасалады. 

Қажет деп тапсаңдар �здерің де бақаны барометр ретінде 
пайдалана аласыңдар. Ол үшін ш�п бақасын, сүйір тұмсық 
бақаны немесе к�л бақаны ұстап алыңдар да ішінде ағаштан 
жасалған кішкентай басқышы бар су құйылған шыны банкаға 
салыңдар. Бақа үйір болғаннан кейін оның қылығына зер 
салсаңдар, бақаның ауа райын болжайтындығына �здерің-ақ 
к�з жеткізесіңдер. Егер бақа банкадағы кішкентай басқышпен 
жоғары к�терілсе, ауа райы бұзылады, бақа қайта суға түссе, 
ауа райы құбылмалы болады, егер бақа банкадағы су бетінде 
тырбаңдаса, онда күн ашық, жылы, құрғақ болады. Бұл болжам 
әрқашан да дұрыс болып шығады. [йткені бақа терісі ылғалды 
тез буландырады да, құрғақ ауада терісі тез кеберсиді, сондықтан 
суда болуға тура келеді. Жаңбыр болатын болса, бақа терісі 
ылғалын сақтап қалады, сондықтан жоғары шығып, тыныс алуға 
ешқандай кедергі болмайды. 

Франция астанасы Париждің қақ орта-
сында ауыз аштырып, к&з жұмғызатын 
ғимарат тұр. К&кке самғаған асқақ мұ на-
ралар; қабырғадағы ойықтарда – мәрмәр 
мүсіндер; шатырдың бұрыш-бұры шына 
химера деп аталатын құбыжықтар бейне-
ленген. 

Бұл – готика стилінде салынған әйгілі 
Париж тәңірі-анасының соборы. «Готика, 
готикалық» деген с�з ұлы Рим империя-
сына ойсырата соққы берген жауынгер 
тағы тайпа – готтардың атынан шыққан. 

Қайта �рлеу дәуірінің алғашқы жылдарында орта ғасыр 
тұсындағы �нер туындылары соншалықты д�рекі, соншалықты 
ұсқынсыз к�рінді. Сондықтан да жұрт ол стильді басқыншы тағы 
тайпаның атымен готика деп атаған. 

@р дәуір �з тұсындағы жағдайға лайық, �з заманындағы 
адамдардың түсінік, талғамына лайық шығармалар туғызады.

Орта ғасырларда шіркеумен ешкім билік таластыра алмай-
тын, оның алдына корольдердің �здері мойынсұнып тұруға 
мәжбүр болған. 

Бір кездерде к&п адам жиналып мек-
тепте оқудың қажеті болмайтын шақ та 
келер. Шет тілдер мен математика, не тарих 
тәрізді пәндерді ұзақ уақыттар бойы оқып, 
үйренудің қажеті де болмас. 

Тиісті білім негіздерін алу үшін біреу-
дің (не полиглоттың, не тарихшының) 
орга низмінен сорып алынғандай сығынды 
– химикалиді – егетін «әдеттегідей» екпе 
берілсе жеткілікті болар. 

Рас, бұл – әлі алыс болашақтың ісі, 
бірақ қазіргі медицина осы бағытқа қарай алғашқы қадам жа-
сады. Америкалық екі ғалым биология тарихында бірінші рет 
егеуқұйрық миынан ес «б�лшегін» б�ліп шығарады. Бұл тама-
ша тәжірибе осы жануарлардың жадында химиялық сипат бар 
екенін дәлелдеді. Оның молекуласы �те күрделі – сегіз мүшелі 
тізбектен тұратын алты аминқышқылды қосынды екен. Мұнан 
бірнеше жыл бұрын ғылым адамдары естілік эффектісі – ми жа-
сушалары арасында пайда болатын жаңа электрлік байланыстың 
нәтижесі деп қана айта алатын. 

Осындай қорытындыға келтірген тәжірибені Хьюстондағы 
(Техас) жоғары медицина мектебінің екі ғалымы жүргізді. 
Тәжірибе егеуқұйрықтарға мүлдем қараңғы, не жарық түсірілген 
жәшіктердің бірін �з еркімен таңдап кіруіне мүмкіндік туғызудан 
басталды. Нәтижеде олардың к�пшілігі қараңғыны таңдап кірді, 
�йткені егеуқұйрықтар жарық жерден қашады. Енді оларды 
қараңғыдан шошыту үшін электрлік соққы беріп әсер етілді. 
Келесі кезеңінде бұл егеуқұйрықтардың миынан субстанциялар 
(ғалымдардың болжауы бойынша ес сақталатын субстанциялар) 
алынып, олар токпен ұрып әсер етпеген егеуқұйрықтарға егілді. 
Нәтижесінде бұлар да мұнан кейін қараңғылықтан қашатын 
болып шықты.    

Бақа ауа райын болжай ала ма?

Готика сөзі қайдан шыққан?

Адам құпиясы

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Жануарлар әлемі

Сіз білесіз бе?

Естілікті қалай күшейтуге болады?

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Әсел САРҚЫТОВА – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота ҚУАТОВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректор
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң 
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г 
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Ғалым ОМАРХАНОВ 8 775 750 9444 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Әсел САРҚЫТОВА

Таралымы 15 410

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат

А
Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-12-04;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты 

Тапсырыс №1620/572

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

М Ө Л Т Е К  С Ы Р

Әділ Ботпановты  барша 
қазақ білмегенімен, әдеби орта 

–  ақын-жазушы, қалам иелеріне  оның 
есімі, өлеңдері, аяқталмай қалған проза, дра-

матургиясы таныс.  Әділ жарқ етті де жоқ болды... 
Ізім-қайым. Не бары, не жоғы белгісіз...

Ең алғаш белгілі ақын Жарас Сәрсек досы  «Қазақ 
әдебиеті» газетінде «Қайдасың, Әділ!» деген мақала жа-

риялап, іздеді. Жазушы-журналист Қанат Тілеухан «Аққан 
жұлдыз» атты радиохабар жасады. Құрдасы, курстасы, ақын 
Бауыржан Бабажанұлы Әділ Ботпановтың шығармашылық 

кешін ұйымдастырып, жиып-теріп «Өмірзая» атты шағын ғана 
кітабының  шығуына ұйытқы болды. Кейінгі кезде курстасы, 

белгілі продюсер Базарбек Атығай «Алматы» телеарнасынан 
Әділ Ботпанов туралы  «Сәуле-ғұмыр» атты телебағдарлама 

ұйымдастырып жүргенін білемін. Мен де мектепті бітірген соң, 
ең алғаш Алматыға оқуға тапсыру үшін келгенімде Әдекеңмен 

бір бөлмеде бір айдай бірге тұрдым. Сол кездерді еске түсіріп 
көріп ем... 

СЕНІ КҮТІП 
ЖҮРМІЗ, ӘДІЛ!

Кенже Байназаров және Ербол Бекбо-
латов болатын. Бауыржан мен Кенже де 
Бақыт құрдасын қағытып жатты. Осы кез-
де, Батырболат: – Жігіттер, кеш басталып 
кететін болды, тездетейік, – деп еді, @діл: 
– Иә, шынымен, Мұқаң біз бармай, ба-
стамай күтіп қалып, к�пшіліктен ұят бол-
масын, – деп, бәрімізді тағы бір күлдіріп 
алды. Бәкең екеуіміз кері бұрылып, 
жігіттермен бірге кешке келдік. 

... Ағам «менімен бірге жүр, жатақханада 
дайындаласың, әйтпесе, ауылда жүре 
бересің» деген соң, бұл да бір ақыл-ау 
деп, КазГУ-ге кітаптарымды арқалап, 
емтихан басталардан ай бұрын келдім. 
Қасымда кластасым Біржан бар. Бақыт 
неміс тілінен, @діл ағылшын тілінен 
емтиханға қарыз болып, жазғы сынаққа 
қалыпты. Екеуі бір б�лмеде жатады және 
Бақыт жатақханада уақытша «студсовет» 
міндетін атқарушы екен. Бұлардың қасына 
біз қосылып, @ділмен бірге бір айдай бір 
б�лмеде тұрдық. 

@діл аласа бойлы, шағын денелі, 
қара торы жігіт болатын. Бір ерекшелігі 
үсті-басы түкті еді. Таңертең сақалын 
алса, түсте �сіп кететін. @ділдің  курстасы 
Ербол  Сопбеков деген жігіт оқыған-
ды. Қазір ауылында, Қызылорданың 
Жаңақорғанында, мектепте қызмет 
істейді. Сол Ерекең бір күні @ділмен қатар 
жата қалыпты. Жатысымен @ділге: «@й, 
@діл, трикоңды шешіп жатшы» дейтін 
к�рінеді, бірақ ол трикосыз еді... 

ТАМАҚҚА 
ТҰРЫП ҚАЛҒАН «4»

Бірінші емтихан шығарма жазу бол-
ды. Кластасым Біржан да әупірімдеп 
�тті. @декең Біржанның шығармадан 
�ткенін естіп: – Екінші емтиханың – 
тарихқа к�мектесемін, – деді. Ертесі 
ертерек тұрып кетіп қалды. Түс қайта 
темекісін езуіне қисайтып, күлін шертіп 
түсірмей, �зінің ерекше әдеті бойынша 
темекінің жоғарғы жағынан саусағымен 
қағып отырып, «Пішән, (Біржанды 
 ауылда Пішән деп атағандықтан, @діл 
де солай айтатын) сенің «вопросыңды» 
шештім. Тарихтан к�мектесетін болды. 

Бір «должник» мұғалім бар еді, сол уәде 
берді. Қойылатын баға да белгілі. «4» деп 
саусағымен к�рсетті.» @й, Бақаш, мына 
«4»-ті осы жерде �зің жуып бересің бе, 
әлде, ауылына барып �зі жуып бере ме?» 
деді әзілдеп. Содан не керек аяқ асты 
ауылға тартып отырдық. Біржанның үйіне 
кіріп, мамасына @декеңдер болған жайды 
айтып, тамақ асылды, ептеп шарап ішілді. 
Шарап аздау болды-ау... Біржанның @діл, 
Бақыт құралпы Ермек атты ағасы бар. @діл 
Ерекеңе қарап: «@лгіндегі «4» тамағымда 
тұрып қалды. Не әрі кетпейді, не бері 
кетпейді» дегені. Елпілдеген Ерекеңнің 
сол күні @ділмен бірге әбден «ақын» 
болғанын к�зімізбен к�рдік...

МЕНІ КGРДІҢ БЕ?

@декең екінші емтиханға к�мектес-
кенімен, Біржанның үшінші емтиханнан 
жолы болмай, оқуға түсе алмады. @діл 
де жаздағы ағылшын тілінен қарызын 
тапсыра алмай, оқудан шығып қалды. 
С�йтіп, ауылына кетіп, қайта айналып, 
филфактың жатақханасына жылдан аса 
уақыттан соң бір-ақ соқты. Ол кезде 
біз ІІ-курстың бірінші семестрін оқып 
жүргенбіз. К�рмегеніме бір жылдан асса 
да @декең �згермепті. Сол бұрынғыдай, 
не сұрасаң да жымиып қойып, түзу  жауап 
бермей, қыңырайып тұрған әдетінен 
айнымаған. Қыстың алды, күздің қара 
суығы. Сабақтан қайтып келе жатып, түскі 
тамақтың қамымен жұмысшылар асхана-
сында курстасым Мұхарбек  Махамбетов 
пен Мақсат Ошаев үшеуіміз қалтамызды 
қағып, кезекте тұрғанбыз.

– @й, Еділ! – деген дауысқа жалт қа-
расам, @діл Ботпанов екен. 

– Ау, @деке! 
– Сен мені түнде к�рген жоқсың ба? – 

деп жымияды. Үстінде жалаң жемпір ғана. 
Қара суықтан жаурап кіргені және түнімен 
«шаршағаны» түрінен к�рініп тұр. Шашы 
ұйпа-тұйпа... 

– Жоқ, @деке, сізді күндіз к�рдім ғой.
– Түнде мені байқамадың ба дегенім 

ғой. 
С�зге Мұхарбек араласты: – @деке, 

кеше тым жақсы «кожанный» қап-
қара курткамен жүр едің ғой, �зі берген 
халқыңыз, �зі шешіндіріп кеткеннен сау 
ма? – деп с�зінің аяғын қалжыңға сүйеп, 
Шәмшінің айтқанын меңзеді. Біз күлдік. 
@діл күлген жоқ. К�зінің астымен бір 
қарады да: – Сау болсақ, сендерден мені 
к�рдіңдер ме деп сұраймын ба? – деп 
тісінің арасынан сыздықтатып, жалпыла-
ма бәрімізді бір сыбап алды да, бұрылып 
жүре берді. «Оу, @деке, бізбен бірге тамақ 
ішіңіз» деп едік. Артына қарамастан, 
қолын бір сілтеді. – Менің тамаққа тәбетім 
жоқ. Түнде мені к�рген адам болса, 
сұрастырайын... – деп жүре берді... 

БІР GЗЕННІҢ 
БАЛАСЫ ЕКЕНБІЗ

Ауыл жақын болған соң, апта сайын 
тартып отырамыз. @діл апта сайын бол-
маса да біздің ауылға бірнеше рет барды. 
Алматыдан тіке ауылға тартатын жалғыз 
автобусқа іліне алмай қалсаң, Ұзынағашқа 
дейін барасың да, одан әрі қарай басқа 
автобуспен кетесің...

Ұзынағаштың автобекетінен түсіп, 
а у ы л ғ а  қ а р а й  а я ң д а й  б а с ы п  к е т і п 
бара жатыр едік, алдымыздан барша 
қазаққа белгілі айтыскер ақын Есенқұл 
аға Жақыпбеков шыға келсін. Есағаң 
Ұзынағашта тұратын. Айтыскерлігі бір 
аңыз, жазба ақындығы бір т�бе Есағаң: 
«@й, @ділмісің? Сен мұнда қайдан жүрсің? 
Адасып жүргеннен саумысың?» деді.

– Ооо, Есаға, ассалаумағалейкүм! 
Менің адаспайтынымды білмейтін бе 
едіңіз? Мына ініңізді оқуға түсіріп жүрген 
жай. 

– Ее, бәсе, @діл жайдан жай жүре 
ме? – деді, Есағаң күліп, маған қарады. 
Осы мүмкіндікте мен де Есағаңды 
 танитынымды, әкесі Серікбаймен к�рші 
болғанымызды, әкеме келіп тұратынын 
айттым. 

«@, бәрекелді! Бұл @ділді білемін, 
әйбәт ақын» деді. «Сен �зімнің інім 
екенсің.  Екеуімізді  Қызылорданың 
ақыны таныстырғаны жақсылық болғай. 
Қойнымда жалғыз кітбым бар еді, @ділден 
мен кітап алмасам, бұған менің кітабым 
таңсық емес шығар» деп еді, @діл: «Ой, 
қойыңыз, Есаға! Сіз біз үшін, легендасыз 
ғой» деп қалды. «Аа, солай ма еді» деп 
Есағаң да риза кейіп танытып, маған: 
«Еділ бауырыма! Бір �зеннің баласы 
екенбіз. Үлкен азамат бол!» деп қолтаңба 
жазып, кішкентай ғана кітапша сыйлаған 
еді. Бір �кініштісі, ол кітапты жоғалттым, 
естелігі  есімде қалыпты. Мені  таң 
қылғаны, қазақтың үлкен ақыны Есенқұл 
Жақыпбековтің қарапайымдылығы еді. 
Ол қарапайымдылық @ділдің сол кезде ірі 
ақын болғанының айғағы болса керек.

ЕКІ-ҮШ-АҚ 
АЯЛДАМА

Бір күні кешқұрым шалқамнан түсіп 
кітап оқып жатыр едім, б�лмеге @діл кірді:

– Еділ, не істеп жатырсың? 
– @, жай, кітап оқып жатырмын. 
– Бұл кітаптың сенің ертеңгі тағдырыңа 

қатысы бар ма? – деп жымиды. Мен 
түсініңкіремей: – Жоқ, ә! Кітап болған соң 
оқып жатқан...

– Мен сені тірі кітапқа ертіп апарайын, 
жүр! – деді,

– Қайда, алыс па? – деп едім:
 – Екі-үш-ақ аялдама – деді. 
– Жарайды, @деке, – деп ілесіп жүре 

бердім. Содан 11-троллейбусқа міндік. Екі, 
үш, бес аялдама жүрдік. «@деке, түсеміз 
бе?» десем, «аз, қалды...» деп жымиып 
қояды. Тоғыз, он, он екі аялдама болды, 
санап келемін. «@деке, қашан?». «Сәл 
шыда». Не керек, кемі жиырма аялдама 
жүрген шығармыз, бір уақытта «жүр, Еділ, 
келдік» деді. Сол күні бүгінде белгілі ақын 
Мәди Қайыңбаевтың үйіне келіппіз.

АЛҒАШҚЫ ТАНЫСТЫҚ

@діл Ботпановпен 1990 жылы к�ктемде 
таныстым. Жақын ағам Бақыт @метаевпен 
КазГУ-ді к�руге ең алғаш келген кезім. 
Бәкең КазГУ-дің филфагында оқитын, 
@діл Ботпановтың курстасы.

 Сол келісте филфак пен журфактың 
студенттері ақын Мұхтар Шақановпен 
кездесу �ткізіп жатыр екен...

 Менің туып-�скен жерім – Алматыдан 
жетпіс шақырымға жетер-жетпес жерде 
ғана орналасқан Жамбыл ауданының Ка-
ракастек ауылы. Бақыт екеуміз ауылдан 
түс ауа шыққанбыз. Ол кезде бүгінгідей 
ағылып жатқан автобус, толып тұратын 
такси жоқ. Түстен кейін сағат 16:40-
та біздің арғы жағымыздағы ауылдар: 
Шиен, Кәстек, Амангелді, Прудкиден 
�тіп, ауылымыз – Каракастекке лықа 
толып келген автобусқа міндік. Аяғымыз 
автобустың полына тиер-тимес кептел-
ген бойы Алматыға тарттық. Пора-пора 
тер, киім алба-жұлба болып, «Сайран» 
автобекетінен түстік. Түсе салысымен 
киімімізді түзеп, реттелгенімізді қайтейін, 
автовокзалдан н�мірі 154 «маршруткаға» 
мінгенімізде ауылдан келген автобустағы 
кіші кейіпті қайталап, КазГУ-ге де жеттік-
ау...

Аялдамадан түсе салысымен Бақыт 
ағам таныстыра бастады: «Міне, болашақта 
сен оқитын КазГУ – осы. Бұл �зінше бір 
қалашық. Бәрі ішінде. Қазір жатақханаға 
барамыз. Біздің жігіттер шетінен �нерлі. 
Бәрі ән айтады. Домбыра тартады. Гитара-
да ойнайды. [лең жазады. Кітабы шығып 
қойған ақын бар. Ол – @діл Ботпанов. 
Менімен құрдас. Қызылорданың жігіті. 

– [й, ақын дегенің, �лең жазып 
�згешеленетіні болмаса, �мірде кәдімгі 
�зіміз сияқты болады екен, – деді әзілге 
бейім ағам...

Бәкең екеуіміз ректораттың алдынан 
қиып, оқу корпустарының арасымен кесіп 
�тіп, ағаштар арасымен батысқа бұрылып, 
тротуарға іліне бергенде қарсы алды-
мыздан т�рт-бес жігіттің қарасы к�рінді. 
Бәкең: «@й, мынау біздің сұңқарлар ғой. 
Бұлар қайда ұрып барады екен, ә? @не, 
анау, бұты қисайып келе жатқан аласа 
бойлы – жаңағы айтқан @діл Ботпанов. 
Бойын к�рдің бе, бір-ақ тұтам. @й, менен 
де аласа-ау деймін» деп қалжыңға сүйеп, 
құрдасына назар аудартты. Олар да жетті. 
Арқа-жарқа амандасып болған соң: «@й, 
жігіттер, танысып қойыңдар! Мынау менің 
інім, Еділ» деді. «Қойшы, інің ұқсамайды 
ғой, – деді @діл миығынан күліп. – Ал 
сенің бойың... түрің мынау...» 

Бақыт та с�зден тосылмайтын жігіт: 
«@й, @діл, сені біз ақын деп т�бемізге 
к�теріп, ақылды деп сыйлап жүрміз, ә?! 
Арғымақ ала да, құла да, тапал да, бойшаң 
да туады деген ғой. Біз де сол біріміз ұзын, 
біріміз қысқа дегендей... Бойымыз келме-
генмен, ойымыз келеді». 

Осылай қос достың жарасымды 
қалжыңдарына бәріміз күлісіп алдық. 

«Жә, інішек, бәрі қалжың, Бақыт 
екеуміз құрдаспыз. Менің атым – @діл!»  
деп қолын созды. Басқа жігіттермен де 
қол алысып таныстым. Олар бүгін белгілі 
азаматтар, ақын Бауыржан Бабажанұлы, 
ақын Батырболат Айтболатұлы, кәсіпкер 

Әділмен мен поэзия, өнер жайлы әңгімелестім, өлең жөнінде сөйлестім деп айта 
алмаймын. Бір қызығы, не сұрасаң да Әдекең қисық жауап беретін. Айға жуық бір 
бөлмеде тұрдық, ауылға барар жолда аз-кем қалжың-шыны ажыратқысыз әңгіме 
айтатын. Әділ Ботпановқа қатысты жайттарды қаз-қалпында жаздым. Көркемдеуге 
де, әсірелеуге де бармадым. Осы жазбалардан ақын болмысын қалай ажырата-
сыз, ол, патша көңілді оқырман, өз еркіңізде, ал стилі бөлек, ойы өзгеше ақын Әділ 
Ботпановтың өлеңдері жайлы түйген ойлар бар. Ол келесі жазбаның еншісінде...
Біз сені күтіп жүрміз, Әділ! Қайдасың?

Еділ АНЫҚБАЙ, 
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесі

P.S. 


