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БҮГІНГІ САНДА:

Бұрын істеп жүрген (Жұмабеков алып келген) проректор М.Арынов 
министрліктің аппаратына қызметке ауысты. Сөйтіп, мен Құлжабайға 
орынбасар болып келіп, 1980 жылдан 1985 жылға дейін істедім. 
Құлжабай ұстамды, алып-қашпасы жоқ, тегі жуас, жақсы жігіт екен. 
Елдің бәрімен тіл табысуға, мәселені ақылдасып шешуге тырысады. Мен 
де институт ұжымы мен ректор арасын жалғауға, жарастыруға қызмет 
еттім. Оқу-тәрбие жұмысымен қатар институтты басқарудың бірқатар 
міндеттерін қоса атқардым. Құлжабай сенеді. 

Сенімді ақтау �з алдына, бәріміз бірігіп, институтымыздың  абыройына, 
�ркендеуіне қызмет етсек, негізгі мақсат сол ғой. ҚазПИ-дің азаматта-
рына ризамын. Бәрі маған келеді, мәселені менімен ақылдасады, менің 
айтқанымнан шықпайды, абыройы ректорға тиесілі. Бірен-саран ренішпен 
келген адамдар болса, ренішін басып, шаруасын бітіріп, «дыбыстарың 
шықпасын, сыртқа бір әңгіме шықса, менен к�реді, мен істетіп отыр 
дейді» деп жіберем. Шынында да, ректорлық қызмет босаған кезде есіне 
түспей, жаңа ректорға к�мектесуге жіберудің �зінен менің үнімді шығармау 
мақсатын к�здегені белгілі болатын. Екеуі де сырттан келіп ұжымға сіңбеген 
алдыңғы басшылықты еске алып, біреуін іштен қоюдың, оның ішінде мені 
таңдаудың �зі осы ойға жетелейтін еді. 

(Жалғасы 9-бетте)

Парламентте Мәжілістің Спикері Нұрлан Нығматуллиннің төрағалығымен Палатаның жалпы оты-
рысы өтті. Жалпы отырыста Мәжіліс депутаты Дархан Мыңбай мемлекеттік тіл мәселесіне қатысты 
Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Гүлшара Әбдіхалықованың атына 
депутаттық сауал жолдады. Біз төменде Дархан Мыңбай жолдаған депутаттық сауалдың мәтінін 
сөзбе-сөз ұсынып отырмыз. 

Дархан МЫҢБАЙ, Парламент Мәжілісінің депутаты: 

артықшылығы мол. Бүгінгі мемлекеттік 
тіл үшін ауадай қажет осы екі бағ дар-
лама да қазақ тілінің қолданбалы-
практикалық даму белесін анықтайды. 
Бұл с�зден іске к�шудің нақты жолы 
деп білеміз. Мұндай бағдарламалар 
мемлекеттік тілде с�йлеуді ғана емес, 
жазуды да тезірек үйретеді.  Сонымен 
бірге іскерлік с�здік қорын түзуге, оны 
пайдалануға кең мүмкіндік туғызар еді. 
Елбасының с�зімен айтсақ, егер біз қазақ 
тілі ғұмырлы болсын десек, оны ж�нсіз 
терминологиямен қиындатпай, қазіргі 
заманға лайықтауымыз керек. Бұған 
қоса, мемлекеттік тіл  бойынша ілеспе 
(синхронды) аударманың мемлекеттік 
стандарттарын бекітіп, осы саланың ма-
мандарын даярлайтын еліміздегі жоғары 
оқу орындарын тиісті аттестациялардан 
�ткізуді маңызды деп есептейміз.  Жалпы 
айтқанда, мемлекеттік тілге қатысты 
кез келген жаңа жобаларды барлық 
бұқаралық ақпарат құралдарында, 
әлеуметтік желілерде жан-жақты жар-
намалап, насихаттауды міндеттеу де – 
баршаға ортақ, кезек күттірмейтін іс. Бұл 
қаражатты қажет етпейді. Мемлекеттік 
тілге деген ақ ниет пен оң к�зқарастың 
�зі жеткілікті. 

ӨМІР ӨТКЕЛДЕРІ ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

Бөкенбай батыр 
ескерткіші – 
ерлікке тағзым

«ADAM-ZAT» – 
өзіңді тану жолы

7-бет

11-бет

Күйлерімді 
Шәмші арнайы 
тыңдайтын еді... 3-бет

АПТА-ШОЛУ

АЙБЫН МЕН НАМЫС

Отанға деген мақтаныш сезімге және 
оның ұлы тағдырына алаңдау шылық 
білдіруге шақырды.

– Мен батыл ұрпақ �сіп келе 
жатқанын к�ріп тұрмын. Сіздер 
з а м а н а у и  Қ а з а қ с т а н н ы ң  б и і к 
 мұ  рат тары негізінде тәрбие ал-
дыңыз дар. 3здеріңіздің білімде-
ріңіз  бен және қажырлы еңбекте-
ріңіз бен Отанымыздың – Мәңгілік 
елі    міздің даңқын шығарасыздар. 
Сіздердің Тәуелсіздік құндылықта-
рын дәріптейтіндеріңізге, ел жетіс-
тіктерінің табысты эстафетасын 

абырой мен алып жүруді жалғастыра-
тын да  рыңызға  сенемін,  – деді 
Қазақстан Президенті.

Сондай-ақ �з с�зінде әр адамның 
�міріне қажетті қасиеттер туралы айт-
ты. Мемлекет басшысының пікірінше, 
ең алдымен, парасаттылық, білім, 
кәсібилік пен Отанға деген адалдық 
қажет.

– Сіздерде күш, энергия мен шы-
ғарма шы лық әлеуеті зор. Осының 
бәрін �мірдегі басты мақсаттарыңызға 
қол жеткізуге жұмсаңыздар. Еліміз 
әр қайсыңыздың табысты болған-

дарыңызға мүдделі. Себебі сіздердің 
жетістіктеріңізден тұтас елдің жетістігі 
қалыптасады. Ой-мақсат тарыңыздың 
жүзеге асуына шын жү ректен тілек-
шімін, – деді Мемлекет басшысы.

ҚР Қарулы Күштерінің Жоғарғы 
Бас қолбасшысы с�зінің соңында 
«Айбын» республикалық әскери-
патриоттық жастар жиынын ашық деп 
жариялап, қатысушылардың оқуына 
сәттілік, мықты денсаулық пен табыс 
тіледі. «Айбын» байрағын к�теру 
рәсімінен және жарыс пен концерттік 
бағдарламаны әділ �ткізуге салта-

натты ант бергеннен кейін Қасым-
Жомарт Тоқаев 2050 жылдың «Жас 
сарбаз» қозғалысына қатысушыларға 
арналған «уақыт капсуласын» қалауға 
қатысты.  Қазақстан  Президен тіне 
қ а р у - ж а р а қ  т ү р л е р і ,  қ ұ р л ы қ 
әскерлері мен әуе қорғаныс күштері 
техникаларының мүмкіндіктері та-
ныстырылды. Сондай-ақ Мемле-
кет басшысы далалық лагерьмен 
танысып, қатысушылардың жатын 
орнын к�рді, әскери-патриоттық 
клубтардың тәрбиеленушілерімен 
әңгімелесті.

Сәнен ӘЖИЕВА: 

ӘКІМШІЛІК
ЖҮЙЕНІҢ ӘЛЕМІ

Қазақстан Президенті – Қазақстан 
Қарулы Күштерінің Жоғарғы Бас 
қолбасшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қарағанды облысы «Спасск» оқу-
жаттығу орталығында өткен    
V «Айбын» республикалық әскери-
патриоттық жастар жиынының 
ашылуына қатысты.

Ақбота ҚУАТОВА 
«Ана тілі» 

Қасым-Жомарт Тоқаев әскери-
п а т  р и о т т ы қ  ж и ы н ғ а  қ а т ы с у -
шыларды құт тықтап, �ткізіліп 
о т ы р ғ а н  і с - ш а р а н ы ң  е р е к ш е 
маңызын атап �тті. Бұл жиын елі-
міз дің ең сенімді, жауапты, отан-
шыл әрі батыл жастарының басын 
қосып отырғанын айтты. Қазақстан 
Президенті мемлекет тарапынан 
жастарды қолдауға және олардың 
әлеуетін арттыруға жағдай жасауға 
ерекше к�ңіл б�лінетінін атап �тіп, 
жастар дамудың символы және 
жарқын болашаққа деген үміттің 
к�рінісі екеніне назар аударды. 
Сондықтан Елбасының 2019 жыл-
ды «Жастар жылы» деп атағаны 
кездейсоқ еместігін айтты.

– Жастар ел �міріне белсенді 
араласып, азаматтық қоғамның 
дамуына және елімізді табысты 
жаңғыртуға септігін тигізуде. 
Елімізде Қазақстан жастарының 
бойында отаншылдық рухты қалып-
тастырып, тәрбиелеуге айрықша 
к�ңіл б�лінеді. Осыған орай, «Жас 
сарбаз» республикалық балалар 
мен жас�спірімдердің әс кери-
патриоттық қозғалысы құрылды. 
Барлық �ңірде  бұл  ұйым ның 
б�лімшелері жасақталып, жұмыс 
істеп жатыр. «Жас сарбаз дың» 
әскери-патриоттық клубтары мен 
сыныптарының саны 6 мыңға жетіп, 
174 мыңнан астам баланы қамтыды, 
– деді ҚР Қарулы Күштерінің 
Жоғарғы Бас қолбасшысы.

Қасым-Жомарт Кемелұлы жастар-
ды әрқашан барлық азаматтарымыз-
ды біріктіретін ортақ құндылықтарға 
– жасампаз еңбекке, бейбітшілік 
пен келісімге, халықтың бірлігіне, 

1925-27 жылдары Халық ағарту 
министрі болған к�рнекті қайраткер 
Смағұл Сәдуақасұлы: «Қазақ тілін 
мемлекеттік тіл ету – билік басындағы 
бір-екі т�ренің емес, әрбір қазақтың 
намысына байлаулы іс» деген екен. Осы 
с�здің астарын терең ұғынсақ, қазір 
мемлекеттік тіл үшін жауапкершілікті 
тек мемлекетке емес, әр отбасының, 
әрбір Қазақстан азаматының мойнына 
жүктеудің артықтығы жоқ деп ойлаймыз. 
Бұл міндетті шешуде азаматтық қоғам 
институттары белсенділік танытуға 
тиіс. Яғни түрлі отбасылық, қоғамдық 
жобаларға бірлескен форумдарға, тіл 
тазалығын сақтау шараларына және 
әлеуметтік сауалнамаларға тиісті грант-
тар қарастыруға болар еді. Қазақстан 
Республикасы Тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламаларын 
орындау мерзімі де аяқталып келеді. 
Оны ұзарту немесе жаңасын әзірлеу 
барысында бұған дейінгі бағдарламаға 
енген бірқатар науқандық немесе бір 
реттік шаралар мен түрлі байқаулардан 
арылып, қазіргі заманғы ақпараттық 
технологияларға сәйкес келетін және 
халықты к�п қамтитын онлайн-се-
м и н а р л а р ,  т р е н и н г т е р  � т к і з у д і , 
қашықтықтан оқыту жүйелерін жолға 
қойса, құба-құп болар еді. 

Сонымен бірге күн тәртібінде тұрған 
латын әліпбиіне к�шудің тиімді шара-
ларын, электрондық бұқаралық ақпарат 
құралдарын, әсіресе балаларға арналған 
хабарлар мен баспа �німдерін барын-
ша к�бейтуді, соңғы кезде «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасы қазақ тіліндегі 
«100 жаңа оқулық» жобасы бойынша 
қолға алынған аударма саласын одан 
әрі байыту мен жүйелеуді, тіл тазалығын 
сақтауға қатысты нақты тиімді тетіктерді 
енгізуді сұраймыз. 

 – Құрметті Гүлшара Наушақызы! 
Парламент Парламент болғалы, қос па-
латасымен қанат жайғалы мемлекеттік 
тілге байланысты депутаттық сауалдар 
аз болмағаны жұртшылыққа мәлім. Тіл 
туралы Қазақстан Республикасының 
Заңы, бірнеше мемлекеттік бағдарла-
ма лар да қабылданып, жүзеге асы-
рылып келеді. Қызылкеңірдек болып 
айтысқан заман да келмеске кетті. Оған 
мың шүкір десе болады.  Ендігі жерде 
мемлекеттік тіл  бойынша с�здің емес, 
нақты да тыңғылықты істердің кезегі 
келгені ақиқат. 

Тәуелсіздік тарихымызда мемлекет-
тік тілге қатысты заңның қабылдануына 
алғаш рет мұрындық болған, Біріккен 
Ұлттар Ұйымының т�рінен тұңғыш 
рет ана тілімізде с�з с�йлеген Елба-
сы әркезде тілді әсіресаясат құралына 
айналдырғысы келгендерді жүйесімен, 
орнымен тыйғанын талай рет к�збен 
к�рдік. Алайда тіл мәселесін үйлестірумен 
ш ұ ғ ы л д а н а т ы н  ж а л ғ ы з  � к і л е т т і 
мемлекеттік орган Мәдениет және спорт 
министрлігіне қарасты құрылымның ата-
уы Тіл комитеті емес, Тіл саясаты комитеті 
болуы  Елбасы ұстанымына кереғар емес 
пе? Ұлтты және этностарды ұйытатын 

құрылымға  «саясат» с�зін қосудағы 
мақсат не, қағидат қайсы?  «Саясатты» 
бадырайтып жазу қаншалықты маңызды? 
Mлде мемлекеттік тіл тек саясаттан ба-
сталып, саясаттан �ріле ме? Мұндай ерсі 
қосымша атау «Мәңгілік ел» мұратына 
сәйкес келмейді. Егер жауапты органдар 
саясат атауы ұлттың, тілдің тасын �рге 
домалатады деп тапса, онда барлық сала 
атауына осы с�зді қосуға не кедергі? 
Жоқ, біз бұлай рухани жаңғыра алмай-
мыз. Құрылымның атын байыптадық, 
енді затына зейін салайық. Осы ретте 
к�кейкесті мәселенің бірі – мемлекеттік 
тілді цифрлық технологияға к�шіру 
жайы. Нақтырақ айтсақ, күн тәртібіндегі 
мәнді істер – аса қажетті компьютерлік 
бірыңғай бағдарламаларды әзірлеу 
және оларды бүкіл еліміз   бойынша 
жаппай ақысыз тарату жағын ойлас-
тыру. Біріншісі – мемлекеттік тілде 
сауатты жазуға мүмкіндік беретін, емле 
ережесіне қатысты қателерді іздеп таба-
тын компьютерлік бағдарлама. Екіншісі 
– дауыс таспасын (аудио) мәтінге ай-
налдыратын арнайы дыбыстық конвер-
тер. Мұндай оңтайлы әрі тиімді тәсіл 
к�птеген елде бұрыннан қолданылып 
келеді.  Оның аудармашы үшін де 
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев жуырда халықаралық дәрежеде 
өткен екі маңызды жиынға қатысты. 
Оның бірі – Бішкек қаласындағы 
 Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше 
 мемлекеттер басшылары кеңесінің оты-
рысы, екіншісі – Душанбе қаласындағы 
Азиядағы өзара іс-қимыл және сенім 
шаралары жөніндегі кеңесінің V саммиті. 
Екі шара да бүгінгі күн тәртібіндегі өзекті 
мәселелерді қамтыды. Алқалы басқосуға 
мемлекет басшылары, жоғары лауазым-
ды тұлғалар қатысып пікір алмасты. 

ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМДЫҚ 
СЕНІМ КЕҢЕСІ. 

ОЛ ҚАНДАЙ БОЛУ 
КЕРЕК? 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Ұлықтау 
рәсімінде билік пен халықтың диалогын орнатуға, 
қордаланған мәселелерді талқылап, нақты 
шешімдер қабылдауға ықпал ететін Қазақстан 
Республикасы Президентінің жанынан Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесі құрылатынын айтқан бола-
тын. Жуырда Мемлекет басшысы өз Жарлығымен 
аталған Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін құрды. Бұл 
Кеңес қандай жұмыстарды атқаруы тиіс, қызметі 
нендей мәселелерді қамтуы керек деген сауал 
төңірегінде саясаттанушы Марат Башимовтың 
пікірін білген едік. 

– Мемлекет басшы-
сы ның Ұлттық қоғамдық 
се нім кеңесін құру тура-
л ы  ш е ш і м і  у а қ ы т ы н д а 
қабыл данды деп ойлай-
мын. Бұл, Президенттің 
�зі айтып �ткендей, билік 
пен халықтың диало гын 
қалыптастырып,  жұрт-
шылықтың пікірі назардан 
тыс қалмауы үшін, билік 

�кілдері елді толғандырған әр мәселеге құлақ асып, 
сол мәселелерді шешуге ықпал етуі үшін керек. Менің 
ойымша, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі қоғамда, 
әлеуметтік, экономикалық, тағы да басқа маңызды 
салаларда қордаланған сауалдарды күн тәртібіне 
шығарып, осы бағыттағы жұмыстарды үйлестіретін 
болады. Mрине, қоғамдық кеңеске мүше болатын 
азаматтар әртүрлі қоғамдық салалардың �кілдерінен 
болғаны дұрыс. Оның ішінде қоғам белсенділері, 
қайраткерлер, �з ісінің білікті мамандары, билік пен 
халықтың �зара диалогын жақсартуға себепші бола-
тын, елге беделі бар, с�зі �тетін және с�зін билікке де 
тыңдата алатын тұлғалар болуы керек деп ойлаймын. 
Бұл еркін айтылатын, �зекті мәселелер қозғалатын 
пікірлер алаңына айналады деген сенімім бар. Солай 
жүзеге асуы да керек. Себебі халықтың билік тара-
пынан нақты шешімдерді күтіп отырған мәселелері 
жетерлік. Ол баспана болсын, жұмыспен қамту бол-
сын, к�п балалы аналардың мәселесі болсын – бәрі 
де �ркениетті түрде, мүдделі топтардың �зара кеңесе 
отырып шешім қабылдайтын құрылымға айналуы 
керек. Бір с�збен айтқанда, нәтижелі жұмыс істеп, 
халықтың к�ңілінен шығатындай дүниелер жасалса 
деймін. 

�ңгімелескен 
Дәуіржан ЖҰМАЖАН 

МӘСЕЛЕНІҢ МӘНІСІ ТҰСАУКЕСЕР 23 МАУСЫМ – ҚАЗАҚСТАН ПОЛИЦИЯСЫНЫҢ КҮНІ

Президент сайлауынан кейін Үкімет пен атқарушы билік 
құрылымдарында, мемлекеттік маңызы бар қала мен 
облыс әкімдіктерінде жаңа тағайындаулар орын алып, 
бірқатар 'згерістер жасалды. 

Бақытжан Сағынтаев – Қазақстан Республикасы 
Президенті Mкімшілігінің Басшысы қызметіне, Кәрім 
Мәсімов – Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік 
комитетінің Т�рағасы, Ерлан Баттақов – Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Іс басқарушысы, Mнуар Садықұлов 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметіне 
тағайындалды. 

Басынан дау арылмай келе жатқан, жұртшылық тара-
пынан ең к�п сыналатын Білім және ғылым министрлігін 
басқаруға Асхат Аймағамбетов келді. Асхат Аймағамбетов 
бір жылдай уақыт Қарағанды облысы әкімінің орынба-
сары, оның алдында Білім және ғылым министрлігінде 
вице-министр болған еді. Бұл тағайындау Президент 
Қасым-Жомарт Кемелұлының билікке жастарды тартамыз 
деген с�зінің айқын дәлелі іспеттес. Асхат Аймағамбетов 
–  қызмет баспалдақтарының к�бінен �ткен, тәжірибе жи-
нап ысылған жас басшы. Енді ол білім саласының жұмысын 
жүйеге келтіріп, сапасын арттыра алса, құба-құп болар 
еді. Еліміздің Мәдениет және спорт министрі де �згерді. 
Бұл лауазымға бұған дейін министрдің орынбасары болып 
қызмет еткен Ақтоты Райымқұлова тағайындалды. Энерге-
тика министрінің орынбасары болған Мағзұм Мырзағалиев 
бұдан былай Экология, геология және табиғи ресурстар 
министрлігін басқармақ. Жаңадан құрылған бұл министрлік 
те Мемлекет басшысының �з инаугурациясында айтқан 
экология саласындағы қордаланған мәселелерді шешуге 
бағытталып отырғаны с�зсіз. Асқар Жұмағалиев Қазақстан 
Республикасының Цифрлық даму, инновациялар және 
аэроғарыш �неркәсібі министрі қызметіне тағайындалды. 

Президент пәрменімен бұған дейін бір құрылым бо-
лып келген Сыбайлас жемқорлық пен мемлекеттік қызмет 
агенттігі екіге б�лінді. Сірә, бұл жұмыстың тиімділігін 
арттырып, оңтайландыру мақсатында жасалса керек-ті. 
Енді мемлекеттік қызмет істері агенттігі Мәжіліс де-
путаты болған білікті заңгер Анар Жайылғанованың 
басшылығымен �з міндетін жүзеге асыруға кіріспек. 
Аталған агенттік мемлекеттік қызмет және мемлекеттік 
к�рсетілетін қызметтердің сапасының сақталуын бақылау 
саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган болады. Ал Сы-
байлас жемқорлық агенттігін Алик Шпекбаев басқара береді. 

Батыс Қазақстан облысында бірқатар жыл әкім болып, 
жас болса да іскерлігімен к�зге түскен Алтай К�лгінов Нұр-
Сұлтан қаласының әкімі болып тағайындалды. Ал Елорданың 
бұрынғы басшысы Бақыт Сұлтанов жаңадан құрылған Сауда 
және интеграция министрі ретінде �з қызметіне кірісті. 
Алтай К�лгіновтың орнына Батыс Қазақстан облысын 
басқаруға Ғали Есқалиев барды. Ал Серікбай Тұрымов бұдан 
былай Маңғыстау облысына жетекшілік етпек. 

Алматы, Шымкент қалалары мен облыстардың әкім-
дерінің барлығы дерлік �з орындарын сақтап қалды. Мем-
лекет басшысының Жарлығына сәйкес, Бауыржан Байбек 
– Алматы қаласының, Ғабидолла Mбдірахымов –  Шымкент 
қаласының, Ермек Маржықпаев – Ақмола, Оңдасын Ораза-
лин – Ақт�бе, Амандық Баталов – Алматы, Нұрлан Ноғаев 
– Атырау, Асқар Мырзахметов – Жамбыл, Ерлан Қошанов 
– Қарағанды, Архимед Мұхамбетов – Қостанай, Қырымбек 
К�шербаев – Қызылорда, Болат Бақауов – Павлодар, 
Құмар Ақсақалов – Солтүстік Қазақстан, 3мірзақ Ш�кеев – 
Түркістан, Даниал Ахметов – Шығыс Қазақстан облысының 
әкімдері ретінде �з қызметтеріне қайта кірісті.

Бірлігі күшті ел озады

Мәні жоғары сұхбат

ЖАҢА ТАҒАЙЫНДАУЛАР

Қазақстан билігіндегі 'згерістер, 
жуырда 'ткен Президент  сайлауы 
шетелдік бұқаралық ақпарат 
құралдарының назарынан тыс 
қалмағаны белгілі. Кешегі 'ткен 
сайлаудың 'зінде к'птеген шетелдік 
БАҚ 'кілдері жұмыс істеді, еліміздегі 
саяси науқаннан әлемнің түкпір-
түкпіріне ақпарат таратты. 

Еліміздің саяси �міріндегі соңғы 
�згерістерге шетел дік ж у рна листер 
әлі де қызығушылық танытып отыр-
ғаны байқалады. Мұның дәлелі – жу-
ырда жаңадан сайланған Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев «Euronews» теле-

арнасы мен «The Wall Street Journal» 
басылымына сұхбат берді. Бұл Қасым-
Жомарт Кемелұлының сайлауда жеңіске 
жетіп, �з міндетін атқаруға ресми түрде 
кіріскеннен кейінгі алғашқы сұхбаты 
десек те болады.  

Салиқалы әңгіме барысында еліміздегі 
билік транзитіне байланысты, Президент 
сайлауына, елдің қоғамдық �мірін де орын 
алған наразылық шерулеріне қатысты 
нақты сауалдар қойылды. Mңгіме ашық 
�рбіді. Қасым-Жомарт Тоқаев та нақты әрі 
салмақты жауап беріп отырды. Елімізде 
ашық сайлау �ткізуге барлық мүмкіндіктер 
жасалғанын, егер де кемшіліктер, заң 
бұзушылықтар анықталса, ұйымдастыру 

шаралары қа  былданатынын айтты. 
Халықтың на разылығы, к�шедегі протестік 
к�ңіл күйлерге байланысты олардың 
талап-тілегі міндетті түрде тыңдалатынын, 
ес керусіз қалмайтынын атап �тті. Бұл 
талаптар әлеуметтік сипатқа ие екенін, 
�зінің мақсаты мұндай талаптарды тал-
дау әрі халықтың с�зіне құлақ асу екенін 
жеткізді. Билік пен халықтың диало-
гын қалыптастыру мақсатында Ұлттық 
қоғамдық сенім кеңесі құрылғанын тілге 
тиек етті. Жүргізетін саясатының басым 
бағыты – жастарды билікке, мемлекеттік 
маңызы бар мәселелерді шешуге тарту 
екеніне назар аударды. Қоғамдық �мірге 
нұқсан келтіретін заңсыздықтарға жол 

берілмейтінін, егер де наразылықтар 
 ке зінде заңсыз қамалған азаматтар болса, 
олар тез арада бостандыққа жіберілеті-
нін айтты. Қасым-Жомарт Кемелұлы ал-
дағы уақытта халықтың �з талап-тілегін 
білдіріп, шерулер �ткізуіне рұқсат беретін 
тиісті заң қабылданатынын, мұндай ше-
рулер белгіленген орындарда �ткізілетінін 
дәйектеп жеткізді. Сұхбат барысында 
Президент Қазақстанның саяси жолы, 
к�ршілес елдермен әріптестік байланыста-
ры қалай �рбитініне қатысты мәселелер-
ді түсіндіріп, �з позициясын білдірді. 
Стратегиялық мәселелер бойынша Тұңғыш 
Президент Нұрсұлтан  Назарбаевпен 
кеңесіп, ақылдасып тұратынын айтты. 

Бішкектегі басқосуда Қасым-Жомарт 
Тоқаев халықаралық қа ты настар жүйесінің 
трансформа циясы к�пжақты бірлестіктер 
қыз метінің мейлінше теңес тірілген және 
айқын қағидаттарын жасау қажеттігін 
к�рсететініне тоқ талып, осыған бай-
ланысты �зінің пікіріне сәйкес ШЫҰ-
ның басты міндет теріне тоқталды. ШЫҰ 
кеңіс тігінде �зара сенімді, қауіпсіздік 
пен ынтымақтастықты қамтамасыз ету 
мақсатында конс труктивті диалог пен �зара 
іс-қимылдарды нығайту маңыз ды болып 
қала беруі тиіс екенін атап �тті.  Президент 
эко но микалық �сім баяулаған әрі әлемдік 
нарық тағы қаржылық тұ  рақ сыздық 
жағ дайында Шанхай ынтымақ тастық 
ұйымының зор әлеуетін бұдан да тиімді 
пайдалану, киберқауіпсіздікті қамтамасыз 
етуді күшейту, климат тың �згеруі мен 
қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойын-
ша к�зқарасын ортаға салды. 

Қазақстан Президенті с�з соңында 

Жуырда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің кино залында әлемдік 
философияның жарқын өкілі, ғұлама ғалым, адамзаттың екінші ұстазы атанған отандасымыз 
әл-Фарабидің өмірінен сыр шертетін тағылымды деректі фильмнің көрсетілімін тамашалап 
қайттық. Бұл Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақалалары аясында «Мedar» халықаралық мәдени зерттеулер орталығы  (Түркия)  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-мен бірлесе отырып түсірген туынды екен. Фильм көпшілікке 
үлкен әсер қалдырды. Әл-Фарабидің тұлғалық қасиеттері, философ, ғалым ретіндегі өнегелі 
істері, ғылымға қосқан үлесі, өркениеттің дамуына жасаған құнды еңбектері кеңінен сурет-
телген. Бұл шара ЮНЕСКО-ның қолдауымен 2020 жылы аталып өтетін  әл-Фарабидің 1150 
жылдығына орай ұйымдастырылғанын айта кетейік. 

Құқық қорғау органдарының қызметкерлері қоғамдық тыныштық пен қауіпсіздікті сақтау жо-
лында ерен еңбек етіп келеді. Соңғы жылдары бұл салада жасалып жатқан реформалар да оң 
нәтиже беруде. Полиция қызметкерлерінің айлық-жалақысы өсіп, әлеуметтік жағдайлары да 
шешімін табуда. Сала қызметкерлерінің арасында күнделікті еңбегімен, ерлігімен, қаһармандық 
істерімен өзгелерге үлгі болып келе жатқандары да аз емес.

Mл-Фарабиді ұлықтауға ғалымның 
ес імін  алып жүрген Қазақ  ұлттық 
университеті к�п үлес қосып жатқанын 
айта кеткеніміз орынды. Фильмнің 
құндылығы неде деген сауал т�ңірегінде 
ой қозғайтын болсақ, ол  әл-Фараби зама-
нын барынша бүгінгі уақытқа жақындатып 
әкеліп, барлығын ұғынықты етіп к�рсетуге 
тырысқан. Ойшылдың р�лін сомдаған 
артис те түр-тұлғасы, болмысы жағынан 
лайықты таңдалған. Туындының �не 
 бойында түрік және қазақ ғалымдарының 
түсініктемелері беріліп отырады. Бұл да үш 
б�лімнен тұратын деректі фильмнің жүгін 
к�теріп тұр. Аталмыш шараға к�рнекті 
фарабитанушы ғалымдар, мәдениет 
және �нер қайраткерлері, кинотанушы-
лар, оқытушылар, студенттер, сондай-
ақ  ҚР-дағы Түркия Республикасы Бас 
елшілігінің және бұқаралық ақпарат 
құралдарының �кілдері қатысты. 

Туындыны к�ріп отырып, біз әл-
Фараби бабамызды қаншалықты танып, 
білеміз деген сауалға жауап іздейміз. 
Білетінімізден білмейтініміз к�п сияқты. 
Бабамызды �з елі, қазағы әлі де дұрыстап 
тани алмай жатқандай. Бірақ осындай 
туындылар арқылы мұндай олқылықтың 
орны толатыны анық. Шын мәнінде, 
деректі фильмдердің ұтымды тұсы – 
тұлғаның бейнесін жан-жақты таны-
туында жатыр емес пе?! Бұл тұрғы дан 
алғанда ол �з мақсатын толық жүзеге 
асырды деуге негіз бар. Енді а лдағы 
уақытта оны қалың к�пшілікке насихат-
тап, тарату керек. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 
деректі фильм ҚазҰУ қатысқан екінші 
ірі халықаралық жоба болып табылады. 
«Mл-Фараби – екінші ұстаз» атты алғашқы 
фильм голландиялық кинодокументалис-
термен бірге әзірленіп, Еуропада және 

3з кәсібіне адал, мемлекеттің тыныштығы 
мен бейбітшілігін ойлайтын полиция қызмет-
керлері 23 маусым күні кәсіби мерекелерін 
атап �теді. Осы орайда еліміздің бірқатар 
�ңір лерінде әртүрлі деңгейдегі шаралар да 
ұйымдастырылуда. Солардың бірі – Тараз 
қаласында �ңірдің барлық полиция б�лім-
дерінен 300-ден астам делегат қатысқан 
облыстық жас полиция қызметкерлерінің 
форумы. 

Форумға қатысуышылар пленарлық 
отырысқа кіріспес бұрын, форум деле-
гаттары Халық Қаһарманы Ғазиз Байта-
сов атындағы к�ше бойында батырдың 
құрметіне арналған ескерткіш тақтаның 
ашылуына қатысты. Салтанатты митингте 
гүл шоқтарын қойғаннан кейін Полиция 
департаменті бастығының орынбасары 
Бақытжан Ералин с�з с�йлеп, �ткізіліп 
отырған іс-шара антына адалдық танытқан, 
қоғам алдындағы азаматтық және қызметтік 
борышын �мірінің соңына дейін орын-
дап, �лім қаупінен жалтармаған ішкі істер 
органдарының барлық қызметкерлеріне 
құрмет к�рсету екенін атап �тті.

Шара барысында Тараз қаласы әкімінің 
орынбасары Кенжебек Олжабай және Ғазиз 
Байтасовтың жұбайы Гүлжамал Тәжиева с�з 
с�йледі. Достық үйінде �ткен пленарлық 

Ғұламаға 
арналған туынды

ЗАҢ МЕН ТӘРТІП – 
ел тыныштығының кепілі

бітімгерлік қызмет еліміздің халықаралық 
және аймақтық қауіп сіздікті нығайту 
ж�ніндегі сырт қы саясатының ажырамас 
б�лігі екенін айтып, ШЫҰ-дағы әріп-
тестерге БҰҰ аясындағы Қа зақ  станның 
бітімгерлік бойынша бас тамаларын 
қолдағаны үшін риза шылығын білдірді. 
Саммит қоры тындысы бойынша бірқатар 
құжаттар қабылданды. 

Душанбеде �ткен Азиядағы �зара іс-
қимыл және сенім шаралары ж�ніндегі 
кеңестің V саммитінде Қ.Тоқаев бүгінде 
Азиядағы �зара іс-қимыл және сенім шара-
лары ж�ніндегі кеңес – Азия �ңіріндегі 35 
мемлекетті және жер шарындағы халықтың 
жартысына жуығын бі рік тіріп отырған 
тиімді к�пқырлы құ рылым екенін алға 
тартты. 

Қазақстан Президенті қақтығыс-
тардың �рши түскенін,  қауіпсіз  дік 
механизмдерінің эрозиясын, сауда және 
санкциялық соғыстарды, сондай-ақ 
халықаралық терро ризмнің белең алғанын 
атап �тіп, �ңірдегі қауіпсіздікке т�нген 
қатер дің, идеологиялық, этникалық және 
дінаралық қайшылықтардың �ршіп келе 
жатқанына алаңдайтынын айтты. Осыған 
орай, ол Азиядағы қауіп сіздіктің түйткілді 
мәселелерін шешу үшін жүйелі әрі кешенді 
әдіс тердің қажет екеніне тоқталып, атал-
ған проблемаға байланысты Қа  зақстанның 
ұстанымын жеткізді.

– Барша достарымыз бен серік-
тестерімізді Форумның тиімділігі мен 
халықаралық бәсекеге қабі леттілігін 
арттыру үшін күш-жігер жұ мылдыруға 

шақырамыз. Толық қанды �ңірлік ұйым 
болу үшін бізге кеңесті рет-ретімен, 
біртіндеп транс формациялау қажет. 
Азиядағы �зара іс-қимыл және сенім шара-
лары ж�ніндегі кеңесті институционалды 
түрде қалыптастыру үшін барлық жағдай 
жасалған, құқықтық базасы әзірленген, 
оның тұрақты құрылымдары жұмыс істеп 
жатыр, – деді Қазақстан Президенті.

Келісс�здер соңында тараптар Ду-
шанбе саммитінің қатысушы елдер үшін 
Кеңес саммитінің аралық жұмысының 
қорытындысын шы ғаруға, аймақтағы 
тұрақтылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз 
ету мә селелері ж�нінде пікір алмасуға 
және болашақтағы бағыттары мен ба -
сымдықтарын айқындауға мүм кіндік 
беретінін атап �тті. 

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі»

Қазақстанның ұлттық теледидары 
эфирінде к�рсетіліпті. Қазіргі уақытта 
ҚазҰУ жүзеге асырып жатқан әл-Фараби 
туралы үшінші киножобамен жұмыс 
барысында Қазақстан, Түркия және Еги-
петте түсірілім жүргізілді, таяу уақытта 
олар Иорданияда, Сирияда және түркі 
әлемінің ұлы ойшылы �мір сүрген және 
басқа да елдерде �теді екен. ҚазҰУ жыл 
сайын ғалымның мұрасын кеңінен тарату 
және насихаттау мақсатында таяу және 
алыс шетелдердің белгілі сарапшылары 
мен ғалымдары арасында танымал әлемдік 
диалог алаңына айналған халықаралық 
форум �ткізіп келеді. 

Қайырымды қала идеясын негізге ала 
отырып ҚазҰУ жоғары технологиялық 
және рухани-адамгершілік платформа-
ларының симбиозын құрайтын «Al-Farabi 
University Smart City» инновациялық жо-
басын жүзеге асыруда. Оның негізінде 
ҚазҰУ жаңа буын университетінің – «4.0 
Университет» моделін жасады. Ол БҰҰ-
ның Нью-Йорктегі штаб пәтерінде �ткен 
3ркениеттер Альянсы форумында та-
ныстырылып, нәтижесінде оны әлемдік 
деңгейде кеңінен тарату ұсынылды.

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында БҰҰ 3ркениеттер 
альянсымен бірлесіп ҚазҰУ «Қайырымды 
қоғам азаматтарын қалыптастыру. Қазіргі 
заманғы университеттердің миссия-
сы» атты халықаралық жобаны жүзеге 
асыруда. Голландия, Түркия, Италия, 
Иордания, Қытай, Египет жетекші 
университеттерінде және басқа да елдерде 
ашылған әл-Фараби ғылыми-білім беру 
орталықтарының саны осы уақытта 10-ға 
жетті. Бұл орталықтарда қазақ тілі мен 
қазақ халқының мәдениеті оқытылуда.

Д.АЙТҚОЖАҰЛЫ

отырысты Қазақстанның Еңбек Ері, 
облыстық мәслихаттың депутаты, Полиция 
департаменті жанындағы консультативтік-
кеңесші  орган ның т�рағасы Мұқаш 
Ескендіров кіріспе с�збен ашты. Жиында 
�зіндік қауіпсіздік басқармасының жеке 
құрам ж�ніндегі инспекциясының ерекше 
тапсырмалар ж�ніндегі аға инспекторы 
Жалғас Жақыпов, Жамбыл аудандық по-
лиция б�лімінің кәмелетке толмағандар ісі 
ж�ніндегі учаскелік инспекторы Заманбек 
Маханов, Мойынқұм ауданы полиция б�лімі 
бастығының кадр  саясаты ж�ніндегі орынба-
сары Алмас Садуов, Сарысу АПБ учаскелік 
полиция инспекторы Баубек Дошекеев және 
т.б. азаматтар с�з с�йледі. Іс-шараның мо-
дераторы, ПД Кадр саясаты басқармасының 
бастығы Ержан Егембердиев белгілі бір 
жетістікке жеткен жас полицейлерді ди-
пломдармен марапаттау туралы бұйрық 
оқыды.

Жас қызметкерлер форумы «Халықтың 
қуаты – бірлікте» атты д�ңгелек үстел басында 
әңгімелесіп, «К�не Тараз» тарихи-мәдени 
кешеніне танымдық экскурсия жасаумен 
аяқталды. Кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын, 
полиция қызметкерлері! 

Балым РЫСБЕРГЕН
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
Құрманғазы атындағы оркестрдің тарихынан сыр шертетін 
суреттерде дәулескер күйші Қали Жантілеуовтің жанын-
да домбыра тартып қаршадай қыз отыр. Бұл – бүгінде 
атақты оркестрдің ардагері, дүлдүл домбырашы, білім 
саласының білгірі, қазақ мәдениетінде өзіндік орны 
бар Андарбаевтар әулетінің талантты перзенті Сәнен 
Сәмиғоллақызы ӘЖИЕВА. Ол – қазақтың алғашқы кәсіби 
музыкалық білім алған қызда рының бірі, Қазақ КСР-нің 
еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, КСРО Орта білім беру 
ісінің үздігі. Домбыраның құлағында ойнайтын дәулескер 
күйшілігімен қатар, музыкалық білім беруде өз әдістемесін 
қалыптастырған Сәнен апамыздың бүкіл өмір жолы қазақ 
мәдениеті тарихымен тығыз байланысты. Ол жасаған 
қазақ ұлт аспаптарының домбыра сыныбына 
арналған бағдарлама әлі күнге қолданыста. 
«Қазақтың Сәнені» атанған аяулы апамыздан 
дәріс алған, тікелей шапағатын көрген 
жігіттер мен қыздар ұстаз мәртебесін 
асқақтатып, ұлтымыздың 
мақтанышына айналды. 
Сәнен Сәмиғоллақызының 
биылғы 90 жылдық 
 мерейтойына орай 
ұрпаққа берер ұлағаты 
мол өмірі жайында 
сыр шерткен сұхбатын 
оқырман назарына 
ұсынамыз. 
 

КҮЙЛЕРІМДІ
Шәмші арнайы тыңдайтын еді...

«Ана тілі»: Еліміздің батыс �ңірінде 
дүние есігін ашқан қыздың Алматыға 
табан тіреуі  тарихымыздағы қиын-
қыстау кезеңге сәйкес келеді екен. 1930 
жылдардағы бүкіл елдің басына түскен 
аласапыран кезеңді сіздің әулет те басынан 
кешкен болар.

Сәнен �жиева:  Анамның айтуын-
ша, мен 1929 жылы күзем жүн қырқып 
жатқанда дүниеге келіппін, содан құжатқа 
туған күнімді қыркүйектің 15-і деп жазып-
ты. Ақт�бе облысының қазіргі Байғанин 
ауданы ол кезде  Табын аталады, соның Ал-
тыншы ауылында тұрдық. Бала күнімізде 
«Табын-табын танталы, Табынның қызы 
қалталы, қалтасына қол салсаң, шығарады 
талқанын» деп �лең айтатын едік, сол ау-
дан ғой. Атам, әкемнің әкесі Байқұл қажы 
білімді, діни сауат ты адам болған. Сол 
�ңірде мұғалім болып бала оқытқан кісі. 
Қажы атамыздың Маңғыстаудың Бейнеу 
ауданынан 40-50 шақырым жерде мешіті 
болған. Күмбезі к�к болған соң К�кмешіт 
деп атап кетіпті. Бай адамдар бала оқыту 
үшін салдырған ғой. 1930 жылдары 
ұжымдастыру деп байларды, дін адамда-
рын қудалайды. Байқұл қажының 4 баласы 
болған: Mбиболла, Mбутай, К�шмамбет, 
 Айдарбай.  Айдарбайдан – Сапарбай мен 
Сәмиғолла. Қажының тұқымы деп ұстай 
бастағанда барлығы бас сауғалап к�шеді. 
Орысша құжат толтырғанда Айдарбайды 
Андарбай деп жазып жіберіпті.

1933 жылдың жазында әкем  Сәми ғолла 
бастап отбасымыз жаяу-жалпы Аралдың 
жағасына дейін келеді. Теңізден �ту үшін 
пароходтың кезегін күту керек. Кезегіміз 
енді жетеді дегенде, түнгі сағат екіде, 
гүрілдеп су тасиды. Таң атқанда бір-
ақ қайтыпты су. С�йтсе, қарақұрым ел 
тасқыннан қырылып қалыпты. Ауру-
сырқау, аш-жалаңаш, к�бісі – кішкентай 
балалар.  Шешемнің айтуынша,  су 
тасқынынан біз әкеміздің арқасында 
тірі қалыппыз. Қарулы, денелі кісі еді, 
жарықтық. Кемеге енді мінеміз дегенде 
әкемнің шешесі Балкен бір күннің ішінде 
к�з жұмады. Апамызды жерлеген соң 
сол жерде аялдап, әкем балық зауытына 
жұмысқа тұрады. Анасының қырқын бер-
геннен кейін, әкем мен анам біреуімізді 
арқалап, біреуімізді жетелеп Ташауыз об-
лысына келеді. Садық деген Айдарбайдың 
інісінің баласы тұрушы еді, олар да 
күнін әрең к�ріп отыр екен. Сол себепті 
кідірместен жолға шығады. Ақт�беден 
шыққан к�п адаммен бірге ашық вагонға 
мінеді, жолай кейбіреуі түсіп қалады. 
Біз пойызбен Жамбылға, одан Алматыға 
келдік. Мұнда келу себебіміз, қуғын-
сүргін жылдары Байқұл қажының баласы 
Mбутайды молда деп ұстап кеткен. Итжек-
кенге айдады деп естіген ғой. Итжеккеннің 
қайда екенін кім білген, Алматыға Mбутай 
ағамызды к�реміз деп келдік қой. Mке-
шешеміз бала-шағасы мен бірінші Ал-
матыдан түседі. 1933 жыл дың мамыр 
айының соңы екен. Бір жатақханадан 
орын беріпті. Алматыдағы үйлердің к�птеп 
салынып жатқан кезі, шілде айынан 
бастап ересектерді құрылыс жұмысына 
алады. Ауылдан келген ағайын бір ауыз 
орысша білмейді, әкемнің біраз сауаты-
мен қоса орысшасы бар. Mкем  ауылдан 
келгендердің басшысы әрі тілмашы болды.

«Ана тілі»:  Сәмиғолла әкеңіздің 
Құрманғазы оркестріне қабылдануы осы 
жылдар ғой.

Сәнен �жиева: 1935 жылдың күзінде 
газетке Ахмет Жұбанов домбырашыларды 
жинап, оркестр құрып жатыр деген хабар 
шығады. Mкем елде жүргенде домбыра 
тартатын. Mкемнің шешесі де �нерлі еді, 
молдалы ауылға келін болып түскен соң 
домбырасын қапқа салып іліп қойып, 
ешкім жоқта ғана тартып жүреді екен. 
А.Жұбанов ағамыз Оралдан, Ақт�беден, 
Гурьевтен, жан-жақтан домбырашыларды 
жинаған, әкем барғанда 40-қа жуық адам 
бар екен. Бір жылдан кейін Құрманғазы 
атындағы оркестрдің домбырашысы бо-
лып қабылданды. Домбыра, бас дом-
быра, қобыз, контрабас аспаптарында 
еркін ойнайтын. Дәулет Мықтыбаев, 
 Жаппас Қаламбаев, Қали Жантілеуов, 
Оқап Қабиғожин, Лұқпан Мұхитовтармен 
бірге оркестр құрамында еңбек етті. 3зі 
1906 жылы дүниеге келдім дейтін.

«Ана тілі»: Қазақтың қасиетті күй 
�нері атадан мұра болып бойыңызға 

дарығаны анық. Домбыраны ең алғаш 
қашан қолыңызға алдыңыз?

Сәнен �жиева: Жасы үлкен адамды 
үйге шақыратын қазақтың әдеті ғой, 
Дина Нұрпейісованы, Ахмет Жұбановты 
әкем үйге шақырып дәм татқызған. 
 Жамбыл Жабаев, Күләш Байсейітованы 
да к�зімізбен к�рдік. Оқап Қабиғожин, 
Mлмұрат 3теғұлов сияқты домбырашылар 
келетін үйге. Мен Дина әжей күй шерт-
се, ынты-шынтыммен, құлағымды тігіп 
тыңдап отыратын к�рінемін. Сонда күйші 
анамыз айтады екен, «Мына қыздың аузы 
ашылып отырысын қарашы, домбырашы 
болатын бала ғой» деп. Зыр жүгіріп аулаға 
самауыр қоямыз, қонақ күтеміз.

Қазіргі Масанчи мен Қабанбай батыр 
к�шелерінің қиылысында №38 мек-
теп болды. 1937 жылы бірінші сыныпқа 
бардым. Үйіміз Масанчи к�шесінде, 
моншаның қасында. Мектепке жаяу 
барып келеміз. 1939 жылы үшінші сы-
ныпта жүргенде к�ркем�нерпаздар 
үйірмесі ашылып, соған қатыстым. 
Үйірмені  физик-математик әрі компози-
тор Бақытжан Байқадамов басқаратын. 
Сол кезде «Октябрь балалары» деген 
газет бар, 3-сынып оқып жүргенде дом-
быра тартып отырған суретім газетке 
шығыпты. Mлі есімнен кетпейді. Газет 
к�пшіліктің құралы ғой, отбасымызбен 
қуанып қалдық.

«Ана тілі»: Балалық шағыңыздың 
қызықты сәттерін сұм соғыс бұзды ғой. 

Сәнен �жиева:  Алай-дүлей соғыс 
басталған соң бір айдан кейін-ақ әкем 
әскерге кетті. 1942 жылдың к�ктеміне 
қарай әкемнің Жамбылдағы ағасы 
 Сапарбай науқастанып жатыр деген хабар 
келді. «Сәмиғолла соғыста, қайтсеңдер 
де бала-шағасын к�шіріп әкеліңдер. 
Бір жерде болайық» деп ұлы Тәжік 
пен бір ағайынды жіберіпті. Сапарбай 
ағамыз Жамбыл облысының Свердлов 
ауданындағы Буденновка (қазір Сарыке-
мер) колхозында тұратын. Баласы Тәжік те 
керемет домбырашы еді. Біз к�шіп барған 
соң 19 жастағы Тәжікті соғысқа алып кетті. 
К�п ұзамай Сталинград түбіндегі майданда 
ерлікпен қаза тапты. 

Соғыс кезінің балалары еңбекке ерте 
араласты ғой. Ер-азаматтар майданда. 
 Ауылда азық-түлік жетіспейді, қиын 
уақыт. Трактор айдағандарға айына 
бір пұт бидай береді деген соң Балжан 
әпкем тракторист-механизатор болып 
жұмысқа тұрды. Мен оқуымды сол жерде 
жалғастырдым. Қалада �скен адамбыз, 
ауыл �мірі таныс емес. Ағайындарымыз 
бізді қоржын тамына кіргізіп, сауын 
малы мен біраз қой-ешкісін берді. Мен 
түске дейін мектепте, түстен кейін сол 
уақ малды бағамын. Сабағым жақсы, 
к�ркем�нерпаздар үйірмесіне қатысамын. 
Жеке шығып тартатын оншақты күйім бар. 
«Кеңес» күйі, «Қарабас», «Екінші қосалқа» 
сияқты жеңілдеу күйлерден бастаймын. 
Үйдің алдына шықсам к�рші апалар 
шақырып алып домбыра тартқызады. 
Онымен қоймай, бір-екі қапты беріп 

«тезек теріп кел», «шай қайнатып бер» 
дейді. Бас тарту деген жоқ, екі қап тезекті 
әкеліп, қиюластырып қалап, қазанға от 
жағамын, үлкен мыс самаурынға шай 
қоямын. Шай қайнағанда шаруам бар 
деп кетіп қаламын. Мал бағып жүргенде 
т�беге шығып алып, «Mніме мен салайын 
Тілеуқабақ, Керілер �лең айтсам қас пен 
қабақ. К�ңілдің жатсам, тұрсам тілегі сол, 
Бергей деп маңдайыма бармақтай бақ» 
деп ән айтамын. Бармақтай бақ дегенім 
әкем аман-есен келсе деген тілегім ғой. 
Үлкендер «Шын жыласа соқыр к�зден 
жас шығады» деген, Алла Тағала тілегіңді 
береді, сенің тілегің жақсы» дейді. С�йтіп 
жүргенде соғыс бітті. Құдай жарылқап, 
маусымның аяғына таман әкем келді. 
Қуанышта шек жоқ.

Бір күні Алматыдағы ұлт аспапта-
ры оркестрі әскерден аман-есен кел-
ген қызметкерлерін қайта шақырды. 
« С ә м и ғ о л л а  А н д а р б а е в ,  б ұ р ы н ғ ы 
орныңызға келіңіз» деп адам жіберіпті. 
Бірақ әкем баяғыда бізге қамқор болған, 
басымызға үй, сауынға малын берген 
адамдарды қимай қалып қойды. Жамбыл 
драма театрына актер болып кіріп, тоғыз 
ай жұмыс істеді. 1946 жылдың маусымын-
да ағайындарды шақырып алғысын айтып, 
қоштасты. Алматыға қайтадан к�шіп 
келдік. Mкем қазіргі Амангелді к�шесіндегі 
үйіміздің ауласында желімнің, ағаштың 
иісі бұрқырап домбыра жасап отыратын. 

«Ана тілі»: Адам туғанда негізіне 
тартпай қоймайды ғой. Тектілік сіздің 
бойыңызға Байқұл қажы мен Сәмиғолла 
әкеңізден ғана емес, нағашы жұртыңыздан 
да дарыған сияқты.

Сәнен �жиева: Анамыз Б�пеханды 
елде жүргенде әкемнің әкесі �зі таңдап, 
құдаласып алып берген екен. Анамның 
Қазтұрған, Ізтұрған, Байтұр, Ш�пеғұл 
дейтін т�рт ағасы бар еді.  Нағашы 
жұртымызда Тобанияз Mлниязов дейтін 
Кеңес �кіметі кезінде саяси қуғын-сүргін 
құрбаны болған, халқының тәуелсіздігі 
үшін жанқиярлықпен күрескен айтулы 
азамат болды. Халық арасындағы аса 
жоғары абыройы мен беделінің арқасында 
Тобанияз Mлниязұлы Маңғыстау түбегінен 
бастап, Ойылға дейін, бip жағы Сам 
құмдарының оңтүстігіне, одан әрі Арал 
теңізіне дейін созылған кең байтақ да-
лада «Адайдың ханы» атанған. Анам «14 
жасым да Тобанияз ағамыз ауылға келген-
де шай құйып бергенмін» деп отыратын. 
Алматыда тұрғанда нағашыларымыздың 
талай баласы оқу оқып, мамандық алып 
кетті. Нағашы жұртымыз әкемді күйеу деп 
керемет сыйлайтын. Ол кезде Алматыда 
жалғыз үй Қараш деуші еді, кейін к�бейдік 
қой, Аллаға шүкір. 

Анамыз Б�пехан Мұстафаева сауаты 
жоқ болса да �те зерек, еңбекқор, жады 
мықты адам еді. Сол 1933 жылы кел-
геннен құрылыста жұмыс істеді. Абай 
атындағы опера театрының ғимаратын 
салуға анамның да еңбегі сіңген. Б�пехан 
анамыз балаларының қызығын к�ріп, 1998 
жылы сәуір айында 93 жасында �мірден 

жабдықты, музыкалық аспаптарды қайдан 
болса да табуға тырысатын едік. Мәскеу 
консерваториясынан үрмелі, ұрмалы 
аспаптардың 50 данасын алғыздық. Учи-
лищеде Қазақстанның түкпір-түкпірінен 
ғана емес, Ресейден, Түркіменстаннан 
жастар келіп оқыды. Шығармашылыққа 
беріліп, уақытпен санаспай жұмыс істедік. 
Кейде обкомның хатшысына бағынбай 
кеткен кездеріміз болды. Жұмыстың реті 
солай, талапшылдық, табандылық қажет. 
Үнемі ізденісте жүру, күніге еңбектену 
керек. Таңдаған мамандығыңа адал бол. 
Сен �з кәсібіңді сүймесең, бәрі бекер, еш 
нәтиже шықпайды.

«Ана тілі»: Сәнен апа, �нер адамдары 
ең бірінші ұстазын ұмытпайды ғой. Та-
нымал опера әншісі Нұржамал Үсенбаева 
«Шымкент музыкалық училищесі менің 
шығармашылығымда басты орын алады» 
деген еді. Басқа шәкірттеріңіз де сізден 
білім мен тәлім-тәрбие алғанын мақтан 
тұтады екен. 

Сәнен �жиева:  Училищеге оқуға 
қабылдарда балаларды тексереміз, есту 
қабілеті, қол алысы қандай дегендей. 
Сейдолла Байтереков деген Кентаудың 
баласы оқыды. Қабілетті, талантты жігіт. 
Училищені бітіретін жылы «ауылға 
қайтам, әке-шешемді бағуым керек» дейді. 
С�йтіп, оған қол ұшын созып, қалада 
қалуына жәрдемдестік. Кейін танымал 
композиторға айналды, әйгілі әндер жаз-
ды. 3зінің қабілетімен қоса түр-тұлғасы 
керемет, адамгершілігі жоғары жігіт бо-
латын. Белгілі дирижер Т�лепберген 
Mбдірашев та біздің училищені бітірді, 
кейін Алматыға ауысып кетті.

«Ұстаздан шәкірт озады» деген, 
сол Шымкент музыкалық училищесін 
бітірген түлектер еліміздің әр түкпірінде 
жемісті еңбек етіп жүр. Нұрнияз Мұқанов 
– Н.Жант�рин атындағы Маңғыстау 
облыстық драма театрының директо-
ры. Рахат Мадреев – Абыл Тарақұлы 
атындағы оркестрдің к�ркемдік жетекшісі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, 
Жалғасбек Бегендіков – атақты дирижер, 
Қазақстанның еңбек сіңірген артисі. 
Жетісайда Б�рі Исаев деген компози-
тор шәкіртім бар. Яков Хан – Алматыда 
тұңғыш джаз оркестрін ұйымдастырған 

әрі оркестрде жұмыс істедіңіз бе?
Сәнен �жиева: 8-сыныпта оқып жүріп 

оркестрге үйренуші болып кірдім. Қали 
Жантілеуов, Лұқпан Мұхитов, басқа да 
оркестрдің адамдары күй үйретеді, ор-
кестрге дайындайды. 1944 жылы консер-
ватория ашылды. Кішкентай болсам да 
домбыра тартып жүрген мен 16 жасымда 
консерваторияға қабылдандым. Бірінші 
ұстазым – Қали ағай Жантілеуов. Лұқпан 
Мұхитов та күй үйретті. Mйгілі әнші-
композитор Мұхиттың ұрпағы ғой, күйді 
жақсы тартатын. Бұл ұстаздарымның 
әрқайсысының �з ерекшелігі бар, Қали 
ағай дәл тартады, Лұқаң кейде �зінше 
�згертіп тартады. Қали ағаның сыныбын-
да оқыдым, кейін сол кісінің мәнерімен 
т а р т ы п  к е т т і к .  Қ о б ы з ш ы   Ж а п п а с 
Қаламбаев, Дәулет Мықтыбаев та домбы-
радан бастаған. Жастайымыздан сол үлкен 
керуеннің ішінде болдық.

Оқу орнында сабақтың к�бі орысша 
�теді. «Қазақ музыкасының тарихы» деген 
сабақты Ахаң жүргізеді. Ахмет ағамыздың 
дәрісін тыңдап қана қоймай, Құрманғазы 
оркестрінің құрамында жүріп к�п тағылым 
алдым. Ол уақытта кімнің қайдан екенін, 
ру дегенді білмейміз. Ахаңның Ақт�бенің 
қазағы екенін кейін білдік қой. Ахмет 
Жұбанов адамгершілігі мол, жақсылық 
істеуге құмартып тұратын жан еді. Қай 
жерде жақсы музыкант бар десе, соларды 
маңайына жинап жүретін.

Техникалық шеберлік пен орындау-
шылық деңгейдің арқасында екінші курс-
тан бастап жеке орындаушы болып шығып 
жүрдім. Роза Бағланова, Жамал Омарова, 
Жүсіпбек Елебеков бар, әнші-күйшілерден 
бригада құрып жан-жаққа концерт қоюға 
жібереді. Аз-маз ақша т�лейді. Оркестрдегі 
70 адамның ішінен шақырып алып, 
 «Андарбаева, бүгін Қарғалыға барасың» 
десе,  әлдеқандай болып концертке 
кетеміз. Ол кезде қазіргідей әшекей, 
сырға-сақина жоқ. Роза Бағланова сахнаға 
шығарда сырға-сақина, алқаларын береді. 
 «Мынау саған жарасады, таға ғой» десе 
мәз боламын. 1951 жылы консерватория-
ны жақсы аяқтап, оркестрдің солисі және 
педагог деген мамандық алып шықтым. 
Консерваторияның тұңғыш түлектері – 
Шамғон Қажығалиев,  Фатима Балғаева, 
Фуат Mбусейітов, Болат  Сарыбаевтар. Біз 
Раушан Нұрпейісова бәріміз – екінші 
түлегіміз. 

1949 жылы Мәскеуде �ткен қазақ 
�нерінің онкүндігіне Құрманғазы оркестрі 
де қатысып, Кремль сахнасында �нер 
к�рсеттік. Делегацияны Қазақстан ком-
партиясы Орталық комитетінің хатшы-
сы Ілияс Омаров басқарып барды. 1950 
жылы Қытай Халық Республикасының бір 
жылдық мерекесіне қатыстық, 1953 жылы 
Бухаресте �ткен дүниежүзілік студенттер 
мен жастар фестивалінде 1-орын алып 
қайттық. Онкүндікке барғанда қазақтың 
ұлттық киімімен Мәскеу к�шесінде 
жүрдік. Үлкен театрдың сахнасында 
отырып, айналаға таңғалып қараймыз. 
Кейін Мәскеу деген үйіміздей болып кетті 

Қазақстан» газетінің Жамбыл, Қызылорда, 
Оңтүстік Қазақстан облыстарындағы 
меншікті тілшісі болып тағайындалды. 
Содан Шымкентке кеттік. Иса жақсы 
журналист еді. Тілге жүйрік, ойшыл адам, 
бірнеше пьеса жазды. «Анардың алқасы» 
деген пьесасын Қызылорда театры қойып, 
жүлде алды. Иса әнді, музыканы жақсы 
к�ретін. Mйгілі композитор Шәмші 
Қалдаяқовпен дос болды. Шымкентте 
жиі болатын Шәмші түннің бір уағында 
да үйге келе береді, қасында адамы бар. 
Есікті қаққанда-ақ Иса «Шәмші, кел-
кел» деп жатады. Бір уақытта «Сәненнің 
күйін тыңдайық» деп маған домбыра 
ұстатады. Күй тартуға да күй керек, астың 
қамымен жүгіріп жүремін. Сондайда 
Исекең «Шырақ-ай, ортаңқолдай азамат 
�тініп отыр, ас піскенше күй тартып бер» 
дейді. Шәмші �зі де пианиномен ән айта-
ды. «Қайықта», «Арыс жағасында» әндері 
туғанда алғашқы тыңдаушысы болдық. 

Филармонияда к�ркемдік жетекші 
болып жүргенімде бригадамен концертке 
барамыз. Барған ауылымызда Исаның 
ағалары артистерді құшақ жайып қарсы 
алады. Қыз-келіншектерге к�мектесіп шай 
құйып отырсам, «Келін-ай, шай құйып 
болсаң енді бізге домбыра тартып берші» 
дейтін. Сонда оркестрдің адамдары «Біз 
Сәнен апаға қатты с�йлеуге қорқамыз, 
мына кісілер бұйырып отыр ғой» дейді. 
«Қайнағаларым ғой енді» деймін.

«Ана тілі»:  Mкеңіздің �сиетімен 
домбыраңызды тастамай жүріп басшылық 
қызметке де ерте араластыңыз. Сіз 
 Шымкент музыка училищесінің директо-
ры болып қызмет атқарған жылдар осы оқу 
орнының гүлденген кезеңі деп есептеледі. 
Сабағыңызбен қоса училищенің қым-
қуыт тіршілігіне қалай үлгердіңіз? Жалпы 
жұмыста табысқа жетудің сыры неде? 

Сәнен �жиева:  Алғашында 1955-
1958 жылдары Шымкенттегі №1 музы-
ка мектебінде сабақ бердім. Екі жыл-
дай облыстық филармонияда к�ркемдік 
жетекші болып жұмыс істедім. Сол кезде 
«Шалқыма» дейтін ұлт аспаптары ансамблі 
дүниеге келді. Осындай жұмыстарымды 
басшылық байқап жүреді екен. 1958 жылы 
қалада музыкалық училище ашылатын 
болды. Байғалиев деген партия хатшысы 
мені обкомның бюросына шақырып, 
училищеге басшы болуды ұсынды. Бас 
тартқым келіп қорқасоқтағаным рас, 
Исекеңнің ақылымен келісім бердім. 
Сонымен, 25 жасымда музыкалық оқу 
орнының тұңғыш директоры болдым. 
Жанымызды аямай жұмыс істедік, кадр 
жинадық. Ұжымның ауызбіршілігі мықты 
еді. Басшы ретінде министрлікке хат жа-
зып, мұғалімдердің қосымша сағат алуына 
рұқсат етуді сұрадым. Барлығы отбасылы, 
балалары бар, пәтер жалдап тұрады.  Содан 
министрлік рұқсат берді. Училищеге 
келіп түсетін 14-15 жастағы бозбалалар, 
әлі оңы мен солын танып үлгермеген. 
Сол себепті оқу орнында олардың үйін 
 алмастыра алатындай жағдай жасау 
маңызды. Оқу процесіне қажетті құрал-

Сәнен ӘЖИЕВА, күйші-домбырашы, білім беру ісінің үздігі:

оркестрдің тарихынан сыр шертетін 
йші Қали Жантілеуовтің жанын-

шадай қыз отыр. Бұл – бүгінде
ері, дүлдүл домбырашы, білім
мәдениетінде өзіндік орны

інің талантты перзенті Сәнен 
А. Ол – қазақтың алғашқы кәсіби 
қыздарының бірі, Қазақ КСР-нің

қызметкері, КСРО Орта білім беру 
ң құлағында ойнайтын дәулескер 

ыкалық білім беруде өз әдістемесін
апамыздың бүкіл өмір жолы қазақ
ығыз байланысты. Ол жасаған 
ң домбыра сыныбына 
лі күнге қолданыста.
ған аяулы апамыздан 
ағатын көрген 

аз мәртебесін 
ң

ың 

ыс �ңірінде 
Алматыға 

ғы қиын-
екен. 1930

�тті. Mкем Сәмиғолла �мірінің соңғы 
күніне дейін Құрманғазы оркестрінде 
қызмет атқарды, бір күн жұмыстан 
қалмады. Ауылшаруашылығы институ-
тында «Алтын дән» атты домбырашы-
лар оркестрін ұйымдастырды. Mкем к�п 
оқымаса да ұйымдастырғыш қабілеті 
мықты, еңбекқор жан еді. Қазақстан 
мәдениетіне еңбек сіңірген қайраткер 
деген атағы бар. 1983 жылы шілде айын-
да 77-ге қараған шағында �мірден �тті. 
  Кенжебай  Андарбаев дейтін інім Мәскеу 
к о н с е р  в а т о р и я с ы н д а 
б і л і м  а л ғ а н . 

А.Жұбанов 
атын дағы музыкалық 

м е к т е п т і ң  д и р е к т о -
ры болды. Ердің жасы 
елуге жетпей дүние сал-
ды. Қазақтан топ жа-
рып шыққан алғашқы 
виолончельші, дарынды 
музыкант еді.

«Ана тілі»: Сәнен 
С ә м и ғ о л л а қ ы з ы , 

сіз қазақ кәсіби музы-
к а с ы н ы ң  н е г і з і н  қ а -

лаушы ұлы тұлға, акаде-
мик  Ахмет Жұбановтың т�л 

шәкіртісіз. Тіпті Лұқпан Мұхитов, 
Қали Жантілеуов сынды қазақ 
мәдениетінің майталмандарымен 
қатар еңбек етуіңіз де үлкен бақыт 
қой. Mрі консерваторияда оқып, 

ғой. Барған сайын балаларға ойыншық 
әкелемін, бір жылы ұлым Серікке бір ша-
бадан ойыншық әкелгенде әкем «Бұның 
жинайтыны сүгірет пен ойыншық, дүние 
керек емес» деп күлетін еді. Сол кезең 
айтып тауыса алмайтын ғажап уақыт еді. 
Қазір соның бәрі кино сияқты к�з ал-
дымда.

«Ана тілі»: Сіздің Шымкент �ңірінде 
қазақ �нерін дамы-

туға к�п еңбек сіңір-
геніңізді білеміз. Ал-
матыдан Шымкент-
ке қоныс аударуға не 

себеп болды?
Сәнен �жиева: Ол кезде ауылдан қалаға 

келген қазақ қонақүй дегенді іздемейді, 
кім таныс, соның үйіне барады. «Үстірттің 
үстін жайлаған қалың адайдың бір баласы 
Сәмиғолла әкемізге келдік» деп, үйден 
адам үзілмейтін. Mкем керемет к�пшіл 
адам, к�шеден бір ауылдасын к�рсе, 
үйге ертіп келеді. Шешеміздің де қолы 
ашық, бәріне жылы қабақ танытып бәйек 
болады. «Алматыда Сәмиғолланың екі 
қызы бар» деп сыртымыздан мақтайтын 
болуы керек. Үйге келіп-кетіп жүретін 
к�п жерлестердің арасында Иса Mжиев те 
бар. Бойдақ. Қазақ университетінің жур-
налистика факультетін бітірген, соғысқа 
қатысқан. Бір күні әкем шешем арқылы 
айтқызып, «осы жігітке барасың» деді. 
Ол кезде әке айтты – заң, қарсыласу жоқ. 
1953 жылы ұзатылдым. Mкем тұрмысқа 
шыққанда «домбыраңды тастама» деп 
айтып отыратын.

Исекең 1955 жылы «Социалистік 

музыкант. Mнші Лаки Кесоглу, компо-
зитор Нұрлан Байк�зов те осы училище-
ден қанат қаққан. Кәсіби маман болып 
қалыптасу үшін күнделікті жан-жақты әрі 
мұқият дайындық керек. Жалпы талантты, 
қабілетті адам барлық іске қабілетті келеді. 
Оған �зім к�п куә болдым. 

«Ана тілі»: Сізді шәкірттеріңіз «екінші 
анамыз» деп атайды. Қаталдық пен 
талапшылдықты қажет ететін ұстаздық 
қызметіңізде оларды аналық мейірімге де 
б�лей білгеніңіз қайран қалдырады.

Сәнен �жиева: Ұстаз әрбір шәкіртіне 
жеке отырып сабақ береді ғой, содан 
баласындай боп кетеді. Баяғыда Байқұл 
қажы атамыз жағдайы жоқ балаларды 
тегін оқытады екен. Баласына т�лейтін 
ақшасы болмай, басын қасып тұрған 
қазаққа «неғып тұрсың?» дейтін к�рінеді. 
«Биыл қыс қатты болды, мал жұтады. 
Мына балаға беретінім болмай тұр» десе, 
«балаң жақсы оқиды, келесі жылы оқудан 
қалдырма» дейді екен. Біз де сол атамыздың 
жолымен шәкірттерімізге к�мектесуге 
тырыстық. Алғашқы түлектеріміздің ара-
сында  Алексей Ли деген ұлты кәріс балам 
бар, қазір Қырғызстанда. Mлі күнге дейін 
үзбей хабарласып тұрады. Соғыс кезінде 
депортациямен Қазақстанға келген ұлт 
�кілінің бірі ғой. Балалар үйінен келіп 
оқуға түсті. Содан бір күні �зімен бірге 
хор дирижері мамандығында оқитын 
шешен қызға үйленетін болды. Баспана 
жоқ, шәкіртақылары болмашы. Содан 
бәріміз бірігіп Алексей мен Марияның 
тойын жасап бердік. Екеуіне бір сыныпты 
босатқыздым. Қиындыққа шыдамай ажы-
расып кетпесін деген ой ғой. Сол сыныпта 
қыстап, жазда пәтерге шықты. Анда-санда 
тамаққа деп ақша беріп кетем. Mйтеуір 
балалар риза болсын, ренжімей жүрсін 
дейміз. Ұлтына, нәсіліне қарамастан 
бауырымызға тарттық, әкемізден жұққан 
қасиет шығар. 

Соғыс кезінде колхозда жүріп бақша 
егуді, жүн түтіп жіп иіруді, киім-кешек 
тоқуды, қой-ешкі саууды үйрендік. Сол 
кездегі ұршығым әлі бар. Кейін училище-
де жүзім жинауға, мақта теруге барғанда 
от жағуды, тамақ істеуді балаларға 
к�рсетсем, «мұның бәрін қайдан білесіз?» 
дейді.  «Соғыс үйретті» деймін.

Жаратушыға мың да бір рақмет, 
к�зімнің ағы мен қарасындай екі ұл,екі 
қызым, тоғыз немерем бар. Гауһарым 
– мәдениет институтын бітірген, музы-
кант. Алтай – к�ркемсурет институтын 
бітірген. Қарлығаш әуелі Шымкенттегі 
музыкалық училищеде оқып, Алматы 
консервато риясында, кейін Мәскеуде 
білім алды. Қазір белгілі режиссер, 
 продюсер. Серігім  – құрылыс саласында 
жұмыс істейді. Серіктің ұлы Жігер �нер 
жолын қуды. 

«Ана тілі»: Mңгімеңізге рақмет! Ғиб-
ратты ғұмырыңыздың жалғаса беруіне 
тілектеспіз, Сәнен апа!

Сұхбаттасқан 
Дина ИМАМБАЕВА
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ANA TILIА Ш Ы Қ  А Й Т У  –  А Р Д Ы Ң  І С І

Әлемдік аударматануда аударудың амал-тәсілдері мен аударма процесі туралы пікірлер өте көп. Алай-
да олар роман-герман тілдерінен орыс тіліне (немесе керісінше) аударудың тәжірибесіне сүйенген. Орыс 
тілінен түркі тілдеріне, оның ішінде қазақ тіліне тәржімалаудың практикасының қорытылуында аударманың 
амал-тәсілдерін таратуда аталған тілдерге негізделген жалпы теориялық көзқарастар басшылыққа алына-
ды. Ал әлемдік аударматанудағы аударудың жолдарына орай айтылған түйін-тұжырымдардың бірқатары 
орыс тілінен қазақ тіліне тәржімалаудың теориясы мен практикасына сәйкес болмай жатады. Мұның себебі 
түпнұсқа тіл мен аударма тілдің әртүрлі тілдер типологиясына жатуына байланысты. Кез келген жанр-
да бастапқы мәтінді аударуда, сөзбе-сөз, құрылымдық калькамен аударылатын ресми құжат болғанның 
өзінде де балама аударудың қажеттігі туындап отырады. Мағыналары, символдары және осы символдарды 
сөйлемде ұйымдастырудың қағидалары бойынша бір-біріне дәлме-дәл келетін тілдер жоқ әрі тілдердің 
әртүрлі типологиялық сипатына байланысты нақты, сөзбе-сөз, дәл аударма болуы қиын. 

Алматыдағы «Ғылым ордасында» «Түркі тілдеріндегі 
тарихи қолжазбаларды зерттеу халықаралық сим-
позиумы (Қолжазбаларды жариялау, каталогын 
жасау және цифрлау)» атты түркі тілдеріндегі тари-
хи қолжазбаларды зерттеудің өзектілігі және оның 
ғалымдар назарынан тыс қалған мол мұрасын жарыққа 
шығару жөніндегі халықаралық жиын өтті.

мына с�здерін келтіру ж�н: «Қанша айтылып, 
ғылыми жағынан қателігі дәлелденіп келсе де, 
әр кезеңдегі әр автордың оқулықтарынан түспей, 
бірде екеуі бірдей қатар аталып, бірде кезектесіп 
жүрген қосалқы және қосарлы айқындауыштар. 
Қосарлы айқындауыш деп, алынып жүрген 
телефон-автомат, мектеп-интернат, ұшқыш-
ғарышкер, мүше-корреспондент сияқтылар – 
тікелей орыс тіліндегі «приложение» деген 
құбылыстың тұп-тура �те біліксіз к�шірмесі. 
Орыс тілі мұндай құбылысты амал жоқтықтан 
қабылдады (бірінші сыңары – анықталушы 
да, екінші сыңары анықтауыш мәнінде). Орыс 
тілінде түбір тұлғадағы екі зат есім қатар келіп, 
атрибуттық қатынаста қолданыла алмайды, оның 
анықтауышы к�біне қосымша арқылы қатыстық 
сын есім болады. Ал жалпы түркі тілдерінде, 
соның ішіндегі қазақ тілінде жай мүлде б�лек: екі 
зат есім атрибуттық-анықтауыштық қатынаста 
препозитивтік орын тәртібінде (анықтауыш-
анықталушы с�з) қолданыла береді, ол – әдеттегі 
құбылыс. Жоғарыдағы тіркестер ешбір дефиссіз 
автомат телефон (автоматты телефон, интер-
нат мектеп (интернаты бар мектеп), ғарышкер 
ұшқыш (басты мән ұшқыш, бірақ әдеттегі 
ұшқыштан б�лек, орыс тілінде де солай), кор-
респондент мүше (толық мүшеден басқа мүше 
екенін баса к�рсету), т.б. Сондықтан тіліміздің 
таби ғатында мүлде жоқ құбылысты орыс тілінің 
ық палымен барлап енгіземін деу қиянат болар 
еді». 

 «Музей-кешен» – қос с�з. Тілдік тәжірибеде 
«кешен» с�зі, әдетте, �зі тіркескен зат есімдермен 
ешқандай дефиссіз б�лек жазылады. Мыса-
лы, Балуан Шолақ атындағы спорт кешені, 
«Бәйтерек» кешені, т.б. Дәл осы жерде де «музей-
кешен» дегеннен г�рі жай ғана «музей кешені» 
немесе «мұражай кешені» деген дұрыс к�рінеді. 
 Сонымен қатар «интеллект-карта» дегенді 
«интеллектуалды карта», �ркеш-сиыр дегенді 
«�ркешті сиыр» деген қазақ тілі заңдылығына 
сай деп санаймыз. Қаншама қажет десек те, 
жасанды үнемдеу тәртібін ж�н-жосықсыз енгізу 
дұрыс деп есептемейміз. Ал, тауарлы-сүт, 
шеберлік-сабағы дегендерді дефиссіз жазған 
дұрыс. Ескере кететін жайт, осы беріліп отырған 
мысалдардағы қос с�здердің біразы кейбірі кейін 
пайда болуы, енді бірі қолданысқа енді еніп жа-
туы себепті он бес томдық түсіндірме с�здікте 
берілмеген. Бірақ болашақта латыннегізді жазу-
мен шығатын с�здіктерде реестр с�здер құрамын 
толықтырады деп ойлаймыз. 

Б.МОМЫНОВА, 
филология ғылымының 

докторы, профессор 
А.ОМАРОВА, 

лингвистика магистрі 

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛЖИЫН

ҚОС СӨЗДЕРДІ
қалай жазып жүрміз?

БӘРЕКЕЛДІ!

КӨНЕ ҚОЛЖАЗБАЛАР – 
БАҒАЛЫ ҚАЗЫНА 

Павлодар облысында мемлекеттік тіл 
мәселесі күйіп тұр... Ономастика сала-
сында да түйнектей түйіліп, шешімін 
таппай тұрған проблемалар аз емес.  Осы 
орайда республикалық БАҚ-та облыс 
әкімі Болат Бақауов бірнеше мәрте өткір 
сынның нысанасына айналды. Сондай 
шақтарда осы жолдардың авторы және 
өзге тіл жанашырлары Ертістің Кереку 
өңірі жұртшылығының абыройын, әкімнің  
ар-намысын мүмкіндігінше қорғап бақты! 
Айналып келгенде өңірдің бетке ұстар 
азаматтары мансаптының кереқарыс 
кеңсесі үшін емес,Тіл үшін, Ұлттық 
рух үшін атойлап шыққан еді. Ал осы 
кезеңдерде облыстық тілдерді дамыту 
жөніндегі басқарманың басшысы Сәуле 
Османова болса, тіл мәселесіне қатысы 
жоқ шенеуніктердің бірі секілді жағдайды 
сырттан бақылап, үнсіз отырды.

БАҚАУОВ БАСҚАРМА 
БАСШЫСЫНА «ТЕК!» ДЕМЕЙ МЕ?

Немесе аймақтағы «Қазақ тілі» қоғамының газеті неге жабылды?

К�ңілге томпақ келетін, елдік намы-
сты қоздыратын мәселелердің қоясын 
ақтарып 2018 жылдың 19 наурызында 
«Қазақ тілі» қоғамы облыстық ұйымының 
басқарма мүшелері Болат Бақауовтың аты-
на хат жазып, «Сәуле Османованың кәсіби 
біліктілігі тиісті деңгейде емес, соның сал-
дарынан тіл саласында олқылықтар орын 
алып, облыстың беделіне нұқсан келтіретін 
сыни материалдар үсті-үстіне жарияла-
нуда, басқарма басшысы тіл жанашырла-
рымен ынтымақтаса жұмыс істей алмай-
ды» деген ойларын жеткізген. Қоғамдық 
ұйымның м�рі басылып, белсенділерінің 
қолы қойылған хатқа облыс әкімінің орын-
басары Мейрам Бегентаев бізге белгісіз 

қандай да бір себеппен «шығарып салма» 
жауап (2018.18.04) қайтарды.

Аймақ басшысының зиялы қауым 
�кілдерімен кездесуінде тіл жанашырлары 
атынан с�йлеген осы жолдардың авторы 
әлгі жауаппен келіспейтінін айтып, хат пен 
жауаптың к�шірмелерін Болат Ба қауовтың  
қолына ұстатқан еді. Сондай-ақ Сәуле 
Османованың қоғам белсенділеріне, тіл жа-
нашырларына жалған с�йлеуге бейім екені, 
тіпті мемлекеттік қызметшінің әдебіне 
жатпайтын �рескел мінез к�рсететіні 
ж�нінде оның �зі мен �зге басқарма 
басшыларының к�зінше айтып салған-ды. 
Қоғам белсенділерінің кеңестік кезеңнен 
бері тіл майданының күрескерлері атанған 

беделді де белгілі адамдар екеніне Сәуле 
Ғабдылжапарқызының пысқырып та 
қарамайтынына тоқталып, «Оны облыс 
прокуратурасында жауапты қызметте 
істейтін бауыры мен ұлы қолдап жүрген 
жоқ па?» деген күмәнді ойын зиялы қауым 
алдында жария еткен еді.

Содан бері бірнеше ай �тті. Облыс-
тық тілдерді дамыту ж�ніндегі  бас-
қарманың бұрынғы басшылары Талғат 
Mбілқасымовтың және Қабжан Еділ-
байдың тұсында дәл сол азаматтардың 
қамқорлығының нәтижесінде ондаған 
жылдар бойы жарық к�ріп келген «Қазақ 
тілі» қоғамы облыстық ұйымының «Ертіс 
дидары» газетінің шығарылымы тоқтады. 

Mу баста мамандығына сәйкес неміс 
тілінің мұғалімі болып істеген басқарма 
басшысының қазақ басылымына деген 
теріс к�зқарасының салдары оқырмандарға 
оңай соққан жоқ... 

Облыс әкімінің орынбасары, кезінде 
Сәуле Ғабдылжапарқызының қолдаушысы 
сияқты болып к�рінген Мейрам Бегентаев 
�зге қызметке ауысты. 

Аталмыш басқарманы облыстық 
мәдениет, мұрағаттар және құжаттама 
басқармасының құрамына қосып, қайта 
құру к�зделген. Сондай құрылымдық 
�згерістер енгізу жоспарына сәйкес біраз 
білікті кадрлар қысқартылды. Ал Сәуле 
Османова әлі �з тағында отыр, келешекте 
жаңа басқарма басшысының орынбаса-
ры қызметін атқармақшы. Облыс әкімі 
Болат Бақауов жоғарыда баяндалған жай-
дан толық хабардар. С�йте тұра, қоғам 
белсенділері мен тіл жанашырларының 
�тініші мен ұсынысына қандай да бір 
жауап қайтаруды ж�н к�рмеді. Мұндайда 
біздің қоғамда жаңа мазмұнға ие болған 
«Тоқпағы мықты болса, киіз қазық жер-
ге кіреді» деген ескі мәтел еске түседі 
екен. Ендеше, «Сәуле Османованың 
қолдаушысы кім, Болат Бақауов па, әлде 
басқалар ма?» деген сауалдың туындауы 
негізсіз емес деген ой к�кейден кетпейді.

Арман ҚАНИ,
«Қазақ тілі» қоғамы Павлодар 

облыстық ұйымының Басқармасы мүшесі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,

«Тіл жанашыры» Құрмет 
белгісінің иегері

Тіл біліміндегі терминжасам тәсілдердің бірі 
– калькалау. Калькалау дегеніміз – �зге тілдердегі 
с�здердің, с�з тіркестері мен с�йлемдердің 
құрылымдық-семантикалық қалпын қазақ тілі 
заңдылықтарына мүмкіндігінше сәйкестендіріп 
к�шіру.  Калькалау барысында жаңа с�з 
 туындайды, бұрыннан бар с�здерге жаңа 
мағына үстеледі, т.б. Ал ғылыми мәтіндерде, 
әсіресе жаратылыстану саласы мәтіндерінде 
терминдердің тым созылыңқы сипатта келуі, 
терминге қойылатын талаптардың бұзылуы 
(созылыңқылану, с�здердің, атаулардың қандай 
да болмасын грамматикалық формалар арқылы 
байланысуының сақталмауы, яғни с�здердің 
тізбекті түрде берілуі) белең алуда. Мысалы, 
химиялық, физикалық элементтер түзілуі 
реакцияларының үрдісіне сәйкес атауларының 
тым ұзақ (жарты беттік, тіпті одан да ұзақ) 
болуы; терминком бекіткен терминдердің 
үнемі қолданылмай, жекелеген авторлық 
қолданыстардың мәтіндерде жиі қолданылуы 
– бар құбылыс. Сонымен қатар ғалымдар ай-
тып �ткендей, «техника саласы мәтіндерінде 
шет тілдік қысқарған терминдердің сол күйінде 
қолданылуы» да орын алып келеді. Жалпы 
қысқарған с�здердің �згетілдік нұсқасының 
берілуі (публицистикада, ғылыми мәтінде, 
ресми қағаздарда) к�бейіп отыруы алаңдатады. 
Сондай-ақ аударма барысында терминдер 
құрамындағы с�здерді тек ықшамдау ғана 
емес, керісінше, артық с�з қосып, к�бейту де 
кездеседі. Аудару барысында молынан кездесетін 
с�здердің қосарлануы арқылы жасалған термин-
дерге орыс тіліндегі нұсқаның жазылу тәртібі 
негіз болады. Қосарлану тәсілімен жасалған 
терминдердің басым б�лігі анықтауыш ретінде 
басқа атау с�здермен тіркесіп келеді. Мұндай 
к�п компонентті терминдерде атауға сындық 
мағына беретін қосарланған с�здерге негізінен 
сын есім тудырушы жұрнақтар жалғанады.

Кейде қазақ тіліндегі қос с�здердің барлығы 
дерлік орыс тілінде қос с�з түрінде кездесе 
бермейді. Орыс тілінде қос с�з күйінде болмаса 
да, қазақ тіліне қос с�з түрінде аударылатын 
с�здер қатары мол. Мысалы, пешком – жаяу-
жалпылап, уважение – сый-құрмет. Осындай 
қарапайым мысалдардың �зінен-ақ қазіргі 
кездегі қос с�здердің жасалуына қарай белгілі 
бір құбылыстарға тәуелді екені байқалады. 
Олар: калькалау арқылы термин жасалған кезде 
кірме терминнің шыққан тілінде дара, күрделі 
с�з  болуына қарамастан, терминдік сипаты 
мен мәтінін жеткізу үшін к�біне күрделі с�з 
түріндегі баламасын қалыптастырудың жиі орын 
алуы, оның ішінде қос с�здермен балама жасау 
жиі кездеседі; қос с�здердің сыңарларының 
арақатынасы туралы қалыптасқан к�зқарастар-
дың с�здердің жасалу барысында �згеріске 

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-
түрік университетіне қарасты Еуразия ғылыми-зерттеу 
институты, «Ғылым ордасы» РМК Орталық ғылыми 
кітапханасы, ҚР Ұлттық кітапханасы, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті Жазба жәдігерлер 
және рухани мұра ғылыми-зерттеу орталығы, сондай-
ақ Кыршехир Ахи Евран университеті Түрік тілі 
б�лімінің бірлесіп ұйымдастыруымен �ткен маңызды 
жиынның ашылу салтанатына Түркия Республикасының 
Алматыдағы Бас консулы Риза Қаған Иылмаз, Ясауи 
атындағы ХҚТУ 3кілеттік кеңес т�рағасы Мұса  Йылдыз, 
Еуразия ғылыми-зерттеу институтының директоры 
 Вакур Сүмер, сондай-ақ АҚШ, Германия, Түркия,  Ресей, 
Иран, Грузия және Орталық Азия елдерінен келген 
түрколог мамандар қатысты. 

Симпозиум жұмысы Орталық ғылыми кітапханада 
ұйымдастырылған «Қазақстандағы түркі тілдеріндегі 
сирек кітаптар мен қолжазбалар» атты кітаптар 
мен қолжазбалар к�рмесімен басталды. Шетелдік 
түркітанушы ғалымдар кітапхананың мұрағат қорында 
сақталған сирек кездесетін кітаптар мен қолжазба 
жәдігерлердің к�рмесіне шынайы қызығушылық та-
нытты. Олар қазақ елінде мұншалықты құнды қолжазба 
қорының бар екенінен бейхабар екен. 3йткені кейбір 
ғалымдар «қазақ жеріндегі тарихи құнды жәдігерлердің 
к�пшілігі қызыл империя тұсында жойылып кеткен» 
деген пікірде болған. 

Түркия Республикасының Алматыдағы Бас консу-
лы Риза Қаған Иылмаз ашылу салтанатында с�йлеген 
с�зінде халықаралық ғылыми, рухани жиындардың 
к�птеп �туі ортақ тарихымызды терең білуге және �зара 
жақын ынтымақтастықта болуымызға үлкен септігін 
тигізетінін жеткізді. ХҚТУ 3кілеттік кеңес т�рағасы 
Мұса Йылдыз Түркітілдес халықтардың Атажұрты 
– Қазақстанда �ткізілген мұндай халықаралық іс-
шараны жылда дәстүрлі түрде �ткізіп, ғылыми бағыттағы 
бірлігімізді нығайта беруге ниетті екенін білдірді. Еуразия 
ғылыми-зерттеу институтының директоры, доктор  Вакур 
Сүмер симпозиумның негізгі мақсаты Түркі әлемінің 
ақсақалы, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» және «Ұлы Даланың жеті қыры» 
мақалаларындағы идеяны қолдау және жандандыру 
арқылы түркі бірлігін нығайту екенін білдірді. 

Екі күнге созылған симпозиумның секциялық оты-
рысында белгілі ғалым, Гази университетінің профессо-
ры, доктор Ахмет Бижан Ержиласун «Арабша жазылған 
түрікше тарихи мәтіндерді қалай оқуға болады?», 
Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің 
профессоры, доктор Қаржаубай Сартқожаұлы «Ескі 
Доноин-Шире мәтінінің жаңа оқылымдары және 
түсіндірмесі»,  осы университеттің профессоры 
Тұрсын Жұртбай «Құрбанғали Халиди: «Тауарих-и 
хамса-и шарқи» еңбегінің қолжазбасы» және На-
зарбаев университетінің профессоры, доктор Юлай 
 Шамилоглы «Ресей империясындағы татарлардың 
жазбаша мұрасы: мәтінді жариялау, каталогтандыру 
және цифрлау мәселелері туралы кейбір ойлар» атты 
баяндамалар жасап, жиналған ғалымдар мен жастарға 
құнды мәліметтер ұсынды. А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбек 
жаһандану заманында түркі халықтары үшін бірігу мен 
ортақ әрекет етудің бастауы рухани бірлікте екенін айта 
келіп, бұл тұрғыда тілші ғалымдарға артылар жүктің ауыр 
екенін жеткізді. 

Дина ИМАМБАЕВА

ұшы рауы; терминнің, сондай-ақ �зге тілден еніп 
жатқан жаңа с�здердің мән-мағынасын, семан-
тикасын жеткізу мақсатымен формасына к�ңіл 
б�лмеу, т.б.

 С�зіміз жалаң болмас үшін орфографиялық 
с�здіктен және газет-журналдардан жинақталған 
бірнеше мысалдарды келтіруге болады. Оның 
ішінде екі сыңары да аударылмай, сыңарларының 
негізіне қазақ тілінің қосымшасы жалғанып 
жасалып жүрген қос с�здер: экономикалық-
географиялық, физикалық-географиялық, интел-
лект-карта, математикалық-картографиялық, 
математикалық-графикалық, ботаникалық-
минералдық, коммуникациялық-энергетикалық, 
анатомиялық-биологиялық,  инженерл ік-
геологиялық, блок-диаграммалар, ландшафтық-
генетикалық, штрих-код, музыкалық-драмалық, 
ф а к т о р л ы қ - б а л д ы қ ,  к о н с у л ь т а т и в т і к -
диагностикалық, онлайн-бизнес, робот-техника, 
онколог-хирург, т.б. Мұндай терминдер не-
месе терминдік қолданыстар жүздеп саналады 
әрі аудармашылар үшін тиімді амал ретінде 
�те �міршең. Осындай құрылыммен келген 
терминдері бар мәтіндерді сала мамандары 
жазады және бұл с�здер публицистикадағы 
жартылай-ғылыми, ғылыми-к�пшілік түріндегі 
мәтіндерде кездеседі. 

Келесі орынға бір сыңары ғана қазақ 
тіліне аударылған қос с�здерді шығаруға бо-
лады. Бұл с�здерді соңғы кезде ғылыми ор-
тада күрделі с�здің қай түрінде келмесін, бу-
дан (гибрид) с�здер деп атап жүр. Аталмыш 
с�здер туралы кеңірек жеке с�з қозғауға болады. 
Мұндай с�здерге: әлеуметтік-экономикалық, 
тәжірибелік-эксперименттік, кітап-альбом, 
салыстырмалы-географиялық, ғаламтор-портал, 
ендік-зоналылық, тұрғын үй-коммуналдық, 
сараптамалық-техникалық, жобалау-сметалық, 
тауарлы-сүт, медиа-жоспар, интернет-алаңдар, 
ақпараттық-имидждік, ген-реттеушілер, 
ғалым-селекционер, бизнес-кеңесші, кристалды-
түйіршікті, банк-тұқымқойма(сы), т.б. жатады.

Ал екі сыңары да қазақ тіліне аударылған 
қос с�здер тиімді тәсілмен туындаған с�здер 
болып саналады. Осы тәсілмен аударылған 
с�здерге мұрағат-жәдігер, табиғи-аумақтық, 
қатпарлы-тасжақпарлы, түпнұсқа-нысан, 
таулы-қатпарлы, ғылыми-зерттеу, тәжірибелік-
эксперименттік, к'лді-батпақты, шоғырлы-
қабықты, тесікті-жарықшақты, үйлестіру-
әдістемелік, мем лекеттік-қазыналық, музей-
кешен, үзінді-к'шірме, т.б. жатқызуға болады. 
Тіпті мал, �сімдік атауларының осы тәсілмен 
аударылуы да к�ңіл аудартады, мысалы: 
АҚШ-та шортгорлық мал мен 'ркеш-сиырды 
(зебу) шағылыстыру жолымен жаңа етті мал 
қолтұқымын Сантагертрудты шығарды.

Аталған құрылымдар жасалғанда, сын 

есім тудырушы -лық,-лік,-дық,-дік,-тық,-тік 
жұрнақтарының үлесі мол. Мысалы, мате-
матикалық-графикалық – екі сыңары да –
лық қосымшасымен; тұрғын үй-коммуналдық 
(екінші сыңары ғана -дық арқылы аударылған); 
үйлестіру-әдістемелік (бірінші сыңары қимыл 
есімін тудырушы – у, ал екінші сыңары -лық 
(-лік) арқылы); ақпараттық-түсіндіру (бірінші 
сыңарына -тық жалғау арқылы, ал екінші 
сыңарының қимыл есімі қосымшасы келген 
с�здер қарасы мол.

Сын есім тудырушы -лы, -лі,-ды,-ді,-ты, - ті 
жұр нақтары арқылы жасалған қос с�здер де аз 
емес. Қолданбалы-сәндік, гидротермалды-ш'гінді, 
кристалды-түйіршікті, тауарлы-сүт, қат парлы-
тасжақпарлы, к'лді-батпақты, тесікті-жарық-
шақты сияқты қос с�здер – осы тәсілдің жемісі. 

Сондай-ақ түбірдің �згеріссіз келуі арқылы 
жасалған: интеллект-карта, блок-диаграммалар, 
ойым-карталар, географ-лимнологтар, штрих-
код, бизнес-модельдер, жер-атмосфера, интер-
нет-дүкен, онлайн-бизнес, робот-техника, он-
колог-хирург, шеберлік-сабағы, кітап-альбом, 
ғалам тор-портал, бизнес-кеңесші с�здерді атауға 
болады.

Мұнда, әсіресе түбір күйінде қазақ тіліне 
мүлдем аударылмаған және аударылған қос 
с�здердің ғалымдар арасында дау тудыруы әбден 
мүмкін. Мәселен, «Онда Питтсбург университеті 
Медициналық орталығының жетекші онко-
лог-хирург дәрігері, профессор Дэвид Бартлет 
�ткізген шеберлік-сабағында» да біраз әңгіме 
айтылып, медицинада жаңа технологияларды 
пайдаланудағы жетістіктер с�з болды» деген 
с�йлемдегі «шеберлік-сабағы» деген күрделі с�з 
– орыстың «мастер-класс» с�зінің тікелей ау-
дармасы. Алайда дәл орыс тіліндегідей арасына 
дефис қойып, қос с�з түрінде жазудың ешқандай 
қажеті жоқ. БАҚ-та бұл күрделі с�з арасына 
дефис қойылып та, кейде қойылмай да жазы-
лып жүр. Келтірілген мысалдардағы «үзінді-
к�шірме» с�зі орыстың «выписка» с�зінің аудар-
масы ретінде қолданылып жүр. Осы қос с�здің 
әр сыңарының мағынасын жеке алып қарайтын 
болсақ,үзінді орыстың «отрывок, фрагмент, об-
рывок» с�зінің аудармасы болса, ал «к�шірме» 
с�зі орыс тіліне «копия, выписка, репродукция» 
деп аударылады. Сонда, үзінді-к�шірме с�зі 
орыс тілінде отрывок из выписки түрінде келеді. 
БЖЗҚ сайтында «үзінді к�шірмені алу жолдары» 
деп дефиссіз жазылған. 

«Мұрағат-жәдігерлер» қос с�зіндегі «мұрағат» 
с�зі орыс тіліне «музей» деп аударылса, «жәдігер» 
«памятник, экспонат» деп аударылады. Сонда бұл 
с�здің мағынасы орыс тілінде «музейный экспо-
нат» тіркесімен жеткізілді. Қос с�зді қолданыстың 
болуын міндеттемейді. Осы ретте С.Исаевтың 
қосарлы айқындауышқа қатысты айтып кеткен 

Азаматтың суреті

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламалық мақаласын, «Қазақ тілі әліпбиін кириллицадан 
латын графикасына к'шіру туралы» Жарлығын, Премьер-
Министрдің 'кімімен «Қазақ тілі әліпбиін латын графикасына 
2025 жылға дейін кезең-кезеңімен к'шіру ж'ніндегі іс-шаралар 
жоспарын» іске асыру мақсатында жүйелі жұмыс жүргізіп келе 
жатқан мекемелердің бірі – Семей қаласының тілдерді оқыту 
орталығы. 

Орталық латын қарпіне негізделген әліпбиге к�шуге байланыс-
ты Жарлыққа қол қойылған сәттен бастап қала тұрғындары мен 
тыңдаушылары арасында ақпараттық жұмыстарды жүйелі түрде 
жүргізіп келеді. Осы орайда жуырда Семей қаласының тілдерді 
оқыту орталығы жанындағы «Қалалық Достық үйі» ғимаратында 
«Латын негізді жаңа қазақ әліпбиін оқыту кабинеті» ашылды. 

Шараға қала әкімінің орынбасары Айдар Садырбаев, 
 Мә дениет және тілдерді дамыту б�лімінің басшысы Назерке 
Аққо жина, қаладағы мемлекеттік және бюджеттік мекемелердің 
қазақ тілі мамандары, мемлекеттік қызметкерлер мен БАҚ 
�кілдері қатысты. 

Директор Зәуреш Исабаева орталықтың қызметі туралы 
қысқаша мәлімет бере отырып, жаңа әліпбиге к�шу барысында 
алға қойған мақсат-міндеттерімен таныстырып �тті. Қала әкімінің 
орынбасары Айдар Садырбаев жаңа әліпбиге к�шу келешек ұрпақ 
үшін жасалған игі іс екендігін, бұл іске барлық қазақстандықтар 
жауапкершілікпен қарау керектігін айта келе, орталық жұмысына 
сәттілік тіледі. ШҚО бойынша «Халықаралық қазақ тілі» 
қоғамының вице-президенті, яғни осы жолдардың авторы ла-
тын негізді жаңа әліпбиде оқыту кабинетінің Достық үйінде 
ашылғандығына ризашылығын білдіріп, бұл бастаманың басқа 
�ңірлердегі Достық үйлеріне үлгі боларлық шара, қуантарлық іс 
екендігіне тоқталды.

Сонымен қатар орталықтың қазақ тілі мұғалімі Б.Қалиева 
таныстыру сабағын �ткізіп, қатысушылармен жаңа әліпбиді 
меңгеруге арналған түрлі жұмыстар жүргізді.

Орал Ш�РІПБАЕВ
ШҚО бойынша «Халықаралық қазақ тілі» 

қоғамының вице-президенті

ОРТАЛЫҚТЫҢ 
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ЖАҚСЫ ТӘРБИЕДЕН 
АРТЫҚ СЫЙЛЫҚ БОЛМАС

Атам қазақтың: «Атаңнан мал қалғанша, тал қалсын» деген 
с�зін �мірлік ұран еткен халқымыз қашан да ұрпақ тәрбиесі 
мен ұлт болашағына үлкен жауапкершілікпен қараған. Mсіресе, 
жас жеткіншектеріміздің ерте бастан, тіпті ж�ргегінде-ақ үлкен 
азамат болып қалыптасуына қам жасап, жол к�рсете білген. Осы 
ретте Хәкім Абайдың: «Баланың жақсы болмағы бірінші – ата-
анасынан, екінші – ұстазынан, үшінші – құрбысынан» дегенін 
ескерсек, еркін ойлы, асқақ рухты, білімді де тәрбиелі, бәсекеге 
қабілетті, ұлтжанды ұрпақ тәрбилеуде аталған үш негіздің 
маңыздылығын к�реміз. 

Mрине, ең алдымен, баланың тәрбие бесігі – отбасы мен ата-
анасы екені мәлім. Бала үшін ата-ананың тәрбиесін ешнәрсе ал-
мастыра алмайды. Мұны дана халқымыздың: «Алты аға бірігіп, 
әке болмас, жеті жеңге жиылып, шеше болмас» деген ұлағатты 
с�зінен аңғарамыз. Ал екінші кезектегі тәрбие бесігі – мектеп-
ке дейінгі тәрбие мекемелері мен орта және жоғары білім беру 
ошақтары, сондай-ақ ұстаздар. Абай айтқан «баланы жақсы 
қылатын құрбы» болса, ол �мір сүру кезеңінде ауадай қажет 
фактор екені рас. Сондықтан баланы жастайынан жан-жақты 
дамытып, жақсы қасиеттерге баулу – мемлекеттік жалпыға 
міндетті білім беру стандарты мен әлеуметтік құрылымның ең 
маңызды міндеттеріне жатады. 

Осы орайда біз мектепке дейінгі тәрбие бесігі болған 
балабақшалардың баланың тұлға ретінде қалыптасуына, ақыл-
ойы мен интеллектуалдық қабілетін дамытуға, ерік пен сезім 
белсенділігін қалыптастыруға үлкен әсері барын айтсақ болады. 

Хәкім Абай жетінші қара с�зінде баланың �мірге екі түрлі 
болып келіп, екі түрлі мақсатта �мір сүретіндігін айтады. Яғни 
бір бала тек ішсем-жесем деп, нәпсі мен тән қажеттіліктерін 
ғана �теп, «жүректе қайрат болмай, ұйықтаған ойын оятпай, 
ақылына сәуле қонбай, хайуанша жүріп күнелтетінін» тілге тиек 
етеді. Бұл – тән құмары. Ал екінші бала білсем екен, танысам 
екен деп тұрады дейді. Ал мұны ол жан құмары деп атайды. 

Сонымен, баланың жан құмарын қанағаттандырып, 
толық адам, кемел азамат, жан-жақты толысқан тұлға етіп 
қалыптастыруда отбасы мен ата-ананың тәрбиесінен б�лек, 
мектепке дейінгі мекемелер мен балабақшалардың орны ерек-
ше. 3йткені қазіргі таңда балалар тез жетілу үстінде. Сондықтан 
балалардың заман талабына сай, бәсекеге қабілетті болып 
�сулері үшін үздіксіз даму үдерісі қажет. Ал мұндай қызметті 
қазіргі таңда, белгілі бір м�лшерде, соңғы үлгідегі білім инно-
вацияларымен жабдықталған, баланы жастайынан қоршаған 
ортамен қарым-қатынасын реттейтін, еңбек пен жасампаздыққа 
үндейтін, қоғамда �з ойын ашық айтуға үйретіп, жан-жақты 
дамытатын балабақшалар атқарып келеді. Ал енді елімізде 
осындай балабақшалардың к�птеп салынуы, әрине, құптарлық 
іс, сауапты амал.

Mбу Һурайрадан (р.а.) жеткен хадисте Алла елшісі (оған 
Алланың салауаты мен сәлемі болсын):

«Адам дүние салған соң оның үш амалынан басқасы 
тоқтатылады: (олар) жүріп тұратын садақасы, пайдалы білімі 
және �зіне дұға ететін перзенті» деп �сиет айтқан.

Ал мұндағы жүріп тұратын садақа дегеніміз – адамның 
к�зі тірі кезінде бір Алланың разылығын тілеп, �зінен кейінгі 
ұрпақтардың қажетіне жарайтын, ел игілігі үшін соққан мешіт 
пен медресесі, к�терген мектеп пен балабақшасы, яки салған 
жол мен отырғызған ағашы, к�зін ашқан бұлағы және т.б. 
қайырымды амалдарды айтсақ болады.

Сондықтан да �скелең ұрпақтың саналы тәрбие мен са-
палы білім алуы үшін балабақша сынды мекемелердің к�птеп 
бой к�теруіне атсалысу – азаматтық борышымыз бен келешек 
алдындағы міндетіміз.

Адамзаттың екінші ұстазы ретінде мойындалған бабамыз, 
ғұлама-ғалым Mбу Насыр әл-Фарабидің: «Адамға ең бірінші 
білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 
адамзаттың қас жауы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа 
апат әкеледі» деген с�зі – әрбір тәлімгер мен білім берушінің 
жүрегінде жазылып тұратын с�з. Мұндағы тәрбие деген с�зден 
үлкен-үлкен ұғымдарды аңғаруға болады. Яғни тәрбие дегенде 
біз адамгершілік пен әдептілік, ар мен намыс, ұят пен ождан, 
ізгілік пен қайырымдылық, т�зімділік пен сабырлылық сынды 
жақсы қасиеттерді түсінеміз.

Сонымен қатар балабақшалар – орта мектеп пен жоғары 
оқу орындарының алғашқы баспалдағы іспетті. Тіпті мектепке 
дейінгі мекемелерде тәлім алған балалар бірден бастауыш мек-
тепке барған балалардан ерекшеленіп тұрады. Mрі балабақша 
нарықтық замандағы жұмысбасты отбасылар үшін де �те 
тиімді. 

Сондықтан соңғы үлгідегі стандарттар мен түрлі гигиеналық 
және санитарлық талаптарға толық жауап бере алатын, 
балаңның тағдырын сеніп тапсыра алатын, балаңа тәлім-тәрбие 
беру арқылы жарқын болашаққа жетелейтін балабақшалардың 
саны к�бейгені нұр үстіне нұр. Сондықтан да еліміздегі 
балабақшалар тәлім-тәрбиенің алтын бесіктеріне айналып, 
бақытты ұрпақты сонда мәңгі тербетуге тиіс. 

Бала тәрбиесі – ата-ананың ұрпақ алдындағы ең қасиетті 
борыштарының бірі. Мәселен, жануар екеш, жануар да т�лін 
дүниеге әкелгеннен кейін, оны қараусыз қалдырмайды. Оны 
түрлі қауіп-қатерлерден аман сақтауға, баласын �мір сүруге 
бейімдеуге, сол арқылы ұрпақ жалғастығын сақтауға барын 
салады. Ал Алла Тағала ардақтап жаратқан адам баласы ұрпақ 
тәрбиесіне келгенде, үлкен міндеттерді атқаруға бұйырылған.

Ибн Омар (Алла оған разы болсын): «Алла Елшісінің 
(оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын): «�рқайсыларың 
бақташысыңдар және (барлықтарың) қол астындағыларың 
үшін жауаптысыңдар. Ел билеуші бір бақташы және қол 
астындағылары (халқы) үшін жауапты. Ер адам жанұясының 
бақташысы және солар үшін жауапты. �йел ерінің шаңырағы 
мен бала-шағасының бақташысы және сол үшін жауапты. 
Қызметші де қожайынының дүние-мүлкінің бақташысы және 
сол үшін жауапты. Қысқасы, әрқайсыларың бақташысыңдар 
және қол астындағыларың үшін жауаптысыңдар» деп айтқанын 
естідім» деген.

Пайғамбарымыздың (оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын) тағы бір хадисінде: «�кенің баласына жақсы тәрбиеден 
артық берер сыйлығы болмас» деген. 

Бұдан шығатын қорытынды: асыл дініміз ұрпақ тәрбиесіне 
ерекше к�ңіл б�ліп, балаларымыздың иманды да адамгершілігі 
мол болғанын, ел мен жерін сүйгенін, Алла мен ата-анасының 
разылығын алып, екі �мірде де бақытты болғанын қалайды. 

ИМАН АЙНАСЫ

еріксіз параллельдер анық талады. Эпи-
кур сияқты ол да философия бақытқа қол 
жеткізуде маңызды р�л атқарады, �йткені 
ол болмыстың ішкі заңдарына еніп, оларға 
сәйкес �мір сүруге мүмкіндік береді деп са-
найды.

Осыған байланысты Сократтың максима-
лизмінен шығатын этикалық интеллек-
туализм туралы айтады: бір нәрсені терең 
біле тұра осы білімге қайшы әрекет жасауға 
болмайды.  Mл-Фараби білімді  кітаби түрде, 
дерексіз, адамға қандай да бір қосымша 
ретінде түсіндірмейді. Бұл – адамның етіне 
енетін нәрсе. Философ деп Аристотельдің 
барлық шығармаларын толығымен оқыған, 
жаттап, бірақ олардың мағынасын жанымен 
түсіне алмаған адамды емес, Аристотельді 
о қ ы м а с а  д а ,  а қ ы л ғ а  қ о н ы м д ы  ж ә н е 
қайырымды әрекет жасайтын жанды санау 
керек дейді.

Ойшыл к�зқарасы теологиямен сонша-
лықты лайланбаған және таза, ал стилі 
кейде кекесінді, тіпті зәрлі, таң қалдырмай 
қоймайды. К�птеген адамдардың ішкі 
мағынасыздығын және жануарлық эгоизмін 
жасыру  үшін  б іл імді  пайдаланудағы 
екіжүзділігін к�ріп, әшкерелейді.

«Қалалық бірлестіктің негізгі мүшесінің» 
мінсіздігі тақырыбы – әл-Фараби шығарма-
шы  лығындағы рефрен. Mл-Фарабидің 
«қайырымды» мемлекет-қаласы – адамның 
ең жоғары игілікке және лайықты �мір 
салтына жеткізе алатын ең жақсы және 
табиғи қарым-қатынас үлгісі.  Мұндай 
қаланың басты белгілері – тәртіп пен оның 
тұрғындарының, ең алдымен, билеушілерінің 
жоғары мораль дық қасиеттері.

Осындай қаланың билеушісіне сәйкес 
келуі талап етілетін шарттардың барлығы 
дерлік исламдық қауымдастыққа қатысы 
бар екендігін атап  кеткен ж�н. Зерттеудің 
нысаны мен мақсатының түпкі ортақтығын 
негізге ала отырып, ғұлама-ғалым саясатты 
мұсылмандық құқықтық доктринамен және 
діни канондармен бір қатарға қойды.  Бұдан 
саясаттың грек философиясы мен мұсылман 
моралін, дінін және құқықтық теориясын 
саясат туралы бір жалпы теорияға біріктіру 
әрекетін к�руге болады.

Саясатқа мұсылман діни к�зқарасы 
мен мораль тұрғысынан қарау, билікке 
талдау жасау – бұл ислам философиясын 
сол кездегі мемлекет – Араб халифатын 
ислам құқығымен бірлесе отырып зерттеуін 
жақындатты.  Дегенмен, әл-Фарабидің 
�зі философияны білімнің шыңы деп са-
нап, ғылымды діннен жоғары қойған. 
M.Қасымжанов «бүтін және иілімді» деп 
сипаттайтын  әл-Фарабидің ойлауының 
осы қыры �зінің негізі түп нұсқалық, қазіргі 
кезде пайдалы жалпылама жұмыстарына 
зерттеушілердің /Машани және т.б./ назарын 
аударады.

Асылында (идеалында), қайырымды 
қала,  әл-Фарабидің пайымдауынша, 
 ис ламның мінсіз ережелерін сақтай отырып, 
тұрғындарының рухани тазалығы мен пара-
саттылығы, тәрбиенің «ізгілікті» идея лары 
негізінде құрылып �мір сүре алады. Бүгінгі 
геосаясат жағдайында аталған идеялар кейде 
жай утопиялық деп қана емес, тіпті кей-
де ислами фанатизмнің рухани нұсқауы 
ретінде түсіндіріледі. Осылайша арам ниетті 
тәржімашылардың радикализмге к�пір са-
луы қиын емес, кейбір бұқаралық ақпарат 
құралдарында ондай жасалынып та жатыр.

Mл-Фараби және к�птеген басқа да 
рефор  матор-ағартушылар сияқты ойшыл-
дар энциклопедиялық білімдері мен мүм-
кіндіктеріне қарай, тіпті к�зқарастарының 
кей тұстары идеалистік болып к�рінсе де, 
қоғамдастықтарға �мірді ақылға қонымды 
негізде қалай ұйымдастыруға болатынын 
к�рсетуге тырысқан. Арман да утопия сияқты 
адамға қалауының/болашақтың бейнесін, 
импульсін, үмітін береді. Бұл – адам ұмты  ла-
тын мақсат. Халық даналығында айтыл ған-
дай, «үмітсіз – шайтан»: тек мақұ лықта ғана 
сезімталдық, идеалға, арманға ұмтылу жоқ.

Бұл армандар мен утопиялардың негізі 
ақылға қонымды идеялар ретінде ешқашан 
жүзеге асырылмайды деген с�з емес. Mрбір 
азамат, қоғамның саналы және қабілетті 
мүшесі саналы шешім қабылдауға құқылы. 
Тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағы әлемнің 
зияткерлік қазынасынан �зіне ең үздікті 
мұра етіп, оны жаңа тұжырымдамалық негіз 
бен әдіснама арқылы дамытуға, дәстүрлерді 
қорғауға тиіс.

Жақыпбек АЛТАЕВ, 
философия ғылымының докторы,  
профессор, ҚазҰУ «�л-Фараби» 

орталығының директоры

   Гүлнар МҰҚАНОВА,    
тарих ғылымының кандидаты, 

профессор    

ӘЛ-ФАРАБИ 
БИЛІК ХАҚЫНДА...

Фарабитануға деген қызығушылық бүгінгі 
күнге дейін алыс шетелдерде де сарқыл-
май отыр: әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
оқытушылар делегациясы Мысыр универси-
теттеріне, оның ішінде атақты әл-Азхар 
мен Мысыр университетіне барып қайтты. 
Шығыстанушылардың үлкен қуанышына 
орай, олар Ніл �зенінің жағалауынан құнды 
сыйлықтар әкелді. Атап айтқанда, әл-Фараби 
туралы зерттеулердің каталогтары мен элек-
тронды к�шірмелері. Қазіргі уақытта к�п-
шілігі арабтың �рме жазуымен жазылған де-
рек к�здерді жүйелендіру үдерісі жүріп жатыр.

Мінсіз жабық мемлекеттің қатаң үлгісін 
құрастырған Платон да, мемлекет құрылуы 
мен адам жетілуінің мәселелерін нақты 
және практикалық тұрғыдан қарастыратын 
Аристотель де  Mбу Насыр әл-Фарабиді 
қызықтырып, бұл ойшылдардың идеяларын 
талдауға арналған материал ретінде ғана 
емес, сонымен қатар қайырымды қаланың 
�з тұжырымдамасын құру үшін пайдаланды.

Макиавеллидің танымал жұмыстары 
еуропалық қоғамдастықтардың тағдыры 
туралы дискурстарға негізделгені сияқты 
әл-Фарабидің ілімі де Азиядағы саясаттың  
дамуының заманауи үрдістерін біліп, тануда 
к�пір болып табылады. Ғұламаның Кеңес 
дәуірінде аударылған еңбектері, с�зсіз, 
мұқият тексерілуі керек, себебі ойшыл ха-
лифатта �мір сүріп,  ислам дінін ұстанды. 
Мәселен, егер  Фараби қайырымды қала 
мемлекеттің билеушісі бір уақытта имам 
да болуы керек деп жазса, бұл с�збе-с�з 
қабылданбауы керек. Бұл жерде билеушінің 
бойында үйлесімді болуға тиіс ниетінің, 
жаны мен тәнінің тазалығы туралы айтыла-
ды.

Қазіргі заманғы �ркениетті қоғам үшін 
мемлекет басшысының идеалы қандай, оның 
басым қасиеттері қандай болу керек? Жауап-
тар Екінші ұстазда бар. 

Mл-Фарабидің даңқы мұсылман әлемінде 
және одан тыс жерлерде кеңінен таны-
мал болған «Азаматтық саясат», «Бақытқа 
жету туралы», «Мемлекеттік қайраткердің 
афоризмдері» атты еңбектерімен шыққаны 
белгілі. Қызметінің сириялық кезеңінде 
ол �зінің әлеуметтік-саяси к�зқарастарын 
« Қ а й ы  р ы м д ы  қ а л а  т ұ р ғ ы н д а р ы н ы ң 
к�зқарастары туралы трактатта»  жүйеледі. 
Mл-Фарабидің қайырымды қала туралы ілімі 
платонизм ұстанымдарында құрылған. Сол 
заманның басқа да ерекше идеялары сияқты 
әл-Фарабидің саяси тұжырымдамалары 
 ислам халифатының болмыс-шындықтарын 
басшылыққа алатын қолданыстағы теория-
лық канондарға онша сәйкес келмеді.

Аристотельдің пікірінше, «дұрыс» 
мемлекеттік басқару түрлері – монар-
хия, аристократия, саясат; дұрыс емес 
түрлері – тирания, олигархия, демократия. 
 Монархия жалпының игілігін ойлайтын бір 
тұлғаның билігі болып табылады, ал тира-
ния – �зінің пайдасын басшылық ететін бір 
тұлғаның билігі. Аристократия – бұл барлық 
азаматтардың мүдделеріне орай жүзеге асы-
рылатын аз, бірақ ең игі жақсылардың билігі, 

Президенттік жұмысына ресми кіріскен Қасым-
Жомарт Тоқаев Ұлықтау рәсімінде ел игілігі үшін 
атқарылатын жұмыстарды ортаға салды. Iз с'зінде 
елдің экономикалық-әлеуметтік жағдайының түзелуі 
үшін бағыт-бағытпен жұмыс істеуге шақырды. 

Атап айтқанда, Мемлекет басшысы халықтың табы-
сын  арттыру, сыбайлас жемқорлықты жою, сот және 
құқық қорғау жүйесін реформалау, жаңа жұмыс орын-
дарын ашу және халықты лайықты жалақымен қамту, 
тұрғын үй мәселесін шешу, әділетті әлеуметтік саясат, 
�ңірлерді дамытудың жаңа бағдары, «Рухани жаңғыру» 
құндылықтары, сыртқы саясат пен жастар мәселелерінің 
оң шешімін табу сияқты бағыттарды атап �тіп, негізгі 
жұмыс күшін осы арнаға бұратынын айтты. 

Жаңа Президент Қ.Тоқаев атап �ткен бағыттардың 

ішінде т�ртінші және оныншы бағыттар – Қазақстан 
Тәуелсіздігін алғалы бері �зектілігін жоймай келе жатқан 
негізгі мәселелер. Яғни Мемлекет басшысы атап �ткен 
т�ртінші бағыт – жаңа жұмыс орындарын  ашу және  
халықты лайықты  жалақымен қамтамасыз ету. Бұл 
ж�нінде Президент «Мемлекеттік бюджеттің қаражатын, 
ең алдымен, келешегі зор мақсаттарға және жаңа жұмыс 
орындарын ашуға б�лу қажет» деген болатын. Жаңа 
жұмыс орындарын ашу үшін шағын және орта кәсіпті 
дамытып, қарапайым халықтың әл-ауқатын арттыру 
мақсатында орташа жалақыны к�теру – негізгі міндет 
болып табылады. Mзірге мемлекеттік қызметкерлердің 
жалақыларына бірнеше пайыздан қосылғанымен, жеке 
мекемелерде жұмыс істейтін халықтың жалақысын да 
қадағалау керек. 

Ал оныншы бағыт – жастар мәселесінің оң шешімін 

табуы болып отыр. Елбасы Н.Назарбаев биылғы жылды 
«Жастар жылы» деп жариялаған болатын. Осы орайда 
«Жастар – ел тірегі» арнаулы жобасы іске қосылып, 
жастардың бизнес бастамаларын қолдау шаралары 
қолға алынуда. Ол үшін арнайы «Жас кәсіпкер» жастар 
стартапы Мемлекет басшысы тарапынан қолдау тапты. 
Жастардың кәсіппен айналысуы, мемлекеттік қызмет 
пен мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлеріне тар-
тылуын қамтамасыз ету жоспарланған. Жастар жылында 
жастарға берілетін мүмкіндіктер мол, тек оны дұрыс іске 
асыруда мемлекеттік қадағалаулар қажет. Бұл мәселелер 
оң шешімін тауып жатса, Президент атаған он бағыттың 
қалған сегіз бағыты да дұрыс жолға қойылып, оң нәтиже 
берері с�зсіз. 

Индира С�ТІМ

тұрғындардың еркі бойынша басқаратын 
билеушілерді тұрғындардың �зі  сайлай-
ды. Идеал қаланың утопия екендігі тура-
лы пікірлер бар және осы мағынада әл-
Фараби ілімінің ағылшын жазушысы және 
заңгері Томас Мордың «Утопия» және 
итальялық философ, теолог және жазушы 
 Томмасо Кампанелланың «Күн қаласы» 
деген кітаптарымен қатар ерекше орны бар.

Mл-Фарабидің философиясы – адам және 
оның проблемаларына баса назар аударады. 
Осыған сүйене отырып, қоғамды сапалы 
және сандық сипаттамаларға сәйкес б�леді: 
қала – кішігірім қоғам, қала – орташа қоғам, 
адамзат – үлкен қоғам; толық емес – отбасы, 
ауыл, қалалық квартал. Адамдар қоғамының 
кемелге жетуі адамдардың �зара бірлесуі 
арқылы болады.

Ол қоғамның құрылымын ғаламның 
құрылымы мен адамның биологиялық 
құрам дас тарына ұқсатады. Билеушінің функ-
циялары денені емдейтін дәрігерге ұқсас, 
тек билеуші тәнді емес, жанды емдейді. 
Қажеттіліктер, жинақтар және еңбекті б�лу 
туралы жиі айтса да, оның қоғам – адамның 

емес, сондай-ақ  кеңістіктік-аумақтық 
факторларды да  қамтитын аумақтық 
аспектімен толықтырады. Мысалы, әл-
Фараби түсінігінде  адамзат қоғамы – «бір 
тұрғылықты жерде к�птеген адамдардың 
бірігуі», бұл аталған факторлардың жиынтық 
әсерінің нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 
Қазіргі түсіндірмеде постулатты ұлттық 
сәйкестендіру дегенге жатқызамыз. Халық 
дәстүрлері мен этиканы білу және құрметтеу 
болашақтағы дамудың стратегиясы мен 
басымдықтарын анықтауда маңызды.

Адамзатты бір-бірінен табиғи сипатымен, 
табиғи ерекшеліктерімен (мінезімен) және 
адам мінезіне негізделген, табиғи заттарға 
да қатысы бар тіл, с�йлеу сияқты сипат-
пен ерекшеленетін жекелеген халықтарға 
б�леді. Осылайша әл-Фараби этногенез 
негізіне табиғи-жаратылыс жағдайларын 
(халықтардың мінез-сипаты мен тілі) 
жатқызады, олар �з кезегінде географиялық 
факторлармен қалыптасады. Және бұған 
Орталық Азия мен іргелес аумақтардың, 
Оңтүстік Азия мен Қиыр Шығыстың тари-
хында із қалдырған бұрынғы әулеттердің 
шежіресін қарай отырып, келісуге тура келеді. 
Қоғамдастықтар �мірінің функционалдық 
толықтығына назар аудара отырып, олар-
ды нақты б�леді. Қалалық қауымдастықты 
(«қала және қоғам») Фараби тұрғындар �здері 
анықтайтын келесі белгілерге сәйкес жіктеді:

– мақсаты «тіршілік ету және денені 
қорғау үшін барлық қажеттілікті табуда 
�зара к�мектесу болып табылатын «қала мен 
қажеттілік қоғамы»;

– «қала мен алмасу қоғамы – ауқаттылық 
пен байлыққа қол жеткізуде бір-біріне 
к�мектесетіндер (тұрғындар)»;

– «қала мен ұждансыздық қоғамы – 
тұрғындары сезімдік ләззат алуға бір-біріне 
к�мектесетіндер ...». Аристотель сияқты 
үздік қала деп «ұжымдық қаланы», яғни 
әрбір тұрғыны қалағанын істеуге толықтай 
ерікті болатын қаланы санаған. Онда 

рухани бірлестігі екендігі туралы ойы 
үйлесімді. Саяси к�зқарастары «қайырымды» 
және «надан» қалаларды келесідей жіктеуінен 
к�рінеді: 1) қайырымды қала; 2) надан қала; 
3) азғын қала; 4) адасқан қала (соңғы екеуінің 
арасында, ортасы ретінде «�згергіш қала» 
аталады).

Қайырымды қала – с�зсіз идеал. Надан 
қала – бұл шындық, бірақ әл-Фарабидің 
пікірі бойынша, егер ағартумен, білім беру-
мен айналысса, кемеңгер билеушіні тапса, 
жақсаруына үміт бар қала. Надан қалалардың 
арасында да әл-Фараби артық  к�ретін 
қалалар бар, �йткені мұнда оларды ізгілік 
жолына түсіру мүмкіндіктері жоғалмаған: 
«... қайырымды қалалар мен қайырымды 
басшылардың қа лыптасуы қажеттілік 
қалалары мен ұжым дық қалаларда мүмкін 
және оңай жүзеге асады».

Mл-Фараби надан қаланың ең нашар түрі 
деп билікқұмар қаланы санайды. Философ 
ұжымдық қаланы кейде еркін қала деп атай-
ды. Ол барлық қалалардың ерекшеліктерін 
біріктіреді: ұждансыздық (т�мендік) пен 
асқақтықты  үйлестіре біледі. Сонымен қатар 
қоғамдық �мірдің тұтастығына баса назар 
аудара келе, аталған қалалардың үлгілері 
таза түрде кездеспейді дейді. Бұл шындық 
және бұл жерде әл-Фараби нәсілшілдік пен 
нацизмның к�ріністерін тудыратын кез кел-
ген тұжырымдамалардан жоғары тұр.

Қаланың халқы бес санаттан тұрады: 
1) ең лайықтылар; 2) шешендер (ғылым, 
�нер және рухани қызметпен айналысатын 
адамдар); 3) �лшегіштер (шенділер және 
техникалық қызметкерлер); 4) жауынгерлер; 
5) байлар.

Mл-Фарабидің гносеологиялық оп-
тимизмі оның ілімінде әлемді түсіну қа-
бі  леттері  мен мүмкіндіктеріне  деген 
сенімділіктің шаттанған жай-күймен бірік-
тірілуінде жатыр: адамның ғарыштық 
мақсаты бар және адам бақытты болуға 
тиіс. Бұл жерде  Эпикур және  Спинозамен 

Әлемдік мәдениет пен өркениетте елеулі 
із қалдырған ортағасырлық исламдық 
Ренессанс дәуірінің ұлы ғалымы, «Екінші 
Ұстаз» атанған Әбу Насыр әл-Фарабидің 
дана ой маржандары өзектілігін 
жоғалтқан емес. Энциклопедист ғалым 
ретінде Тұраннан шыққан біртуар 
ғұлама өз идеяларымен дүние жүзілік 
философия ны, этиканы, логиканы,  музыка 
теориясын, математиканы, дін,  мемлекет 
және құқық теориясын байытты.
Белгілі фарабитанушы, философия 
ғылымының докторы, профессор, 
ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, ЖҒА 
академигі А.Қасымжанов (1931-2000 
жж.):  «Әл-Фараби біз үшін ең алды-
мен адам өмірі идеалының өнегелік 
анықтамасының іргетасына бір түйіршік 
өзіндік негіздемесін енгізгендігімен 
қымбат. Адамның кемелденуге қол 
жеткізуіне ықпал етуге деген ұмтылыс 
ойшылдың бүкіл мұрасының өзегінен 
өтеді. Сондықтан біз бұл мұраны ескірген 
деп қабылдай алмаймыз» деп орынды 
атап өткен болатын.

Еркінбек қажы ШОҚАЙ,
ҚМДБ-ның 

Алматы қаласы 
бойынша өкіл имамы

ал олигархия – керісінше, �з пайдасын 
ойлайтын бірнеше ауқатты азаматтардың 
басқару үлгісі. Егер саясат белгілі бір ценз 
және жалпының игілігін ойлауы негізінде 
таңдалынған к�пшіліктің билігі болса, 
онда демократия, Аристотельдің ойынша, 
к�пшіліктің, кедейдің, осы к�пшіліктің 
мүддесінде билік етуі. Бұл тұста қоғамдық 
санаға жүгіну, сену деген ерекшелікті атап 
�ту керек. Mл-Фарабидің «Азаматтық са-
ясаты» Платонның ислам дүниетанымы 
аясындағы ойларын дамытып, пайымдай-
ды, ал қоғам құрылымының әділеттілігін 
азаматтардың тәрбиесімен байланыстырады. 
«Mр адам жаратылысы бойынша �зінің �мір 
сүруі және аса кемелдікке жетуі үшін жалғыз 
�зі қол жеткізе алмайтын және мұқтаж заттар 
жиынтығынан бір-бірлеп жеткізіп отыратын 
белгілі бір адамдар қауымдастығына мұқтаж 
болады» деп бекер айтпаған. 

Mл-Фараби ұсынған қоғамның мінсіз 
үлгісінің тағы бір ерекшелігі – геосая-
си астар. Ол Аристотель сияқты, саясат-
ты географиямен байланыстырып, оны 
табиғи-географиялық компоненттік қана 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Он бағыт – ел игілігін арттыруды көздейді
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ҚАЙСАР ХАТШЫ

иылғы жылы Семей полигонының ауыр қасіретті зардаптары туралы  
тұңғыш жанайқайға алпыс жыл толып отыр, көпшілік бұл тарихты біле 
бермейді, тіпті «Невада-Семей» қозғалысының басшылары да ауыздары-
на алмайды...  Осы сәтті пайдаланып, Абай, Шәкәрім, Мұхтар мекен еткен 
қасиетті рухани өңір тарихында өшпес із қалдырған, ғасыр зұлматына 
қарсы алғаш үн қатқан, сол үшін биік лауазым – облыстық партия 
комитетінің І-хатшылығынан кеткен Мұхамедғали Әленұлы Сужиков тура-
лы бір үзік сыр шерткім келеді. 
М.Сужиков Семейге 1958 жыл дың қаңтарында ауысты. Саяси еңбек жолын 
1938 жылдары Сталинград және Астрахань облыстарының партия-кеңес 
органдарында басшы қызметтерден бастап, 1945-1948 жылдары БК(б)П 
Орталық Комитеті жанындағы Жоғары партия мектебін бітіргеннен кейін 
Ақтөбе облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы және Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің хатшысы болған еді. Соңғы қызметі 
 Қы зылорда облыстық партия коми тетінің І-хатшысы болатын. 
Әр кезде халыққа етене жақын болып, содан рухани күш алған, Орталық 
Комитетте мәселелерге республикалық дең гейде баға беріп қалыптасқан, 
Сыр бойында нағыз кемеліне келіп шыңдалған жаңа басшы өзгеге ұқсай 
бермейтін жаңа өңірдің жұмысына ерекше жігермен кіріседі. Бірақ 
күндердің күні қызметінен кетуіне негізгі себеп осы Семейдің сынақ по ли-
гоны болатынын ол кезде өзі де, өзге де білмеді. 

Патшалық отарлық жүйені сая-
си жағынан жалғастыра түскен Кеңес 
� к і м е т і  1 9 4 7  ж ы л ы  е ж е л г і  қ а з а қ 
жерін сынақ алаңына айналдырып, 
жергілікті халықты тәжірибе ныса-
ны еткен еді. Mрине, жаңа басшы бұл 
ж�нінде нақты біле қоймаса да, ха-
барсыз болмады. Бірде, әдеттегідей, 
түн ортасына дейін отырып қалады да, 
таң атысымен қызметке оралғанда �з 
к�зіне �зі сенбейді: обком ғимаратында 
бірде-бір әйнек сау қалмаған. Бұл жер 
бетінде кезекті сынақ �ткізілгенде бо-
латын дағдылы құбылыстардың бірі еді. 
Қызметкерлер де мұны ақырын айтып, 
жан-жағына сақтана қарап мәлімдейді 
екен. Сірә, олар осыған дағдыланса ке-
рек. Ал үйлерде бұл түн дері �рт шығатын 
к�рінеді. Себебі сол бір құпия қарудың 
нәтижесінде пайда болатын қысым 
пештегі шоқ тар ды сыртқа лақтырып 
жіберетін к�рінеді.

Арада біраз уақыт �ткеннен соң 
академик Сайым Балмұхановтың 
радиацияның адам ағзасына әсерін зерт-
теген экспедициясынан мағлұмат алады. 
Зерттеу нәтижелері аса құпия ұсталған. 
Бұл М.Сужиковке Орталық Комитеттің 
мүшесі, КСРО Жоғарғы Кеңесінің депу-
таты болғаннан кейін ғана құпия күйде 
тиеді. Кейін С.Балмұхановтың �зімен 
кездескенде ол ақ қан ауруының, қатерлі 
ісіктердің, әсіресе полигонға жақын 
Абай, Мақаншы, Үржар аудандарында 
адам т�згісіз дәрежеде кең тарағанын 
айтады.

М.Сужиков 1991 жылдың 20 шіл-
десінде «Казахстанская правда» газетінде 
жарияланған «Үшінші дүниежүзілік 
соғысқа арналған бомба» деген к�лемді 
сұхбатында жұмыс барысында, ау-
дандарды аралағанда адамдардың 
денсаулығымен танысып, �з бетінше 
ақпарат жинағанын айта келіп, былай 
дейді: «Жағдайды к�бірек білген сай-
ын, іштегі қауіп те ұлғая түсті. 3йткені 
жүздеген мың адам радиацияның шек-
тен тыс м�лшеріне душар болғанымен 
тұрмай, еліміздегі аса ірі Семей ет 
комбинатының �німдері, оның ішінде 
балалар гема тогені де залалданған күйде 
шар тарапқа ж�нелтіліп жатты».

Академик С.Балмұханов �зінің 
«Атомный полигон моими глазами» 
деген мақаласында Семей облыстық 
п а р т и я  к о м и т е т і н і ң  І - х а т ш ы с ы 
М.Сужиковтың кабинетінде бірінші 
кездескендерінде Полигон �кілі бұрын 
дайындалған мәліметтерін айтып, 
сол кездегі байқалған симптомдар 
мен синдромдардың негізгі себебін 
витаминдердің жетіспеушілігімен, 
тұрғындардың бруцеллез, туберкулез, 
т.б. аурулардың ауыр күйімен түсіндіріп, 
сынақтың тікелей зардабына шаң 
тигізбейді. Қарсы жақтың бұған ол 
кездері дәлелдері бола қоймады. 3йткені 
қолда тұрғындардың тамақтарындағы 
витаминдердің жетер-жетімсіздігі ту-
ралы ешқандай мәлімет жоқ болатын. 
Кейін Ғылым академиясымен бірігіп 
арнайы құрылған, бірақ жоғарғы жақтың 
қысымымен таратылған экспедицияның 
арқасында Қарағанды облысының 
Шұбартау ауданы және Ақтоғай ауы-
лымен салыстыра отырып, Саржал, 
Қайнар, Қарауыл елді мекендеріндегі 
сыртқы даланың, тамақ �німдеріндегі 
радиоактивтілікті зерттегенде, оның, 
әсіресе қой еттерінде, сүт �німдерінде 
ерекше жоғары екендігі байқалды. 

1 9 5 9  ж ы л ғ ы  м а м ы р д а  � т к е н 
КСРО Жоғарғы Кеңесінің сессия-
сында М.Сужиков КСРО Қорғаныс 
министрі, Кеңес Одағының маршалы 
Р.Малиновскиймен арнайы жолыққан. 
Ол �тініш иесінің азаматтық бейнесін 
танып, әрі оның депутат екенін ескеріп, 
әдеп сақтап, осындай кездесуге мәжбүр 
болады. Mңгімеде әскерилердің  Абыралы 
мен Май аудандары тұрғындарының 
тұрақты мекендерінен қуылып, ба-
спанасыз  қалғандары,  ешқандай 
к�мек берілмей,  тұрмыстарының 
әбден нашарлағаны айтылады. Акаде-
мик С.Балмұханов экспедициясының 
мағлұматтарын келтіреді және �зіне 
полигонға баруға жол ашуын сұрайды.

Арада біраз уақыт �ткен соң атом 
бомбасын сынаумен айналысып жүрген 
әскери бастық обкомға келеді. Со-
д а н  М . С у ж и к о в  С е м е й  я д р о л ы қ 
сынақ полигонының орталығы Кур-
чатов қалашығына келгенде түсінде 
к�рмегенді байқап, жағасын ұстайды. 
Осы заманғы үлгіде салынған тамаша 
қалада ондаған мың адам миллиардтаған 
қаржыны шығындап,  сынақ үшін 

басқа ауылшаруашылығы �німдерін 
�ндіру мен сатуда жоғары к�рсеткіштерге 
жетіп, социалистік міндеттемесін орын-
дап шыққанда байқалады. Облыстағы 
еңбек ерендері түрлі дәрежедегі ор-
дендер алып жатқанда КСРО Жоғарғы 
Кеңесі М.Сужиковті «Еңбектегі ерлігі 
үшін» («За тудовую доблесть») медалімен 
ғана марапаттайды. Ол кезде мұндай 
жетістіктер үшін облыстың партия 
ұйымдарының бірінші басшылары ең 
кемі Еңбек Қызыл Ту орденіне ие бо-
латын...

Біз  осы аса құпия хатты к�п іздедік. 
 Республика мұрағаттарынан таба 
алмадық. Ресей мемлекеттік әлеуметтік-
саяси және Ресей мемлекеттік жаңаша 
 тарих мұрағаттарының директорларының 
аттарына сұрау салдық. Бірақ олар-
дан мұндай құжаттың жоқтығы туралы 
 жауаптар алдық. 2009 жылы Мәскеуде 
болғанда Ресей мемлекеттік жаңаша 
тарих мұрағатының б�лім меңгерушісі 
маған «Бұл құжаттар Президенттің 

тәжірибесі жоқ екенін, басқа ұйымнан 
ш а қ ы р ы л ғ а н ы н ,  р е с п у б л и к а н ы ң 
ерекшеліктерін білмейтінін айтып, таза 
функционердің басшылыққа қалай 
және кімнің ықпалымен келгенін 
түсіндіру  керек еді дейді. Осындай 
жағдайлардан  облыс басшылығында 
І-хатшы П.Исаевтың кінәсінен бюро 
мүшелерінің арасында алауыздық пен 
жікшілдік пайда болғанда Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 
бюросы кезінде тиісті шешім жасай 
алмағанын да атап к�рсетеді. 

Пленумнан кейінгі келесі күні-ақ 
Мәскеуге «Семей обкомы хатшысының 
ұлтшылдық сипаттағы с�зі» жайлы ха-
бар жедел жетіп үлгереді.  Апта �ткенде 
тиісті нұсқау алған КПСС Орталық 
Комитет ін ің  нұсқаушысы 
Мәскеуден асығыс ұшып 
келіп, «ұлтшылды» қырына 
алып, оның бұрынғы қызмет 
істеген Ақт�бе, Қызылорда об-
лыстарында болады. Орталық Ко ми-

іздестіріп, сондай «тісі қышып» жүрген 
кісілерге күні бұрын қатаң тапсыр-
ма, айқын бағыт-бағдар береді. Айла-
сұмдықтың бәрін білетін партия органы 
осындайда с�з с�йлеуге ретін тауып, 
шындықты белден басатын, қосып 
айтқанда жүзі жыбыр етпейтіндерді 
таңдайтын. Мысалы, 1959 жылы облы-
ста социалистік міндеттемесін орындай 
алмаған жалғыз аудан болғаны үшін 
І-хатшының қатал сынына ұшыраған 
И.Машинцев сияқтылардың құдайы 
беріп қалады. Осындай сәтті к�птен күтіп 
жүрген ол �зінің 10 минуттай с�зінің 
басынан аяғына дейін Сужиковты ба-
рынша қаралайды. Ал М.Сужиковтың 
байсалды, нақты, дәлелді, түсінікті с�зін 
Мәскеу, Алматыдан келген жоғары 
орган �кілдері оның екі жылдан астам 
қажырлы қызметін жақсы білетін 
жұртқа тыңдатқысы келмеді. Реті келсін, 
келмесін жоғарыдан келген басшы «по 
существу с�йлеңіз» деп ескертіп отырды. 
Компартия жеке билеген заманда оның 
айтқанынан басқа болмайтын.

С�йтіп, кеңестік идеологияның 
түсінігі бойынша ұлтын сүйген, сол 
үшін ештеңеден тайынбайтын «ұлтшыл» 
Мұхамедғали Mленұлы Сужиков ердің 
жасы елуге толуына оншақты күн 
қалғанда қызметтен кетеді. Анығында 
ол Семей полигонындағы сынақтарға 
қарсы шыққаны үшін босатылған еді. 
3йткені облыс колхоздары мен сов хоз-
дарының 1960 жылға қабылдаған социа-
листік міндеттемелерін орындаудағы 
қанағаттанғысыз деген баға аймақта 
қа лыптасқан жағдайға тіпті сәйкес 
кел мейтін. Осы оқиғадан үш айдан 
соң республикалық, облыстық газет-
тер Семей облысының социалистік 
міндеттемелерін мерзімінен бұрын 
орындағаны ж�нінде рапорт жари-
ялап жатты... Ал әділетіне барсақ, 
мұның негізі М.Сужиков бас шылығы 
кезінде қаланған еді. Аз уақыт ішінде 
экономикалық секірістердің болуы 
қиял-ғажайып ертегілер мен кинолар-
да ғана болатыны әркімге түсінікті. 
Бірақ кешегі кеңестік кезде �мірдегінің 
барлығы тек саясатпен �лшенетін, са-
ясат қана баға беретін. Басқа адами 
�лшем, шындықты қастерлеу партиялық 
билікте бола қоймайтын. 

М.Сужиков жұмыстан босардан 
екі ай ғана бұрын, яғни 21 маусым да 
�ткен Қазақстан Компартиясы Ор талық 
Комитетінің Пленумында с�йлеген 
с�зінде облыстың алдында тұрған 
үлкен міндеттерді орындау мүмкін-
дік терін жеткілікті жеткізген. Қолай-
сыз қыс, әсіресе мал шаруашылығы 
�німдерін �ндіруге үлкен зиян келтірген 
қиын шылықтарға қарамай Сужиков 
Пленум мүшелеріне мемлекетке ет 
пен жүн тапсыру ж�ніндегі �здерінің 
міндеттемелерін 1 қарашаға, болмаса 
15 желтоқсанға орындаймыз деген. Бұл 
жай ғана с�з емес, облыстағы жағдайды 
толық сарапқа сал ған, мүмкіндіктерді 
жан-жақты ойлас тырған, шындыққа 
негізделген мәлімдеме болатын.
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НЕМЕСЕ СЕМЕЙ ПОЛИГОНЫ ТУРАЛЫ 
ЕҢ АЛҒАШ ДАБЫЛ ҚАҚҚАН КІМ?  

тетінде хатшылық қызметімен танысады. 
Осылай үш айға созылған тексерістен 
М.Сужиковты айыптауға, жұмыстан 
босатуға негіз болатындай ешнәрсе 
таба алмайды. Қайда барса да алдынан 
халық ықыласын танып, қызметтес 
болғандардың оң пікірлерін естиді. Со-
дан мәскеуліктер мен алматылықтар 
қайта-қайта жиналып, қайта-қайта 
ақылдасып, дәл осы кездегі облыстағы 
м а л  ш а р у а ш ы л ы ғ ы  с а л а с ы н д а ғ ы 
социалистік міндеттеме лердің орында-
лу барысын негізгі нысана етіп алудан 
басқа амал таппайды. Қисынсызды 
қиыстыруға тура келеді...

Расында, 1959 жылдың жазы да, 
1960 жылға қараған қыс та жалпы облыс 
ауылшаруашылығы үшін �те қолайсыз 
болған еді. Жауын-шашынның аз бо-
луына байланысты қуаңшылықтан к�п 
аудан, шаруашылықтар малға тиісті 
жем-ш�п дайындай алмады. Қыстың 
аса қатал болуы нан мал басының 
шығыны да аз болмады. Ол тіптен к�п 
болуы да мүмкін еді, бірақ М.Сужиков 
қыстың зардаптарына қарсы жан-
жақты ұйымдастырушылық шараларды 
жүзеге асырады. Тынбай, малшылар 
ауылын түгел дерлік аралап, маман-
дармен кездесіп, күш беріп, облыстың 
мүмкіндігін толық пайдаланады. Де-
генмен, қатал қыстан шыққан малдың 
�німділігі  де дәл тексеріс кезінде 
жоспардағыдан т�мен болды. Оның 
үстіне, маусым-шілде-тамыз айларында 
мал да тойынып, тиісті �нім бере алмаған 
еді. Міне, осы факторлар дәйекті болмаса 
да, М.Сужиковты орнынан босатуға лаж 
етуге болатын. Сондықтан тексерістің 
қорытындысы дереу КПСС Орталық 
Комитетінің органы «Правда» газетінде 
«С�зі ісіне сәйкес емес» деген мақаламен 
бағаланып, күн ілгері үкім айтылды. 
Ертеден қалыптасқан дәстүр  бойынша, 
онда шыққан мақаланы ешкім терістей 
алмайтын. «Правдаға» шықсаң болды, 
«Бастық болсаң, орынтағыңды босата 
бер, ауру болсаң, к�рге түсер киіміңді 
 дайында, басқа жол жоқ» деген қатаң 
принциптің жүзеге асып тұрған кезі. 
Аты «Правда» болғанымен жазғанының 
барлығы шындық болмайтын. Бұл кеңес 
к�семдеріне қызмет ететін, солардың 
дегенімен жүретін, соларды мақтап, 
олардың салқын назары түскендерді дат-
тап отыратын партиялық басылым еді.

1 9 6 0  ж ы л ы  2 7  т а м ы з д а  � т к е н 
 Қа зақ стан Компартиясы Орталық 
Коми тетінің бюросы «Семей облыстық 
партия комитетінің ауылшаруашылығы 
�німдерін �ндіруді к�бейту ж�ніндегі 
және облыс колхоздары мен совхоз-
дарының 1960 жылға қабылдаған 
социалистік міндеттемелерін орын-
даудағы қанағаттанғысыз жұмысы 
туралы» және осы мәселе ж�ніндегі 
КПСС Орталық Комитеті аппараты-
ның қызметкерлерінің хаттарын қарап, 
облыстық партия комитетінің ауыл-
шаруа  шылығын басқарудағы елеулі 
кем шіліктері мен қателіктері үшін 
М.Сужиковты обкомның І-хатшысы 
және бюро мүшесі міндетінен боса-
тады. Бюро осы шешім мен «Правда» 
газетіндегі «С�зі ісіне сәйкес емес» атты 
мақала облыстық партия комитетінің 
Пленумында талқылансын деген қаулы 
қабылдайды. Бұл іле-шала қыркүйектің 
3 - і н д е  С е м е й  о б л ы с т ы қ  п а р т и я 
комитетінің Пленумында қаралады.

Пленумға жоғары орган қатты 
дайын далады және оны жан-жақты 
жүргізеді.  Аудан басшылары мен Пленум 
мүшелерінің қатарынан қатаң талапқа 
шыдас бермей, кемшіліктен қорытынды 
ш ы ғ а р у д ы ң  о р н ы н а  � к п е л і л е р д і 

қызмет етіп жатыр. Олар «Бұйым» деп 
атайтын қару сақталатын орындарда да 
болады. Ғалымдармен, офицерлермен 
әңгімелеседі. С�йтіп, сұрақтарға тек 
нұсқау бойынша және аға бастықтың 
қатысуымен жауап алынады. Ең құпия 
деген әңгімелердің �зінен де біраз нәрсе 
белгілі болады.

М.Сужиков обкомға қайтып оралы-
сымен бюро мүшелерін шақырып, ака-
демик С.Балмұхановтың экспедиция-
с ы н ы ң  н ә т и ж е л е р і н  д е ,  м а р ш а л 
Р.Малиновскиймен кездескенін, поли-
гонда к�ргендерін түгел баяндайды. Олар 
мұның бәрін �зіміз де білеміз деседі. 
Туған мекенінен қуылған адамдардың 
қандай халде екенін де, ақ қан ауруы, 
қатерлі ісікпен ауырғандардың пай-
ыз м�лшері ж�нінде де, іштен кемтар 
болып туу оқиғаларының жиілеп бара 
жатқанын да білетін к�рінеді. Бірақ 
бұл іске араласа алмайтынын обком 
бюросының бірқатар мүшелері айтып, 
оның ішінде ІІ-хатшы мен облаткомның 
т�рағасы: «бұл біздің мәселе емес, құпия 
іс, үлкен басшылар �здері білсін» деседі. 
Содан обкомның құпия секторының 
меңгерушісін шақырып, Семей полиго-
нына қатысты қандай да бір мәселемен 
кімнің кімге �тініш не хат жазғаны 
ж�нінде мағлұматтың бар-жоғын 
анықтауға тапсырма береді. Бір апта 
іздейді, ештеңе табылмайды.

Қайсар басшы істі кейінге қалдыр-
май,  Семей полигонындағы атом 
және тер моядролық қаруды сынаудың 
зар даптары туралы КПСС Орталық 
Комитетінің І-хатшысы Н.Хрущев 
пен Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің I-хатшысы Н.Беляевке 
құпия хат жолдайды. Оған байланы-
сты КСРО Министрлер Кеңесі хатты 
қарап, жергілікті халыққа аз да бол-
са материалдық және медициналық 
к�мек к�рсету ж�нінде құпия қаулы 
қабылдайды. Бұл алғашқы бомбаны 
сынағаннан он жыл �ткен соң ғана 
қабылданған тұңғыш шара еді...

Алайда к�п ұзамай мәлім болғаны – 
жоғары жақтағылар, Мәскеу де, Алматы 
да хатты мейлінше теріс қабылдайды. 
І-хатшы М.Сужиков ж�ніндегі к�зқара-
сын күрт �згертеді. Оның к�рінісі 1959 
жылы Семей облысы мемлекетке ет және 

мұрағатында құпия сақталуы мүмкін. 
Ол біздің қолда жоқ» деді. Сонымен, 
хаттан үміт жоқ болды, іздегеніміз тап-
тырмады. Бірақ оның жазылғаны туралы 
М.Сужиковтің 1991 жылы «Казахстан-
ская правда» газетінде жарияланған 
«Үшінші дүниежүзілік соғысқа арналған 
бомба» және 2001 жылғы 23 тамызда «Ана 
тілі» газетінде басылған «Хрущевке хат 
жазған себебім...» деген сұхбаттарында 
айтылған еді. Осы хаттың тарихы ту-
ралы әңгімені академик С.Балмұханов 
ағамызбен арнайы әңгімелескенде де 
естігем.  

С е м е й  с ы н а қ  п о л и г о н ы  т у р а -
лы хат арқылы Мұхаң �з тағдырын 
�зі шешетінін білді, бірақ жергілікті 
халықтың жағдайын к�ріп, үнсіз, әрекет 
етпей отыра алмады. Дегенмен, құпия 
мәселемен қайсар хатшыны орнынан 
босата салудың ол кезде реті келмеді. 
Мәскеу де, Алматы да алақандарын 
уқалап, осының сәтін күтті. Оның 
орайы Қазақстан Магниткасы аталған 
Теміртаудағы құрылыста болған атышу-
лы оқиғамен байланысты келеді. Мұнда 
сырттан, оның ішінде сотталғандарды, 
ш а р т т ы  т ү р д е  м е р з і м і н е н  б ұ р ы н 
босатылғандарды мыңдап әкеліп тыққан 
болатын. Адам хәлінің қиындығы сондай 
бір стакан судың �зі проблемаға айна-
лады. Қала бір апта к�терілісшілердің 
қолында болып, олар мәселенің бәрін 
�здері шешіп, барлық дүкендерді, ре-
сторандарды, азық-түлік қоймаларын 
ашады.

Бұл «Теміртау трагедиясы» 1960 
жылы Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің арнайы жабық Плену-
мында «Қарағанды металлургия зауыты 
құрылысындағы істің жағдайы туралы» 
деген күн тәртібімен қаралады. Пленум-
да с�з с�йлеген М.Сужиков Қазақстан 
Компартиясы Орталық Комитетінің 
 бюросын принципті мәселеде партия-
лық пайымдылық танытпағаны, басты 
мәселені екінші дәрежедегі мәселемен 
алмастырғаны үшін қатты сынайды. 
Ол бюроның басты кінәсі, ең алды-
мен, облыстық партия комитетінің 
І-хатшысын сәтсіз таңдауда болғанын 
айта отырып, Қазақстанның аса ірі 
аймағының басшылығы тиісті мектептен 
�тпеген, бірінші басшылық қызметте 

Сонымен балалық кезі Ресей мен 
Қазақ станның шекарасында �тіп, 
жігіттік шағы орыс-қазақтың арасындағы 
қай наған �згеше �мірде қалыптасқан 
М.Сужиковтың ешкімнің бет-жүзіне 
қарай бермейтін турашылдығы мен 
қатаң принципшілдігі, оның үстіне 
оның �з хал қын шынайы сүйетін 
«ұлтшылдығы» Мәскеуге де, соның 
к�леңкесіндей болған кешегі Алматы 
басшылығына да ұнамады. Кемеліне 
келген кезде партиялық биік лауа-
зымынан айрылды. Бірақ ол мұның 
барлығын парасат пайыммен түсінді, 
�з мүмкіндігін саяси дәрежесі т�мендеу 
болса да кейінгі қызметтерінде барынша 

к�рсете алды. С�йтіп, ел есінде адал 
еңбегімен қалды.

Рас, �з заманынан оза 
туған текті  тұлғалардың 

к�бінің тағдыры қайшы-
лықты, кейде қым-қуыт, қуғын-

сүргінде �тетіні ежелден мәлім. 
Ең қиыны ондай қайсар тұлғаларды 

сол кездегі билік түсінбейді, к�біне 
түсінгісі келмейді. Оның себебі билік 
басындағының немесе белгілі бір топтың 
�здерінің жеке бастарына лайықтап 
құруға тырысқан саяси жүйесі ондай 
тұлғаларға тарлық етеді. Сондай-ақ он-
дай түсінбеушіліктер билік басындағы 
тұрлаусыздардың кемтар ой-�рісінен де 
болып жатады. Бірақ билікпен сәйкес 
келе бермейтін халықтың да таным-бол-
мысы болатыны аян. Оны ешуақытта, 
ешкім жұрт жадынан �шіре алған емес. 
Сол себепті халық �зі үшін күрескен 
үлкенді-кішілі қайраткерлерді олардың 
�з биіктеріне сәйкес қастерлейді, 
қадірлейді. Тарихтың қолайлы кезінде 
атын қайта жаңғыртады. Арада 60 жыл 
�ткенде Алаштың анасы аталған Сыр 
бойының Астрахань тумасын жат-
сынбай, жергілікті басшыларының 
ұсынысымен қала орталығындағы 
орта мектепке М.Сужиковтың атының 
берілуі жайдан-жай емес. Бұл осы кезге 
дейін аңыздай әңгіме ететін жұрттың 
шынайы ықыласының к�рінісі! 

Уақыт алыстаған сайын мұндай кесек 
тұлғалар биіктей түседі. М.Сужиковтың 
соғыстан кейін Ақт�беде атқарған 
сан салалы қажырлы істерін былай 
қойғанда,  бір ауданның аштыққа 
ұшырайын деп отырғанын к�ріп, бірінші 
басшының ырқына к�нбей Мәскеуге хат 
жазып, халықты ашаршылықтан сақтап 
қалғаны, сондай-ақ шаруашылығы 
әбден титықтап, кадрлары дауға түсіп, 
тіпті арнайы Қазақстан Компартия-
сы Орталық Комитетінің бюросында 
қаралған Қызылорда облысын �рге 
сүйреп, экономикасын арттырып, 
мәдениетін к�тергенін ел әлі аңыз етіп 
айтады. Семейдегі қасіретті іште сақтай 
алмай, жергілікті халыққа жасалып 
отырған қиянатқа т�збей, бұл үшін 
�зін Мәскеудің кешірмейтінін біле 
тұра саналы әрекетке барды. 3йткені 
Мұхамедғали Mленұлының ар-ожданын 
әркез халық қамы, соның мүддесі мен 
мұраты басқаратын. Ол �з ойларын 
Мәскеуге де жеткізіп, тиісті орын-
дар алдына жергілікті, бірақ тағдырлы 
мәселелерді қоя білді, Қазақстан Ком-
партиясы Орталық Комитетінің Пле-
нумдарында да бүгіп қалған жоқ. Осын-
дай батылдықтары мен ерен еңбегін, 
халық атын биік ұстанғанын кейін 
еліміздің үкіметі де мойындады. Осы 
арада 1999 жылы М.Сужиков 89 жа-
сында қайтыс болғанда жарияланған 
ҚР Үкіметінің мәлімдемесінен үзінді 
келтіре кетейік. Онда оның Ұлы Отан 
соғысы жылдарында Сталинград об-
лысында соғыс аймағы жанындағы 
қорғаныс мақсатындағы құрылыстар мен 
ұшқыштар батальонының қалыптасуын 
ұйымдастырғанын айта келе былай 
жазылған болатын: «Соғыстан кейін 
М.M.Сужиков Астрахань, Қостанай 
облыстық партия комитетінде хатшы, 
Ақт�бе, Қызылорда, Семей облыстық 
партия комитеттерінің І-хатшысы, 
Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің хатшысы болып сайланды. 
Ұзақ уақыт бойы  республикамыздағы 
Баспас�з ісі ж�ніндегі мемлекеттік 
комитетті үздіксіз басқарды. Осынау 
барлық жауапты орындарда оның мем-
лекет қайраткері ретінде позициясы, 
шебер ұйымдастырушылық таланты 
жарқырап к�рінді». 

Иә, Қазақстанның мәдениеті мен 
экономи касының дамуына үлкен үлес 
қосқан, қандай жұмыста болсын биік 
жауапкершілік пен қажыр-қайрат 
танытқан, халқының мүддесі үшін 
еш нәрседен бас тартпаған, іркілуді 
білмеген, еліне қызмет етудің ерен 
үлгісін к�рсете алған қайсар хатшы – 
Мұхамедғали Mленұлы Сужиков осылай 
үлкен лауазым нан айрылған болатын. 
Мемлекеттің қоғамға және жеке адамға 
толықтай әрі тұтас бақылау орнатуымен 
сипатталып, айқындалатын тоталитар-
лы саяси жүйеде басқаша болмайтын, 
басқаша болуы да мүмкін емес еді...

Мұхамедғали Әленұлының атасының қазақша есімі – Шөжік. Сол Шөжік ныспылы 
тұлғаның құжатын тілінің «мүкісі» барлар Сужиков деп жіберген, өмір бойы Сужиков 
болып өтті, амал жоқ... 
 Шөжік – теңіз жағасындағы көлдер мен бұғаздарды бөліп тұрған аққұмда өсетін 
бидайға ұқсас шөп. Кезінде оны астрахандық қазақтар орып, әбден кептіріп, 
диірменге тартып, ұн ретінде пайдаланған. 

P.S.

�бдіжәлел Б�КІР, 
саяси ғылымының докторы,

профессор

Б



7№25 (1490)
20 – 26 маусым

2019 жыл

ANA TILI Д У Л Ы Ғ А Л Ы  Д А Л А  П Е Р З Е Н Т Т Е Р І

«МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
БІЗДІҢ ТІЛ!»

БАСТЫ 
ҚҰНДЫЛЫҚ

Жақсының өнегесін үкілеген
Елдің де, жердің де абырой-беделін көтеретін – жақсы-жайсаңдары, көргені бар, 
көңілге түйгені мол зерделісі, пенделіктен ада зерегі, өнерлісі, төрт жағынан да 
төмендігі жоқ өрен жүйрігі. Бұл тұрғыдан келгенде, ән әлемінде желмаядай желген, 
шоқтығы биік шоң Садықожа Мошанұлы ойға оралары хақ. Мұндайда тау суындай 
таза үнімен баурап алатын «Сары бидай» әні есіңе түседі. Түсіп қана қоймайды, со-
нымен бірге ол біраз таланттардың талабын ұштағаны да ақиқат.

«Біздің ауыл Кетпеннің етегінде, 
Ерте шықсам аулыңа жетемін бе? 
Сары бидай,  Сағындым қалқам, 
Ауылыңды-ай!» дегенде жер бедері, тау 
сілемі, сағыныш лебі алдыңнан еспей 
қоймайды. «Қойды басым арылмай 
бұлттан бір күн, Сенсіз жалған секілді 
�мір шіркін» деп қайырманы қосып 
әуелеткенде тағдырдың қия тартар 
тартысын, бірақ ол от сезімді �шіре ал-
майтынын с�збен үнді қатарластырып: 
«Ат арылтып алыстан барғанымда, 
Ақмаралдай керіліп шықсаң шіркін» 
деген үмітті үкілеп, қалаулысының ал-
дына тартады.

Біз бұл әнді неге дәйекке келтіріп 
отырмыз.  Себебі  бұл  ән мұңды 
естілгенмен, ішкі иіріміндегі рухыңды 
серпілтіп жіберетін қуаты қаншама 
ұрпақтың к�ңіл күйін тербеп, жігерін 
жаныды, қанат бітіріп, қандай кедергі 
болса да қырандай алысты болжауға, 
күйреуік болмауға баулыды.

Садықожаның «Сары бидайын» 
айтқан толқын-толқын ұрпақ �сіп 
шықты. Алғаш халық әні деп жүрді жұрт. 
Соны естіген бір қарияның: «Тәйт, бұл 
әлгі Мошанның баласының әні, аты, 
жаңылмасам, Садықожа болуы ке-
рек» дегенін құлақ шалған. Желпілдеп 
жүрген балаң кезде қарияның с�зіне 
терең бойлай қоймадық. «Мошан кім? 
Садықожа кім?» деген сұрақты қарияға 
қою ой түгіл, санаға да кірмегені рас. 
Оқымаса да тоқығаны мол, кеуделері 
күмбірлеп тұратын ұлттық қасиеті 
керемет сол асылдар керуені �тіп 
кеткен соң, «әттең-ай» деп бүгіндері 

Облыстық ішкі саясат басқармасы мен Iңірлік коммуникациялар 
қызметінің бірлесе ұйымдастыруымен «Workshop» аясында облыстық 
«Огни Алатау» газетінің бас редакторы Атсалим Идиговпен кездесу 
'тті.

Журналистер үйінде  �ткен шараға І.Жансүгіров атындағы Жетісу 
мемлекеттік университетінің журналистика мамандығының 1-2 
курс білімгерлері қатысты. Кездесу барысында Атсалим Саламұлы 
журналистиканың қыр-сыры және тіл туралы еркін  әңгіме �рбітті. 
Журналист қоғамда орын алып жатқан саяси мәселелерді қаузап, 
жастарға дұрыс бағдар к�рсетті. 

– Бір тіл білетін адам – бай адам. Ал бірнеше тіл білетін адам  
– одан да бай. Басқа тілдерді меңгерген дұрыс. Ол біздің бәсекеге 
қабілеттілігімізді арттырады. Жастар барлық жағдайға дайын бо-
луы керек. Егемендік алғаннан бері ана тілімізді білмейтін адамдар 
саны 30-35 пайызды құрап отыр. Неге?  Бұл маңызды сұрақ.  Менің 
 ойымша, к�пшілігіне тілдік орта жетіспейді. Себебі қазақ тілін еркін 
білетіндердің �зі орысша с�йлеп кетеді. Егер барлығымыз қазақша 
түсінген жанға орысша с�йлесек, тілдік орта қайдан болсын?! Тіл 
үйрену үшін к�п нәрсе қажет емес. Тек жүректе ниет болса жеткілікті. 
К�п оқып, іздену керек, халықты сүю керек, шындықты жазу керек. 
Жалқау болмай, бастаған ісінің нәтижесіне жету керек. Қaзaқ тілін 
білмeйтін нeмece ocы тілдe caуaтcыз c�йлeйтін �cкeлeң ұpпaқтың 
жaғдaйы бізді aлaңдaтaды. Мұның бapлығы oлapдың бap уaқытын 
ғaлaмтopғa apнaп, eшкіммeн жaнды c�йлecпeйтіндігінің әcepінeн 
дeп білeмін. Eгep ocылaй жaлғaca бepeтін бoлca, мұның coңы pухaни 
құлдыpaуғa aлып кeлуі мүмкін. Мұның ceбeбін әpкім aлдымeн �зінeн 
іздeуі тиіc, – деп Атсалим Саламұлы �з ойымен б�лісті.

Ұлттық мәдeни opтaлықтapды құрудың бacы-қacындa бoлғaн 
Қaзaқcтaн хaлқы accaмблeяcының мүшecі, қacиeтті туғaн жepі мeн 
хaлқын шeкcіз cүйeтін нaғыз пaтpиoт, әpі �з eлінің қaзіpгі aхуaлы мeн 
бoлaшaғынa бeйжaй қapaмaйтын aдaм peтіндe қaзaқ тілін мeңгepмeгeн 
бapлық қaзaқcтaндықтapғa, жас журналистерге үндeуін де жолда-
ды. – «Қазақ қазақпен қазақша с�йлессін!» деген танымал с�з бар. 
Мен «Қазақстандық қазақстандықпен қазақша с�йлессін!» дер едім. 
Мемлекеттік тіл – біздің тіл! Қазақ тілін біз сыйламасақ, басқа кім сый-
лайды? Біз қорғамасақ, кім қорғайды? Біз сақтамасақ, кім сақтайды? 
Бүгінгі жас буын осыған баса назар аударса екен, – деп шеберлік 
сабақты қорытындылады.

Аймарал Д�УЛЕТБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы

Симузар КУРБАНОВА, 
Алматы облыстық сотының судьясы: 

– Қазақ мемлекетінде тұрып қазақ тілін білмегеніме 
қатты ұялдым. Сондықтан тілді меңгеруге барынша 
тырысып бақтым. Қазақ тілі – 'те бай, әуезді, әдемі 
тілдердің бірі. Тілін біліп, сол халықтың салт-дәстүрі мен 
дініне құрмет к'рсету – ең басты құндылық деп санаймын. 
Алғашында қазақ тілін үйрене бастағанымда дыбыстардың 
үндестігі ұнады. Мағыналық стилі де 'те маңызды. Қазір 'з 
ойымды қазақша еркін жеткіземін. 

Біздің кезімізде орыс тіліне басымдық беріліп, қазақ 
тіліне к'ңіл б'лінбегені жасырын емес. Елбасы Н.Назарбаев 
үш тілді білуді міндеттеді. Болашақта жастарымыз үшін 
бұл үлкен бәсеке болмақ. 5з басым, 'зге тілді білетін адам 
бай адам деп ойлаймын. Себебі тіл арқылы басқа халықтың 
мәдениетін, дәстүрін үйренеді, танымы кеңейеді. 5зімнің 
балам да қазақ мектебін тамамдады. Немерелерім міндетті 
түрде қазақ тілінде с'йлейтін болады. Оған кәміл сенемін. 

Олеся ТАДЖИЕВА, блогер: 
– Мемлекеттік тілін меңгермеген ел толыққанды 

мемлекет бола алмайды деп ойлаймын. Қазақ тілін біліп, 
түсінуім қоғамға бейімделуіме к'п к'мектесті. К'бі тілді 
түсінбейтін шығар деп  ресми с'йлеседі. Бұл, 'з кезегінде, 
біздің халқымыздың татулығы мен кеңпейілдігін к'рсетеді. 
Мен қазақ тілін түсініп қана қоймай, ойымды да жеткізе 
алатынымды мақтан тұтамын. 

Баламды да қазақ тіліне үйретудемін. Енем қазақ 
ұлтынан болғандықтан, немересіне қазақша с'йлеуін 
сұрадым. Қорыта айтқанда, баланың жастайынан тілге 
деген құштарлығын ояту қажет. Бұл олардың болашақта 
қымсынбай, еркін тіл табысуларына ықпалын тигізері 
с'зсіз. 

Михаил ЦОЙ, «Ж.Жанекенова атындағы 
жобалау институты» ЖШС инженер-жобалаушысы:

– Тіл – қай ұлтта, қай елде болса да қастерлі, 
құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен дарып, 
қалыптасатыны белгілі. Қазір к'птеген жастар ана тілін 
дұрыс білмейді. Ауылдық жерде жақсы, қалалық жерлер-
де тіл құнарлылығы сұйыла түскен. 5з басым қазақ тілін 
түсініп, адамдармен қарым-қатынаста еркін қолдана ала-
мын. Менен қазақша сұраған жандарға қазақ тілінде жа-
уап қайтаруға тырысамын. С'зімнің түйіні: әрбір азамат 
мемлекеттік тілді білуі тиіс емес, міндетті.

ТӘЛІМКЕЗДЕСУ

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

�кінетініміз бар. 3кінгеннен келер 
пайда жоқ. Мына елең-алаң заманда 
қолдағы барды қолдыратпай сақтай 
алсақ, есеміз кетпес еді. Несін жасыра-
мыз, ұлт руханиятының алтын діңгегін 
әнсымақ н�пір басып барады. Талғам 
таразысы жеңілдеп кетті ме, соған қол 
соғып, мәз болатынымыз да ақиқат. 
Бұл ойлы жанды ойландырса, қане?

Сол Садықожадай саңлақтың 
�нерінен �ркен жайған бір азамат – 
Молдасан Шәпиұлы. Қазақ жақсының 
атын кейде тура атамайтыны бар. Оған 
бір дәйек, Молдасанды ел-жұрты Мо-
тан деп кеткен.

3зіндік болмысқа бай Шәпиұлы 
негізгі мамандығы бойынша – ұстаз. 
ҚазМУ-дың филология факультетінің 
түлегі. Бүкіл саналы �мірін ұрпаққа 
білім беруге, тәрбие үйретуге арнаған. 
Қарапайым мұғалімдіктен мектеп 
басшылығына дейінгі жолдан �ткен. 
Мыңдаған шәкірттің қалаулысы, 
ақылшысы болып саналады.

Ал �лең мен �нер оның қос қанаты 
секілді. Кезінде Садықожаның «Сары 
бидайын» Шәпиұлы шырқағанда 
� з г е ш е  ш ы р а й  б е р е т і н і н  т а л а й 
естігенбіз. Үлгі тұтқан �реннің �мірін 
жұртқа жеткізіп, артында қалған «Сары 
бидайдан» �зге «Ахау, Айым», «Ахау, 
қалаулы-ай», «Ей, ахау» әндерін де әрін 
кетірмей, сыры мен сынын бұзбай �з 
қалпында айтуға қосқан үлесі ерекше 
деп білеміз. Табиғат бір �ңірде �скен 
соң ба, оның да бойынан Садықожаның 
рухы, туындыларындағы болмыс 
менмұндалап тұрады.

Молдасан Садықожадай саңлақ 
композитордың әндерін орындап, на-
сихаттаумен қатар, к�ркем дүниеде де 
оның тұлғасын сомдап келе жатқан 
қаламгер екенін де айта кетелік. 
Садықожаның тек-тамыры, �нердегі 
�зіндік жолы, соқпақтары Шәпиұлы 
шығармаларында әдемі суреттеледі. 
Ондай дүниелер мерзімдік басы-
лымдарда шығып қана қоймай, жеке 
кітаптарынан да орын алып келеді.

Кітап дегеннен шығады, �леңге 
де олжа салған ұстаз-қаламгердің 
«Ақтілек» деген жыр жинағындағы 
�леңдерді бейжай оқи алмайсың. 
Бүгінгі �мірдің к�рінісімен қатар, 
�ткен жылдардың түрлі соқпақтарын, 
әсіресе жиырмасыншы ғасырдың 
отызыншы жылдарындағы алапат 
аштықты, қуғын-сүргінді поэмаларын-
да нақты мысалдармен к�рсетіп отыра-
ды. Азапты күндерді бастан кешкен әке 
тағдыры жайлы поэмасында әкесінің: 
«Үзіп-үзіп естіліп демі мүлдем, Үзік-
үзік сыр айтып �мірінен» деп бір түйіп 
тастап, «Ұзамас байқағанда күш шама-
сын, Қасына шақыратын үш баласын» 
дейтін әкем: «Байлыққа қызықпаңдар, 
Қарақшы ұры-қары сұқтанатын» деп 
дүниенің құлы емес, ұлттың ұлы болу-
ды �сиет еткенін есіне алады. 

Сол секілді жезтаңдай әнші, үні 
б�лек, к�пте кездесе қоймайтын сыр-
шыл сазгер Дәнеш Рақышевқа арнаған 
«Мақпал-ау, Мақпал!» поэмасы да –  
соқталы дүние. «Мақпал-ау, Мақпал! 
Мақпал-ау, Мақпал! Mй-әй б�пем, 
Үкілі қоңыр ала үйрек секілдім-ау! 
К�ре алмай дидарыңды �кіндім-ау!» 
деп аспандағы аққумен қанаттаса 
отырып ән әуелеткен Дәнеш үнін 
құлағыңа әкеліп, одан кейін бол-
мысы б�лек әншінің арғы-бергі 
кезеңдегі жүрген жол, кешкен дәуренін 
тізбектей келіп, «Сайрам к�лдің суы 

к�к, к�ктен де к�к, Т�рт жағын тау 
қоршаған д�п-д�ңгелек. Аз толмаған 
кеседей орталанып, К�рінер к�зге 
әсем шеттен б�лек» деп шекараның 
арғы бетіндегі қазақтың бір шұрайлы 
жері, сулы-нулы жері Сайрам к�л 
сағасын, оны т�ңіректей қонған ұлт 
ұрпағының ұланын келістіре бейнеле-
ген.  Молдасан Шәпиұлы  проза жан -
рынан да құралақан емес. Оған оның 
«Бессала» атты к�лемді кітабы мысал 
бола алады. Кітаптағы әңгімелер мен 
хикаялардың қай-қайсысы да тар-
тымды. Ел суреттерін ескірмейтіндей 
етіп баяндайды. Mсіресе, «Аңшының 
ә ң г і м е л е р і »  д е г е н  б � л і м д е г і 
шығармалардың тілі к�ркем, оқиғасы 
тартымды.

Жақсының шарапаты кімге де болса 
шуақ шашады, қадірін білмей бітеп 
алған бастау болса – к�зін ашады. 
Шәпиұлының бойындағы әншілік 
�нермен қатар, ән шығару талабына 
Садықожаның әсері аз болмағаны анық. 
Оны �зі де мойындайды. «Садықожадай 
дара дарын есіме түскенде небір әуен 
ойыма оралып, құлағымның түбінде бір 
сырлы сарын тұрады. Соның нәтижесі 
шығар, Хан-Тәңірінің қыран ұлы 
Мұқағалидың «Дариға жүрек» деген 
�леңіне ән туды, оны қазір белгілі 
әншілер орындап жүр» дейді.  Ал 
«Жанымдасың», «Керімсал», �зге де 
әндері жұрт аузында жүр. 

Ұстаздық жолын �нерге, одан 
�леңге, одан к�ркем с�зге ұштастырған 
Молдасан Шәпиұлының соқпағы 
�з қадамынан басталғанымен арғы 
жағында Садықожадай саңлақтың 
үлгісі жатқаны, соны сабақтағаны 
анық. Мұны жақсының �негесі, 
жалғасар жолының бір торабы десек 
жарасады.

Сүлеймен М�МЕТ

Ақтөбеде даңқты батыр Бөкенбай Қарабатырұлына арналған еңселі ескерткіш бой көтерді. 
Салтанатты шараға елдің игі-жақсылары, белгілі азаматтар, қоғам қайраткерлері қатысты. 
Бөкенбай Қарабатырұлы жаугершілік заманда «қалың жаумен қабырғадан қал кеткенше, 
қарағай найзадан әл кеткенше айқасуымыз керек» деп елдің рухын көтерген. 
Ескерткіштің ашылу салтанатында Ақтөбе облысының әкімі Оңдасын Оразалин сөз сөйлеп, 
 батыр бабамыз өмір сүрген XVIII ғасырдың басы қазақ халқының тағдырына сын болған, елдікті 
таразыға салған ауыр кезеңдер болғанын, сондай сын сағатта Бөкенбай Қарабатырұлының жер 
қайысқан қалың қол жинап, жоңғарлардан елімізді қорғауға атта  нуы – оның болмысы бөлек 
тұлға, елін сүйген ер екендігін білдіретінін айтты. Тәуелсіздікпен бірге осындай ерлеріміздің 
есімдері жаңғырып, ұрпақтар сабақтастығы жалғасып, тарихтың ақтаңдақ беттері толығып 
жатқанын, солардың бірі – халқының тәуелсіздігі үшін атқа мініп, соңына қалың жұртын ерт-
кен Бөкенбай Қарабатырұлы екенін, оның ерен ерлігі қазақтың көрнекті жазушылары Әбіш 
Кекілбаев, Мұхтар Мағауин шығармаларында барынша айшықты көрініс тапқанын атап өтті. 

Ана тілі! Осынау сөзде қаншама мән-мағына жатыр 
десеңізші. Санамызда тұнып тұрған ойларды әспеттеп 
жеткізу, ойымызды анық айту – осының бәрі тіл арқылы 
жүзеге асады. Елімізде соңғы уақытта қазақша сөйлейтін 
өзге ұлт өкілдері айтарлықтай көбейгені де рас. Бұл – 
нағыз патриоттың қазақ жеріне,  мемлекеттік тілге деген 
құрметі. Олар тек қазақ тілін ғана емес, халқымыздың 
салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын да құрметтейді. Осы орай-
да ұлттың жаны болған тілді жетік меңгерген өзге ұлт 
өкілдерінің пікірін білген едік. 

ТҮЙІН: 
Еліміздің Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев: 
«Қазақстандықтардың басын біріктіруші фактор — қазақ тілі, 
сондықтан мемлекеттік тілдің мәртебесін баршамыз бірігіп 
көтеруіміз керек» деген болатын. Сондықтан да қазақпен 
қазақша сөйлесіп жүрген өзге ұлт өкілдері – туған тілінде 
шұбарлап сөйлеп, ана тіліміздің қасиетін түсіне алмаған 
жандарға үлгі. 

– Ал қазіргі заманда ғалым Ирина 
 Ерофеева батырдың болмысын ғылыми 
тұрғыда негіздеді. Бес қаруын сайлап, 
арғымақты арқыратып мінген алып 
тұлғалы атамыздың мүсіні қаланың бас 
қақпасы саналатын әуежай жолында ор-
натылып, бой к�теруі кездейсоқ емес. Ол 
біздің рухымыздың, қазақы қалпымыздың 
жандануы, абыройы мыздың асқақтауы-
ның белгісіндей. 3лге німіздің тіріліп, 
�шке німіздің жануы деп білеміз. Бұл 150 
жылдық тойы тойланып жатқан қала-
мыздың сәулеті мен сән-сал танатына, 
халқымыздың тағзым етер ерлік пен 
елдіктің символына айналатын ескерткіш 
болады, — деді О.Оразалин. 

Алты метрлік алып ескерткішті облыс 
әкімімен қатар белгілі жазушы Смағұл 
Елубай, ҚР Парламент мәжілісінің де-
путаты Қабиболла Жақыпов, зейнеткер, 
батырдың ұрпағы Мұратбай Сүйінғараев, 
қоғам қайраткері Сапар Сағынтаев пен 
Ақт�бе облысының құрметті азаматы Мәлік 
Жекеевтер салтанатты түрде ашты. Олар 
батыр рухына тағзым етіп, ескерткішке гүл 
шоқтарын қойды. 

Б � к е н б а й  б а т ы р д ы ң  р у х ы н а  т ә у 
етіп, тағзым етуге арналған шараға Нұр-
Сұлтан, Алматы, Шымкент, Қарағанды 
қалаларының, Қызылорда, Маңғыстау, 
Батыс Қазақстан, Атырау облыстарының 
�кілдері келді. Ақт�бенің рухани �міріндегі 
елеулі оқиғаға куә болған қонақтар да 
лебіздерін білдірді. 

Ескерткіш авторы Жеңіс  Жұбан қосов: 
«Мен 10 шақты эскиз жасап, бай қауға үш 
нұсқамды ұсындым. 12 автордың ішінде 
менің нұсқам таңдалып, мемлекеттік комис-
сия мақұл дауынан �тті. Ескерткіш қоладан 
құйылды, биіктігі — 6 метр, астындағы 
тұғырының да биіктігі — 6 метр. Бұл – атқа 
мінген батырдың бейнесін жасаған алғашқы 
жұмысым. Ескерткіш жасау барысында 
тарих ты к�п ақтардым, сын сағатта ұлт рухын 
к�теріп, елді сақтап қалған батыр образын 
жасауға тырыстым» дейді. 

Келушілер батыр ескерткішінің ашылуы-
на арналған театрландырылған қойылымды 

тамашалады. Қазақ эстрадасының жұл-
дыз дары Қыдырәлі Болманов, Қарақат 
Mбілдина, Нұрболат Абдуллин мен жергілікті 
�нерпаздар әннен шашу шашты. 

Айта кетейік, шара сенбі күні Ақт�бедегі 
Шығармашылық академиясында облыстық 
әкімдіктің қолдауымен «Alash par iz i» 
қоғамдық қорының ұйымдастыруымен 
Ақт�бе қаласының 150 жылдығына орай 
қолбасшы, батыр Б�кенбай Қарабатырұлын 
ұлықтауға арналған салтанатты жиынмен 
қорытындыланды. 

Испанов, Б�кенбай батырдың �мірі мен 
ерлігін зерттеуші ғалым Зәкратдин Байдосов, 
қоғам қайраткері Нәжмадин Мұсабаев, Ақт�бе 
облысының Құрметті азаматы Мәлік Жекеев-
тер с�з с�йледі. 

Тарих ғылымының кандидаты, Ирина 
Ерофеева былай деді: «Жас кезімнен қазақ 
батырлары тақырыбын қызығып оқитынмын. 
Осы уақытқа дейін оқығанымды, зерттегенімді 
жинақтай келе, қазақ тарихында кездесетін 
Б�кенбай есімді үш батыр туралы мақала 
жаздым. Осыдан жиырма жыл бұрын бұл үш 
батырды жарқыратып тұлға етіп к�рсеткенімді 

кейбіреулер батылдық деп таныды. 3йткені 
тарихта ерлігі жағынан Қанжығалы Б�генбай 
ерекше аталып жүр еді. Ал менің мақаламда 
үшеуі де аталды. Mрине, кітапты тарихи де-
ректер мен әр жылдары мұрағаттардан алған 
құжаттарға сүйене отырып жаздым. Mсіресе, 
Қарақұм құрылтайына тоқталып �ттім, ол жер-
де Б�кенбай батырдың халықты жігерлендіре 
с�з с�йлегені туралы баяндадым».

Жиын барысында Б�кенбай батырға 
арналған іс-шараларды ұйымдастыруға 
атсалысқан кәсіпкерлер Бауыржан Мұқанов, 
Орынғали Жанбосынов және «Alash parizi» 
қоғамдық қоры директорының орынбасары 
Мақсат Амандықов облыс әкімінің Алғыс 
хатымен марапатталды. Сондай-ақ Ақт�бе 
қаласының әкімі жазушы, тарихшы, мемле-
кет және қоғам қайраткерлері, кәсіпкерлер 
мен батырдың ұрпақтарына құтты мекеннің 
мерейтойына арналған мерекелік т�сбелгі 
тапсырды. 

Одан соң «Мир» телерадиокомпаниясы 
түсірген деректі фильмнің бас режиссері Қанат 
Есенаманов с�з с�йледі. «Б�кенбай батырды 
ұлықтауға арналған фильмді түсіру барысында 
Қазақстанның батыс аймағын аралап, т�рт 
жарым мың шақырым жерді жүріп �ттік. Сол 
кезде қасымызда жүрген Мәлік Жекеевке, 
қолдау білдірген басқа да азаматтарға рақмет 
айтамын. Фильм бірінші рет к�рсетіліп отыр, 
бағасын �здеріңіз бере жатарсыздар» деді 
Қ.Есенаманов. 

Мейрамгүл РАХАТҚЫЗЫ,
Айнұр ІЛИЯСҚЫЗЫ

БӨКЕНБАЙ БАТЫР 
ЕСКЕРТКІШІ – 
ЕРЛІККЕ ТАҒЗЫМ

Облыс әкімінің орынбасары Марат 
Тоқжанов ХVІІ-ХVІІІ ғасырларда �мір сүр-
ген, үш жүздің басын қосып, батыр ғана 
емес, мемлекеттік қайраткер есебінде та-
нылған Б�кенбай батыр Кіші жүздің ханы 
Mбілқайырдың қасында жүргеніне, батыр 
атамыздың «ұлымызды құл қылмаймыз, 
қызымызды күң қылмаймыз» деп қазақтың 
рухын к�теріп, жігерлендіргеніне тоқталып, 
с�зінің соңында Б�кенбай батырды ұлықтауға 
арналған іс-шаралардың басы-қасында жүріп, 
жетекшілік еткен Мәлік Жекеевке алғыс айт-
ты. Одан соң Ақт�бе қаласының әкімі Ілияс 

Е. ҚАБДЕШ
Алматы облысы
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ҚАРЫМДЫ 

АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ

1949 жылдың мамыр айында Социалистік 
Еңбек Ері, Ленин Ордені мен Алтын 
жұлдыздың иегері Исмагулов Әлімгерей 
шаңырағын шаттыққа бөлеген қуаныш 
пен қасірет жамылдырған қаза бір күнде, 
бір сәтте келген. Дүниеден ертерек өткен 
алғашқы қыздарынан кейін араға біраз 
жыл салып бала көтерген жары Минаш 
арыстай ұлды дүниеге әкеліп босанған 
сәтінде сәбиін көре алмай көз жұмған. 
Алланың әміріне қарсы тұрар 
шарасыздықтан қиналып қайғырған 
қиындығым мен қайғымның өтеуі бол-
сын деп ұлын Өтепберген атады. Рабиға 
қарындасы сәбиді бауырына басып бес 
жасқа келгенше, саулығы сыр беріп хәлі 
тартпайтын жағдайға жеткенше бағып 
өсірді. Баласының бабын тауып, 
үйдің сәнін келтіру үшін екінші 
рет үйленді. Хайша салмақты, 
пейілі кең жұмсақ адам бол-
ды. Өтепбергенді өгейсітпей 
тәрбиелеп, қабағына кірбің 
түсірмеді, Тілекбай сынды ұл, 
Зәмзам есімді қыз қосылып 
әулет қуанышы молай-
ды. Өтепберген өте зерделі 
бала  болып өсті. Мектеп 
табалдырығын аттағаннан 
бастап зерек оқушы атанды. 
Үздіктер қатарынан табылды. 
Ойын қуаламай, ой қуалады. Жазғы 
демалыста ауылының іргесіндегі 
 Бекмамбет сарайының аталуы, ол 
кісінің өнеге жолы, халқына сіңірген 
еңбегі жөнінде білуге құмартып, Салық 
тауға жалғас жатқан Қызыл таудың 
етегіндегі жеті қазының қорымы, оны 
қоршай қазылған құрының құпиясын 
білуге ынтазарланды. Қиялымен 
бабалардың өткені мен көмескіленіп 
қалған іздерін анықтап білуге 
құлшынысы артып, болашақ өмірінің 
мұраты анықталған-ды.

Латын қарпіне көшу – заман талабы ма?

***
1967 жылы қызығы мен қиындығы мол 

орта мектепті тамамдады. Мамандық таңдауда 
«3нер алды – қызыл тіл» деген қағиданы 
берік ұстанып, қатарынан озып, сынақтан 
сүрінбей �тіп, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университетіне оқуға түсті. 
1972 жылы филолог мамандығын игеріп, 
сағыныш пен арман жетегінде болашаққа 
үлкен үмітпен  қарап, еңбекке араласты. 
Жалындаған жас терең тарихты, табиғаты 
қатал Маңғыстау �ңіріне жолдама алып, екі 
жылдай шәкірттерге ұстаздық жасады. 3ткен 
оқиғаларға бай, 362 әулиенің қорымы бар 
ұлы к�штің сүрлеуінің бойында сарматтар 
бастаған бабалардың ат тұяғы дүбірлеткен 
сахарада қиялымен табысып, қасиетті жерлер-
мен, киелі адамдардың тарихымен танысты. 
Бала кезіндегі ұлыларға ынтызарлығы артып, 
�мірінің негізгі мәнін түсінді. Сол заманның 
қатал бақылауы �з бабаларыңды тануға деген 
құштарлықты шет санап, ұлтжандыларды 
ұлтшылдар деп қудалаған тұста бар жиғанын 
зердесіне тоқыды, оған сыймағандарын қағазға 
хаттап, жеті қат қымтап к�зден таса сақтады. 
Аз с�йлесе де саз с�йлейтін, ойы терең, қаламы 
ұшқыр, аңғарымпаз жасты «Коммунистік 
еңбек» газетінің бас редакторы Түсіп Би-
секенов �зі қалап әдеби қызметкер ретінде 
жұмысқа шақырды. 1973 жылы қатардағы 
қызметкерден жыл санап баспалдақпен �рлей 
берді. Тәжірибе жинақтап, оқу орнынан алған 
білігін шыңдады. Журналистиканың сырын 
меңгеріп, �зі де талай қырынан к�рінді. 
Жыл емес, әр күнін тиімді пайдаланып, жеке 
мұрағатын жинақтап қалыңдата берді. Бір 
кезеңде жарқыратып шығаратынына еш 
күмәнданбады. Болашағынан үміт күттіретін 
іскер жасты шыңдау тәжірибесінің жоба-
сына сай, сол тұстағы ең жоғарғы тәрбие 
беріп, білімін тереңдететін тек қана іріктелген 
элиталар баратын Алматы жоғарғы партия 
мектебінің тыңдаушысы сапына қабылданып, 
1987 жылы тамамдап, кәсіби журналист 
мамандығына ие болды. Туа біткен таланты-
мен �з жұмысының қыр-сырын меңгеруден 
жалықпады. Қарымды да �німді, шыншыл да 
шынайы жазатын қаламгерді билік сатыла-
рымен жоғарылатып, үнжарияның жауапты 
қызметкері, б�лім меңгерушісі, жауапты хат-
шы, компартияның облыстық комитетінің 
жетекші бас газетінің бас редактор орынбасары 
лауазымдарына тағайындады.

3тепбергеннің елдің тарихын, халықтың 
�ткенін зерделеуге ерекше ынтызарлығын 
байқаған облыс, республика басшылығы оны 
облыстық �лкетану мұражайы директорлығына 
тағайындады. Қай салада жүрсе де ұлтының 
терең мәдениеті мен �ркениетіне қызығып, 
ұлы ғұламалардың, даналар мен батырлардың, 
саңлақ �нер иелерінің к�мескіленіп қалған 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы жүзеге асырыла бастаған кез-
ден бері қазақ тілін латын әліпбиіне к'шіру 
мәселесі де қолға алынды. Байқап қарасақ, 
қоғамда латын әліпбиіне қызы ғушылық бар-
дай. Мәселен, әлден-ақ мекеме атаулары 
осы әліпбимен бедерленіп, маңдайшалар да 
жаңаша нақышта к'з тартады. Басылым 
беттерінен де латын әліпбиімен жазылған 
мақалаларды оқуға болады. 

Құжаттар да заман ағымына сай �згеру 
үстінде. Естеріңізде болса, жыл басында ла-
тын әліпбиінен жалпыхалықтық диктант та 
�ткізілді. Ел-жұрт осы шараға атсалысып, 
�здерінің білім деңгейлерін тексеріп к�рді. 

Mрине, бұл әліпби жастарға барынша таныс 
деуге негіз бар. 3йткені олар ағылшын тілін 
біршама меңгерген. Ал үлкендер жағы болса, 
азды-к�пті қиналуы мүмкін. Бірақ кезінде 
аталарымыз осы әліпбимен сауат ашқанын да 
ұмытпауымыз керек. Қазіргі таңда к�птеген 
адамдар: «Латын әліпбиіне к�шу бізге не 
береді?»  деген мәселе т�ңірегінде пікір ал-
масып жүр. Менің ойымша, тіліміз әлемдік 
дәрежеде дамиды. Екіншіден, қазақ тілі артық 
дыбыстардан арылып, жүйеленеді. Кирилл 
қарпімен жылдар бойы қалыптасқан әріптердің 
салдарынан дыбысталу �згеріске ұшырағаны 
белгілі.  Орфоэпия заңдылықтарын ескеруіміз 
қажет. Яғни қазақтың т�л әріптері �з мәнінде, 
�з мазмұнында к�рініс табуы үшін латын 

әліпбиіне к�шу арқылы реттеуге мүмкіндік 
бар. Бұл  бағытта тіл мамандары, ғалымдар �з 
жоба-жоспарларын ұсынып жүргені мәлім. Ең 
бастысы асығыстыққа жол беруге болмайды. 
Бұл пікірге мен де қосыламын. 3йткені тіл – 
нәзік мәселе. 

Кейбіреулер «латын тілі» деген тіркесті 
қолданып жүр. Дұрысы – латын әліпбиіне 
негізделген қазақ тілі ғой. Осыны анық ажыра-
тып алуымыз керек. Mйтпесе, мәселенің мән-
жайына, байыбына бармайтындар латын тіліне 
к�шеді екенбіз деп ойлап қалуы әбден мүмкін. 
Саф алтындай тіліміз сақталады. Тек таңбалау 
қаріптері �згереді. 

Асанәлі ЕШИМОВ

еңбектерін ортаға оралтуды басты мұратына 
айналдырған азамат мақсатын орындауға 
кең �ріс алып, тың күшпен құлшына кірісіп, 
�німді жұмыс істеді. К�п іс тындырды, білігін 
тереңдетті. Аймақтағы бірнеше ғасырлар 
аясындағы ерлікке ұмтылған саңлақтардың 
ерлігіне қанықты. 3ңірдегі салт-дәстүр 
мен ата-бабалардың бізге жеткен қанатты 
с�здерін зерделеді. Ғылыми айналысқа түсіп 
жинақталған жәдігерлерге қанықты, бірақ 
�ңір тарихын терең игеруге ұмтылған ауқымды 
талапқа тарлық етті. Жаңа дүние, тың деректер-
ге құмартып іздену үшін �з еркімен жұмысын 
тапсырды. Оның болашақ үшін талап-тілегін 
дәл түсінген елжанды азаматтар облыстық 
ескерткіштер мен тарихи мұраларды қорғау 
инспекциясына басшылыққа тағайындады. 
Қызметі мен тілегі қабысып, облыс к�леміндегі 
адамдардың жадында сақталған, аңызға 
айналған, шындық негізі бар қорымдарды 
түгел жаяу аралап, қат-қабат деректер жи-
нады. Тек �ңірдегі емес, қазақ елінің әр 
аймағындағы бабалар қорымын назардан 
тыс қалдырмады. Аудандар мен ауылдарды 
кезіп жүріп жасы асқан ақсақалдармен, кей-
уаналармен дидарласып, білетіндерін түгел 
қағазға түсіруге жалықпады. Жинақталған 
қазынаны қалтқысыз жарыққа шығарудың да 
сәті түсті. Жаңадан ашылған Республикалық 
телерадио корпорациясы АҚ Атырау облыстық 
филиалының қалыпты қызметін іскер Айтқали 
Нұрғалиев пен 3тепберген Mлімгереевке 
тапсырды. 3тепберген тырнақтап жинаған 
деректерін �ңдеп, телеарнаға шығарды. Баба-
лар жолын дәріптеп, қазақтың салт-дәстүрлерін 
насихаттап, ұлттық �нер жайлы �нерпаздармен 
экран алдында сұхбат жүргізді. К�неден 
жалғасып келе жатқан музыкалық аспаптар-
ды: домбыра, қобыз, шаңқобыз, сырнай және 
басқаларын елге кеңінен жеткізді. Тұрмыстық 
қажеттілікке пайдаланған құралдарды да 
назардан тыс қалдырмады. Халқымыздың 
�мірлік ұстанымын ұрпақтан-ұрпаққа жалғаған 
к�нек�з қариялар мен бар күш-қуатын сарп етіп 
зерделеп, зерттеп жүрген жандарға жұртшылық 
назарын аударды, �зі бірге бағамдап-бағдарлап 
отырды. Саналы �мірінде, оралымды ойының 
жетегінде құймақұлақ зеректігі мен аңғарымпаз 
зердесінің арқасында, қаламын қару етіп, 
к�лемді дүниелерді баршаның игілігіне ұсынды. 

***
Табысты еңбек �зіңе талап қоюдан бастау 

алады. «Талап қоймасаң, талапты азар» деген 
қағиданы басшылыққа алып, �зіне ұдайы 
сын к�збен қарап, уақытын босқа жібермей 
туа біткен дарынын ұштап, қалт еткен мезетті 
жазуға арнады. Білімін үнемі жетілдіріп 
келеді. «Білгенім тоғыз, білмегенім тоқсан 
тоғыз» деп, терең ілімге жетуге ұмтылады. 
«Қол жеткен табысым менікі емес, к�птің 
игілігіне жарасын» деген қағидамен еңбегін 

толассыз оқырманға ұсынды. «Барым Отанға, 
туып-�скен жеріме» деген қағиданы с�збен 
емес іспен айшықтады. Қаламына ілінген, 
«Ганюшкино», «Атык�л», «Қызылоба», 
«Қошалақ», «Лаубай» жас журналистің туған 
еліне арнаған алғашқы сүйіспеншілікке толы 
сырлы мақалалары болатын. Қанаты қатая 
ұлт болып қалыптасуымыздың бастауында 
тұрған Керей-Жәнібек, Mбілқайыр, Абылай, 
Б�кей хан, М�ңке Темір, Жәнібек, Қасым 
хан, Ақназар, Бейбарыс, Жәңгір хан сынды 
тұлғалар ж�нінде ғылыми зерттеу еңбектерін 
жазды. Ел басқарған хандармен қатар елдің 
тәуелсіздігі мен теңдігі үшін қан майданда 
қаймықпай күрескен, қол бастаған Байбарақ, 
Исатай-Махамбет, Үбі, Пыштанай, Тұрман, 
Алақай және басқа да батырлардың ерлігін 

сипаттаған мақалалары жарық к�рді. 
Суырыла с�з бастаған Малайсары, Сы-
рым Датұлы, Б�кен би сияқты күміс 
к�мей шешендердің билік с�здерін 
�неге етті. Халқымыздың ежелгі �неріне 
бойлай еніп, іштегі мұң-зарын күй 
тілімен жеткізген дәулескер күйшілерді 
ортамызға әкелді. Күй �нерінің шыңы бо-
лып есептелетін Құрманғазы бабамыздың 
ұстазы Ұзақ күйші, �з тұсында Боғда 
Қараұлының шәкірті саналатыны ту-
ралы айғақтар жинақтап, күйшілік 
дәстүрдің үш ұрпағын к�ркем дәріптеді. 

т у ы с т а р ы м ы з д ы ң  т ұ р м ы  с ы м е н  т а н ы -
с т ы .  О л а р д ы ң  д ә с т ү р і м і з д е н  а ж ы р а -
май, ұлттық құндылықтарымызды сақтап, 
ежелгі мәдениетімізден қол үздірмес үшін 
белсенді қызмет атқаруда. Бабалар жолының 
к�мескіленген тұстарын жаңғыртып жеткізді. 
Терең де мазмұнды әдебиетімізбен сусын-
датып, жаңарған мәдениетімізді насихат-
тап күнделікті қолданысқа енуіне септігін 
тигізіп келеді. Қарыштап дамыған тәуелсіз 
қазақ елінің қол жеткен табыстарын паш етіп, 
мерзімді басылымдарды жеткізуде жазушы, 
ақындарымыздың тың туындысымен таны-
стыруда. 

***
3тепберген мырза келбеті келіскен, к�ңілі 

кең, дария пейіл, ізгілікті жан. Онысын 
берік ұстанымымен, байсалды бейнесімен 
дәлелдеп келеді. Мақаш әкім ж�нінде тұңғыш 
кітап Мақаш Бекмұхаммедов атындағы 
ұжымшардың тапсырмасымен кейіннен 3 
мәрте толықтырылды. Сол кітаптың желісінде 
кей тұстары �згеріссіз к�шіріліп, бірнеше ав-
тор жеке еңбектерін шығарды. 

– 3теке, мына азаматтар сізден толық 
к�шіріп алғандай емес пе? – деген сауалға: 

–  О ғ а н  р е н і ш  ж о қ .  Б а р ш а м ы з д ы ң 
мақсатымыз – Мақаш әкімді халқына кеңінен 
таныстыру ғой. Ол кісі ж�ніндегі деректерді 
ел аузында жүрген әңгімелерден жинақтадым. 
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3з зерттеуімен, энциклопедиялық деректерге 
сүйене отырып, Соқыр Есжан, Баламайсан, 
Дина Нұрпейісова, Түркеш Қалқаұлы, Сей-
тек Оразайұлы, Мәмен Ерғалиұлымен қатар, 
халыққа кеңінен танылып үлгермеген Есжанов 
Ерғали, Хайрошев Ғилман, Қонаш Айсаұлы, 
Мұқатов Сабыр, Сүлейменов Меңдіғали, 
Меңдіғалиев Қисмет, Зәмзәм Есжанов және 
басқалары туралы мақала мен кітаптарды 
дүниеге әкелді .  Біздің замандасымыз, 
Құрманғазы атындағы консерваторияның про-
фессоры Бақыт Қарабалина ж�нінде зерттеуін 
ұсынды. Бодандық бұғауында бұлқыныспен 
күрескен батырлар мен даралар да қаламынан 
тыс қалмады. Уәлихан Танашев, ағайынды 
Шынтаевтар, Республиканың алғашқы про-
куроры Шапхат Бекмұханбетов, Сталинге хат 
жазған бесеудің бірі Мүтәш Дәулетқалиев, 
Б�кей ордасының комиссары Бақтыгерей 
Құлманов сынды Алаш азаматтарын ашқан. 

Қазақ елінің �негелі тұлғасы, Еділ-Жайық 
арасында ХІХ ғасырда басқару жүйесіне бел-
сене араласқан этнограф, ғалым, ағартушы 
М ұ х а м б е т ж а н  ( М а қ а ш )  Б е к м ұ х а м е д о в 
ж�ніндегі зерттеу еңбегі заманымыздың дара 
туындыларының бірі десек, артық айтқанымыз 
емес. Шығармашылық жолында 150-ге тарта 
аса құнды ғылыми-зерттеу мақалалары жарық 
к�рсе, Қазақ хандығының ұйысу тұсындағы 
орталығы Сарайшық қаласын зерттеуі – 
ғылыми айналысқа алғашқы енген еңбек. 
Терең ой, қалтқысыз беріле атқарған азаматтық 
парызының айқын бедері – мазмұны терең, 
маңызы жоғары 40-қа тарта кітап. Олардың 
қатарындағы оқырманды еліктіріп, бас алдыр-
май оқуға жетелейтін «Еңбек зейнеті» (1980 
ж.), «Мақаш-әкім» (1992, 2001, 2005, 2010 
ж.ж.), «3тті ғой соғыс» деректі повесть (1995 
ж.), «Құныскерей» (2002 ж.), «Парыз» (2006 
ж.), «Аналар асыл жандар» (2009 ж.), «Алаш 
аңсаған азаттық» (2011 ж.), «Еділ жайлаған 
қазақтар» (2012 ж.), «Құрманғазы» (2013 ж.), «Із 
тастап аққан жұлдыздар» (2013 ж.), «Сибағат» 
(2013 ж.), «Атырау қаламгерлері» (2014 ж.), 
«Қаһарлы жылдар» (2015 ж.) «Б�кей хан» (2015 
ж.), «Шекара асқан ағайын» (2018 ж.), «Ша-
быт» (2018 ж.) және басқалары. Қаламгерге тән 
ерекшелік: шұбалаңқы с�здер мен пікірден ада, 
баяндар мәселесі анық, суреткерлік шеберлігі 
жоғары. Оқиғалар бір-бірімен үйлесіп, 
қоғам мен адамдар арасындағы байланыс 
жымдастырылған. Негізгі желіден аумай, ұзын-
сонар жалықтыратын теңеулерге бой алдыр-
май, жеңіл иірімдермен толық баяндайды.  

Ұлтжанды азамат ұлтымыздың әлем дегі 
уәкілдерімен кездесіп, сырласты. Mр қиыр-
дағы халқымыздың тіршілігі мен �мірлік 
ұста нымдарын зерделеді. Дүниежүзі қазақта-
ры  қауымдастығының мүшесі ,  Атырау 
облысындағы басшысы ретінде Ресейдің 
бес облысы Қалмақ республикасындағы 

Ортақ құндылық, бірақ менің еңбегімнен 
алғанын ескертуге жарамағандығын түсінбедім, 
– деп риясыз пейілмен жауап берген. 

Ол �зінің ықыласпен зерделеп жүрген 
тақырыбына ортақтасқан жанға таршылық 
жасамайтын. Қолындағы бар ақпаратпен 
б�лісіп, басқаның да шабытын шыңдағанының 
талай рет куәсі болдым. Ол ұлыларымызды 
дәріптеу арқылы �з атын шығаруға ұмтылмай, 
еңбегі арқылы �ткен даналарымыздың мерейін 
к�теріп, халқына таныстыруды мақсат тұтты. 
«3зіме болған �згеге де болсын» деп тұратын, 
іштарлықпен қызғанатын емес, кеңдікпен 
қызығатын жан екенін айғақтамай түсінесің. 
Ондай шарапатын к�ргендердің бірімін. Да-
мылсыз ізденіс пен қажырлы еңбегі ескерусіз 
қалмады. Оның қарымды еңбегі к�птеген 
марапаттармен атап �тілгенін де айта кетейік. 
Солардың кейбіріне ғана тоқталсақ, ол 
Н.Жант�рин, Х.Доспанова атындағы медальдің, 
«Үздік �лкетанушы» т�сбелгісінің, «Құрмет» 
ордені және �зге де мәртебелі марапаттардың 
иесі. Сонымен қатар Қазақстан Журнали-
стер одағы сыйлығының  лауреаты, Махамбет 
атындағы сыйлықтың иегері, Қазақстанның 
Құрметті журналисі, Ақпарат саласының үздігі, 
Қазақстан Жазушылар мен Журналистер 
одақтарының мүшесі. 

Mр марапат пен атақтың астарлы баянда-
ры бар. Ең бастысы қай-қайсы да ұйқысыз 
�ткізген түндердің, тер т�ккен ерен еңбектің 
нәтижесінде берілген дүниелер болатын. 
«Жақсы әйел – ырыс» демекші, жан-жары На-
зира азаматының күйін келтірді, бабын тапты. 
Алған асуына, тындырған ісіне бірге қуанды. 
Жақсы жандармен үйірлесуге жағдай жасады. 
Мазасыз күндердің, ұйқысыз түндердің жүгін 
бірге к�терді.  Mке атандырып, сәбидің балғын 
иісіне құмарын қандырып Жаннұр сынды ұл, 
Mсел, Айнұр есімді қыздарын дүниеге әкелді. 
Олар да жетіліп, �з еңбегімен �мір-�зенінде 
еркін жүзіп келеді. 

***
Академик-жазушы 3тепберген Mлімгереев 

«Білгенім тоғыз, білмегенім тоқсан тоғыз» деп 
жасы 70-ке келсе де ізденуден жаңылмауда. 
Шежірелі елдердің, ірі қалалардың мұра ғатында 
болып зерттеу жүргізбесе де ұлан-ғайыр даладағы 
бабалардың қорымын ерінбей-талмай жаяу 
аралап жүріп �зіне белгілі тәсілмен зерделеуді 
тоқтатқан жоқ. Лайым, ұлт руханиятына жасаған 
игілікті әрі сүбелі еңбектері қазақ дейтін қалың 
елдің келешегі жарқын болуына қызмет ете 
берсін деп тілейміз. 

Iмірзақ ҚАЖЫМҒАЛИЕВ,
Халықаралық «Алаш»  

сыйлығының лауреаты

Құрманғазы ауданы
Атырау облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лымдардың еңбек ұжымдары қазақ халқының даңқты балуа-
ны, әлем чемпионы, Сеул олимпиадасының күміс жүлдегері 
Дәулет Тұрлыхановқа аяулы анасы 

Мәрзия АЙТБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл 
айтады. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басы-
лым дардың еңбек ұжымдары к�рнекті журналист Нұртілеу 
Иманғалиұлына аяулы жеңгесі 

Мәйкеш ДҮЙСЕБАЙҚЫЗЫНЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, 
к�ңіл айтады.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының 
ұжымы институттың кіші ғылыми қызметкері Бисенғали 
Ақмарал Зейнол-Ғабиденқызына жұбайы 

ҚАЙРАТТЫҢ 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына, туған-
туыстарына және институттың бас ғылыми қызметкері, 
профессор Манкеева Жамал Айтқалиқызына  қайғыра к�ңіл 
айтамыз. 

ҰЛЫ ДАЛА 
МҰРАГЕРЛЕРІ

Жуырда «Ғылыми зерттеулерді қолдау қоры» жеке 
қорының «Ұлы Дала мұрагерлері» атты экспеди-
циясы ұйымдастырылды. Экспедиция құрамында 
өлкетанушылар, суретші, Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі Бекжан Жұмабаев, қазақ ұлттық музыкалық 
аспаптарын жасау шебері Жанпейіл Сейтақов, Саратов 
қаласының тұрғыны, «Легкий казахский» кітабының 
авторы Артур Нұрмұхамбет болды. Сапар барысында 
зерттеушілер Ресей Федерациясының Астрахань, Пяти-
горск, Ялта, Бахчисарай қалаларына барып, Қазақстан 
тарихында орын алған Бөкей (Ішкі) Орда тарихына 
қатысты деректерді түгендеп, тарихи маңызы бар көптеген 
материал жинап қайтты. 

Экспедицияға тарих магистрі, �лкетанушы  Айболат 
Құрымбаев басшылық етті. Оның айтуынша, Жәңгір 
ханның балалық шағы �ткен губернатор Степан 
Андреевский дің үйін Астрахань қаласынан іздеп та-
уып, үйді суретке түсіріп алған. Бұл үйде Жәңгір хан 
тәрбиеленді деген дерек алғаш рет жарияланып отыр. 
Астархань қаласының ғалымдары мен тарихшылары 
осы үйде Жәңгір хан еуропаша тәрбиеленіп, білім 
алды, бірнеше тілді меңгерді деген болжамды жоққа 
шығармайды. Сондықтан нақ осы мәселе алдағы 
уақытта архив құжаттарымен дәлелденбек. 

– Б�кей сұлтаны �зінің дипломатиялық шеберлігімен 
Еділ мен Жайық арасындағы жерді алып, кең жайлады. 
Сол �ңірде алғашқы қазақ мектептері, ауруханалар, 
баспахана және �зге де алғашқы нысандар ашылды. 
Б�кей қайтыс болғаннан кейін таққа Жәңгір отырады. 
Ел аузындағы әңгіме бойынша, 1840 жылы Фатима 
ханша ауырып, оны емдету үшін Пятигорск қаласына 
барады. Сонда Пятигорсктағы генералдың жесірі Ека-
терина Мерлинидің үйіне тоқтаған. Сол үйді таптық, ол 
үй ж�нінде мәлімет Қазақстан тарихында бұған дейін 
жарияланбаған. Қазір ол үй тарихи ғимарат санатында, 
�йткені онда тарихта ізі қалған тұлғалар А.Пушкин, 
М.Лермонтов болған. Фатима мен Е.Мерлинидің 
жазысқан хаттары архивтің мұрағаттарында сақтаулы, 
– деді экспедиция басшысы Айболат Құрымбаев.

Зерттеушілер сол хаттарды Пятигорск музейіне 
табыс етіп, музейден �зімізге қажетті тың мәліметтер 
алған. Екатерина Мерлини �зінің қарауындағы  Семен 
есімді орыс баласын Жәңгір ханның отбасына сыйға 
тартқан екен. Ол баланың кейінгі тағдыры белгісіз. Бұл 
үйге тоқтаған адамдардың тізімі тіркеліп отырған, бірақ 
зерттеу барысында ондай құжат табылмаған. Аталған 
құжат Ставрополь қаласындағы немесе Грузиядағы 
мемлекеттік архивте болуы мүмкін екенін айтады 
зерттеушілер. 

Сонымен қатар зерттеушілер Жәңгір ханның 
тікелей ұрпағы мен сарғайған тарихи фотоға қатысты 
деректерді де тауып қайтқан. Жәңгір ханның тікелей 
ұрпағының тағдыры белгісіз. 1909 жылы Ғұбайдолла, 
1914 жылы Ахметкерей дүниеден озады, екеуі де 
Ялтаның қасындағы ауылдағы мұсылмандар бейітіне 
жерленген. Алайда ол жерге қазір үй салынып кеткен. 
1919 жылы Зугра қайтыс болады. 

– Сол Ялтадағы готика стилінде салынған үйдің 
жоғары тұсында б�кейліктердің, екі терезе арасында 
т�ре таңбасының сақталғаны анық к�рінеді. Кеңес 
одағы тұсында оны білсе, кетіріп тастайтын еді, шама-
сы оны декордың бір түрі деп қабылдаса керек. Тарихи 
құжат болмаған жағдайда бұл үйде Шыңғыс ханның 
ұрпағы тұрғанын осы таңба арқылы білуге болады. Осы 
үйдің алдында тақия киген Ахметкерейдің бір кісілермен 
шай ішіп отырған суретін Қазаннан алдырдық. Үйдің 
ағаш есік-терезесі сол уақыттардағыдай сақталған. Бұл 
фото алғаш рет жарияланып отыр, – деді А. Құрымбаев. 

Сондай-ақ зерттеушілер Бақшасарай қаласындағы 
(Бахчисарай) орналасқан музейден Б�кей хан мен 
Жәңгір ханның таққа отырғанда сыйға тартылған 
қылыштарын (Орал қаласының Хан тоғайында табыс 
етілген болу керек) тапқан. Сонымен қатар тарихи 
құжаттар, фотосуреттер мен кітаптарды елге әкелген. 
Бүгінде экспедиция нәтижесі бойынша кітапша 
әзірленуде. 

Гүлбаршын �ЖІГЕРЕЕВА
Батыс Қазақстан облысы

САПАР



9№25 (1490)
20 – 26 маусым

2019 жыл
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(Басы 1-бетте)

Біздің институттың тарих факультетінде 
кезінде менен бұрындау оқыған, бірақ 
�міріміз осында қатар �ткен, алыстан сый-
ласатын екі қыз бар еді. Екеуі де ұжымында 
жұғымды болған жоқ. Бірі Толыбековке 
барғыш, с�з тасығыш болды да, екіншісі 
тұйық жүрсе де �з ортасына сыймады. 
Алдыңғысы – мені ректор қою туралы 
әңгіме шыққанда: «Толыбеков отырған 
креслоға Серік қалай отырар екен» деп күлкі 
қылған деп естігем. Алайда оған мән бергем 
жоқ. Осы екі қыз зейнет жасына жеткен 
кезде факультет адамдары с�з шығарып, 
оларды келесі кезекте қайта сайламаудың 
жолын іздеді. Мен мұны сырттан бақылап 
жүрдім. Бір күні соның бірі маған келіп, осы 
жағдайды айтты. Жасып қалыпты. Маған 
бірге �скендігін салық етіп, күйеуі �ліп, 
тұрмыс салмағы �зіне түскендігін мұңайып 
отырып әңгімеледі. Бір рет қайта сайлауға 
жіберуді �тінді. «Мен жалғыз шешетін 
нәрсе емес қой, ректормен, факультеттің 
жігіттерімен ақылдасып к�рейін» деп 
шығарып салдым. Алдыма келген адамның 
�тінішін қанағаттандыру керек болар деп, 
факультеттің деканы мен беделді, айтқан 
с�зі �тетін бір кафедраның бастығын 
шақырдым. – Мына апаларыңды не істейін 
деп отырсыңдар? Қайта сайлау мерзімі келді 
ғой, – деймін. – Қайта сайламаймыз, осы 
жылы құтыламыз, шаршатты ғой бізді, – 
дейді  олар.  Мен екеуін үгіттедім.  – 
Қайтесіңдер жесір әйелмен алысып. Жасы 
келді. 3зі жуасып қалыпты. Бала-шаға 
асырап отыр ғой, күйеуі де жоқ. Қайта 
сайлауға жіберіңдер. Реніштеріңді ашық, 
бетіне басып отырып айтыңдар. Содан соң 
джентельмендік жасап дауыс беріңдер, – 
дедім. Олар ойласып жауап беруге кетті. 
Ертеңіне «Соңғы айтқаныңыз болсын. 
Барлық істегенін бетін жыртып айтамыз да, 
дауыс береміз. Қайта сайлайық» десті. Мен 
әйелді шақырып, факультет жігіттерінің 
реніші барын айттым. «Егер сынап айтып 
жатса, шыда, ұрыс шығарма, үндемей 
құтыл. Дауыс береді, қайта сайлайды»  
дедім. Рақмет айтып ол кетті. Жаздың бас 
кезі, �зім демалысқа кетпекші болып жүр 
едім. Бұл әңгімені ректорға, Фридманға 
айтып, демалысқа кеттім. Факультеттің 
Ғылыми кеңесіне Құлжабай мен Фридман 
екеуі де барыпты. Жігіттер айтқанын істеп, 
әлгі  әйелдің бетін жыртып, барлық 
істегендерін айтыпты да, бірауыздан дауыс 
беріп, қайта сайлапты. Қайтып келген соң 
факультет басшылары да, әлгі әйел де келіп 
айтты. Бірде кезінде еврейлерге сенімсіздік 
к�рсетілген тұста қазақ университетінен 
қуылған Александр Жовтисті Орталық ко-
митет бізге жіберді. Ол орыс әдебиеті кафе-
драсына профессор болып сайлауға түсуге 
тиіс болды. Фридман оны ертіп маған келді. 
М е н :  « Қ а р с ы л ы ғ ы м  ж о қ .  Б а й қ а у ғ а 
құжаттарыңды бер де, сайлауға түс» дедім. 
3зім Ғылыми кеңесте бола алмайтынымды, 
демалысқа кететінімді айттым. Бұл да жаз 
кезі болатын. Ректор �зі әдетте студенттерді 
қабылдаудан кейін баратын да, демалысқа 
мені ертерек жіберіп алатын. Жовтис: «Сіз 
болмасаңыз, сайлауға түспеймін. Сіздің 
қолдауыңыз да, даусыңыз да керек» деп 
ашық айтты. Бұрыннан таныстығы бола-
тын,  б ірге  Рига  теңіз  жағалауында 
демалғанымыз да бар. Соны пайдаланып әрі 
Фридман – менің әріптесім, сол ертіп кеп 
тұрғанын малданып батыл с�йлесті. 
 Ф р и д м а н :  « О н д а  с а й л а у д ы  к ү з г е 
қалдырайық» деді. Мен қарсы болмадым. 
Екі-үш ай күтті  де,  күзде аман-есен 
байқаудан �тті. Менің қолдауым болған соң 
Ғылыми кеңес те оған сенім к�рсетті. Ин-
ститут қызметкерлерімен сіңісіп істеген 
мұндайлар бірсыпыра. Жігіттердің қай-
қайсысы болса да ынтымақтан шыққан 
емес. Айтқанды екі етпейтін. Тек нұсқау 
бермей, дікілдемей, келісіп, түсінісіп 
істессең болғаны. Ол тұстағы ҚазПИ-де 
мұндай азаматтар мол еді. Факультет пен 
к а ф е д р а  б а с ш ы л а р ы  д а ,  қ а т а р д а ғ ы 
мұғалімдер де к�п. Қайран ҚазПИ жігіттері-
ай! Солармен қызметтес болған күндерімді 
сағынам. 1977 жылы мен Қазақстан педа-
гогтары қоғамы деп аталатын қоғамдық 
ұйымға басшы боп сайландым. Содан 3-4 
жыл бұрын жастар мен балалар арасындағы 
оқу-тәрбие жұмысын жақсартуға к�мектесу 
мақсатымен құрылған бұл қоғам одақтық 
республикалардың бәрінде ұйымдасқан. 
Қоғамның алғашқы басшысы Мәлік 
Ғабдуллин болған. Мәлік қайтыс болғаннан 
кейін, тұрақты қызметкерлері (республика-
да екі-ақ адам, облыстарда ешкім болмай-
тын) аз қоғам жұмысы берекесіздене баста-
ды. Оқу министрлігі басшылығы мен 
Орталық комитеттің ғылым және оқу орын-
дары б�лімінің адамдары қоғамдық ұйым 
жұмысын жүргізетін бір беделді адам іздеп, 
о н ы ң  ү с т і н е  М ә л і к  с и я қ т ы  К С Р О 
Педагогикалық ғылымдар академиясының 
мүшесі болса деп ұйғарыпты. Осы мақсатпен 
мені айналдырды, мен к�нбедім. 1974 жылы 
ҚазПИ-ге ұсынып барып, тәлкек еткеннен 
кейін менің Орталық комитетке де, 
министрлікке де сенімім жоғалған. Содан 
ешқайсысының есігін ашпағам. Мені сол 
кезде министр болып келген Қ.Балахметов 
те, Орталық комитет б�лімі меңгерушісінің 
орынбасары С.Яренская да шақырды, бар-
мадым. Телефонмен айтқан ұсыныстарын 
қабылдамадым. Солардан кейін Орталық 
комитеттің б�лім меңгерушісі Санжар 
 Жандосов �зі телефон соғып, келіп кетуімді 
сұрады. Мен: – Жай ма? – дедім. Ол айта 
қоймады. – Ақылдасатын шаруа бар. 
К�птен к�ріспедік, амандық-саулық 
білісейік, – деді күліп Санжар. Бұрыннан 
б і л е м .  А т а қ т ы  р е в о л ю ц и о н е р  О р а з 
Жандосовтың баласы. Mкесі ұсталған соң 
жер ауып, жетімдік к�ріп �скен, қарапайым, 
чиновниктігі жоқ жігіт. Mкесі ақталған соң 
партия жұмысына қатыса бастаған. – Ба-
райын, бірақ педагогикалық қоғам жайында 
болса, оған бармаймын. Орталық коми-
теттің ұсынған қызметіне рақмет, – дедім 
сіресіп. Санжар күліп: – Келсейші, с�й-
лесейік, – деді. Санжармен оны-мұны ай-

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік

 сыйлықтың лауреаты

Осындай әңгімелермен ұзақ отырғаннан 
кейін ғана ол мені қоғамға баруға үгіттей 
бастады. – Одақтас республикаларда �зің 
с и я қ т ы  П е д а к а д е м и я н ы ң  м ү ш е л е р і 
басқарып отыр. Қоғам жұмысын жақсартуға, 
үлкен қоғамдық ұйымға айналдыруға бола-
ды. Үкіметтен ақша сұрап жатқан жоқпыз. 
Қоғамның �з қаражаты �зіне жетеді, – деді. 
Мен к�ндім. Санжардың дипломатиясына, 
адамгершілігіне, әңгімені бірден бастамай, 
ұзақ с�йлесіп барып, аяғын ғана соған 
тірегеніне риза болып, соның к�ңілі үшін 
к�ндім. Ертеңіне ол оқу министрлігінің за-
лына қоғам басқармасының мүшелерін 
жинап, мені сайлатты. Педагогикалық 
қоғам жұмысымен таныстым. Екі-ақ штаты 
бар екен. Бірі – басқарма т�рағасының 
орынбасары, екіншісі – бухгалтері. Оның 
қаражаты екі саладан құралады. Бірі – 
қоғамның ұжымдық мүшелері. Мектеп, 
бала тәрбиесі ,  оқу-ағарту саласына 
ыждағатты ұйымдар қоғамға мүше боп �тіп, 
к�п ақша аударады екен. Қоғамның әр 
 облыста, ауданда, мектептер мен оқу 
б�лімдері қасында ақша жинап, мүше тарта-
тын �кілдері бар екен. Олардың жұмыс 
істеуі де әртүрлі... Ойлана келе қоғам 
жұмысын к�теруге кірістік. Алдымен, қоғам 
мүшелерін к�бейтуді қолға алдық. Mсіресе, 
ұжымдық мүшелерді к�бірек тартуға 
тырыстық. Олар ақшаны мол т�лейді. Ұжым 
мүшелерінің бәрінің балалары бар, олардың 
басшыларын к�ндірсе болғаны. Осыны ай-
тып, облыстық оқу б�лімдері мен облыстық 
партия комитеттеріне �тініш жасадық. 3з 
�кілдерімізді жектік. Үкімет ақша т�леп 
жатқан жоқ, �з ақшамыздың есебінен штат-
ты к�бейту, облыстарда қызмет істейтін 
штаттағы адамдарды қабылдау жағын 
ойластырдық. Бұл бір қиын шаруа екен. 
Қаржы министрлігі штат к�бейтуге к�не 
бермейді. 3з ақшаңды есептеп жұмсауға 
итермелейді. Соны ескере отырып, таныс 
адамдар арқылы қимылдауға тура келді. Mр 
облысқа екі адамнан (19 облыс үшін 38 
адам), Орталық кеңес аппаратына 5 адам – 
барлығы 43 адамның штаттық кестесін жа-
сап, Министрлер Кеңесінің т�рағасы 
Бәйкен Mшімовке бардым. Бәйекеңді 
бұрыннан білем. Бірақ жай телефонды 
к�тере бермейді, Қ.Балахметовке барып 
отырып, рұқсат сұрап, соның тікелей 
с�йлесетін телефонымен хабарластым. Ол 
кісі бірден қабылдады. Бәйекең қағазды 
қарап, «ақша �здеріңдікі ғой» деп сұрады. 
Сосын Қаржы министріне бұрыштама 
соқты. Қаржы министрі Рымбек Байсейітов 
те білетін адамым. Бәйекең бұрыштамасы 
біреудің қолына түсіп, теріс шешім алып 
кетпес үшін, оның да алдын алу керек бол-
ды. Алдыңғы жолмен оған да телефон 
соқтым. – Келе ғой, Серікжан, – деді ол да. 
Бәйекеңе берген қағаздың бір данасын ала 
барғам. Ана қағаз әлі келіп түсе қоймаған 
екен. 3зім апарған қағазды тастап, оның 
келісімін алып кеттім. Аз күнде сұраған 
штатымыз бекід і .  Сосын облыстық 
ұйымдарды құрып, қолынан іс келетін-
дермен шұғылдандық. Қысқасы Педаго-
гикалық қоғам ел есептесетін үлкен ұйымға 
айналды. Республикада �ткен мұғалімдер 
съезінде президиумда отырып, с�з с�йледім. 
Мәскеуде �ткен одақтық мұғалімдер съезіне 
қатыстым. Съезд күндерінде марапатталған-
дардың ішінде Еңбек Қызыл Ту орденін 
алдым. Бірқатар республикалар (Ресей, 
Грузия, Литва, 3збекстан, Mзербайжан) 
қоғамдарының съездеріне қонақ боп бар-
дым. Ол кезде КСРО оқу министрлігі 
мезгіл-мезгіл педагогикалық оқулар 
�ткізетін. Оның қорытынды мәжілістері 
кейде Мәскеуде, кейде республика астана-
ларында �тетін. Оларға одақтық министр-

әңгіме жоғарыға жетіп, тексеріп оқу 
министрлігі бәрімізді коллегияға шақырды. 
Факультет деканы В.Власюкті орнынан 
алуды, оқу жұмысын басқаратын маған 
с � г і с  б е р у д і  б е л г і л е п т і .  К о л л е г и я 
қаулысының жобасымен таныстық. Ақталу 
да қиын. Бірақ сылтау етерлік саңылаулар 
бар екен. Баланың топқа қосылмай �з 
бетімен кетуі және оның практикаға бара-
тын балалардың тізімінде болмай шығуы 
бізге сылтау болды. Бәрі бізді кінәлап 
с�йлеп болғаннан кейін, мен с�з алып, шын 
жағдайды айттым – факультеттің оқу-
тәрбие жұмысындағы орнын, деканның 
атқарып жүрген орасан ұйымдастырушылық 
қызметін тілге тиек еттім. «Адамды жазалау-
ды мақсат тұтпау керек, болған істің 
жағдайын егжей-тегжей тексеру қажет» деп 
Власюкті ақтай с�йледім. 3зім ж�нінде 
ештеңе айтқам жоқ. Елдің бәрі үндемей 
қалды. Министр Қажыахмет Балахметов те 
т�мен қарап ойланып отырғанын байқадым. 
Бір кезде ол басын к�теріп жинақтады да, 
бізге ұсынылған жазалау шараларын қабыл-
дамай тынын айтты. Власюкке с�гіс беріп, 
орнында қалдырды. Мен ж�нінде с�з 
болған жоқ. Рақмет Қажекеңе, с�з тыңдай, 
түсіне білгені үшін, мені сыйлағаны үшін! 
Коллегиядан шығып бара жатқанда Власюк 
маған бұрылып: – Серік Смайылович, 
қалай батыл с�йледіңіз. Батыр екенсіз ғой, 
– деді. 3зінше риза болғандығы шығар. 
3стіп жүргенде, Балахметов екеуміздің ара-
мыздан қара мысық жүгіріп �тті. Оқу 
министрінің жоғарғы мектеп ж�ніндегі 
орынбасары Лениншіл Рүстемов болатын. 
Ол Талдықорған пединститутында ректор, 
кейін Орталық Комитеттің ғылым және оқу 
орындары б�лім меңгерушісінің орынбаса-
ры болған, іскер, талантты жігіт еді. 
Менімен тікелей байланысып, к�п нәрсені 
б і р г е  ш е ш е т і н б і з .  Ж а ң а  а ш ы л а т ы н 
б�лімдердің оқу жоспарын ақылдасатын. 
Оның тұсында біраз институттарда фило-
логия мамандықтары ашылды. Таза қазақ 
филологиясын ашудың реті жоқ жерлерде 
«Орыс тілі мен әдебиеті», «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» етіп екі мамандықты біріктіріп, 
кейде оған қазақ мектептерінде орыс тілі 
мамандығын, орыс мектептерінде қазақ тілі 
мамандығын беру сияқты б�лімдерді 
қосатынбыз. Олардың оқу жоспарын 
жасауға да мені қатыстыратын. Сол 
 Ленин шіл бір күні кезекті әңгімеден соң бір 
кісінің аты-ж�нін айтып (ұмыттым) 
ҚазПИ-ге, орыс тілі кафедрасына қызметке 
орналастыруымды сұрады. «Қажекеңнің 
тапсырмасы еді» деді. Мен: «Ол кісіге хабар-
лас, маған келсін» дедім. Ертеңіне бір әйел 
келіп кірді. С�зге доғалдау, мінезі қырсық-
тау, адаммен с�йлесе білмейтін кісі сияқты 
к�рінді. Мен сыпайы с�йлесіп, «Кафедраға 
тапсырайын. Сабақ беріп к�ріңіз. Соның 
қ о р ы т ы н д ы с ы н а  қ а р а п ,  б а й қ а у д а н 
�ткізейік» дедім. Ол кезде жоғарғы мектепке 
қызметке орналас ты рудың жолы осы ғана, 
бұйрықпен �ткізу деген жоқ. Mлгі әйел 
сабақ беруден ат-тонын ала қашты. «Ойбай-
ау, істейтін қызметіңіздің �зі – сабақ беру 
ғой. Соны бір рет істеп к�ріңіз. Қорытын-
ды сын �зіміз шығарамыз. Байқаудан 
�ткізуге ұсынамыз» деймін. Түсінбейді, 
к�н бейді. Кетіп бара жатып, «Бәрібір мен 
сіздерге қызметке келемін» деп қорқытады. 
Mрі тілінің ұшын маған түйреп тигізеді. Мен 
Ленин шілге телефон соқтым. Болған оқи-
ғаны айттым. Ол Қажекеңе жеткізіпті. 
Қаже кең маған ренжіп қалғанын байқатады. 
Тағы: «Оған менің орным керек қой» деп 
қалады. Бұл әңгіме маған жетті. Оның шет 
жағасын бұрын да естіп жүргем. «Бір кезде 
ректорлыққа жібермеген Қонаев кейін 
мұны неге проректор қойғызды, біртіндеп 

ғана с�йлесіп, «Кеше сізді проректорлыққа 
ұсынған �здері еді, енді сізді жұмыстан 
 босатуды сұрап Орталық комитет мазалап 
жатыр. Сіздің үстіңізден түскен үлкен бір 
арыз бар дей ме, білмеймін, тіл алсаңыз, 
�зіңіз арыз беріп кеткеніңіз ж�н болар» деді. 
Мен бұл әңгіменің сырын бірден түсінбедім. 
Арыз! Қандай арыз? Мен �мірде біреудің ала 
жібін аттаған адам емеспін. Қызмет бабын 
пайдаланып та пайда к�ргем жоқ. Тіпті 
біреуден бірдеңе сұрап баруға да жоқпын. 
Солай тәрбиеленгем.  Mкем марқұм: 
«Қолыңнан келсе, тіленшілеп ешкімнің ал-
дына барма. «Сұраушының бір беті қара, 
бермеушінің екі беті қара», бермесе к�ңілің 
қалады. Сыпайы сыйластығыңнан айыры-
лып қаласың» дейтін. Осы мінезіме орай, 
Құдай Тағала жейтін нанымды жет кілікті 
қып берді. 3зім де, әйелім де ғылым докто-
рымыз, еңбекақымыз �зімізге молынан 
жетеді. Оның үстіне мен гонорар табам. 
Кейінгі жылдары Mлия да кітаптарын 
шығарып, қаламақы ала бастады. Осыны 
ойлап отырып, «Мен мән-жағдайды бар-
лайын, оған дейін арыз жазбаймын, егер 
асықсаңыздар, кінәмді к�рсетіп, бұйрық 
беріп босата беріңіздер» дедім. Бұрын �з 
адалдығыма сеніп, жан-жағыма қарап 
к�рмеппін. Енді қарасам, мені әр жақтан 
келіп, тексеріске ала бастапты. Бір күні 
институттың мен басқаратын оқу істерін 
тексеруге комиссия келді. Педагогикалық 
қоғамға да кісілер барыпты. «Жазушы» 
баспасының жігіттері шыққан кітаптарым 
мен алған гонорарларымды тексеріп 
жатқанын хабарлады. Институттың партко-
мы шақырып, маған 1970 жыл Жазушылар 
одағы берген саяжайдың б�ліну жағдайы 
мен заңдылығын дәлелдеп түсінік жазып 
беруімді сұрады. Мені айналдыра бастағаны 
түсінікті болды. Мәселенің мән-жайын 
түсіну үшін басшылыққа шығуға мәжбүр 
болдым. Алдымен Садуақас Темір бековке 
бардым. Мені бір кезде шақырып, Қонаев-
тың сәлемін айтып, проректор қойғызған 
сол еді, содан бері сыйлай қарай тын сияқты 
к�рінетін. Бастықтардың ыңғайына қарай 
иіле беретін номенкла тураның заманы ғой, 
мені Қонаев қойғыз ғаннан кейін, сірә, сол 
кісі дұрыс қарайды деп ойлайтын болуы 
керек. Осы түсінікпен жүріп, академияның 
бір сайлауында мені �ткізуді ұсынғанын, 
Қонаевпен келіскенін айтып қуантқаны да 
бар. Бірақ ол басқаша шешіліп кеткен. Ал 
бүгін барсам, бұрын ғыдай емес, тіпті 
салқындап қалыпты. С�зді мен бастадым: 
– Сәке, осы менің айналамда толған комис-
сия жұмыс істеп, менің қатысым бар 
жерлердің бәрін тексеріп жатқанға ұқсайды. 
Осы менен не іздеп жатырсыздар? Мен 
мейлінше таза адаммын. Ішкен-жегенім 
жоқ. Институтта жүріп не бір танысымды, 
туысымды жұмысқа орналастырып, 
біреуінің баласын түсіріп к�ргем жоқ. 3з 
күнк�рісім �зіме жетеді. Бір отбасында екі 
ғалымбыз. Табысымыз жақсы. Оның үстіне 
менің гонорарым да бар. Алған ақшама пар-
тия жарнасын толық т�леймін. 3мірімде 
қия басып, заң аттаған, тәртіп бұзатын 
шаруаға жақындаған адам емеспін. – Секе, 
сіздің ондай мінезіңізден менің де хабарым 
бар. Шынымды айтсам, �зіңіз арыз беріп, 

стырып, соған түсінік жазып беруді сұрады. 
Онда пәлендей дәлелді кінә жоқ екен. Жал-
пылама с�з. Менің проректорлыққа бару-
ымды Имашевпен байланыстырыпты. 
Имашевтің оған қатысы болмағанын 
Қонаевтан бастап бәрі біледі. Институтты 
�зі билеп-т�стейді әрі Педагогикалық 
қоғамды басқарады дейді. Кітаптарын 
қайта-қайта бастырып, бірнеше рет гонорар 
тапқан, бір жазғанын қайта бастырғанда да 
толық ставка алған, колхоздың алма 
бағынан саяжайға заңсыз жер алған. Үш рет 
заңсыз машина алған, т.б. Мен ертеңіне-ақ 
т ү с і н і к  ж а з ы п  а п а р ы п  б е р д і м . 
Проректорлыққа баруға, Педаго гикалық 
қоғам кеңесінің т�рағасы болуға Орталық 
комитеттің �зі құштар болғанын, ол жерлер-
де қызмет бабын пайдалан бағанымды жаз-
дым. Бір кітабымды, не кітапқа кірген 
мақалала рымды екінші қайтара бастырып, 
екі рет қаламақы алу фактісінің болмағанын, 
саяжайды Жазушылар одағының т�ралқа 
мүшесі болып жүріп алғанымды, бұл жерді 
одаққа Қонаев пен Бейсебаевтың (Минис-
трлер кеңесінің т�рағасы) �здері б�лгенін 
к�рсеттім. Үш рет машина алдым. Бірін – 
сауда министрі М.Иванов, екіншісін – Ми-
нистрлер кеңесі т�рағасының орынбасары 
С.Жиенбаев, үшіншісін Министрлер 
кеңесінің т�рағасы Б.Mшімов бергенін, 
институтқа б�ліп машина кезегінде 
тұрғандарға зияным тимегенін айттым. 
Осыны айтқанда, Темір беков: «Сіздің 
бастықтарды жағалап, үш рет машина сұрап 
алуыңыздың �зі заңсыз. Mрі қызмет бабын 
пайдаланғандық. Ел бір де машина ала ал-
май жүр» деп кінә лаған. Бірақ мен одан 
үлкен күнә тапқам жоқ. Mр ретте машинаны 
8-10 жыл мініп, айырбастағам. Ескі маши-
намды дүкен арқылы �ткізгем. Бірақ бұл 
арызды тексеру аяғына жетпей тоқтады. 
Түсінік те керек болмай қалды. Бәрі менің 
�з  еркіммен кетуіммен байланысты 
шешілді. Мәселенің анық-қанығы кейін 
Қонаев қызметінен кеткен кезде ашылды. 
Бәрі Бекежановтың ұйымдас тыруымен 
болған нәрсе боп шықты. Оның �зі ұйым-
дас тырған арызға Қонаевқа «Қызметі нен 
босатылсын» деген бұрыштама қойдырып, 
Қазыбаевқа да, Темірбековке де тікелей 
нұсқау бергені белгілі болды. Балахметовтің 
айтуымен мен арыз жаза қоймаған соң,  
қызметімнен бір нәрсе табу үшін жаппай 
тексеріс жүргізе бастаған. Темірбеков пен 
Қазыбаевқа баруымнан кейін бәрі де 
тоқтады. Мен демалысыма кеттім. Кетерде 
б о л ғ а н  ж а й д ы  р е к т о р ы м  Қ ұ л ж а б а й 
Қасымовқа айттым. Ол да хабары бар адам 
сияқты к�рінді. Бекежановпен жерлес бола-
тын. Сол жылдың бас кезінде қыста  
Мұхамеджан Қаратаевпен бірге «Алматы» 
шипажайында демалып жаттым. Екеуміз де 
жалғызбыз. Бірге қыдырамыз. Жатын 
б�лмелеріміз да қатар. Бір күні кешкі шай-
дан кейін вестюбльде диванда әңгімелесіп 
отыр едік, бір ақын жігіт келді. Танимыз. 
Амандастық. Содан соң Мұхаңда шаруасы 
барын айтып, оны б�лмесіне алып кетті. 
Кейін  б ілдім,  к ітабы шығып,  соны 
Мемлекеттік сыйлыққа ұсынудың қамында 
жүр екен. Кітабына Ғабит Мүсірепов 
алғыс�з жазыпты. Мұхаңа газетке рецензия 

жаздыруды с�йлескен. Шынын айтқанда, 
мұның екеуі де ештеңе жазбаған. Қол 
қойған. Мұхаң дайын рецензияға қол 
қойғанын �зі айтты. Оның әкеп берген 
кітабын к�рсетті. Менің к�ңіліме келгені – 
Мұхаң мүше болып саналатын Мемлекеттік 
сыйлық комиссиясына мен де мүшемін. Ол 
неге маған да бір кітабын беріп, алдай сал-
майды деген ой болды. К�рейін әуселесін, 
менсіз �тіп к�рсін! Мемлекеттік сыйлық 
комиссиясы ның отырысына жиналғанда, 
менің бұл �кпем әлі де тарамаған еді. Оны 
мен мен сінбеу, к�зге ілмеу деп ұқтым. Ғабит 
пен Мұхамед жанға арқа сүйеген ақынның 
�рк� кіректігі намысыма тиді. Содан сол 
ақын ның кандидатурасы талқыланған кезде 
бірінші боп с�йлеп, қарсы шықтым. Қарсы 
болуға сылтау да жеткілікті еді. Жастардың, 
әсіресе, ақындардың ішіп, әрнәрсеге 
ұрынып жүретін әдеті ғой. Сол ақын да ішіп 
келіп, �зінің �гей қызына қол салып, 
ұсталып сотталған, партиядан, Жазушылар 
одағынан шыққан. Бір-екі жылдан кейін 
қайтып келген оны жұрт ақталып келдіге 
жорыды. Жазушылар одағы мүшелікке 
алды. Партиялығы қалпына келді. Арнаулы 
жобамен салғызып, үлкен басшылық б�лген 
үйден т�рт б�лмелі үй алды, «Волга» маши-
насын мінді. Ақынның Бекежановтың туы-
сы екендігі, оның «ақталуын» соның 
ұйымдастырғаны, бәрі де заңсыз жасалғаны 
Бекежанов ұсталған кезде газеттерде жазыл-
ды. Тіпті ол босап келсе де, сотталған, 
лагерьдегі адамдардың тізімінде саналған. 
Ол кезде бұл жағдайларды біз білмейміз. 
Бірақ мен оның елдің бәрі білетін сотталуы 
жағдайын тілге тиек еттім. Соның алдында 
ғана Л.Брежнев Мемлекеттік сыйлықтардың 
саяси беті анық емес, моральдық бейнесі кір 
адамдарға берілетінін сынап айтқанын 
естігем. Ол әңгімені бір с�йлесіп отырғанда 
С.Имашев айтқан. Осыны еске сала оты-
рып, мен: «Осы ақынға қалай сыйлық 
береміз? Ол қанша рет ақталса да, партияға, 
Жазушылар одағына кірсе де, оның істеген 
ісі �мірбаянының қара дағы болып қалмай 
ма?» деп с�йлеп, соны қолдаған екі ағама 
(Ғабит пен Мұхамеджанға) тиістім. «Не 
беттеріңізбен ұялмай қолдайсыздар?» деп 
екеуіне тікелей сұрақ қойдым. Менің 
дәлелді с�зіме ешкім дау айта алмады. Екі 
қолдаушысы да үндемей қалды. Кейін екеуі 
де оған дауыс берген жоқ. Бірауыздан ақын 
тіз імнен шығып қалды.  Осы әңгіме 
Бекежановқа жетіп, ақын екеуі менен кек 
алуды ұйымдастырғаны �зінен-�зі түсінікті. 
Арыз жазуға кімдерді тартып, қатыстырғаны 
да бүгін маған белгілі. С�йтіп, менің намыс 
қуған адал с�зім �з пайдама шыққан жоқ. 
Бірақ оған �кінген де емеспін. Адалдығың, 
шыншылдығың үшін күйсең, оған неге 
�кінесің! Қолмен істегенді иықпен к�теру 
керек. Сол жылы мен �зім қатысып жүрген 
қоғамдық қызметтердің бәрінен де тазар-
дым. Жазушылар одағында қоғамдық 
негіздегі хатшы едім. Сол жылғы съезде 
о д а н  б о с а д ы м .  Ж а з у ш ы л а р  с ъ е з і н е 
делегаттардың тізімінде бар едім – съезд 
кезінде одан да түстім, бірақ съезге 
қатыстым. Оған бұрын сайланған орталық 
тексеру комиссиясының мүшесі ретінде 
шақырды. Камал Смаилов барып, ондағы 
съезде бұл тізімнен де шығартып, Орталық 
сын кеңесінен де босатып қайтты. Оқу 
министрлігі Тіл мен әдебиет саласындағы 
оқу-әдістемелік кеңестің т�рағалығынан, 
« Қ а з а қ с т а н  м е к т е б і »  ж у р н а л ы н ы ң 
редакциялық коллегиясының мүшелігінен 
босатты. Осыдан кейін Педагогикалық 
қоғамның жұмысынан �з еркіммен бас 
тарттым. Кезектегі съезге дайындық жүріп 
жатыр еді, оған араласпадым, съезге де бар-
мадым. С�йтіп, одан да кеттім. Бірақ кафе-
драдан кетіру ешкімнің ойына келген жоқ. 
Бұрынғыша кафедра меңгерушісі болып 
қызметімді  жалғастырдым.  Кезінде 
солардың бәрі  партияның, Орталық 
к о м и т е т т і ң  а т ы м е н  ж а с а л д ы  ғ о й . 
Мансапқорлар партияның атын пайдала-
нып, қара басының қамын күйттеді, 
айтқанымен жүрмегені үшін таза, адал 
адамдарды қудалады. Мұндай жағдайдың 
қайда алып бара жатқаны жұмбақ еді. Менің 
проректорлықпен бірге барлық қоғамдық 
міндеттерден тазарғанда да ренішсіз 
кеткенім осы жағдайларды түсінгендіктен 
болатын. Негізгі қызметім – кафедрам, 
ұстаздық, ғылымдағы еңбегім қолымда, �з 
еркімде. Бала-шағам аман. Оның үстіне 
Mлиям намысы үшін тырысып, ерлікке 
қайрайды. 3зі де ғылым жолына беріле 
еңбек жасады. С�йтіп, �з ғылымының 
к�рнекті �кілі қатарына к�терілді. Қазір ол 
– Қазақстан Ұлттық ғылым академиясының, 
«Экология» халықтық академиясының, 
Жоғарғы мектеп Ғылым академиясының 
академигі.  Үлкен балам Нұр Мәскеу 
университетін бітіріп, аспирантурада қалды. 
Қ а з і р  ғ ы л ы м  д о к т о р ы ,  п р о ф е с с о р , 
 Мәс кеудің белгілі шығыстанушы, философ-
тарының бірі. Халықаралық жоғарғы мек-
теп Ғылым академиясының, Ресейдің 
әлеуметтік ғылымдар академиясының 
академигі. Бұлар менің отбасымның рухын 
к�теріп, �з қатарымдағы орынға орнықты 
о т ы р ғ а н ы м ы з д ы ң  б е л г і с і н д е й  е д і . 
Сондықтан әкімшілік жүйенің зорлық-
зомбылығынан жасымай �ттік. 1987 жылы 
алпысқа толғанда сол тұста ауысқан жаңа 
б а с ш ы л ы қ т ы ң  ұ с ы н у ы м е н  а р н а у л ы 
қаулымен «Халықтар достығы» орденін ал-
дым. Қазақ КСР Министрлер Кеңесінің 
т � р а ғ а с ы  Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в  т ы ң 
қабылдауында болдым.  Жазушылар 
одағында �ткен бір кездесуде қабылдауын 
�тініп хат беріп едім, ол кісі тез қабылдап, 
менің аты-ж�нім таныс екенін, қазақ 
мектебінде менің оқулығыммен оқығанын 
айтып, к�ңілімді к�терді. Адам к�ңілі аз 
нәрседен пәс тартады, кішкентай дүниеден 
к�теріліп қалады. Соның бәрінде тек 
еңбегіңе сүйенесің. Жас кезімде оқулыққа 
автор болуым, әдеби сынға араласуым менің 
есімімді кең таратты, газет-журнал, кітап 
оқитын адамдарға таныс етті .  Мені 
тіршіліктің қалтарысты �ткелдерінен де 
алып �ткен осы еңбегім мен �мірсүйгіштік 
рухым, адалдығым ғой деп ойлаймын.

тысып ұзақ отырдық. Ол бірден айтпады. 
Уақыттың, заманның тез �згеріп жатқанын, 
�зінің балалық шағы, к�рген ауыртпалық-
тары жайын біраз әңгімеледі. «Сендер біз 
к�ргенді к�рген жоқсыңдар ғой» деп, менің 
балалық шағым жайында сұрады. Орталық 
комитетте істеудің қиындығын еске алды. 
– Сенен несін жасырайын, бұл жерде демо-
кратия тіпті жоқ. Бәрі жоғарыда шешіледі. 
Біз солардың айтқанын іске асырып, қағаз-
дарын дайындаушымыз. Кейде ұсыныс тар 
айтқан боламыз, оның к�пшілігі қабыл-
данбайды. Сондықтан сен �кпелеме. Сенің 
�кпеңді мен түсінемін. Жеке басшы лар ға 
�кпелеп, партияға к�мектеспейміз бе? – 

ден бастап, республикалар министрлері – 
бәрі қатысатын. Солардың да біразына 
(Мәскеу, Украина, Армения) қатысуға 
мүмкіндік алдым. Қоғамдық ұйымдар 
жұмысы, негізінен, оның басында отырған 
адамдар қызметінің белсенділігімен �мір 
сүреді. Осылай ұйымдасып, оқу-ағарту 
жүйесінде үлкен жұмыс атқарып жатқан 
қоғам 1985 жылдан бастап, менің �з 
еркіммен кетуіме байланысты �мір сүруін 
әлсіретіп, 90-жылдардың басына қарай 
жұмысын тоқтатты. Ал менің қоғамнан �з 
еркіммен кетуім ҚазПИ-дегі проректорлық 
қызметімнен �з еркіммен кетуіммен тікелей 
байланысты шешілді. ҚазПИ-ге мен 1980 
жылдың күзінде проректор болып барып, 
1985 жылдың басына шейін істедім. 
Жұмысымыз жаман болған жоқ, институт 
абыройы да жоғары болды. Ректорлар орта-
сында жиі  боламын, проректор деп 
қарамайды, жасымды, атағымды сыйлай-
тын болар, бәрі де құрметпен қарайды. 
Кейде Құлжабай болмай қалған кезде рек-
торлар кеңесінде с�йлеймін. 3мірбек 
 Жолдасбековпен осы кеңесте танысып, 
кейін дос боп кеттік. Адам танитын, сыйлай 
білетін, жаны жомарт жігіт еді. Ол тіпті мен 
қатыспаған бір жиында осындай прорек-
торлар іздеп табу керектігін әңгіме етіпті. 
Жоғарғы және орта білім министрлігі де, 
оқу министрлігі де бізбен есептесетін. Бір 
жылы сурет-графика факультетінің бір 
студенті жазғы практика кезінде суға кетіп 
қайтыс болды. Шарын бойының табиғатын, 
ондағы құм тауларды суретке түсіруге тиіс 
екен. Бала �з тобынан бір күн бұрын кетіп, 
суға түскен де, толқын алып кеткен. Осы 

министр қойғысы кеп жүрген болар» деуші 
�секшілер Балахметовті айналдырып 
жүргенін естігем. Мен �сек-аяңға мән 
бермейтін, егер ондай шыға қалса, авторына 
тіке айтып басып тастауға тырысатын адам-
мын. Сондай �секке сеніп жүрген адамдарға 
ызам келеді. Оқу-ағарту жүйесін білетін, 
мәселені  байыппен қарап шешетін, 
кішіпейіл, сауатты, жақсы министр деп 
мақтап жүрген (осылай деп әр жерде айтып 
та жүрдім) Балахметовтің мына с�зі жаныма 
тиіп кетті. Мен �зіне тікелей барып айттым. 
«Кеше мені ректор қоям деп алдап, �з адам-
дарын тауып алғанда, ішінде болған сіздің 
қалай жаңа �секке сенетініңізге қайранмын. 
Анау әйел институтта қызмет істей алатын 
адам емес. Адаммен адамша с�йлесе алмай-
д ы .  О с ы н д а й  а д а м д а р д ы  қ а л а й 
тықпалайсыздар? Ол келіп маған айтқан 
д�рекі с�здері үшін кешірім сұрасын. 
Mйтпесе, мен оны ҚазПИ-дің маңынан 
жүргізбеймін. Проректор лықтан кетсем де, 
Ғылыми кеңес мүшелеріне с�зім �теді» 
дедім. Мен сыйласып, келісіп, әділдікпен 
мәселе шешуге келгенде, кіммен болса да 
істесе алатын адаммын. Демократтығым да 
жетеді. Ал біреу зорлық жасағысы келсе, 
күштесе, оған к�нбейтінім тағы бар. Осы 
жағын да ескерттім. Негізі адал жігіт қой, 
Қажыахмет үнсіз тыңдады да, қарсы дау 
айтқан жоқ. Мен бастырмалата с�йлеген 
соң, айтқан с�зін айтпадым деп танып та 
кете алмады. Mйел ж�нінде де шешімді 
ештеңе айтпады. Сонымен, сырттай 
түсініскендей болып, іштей дүрдараздау 
тарастық. 1984 жылдың аяқ кезінде бір күні 
мені Балахметов қайта шақыртты. Сыпайы 

проректорлықтан кетіңіз. Сонда бәрі басы-
лады. Мәселе сіздің қызметіңізге байланы-
сты болып отыр, – деді. – Ойбай-ау, 
проректорлыққа мен сұранып келгем жоқ. 
Қонаев айтты деп, қойғызған �зіңіз едіңіз. 
Бұл қызметке жабысып қалған ештеңем 
жоқ. Мені проректорлық к�термейді, қайта 
оны к�теріп жүрген – мен. Керек болса, 
бүгін де тастап кетуге әзірмін. Бұған ол 
қуанып кетті .  – Олай болса,  осыны 
Қазыбаевқа кіріп айтыңыз. Керек болса, 
қазір мен ол кісіге қосып берейін. Кәкімжан 
Қазыбаев – журналист жігіт. Сыпайы 
сыйластығымыз болатын. ҚазТАГ-та ди-
ректор болып жүріп, Орталық комитетке 
хатшылыққа ауысқан. Жиналыстарда бір-
екі рет к�ргем. Арнайы барған емеспін. 
Бастықтарды жағалап жүрмейтін басым 
шаруам болмаған соң, босқа мазалаудың 
ретін таппағам. Садуақас Кәкімжанның те-
лефонын алды да, трубканы маған ұстата 
салды. – Кәке, саламатсыз ба, мен Серік 
Қирабаев қой. Сізге бір-екі минутқа кіріп 
шықсам деп едім. – Қайда тұрсыз? – Осын-
да. – Онда, келе қойыңыз. Кәкімжанға да 
жоғарыдағы әңгімелерді  айттым.  – 
Мәселенің мән-жайын Садуақастан естідім. 
Егер шаруа менің қызметіме тіреліп тұрса, 
кетуге дайынмын. Сенің қызмет істегеніңді 
ұнатпай, айнала тексеріспен қоршап 
жатқанда, қандай береке болады? Тек алда 
кезекті демалысым бар еді, соны алып 
келіп, жаңа жылдан кейін кетейін, – дедім. 
О л  к е л і с т і .  –  С і з д і ң  а т а қ - д ә р е ж е , 
абыройыңыз жетеді. Осы бір �сек-аяңы 
к�п, абыройсыз қызметті қайтесіз, – деп 
жұбатқан болды. Тек мені арызбен таны-

ӘКІМШІЛІК
ЖҮЙЕНІҢ ӘЛЕМІ



10 №25 (1490)
20 – 26 маусым
2019 жыл

ANA TILIП Р О З А
– Әже! Әже!
Өне бойын билеген қорқыныштан 
бүкіл денесі діріл қаққан, өңінде 
қан-сөл жоқ, көзі шарасынан 
шығып кетердей болып құстай 
ұшып келіп шыңғыра құлаған 
 немере қызын көргенде Балжан 
әже әлденеден ішін тартып қалды.
– Не болды, жарығым? Неден 
шошындың?
Әсемгүлдің тілі байланып 
қалғандай. Қолдары ербеңдеп, 
жоғары қабатты көрсете береді. 
Қасқырдан қашып келіп енесінің 
бауырына тығылған көжектей әлі 
де қорқынышы сейіле қоймаған 
немересіне әжесі үрейлене қарады. 
Шайтанның шалығы тигендей 
көздері шапыраштанып, барып-
келіп алдында жатқан немере 
қыздың қосүрейлі түр-әлпеті адам 
шошырлық еді.
– Жаман түс көріп, шошынып 
қалғансың-ау, күнім. Біссімілда 
деші, біссімілда деші. Қорқып 
қалғансың ғой, тіліңді шығаршы, 
таңдайыңды басып жіберейін, – 
деп Балжан әже бәйек болды.
Осы кезде мың жылқы ай-
дап өткендей зәулім сарайды 
дүрліктіріп, төбеден жай түскендей 
шошытып, бүкіл отбасын бықсық 
ұйқыдан жұлып алған дабыра-
дан сең соққан балықтай мең-зең 
болып оянған ерлі-зайыптылар 
 Балжан апаның бөлмесіне ентігіп 
келіп кірген еді. Олар әлі де 
үрейден буынын бекіте алмай 
былқ-сылқ етіп жатқан Әсемгүлді 
көріп, зәрелері ұшты.
– Апа, Әсемгүлге не болған? – деуге 
Мәуленнің шамасы зорға келді.
Жұпар өне бойын игере алмай 
жерге сылқ етіп отыра кетті.

Сабырбек ОЛЖАБАЙ

ажалға бойұсынып, тағдыр-талайына 
к�ндіккелі жатқанында бір тылсым 
күш оны т�сектен жұлып алды. «Қаш! 
Құтыл мына жалмауыздардан!». Ол 
қол-аяғы жерге тимей бірінші қабатқа 
қарай безектеп түсіп келе жатқанда 
соңынан ақ киімді адамдар қуып кеп 
берсін. «Бәрі де бітті. Ұстап алтын 
болды-ау» деп жанұшырып жүгіріп 
келе жатқан Mсемгүл әжесі жатқан 
б�лмеге қалай жетіп жығылғанын 
білмейді.

Мәулен «үй иелері болады» дегенді 
естуші еді. Бірақ олар тірі пенде-
лерге тап бұлайша соқтықпайды. 
Сонда мына елестер бұларға неге 
соншалықты �ш? Анасы баласының 
ұйғарымына қарсы шықты.

– Балам, бұл үйде аруақтар бар. 
Ертең бір аруақты молда тауып, үйді 
аластат. Бір мал сойып, Құран оқыт. 
Аруақтарды риза еткен соң бұл елес-
терден құтыламыз, – деді.

– Жоқ,  апа,  мен аруақтарға 
сенбеймін. Мұны істеп жүрген Сәбден. 
Ол Mсемгүлдің екінші қабатқа, 
�зімен к�рші б�лмеге орналасқа-
нын қаламаған еді. Соның шығарып 
ж ү р г е н і  ғ о й .  « Қ а р ы н д а с ы м д ы 
қорқытсам, әжесінің қойнына �зі-
ақ барып жатады» деп интернеттен 
к�ргендерін жасаған болуы керек, 
– деді Жұпар әлі де денесінің дірілін 
баса алмай тұрып.

Қорқыныш – ажал қақпасы. Бойын 
үрей билеген адам ешнәрсені пайым-
дай алмақ емес. Ол да бір, мәңгүрт те 
бір. Сондықтан ол ажал қақпанына �зі 
барып түседі. Сарайдағы сиқырланған 
сұлбалар қорқыныш иелері еді. Есі 
шыққан адамнан ақыл сұрау қаңсып 
қалған шыңыраудан су шығарумен 
бірдей. Үркек к�ңілдер үрпиісіп, әркім 
�з жанының аман қалуын Тәңірісінен 
жалбарына тілеп тұрған соң дауа 
бар ма, отбасы мүшелері жоғары 
қабатта Сәбденнің қалып қойғанын 
енді ғана естеріне алды. Мәулен ба-
тырсынып, екінші қабатқа к�терілу 
үшін баспалдаққа аяғын салғаны 
сол, сал болған можы шалдай сылқ 
етіп отыра кетті. Жұпардың жүрегі 
ауызына тіреліп, ол да қыл үстінде 
тұрғандай қалтырайды. Екінші қабатта 
жын-жыбыр, сайтанның сабалағы, 
қ ұ б ы ж ы қ  қ ұ ж ы н а п  ж ү р г е н д е й . 
Ақырзаман боларда аспаннан отты 
шарлар жаңбырша жауады дегенді 
Жұпардың бір жерден оқығаны бар. 
Оған дүние-мүкәмбарасының басы, 
байлығының құты болып к�рінетін 
үйінің екінші қабаты ақырзаман апа-
нындай к�рініп, жаны түршікті. Ілгері 
басқан аяғы кері кетіп, жүре алса-шы.

Дүдәмал ойда сеңсоқты болып 
тұрған үй иелерінің дүмбілездігі мен 
дәрменсіздігі Сәуленің санасын сан-
сыратып, намысын тілгілеп �тті. Ол 
�жет қимылға басып, екінші қабатқа 
қарай �ршелене �рлеп бара жат-
ты. Оның соңынан Балжан ілесті. 
Екі бірдей нәзік жаратылыс иесінің 
құбыжықтар қамалына қаймықпай 
кетіп бара жатқаны еркектік намы-
сына тиді ме әлде қорқа-қорқа ба-
тырсынды ма, кім біледі, Мәулен 

мылтығын алып соңдарынан кетті. 
Ажал апанына аттанып бара жатқан 
ү ш е у г е  Ж ұ п а р  қ а й м ы ғ а  қ а р а п 
тұрды. Ол Mсемгүлді жалғыз таста-
мау керектігін сылтауратып, б�геліп 
қалды. Сәуле ертегілердегі жеті басты 
айдаһардың �зінен қаймықпайтын 
хас батырдың �зі секілді. Екінші 
қабаттағы әр б�лмені тарс еткізіп 
ашып кіріп, ішін түгел тексеріп 
шығады да алға ұмтылады. Осылай 
олар екінші қабаттағы б�лмелерді 
түгел тінтіп шықты. Ендігі қалғаны 
Сәбденнің б�лмесі ғана. Сорлы бала-
ны құбыжық пен жын-сайтандар қол-
аяғын боршалап, �лтіріп қоймасын.

Дүрс-дүрс еткен секемшіл жү-
ректер бұл б�лменің де есігін қол-
дары қалтырап, қаймыға, қорқақтай 
ашты-ау, әйтеуір. О, тоба, Сәбден 
қауіп-қатерден мүлдем бейхабар, 
түк те сезбегендей компьютер ойнап 
отыр.

– Mп, бәлем! Сен екенсің ғой, 
Mсемгүлді қорқытып жүрген, – деп 
Мәулен баласын бас салды.

– О не, папа? Mсемгүлді кім қор-
қытып жүр? – деп Сәбден аң-таң 
болды. 

Дүрліккен топ «жауды жайратып» 
болып, бірінші қабаттағы ас б�лмесіне 
�тті. Сәбден Mсемгүлдің с�зін естіп, 
мең-зең күйге түсті.

– Бұдан былай екінші қабатқа мен 
де шықпаймын, – деді �з-�зіне келген 
соң.

Бірақ жігіттігі жетектеп, ол �з 

қағаз шығарып, Балжан әжеге ұсынды.
Балжан жылан ұстағандай шошы-

нып, хатты Мәуленге ұзатты.
–  А п а !  Қ ы з ы ң ы з  т ұ р м ы с қ а 

шығыпты. «Қонақтарды жақсылап 
күтіп алыңыздар. Мен �з ырқыммен 
келдім» депті хатында, – деді Мәулен.

– Mсемгүл-ау, бұл неткенің, – деп 
Балжан жылап, жаулығымен к�зін 
сүрте бастады.

– Mл-әзірге күйеуге шығамын деп 
жүрген жоқ еді. Оны алып қашқан 
ғой. Осыдан оларды түрменің тереңіне 
сүңгітпесем, Мәулен атым құрысын, – 
деп қыз әкесі тұлан тұтты.

Қонақ б�лмеден шыққан ащы дау-
ысты естіп Жұпар да келіп қалды.

– Ана қызыңа айтпап па едім, 
тұрмысқа шығар болсаң түсер жеріңді 
б іл іп,  той жасап ұзатамын деп. 
Қандай әзәзіл еліктірсе де ол мұндай 
сорақылыққа бармас еді ғой. «Қашып 
кетіпті» деген не сұмдық? Сенен туған 
қыз емес пе, жерге қаратқанын қарашы, 
– деп Мәулен әйеліне зілдене қарады.

З і л  қ а б а қ ,  д о л ы  а ш у ,  д � к і р 
мінез қонақтарды ықтыра бастады. 
«Елшіліктің соңы сойқанға ұласпаса 
нетті» деп ойлап отырды хабаршылар. 
Шоқша сақалды «Қызыңыздың хатын 
қайта оқыңыз. Ол �з ықтиярымен 
келгенін анық жазып отыр ғой» деп үй 
иесінің алдын кесе с�йледі. Осы мезетті 
күтіп тұрғандай Жұпардың қалта те-
лефоны шар етті. Ол қонақтардан 
қымсынып, басқа б�лмеге шығып 
кетті. Артынша «келіп кетші» деп 
күйеуін сыртқа шақырды. Есіктің арғы 
жағынан үй иесінің «Қызым-ау, бұл 
қай қылғаның?» дегені естіліп тұрды.

Mлден соң ерлі-зайыптылар 
б�лмеге оралды. Д�ңбектей үй иесі 
бір-ақ уыс болып бүрісіп қалыпты. 
Манағы сорақы сұс, қырғи қабақ, тау 
қопарар екпін жоқ.

– Mлі білісе алмай жатырмыз. Айып 
етпеңіздер. Ішіп-жеп отырыңыздар, – 
деп ерлі-зайыптылар қосамжарлана 
с�йлегенде б�лме к�ңіл күншуағына 
б�ленді.

Қыздары тапсырғандай, үй иелері 
хабаршы-кешірімшілерді барынша 
күтіп, шығарып салған соң Мәуленнің 
к�ңіл жайлауы ел к�шкен жұрттай 
құлазып қалды. Mсемгүл балтәттісі, 
еркесі еді. Оны қалай ғана жат жұрт-
қа қияды? Ол к�ңіл құлазуын ви с-
ки арқылы таратқысы келді. Сәуле 
қорқақтай отырып, екінші қабатқа ба-
рып, вискиді алып келген. Сонда ғана 
барып Мәулен қызының осы үйден 
неге ертерек кеткенін ұғынғандай 
болды. Mйткенмен, қыз жүрегі �з 
қалауын тауыпты. Mлпештеп �сірген 
әкесі бар жасауын келістіріп қолдан 
ұзатар еді ғой. Бірақ сұңғыла қыз мұны 
артық к�ріпті. Жалғыз қызды құтты 
орнына той жасап, бар кәде-сыйымен 
ұзата алмағанына іштей қорланып 
қалғанымен, ол Mсемгүлдің байламы-
на к�лденең тұра алмады.

К�ңілсіздік пен құбылмалы күйге 
ірге бермеймін деп жүрген күндерінің 
бірінде ойда-жоқта Сәбден асылып 
қалды. К�к күмбезінен жұлдызының 
бірі ағып түсті. Бірінен �лідей, екін-
шісінен тірідей айырылған қос пер-
зен тінің күйігі Мәуленді бүк түсірді. 
Тағдырдың басқа салғанына к�ндік-
песке шара бар ма? Реңі қуқыл тартып 
жүдеп жүрген күндерінің бірінде үлкен 
ұлы Арлен алдына келіп, ой б�лісті.

– Пап, мен К�кшетаудағы қыз-
метімді осында ауыстырмақпын. Ол 
жақта с�йлесіп жүрген адамым бар. 
Келінді боласыз. Осы үйді тағы бір 
қырсық шалмасын десеңіз, мына са-
райды сатасыз. Күні кеше бабалары мыз 
лашық пен шайлада да �мір сүрген. 
Алтын сарайдың барлығы бақыт әкел-
мейді. Осыны да түсініңіз, – деген 
үлкен ұл.

Арлен келін түсірсе мына қараша 
үйде қуаныш к�бейеді емес пе? Дүниеге 
немерелер келмек. Үй бақыттың база-
рына айналмақ. Ендеше, мына ал-
тын сарайды қимайтындай несі бар? 
Балалардың бақытынан артық не 
болушы еді?

Олар к�п кешікпей басқа баспана 
сатып алып, к�шіп кетті. Алтын сарай 
иесіз қалды. «Үй сатылады» деп теле-
арналар мен газеттерге хабарландыру 
бергенімен, алушы табылмай тұр. 
Алтын сарай алыстан к�з арбаса да 
былайғы жұрт бұл мекенді «қарғыс 
атқан үй» деп маңайына жоламады.

Б е р т і н д е  а л т ы н  с а р а й  к � ш е 
кезбелерінің аялдамасына айналды. 
Маскүнемдердің жұрт к�зінен тасала-
нып арақ ішер жері де осы. Mйтсе де, 
сол батырлардың мұнда түнеп қалуға 
жүректері дауаламайтын.

А р с а - а р с а с ы  ш ы қ қ а н ,  е с і к -
терезелері сынған еңселі үй ысқырынып 
тұрған зәрлі �шпенділіктің ошағындай 
соншалықты жат к�рінуі неліктен? 
Қайталанбас �рнегімен, сұлу сым-
батымен талайларды тамсандырған 
алтын сарай қулық пен сұмдықтың, 
т о ғ ы ш а р л ы қ  п е н  т а ғ ы л ы қ т ы ң , 
үстемдік пен үрейдің ордасындай неге 
суық к�рінеді?

Бақ бәсекесінде Мәулен талай 
жанға тізе батырып еді. Бойын кісәпір 
кесірлік пен топас тоғышарлық жай-
лаған ол талайлардың ақысын жеді, 
жолын кесті. Бәлкім, тағдырдың мына 
ызалы жазасы сол құнамақорлық 
қырсықтығының �теуі ме екен? Кім 
білсін-ай, кім білсін?! Анығы Аллаға 
ғана аян ғой...

Абдулла дамулла үйді түгел ады-
распанмен аластап шықты. Құранды 
қырағаттап әдемі әуезбен оқиды екен. 
Мәулен �з-�зінен отырып жылағысы 
келді. Есіне �мірден ерте кеткен 
марқұм әкесі түсті. Mкесіне к�птен 
бері Құран оқытпаған еді. Қолына 
дәулет біткелі ешбір жанға емешегі 
езіліп жақсы к�рмеген ол дамулланы 
құдасындай күтіп, мол сый-сияпатпен 
шығарып салды. Келесі күні базар-
дан семіз қошқар алдырып, басын 
Абдуллаға мүжітті. 

Осыдан соң екінші қабаттағы елес 
жоғалып кеткен-ді. Арада бірер ай 
�тпей жоғарыдағы жаңғырық қайта 
басталсын. Мәуленнің к�ңілі май 
ішкендей бұзылды. К�ңіл аспанын 
қою бұлт торлап, еңсесі к�терілмей-
ақ қойды. Үй ішін үрей биледі. 
Бірақ солай екен деп үйінен безініп 
қайда барады? Естіген жұрт: «құтты 
құжыраханасынан есі кете қашқаны 
несі?» деп күлмей ме? Осы зәулім 
сарайды салу үшін Мәулен қаншама 
тер т�кті, қаншама қаржы шығармады 
десеңізші. Мәулен бұрау басын сын-
дырмай жүріп-ақ дүние тапқыш. Сол 
жан ауыртпай тапқан қаражат мы-
надай мықты үйге ие етті емес пе. 
Маңайындағы к�ңілқос достарының 
барлығы мұның патша сарайын-
дай зәулім үйіне қызыға қарамаушы 
ма еді. Енді келіп сол үйден неге 
безінеді? Mрі-беріден соң бұл баспана 
Мәуленге құт әкелді емес пе? Қызметі 
жоғарылады. Ығында жүрер ырықты 

ауланы түгелдей тексеріп шықты. Со-
сын Мәулен бұрын-соңды естімеген 
әңгіме айтты.

– Мұндай елестер үй астынан �тетін 
су тарамдары мен жер қыртысының 
жарылыстарынан пайда болады. Мұны 
геомагнитті толқын деп те атайды. Осы 
құбылысты неміс ғалымы Густав Фон 
Поль алғаш болып ашқан. Ол Бава-
рияда жүргізген зерттеулері  бойынша 
талдау жасағанда қатерлі ісіктен 
қайтыс болған 58 адамның жатқан 
б�лмесі геомагнитті толқын аймағында 
орналасқан деген тұжырымға келген. 
1950 жылы Бавариядағы медициналық-
биологиялық институттың директоры, 
медицина докторы Манфред Курри 
адамдарда қатерлі ісіктің туындауына 
бірден-бір әсер ететін геомагнитті 
жолақтар деген қорытындыға кел-
ген. Оның пікірінше, жер асты сула-
ры ғана емес, «Курридің диагональ-
ды торы» аталатын жердің ерекше 
энергетикалық торымен байланысатын 
«теллурациялық радиация» да қатерлі 
ісікке шалдырады. Геомагнитті аумақта 
тұратын адамдардың бес пайызының 
ғана к�п уақытқа дейін денсаулығы 
сыр бермейді. Ғылыми зерттеулер 
к�рсеткендей, геомагнитті толқындар 
аумағында ұзақ болған адамдар-
да әлсіздік, ұйқыдан тұрғанда дел-
салдық, қорқынышты түстер к�ру, бас 

сақинасының ауруы, жүрек 
айнуы, болар-болмасқа ашу-
лану, аяғының қалтырауы 

мен мұз дауы 
к е з д е с е д і . 

қарамаушы 
сол үйден неге
соң бұл баспана 
мес пе? Қызметі 

а жүрер ырықты

ұйқыдан тұрған
салдық, қорқынышты түстер к

сақинасының ауруы
айнуы, болар-болмас
лану, аяғыныыыыыыыыың қал

мен м
к е з д

(Әңгіме)

Мұндайда адамның ойына не 
келіп, не кетпейді. Соңғы кездері 
бай-бағыландардың үйлерін торитын 
қатыгез қанішерлер к�бейіп кетті 
емес пе? Күні кеше облысқа таны-
мал бір кәсіпкердің үйіне қандықол 
қарақшылар түн жамылып түсіп, 
отбасын түгел қырып, дүние-мүлкін 
үптеп, суға сіңгендей қараларын ба-
тырды. Сондай жемтіктес ж�йттер 
мұның үйін аш б�рілердей торуылдап 
жүрмесіне кім кепіл? 

Мәулен тап қазір бір бұрыштан 
қолында тапаншасы бар жауыз атып 
шыға келердей жан-жағына шошы-
на қарады. Шыбын жан не деген 
тәтті еді? Mншейінде «осы к�л-к�сір 
байлық, шат-шадыман тұрмыстың 
ұйытқысы �зіммін» деп қоразданып 
жүретін Мәулен тамағына ажал алдас-
паны тірелгенде бауыр еті бала сын 
тарс ұмытты. Ажал-аждаһа шап беріп 
ұстап алатындай жүрегі лоблып, 
атқақтай соқты. Содырлы сойқан 
тұтқиылдан бас салатындай к�зі 
ежірейіп, перденің артына барып 
тығылды.

Аула �ткір шамдардың жарығымен 
жерде жорғалаған жәндікке дейін 
айқындап тұр. Ауладағының барлығы 
да �з орындарында. Сонда да ту 
сыртынан жебе кезенген жаналғыш 
ж а н д ә с і л  қ а д а л ы п  т ұ р ғ а н д а й 
 жауырыны мұздады. Күтпеген жерден 
атылар ажал-оқтан құтылу керектігі 
кіресілі-шығасылы есіне түсіп, алға 
қарай жандәрмен ұмтылды. Ебедейсіз 
секірген Мәулен үстел үстіндегі 
шыны ыдысты қолымен жерге қағып 
түсірді. Тарс еткен ащы дауыс онсыз 
да естері шығып тұрғандардың жан-
дарын кеуделерінен суырып алғандай 
болды. Тілдерін жұтып қойғандай 
ешкім үн шығара алған жоқ. Б�лме 
сілтідей тынды. Аса ауыр зілзала бо-
лып, осы үйге заманақыр орнағандай 
�лі тыныштық еңсені езгілеп, жанши 
түсті.

Mлден соң Балжан бағжаң етіп 
к�зін ашып алып, айқайға басты.

– Mй, бәрін де жын бұғаулап тас-
тағандай неге ошырылып тұр сың дар? 
Жедел жәрдем шақырмайсыңдар ма?

«Солай ету керек екен-ау!». Са-
насына енді ғана сәуле түскендей 
селк еткен Мәулен қалта телефонын 
алып, керекті номерді тере баста-
ды. Қалтыраған қолдары оның әлі 
де қорқыныштан арыла алмағанын 
әйгілеп тұрды.

Үй ішіндегі аласапыран айқай-
шуды есітіп б�лмесінен шыққан үй 
қызметшісі Сәуле бықпырт тигендей 
бүгежектеп қалған отбасын к�ріп 
ошырылып біраз тұрды да асханаға 
кіріп,  кесемен су алып шықты. 
Мұздай су барып-келіп жатқандарды 
селк еткізді. Артынша бұл үйге жедел 
жәрдем керек болмай қалды. По-
лиция шақырып үлгермегені мұндай 
жақсы болар ма? Mйтпесе, дүрлікпелі 
дүрбелеңнің қашан тыныш табарын 
кім білген?

Енді түн жарымында қойындары-
на сайтан кіріп кеткендей неге 
дүр ліккендері еске түсіп, барлығы 
Mсемгүлді содыр сотша сауалдың 
астына алды. К�рден шыққан адамдай 
�ңі күреңітіп кеткен Mсемгүл әудем 
уақытқа дейін �зіне-�зі келе алмай 
отырды. Жұпар қызының қол-аяғын 
уқалады. Ол шошынып қалған қызына 
су ұрттатты. Сүт пісірімдей уақыттан 
соң Mсемгүл тұтығып, бір-екі ауыз тіл 
қатты. Тілі енді шығып келе жатқан 

баладай былдыр-былдыр еткен оның 
с�зінен үлкендердің ұққаны мынау.

Сабағын қарап болған Mсемгүл 
б�лмесіне оралып, шырт ұйқыға 
кетеді. Қанша уақыт �ткенін білмейді, 
бір кезде ол �зіне тесіле қарап тұрған 
зәрлі к�зден шошынып оянады. Қап-
қараңғы б�лмеде шоқтай жанған 
екі жалмауыз к�з мұның �ңменінен 
�тіп, жұтып жіберердей қарайды. 
Тұла бойы тітіркеніп, жаны қыл 
үстінде тұрғандай қиналған қыздың 
санасы бірте-бірте семіп бара жат-
ты. «3лді деген осы екен-ау» деп 

б�лмесіне жалғыз кетті. Ұлардай шу-
лап таңды атырған отбасы «барлық 
пәле түндегімен кетсін» деп бет сипа-
сып, әркім �з шаруасына кірісті.

Бірақ т�бедегі топалаң мұнымен 
де тыйылмады. Екінші түні түрі боп-
боз Сәбден ішкиімімен жоғарыдан 
сайтан қуғандай зытып түсті. Ол ожар 
мінезді еді. Анау-мынаудан қаймыға 
қоймайтын.

– Точно, папа, жоғарыда бірдеңе 
бар, – деді тілі күрмеліп.

Сәбденге елес к�рініпті. Бір бала 
т�сегінің аяғына отыра бергенде 
бұл шап беріп ұстап алмақшы бола-
ды. Бала сықылықтап күліп, ауаға 
сіңгендей жоғалып кетіпті. Осыдан 
шошынған Сәбден дәлізге шықса 
бастарына бүркеншігі бар плащ ки-
ген, жүздері бұлыңғырланып қана 
к�рінетін адамдар әрі-бері кезіп жүр 
екен. Мұны к�ріп барлығы ұстап 
алмақ болып соңынан қуғанда бұл 
әбжілдік танытып, қашып үлгеріпті.

Осыны естіген отбасынан маза 
қашты. Сәбден алдыңғы түндегі 
оқиғаны әдейі  насырға шапты-
рып, қопсытып айтып тұр деуге 
келмейді. Сәбденнің түрі жайдан-жай 
бозамықтанбайды. Осылай алдыңғы 
түннен басталған дүрбелең тоқтаған 
жоқ, асқына берді. Енді жоғары 
қабаттағы ыдыстар тұрған орында-
рынан �з-�зінен құлап, жерде тек 
шашыраңқы сынықтары ғана жат-
ты. Жинаулы жүк таңертең құйын 
жүріп �ткен жердей апалаң-топалаңы 
шығып шашырап жатады. Мәулен 
енді шындап ойланайын деді.

Жұмысына барған соң таныстары-
нан сұрап к�ріп еді, Жұман бір мықты, 
мықты болғанда да қара суды теріс 
ағызатын, ішке кіріп кеткен жынды 
тырқыратып айдап шығатын ғұламаны 
білетін болып шықты. Аппақ сақалы 
омырауына түскен дамулла Мәуленге 
асқан құдірет иесі болып к�рінді, 
к�ңіліне сенім ұялады. Дамулланың 
�зі де иманжүзді жан екен. Мұның 
тауқымет-тақсіретін естіген соң к�п 
б�гелген жоқ.

– Үйіңізде аруақтар бар.  Бір 
қошқар сойып, Құран оқытыңыз. 
Аруақтар разы болған соң, бұл мекенді 
�здері-ақ тастап шығады, – деді ол. 

адамдар к�бейді. Осы сарай біткенде 
үзеңгілес достары, әріптестері ай бойы 
думандатқан. Қызықса да, қызғанса да 
қонақтары сыр бермей тарасқан.

Тәйірі, түкірігі жерге түспей, дегені 
болып тұрған Толағайдай тұлғаға аруақ 
деген с�з болып па? Бүгін  Абдулла 
дамулла қайтара алмаса, ертең тағы 
бірі келіп аруақтармен «келіседі». 
Құдайға шүкір, дүние-мүлік жетеді. 
Керек болса, молда-ишандардың, 
дамул лалардың әрқайсысын бір түн-
нен осы үйге кезекшілікке қоюға 
құдіреті де, шамасы да жетеді. Аруақ-
тар Мәуленмен ойнап к�рсін.

– Үйіңіздің астында бір аруақты 
кісінің сүйегі жатыр. Сол сүйекті 
алып, басқа жерге арулап қайта жерлеу 
керек. Осы рәсімнен соң сол аруақты 
кісіге арнап Құран оқытасыз. Сонда 
ғана аруақтың жаны тыншиды, – деді 
Сейіткәрім атты сәлделі молда.

– Молдеке, осы үйді салдырарда он 
метр тереңдікке дейін эксковатормен 
қаздырғанмын. Сүйек к�рсем, к�зім 
шықсын. Қайдағы аруақты адам? – 
деп Мәулен мазасызданды.

– Бәлкім, аулаңызда жатқан 
шығар, – деп молда да шегінер жол 
жоқ екенін танытты.

– Бұл аулада да қазылмаған жер 
қалмады. Бірақ малдың да сүйегі 
шықпады ғой, – деп Мәулен қаса-
рысты.

– Ендеше, �зің біл, қарағым. Біз 
айтарымызды айттық, – деп молда-
ишандар қайтуға қамданды.

3 з  б а й л а м ы н а  ш е г е  қ а қ қ а н 
Мәуленнің дегені бұл жолы топшысы-
нан қиылды. Абдулланы олқысынып, 
тағы бірнеше мықты молда-имамды 
шақырғанымен «домовойлар» дамыл 
таппады. Тіпті осы үйді меншіктеп 
алғандай түні бойы барабандарын 
қағып,  сырнайларын сарнатып 
«концерт» қойып шығатындарын 
қайтерсің. Үйді емін-еркін жайлап 
алғандары сондай, шақырылмай кел-
ген қонақтар басына да бастады.

«Зікір» салушылардан зәрезап 
болған Мәулен биолокаторлық зерт-
теулер арқылы елес кезген үйлердің 
сырын ашумен айналысып жүр-
ген ғалымды да тапты. Мұсатілла 
биолокациялық құралмен үй ішін, 

С о н ы м е н  б і р г е  ә р  б і р  а д а м н ы ң 
т�сегі мен жұмыс орны геомагнитті 
толқындардың активті жолақтары 
үстінде тұруы түрлі ауруларға ұрын-
дырады, – деді Мұсатілла.

Оның биолокациялық құралдары 
үйдің жерасты геомагнитті толқындар 
үстіне жақын орналасқанын анық-
тады. Мазасыздау Мәулен молда 
мен ғалымның қайсысының с�зіне 
иланарын білмей дал болды. Біреуі 
«аруақ» дейді, екіншісі «геомагнитті 
толқын» дейді. Қайсысынікі дұрыс? 
Япыр-ау, Мәулен осы үйді салар-
да қопармаған жері қалмады ғой. 
Сонда адам сүйегі к�рінбеген. Он 
метр тереңдікте жүргенде де магнитті 
толқынды неге сезбеген? Мәуленнің 
мезі ойлардан миы қатты. Mулиелерге 
әлі келмей әпігі басылып қалды. Енді 
ол не де болса астам ойлардан бойын 
аулақ салғысы келді.

Желең жел соғып тұрған жаз күн-
дерінің бірі еді. Кешкі апақ-сапақта 
үйге үш-т�рт адам «Уа, кім бар-ау?» 
деп кіріп келді.

Мәулен қонақтарды танымады. 
Облыс деңгейіндегі басшылардан 
басқасының кәрі жүріп к�рмеген 
Мәулен анау-мынауға сәлем бермеу-
ші еді. Керісінше, оған сәлем бере 
келушілер к�п болатын. Сондай 
сәлемшілердің кезекті тобы шығар. 
Осы кезде Мәулен анасының: «Шы-
рағым, қандай да құдайы қонаққа 
қабақ шытпа, т�ріңнен орын бер. 
Қы рықтың бірі – Қыдыр. Қонақ ыры-
сыңды жеп кетпейді. Олар бақ болып 
та келуі мүмкін» деп отыратынын еске 
алды. Шегінерге жер қалмады. Ол 
күтпеген тосын қонақтарды арнайы 
б�лмеге бастады.

– Жұпар! Қонақ келді, – деп 
жұбайына қазан к�тертті.

Анасы Балжан да қонақтарға келіп 
амандасып, ж�н сұрады.

– Апа, біз елші едік. «Елдестірмек – 
елшіден» деген. Екі елді елдестірмекке 
келіп қалдық. Қыздарыңыз Mсемгүл 
ауылымызға келін болып түсті . 
Құдаларыңыз Болатбек – ауыл-
аймаққа белгілі, сыйлы адам. 3сіп-
�нген жандар. Мынау қыздарыңыздың 
сіздерге жолдаған хаты, – деп шоқша 
сақалды кісі қалтасынан әлдеқандай 
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Биыл елімізде «Жастар жылы» екені баршаға 
аян. Жастар дегеніміз – елдің ертеңі. Сондықтан 
олардың қалай қалыптасып, қандай 
құндылықтарды бойына сіңіретіні қашанда 
маңызды. Мемлекет тарапынан жастарды 
қолдауға арналған түрлі жобалардың жүзеге 
асырыла бастауы да – келешекті бүгіннен 
бастап ойлағандықтың бір көрінісі. Жастар – 
бұла күш. Жігер мен қайрат. Биік арман, үлкен 
мақсат. 

Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен 
жасөспірімдер театры тағы бір қойылымның тұсауын кесті. Ол украиналық Мария 
Ладоның «Очень простая история» пьесасына негізделген. Аударған – Құжырғали 
Төлеуішов, қоюшы режиссері – Данияр Базарқұлов, қоюшы суретші – Тамри Охикян 
(Грузия). Екі күн қатарынан көрермен назарына ұсынылған қойылымда екі актерлік 
құрам бар. Біріншісінде: Асылхан Төлепов, Гүлбаһрам Байбосынова, Сәния Ерзат, 
Динара Нұрболат, Лиза Серікова, Сәкен Рақышев, Райхан Қалиолдина ойнайды. 
Біз екінші құрамның ойынына тап келіппіз. Тұсаукесер театр алдындағы шағын 
көріністен басталды. Кейін ішке ендік. 

мемлекеттерден келген ұжымдардың осалы 
жоқ. Бәрі де сайдың тасындай іріктелген, 
«сен тұр, мен атайын» дейтіндей таланттар. 
Түркітілдес мемлекеттер жастарының арасын-
да дарындылардың, сахна шеберлігін кәсіби 
деңгейде меңгерген азаматтардың к�п екенін 
байқадық. Жалындап тұр. Ең бастысы саф 
�нердің тазалығын сақтап, дамытуға күш са-
лып келеді. 

Енді, шараның �ту барысына келетін 
болсақ, үш күнге созылған халықаралық 
жайдарман фестивалі арнайы бағдарламалық 
жоспар негізінде жүзеге асты. Фестивальдің 
а л ғ а ш қ ы  к ү н і  ш е т е л д і ң  ж а с т а р ы  м е н 
қазақстандық топтарды табыстыру мақсатында 
ашылу салтанаты болды. Жастар сарайының 
т � р і н д е  б е л г і л і  ж а й д а р м а н ш ы л а р д ы ң 
жүргізуімен концерттік бағдарлама қойылды. 
Сондай-ақ фестивальдің екінші күні шетелдік 
қатысушылар үшін  Нұр-Сұлтан қаласына 
арнайы экскурсия ұйымдастырылды. Қала 
ішінде орналасқан зәулім ғимараттар мен 
мұражайларды, «Бәйтерек» пен  «ЭКСПО» 
кешендерін және театр ларды аралатты. 

 «Adam-zat» деп аталатын туынды-
да адам мен жануардың арасындағы 
айырмашылық, таңдау құқығы, ата-
ана мен бала қарым-қатынасы, аборт 
мәселесі к�рсетіледі. Бұл – �мір, �лім, 
Құдай, күнә туралы қойылым. Автор 
аллегория тәсілін шебер қолданған: жа-
нуарлар адам сияқты с�йлейді, ойлайды 
және адамдардың іс-әрекетіне баға бере 
алады.

Оқиға мал қорада �рбиді. Мектепті 
енді  тамамдағалы отырған Дана 
 (Зухра Сайпи) мен Аңсардың (Асыл-
хан Т�лепов) кездесу орны – осы 
жер. Олардың махаббат хикаясына 
«жасарын жасап, асарын асаған», 
әбден шаршаған, кәрі бие (Нұргүл 
Мыңғатова), ойнақтаған, айналасын 
енді танып-біліп келе жатқан қошақан 
(Арайлым Мырзахан),  буаз сиыр 
(Ақбота Рахат), әтеш (Mли Марат) пен 
күшік (Ербол Ыдырысов) куә. Бірақ 
әдеттегідей қос ғашықтың махаббаты-
на қарсы адамдар бар. Олар – қыздың 
ата-анасы (Руслан Ахметов пен Раушан 
Байзақова). Қора да осы кісілердікі. 
Ал Аңсар – жартылай жетім. Mкесі 
(Ұлан Болатбек) әйелі қайтыс болғалы 
бері ішкілікке салынып кеткен. Екі 
әке бала кезінен бірге �ссе де, есей-
генде к�рші отырса да, балаларының 
қосылуына әлеуметтік  теңсіздік 
кедергі. Қыздың әкесі «теледидар к�ріп 
отырғанда жаңалықтардан айтылған 
жамандықтың бәріне, тіпті тамақтың 
қымбаттап кеткеніне де» Аңсардың 
ә к е с і  с и я қ т ы л а р д ы  к і н ә л а й д ы . 
Қызының аяғы ауыр екенін естігенде 
де «Сенің тұқымыңды к�бейттірмеймін. 
Аборт жасатамыз» дегені де – сол. Ал 
адам солай деп құрсақтағы сәбидің 

Бүгінде елімізде кең танымал дық қа ие 
болған, әзіл әлеміндегі талантты жастардың 
басын қосатын «Жайдарман» жобасын 
білмейтін адам кемде-кем. «Жайдарман» 
 жастары елімізде ғана емес, алыс-жақын шет 
мемлекеттерге де белгілі. Бір с�збен айтқанда, 
«Жайдарман» – қазақ елінің ғана емес, 
әлемнің түркітілдес мемлекет жастарының 
басын қосатын ауқымды жоба. Жоба аясында 
жүздеген талантты жастар �з бағын сынап, 
шығар машылық әлеуеттерін шыңдау жолына 
түскені ғанибет. Осы орайда түр кітілдес мемле-
кет жастарының арасында �ткен халықаралық 
әзіл фестивалі – соның айқын дәлелі. 

Ж у ы р д а  « Н ұ р - С ұ л т а н  қ а л а с ы н ы ң 
қоғамдық даму істері басқармасы» ММ мен 
«Қазақстан КВН Одағы» республикалық жа-
стар қоғамдық бірлестігі аталған фестивальді 
жоғары дәрежеде ұйымдастырды. Жылдағы 
дәстүрден жаңылмай, к�ршілес мемлекеттің 
жайдарманшыларын қонақ ететін бұл жобаға 
қатысушылар саны да артып келеді. Жастар 
мұнда әзіл сайысында сынға түсіп қана қоймай, 
бір-бірімен әріптестік, шығармашылық байла-
ныс дамиды. Еларалық жоба болғандықтан 
ынтымақтастықты арттырып, достық қарым-
қатынас орнатады. Тәжірибе алмасады. Mлемге 
түркітілдес жастарының �зара бірлігі қандай 
екенін к�рсетіп, �нер әлемінің жарқыраған 
таланттарына айналады. Айта берсек, к�птеген 
пайдалы тұстары бар. Халық тарапынан бұл 
фестиваль  ге деген қызығушылық артып келеді. 
3йткені жастардың �нері қашанда тосыннан 
ойлап табылған әзілдермен, адамды елең 
еткізетін �міршең идеялармен, қалыпқа сый-
майтын жаңаша қойылымдармен ерекшеленіп 
тұрады. Бұл фестивалге алыс-жақын шет 

Түркітілдес жастардың «Жайдарманы»

 «ADAM-ZAT» – 
өзіңді тану жолы

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі» 

ӘЗІЛ ӘЛЕМІ

�міріне үкім шығарып тұрғанда оған тек 
қорадағы жануарлар мен алқаш әке ғана 
қарсы шығады...

Жануарлардың образынан адамдарға 
тән барлық қасиеттерді к�руге болады. 
3зара қарым-қатынасы, сезімдері, 
жақсылықтан үміттену, жамандыққа 
қарсы тұру. Бие – �мірдің барлық ащы-
тұщысын к�рген еңбекқор, күшік – адал 
дос, қошақан – ол кіршіксіз сезім мен 
ақ-адал арман, әтеш – радиодан естіген 
барлық жаңалықтарды жеткізуші. 
Қорадағыларға демократияның не 
екенін үйреткен де сол. «Қожайын 
жақсы адам. Бірақ олар радионы неге 
�шіріп тастады? Радио деген халықтың 
к�зі мен с�зі емес пе? Бізге демократия 
қажет!» дейді ол бір с�зінде. Одан осын-
дай жаңа с�здер естігенде қошақанның 
қоятын сұрақтары к�рерменді де ой-
ландырады: «Демократия деген не?», 

«Ақша деген не?», «Индивид деген 
не?», «Аборт деген не?»... К�ріп оты-
рып, осы сұрақтарға жауап іздейсің. 
Құндылықтарыңды қарастырасың... 
Жалпы аталған пьесада философия 
басым. К�рерменді ақиқат жолына, 
адалдық һәм адамдыққа шақырады. 

Қойылым бастан-аяқ бір ғана деко-
рацияда �ткенімен, жалықтырмайды. 
Сахнаның дәл ортасында – бір ш�меле 
ш�п. Оның алдында – жануарлар. 
Ш�птің екі шетінде – екі к�рші. «Аспан-
да» – «Құдайдың қолы». Жануар лар 
мен адамдар ақиқатты іздегенде, іштей 
таусылғанда Құдайға қол созады... 
Осы ретте Грузиядан келген қоюшы-
суретші Тамри Охикянның еңбегі ере-
сен, тапқырлығы да. Жануарлардың 
киімі, гримі де назар аударарлық. 
 Актерлер жартылай адам, жарты-
лай  жануар кейпінде бейнеленген. 
Тамридің еңбегімен бұған дейін Mуезов 
атындағы театрдың «Сүйікті менің 
ағатайым» қойылымында танысқан 
болатынбыз. Онда да еңбегі назар 
аудартқан. «Тамри Охикянмен жұмыс 
істеген �те ыңғайлы, себебі ол – таза 
шығармашылықтың адамы. Дайындық 
барысында тек қоюшы-суретші ретінде 
ғана шектеліп қалмай, ой қосып, 
к�зқарасын да білдіріп отырды»  дейді 
режиссер  Данияр Базарқұлов. 

«Adam-zat» – Даниярдың қоюындағы 
бірінші туынды емес. Бұған дейін 
М.Горькийдің «Шыңырауын», «Ама-
нат» концерт-спектаклін қойған бола-
тын. «Шыңырау» Balausa халықаралық 

э к с п е р и м е н т а л ь д і  с п е к т а к л ь д е р 
фестивалінде  Гран-при жүлдесін алған. 
Жалпы Д.Базарқұловтың  туындылары 
– эксперименттік бағытта. Осы ретте 
оның Мүсірепов театрының ішінде 
құрылған «EGO» театр лаборато-
риясы бар екенін де еске салайық. 
О д а н  т а п т а у р ы н  к е й і п к е р л е р д і , 
к�рерменге ақыл үйрететін данышпан-
дарды к�рмейсіз. Қойылымдарында 
қолтаңбасы менмұндалап тұрса да, 
түпнұсқадан қатты алшақ кетпейді. 
Осы жолы да әдеби нұсқаға аздаған 
�згеріс енгізген режиссер бір кейіпкерді 
ауыстырғанымен, оқиға желісін сақтап 
қалған. «Пьесаны �зім таңдадым. 
3йткені мұнда қазіргі  қоғамдағы 
 проблема қозғалады, түсік тастау жай-
ында болған соң біраз адамдарға ой сал-
сын деген ниетпен алдым. Актерлерді де 
бейіміне, ішкі жан дүниелеріне қарап 
�зім таңдадым» дейді ол. 

Иә, қойылымдағы басты жетістіктің 
бірі – актерлік құрамның біртұтастығы 
десе де болады.  Ақбота Рахат,  Руслан 
Ахметов, Нұрүл Мыңғатова, Ұлан 
Болатбектердің жасаған сан түрлі об-
раздарын театр сахнасынан сан мәрте 
к�ргенбіз. Бәрі бірдей �нер к�рсететін 
«Фатима» қойылымындағы р�лдері 
қандай! Ал Асылхан Т�лепов тек 
«Райымбек! Райымбек!», «Махаб-
бат по расчету» қойылымдарымен 
есімізде қалыпты. Енді оған «Adam-
zat»  қосылды. Айтпақшы, Асыл-
хан бұл қойылымда екі бірдей р�лді 
ойнайды. Бірінші құрамда күшікті 
сомдаған болатын. Дананың образын 
сомдаған Зухра Сайпидің бұл дебюті 
екен. Соған қарамастан жас актриса 
к�рерменін сендіре алды. «Қойылымға 
екі ай дайындалдық. Данияр аға к�п 

к�мектесті. Дананы барынша шы-
найы алып шығуға тырыстым. Р�лімді 
зерттедім. К�рермен жақсы қабылдап 
жатыр» деді ол тұсаукесерден кейін.  
Иә, к�рерменнің ықыласы ерекше 
болды. Қойылым барысында к�зіне 
жас алды, тебіренді, күлді, ойланды. 
Соңында тік тұрып, ұзақ қошемет 
к�рсетті. Шымылдық жабылысымен 
к�рермендермен тілдескіміз келді. 
Алған әсерін, пікірін білу үшін. 

«Ғ.Мүсірепов театрының әрбір пре-
мьерасын асыға күтемін. Бұл жолы 
жаңа қойылым ерекше болды. Мазмұны 
жа ғынан да, жарнама жағынан да, 
ұйымдастыру жағынан да. Актерлік құрам 
сәтті таңдалған. «Adam-zat» қоғамдағы 
к�птеген мәселелерді к�терген. Меніңше 
екі сағаттық қойылымға осынша дүние 
сыйдыра білу – режиссер Данияр Базар-
құловтың шеберлігі. Қойылым эмоцияға 
толы. Адамның ішкі сезімдерін қозғайды. 
К�ріп отырып кей кейіпкердің бойынан 
�зіңді к�ргендей боласың. Режиссер дәл 
қазіргі уақытта қоғамда �зекті болып 
отырған мәселелерді қамтығандықтан, 
ынтыға тамашаладық. «Adam-zat»-ты 
адамдар бүгінгі қоғамға сырт к�збен 
қарап, �зін тануы үшін к�руі керек деп 
ойлаймын» деді Дана Маратова есімді 
к�рермен. 

Ал Айзада Жайықова қойылымды 
мұншалықты әсерлі  болады деп 
ойламаған. «Арасында әтештің кейбір 
с�здерін түсінбей қалғаным болмаса, 
қойылым �те қатты әсер етті. Екіұдай 
сезімде тұрмын» деді ол. 

К � р е р м е н д е р  а р а с ы н д а  о с ы 
театрдың ұжымынан басқа, Т.Жүргенов 
атындағы �нер академиясының про-
ректоры Сәкен Майғазиев, Mуезов 
театрының актерлері  Еркебұлан 

 Дайыров, Асан Мәжит және бірқатар 
танымал �нер майталмандары болды. 
Солардың бірі театр режиссері Мұрат 
Ахмановтың пікірін сұрадық. 

«Қойылым жаңа бағытта,  жаңа 
шешіммен қойылған. Мұнда с�зден 
бұрын, әрекет к�п нәрсені ұғындырады. 
Мизансценалары, к�ркемдік шешімі 
ерекше. Режиссер мен қоюшы-сурет-
шінің тіл табысқаны к�рініп тұр. 3зекті 
тақырыпты к�терген. Жаратылыста Алла 
тағала барлық жан-жануарға, жәндіктерге 
дейін �зінің атқаратын функциясын табы-
стап қойған. Олар сол міндетін толықтай 
адал атқарады. Ал адам ондай емес, орта 
жолда адасып, сан түрлі соқпаққа түскіш. 
Режиссер осыны к�рсету арқылы адам-
затты ойлануға шақырып отыр. Аборт 
жасату, Алланың пәрменімен жаратылған 
дүниенің �міріне араласу... Мұндай 
жағдай біздің қоғамда жиі орын алып 
жатады. Қу дүниенің қызылына қызығып, 
баланы салмақ к�ріп, тастап кетіп 
жатқандарын естиміз. Ата-бабамыз «Бір 
қозы туса, бір түп жусан артық шығады» 
деген. Сол сияқты әр жаратылыстың �з 
орны бар. Соны к�ркемдік деңгейде айта 
білді. Қойылымды екі күн қатарынан, 
е к і  қ ұ р а м н ы ң  о й ы н ы н д а  к � р д і м . 
Алдындағы құрамда қобалжу басым бол-
ды ма,  дауыстары дұрыс естілмей, с�здері 
түсініксіз шығып жатты. Бүгін анықтау 
естілді. Mлде, екінші рет к�ргендіктен 
бе, актерлердің тілі таза болды ма... Кеше 
қойылымды Даниярдың ұстазы Асхат 
Маемиров келіп к�ріп кетті. Фестиваль-
ге апаратын дүние деп отыр. Ақ жол 
тілейміз» деп ақжарма тілегін білдірді 
ол. Біз де тілектеспіз. Осындай ой сала-
тын, �зіңе сырт к�збен қарауға үйрететін 
соны туындылардың сахнада болғаны 
қуантады. 

«Білінбейтін к�рер к�зге ағы менен қарасы,
Қандай қиын дүниеде адамдардың арасы...»

Е.ЖАҚЫПБЕК

Меймандарға қазақ елінің тарихы баяндалып, 
салт-дәстүрлері жайлы мәліметтер айтылды. 
Олар жақсы әсер алып, естелік суреттерге 
түсті. Бір айта кетерлігі, әзіл әлемінде жүрген 
талантты жастардың басын қосатын осы 
тақылеттес жобалардың ұтымдылығы сол – 
елдің мәдениетін, тарихын, салт-дәстүрін, тілі 
мен ділін таныстыруға мүмкіндік мол. Асы-
лында, фестивальге келген қатысушылардың 
бір-біріне жаттығы жоқ. Бәрі де бауырлас, 
ағайындас халықтардың �кілдері. Демек, бұл 
орайда рухани ортақ кеңістікті де сезінуге 
болады. 

Фестивальдің үшінші күні қаты сушы 
түркітілдес мемлекеттерден келген командалар 
мен қазақстандық топтар арасында жайдарман 
сайысы ұйым дастырылды. Бейбітшілік және 
келісім сарайында �ткен додаға барлығы 10 
команда қатысты. Оның 6-уы шетелдік, 4-уі 
қазақстандық топ. Атап айтқанда, «Қазақстан 
халқы ассам блея сының құрамасы» (Нұр-
Сұлтан қаласы), Моңғолия елінен «Баян �лке 
құрамасы», «Біз қазақпыз» (Екібастұз қаласы), 
«Қарақалпақстан құрамасы» (3збекстан Ре-
спубликасы, Н�кіс қаласы), «Башқұртстан 
құрамасы» (РФ, Уфа қаласы), «Ноғай құрамасы 

– Алтын орда» (РФ, Ноғай ауданы), Акаде-
мик Mбдімұса Қуатбеков атындағы халықтар 
достығы университеті «Бүгін.kz» (Шымкент 
қаласы), «Татарстан құрамасы» (РФ, Қазан 
қаласы), «Миллион» – «Нұр-Үміт» �нер 
орталығы (Шымкент қаласы), «Позитифф» 
(Қырғызстан Республикасы, Бішкек) коман-
далары жарқырай �нер к�рсетті. Олардың 
шеберліктері мен біліктіліктерін қазылар 
алқасы тиісті ұпай сандарын үлестіріп, 
жеңімпаздарды анықтады. 

Mр елден келген командалар �здерінің 
дайындықтары жоғары деңгейде екенін 
к�рсетті. Жан жадыратар әзілдерімен, артистік 
шеберлік те рімен, сахнадағы қойылымдарымен 
мыңдаған к�рерменнің жүрегін жаулады. 
Түркітілдес мемлекеттерден келген жастардың 
басын қосып, ынты мағын арттырған мұндай 
фестивальдің маңыздылығы ерекше екені 
с�зсіз. 3йткені жастар �з �нерлерін к�рсетіп, 
бір-бірімен танысып, тәжірибе алмасып, 
мәре-сәре болатын шақ та осы. Демек, түбі 
бір түркітілдес мемлекеттер арасындағы 
осындай жарыстар алдағы уақытта қанатын 
кеңге жайып, дами түссе, жастар арасындағы 
әзіл �нерінің де биікке к�терілгені деп айтуға 
толық негіз бар. 

Енді  сайыстың нәтижесіне ке лейік. 
Моңғолия елінен «Баян �лке құ рамасы», 
«Қарақалпақстан құра масы» «Башқұртстан 
құрамасы» ІІІ орынға қол жеткізіп, 150 мың 
теңге к�леміндегі қаржылай сыйлыққа ие 
болды. «Позитифф», «Бүгін.kz» команда-
лары ІІ орынға табан тіреп, 300 мың теңге 
к�лемінде жүлдемен марапатталды. Ресей 
Федерациясының Ноғай ауданынан келген 
«Ноғай» құрамасы І орынға лайық деп таны-
лып, 1 миллион теңге к�леміндегі қаржылай 
сыйлыққа ие болды. «Татарстан құра масының» 
ойыншысы – Наиль Салаxов фестивальдің 
үздік ойыншысы атанды. 

Қорыта айтқанда, фестиваль жоғары 
деңгейде ұйымдастырылды. Бауырлас елдердің 
жастары �нерлерін ортаға салып, талантты 
екендіктерін байқатты. Шараны тамашалаған 
к�рермен қауым да сапалы әзілге қуана қол 
соғып, қошемет к�рсетті. Осындай сайыстың 
нәтижесінде қаншама дарындылардың 
есімдері жалпақ жұртқа мәлім болды. Ең ба-
стысы – түркітілдес жастардың ынтымағы мен 
береке-бірлігі арта түсті. 
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(Зымыран)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Алма базарда
Ала алма алар ма, 
Ақ алма алар ма?
Mлде алары анар ма?

Адамның 'мір жасының ұзақ болуы екі 
нәрсеге байланысты. Біріншісі – тұқым қуа-
лай тындығы. Егер ата-бабасы к'п жаса ған 
болса, оның тұқымының да 80-ге дейін, тіпті 
одан да к'п 'мір сүруі мүмкін. 

Екіншісі – сыртқы құбылыс, яғни біздің 
�мір сүру салтымыз. Бұған бірқатар зерттеу 
жұмыстары дәлел. Мәселен, күніне сіз екі 
бума темегі тартатын болсаңыз, бір минут 
тартқан темекіңізге бір минут �міріңізді 
қияды екенсіз. С�йтіп темекі тартпаған 

адамға қарағанда сіз �міріңізді 8,3 жылынан айырылған болып 
шығасыз. 3кпе, қолқа және тіл рагына ұшырағандардың 95 пайызы 
темекі тартатындар болып отыр. Ал ішімдікке салынғандар жүрек, 
асқазан, қан қысымы мен қан бұзылуы, демікпе, нерв және тағы 
да басқа ауруларға ұшырайтыны анықталды. Тамақты дұрыс ішпеу 
де адамның �мір жасын шамамен 5-7 жылға қысқартады. Толық 
адамдар салмағы �зіне лайық адамдарға қарағанда жүрек қабынуы, 
денесі тартылып қалатын ауруларға 3,5 есе жиірек шалдығатыны 
белгілі.    

ЫРҒЫЗБАЙ �УЛИЕ 
БАСЫНДА

15-16 сағатқа жоспарланған жолды 28 
сағатта жүріп, Тарбағатай тауларын асып 
�тіп,  әуелі  Ырғызбай әулиенің басы-
на жеттік. Ырғызбай Досқанаұлы – 1787-
1850 жылдары Шығыс Қазақстан облы-
сында �мір сүрген тұлға. Жастайынан түрлі 
шипалы ш�птерді пайдаланып, талайды 
дертінен айықтырған орта жүзге белгілі 
халық емшісі, к�ріпкел болған екен. Мұнда 
Mулие Ырғызбай кесенесімен, іргесінде 
абаттандырылған жерлер мен кітапханасын, 
«Аманат» мұражайын аралап, танысып 
шықтық. Бірінші күні Ырғызбай әулиеге 
арнап ас беріліп, «Ақсақалдар институ-
ты – имандылық мектебі» атты Шығыс 
Қазақстан облысы ақсақалдарының ІІІ 
форумы �тті. Форумға Шығыс Қазақстан 
облыстық ақсақалдар алқасының т�рағасы 
Манарбек Мұхамеджанов,  Тарбағатай 
ауданының әкімі Серікқазы Сәдуақасов, 
облыстық «Халифа Алтай» мешітінің бас 
имамы Ермек Мұқатай, облыстық қажылар 
қауымдастығының т�рағасы Бағдәулет қажы 
Мурсалимов, 3скемен қаласы ақсақалдар 
алқасының т�рағасы Сайлаухан Аухадиев, 
Тарбағатай аудандық ақсақалдар алқасының 
т�рағасы Мұқан Сахариев және барлық ерікті 
ақсақалдар қатысты. Ақсақалдар форумына 
қатысушылар  мемлекетіміздің негізі – от-
басы тәрбиесіне алаңдаушылық білдірді. 
Отбасылық құндылықтар дұрыс қалыптасса, 
қоғам да түзеледі деп пікір білдірген ақсақалдар 
�мірлік тәлім-тәжірибелерімен б�лісіп, 
халықтық игі дәстүрлер мен салт-сананы 
үйретуге аталы с�з айтып, бірлікке үндеді. 
«Материалдық байлықты ғана күйттемей, 
рухани тәлім-тәрбиеге  жіті назар аудару 
қажет.  Сондықтан да облыс жұртшылығын, 
барлық ата-аналарды, ақсақалдар мен жа-
стар ұйымдарын, мемлекеттік органдарды 
науқандық сипаттағы шаралармен шектел-
мей, отбасы тәрбиесіне жұмыла атсалысуға 
шақырамыз» деді облыстық ақсақалдар 
алқасының т�рағасы Манарбек Mзімбекұлы. 

Осы күні облыс әкімі Даниал Ахме-
тов ауданға сапар аясында алдағы үш күн 
қатарынан болатын мәдени-спорттық фести-
валь туралы ойымен б�лісіп, журналистердің 
сұрақтарына жауап берді. Алыстан ат терлетіп 
келген тілшілердің «Жол қашан ж�нделеді?» 
деген сауалына, қалжыңмен жауап қатып: 
«Жол азабын татып келгендеріңізден бірден 
хабар бердіңіздер, түсінемін. Біріншіден жоба 
жасаймыз, содан кейін жолды ж�ндейміз. 
Талдықорған-3скемен жолы 2022 жылы 
бітеді, ауданаралық ішкі жолдарды да жоба-
лап саламыз» деп жерлестерін де бір қуантып 
қойды. 

Сонымен қатар, облыс басшысы Ақсуат 
ауылында �тетін Ырғызбай Досқанаұлы 

Алтай тауының шалғай түкпіріне жол 
тартқан жаралы бұғыны аңшы қуа береді. 
Алыстап кеткен бұғының қарасымен соңынан 
қуып жеткен аңшы, оның буы бұрқыраған 
батпақты бұлаққа «шомылғанын» к'ргенде 
таң қалады. 

Кейін бұл бұлақ, оны тапқан аңшының 
атымен Рахманов бұлағы деп аталған. 
Жуырда Қазақстанның бір топ ғалымдары 
к�птеген ғасырлар бойы жабайы аңдардың 
жарақаттанған жерін балшықпен емдейтін 
бұлақ суын зерттеу жұмысын аяқтады. Мұндағы судың құрамында 
кремний мен к�мір қышқыл тұздары – кальций және натрий 
тұздары бар екендігі анықталды. Судың температурасы 31-42 гра-
дус. Бұл бұлақ суы шамалы радиоактивті. 3зінің құрамы жағынан 
ол Цхалтубоның, еліміздегі кейбір басқа курорттардың да суына 
ұқсас. Міне, бұғының к�мегімен осындай жаңалық ашылды. 

Американ археологтарының «алтын ғасыр» дәуірі ХІХ ғасырға 
дейңн созылды. Археологтар үндіс к'семдерінің қабірлері мен пира-
мидаларын қазып жүріп, жойылып кеткен ацтектер мен қырғынға 
ұшыраған майялардың к'птеген цивилизациясын тапты. 

Олардың ішінде спорт алаңдары, резеңке доптар, ойыншылар 
формалары, ойын кезіндегі үндістерді бейнелейтін к�птеген су-
реттер бар. 

Сонда ғана сол кездегі үндістердің ойын ережесі қандай 
болғандығы жайлы ойлануға тура келді. Қазылып табылған 
жүздеген спорт алаңдарына қарағанда олардың ойын алаңдары 
биік дуалдармен қоршалып, едендеріне жалпақ тастар т�селгені 
анық. Mр қалада кем дегенде бір ойын алаңы, ал кейбіреулерінде 
бірнешеуі болған. Спорт алаңдарының ұзындығы 40, ені 30 метрден 
асатын. Юкатан түбегіндегі спорт комплексі бір гектардан астам 
жерді алып жатыр. 

29 маусым сағат 19.00-де «Қазақстан» ОКЗ Камералық 
залында Қазақстан Республикасының Мәдениет қайраткері 
Ерболат Шалдыбеков «Шырқа, даусым»концертін ұсынады.   
«Қазақконцерт» мемлекеттік концерттік ұйымының солисі Ер-
болат Шалдыбеков – еліміздегі танымал дәстүрлі әншілердің 
бірі, Жетісудың әншілік-жыршылық мектебінің жарқын �кілі. 
Оның орындауындағы құлақ құрышын қандырар әндер әдемі 
әуезбен, терең мағыналы с�здермен �рнектеліп, тыңдарман 
қауымның ерекше ықыласына б�ленген.  

Ерболат Шалдыбековтың «Шырқа, даусым» концерті 
қазақтың әйгілі композиторы К.Mзірбаевтың 135 жылдығына 
орай �тпек. Концерттің бағдарламасына к�пшілік сүйіп 
тыңдайтын халық әндері, сондай-ақ К.Mзірбаев, Ж.Жабаев, 
С.Аронұлы, С.Мошанұлы, Т.Момбеков сынды белгілі ақын-
композиторлардың туындылары енді.  

Концертте Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткерлері Жанғали Жүзбай, Ардақ Балажанова, «Аста-
на сазы» фольклорлық ансамблі мен Е.Шалдыбековтың 
шәкірттері �нер к�рсетеді. Ерекше концерттік бағдарлама, 
рухани мәні терең әуендер мен орындаушылардың жоғары 
шеберлігі тоғысқан Ерболат Шалдыбековтың концерті 
елордалық к�рермендерге тамаша тарту болары анық.

Алматыда «Túrkistan» халықаралық газетінің 25 жылдығына 
орай журналистердің кәсіби мерекесі қарсаңында БАҚ 
қызметкерлері арасында үстел теннисінен республикалық тур-
нир 'тті.

ҚР Мәдениет және спорт министрлігі, ҚР Үстел теннис фе-
дерациясы мен жеке кәсіпкерлер демеуші болған турнирге отызға 
жуық БАҚ �кілдері қатысты. Турнирдің нәтижесінде Жезқазған 
қаласындағы «Сарыарқа» аймақтық газетінің фототілшісі 
Ғалия Mбдіғаппарова бірінші орынды иеленді. «Талдықорған» 
газетінің бас редакторы Данияр Сейсенбаев екінші орынды 
еншіледі. Сонымен қатар Жетісу �ңірінен шығатын «Огни Ала-
тау» басылымының тілшісі Асхат Алтынбеков үшінші орынға 
табан тіреді. Сондай-ақ әйелдер арасында үшінші орыннан 
к�ріне білген «Қазақ газеттерінің» тілшісі Есенкүл Кәпқызы да 
жүлделі орыннан к�рінді. Бұдан басқа Ақниет Оспанбай, Жан-
дос Айтбайұлы, Есенқұл Тоқтағұл сынды қаламгерлер арнайы 
жүлдемен марапатталды

Ұйымдастыру алқасы шара қатысушыларының белсенділігін 
атап �тті. 

С.ҚАЖЫКЕН

Метеоролог кадрларын даярлайтын негізгі 
3 мамандық түрі бар, олар метеорологиялық, 
климатологиялық және агрометеорологиялық 
деп аталады. 

Метеорологиялық мамандықтың �зі 
бірнеше мамандыққа б�лінеді, олар: си-
ноптика, аэрология, теңіз метеорологи-
ясы, авиация метеорологиясы, радио-
метеорология, метеорологиялық прибор 
жасау және ауа райын алдын ала есептеу 
(ЭВМ к�мегімен есеп әдісі арқылы болжау 
міндеттерін шешу). 

Синоптиктер – ауа райын болжаумен, аэрологтар – биіктіктегі 
атмосфера жағдайын зерттеумен, теңіз метеорологтары – теңіз 
транспортын, ал авиация метеорологтары – әуе транспор-
тын метеорологиялық информациямен қамтамасыз етумен 
шұғылданады. Радиометеорологтар әртүрлі радиотехникалық 
құралдарды атмосфераны зерттеуге қолдану мәселелерін 
қарастырады. 

Соңғы жылдары тағы бір мамандану бағытын – спутник ме-
теорологиясын дамыту белең ала бастады, бұл метеорологиялық 
спутниктер жинаған информацияны халық шаруашылығының 
мүддесіне пайдалануға деген қажеттіліктің барған сайын �се 
түсуіне байланысты болып отыр. 

Ұзақ өмір сүргіңіз келсе...

Бұғы ашқан жаңалық 

«Алтын ғасыр» дәуірі

Білгім келген мамандық 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Адам құпиясы

Жануарлар әлемі

Қыр-сыры мол дүние 

Ауа-райының мамандары

ТҰҒЫРЫ БИІК 
ТАРБАҒАТАЙ

ӨНЕРПАЗДЫҢ 
ӘН КЕШІ

Үстел теннисінен 
жарыс өтті

ҚҰЛАҚҚАҒЫС ДОДА

-Т

атындағы әлемдік Гран-при додасының 
деңгейін дүниежүзілік ойындар түрінде 
�ткізіп, жарыстың форматын �згертуге 
ұсыныс жасады. 

ПАЛУАНДАР ЖАРЫСЫ

Иә,  фестиваль  аясында жеті  жыл 
қатарынан қазақша күрестен Гран-при 
халықаралық турнирін �ткізу дәстүрге ай-
налып отыр. Бірінші күні палуандар салмақ 
�лшеуден �тіп, екінші күні 70, 80 және 
80 келіден жоғары салмақта сынға түсті. 
Ақусаттағы Ырғызбай Досқанаұлы атындағы 
орталық стадионға мыңдаған адам жина-
лып, 28 мемлекеттен келген 60-қа жуық 

палуанның күш сынасуын тамашалады. 
Нәтижесінде 70 келі салмақта қола жүлдеге 
Молдова спортшысы Геордже Року, күміске 
қазақстандық 3скен Т�леубеков, алтын 
жүлдеге грузиялық Звиад Одошешвили ие 
болды. 80 келі салмақта бірінші орынды 
Тәжікстан спортшысы Хамроз Раджабо, 
екінші орынды грузиялық Каха Момулаш-
вили, үшінші орынды қазақстандық Бек-
зат Манасбаев иеленді. 80 келіден жоғары 
салмақта тартыс қызу �тті. Қазақстандық 
Айбек Нұғымаров пен �збекстандық Мухсин 
Хисомудиновтің жекпе-жегі оңай болған 
жоқ. Үлкен тартыс нәтижесінде грузиялық 
Георджи Катарадзе үшінші орынға (500 000 
тг), Мухсин Хисомудинов екінші орынға 
(1 млн тг) табан тіресе, Халықаралық гран-
приді Айбек Нұғымаров (2 млн тг) иеленді. 
«Шығыс Қазақстанға әлемнің 30-ға жуық 
мемлекеті келуі үлкен жетістік. Қазақ күресі 
танымал болып келеді. Бұл қуантарлық жайт. 
Біздің �ңірде �тіп жатқан жарыс болған соң, 
ұйымдастырушылар қолқа салды. Бас тар-
та алмадым, елімнің намысын абыроймен 
қорғағаныма қуаныштымын. Маған қолдау 
білдірген Ақсуат жұртшылығына рахмет. 
«Тұғыры биік – Тарбағатай» атты �нер және 
спорт фестивалін �ткізіп жатқан Талғат 

Мазбаев, Дулат Тастекеев ағаларыма алғыс 
білдіремін» деді А.Нұғымаров. 

Халықаралық «Қазақ күресі» федерация-
сының директоры Талғат Мәзібаев жеңім-
паздардың Кореяға жарысқа жібе рілетінін 
айтты. Тартысқа толы қазақ күресі турнирі 
аяқталғаннан кейін Qazaq Promotions 
компаниясының ұйымдастыруымен кәсіпқой 
бокс кеші �тті. Осы кезде Ақсуаттың аспаны 
тосын мінез танытып, н�серлеткен жаңбыр 
мен дауыл болып, к�пшілікті де, спорт-
шыларды да әуре-сарсаңға салды. Алайда, 
ақсуаттықтар спорт пен мәдениеттің шын 
жанашыры, шын жанкүйері екенін дәлелдеп, 
жауын мен н�серге қарамастан уақытша 
тоқтатылған бокс кешін аяққа тік тұрып күтті. 
Мұның да арты жақсылыққа ұласты. Бокс 
кешінде қазақстандық Елдияр Қамшыбеков, 
Нұрлан Сапарбай, Нұрсұлтан Аманжолов 
секілді қазақ боксшылары шаршы алаңға 
шығып, жиналған жұртшылықтың үмітін 
ақтады.

ҰЛЫ ДАЛА ҚАЗАНАТЫ

Ақсуаттағы той мұнымен аяқталған 
жоқ. Фестиваль аясында К�кпекті-Ақсуат 
арасындағы «Ұлы дала қазанаты» атты 
тұңғыш рет 140 шақырымдық ат бәйгесі 
болды. Бір күні бұрын күрес пен бокс кешін 
тамашалап, делебезін қоздырып алған 
халық енді Қазақстанның әр аймағынан 
келген 160 шабандоздың шабысына к�з 
тікті. Жарыстың шынайы әрі әділ �туін 
қамтамасыз ету мақсатында жылқылар GPS 
жүйесімен қамтамасыз етілді. «Жарысқа 

арнайы дайындалған жүйріктер қатысып, 
марафондық шыдамдылық танытты. Бүгін 
шабандоздар үшін үлкен мереке болды. 
Шабандоздар 8 сағаттан астам жол жүріп 
�тті. Жылқылар ұзақ қашықтықта жоғары 
шыдамдылықтарын к�рсетті. Бұл күн 
қазақстандық ат спорты тарихына енері 
с�зсіз» деді облыстық денешынықтыру 
және спорт басқармасының басшысы 
Денис Рыпаков. Сонымен қатар, аталған 
фестиваль аясында әр қашықтықта тай 
жарысы, жорға жырысы, тай бәйге және 
аламан бәйге �тті.  

Тарбағатай тойы одан әрі айтыс пен 
мерекелік гала концертке жалғасты. Биыл  
т�ртінші рет �ткізілген «Туған жерге туыңды 
тік» атты халықаралық жыр додасына Мұхтар 
Ниязов, Рүстем Қайыртайұлы, Жансая Му-
сина, Қанат Мырзахан, Аспанбек Шұғатаев, 
Сырым Mуезхан, Дулат Шідерин, Нұрмат 
Мансұров, Аруна Керімбек, Моңғолиядан 
Айдос Рашат, Қырғызстаннан Ақжолтай 
Қанатбекұлы, Қытайдан келген Ерлан 
Аманқожаұлы сынды ақындар қатысты. 
Ақсуаттың тыныш-тіршігімен қатар, 
құрдастар, қыз бен жігіт, аға мен іні айтысы 
тақырыптың аясын кеңейтіп, кеше �ткен са-
яси науқан мен еліміздегі ауыс-түйістерді де 
айналып �тпеді. Кезекпен жұптасып  шыққан 
алты жұптың үшеуі екінші айналымға �тті. 
Келесі кезеңде де ақындар шабытынан 
шатаспай, халық пен  қазылар алқасының 
к�ңілінен шығуға тырысты. Нәтижесінде 
алматылық Рүстем Қайыртайұлы үшінші 
(500 мың теңге), оралдық Жансая Мусина 
екінші (700 мың теңге), тараздық Қанат 
Мырзахан бірінші (1 млн теңге) орынды 
иеленсе, Ерлан Аманқожаұлы (ҚХР) бас 
жүлдені (2 млн теңге) жеңіп алды. Ал жыл 
сайын табысталатын арнайы стипендия 
(2,4 млн теңге) биыл Аспанбек Шұғатаевқа 
бұйырды. 

Қас қарайғанша айтыс тыңдап, жырмен 
сусындаған халық одан әрі түн жарымына 
дейін МузАРТ тобының гала-концертін 
тамашалады. 3нердің серкелерін шашу ша-
шып, әнге б�леп қарсы алған ақсуаттықтар 
бұл тойды келесі жылға дейін тағатсыздана 
күтетін болды. 

P.S.
Шекарамен шектесіп жатқан аудан мен ақкөңіл ауылдың қуаныштарына ортақтасып, біз де 
Алматыға кері қайттық. Көліктен терезеге қарап келе жатып, осындай ақжарма халқы мен 
жомарт азаматтары бар Тарбағатайдың тұғыры шынымен биік екеніне тағы бір көз жеткіздік. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ6
«Ана тілі»

АЛМАТЫ-ТАРБАҒАТАЙ-АЛМАТЫ


