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Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ,
«Ана тілі»

ТҮРГЕНКЕНТ –
ТАРЫЙХЫЙ ОРЫН

БҮГІНГІ САНДА:

«Атамыздың 1931 жылы қайтыс болғанын естіген жазушы Ғабит 
 Мү сірепов Алматыдан Баянауылға хат жазады. Онда Мәшекеңнің ел 
арасынан жиған мұрасының бәрін Қазақстан астанасына жіберіңіздер, 
кітап етіп бастырып шығарамыз деген дұғай сәлем айтылыпты. Ол 
кездері ақын Диқан Әбілев аудандық газетте қызмет істейді екен. 
Жоғарыдағы хабардан кейін, сол кісі атамыздың үлкен-үлкен 4 
дәптерін Алматыға жібертеді. Ол тиісті  адреске аман-есен жетеді. Бірақ 
бұл «Мес» емес. Ал 1934 жылы өзіне бір ой түскен Шәрепиден атамыз 
Мәшекеңнің барлық қолжазбаларын қоржынға салып алып Семейге 
тартады да, сол жерден пойызға отырып Алматыға жетеді. Міне, ака-
демия қорындағы қазіргі нағыз «Мес» – сол! «Өкінішке қарай, астанаға 
оның өзі түгел жетпеген. Себебі Шәкең қолжазбаларды бұл жерден екі 
қоржынға салып алып кеткен болатын. Семейге барған соң пойызға 
билет аламын деп жүргенде, қос қоржынның біреуін ұрлатып алған» 
деуші еді марқұм Зейтін Ақышев ағамыз.

АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР АТАМЕКЕН

Жанқожа батырды 
қалай танып едік?

«Бекзат»

6-бет

12-бет

Балаларымның 
көзіне тура 
қарағым келеді 3-бет

BOLASHAQQA 

Elbasy N.Nazarbaev «Qazaqstan 

atty Qazaqstan halqyna Joldaýynda 

kirisýimiz kerek. 

B.MURATQYZY

JIYN

Азамат ШАРҒЫН:

Қостанайда Төлен Рамазанұлы дейтін азамат 
бар. Тілдің нағыз жанашыры. Мәселе туындай 
қалса, редакцияға телефон соғып, ойларын 
ортаға салады. Және жай айтып қоймайды. 
Кемшіліктерге қатысты ымырасыз күреске 
шығады. Мазасыз! Жақсы мағынасында. 
Қарап тұрсақ, өмірде тілдің қолданылмайтын 
саласы жоқ. Ол ауызекі сөйлеуден бастап, 
көшедегі жазуыңыз бар ма, жарнамалар мен 
іс-қағаздар, жер-су, елді мекен атауларын-
да да көрініс табады. Ал осындай орын алып 
жатқан олқылықтарды түзеп, тиісті орындарға 
хат жазып жүрген кім бар? Төлен Рамазанұлы 
сияқты ілуде біреу болмаса, тілге перзенттік 
парызбен, адал жүрекпен, шын көңілмен 
қызмет ету жолында белсенділік байқала 
қоймайды. Ал тіл – ұлттың жаны еді ғой. 
Намысы мен рухы еді ғой. Неліктен бағалай 
алмай келеміз? Бүгінде тілімізге қызмет етуді 
ұмытып кеткендейміз. 

Күнделікті күйбең тірлікпен алданамыз. Тіл 

бейне бір �здігінен дамитын сияқты, �зінен-�зі 

�ркендеп, к�ркейетін сияқты. Мемлекеттік деген 

мәртебесіне сеніп алғандаймыз. Сенген жақсы... 

бірақ нақты істер де �з тарапымыздан атқарылуы 

тиіс еді... Кешегі Алаш арыстарының �мір жолына 

назар аударсақ, Ахаңдардың, Жахаңдардың қат-

қабат жұмыстарының бір арнасы – тілге қызмет ету 

болды. Себебі ұлтты сақтайтын басты темірқазық 

– ТІЛ екенін сол қайраткерлердің барлығы түсінді. 

Сол Алаш арыстарының қазыналы еңбектерінің 

нәтижесін, игілігін бүгінгі ұрпақ к�руде. Осының 

барлығы тілге қызмет етуден басталғаны анық. 

Тілге қызмет – ұранды, жалындаған с�здерден 

емес, к�збен к�рген, құлақпен естіген, түйсікпен 

сезінген олқылықтарды түзеуге атсалысудан 

к�рініс табады. Мысалы, телеэкран бетінен қате 

жазу байқасақ, к�шедегі к�рнекі жазулардың 

тіл заңдылығын бұзып тұрғанын к�рсек, ол 

жерден к�зді жұмып �тіп кетпей, енжарлық 

танытпай, сол бадырайып тұрған кемшіліктің 

түзетілуіне үлесімізді қоссақ, қанеки? Немесе 

балаңызды, немереңізді қазақ балабақшасы мен 

қазақ мектебіне оқуға берсеңіз, қазақ әдебиетінен 

сусындап �суге тәрбиелесеңіз, ұлтының салт-

дәстүрін, әдет-ғұрпын үйретуге ден қойсаңыз, 

еді. Тіпті бүгінгідей жаһандану заманында тілге 

қызмет ету – �те қажет іске айналып отыр. Жан-

жағымыздан анталап жеткен әлемдік тілдер «мені 

үйрен, мені біл, сонда бақытқа жетесің» деп тұр. 

Мұндай жағдайда жас ұрпақты �з тілінде ұстап 

қалу да қиынның қиыны. 1лемдік үрдістер, түрлі 

мәдени шабуылдар осыны меңзейді. Бірақ солай 

екен деп қолды қусырып, дәрменсіз отыруға тағы 

болмайды. Тілге қызмет ету керек деуіміздің түпкі 

мағынасы осында. 

Негізі, Т�лен Рамазанұлының мемлекеттік тілге 

сіңіріп жүрген еңбегі ересен! 1леуметтік желіде де 

белсенді. К�рген-білгенін, к�ңілге түйгенін жазып, 

дабыл қағып жүреді. Т�кең «Алдымен �зіміз талап 

етейік» деген ойын жиі айтады. «Қазақтардың 

�здері қазақша с�йлемейді. Банкке барсаң да, 

ауруханаға барсаң да, толтыратын қағаздардың 

бәрі орысша» деп күйінеді. Бірақ әрекетсіз отырған 

күні жоқ. 1кімдер мен шенеуніктерден бастап, 

Парламент депутаттарына, министрлерге дейін хат 

жазады, хабарласады. Қозғаған мәселесінің орын-

далуын талап етеді. Осындай азаматтар әр ауыл мен 

ауданда, қалалар мен облыстарда к�п болса, ана 

тіліміздің мәртебесі биіктейтіні с�зсіз.

1лихан Б�кейхановтың «Ұлтқа қызмет ету – 

білімнен емес, мінезден!» деген әйгілі с�зі бар. 

Сол ұлы бабамыздың тәмсіліне салсақ, ТІЛГЕ 

ҚЫЗМЕТ ЕТУ ДЕ – МІНЕЗДЕН!

МӘШҺҮР-
ЖҮСІПТІҢ ӘУЛЕТІ

Жетісу жерінің шығысы кәзіргі күнде Қорғас өзенімен шектеледі. Ол ара мен Жәркент 
қаласының арасы отыз шақырым жер. Жәркент қаласының батыс жақ іргесінен 
Үсек (Өсек) өзені өтеді, ол Ілеге құйады. Ал Жәркент қаласының батыс жағында 
он бес шақырым жерде Көктал ауылы бар. Ол – бұрын, 1958 жылға дейін, Өктәбір 
ауданының орталығы болған үлкен ауыл. Сол ауыл мен Жәркент қаласының арасы  он 
бес шақырым. Сол он бес шақырымның он үш шақырымдайын алып жатқан тоғайды 
ел-жұрт ежелден Түргентоғай деп атайды. Ол тоғайдың бас-айағы, шамамен, 50-60 
шақырымға  созыла ды. Үсек өзені екі тармақтан тұрады. Үлкен Үсек пен Кіші Үсек – екеуі 
де Қазанкөлден бастау алады.  

Үсек с�зі «үс» және «ек» деген 

екі с�зден құралады. «Үс» деген, ға-

лым   дардың айтуынша, «су»  деген 

мағына беретін к�не түрік с�зі, 

ал «ек» деген құрметті, қасійетті 

 деген мағына береді, сонда «үс-ек» 

дегеніміз «үсеке» деген с�зден ық-

шам далған болып шығады. Кәзір де 

Темежан нуға сүңгіп кеткендіктен, 

кейіндей берді де, сырттай қоршау-

ға алды («Құпыйа шежіренің» 

 құ пыйасы, Алматы, 2013 жыл, 

 «Ша пағат-нұр» баспасы, 156-бет).

Б ұ ғ а н  д е й і н  б ұ л  к і т ә п т і ң 

 «Шың  ғыс қағанның құзауыры», 

йағ ный «Шыңғыс қағанның түп-

тұқыйа ны» деген �з аты бұрмаланып, 

«Моңғол дың құпыйа шежіресі» ата-

лып келген. Және Шыңғыс ханның 

балалығы �ткен Бұрқан тауы �з аты-

мен аталса да, Түрген тауының аты 

аудармада айтылмай, түсіріліп тастап 

отырылған. Соған қарағанда, Бұрқан 

мен Түрген қазақша аталса, Шыңғыс 

ханның туып-�скен мекені қазақ 

жері екені белгілі болып қалатынын 

а у д а р м а ш ы л а р  б і л г е н .  М о ғ о л 

Шыңғыс ханды моңғол Шыңғыс хан 

деп бұрмалаушылар �тірік тарыйх-

ты шын етіп к�рсету үшін жасаған 

сан түрлі айла-шарғысының бірі 

«Түрген» деген атты ел-жұрттан жа-

сырып баққан. Сол жасырғанның 

бетін Тілеуберді ашып қойғаннан 

бері Шыңғыс қағанның шындығы 

бірте-бірте �з арнасын тауып келеді.

Кәзіргі Моңғол халық республи-

касында Бұрқан да, Түрген де жоқ. 

Хэнтэй деген тауды осы Бұрқан болу 

керек деп болжайды тек. Ал тарыйх 

болжаммен, жорамалмен жазыл-

майды. 

(Жалғасы 11-бетте)

�зіңіз де ана тіліңізде с�йлеп, аясын кеңейтуге 

үлес қоссаңыз, бұл да тілге қызмет етудің үлгісі. 

Елімізде тиісті заңдар бар, бағдарламалар 

қ а б ы л д а н ғ а н .  Б і р а қ  ж е т п е й  ж а т қ а н ы  – 

әр қазақтың тілге деген қызметінің аздығы. 

Алмағайып замандарда тіл бізді ұлт ретінде 

сақтап қалса, енді біз оған қызмет ету арқылы 

оны сақтап қалуымыз керек. Себебі біз тілге 

қарыздармыз. Ел болғанымыз үшін, тәуелсіз мем-

лекет болғанымыз үшін, ұлт болып ұйысқанымыз 

үшін... Бүкіл тіршілігіміздің, мәдениетіміз бен 

әдебиетіміздің, руханиятымыздың, �неріміздің, 

дәстүр-салтымыздың, болмысыздың �зегі тіл 

 болып отырғанда, оған қызмет етпеу қиянат болар 

ТІЛГЕ ҚЫЗМЕТ – 
МІНЕЗДЕН...

ТЕМІРҚАЗЫҚ

үлкен кісілерді құрметтеп «Бәке», 

«Сәке», «Тұреке» дейміз ғой, соған 

қарағанда, «Үсек» «үлкен су» деген 

мағынаны да білдірсе керек. Келе-

келе, айта-айта «Kсек» атап кетіппіз.

Түргентоғай – осы Үсек �зенінің 

�не бойын алып жатқан ұзын тоғай. 

«Түрген» – түрік с�зі, «тез», «жыл-

дам» деген мағынаны білдіреді. 

Шоқан �з шығармасында «Түрген 

– это быстрый» деп жазады. Кәзіргі 

күнде қазақтар «тез қуды» дегенді 

«түре қуды» дейді.

Біздің болжауымызша, Түрген 

атауы – ХІІ ғасырдан, йағный 

Шыңғыс ханның бала кезінен бар 

с�з. Қытай тіліндегі түпнұсқадан 

Тілеуберді 1бенайұлы аударған 

«Шыңғыс қағанның құзауыры» 

атты 1240 жылы жазылып біткен 

қолжазбада мынандай дерек бар: 

«Темежан («Теміршың» дегенді 

Тілеуберді солай аударған – Б.Н.) 

асып-сасып атқа мінді де, орманға 

кіре ж�нелді. Тәйжігіттер к�ріп 

қалып, Түргентауына дейін қуды. 

Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ,
ҚР Мемлекеттік

сыйлығының лауреаты
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Ақбота ҚУАТОВА,
«Ана тілі»

Бүгінгі таңда Арыс қаласын қалпына келтіру жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 
Еліміздің барлық облыстарына бөлінген секторлар бойынша іс-шаралар 
жоспарға сәйкес жүзеге асырылып жатқаны көңіл қуантады. Біз газетіміздің 
осы санында Түркістан облысы әкімдігінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратқа 
сүйене отырып, қаладағы ахуалды таныстыруды жалғастырамыз. 

ХХ ғасырдың поэзия әлеміне елеулі үлес қосқан башқұрт ақыны Мұстай 
Кәрімнің туғанына биыл 100 жыл толып отыр. Осы айтулы мерейтойға орай 
Алматы қаласында Мұстай Кәрім атындағы көше ашылып, «Мұстай Кәрім – 100 
жыл» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 

БӘРЕКЕЛДІ!КЕЗДЕСУ

ДӘУІР ДАУЫСЫ

АРЫС, БІЗ БІРГЕМІЗ!ҚАЗАҚ ҺӘМ ДОМБЫРА

Алаш жүректі ақын

ҚАЛА ҚАЛПЫНА 
КЕЛЕ БАСТАДЫ

Марапат құтты болсын, әріптестер!

Тағылымды шара

Елордадағы «Қазақ елі» монументі ал-
дында Ұлттық домбыра күні мерекесі 
өтті. Салтанатты шараға Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев қатысып, сөз 
сөйледі. Қасым-Жомарт Кемелұлы 
барша халықты Ұлттық домбыра 
күнімен құттықтап, бұл мейрам-
ды руханиятқа деген зор құрмет, 
баршамызға ортақ құндылықты 
ұлықтау деп түсіну керек екенін айтты.

– Қазақ пен домбыра – егіз ұғым. 

Күмбірлеген домбыраның үні батыр-

ла рымызға рух, ақындарымызға ша-

быт берген. Домбыра әрбір қазақ тың 

ру хын к�кке к�теретін құнды қазы-

на мыз болуға тиіс, – деді Қазақстан 

Прези денті.

Мемлекет басшысы Ұлттық дом-

быра мерекесі жас ұрпақтың дәстүрлі 

�нерге деген құрметін арттыратынына 

сенім білдірді.

 «Сарыарқа»,  «Балбырауын», 

«Адай», «1лқисса» күйлері – ұлттық 

рухымызды к�теретін таңғажайып 

туындылар екенін, домбыраның пер-

несі нен шық қан күйде халқымыз дың 

терең тарихы бар екенін жеткізді. 

Атадан балаға ама нат болған асыл 

мұрамызды сақтап, қадір тұтуымыз 

қажеттігін тілге тиек етті. 

Қазақстан Президенті бүгінде 

домбыра бүкіл Қазақстан халқын 

біріктіретін теңдесі жоқ мәдени мұра 

саналатынын және рухани жаңғыру 

Алып шаһардың Мамыр-4 ық -

шам ауданындағы Садовая к�шесі енді 

Мұстай Кәрім деп аталады. К�ше-

нің ашылу салтанатына Алматы қала-

сы  ның әкімі Бақытжан Сағынтаев, 

Ресейдегі Қазақстан елшісі Иманғали 

Тасмағамбетов, ҚР Мәдениет және 

спорт министрі Ақтоты Райымқұлова, 

ақын ның немересі Темірболат Кәрімов 

және зиялы қауым �кілдері мен қала 

тұрғындары қатысты. 

Ақынның «Үш таған», «Талтүс» атты 

кітаптары қазақ тіліне аударыл ғанын 

айтқан шаһар басшысы қазақ оқыр-

маны Мұстай Кәрімді т�л ақы нындай 

құрметтейтінін жеткізді. 

– Бүкіл түркі дүниесінің ұлы шайы-

ры, бауырлас башқұрт халқының ақыны, 

жазушы-драматург Мұстай Сәфиұлы 

Кәрімнің есімі қаламыздағы к�рнекті 

к�шелеріміздің біріне беріліп отыр. 

Міне, бүгін Мұстай Кәрімнің аты біздің 

еліміздің мәдениет тарихында мәңгі-

лікке жазылды. Бұл башқұрт халқының 

жарқын �кілінің бай шығармашылық 

мұрасына, жоғары әдеби шеберлігіне 

 Жуырда ҚР Премьер-Министрінің 

орынбасары Жеңіс Қасымбек т�тенше 

жағ дайдан зардап шеккен Арыс қаласына 

келді.

 Үкімет басшысының орынбасары 

қа ланы қалпына келтіру жұмыстары уақ-

тылы әрі сапалы орындалуы керектігін 

айтты. 

 Ресми мәлімет бойынша, Арысқа 

к�мек ретінде «Түркістан» әлеуметтік 

даму корпоративтік қорына 1 млрд. 

600 млн. теңгеден астам қаржы түскен 

екен. Бүгінгі күнге Арыстағы т�тенше 

жағдайдан зардап шеккен тұрғындарға 

к�мек беру мақсатында «Түркістан» 

әлеуметтік даму корпоративтік қоры-

на 1 652 359 888 теңге, 89 тиын түсті. 

Оның ішінде 258 802 780 теңге, 16 тиын 

жеке тұлғалар шотынан түскен. Бұдан 

б�лек, қорға �зге мемлекеттерден де 

к�мек ретінде 105 049 рубль 25 тиын 

және 7 810 доллар қаражат аударылған. 

Сондай-ақ тұрғындарға гуманитарлық 

к�мек ретінде 519 тоннадан астам 

азық-түлік, киім-кешек, құрылыс зат-

тары жиналса, 493 тоннадан астамы та-

ратылды. Қоймада 30 тоннадай қажетті 

заттар қалды. Гуманитарлық к�мектің 

жет кізілуі әлі де жалғасуда. 

 Арыс қаласының xалқы �з үйлеріне 

оралған сәтте, ең бірінші болып барлығы 

�здеріне қарасты аумақтық штабқа 

тіркелді. Сол штабта олар үшін азық-

түлік, медициналық к�мек және құжаттар 

жинақталды. Міне, осы қызметтерді 

Түркістан облысының аудандары және 

облыстар к�рсетті. 

 Ағымдағы жылдың 8 шілде күні 

Арыс қаласындағы Түлкібас ауданы мен 

Алматы қаласына бекітілген 14 сектор-

дан 12 камаз түрлі қоқыс шығарылды.

Сонымен қатар тұрғындар арасын-

дағы тіркелген наразылық нүктелеріне 

 ко миссия тарапынан түсіндіру жұмыс-

тары жүргізіліп, 100 мың теңге �темақы 

 бойынша 3192 азаматтан (532 отбасы) 

құжат қабылданды.

 17 секторға б�лінген Арыс қаласы-

ның 5-секторындағы апаттан зар-

дап шеккен тұрғын үйлерді ж�ндеу 

жұмыстарын Қарағанды облысы мен 

Т�ле би ауданы қарқынды жүргізуде. 

Бұл 5-аймақта 72 жеке үй мен 11 

к�пқабатты тұрғын үйлер орналасқан. 

24 маусым күні олардың барлығына 

зақым келген. Қуантарлығы – жарам-

сыз күйге түскен үйлер жоқ. Барлық 83 

үй-жайларды 22 отандық құрылыс ком-

паниясынан 241 құрылысшы ж�ндеуде. 

Бүгінде 10 пәтер толығымен ж�нделіп, 

арыстықтарға тапсырылған. Ондағы 

18 к�шенің әрбіріне жауапты маман 

бекітілген. Штаб қызметкерлерімен 

100 мың теңгеден берілетін қаржылай 

к � м е к  к � р с е т у г е  � т і н і ш  б е р г е н 

510 отбасыдан құжаттар жиналды. 

Тұрғындарға күнделікті азық-түлік та-

рату, аулаларды қирандылардан тазарту 

жұмыстарына ауданымыздан 40 ерікті 

�з к�мектерін ұсынып, жұмыс істеуде. 

 Индустрия және инфрақұрылым-

дық даму б ір інші  вице-министрі 

Қайырбек Kскенбаев бұзылатын үйлер 

бастапқыдағы 27-ден 149-ға дейін 

�скенін айтты. Арнайы мамандар дың 

тексеруі аяқталғанша тағы да к�беюі 

мүмкін екен. Ал Рахимбаев Айдын бас-

қаратын компания 100 млн теңге б�ліп, 

ең қиын секторды ж�ндеуге кірісті. 

Негізгі облыстар шілде айының соңына 

дейін құрылысты бітірмек.  100 мың 

теңгеге құжат қабылдау аяқталуға жақын 

қалды. Жалпы Арыспен бірге Ақдала, 

Қожатоғай, Дермене ауылын қоса есеп-

тегенде, 55 602 тұрғын есепке алынып, 

оларға 5,6 млрд теңге �темақы т�ленбек. 

 Арыс қаласында Кентау, Шым-

кент  қалаларына бекітілген №10 сек-

торда жұмыс қарқынды жүруде. Атал-

мыш аймақта жалпы 646 жеке үй мен 

4 к�пқабатты тұрғын үй бар. 15 жеке 

үй жарамсыз күйге түскен. Зақым-

данғаны 570 жеке үй мен 4 к�пқабатты 

тұрғын үй. 246 жеке үй ж�ндеуден 

�туде, 25 үйдің ж�ндеуі аяқталды. Аз 

қамтамасыз етілген және к�пбалалы 

30-ға жуық отбасы азық-түлікпен 

қамтамасыз етілуде. Бұл жұмыстар 

3 жеңіл авток�лікпен үйме-үй жет-

кізіліп, тұрғын үйлерге келтірілген 

ш ы ғ ы н д а р д ы  қ а л п ы н а  к е л т і р у 

 бойынша 154 отбасының құжаттары 

қабылданды. №10 секторға қарасты 13 

к�шенің автомобиль жолдарын толы-

ғымен су тасығыш авток�лігімен шаю 

жұмыстары жүргізілуде. 

 Арыс қаласындағы Алматы қаласы 

мен Түлкiбас ауданына бекiтiлген 14- 

секторда, �темақы ретінде т�ленетін 

100 мың теңге бойынша және тұрғын 

үйлерін қалпына келтіруге тұрғындардың 

�тініштері мен құжаттарын қабылдау 

жұмыстары қарқынды жүруде.

 Атырау облысының үлесіндегі 

секторда жұмыс атқарылып жатыр. 482 

үй қалпына келтірілуі қажет. Соның 

ішінде 24 үй жарылыстың салдарынан 

мүлдем жойылған. Ал қалған үйлердің 

терезелері сынып, т�бесі қираған. 

Бүгінде сол жұмыстарды қалпына 

келтіру үшін облыс әкімінің орын-

басары, облыс әкімінің кеңесшісі және 

басқарма басшылары Арыс қаласына 

барып, жұмыстар толықтай аяқталғанға 

дейін Арыс �ңірінде болады. Атырау 

облысының әкімі Нұрлан Ноғаевтың 

айтуынша, ж�ндеу жұмыстарына 

бірнеше техника мен 500-ге жуық адам 

жұмылдырылды.

 Жарылыстан зардап шегіп, баспа-

насы қираған Арыс тұрғындарына �зге 

облыстармен қатар, маңғыстаулықтар 

да барынша қолұшын беруде. Қазір 

 облыс әкімінің орынбасары Нұрдәулет 

Қилыбай бастаған жұмыс тобы Арыс 

қаласындағы 8 к�шені қалпына келті-

ріп жатыр. Жаңа үй салып, бүлінген 

үйлерге күрделі ж�ндеу жұмыстарын 

Маң ғыстаудың 8 құрылыс компаниясы 

жүргізуде. 

 Арыстық мектеп жасындағы бала-

ларды демалысқа жіберу жұмыстары 

жалғасуда. Енді мектеп жасындағы 50 

оқушы елдің батысында демалса, тағы 

150 бала шығыстың шырайлы жерлеріне 

саяxаттайтын болады. Олар кеше ғана 

Арыстан саяxатқа жол тартты.

 Арыс халқына жан-жақты қолдау 

к�рсету – басты назарда. Осыған орай, 

облыс әкімі Kмірзақ Ш�кеевтің тап-

сырмасымен арыстық ардагерлер шілде-

тамыз айларында кезекпен демалысқа 

жіберілетін болады. Зейнеткерлердің 

алғашқы тобы 15 күн бойы Шымкенттегі 

«Мейір» ардагерлер үйінде тынығып 

келеді.

 Ақмола облысы мен Қазығұрт 

 ауданына бекітілген 17 секторда жұмыс 

қарқынды жүруде. Жалпы секторда 470 

тұрғын үйдің 290 тұрғын үйі ж�ндеу-

ден �теді. Қазіргі таңда 18 құрылыс 

фирмалары жұмыс істеп жатыр. 245 

адам жұмыспен қамтылған. 100 үйдің 

 құ ры лысы жүріп жатыр, 25 үйдің  шатыры 

жабылды.

Дайындаған 
Д.ЖҰМАЖАНҰЛЫ

жолының негізгі арқауы екенін атап 

�тті. Сондықтан бұл ұлттық �нерді 

кеңірек насихаттауға шақырды.

– «Kнер – ұлт келбеті» дейді дана 

халқымыз. Баршамызға ортақ құн-

дылық – домбыраны жан-жақты 

насихаттап, жас ұрпақтың сана-

сына сіңіру �те маңызды.  Дом быра 

аспабы – қайталанбас асыл дүние. 

С о н д ы қ т а н  м е к т е п т е  д о м б ы -

ра үйрену сабақтарын енгізу – қа-

жетті әрі дұрыс бастама, – дей келе, 

қазіргі жаппай жаһан дану уа қы-

тында халқымызға тән біре гей құн-

ды лық тарды жаңғырта беруі  міз 

қа жет тіг іне баса мән берді. С�з 

соңында Президент т�л мәде ние-

тімізге деген қамқорлық әрқашан 

мем  лекет тің айрық ша назарын-

да  болатынын айтты. «Қазақ елі» 

монументі алаңында �ткен ұлттық 

руханиятымызды дәріп тей тін концерт 

барысында мыңнан астам �нерпаз бір 

оркестрдей домбырамен қазақтың 

белгілі күйлерін орындады.

Жамал С�РСЕН

деген құрмет. Мұстай Кәрім – ұлы 

ақын, жазушы, журналист, к�рнекті 

қоғам қайраткері. Ол әлемдік әдебиетке 

үлес қосты. Оның шығармашылығы 

тек башқұрт халқының ғана емес, бүкіл 

түркі әлемінің рухани мұрасы, – деді 

Алматы қаласының әкімі Б.Сағынтаев. 

С о н ы м е н  қ а т а р  қ а л а  ә к і м і 

 Ал ма  ты дағы іс-шара Қазақстан мен 

 Ресей, Башқұртстан мен  Алматы ара-

сын дағы мәдениетаралық қатынас-

тардың дамуына үлкен серпін беретініне 

сенім білдірді. 

«Мұстай Кәрім» қорының негізін 

қалаушы, немересі Темірболат Кәрімов 

биыл оның отбасы үшін ғана емес, 

 баш құрт халқы үшін ерекше жыл екенін 

айта келе, атасының Қазақстанның 

ақын-жазушыларымен қарым-қаты-

насы, Алматыға деген ерекше махаббаты 

туралы әңгімелеп берді.

– Мұстай Кәрім қазақ халқының 

тазалығы мен кеңдігіне тәнті бола-

тын. Ол Қазақстанға, оның ішінде 

Алматыға келгенді қалап тұратын. Осы 

�ңірді ерекше жақсы к�рген. Себебі 

оның достары, ақын-жазушылар осы 

қалада тұрды. Ақынға талант аздық 

етеді, оның жүрегі таза, оқырманға 

деген жауапкершілігі зор болуы керек. 

Мұстай Кәрім мұндай қасиеттерді 

Мұхтар 1уезовтен үйренді. Соны-

мен бірге ол Сәбит Мұқанов, Ғабит 

Мүсірепов, 1бу Сәрсенбаевтан сабақ 

алған. Жалпы оларды бауырластық 

қарым-қатынаспен бірге, оқырманға 

деген үлкен жауапкершілік байланы-

стырды. Атамыз қайтыс болғаннан 

кейін, к�п ұзамай, Сәбит Досанов 

«Ұлылар қайтып келу үшін кетеді» деген 

мақала жазды. Бүгін оның жаны бізбен 

бірге. Сіздерге алғысым шексіз, – деді 

Т.Кәрімов.

Шара соңы «Мұстай Кәрім – 100 

жыл» атты халықаралық ғылыми-тә-

жірибелік конференцияға жалғасты. 

Жиында ҚР Мәдениет және спорт 

министрі Ақтоты Райымқұлова баян-

дама жасады. Башқұртстан Респуб ли-

касының үкімет аппаратына қарасты 

Мәдениет, мұрағат істері мен кон-

гресстік шараларды �ткізу б�лімінің 

жетекшісі Энже Вернигора Қазақстан 

Республикасының Үкіметіне алғыс 

білдірді. Ресейдегі Қазақстан елшісі 

Иманғали Тасмағамбетов ақынның 

Алаш руханиятында алатын орнына 

тоқталды.

– Сүре с�здің қадірін білетін 

халықтың рухани �лшемі, бүгін осын-

да отырған зиялы қауым �кілдерінің 

бас қосып отыруы Мұстай Кәрімнің 

Алаш руханиятында алатын орнын 

Ж у р н а л и с т е р д і ң  к ә с і б и 

 ме рекесі – қалам ұстаған әріп-

тестеріміздің жыл бойы атқарған 

еселі еңбектерінің  ба ғаланып, 

марапатталуымен де шырайла-

на түсетіні белгілі. Жыл он екі 

ай тынымсыз ізденістің, ауыр 

еңбектің шебінде жүретін тілшілер 

қауымына мемлекет тарапынан 

к�рсетілетін ізгі құрмет олардың 

шабытына шабыт қосып, әрі қарай 

да шығармашылықпен айналысуы-

на қанаттандыра түсетіні с�зсіз. 

 Осы орайда, биыл «Ана тілі» 

газеті тіл мәселелері б�лімінің 

 р е д а к т о р ы  1 с е л  С а р қ ы т о в а 

 П р е  з и д е н т  Қ а с ы м - Ж о м а р т 

Тоқаевтың «Алғыс хатына» ие 

болғаны газет ұжымы үшін де 

биік мәртебе екені с�зсіз. Кәсіби 

 мереке аясында «Ана тілі» газетінің 

беттеуші-дизайнері Нұржан Асанов 

ҚР «Ақпарат саласының үздігі» ата-

нып, білім және ғылым б�лімінің 

редакторы Ақбота Қуатова «Қазақ 

г а з е т т е р і н і ң »  « К ү м і с  қ а л а м » 

жүлдесіне қол жеткізді. 

«Қазақ газеттері» ЖШС-на 

қарасты «Теңге монитор» газетінің 

тілшісі Исатай Қамбаров Ақпарат 

және қоғамдық даму министрлігінің 

«Құрмет» грамотасымен мара-

патталды. «Ақиқат» журналының 

б�лім редакторы Дина Имамбаева 

– «Алтын қалам», «Уйғур авази» 

газетінің тілшісі Сабирәм Анварова 

– «Қола қалам», «Қазақ газеттері» 

веб-сайтының тілшісі  Гаухар 

Түс тікбаева «Қауырсын қалам» 

жүлдесіне ие болды. Жүлделерді 

«Қазақ газеттері» ЖШС-нің бас 

директоры Шәмшидин Паттеев 

салтанатты түрде табыс етті. 

Нұрдәрі ҚҰБЫЛАЙХАНҚЫЗЫ

Алматы қаласында Халықаралық «Жанашыр» қоры 
жанынан құрылған «Рухани жаңғыру» бағдарламасын 
ілгерілету ж-ніндегі ақпараттық топ Алматы облысына 
сапарға шықты.

Алматы облысы Талғар  аудандық Орталық 

кітап ханасында �ткен шарада аудан тұрғындарына 

«Қазақтану», «Kзгерісті �зіңнен баста» тақырыбында 

мә дени-ағартушылық дәрістер, «Буккроссинг», «Бук-

дайтинг», «Таланттарды таныту» шаралары ұйымдас-

тырылып, жергілікті «Аналар алқасы», «Ақсақалдар 

алқасы» және «Жастар кеңесі» құрылды.

Аға буын мен жас ұрпақтың үндесіп, сабақтасуының 

үлгісіндей болған «Ұлы дала мұрасы – ұрпаққа аманат» 

атты басқосу барысында жазушы, этнограф-зерттеуші 

Баяхмет Жұмабайұлы, Салт-дәстүр академиясының 

академигі, этнограф Болат Бопайұлы, тарих ғылымының 

кандидаты, «Нұр-Мүбарак» ислам мәдениет универси те-

тінің доценті, Салт-дәстүр академиясының профессоры 

Досымбек Қатран, Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі, халықаралық «Ильхам» сыйлығының иегері, 

ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы, Халықаралық «Жана-

шыр» қорының президенті, журналист Жаңыл 1петова 

с�з с�йлеп, �нер зерттеушісі, жыршы-термеші 1біш 

1діл беков әсем әнмен жалғап, «Таланттарды таныту» 

шара сына ұласты.

Нұрлан ҚҰМАР

к�рсетсе керек. Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың «Мұстай Кәрім тек 

�з  Отанында ғана емес, бүкіл түркі 

әлемінде ерекше сүйіспеншілікке ие 

ақын» деген қанатты с�зі оның биік 

тұлға мәртебесін айқындай түседі. 

Мұстай Кәрім бар �мірін бүкіл түркі 

жұртына ортақ мәдениет пен әдебиетке 

арнап, ел мен елді жақындастырған 

тұлға. Қай заман, қай елде де ақынның 

бейқам болған сәттері аз. Оған осы 

Мұстай Кәрім ерлігі мен еңбегі, аласа-

пыран ғұмыры, туған халқын бай-қуаты 

мен даласының дарқандығын толғаған 

адуынды шығармашылығы куә, – деді 

И.Тасмағамбетов. 

Айта кетейік, Мұстай Кәрім – ақын-

жазушы әрі драматург. 1919 жылы 20 

қазанда Башкириялық Автономды 

СКР-де дүниеге келген. Оның «Біздің 

үйдің қуанышы» повесі,  «К�ктем 

 дауысы», «Kзендер с�йлейді», «Алыста 

қалған жағалар», «Жылдар ізімен» атты 

туындылары оқырманға жақсы таныс. 

Бұған дейін Ақынның құрметіне Мәскеу 

мен Уфа қаласында к�ше ашылған. 

Қ о р ы т а  а й т қ а н д а ,  Р е с е й д і ң 

 К.Ста нис лавский атындағы мемле-

кеттік сыйлығының, Башқұртстан 

мем лекеттік сыйлығының, КСРО 

мем лекеттік сый лығының лауреаты, 

Социалистік Еңбек Ері Мұстай Кәрім-

нің биыл 100 жылдығы кеңінен тойла-

нып жатыр.

Азаматтың суреттері
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
«Ана тілі»: Шығармашылық �мі-

ріңізде қандай жаңалық болып жатыр? 
Азамат Шарғын: Мен араға біраз 

жыл салып, екінші жоғары білім, кино 

режиссері мамандығын алуға ниеттен-

гем. Kз шығармашылығымнан б�лек, 

сол бағытта дипломдық жұмысымды 

қ о р ғ а у ғ а  д а й ы н д а л ы п  ж ү р м і н . 

 Сценарий жазу үстіндеміз. Талап 

бойын ша қысқа не толықметражды 

кино түсіруім керек. Бұл – міндетті 

тапсырма. 

Ал актерлікке келсек, наурыз 

 айында шыққан, Рүстем 1бдіраштың 

«Қазақ хандығы»,  «Алтын Тақ» 

ф и л ь м і н д е  С і б і р  х а н ы  И б а қ т ы 

сомдадым.  Актер үшін р�лдің үлкен-

кішісі болмайды. Мен �зім эпизодтық 

р�лге де ас-суымды тыя тұрып, 

тиянақты дайындалып әдеттенгенмін. 

Күзде Ақан Сатаевтың «Томирис» та-

рихи картинасы экранға шығады. Онда 

Аримас тайпасының Батпай есімді сақ 

к�семін сомдаймын. Сондай-ақ жыл 

сайын бірлі-жарым телехикаяларға 

түсіп тұрамыз. Он жылдан аса уақыт 

дубляжда қызмет жасадым, қазіргі 

күні дубляжға бұрынғыдай жиі бара 

бермеймін. Соңғы дыбыстағаным 

– «31» арнадан берілген түріктің 

«Kшпес махаббат» телехикаясы. Басты 

р�лдегі Кемалды қазақша с�йлеттім. 

 Содан кейін дубляжды қойдым десем 

де болады. Тек арнайы шақырған, 

уақытты к�п алмайтын материалдарды 

дыбыстауға ғана келісім беремін.

 «Ана тілі»: Сіз сомдаған кейіп кер-

лер, к�бінесе, мінезді болып келеді. Ал 

Азамат Шарғын сомдауға келіспейтін 

образдар бар ма?

Азамат  Шарғын:  Сауалыңыз 

�те орынды. Бірде мені тырнағын, 

қасын бояйтын жігіттің р�ліне түсуге 

шақырды. Бұл р�лден саналы түрде 

бас тарттым, бармадым. Ондай р�лдер 

мен үшін жат, мен ғана емес, адам-

зат үшін де жат деп түсінемін, оның 

үстіне мен де перзент �сіріп отырған 

әкемін... Қанша жерден �нер деп 

қарасақ та, балаларымның бетіне тура 

қарағым келеді. «1р кәллада бір қиял» 

деген сияқты, әр режиссердің басында 

қандай қиял бар екенін кім білсін? 

Олардың қиялдарының жемісі болуға 

құлқым жоқ. Актер болған соң, қандай 

р�л берілсе де сомдауы керек деп жа-

тады. Мүмкін, діні, ділі, дүниетанымы 

басқа ұлттың актерлері үшін қандай 

р�л болса да бәрібір шығар, бірақ 

мен �зімді ең алдымен актер емес, 

адаммын деп танимын. Сондықтан 

адам табиғатына жат, шектен шыққан 

р�лдерді ешқашан сомдамауға тыры-

сып келемін, жай әзіл үшін десе де, 

тіпті биік �нер үшін десе де. «Бояушы 

бояушы десе сақалын бояйтындар» 

да жетерлік. 1ркім �з дүниетаным, 

түсінігіне қарай әрекет етеді.

«Ана тілі»: Бір кездері «Хабар» ар-

насында «Нүкте» телебағдарламасын 

жүргізіп, тележүргізушілік жолға 

түскен едіңіз. Қалай екен? 

Азамат Шарғын: К�рерменге ұна-

ған болу керек. Kзіме ұнаған жоқ. 

Авторлық бағдарлама болмаса, 

�згенің айтқанына к�ніп, айдауы-

на жүре алмайтынымды түсіндім. 

Бүгінгі күні маған ойын-сауық не 

саяси-әлеуметтік тақырыптан г�рі, 

танымдық бағдарламалар жақын. 

Мысалы, кино, театр, мәдениет саяса-

тының жалауын тіктейтін құнды-

лықтар. К�рерменмен ой б�ліскің 

келсе, пікірлескің келсе, дұрысы, 

�зіңді қызықтыратын, аз да болса 

білетін тақырыпты таңдаған абзал 

екен. Айтамын, ой б�лісемін десең, 

әлеуметтік желі дайын тұр. Ешкімге 

күніңді қаратпай-ақ, формасы тың, 

қызықты, шынайы дүние ойлап тап та, 

с�йлесе бер. «Нүкте» бағ дар ламасын 

жүргізгеннен түйген ойым осы.

 «Ана тілі»: Қазір кино, театр 

актерлерінің ішінде той тізгінін ұстап, 

асабалыққа бет бұрғандар к�п. Сіз той 

мәдениетіне қалай қарайсыз?

Азамат Шарғын: Мен той жүр гіз-

беймін. Мүлде жүргізіп к�рмеппін. 

Қызығушылық, ішкі қажеттілік жоқ. 

«Табысы жақсы ғой, дауысың, сойың 

келіп тұр, неге жүргізбейсің? Kзіміз 

үйретеміз» деп, асабалықты меңгерген 

кей дос-бауырлар әлі де үгіттейді. 

Жан дүниең жат санап тұрса, кім 

не айтса да бара алмайды екенсің. 

Той жүргізу тұрмақ, шақырған жер-

ге  кейде әзер барамын.  Жақын 

к�ретін  достармен қалжыңдасып, ой 

б�ліскенді ұнатамын. Бірақ ойын-той, 

сауық-сайран, арзан күлкі, ыржаң-

тыржаң тірлікке жоқпын. Ара-тұра 

концерт жүргіземін. Онда да ниетім 

соқса ғана...

 «Ана тілі»: Бүгінде танымал актер-

лердің бірісіз, к�рермен сізді к�птеген 

телесериал арқылы таниды. Kнерге 

деген қызығушылығыңыз қай кезден 

басталды?

Азамат Шарғын: Бала кезімде 

 актер боламын деп ойламадым, тіпті 

Kнер академиясының бар екенін де 

білмейтінмін. Бәлкім, үйде �нер адам-

дары болмағандықтан шығар... Оқушы 

кезімде мектептегі бір қойылымға 

сценарий жазғаным есімде. Сонда сы-

нып жетекшім Тұрахан апай  «Азамат 

�скенде драматург болады» деп айтқан 

болатын. Ол кезде драматург деген 

с�зді де түсінбеймін. Іштей, әскери 

училищеге тапсырсам, әскери маман 

болсам деп жүретінмін. Kнерге келуіме 

жеңгем, «Қазақ радиосының» дикторы 

Азамат ШАРҒЫН, актер: 

БАЛАЛАРЫМНЫҢ 
көзіне тура қарағым келеді

режиссер Нұрғанат Жақыпбай ағамыз 

басқаратын Елордамыздағы  «Жастар» 

театры ұнайды. Оларда ізденіс бар. 

Бір-екі  қойылымдарын к�рдім. 

 Режиссер мен актер арасындағы 

�зара байланыс, түсіністік, іске 

адалдық, ауызбіршілік – бәрі айқын 

к�рініп тұр. Істеріне адал ұжым.  

Д а н и я р  Б а з а р қ ұ л о в  п е н  Д и н а 

 Жұма баеваның жаңа �рнек іздеп, 

�згеріске ұмтылып жатқандары 

қызықтырады. Сондай бастама-

ларды мемлекет қолдаса, дамытса 

екен деймін. Интернет, технология 

заманындағы к�рер меннің ой-танымы 

алға шығып кеткен. К�п ойланады, 

ізденеді. Оларға уақытпен қатарласа 

шапқан арт-хаус, интеллектуалды 

дүниелер қажет.

«Ана тілі»: Сол «қажетті» қалай тол-

тырамыз? Kнер саласын дамыту үшін 

не істеу керек?

А з а м а т  Ш а р ғ ы н :  Қ ұ д а й  б е р е 

салған Димаш деген бауырымыз бар, 

Құдайбергенов! Сол Димаш әлем 

бойынша к�птеген тыңдарманның 

ән �неріне деген к�зқарасын �згертті, 

таным-талғам деңгейлерін тағы 

да біраз жерге, зау биікке к�теріп 

 тастады, әннің құдіретін сезіндірді. 

Жеке �з басыма, кәсіби маманның 

сезініп салған әні кино к�ргендей, 

тамаша кітап оқығандай ғажап әсерге 

б�лей алатындығына к�зімді жеткізді. 

Абай бабамыз қара с�зінде: «Сократқа 

у  берген,  Ғайсаны дарға асқан, 

Пайғамбарымызды түйенің жемтігіне 

к�мген кім? Ол – к�п, демек, к�пте 

ақыл жоқ. Ебін тап та, ж�нге сал» 

дейді. Айтпағы, шығарма, қойылым, 

кино, ән болсын, «К�птің жетегіне 

ермеңдер, ебін тауып жетектеңдер, 

талғам-танымын �сіріңдер, дұрыс 

бағытты сілтеңдер» деп тұр емес пе? 

Kнердің қай саласына да, ол мейлі 

кино, сурет, музыка, театр болсын, 

халықтың сол �нерге деген таным-

талғамын биіктететін, құнды ойлары-

мен б�лісетін, дамуға, �згеруге септігін 

тигізетін Димаш сияқты кәсіби, еркін 

ойлы мамандар керек. 

«Ана тілі»: Ал қазіргі режиссер-

лердің ішінен кімнің еңбегі к�ңіліңіз-

ден шығады? 

« А Н ААААААААААААААА   ТТТТТТТТТТТТ І Л І Н І Ң »  
ұстазымыз бізбен, �зі оқытқан бүкіл 

курстың түлектерімен құрды деу-

ге болады. 2006 жылы «Ақсарай» 

мюзикл театры құрылды. Респуб-

л и к а  с а р а й ы н д а   « Қ ы з  Ж і б е к » 

қойылымымен ресми ашылуын жаса-

ды. Аз уақыттың ішінде Қазақстанның 

к�птеген қаласын аралап, Тбилиси,  

Ашхабадта фестивальдарға қатысып, 

к�пшілік к�рерменге танылып үлгерді. 

«Ақсарай» театр әлеміне жаңа леп, 

�згеше бет-бейне алып келді де-

сем, қателеспеймін. Спектакльдерде 

режиссерлік форма, терең ой мен 

мұндалап тұратын. «Қыз Жібек», «Ма-

хаббат пен Зұлымдық», «К�шкін» 

қойылымдарын барған жерлер-

де к�рерменнің сұрауы  бойынша 

қайталап қойған кездеріміз де бол-

ды. Театрымыздың басқалардан 

ерекшелігі  – күңіренген, 

қайғы жұтқан немесе 

тәтті  дауыс,  ж�нсіз 

айғай сияқты штам-

птан ада, кәсіби ре-

жиссер, хормейстер, 

балетмейс тер, жас әрі 

ш ы н а й ы  а к т е р л а р 

жиналған ұжым болдық. 

« А қ с а р а й »  т е а т р ы н ы ң 

іздегені – сахнадан ақыл 

а й т а т ы н ,  « Б і р і н ш і д е н ,  н е 

жаман?  Екіншіден, не жаман?» 

дейтін «даналық» театр болу емес, 

жеткізілген ойдан к�рермен �зі шешім 

қабылдайтындай «жаңалық» театр 

болу еді. 

2009 жылдан бастап театрдың 

әлеуметтік жағдайы нашарлай баста-

ды. Жылға жуық қаржысыз жұмыс 

істедік. Театрды сақтап қалу үшін 

Болат аға барын салды. Біз 

де т�ккен теріміздің желге 

арнайы оқып келіп отырмын» деген 

бірде-бір дубляж актерін к�рмедім. 

Бәрі – театр және кино мамандығын 

бітірген қыз-жігіттер. Шетелдерде 

бұл мамандықты арнайы оқытады деп 

естідім. Сондықтан да ол жақта біз 

сияқты театр, кино актерлеріне  дубляж 

саласында сұраныс аз, �з кәсіби маман-

дары бар. Бізде қабілеті бар актерлерден 

жасақтайды. О  бастан солай. Бұрындары 

бұл саланың  дамуына �з үлестерін 

қосып, �шпес із қалдырып кеткен 1нуар 

Молдабеков, Атагелді Смайылов, Мәкіл 

Құланбаев, Фарида Шәріпова, Мұхтар 

Бақтыгереев сынды тұлғалардың бәрі 

театр және кино актерлері. 

Бүгінде дубляж саласында жүр-

геніме 10 жылдан асыпты. Осы жыл-

дар ішінде «Қазақфильм» киносту-

диясы, «Қазақстан» ұлттық арнасы, 

«Хабар», «31», «Астана» арналары 

бар, бәрін қосқанда жүздеген мульт-

фильм, деректі және к�ркем фильм-

дер, телехикаяларды дыбыстауға қа-

тысып пын. Жоғарыда аты аталған 

�нер майталмандарының ізін жалғап, 

қазақ дубляж �нерінің �ркендеуіне 

болмашы ғана септігім тиген болса, 

соның �зі – мен үшін үлкен қуаныш, 

жеңіс. Дубляж �нері – үлкен мектеп. 

Бұл �нерге бергенімнен, алғаным к�п 

болды. Қыр-сырына қанықтым. Осы 

керемет �нерге баулыған ұстаздарым 

Тоқтарбек Қамшыбай, Эльмира 

Бауыржанқызына алғысым ерекше. 

Он жылдан аса үзеңгілес болған, даму-

ыма себепкер болған, экранның ар-

тында к�рінбей отырғандарымен қазақ 

киносына, дубляжына әлі де �лшеусіз 

еңбек етіп жатқан әріптестерім Бекен 

Сәбенұлы, Азамат Қанапия, Абай 

Досжан, Ерғали Т�лебаев, Қайрат 

1ділгерей, Жанар Шабақова, 1лима 

ұшқанын қаламадық. Кейіннен ұста-

зымнан рұқсат сұрап, дубляж саласына 

кеттім. 

«Ана тілі»: Дубляжға �з қалауыңыз-

бен кеттіңіз бе, әлде басқа театрларға 

к�ңіліңіз толмады ма?

Азамат Шарғын: Қазақта «жоқшы» 

деген ұғым бар. Мал-жанын жоғалтып 

не ұрлатып, соны таппай жүрген, яғни 

жоқ іздеп жүрген адамды айтады. Мал 

деген қазақ үшін, �мірінің бір б�лшегі, 

құнды дүниесі. Сол түсінікке байла-

ныстыра айтсақ, біз құрған «Ақсарай» 

театрының, іздеген «жоғы» басқа 

да, �зге театрлар дың іздеген «жоғы» 

мүлде басқа болып к�рінеді. Мен 

үшін әлі де солай. Сондықтан іздеген 

«жоғымның» ол жерде емес екенін 

к�ре тұра, біле тұра несіне барамын? 

Қысқасы, басқа театрларға баруға тіпті 

де құлқым болмады. 

Ал дубляж саласына баруыма  себеп 

те, қызығушылық та болды.  Студент 

кезімде Тоқтарбек Қамшыбай дейтін 

белгілі дубляж режиссерінен тәлім алып, 

түріктердің «Қыналы қар» сериалындағы 

1ли мұғалім мен Қамбарды дыбыстауға 

атсалысқанмын. Дубляж �нері оңай 

шаруа емес. Екінің бірі, егіздің сыңары 

дубляжда жұмыс істей алмайды. Ұзақ 

уақыт үйретуге режиссерлердің уақыты 

тығыз. Дуб ляжға бейімің болмаса, 

қойған талаптарын аз уақытта меңгеріп 

кете алмасаң, қабілетің жетпесе, 

ешкім сені әлдилеп отырмайды. Негізі 

бізде ондай мамандық бар ма, нақты 

білмедім. Бар болса, 10 жылдан астам 

жұмыс уақытымда «дубляж мамандығын 

Қайырбекқызы, Гүлнар Сматоваларға 

рақмет! Дубляждан қазіргі оқып 

жатқан мамандығыма тигізер септігі 

мол тәжірибе жинадым десем де бо-

лады. 

 «Ана тілі»: Он жылдан бері театрмен 

байланысыңызды үзіп алмадыңыз ба? 

Театрға қаншалықты жиі барасыз?

Азамат Шарғын: Қазір жиі болма-

са да, театрдағы премьераларға �зім 

жақсы к�ретін, �нерін құрметтейтін 

аға-әпкелерімнің жасаған р�лдерін 

к�ру үшін барып тұрамын. Бірақ 

к�біне қойылымдардан әсер ала ал-

маймын, жаңалық жоқ. «Сол баяғы 

баяғы, Байқожаның таяғы». Кейде  

спектакль к�ріп отырып, Болат ағаның 

«Кірпіш болса, раствор жоқ, рас-

твор болса, кірпіш жоқ» деген с�зі 

есіме түседі. Мемлекеттік тапсырыс-

пен қойылатын мәнсіз қойылымдар, 

тәуелді режиссерлер, сол режиссер-

лерге ой-пікірін еркін білдіре алмай-

тын актерлер ұжымдасқан ортада биік 

�нер тууы мүмкін емес деген ойдамын. 

Бәлкім, Болат ағаның дүниелеріндегі 

терең ойды, тың форма, мәнді іздейтін 

болармын, соны таба алмағаннан 

осындай пікірде шығармын. 1рине, 

бәрі бірдей Атабаев болуы шарт емес. 

Дегенмен, 15 жыл �тті ғой. Қойылымда 

да, ойында да сол бәз баяғы �рнек. Бұл 

– даму жоқ, �згеріс жоқ деген с�з.

«Ана тілі»: Бүгінде кино саласында 

жүрген сіз үшін театрдың �міріңізде 

алатын орны қандай?

Азамат Шарғын: «Тәшкен к�рген 

жігіт» дегендей, театр к�рген, сахна 

сырын аз да болса сезінген актер 

ретінде білерім, кәсіби актер үшін 

театрдың орны б�лек. Оның киноға 

бергісіз артықшылықтары, �з ләззаты 

бар. К�рермен үшін де, актер үшін 

де. Кино – артық-кем тұсы жоны-

лып, екшеліп, к�ркемделіп барып 

ұсынылатын �нім. Актер ойды жеткізе 

алмаса не қателессе, режиссердің 

к�ңілінен шықпайынша, сахнаны 

қайталап түсіре береді. Ал театрда 

қателікке орын жоқ. Спектакль – 

тірі ағза, тірі процесс. Бастан-аяқ 

кейіпкерің мен к�рермен арасындағы 

жіпті үзбеуің керек. Театр – ұжымдық 

�нер. Футбол сияқты. Қойылымда 

жалғыз актерге не режиссерге ғана 

сенім артылса, Мессиге сеніп «Ливер-

пульдан» тас-талқаны шыққан «Барсе-

лонаның» күйін кешеді. Сондықтан да 

ұжымда әрбір маман маңызды. 

Ал егер пьесаға тың форма беріліп, 

суретші ойлы шешімдерімен толық-

тырса, актерлер сол берілген жағдайда 

шынайы �мір сүре білсе, сендірсе... 

онда к�рермендер театрдан да киноға 

бергісіз әсер алып шығатынына 

сенімдімін. 

«Ана тілі»: Сонда елімізде сіздің 

к�ңіліңізден шығатын театр жоқ па?

Азамат Шарғын: Маған к�рнекті 

Азамат Шарғын: Kзімізден Эмир 

Байғазиннің, Шәрипа Оразбаеваның 

ізденістері қызықтырады. Шетелдік-

терден Бергман, Тарковский, қыс-

қасы, «соқыр тауыққа бәрі таң» де мек-

ші, ізденіс үстінде жүрген маған дәл 

қазір бәрі таң болып тұр...

«Ана тілі»: Kзіңіз де кинорежис-

серлік білім алып жатыр екенсіз? 

Қолға диплом алған соң, қандай фильм 

түсіру ойыңызда бар?

Азамат Шарғын: Барынша ізденіп, 

кәсібилікке жетіп, кино арқылы, 

құнды ойлар айтқым келеді. Менің 

таным ымда кино – ойын-сауық, бол-

маса идеология құралы ғана емес, 

сондай-ақ адам жанын үңги алар, 

тұңғиығына үңіле алар құрал. Ал ре-

жиссер – білген-түйгенін сол құрал 

арқылы к�рерменге  жеткізуші, 

б�лісуші. Кинода екі сүрлеу бар. Бірі 

– авторлық, екіншісі – жанрлық. 

Автордың іздегені – жан азығы, 

жанрдың к�здегені – тән азығы деп 

түсінемін. 

«Ана тілі»: Демек, сізді авторлық 

кинодан к�ретін боламыз? 

Азамат Шарғын: Бұйырса дейік... 

Қ о л д а н  к е л е  м е ?  1 л і  б е л г і с і з . 

«Ұстаздан шәкірт озар» деген с�з 

бар. Бұл жердегі озуды – даму деп 

түсінемін. Болат ағаның бізге берген 

білімін, жеткізген ойларын ойласам, 

дым бітірмей жүргеніме қысылам, 

қынжылам, �зіме к�ңілім толмай-

ды. Демек, дамымадым. Ізденбедім. 

Кинорежиссер болуға жетелеген осы 

ой болар, бәлкім? Ағайдың арма-

ны – біздің дамығанымыз, �зінен 

оза шапқанымыз еді. «Даму деген, 

мен 10 жылда жеткенге, сендер 5 

жылда, ал балаларың 2 жылда жетуі 

керек» деп отыратын. Ол кісі мен 

үшін, тек ұстаз ғана емес, екінші 

әкемдей. Ал бала болмашы жетістігін 

әкесіне к�рсеткісі, оң бағасын, бата-

сын алғысы келіп тұрады ғой? Мен 

де ұстазымның оң бағасын алғым 

келеді. К�рсеткен бағытының, берген 

білімінің зая кетпегенін к�рсеткім 

келеді. Бірақ қолымнан келе қояр ма? 

Kре-танымым жете ме? Білмеймін. 

Білетінім, талпынып к�ремін. Шерхан 

Мұртаза атамыз 60-қа толғанда, Орал-

хан Б�кей: «Аға, сіз менің ұстазымсыз! 

Мен сізге шәкірт болғанымды мақтан 

тұтам! Міне, сіз алпыс деген асуға 

шықтыңыз. Т�менге қараңызшы, Аға, 

мен к�рінем бе екем?» деп хат жазған 

екен. Яғни ұстазынан: «Даму, жылжу 

бар ма менде?» деп сұрап тұр ғой. Мен 

де бір күндері Оралхан Б�кей секілді 

хат жазғым келеді.

«Ана тілі»: Шығармашылығыңызға 

табыс тілеймін! Сүбелі сұхба тыңызға 

рақмет!

Сұхбаттасқан 
�сел САРҚЫТ

Бағдагүл Рахметқызы себеп болды. 

8-сыныпта оқып жүргенде, Kнер ака-

демиясы бар екенін айтып, «сонда 

оқуға алып барамын» дейтін. Ол с�зге 

аса мән бермедім. Мектеп бітірген соң, 

бір жыл ешқайда оқуға тапсырмадым, 

қалаға келіп, кірпіш құятын цехта 

жұмыс істедім. Келесі жылы жеңгем 

академияға ертіп келді. Алайда актерлік 

курстың құжат қабылдайтын уақыты 

�тіп кетіпті. Тек кинофакультеттің 

жаңадан ашылған продюсерлік кур-

сына ғана қабылдап жатыр екен. 

Құжат тапсырдым, ең қызығы, оқуға 

түсіп кеттім. Жатақханада актерлік 

мамандықта оқитын балалардың 

�нерін к�рген соң, актер мамандығына 

қызығушылығым оянды. К�п ұзамай, 

белгілі  бір  себептермен, оқудан 

шығарып жіберді. С�йтіп, академияға 

іргелес мейрам ханаға күзетші болып 

жұмысқа тұрдым. Ол түнгі 12-де жа-

былады. Жатақ ханада бірге тұрған 

актер балаларды алдын ала шақырып 

қоямын. Себебі аспаздар артылған 

тамақтың бәрін қалдырып кететін. 

С�йтіп, достарым қарындарын той-

дырады, әрі маған актерлікті үйретеді. 

С�йтіп, �лең, мысал оқуды, этюд жаса-

уды үйрендім. Келесі жылы актерлікке 

тапсырдым.  Кімнің  к ім  екенін 

білмейсің, ешкімді танымайсың. Бір 

есікте Тасболат  Омаров, екіншісінде 

Рахилям   Машурова, тағы бірінде 

Болат Атабаевтың есімі жазылып 

тұр. «Қайсысына кірсем екен?» деп 

тұрғанда, Айгүл деген таныс қыз кезіге 

кетті. Ол да актерлікке тапсыруға кел-

ген екен. Маған «Болат Атабаев �те 

мықты маман деп естідім, сол кісіге 

тапсырып к�рейік» деді. Тап сырдық. 

Құдай сәтін салып тұр ған шығар, 

екеуміз де оқуға түсіп кеттік. 

«Ана тілі»: Солайша, әйгілі Болат 

Атабаевтың шәкірті атандыңыз... 

Азамат Шарғын: Болат ағаның 

курсына 2003 жылы қабылдандық.  

Алғашқы сабағынан-ақ, еш қалыпқа 

сыймайтын ойларымен үйіріп алды. 

Ауырсақ та сабағынан қалмайтынбыз. 

Бізді еркін ойлы, қандай жағдай 

болмасын �з пікірімізді білдіруден 

жасқанбауға үйретті. «Педагоги-

ка – бала тәрбиелеу ғылымы. Ол 

жоғары оқу орындарында жарамайды. 

Балабақша мен мектепте ғана жа-

рамды. Ал жоғары оқу орындарында 

андрагогика тәсілі қолданылуы тиіс. 

Ол да тәрбиелеу ғылымы, тәсілі – сту-

дентке бала деп қарамау, керісінше, 

әріптес к�ру, ортақ түсіністік табу, 

қолдау, білгеніңмен б�лісу. Дамыған 

елдерде баяғыдан осы тәсілмен жұмыс 

істейді» деп отыратын. Содан болар, 

біздің курс ерекше болды. Ұстаздардан 

жасқанбай, ой-пікірімізді  ашық 

білдіретінбіз. Болат ағаның бар ойы 

театр �нерін дамыту, жаңа белеске 

алып шығу болатын. Сол жылдары-

ақ «Театр �нері бір орында тұр, кино, 

 сурет, музыка – бәрі дамып кетті» 

дегенді жиі айтатын. 

«Ана тілі»:  Ұстазыңыз құрған 

«Ақсарай» театрының құрамына актер 

болып қалай қабылдандыңыз? 

Азамат Шарғын: Бұл театрды 

Азаматтың суреттері
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Үндестік заңын 
сақтауымыз керек

Дауысты дыбысты жоғалтпайық

Ана тілі мәртебесі  
толғандырады

Елдіктің туы – тіл

Жаңа әліпбидің 
жақсылығы мол

ТӨЛ ӘЛІПБИ ТӨРГЕ ОЗСЫН

Түркі тілінің гауһары – қазақ тілі. 

Еліміздің бүгінгі жастары бақытты. Олар 

сауаттарын қазақ әліпбиімен ашады, 

ойларын қазақ әліпбиімен дамытады. 

Е л б а с ы н ы ң  « Е л і м і з д і ң  � з і  қ у а т т ы , 

жауапкершілігі жоғары, біртұтас ел болғанын 

қалаймын» деген с�зі баршамызға ой салуы 

тиіс. «Рухани жаңғыру» мақаласында 

айтылған ұлттық рухани код – ол біздің 

терең тарихымыз. Бірнеше жыл бұрын 

Елбасының қолдауымен Күлтегіннің тасы 

Астанаға алдырылып, Еуразиялық ұлттық 

университетінің музейіне қойылды. Сол 

кезде Олжас Сүлейменов: «Бабаларымыз 

тілін тасқа жазғанда бірнеше алпауыт елдің 

тілі дамымаған болатын» деп мақтаныш 

білдірген еді. Қытайда – 45, француздарда 35 

дыбыс бар. Олар сол дыбыстарды 26 әріппен 

белгілейді. Бізде 28 дыбыс бар. Соны 28 

әріппен белгілесек, �з мақтанышымыз. 

А.Байтұрсынұлы «Бір дыбысқа – бір 

әріп» деп айтып кеткен екен. Ертеректе 

ғаламат жазушы 1біш Кекілбай ағамыздың 

«Қазақта ақсақал деген бар, к�ксақал деген 

бар. К�ксақал телеарнадан жалаңаш әйел 

к�рінсе, немересімен бірге к�ре береді. 

Ал ақсақал «Kшір ананы» деп, немересіне 

ертегі айтып, кітап оқытады» дегені бар 

еді. Сол ағаларымыз айтқандай, таза латын 

қарпімен шығып жатқан газетімізді, сабақ 

болсын  деп тәжірибемізді әкелдік.

Оразкүл АСАНҒАЗЫҚЫЗЫ,  
Ш.Шаяхметов атындағы

 «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығы 

бас директорының кеңесшісі

Қазақ тілі жалғамалы болып 

келеді.  Бір дыбысқа екінші 

дыбыс жалғанады. Түбірге  қо-

с ы м  ш а   ж а л ғ а н а д ы .  О н ы ң 

бір жерін кессең, тіл мүгедек 

болады. Қазір осы мүгедектік 

тілімізде бар. Бұл туралы �ткен 

ғасырда ұлт зиялысы Халел 

Досмұхамедұлы қадап айтқан 

еді. «Түрік тілі – жалғамалық 

тіл. Жалғамалы тілдегі с�здердің 

түбірі �згермейді. С�з аяғына 

жалғанған қосымшалар арқылы 

�згереді. Қазақ-қырғыз тілі – 

түркі тілінің бір тарауы.  Сон-

дықтан қазақ-қырғыз с�здері 

де түбін �згертпей аяғына қо-

сылған жалғаумен �згереді» 

деген болатын Халел, Ахмет 

Байтұрсынұлының «Тіл-құралы» 

еңбегіне сілтеме жасап. 

Бір  дыбыс қысқарса с�з 

бұзылады. Қазақ тілінде буын, 

с�з, тіркес үндестігі бар. Бұл 

туралы да Досмұхамедұлы ашып 

айтқан. Тіпті қазақ тілінің негізгі 

заңы үндестікте жатқанын баян 

еткен. С�зіміз жалаң болмас үшін 

тағы да мысалға жүгініп к�релік. 

« Ж а л қ ы  с � з д і ң  т ү б і р і н д е г і 

дыбыстардың біреуі жуан болып, 

біреуі жіңішке болып еш уақытта 

естілмейді. Қазақтың негізгі 

жалқы с�зінің түбірінде жуан 

дыбыстар мен жіңішке дыбыстар 

араласып ұшырамайды. Бір 

с�здің ішіндегі дыбыстардың 

бәрінің бірдей дауыспен (не жуан, 

не жіңішке) ұйқасып айтылуын 

білім тілінде «сингармо низм» 

дейді. Сингармонизм деген с�з 

– қазақша айтқанда, үндестік, 

ұйқастық деген мағынада» деген 

еді. 

Қазақ тілі қашанда үндестік 

заңына бағынады. Бағын бай-

тын с�з жоқ. Мұны Ахмет  Бай-

тұрсынұлы  да айтып, с�здің басы, 

ортасы, аяғы болатынын, оған жіті 

назар аудару қажет ті гін ескерткен. 

Соны қазір мүл тіксіз сақтауымыз 

керек. Ла тынға к�шеміз деп 

жатыр мыз.  Қолдаймын. Бұл 

ұлт тілінің �ркендеуіне, бұзыл-

май жазылуына кең жол ашады. 

Иә, латынға к�шу жақсы. Осы 

жолда қазақ тілінің байырғы 

заңын, нақтылай түссем, үндестік 

заңын қатаң сақтауымыз керек. 

Ол туралы Халел мен Ахметтің 

даналық ойын алда айттым. 

Енді соны әсіресе тіл ережелерін 

естен шығармайық. Қазақ тілінің 

табиғатын қатаң сақтап, емлені 

жетілдіре отырып жасайық. Мен 

кейбір әріптер туралы ойымды 

бүкпесіз айтып жүрмін. Жаңа 

әліпбиде �зге тілдер үшін әріп 

санын к�бейте бермесек дегім 

келеді. 

Бексұлтан НҰРЖЕКЕҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың 

иегері, жазушы

Елбасының қазақ тілін жаңа 

әліпбиге к�шіруге байланысты 

Жарлығы шыққалы бері бірқатар 

маңызды шаралар атқарылып, ең 

әуелі Премьер-Министрдің �кімімен 

«Қазақ әліпбиін латын графикасына 

2025 жылға дейін кезең-кезеңімен 

к�шіру ж�ніндегі іс-шаралар жос-

пары» бекітіліп, жұмыс қарқынды 

жүргізілуде. Ш.Шаяхметов атындағы 

«Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми -

практикалық орталығы да Үкіметтің 

қаулысымен құрылды. Себебі бұл 

орталық мемлекеттік тапсырыс ая-

сында халқымыздың жаңа әліпбиді 

тез әрі сапалы меңгеруіне жол ашады. 

Осы орайда «Qazlatyn.kz», «Tildidar.

kz», «Sozdikgor.kz» ұлттық порталдары 

іске қосылып отыр. Биылғы жыл 

«1дістеме жылы» аталып, 72 сағаттық 

біл ікт іл ікт і  арттыру курстары, 

д ә р і с т е р  м е н  с е м и н а р л а р  ж и і 

ұйымдастырылуда. Алдағы уақытта 

да филолог мамандар �з �ңірлерінде 

ересек азаматтарға емле ережелерін 

үйрету курстарын жалғастырмақшы. 

Сондай-ақ бұл орталық «Тегіңді түзеу 

– тектілік» атты жеке құжаттарды 

ұлттық негізде рәсімдеу акциясына да 

белсене қатысып келеді.

�лібек АСҚАР,  
Ш.Шаяхметов атындағы

 «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық 

орталығының бас директоры 

К�не Тараз жеріне, баяғы Ұлы 

Жібек жолының киелі орнына келіп, 

үлкен мәселені қозғап жатырмыз. 

Бұл ұлтқа, ұлт ұрпағына қажет ұлы 

іс екеніне ешкім шүбә келтірмейді. 

Ол ұлы іс латын әрпіне к�шу. Менің 

байқауымша, бұған ешкімнің дауы 

жоқ болар. К�шетінімізге де ешкімнің 

күмәні бола қоймас. Біз сияқты егде 

адамдарға қиын соғуы мүмкін. Бірақ 

бүкіл түркі жұрты к�шіп жатқанда, 

біз қалай қалып қоямыз? Түкі жұртын 

былай қойғанда, әлемнің біраз мем-

лекеттері осы қаріпті қолданып отыр-

ғанын ескерсек, бізде оңашаланып 

қалатын жайымыз қайсы?

Түркі елдерімен араласуға, тіл 

табысуға бұл қаріп үлкен септігін 

тигізері с�зсіз. Айталық, кеңес зама-

ны ның түрлі саясаты болды. Оны 

алдыңғы толқын біледі. Айталық, осы 

латын әрпіне к�шірген кезеңді қазақ 

бастан кешірді. Бірақ �зінен алшақтап 

кете ме деген күдікпен, 1940 жылы 

қайтадан кириллицаға ауыстырып 

тынды. Оны айтасыз, қол астындағы 

түркітілдес халықтарға жеке әріп 

ойластырды. Мәселен, қарақалпақ 

пен қазақтың тілі бірдей деуге болады. 

Кейбір с�здерде ғана алшақтық бар. 

Соның �зінде екі халыққа дыбысқа 

қарай деп ортақ әріпті �згертіп жіберіп 

отырды. Мұның арғы жағында –  

халықтарды жақындатпау ниеті жатты.

Мен бір нәрсені баса айтқым 

келеді. Біз латын әліпбиіне к�ш-

сек, қарақалпақ бауырлармен бір 

жазуда боламыз. Газет-журнал, кітап-

та рымызды қиналмай оқуға жол 

ашылады. Қайталап айтамын, жаңа 

әліпби түркі жұртымен жақындас-

тырады, сонымен қатар болашаққа 

даңғыл жол ашады. Т�рткүл дүниедегі 

бауырлармен қауыштырады. 1сіресе, 

жастардың келешегінің кемелдігіне 

кепілдік береді. 1лемдік �ркениетке 

�туге де септігін тигізеді деп батыл ай-

туды азаматтық парыз санаймын.

Кәдірбек СЕГІЗБАЙ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері, жазушы

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ

Кирил графикалы жазудан латын графикалы жазуға көшуге ниет етіп, осы жолда 
жасалуы  тиісті жұмыстарды бастап отырмыз. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев 2025 жылды 
шекті меже ретінде көрсетіп берді. Көшудегі басты мақсаттарымызды да айқындап 
алдық. Соның бірі – кирил графикасын қолданған кезеңде төл жазуымыздың 
табиғатын бұзып келген шарттылықтардан, заңдылықтардан арылу. 

Төрге озған елді танытатын төл 
дүниелер болады. Мемлекет болған 
күннен бастап, сол төл дүниелерді 
түгендеумен келеміз. Қазақ елінің 
айбынын асыратын: бірегей жері, тілі, 
ділі, діні, рәміздері, ұлттық жазуы 
екені белгілі. «Әлемді нышандар мен 
рәміздер билейді» депті Конфуций. 
Қазір нышандар мен рәміздеріміз 
салтанат құрып, жұртымызды 
төрткүл дүниеге танытып келеді. 
Айтулы сәттерде егемендіктің 
ерекше белгілері: көк Туымыз көкте 
желбіреп, Елтаңбамыз еңсемізді 
тіктеп, Әнұранымыз асқақ естіліп, 
қазақтың бар екенін көрсетуде. 
Алдағы үш белгімізге ұлттық 
әліпбиіміз қосылса, төртеуіміз түгел 
болары ақиқат.
Өткен ғасырда Алаш арысы  Халел 
Досмұхамедұлы латынға көшу 
жөнінде тиянақты пікір білдіргені 
мәлім. Ол «Түрік халықтарына араб 
хәріфтерін тастап, латын хәрфін 
алу керек деген сөз көптен бері бар. 
Әзербайжандар латын хәріфтерін 
қабылдады, жақұттар да солай 
қылды... Қолданбасақ та латын 
хәріфтерін біз де тілімізге үйлестіріп 
көру керек. Топқа түсетін болсақ, 
біз де өзімізге лайық жобамен түсу 
керек. Пән ретінде қолдануға тағы 
керек» деген еді. Енді, міне, соған бет 
бұрып, бекем іске бел буып, кірісіп 
жатырмыз.
Жоғарыда айтқан түгел болу 
жолындағы ендігі қадам – 
мемлекеттік мәртебесі тілімізге 
сай төл жазуымыздың ұлттық 
әліпбиін жасау ісі қолға алынды. Бұл 
Елбасының арнайы Жарлығымен 
жүзеге асуда. Оның бір дәлелі, «Қазақ 
тілі емлесінің негізгі ережелерінің 
жобасының» мақұлдануы дер 
едік. Ауқымды жұмысты, елдік істі 
атқару Ш.Шаяхметов атындағы 
«Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-
практикалық орталығына жүктелгені 
мәлім. Осының аясында көптеген 
шаралар ұйымдастырылып, 
мақұлданған емле ережелерін 
насихаттап, түсіндіру бойынша 
Отанымыздың барлық өңірлерінде 
кездесу өткізіліп, дәріс-семинарлар 
ұйымдастырылып, жаңа әліпбиді 
танып-білу жұмысы тиянақты 
жүргізілу үстінде. Қажетті оқу-
әдістемелік құралдар да жарық 
көре бастады. Соның бірі, «Қазақ 
тілін латын графикасына көшіру 
маңыздылығы» ақпараттық-
насихат апталығы киелі Тараз 
өңірінде, маусым  айының 24-28 
аралығында болды. Бұл халықпен 
тікелей байланыс  жасаудың үлгісі 
десек болады.  Алқалы жиынға ұлт 
зиялылары, қоғам қайраткерлері, 
ғалымдар, жазушылар, Сенат депу-
таттары, жергілікті жұртшылық 
қатысты. Біз бүгін сол апталықта 
айтылған аталы сөз бен ой-пікірлерді, 
ұсыныстарды жұртшылыққа жеткізуді 
ниет етіп отырмыз.

ЫНТЫМАҚ

Алматы облысы Қаратал аудандық Мәдениет үйінде «Дәстүрлерді сақтай 
отырып» атты фестиваль өтті. Дәстүрлерді дәріптеу мақсатында өткен шара 
аудандық Мәдениет үйінің дәлізінде этномәдени бірлестіктердің ұлттық 
қолөнерлері мен тағамдары қойылған көрмені тамашалаудан бастау алды.

ДӘСТҮРДІ 
құрметтеудің белгісі

...Қазақ тілінде қазақтың сары сайран даласы, 
біресе желсіз түндей тымық, біресе құйындай 

екпінді тарихы, сары далада үдере к�шкен тұрмысы, 
асықпайтын, саспайтын мінезі к�рініп тұр.

Мағжан ЖҰМАБАЕВ

Тіл тазалығы дегеніміз – ана тілдің с�зін басқа 
тілдің с�зімен шұбарламау. Басқа тілден с�з тұтыну 

қажет болса, жұртқа сіңіп, құлақтарына үйір болған, 
мағынасы халыққа түсінікті с�здерді алу.

Ахмет БАЙТҰРСЫНҰЛЫ

Ең а лдымен, мектеп оқулық-

тарында дауысты, дауыссыз ды-

быстардың құрамы әркелкі беріліп 

жүргендігін айту қажет. Осы мәсе-

ленің шешімін біржақты қыл маса 

болмай ды. Себебі оқ у шы ба ла-

лары м ызд ы ң қ ат елері н к ү н де-

лікті байқап жүрміз. 2002 жылы 

жарық к�рген «Қазақ грамматика-

сы» атты академиялық басылымда 

 дауысты, дауыссыз дыбыстардың 

құрамы анық, айқын к�рсетілген: 

«Қазақ тілінің т�л дауысты дыбыс-

тарының жүйесі 9 дауысты дыбыс-

тан құралады. Олар: А, 1, Ы, І, Е, Ұ, 

Ү, О, K» (14-бет); «Қазақ тілінің т�л 

дауыссыз дыбыстарының жүйесі 17 

дыбыстан құралады. Олар: Б, Д, Ғ-Г, 

Ж, З, Й, Қ-К, Л, М, Н, Ң, П, Р, С, Т, 

У (w), Ш» (21-бет).

Алайда осы кітаптағы дауысты-

лар туралы берілген деректердің 

ең соңында мынадай ескертпе бар: 

«Кірме әріптер.  Қазақ тіліне ен-

ген (4-кесте) кірме әріптер жеке 

дауысты дыбыстардың таңбасы 

емес. Олар арқылы қазақ тіліндегі 

қысаң дауыстылар мен үнді Й, У 

( w )  д а у ы с с ы з д а р ы н ы ң  т і р к е с і 

белгіленеді. Мысалы: ми – мый, 

сирақ – сыйрақ, сирек – сійрек, бу 

– бұу, суық – сұуық, сурет – сүурет, 

т.б.» (21-бет). Бұл жерде кірме и, у 

әріптері туралы әңгіме болып отыр

Демек,  бұл  к ірмелер б ір і  – 

 дауысты, екіншісі – дауыссыз болып 

келетін қосар дыбысты бейнелеу үшін 

алынған. Бұлар, шынтуайтқа келген-

де, атын атап, түсін түстеп айтар 

болсақ, орыс тілінен енген әріптер, 

яғни орыс тілінің әріптері. Олар 

орыс әліпбиі мен емлесіне еліктеу 

мақсатында алынған, �йткені «орыс 

тілінде қалай жазылса, солай жазу ке-

рек, қалай айтылса, солай айту керек» 

деген �зімшіл �ктем (тоталитарлық) 

ереже болды. Kкінішке орай, мына 

егемен заманда,«қазақ тіліндегі с�з-

дің тұрқын ықшамдау, үнемдеу» 

 деген талапқа сай, келмеске кет-

кен ескі сүр леуге қайта түскеніміз 

�кінішті-ақ. 

Ал енді  латын графикасына 

к�шетін болсақ, осы жоғарыда к�р-

сетілген и, у тәрізді кірме әріптерден 

арылуымыз, құтылуымыз керек емес 

пе? Басты мақсатымыздың бірі осы 

емес пе? Осылай болған жағдайда, 

не �згереді? К�п нәрсе �згереді екен. 

Тілімізде кеңес кезеңінде орын алып 

келген жасандылықтан, тіліміздің 

т�л табиғатын бұзып тұрған шартты 

құбылыстан құтылады екенбіз.

Себебі  үнемдеу мақсатында 

табиғатына жат, кірме әріптерді 

қолдану тәжірибесі түрлі қиын-

дықтарға ұшыратады екен. Қазақ 

тілінің орфографиялық с�здігінде 

(«Орфографиялық с�здік», Алматы, 

2013) берілген с�здердің тұлғасы-

на қараңыз: «у», «бу», «жу», «су», 

«ту»... Осылай санамалай беруге 

болады. Осындай с�здер �те к�п. 

Осылардың латын үлгісін (ý, bý, jý,sý, 
tý) қазақы оқырман оқитын болса, 

бірден к�зге түсетін, байқалатын 

жайт – с�здердің дауыссыздар-

дан, тіптен жалғыз дауыс сыздан да 

(«ý») құралып тұрғаны. Іштерінде 

қазақ тіліндегі дауысты дыбысты 

бейнелейтін бірде-бір әріп жоқ! 

 «Дауысты дыбыс араласпаса, с�з бола 

ма? Дауысты дыбыстың қатысынсыз, 

жалаң дауыссыздардан жасалған 

бұл не с�здер? Мұны мектептегі жас 

балаларға қалай түсіндіреміз?» де-

ген сұраулар �з-�зінен туындайды. 

Сол кезде сізге осы жағдайдағы «у»-

дың қолданым ерекшелігі туралы 

 хабары бар маман тілші түсіндіріп 

береді: «Сіз байқамай отырсыз. 

Бұл жердегі «у» әрпі «ұу» қосарлы 

дыбысын білдіреді» дейді. Бұл «у»-

дың қазақ тіліндегі дауыссыз «у» 

емес екендігін, оның кірме әріп, 

орыстың әрпі екендігін сонда ғана 

болжайсыз. Осылайша, дауысты 

дыбыс пен дауыссыз дыбысты бірге 

қосақтап, бір әріп қылып беретін, 

тіліміздің т�л табиғатына келмейтін 

кірме таңбаны қабылдап алып, енді 

оның �зіне арнайы заңдылық ой-

лап  тауып, шала бүлініп жатамыз. 

Осы неге керек? Байқасаңыз, орыс 

тілінен алынған кірме «у» әрпін 

ті ліміздегі т�л дыбысымызды – 

дауыс сыз «у» дыбысын бейнелейтін 

«у» әрпі мен де қабат тастырып, 

 шабыст ырып отырмыз. Ек і «у» 

б о л ы п  о т ы р.  О сы ек і  «у»-д ы ң 

қайсысы қажет бізге? 1рине, дауыс-

сыз «у» дыбысын таңбалайтын «у» 

әрпі қажет. Орыс тілінен енген кірме 

әріп тің қажеті шамалы.

Латын графикасына к�шерде 

осындай келеңсіз заңдылықтардан 

арылып алу керек деп ойлаймыз. Сол 

кезде жоғарыда келтірілген с�здерді 

т�л тіліміздің табиғатына сай етіп, 

дауысты дыбысын қосып «ұу», «бұу», 

«жұу», «сұу», «тұу» түрінде жаза-

тын боламыз. Себебі дауысты ды-

быс болмаса, с�з болмайды. Бұл 

жазылым  тілдегі барлық фонетика-

грамматикалық жүйелермен толық 

үйлесім табады. Ол – тіліміздің т�л 

табиғатына сай жазылым. 

Дыбыстардың үндесім заңдылы-

ғын сақтап отырған түрік, әзербай-

жан,  түркмен,  қырғыз  тәрізд і 

туыс тас тілдердің бәрінде осылай. 

Біздің солардан ерекше, �згеше бо-

луымыз міндет пе?! Орыс тілінен 

алынған кірме әріптерді қолданып, 

тілдегі заңдылықты бұзу жолымен 

ерекшеленгеніміз ж�н бола ма?! 

С�з соңында айтарымыз: латын  

г р а ф и к а с ы н а  к � ш к е н д е  т у ғ а н 

тіліміздің асыл табиғатын бұзбай, 

керісінше, сақтауға тырысайық. 

1рбір т�л дыбысымызға және оны 

бей нелейтін әріпке қатысты тағдыр-

шешті мәселелерде ақылдасып 

алғанымыз ж�н болмақ. 

Мырзаберген МАЛБАҚҰЛЫ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

Шарада аудан әкімінің орын-

басары  Қайрат Саханов к�пшілікке 

арнаған ыстық ықыласын жеткізді. 

– Салт-дәстүр – әр ұлттың, 

 ха лық тың діні мен сеніміне, тұрмыс-

тіршілігіне, ұлттық құрылым ерек-

шелігіне сәйкес ғасырлар бойы 

жинақталып, �мірдің �зі туғызған 

ғұрыптардың жиынтығы, қауым 

мен қоғамда қалыптасқан мінез-

құ лықтың үлгілері. Ұлт үшін �мір, 

қоғам заңы болып негізделіп, 

сана, тағылым, тәрбие, тіршілік 

ережесі ретінде ел зердесіне рухани 

байлық – �неге тәжірибесін құраған 

бүгінгі күні сіздермен бас қосып 

отырғанымызға қуаныштымыз. 

Қазақстан деген бере кесі мен бірлігі 

жарасқан бір шаңырақ астында 

ғұмыр кешіп, татулықты ту етіп 

келе жатқанымыз барлығымыз үшін 

үлкен жетістік, – деді Қ.Саханов.

Текелі  қаласының тұрғыны, 

№5 орта мектебінің директоры,  

м ә с  л и х а т  д е п у т а т ы  Э л ь м и р а 

 Иманбердиева аталған шараның 

мән-маңыздылығына тоқталып, 

үздік қызметкерлерге Достық үйі 

– қоғамдық келісім орталығының 

алғыс хатын табыстады. Олардың 

қатарында «Қаратал ауданының ана-

лар кеңесі» қоғамдық бірлесті гінің 

мүшесі Ұлболсын Досмолданова, 

«Күрді этномәдени бірлестігі» қоғам-

дық бірлестігінің мүшесі Джемал 

Хасан-оглы, «Корей этномәдени бір-

лестігі» қоғамдық бірлестігінің мүшесі 

Рая Лим және тағы басқалары бар. 

«Күрді этномәдени бірлестігі» 

қоғамдық бірлестігінің мүшесі 

 Джемал Хасан-оглы мінберге 

к�теріліп, салт-дәстүрге қатысты �з 

ойымен б�лісті.

– 1р мемлекеттің �зіне тән 

салты  мен дәстүрі бар. Мысалы, 

үл кенге әрқашан да құрмет к�рсету 

бағ  зыдан келе жатқан салт десек, 

қателеспейміз. 1сіресе, қазақ халқы 

бұл салттан аттамаған. Үлкенге үнемі 

құрметі мен қошеметін аямайды. 

Біздің ата-бабаларымыздың басына 

қиын-қыстау күн туғанда құшақ 

жая қарсы алып, бір тілім нанды 

б�ліп жеп, ағайындықтың белгісін 

танытқан қазаққа біздің ұрпақ 

қашанда қарыздар. Сондықтан да 

біз қазақтың салт-дәстүрін ерекше 

құрметтейміз, қастерлейміз, – деп 

жүрекжарды тілегін жеткізді.   

Басқосу соңы аудандық Мә де-

ниет үйінің қызметкерлері дайын-

даған концерттік бағдар ламаларға 

ұласты. 

�лия �ЛІБЕК
Алматы облысы
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Бүгінгі күнде тұщы су тапшылығы ХХІ ғасырдың он 

жаһан дық қатерінің қатарына еніп отыр. Ресми деректерге 

сүйенсек, дүниежүзiндегi 1 миллиард адам iшуге жарамды 

суға зәру. Жыл сайын 3 миллиардтан астам адам сапасыз 

судың кесiрiнен пайда болатын әртүрлі дерттерден зардап 

шегедi. Бүгiнде су тапшылығы бүкiл әлемнiң бас ауруы-

на айналып барады. Сондықтан болар Біріккен Ұлттар 

Ұйымы ХХІ ғасырды «тұщы су дәуірі» деп жариялады. 

Су – тіршілік к�зі. Алла Тағала Құран кәрімде: «Біз әр 

тірі болмысты судан жасадық. Олар сенбейді ме?» (1нбия 

сүресі, 30-аят) десе, тағы бір аятта: «Алла әр жандыны 

судан жаратты. Сонда кейбіреуі бауырымен жорғалайды, 

кейбіреулері екі аяғымен жүреді және кейбіреуі т�рт 

аяқтап жүреді. Алла қалағанын жаратады. Рас, Алланың 

әр нәрсеге толық күші жетуші» («Нұр» сүресі, 45-аят) деп 

тарқатады.

Халқымыз: «Судың да сұрауы бар» деп су қадірін 

ертеден білген. Осы орайда Пайғамбарымыздың (оған 

Алланың салауаты мен сәлемі болсын) мына хадисі 

қаншалықты орынды айтылған десеңізші.

Бірде сахаба Сағд ибн 1би Уаққас дәрет алып жатқан 

кезінде пайғамбарымыз (оған Алланың салауаты мен 

сәлемі болсын) оның қасынан �тіп бара жатып: «Ей, Сағд, 

бұл ысырапшылдығыңа жол болсын» дейді. Сағд: «Дәрет 

алуда да ысырапшылдық болуы мүмкін бе?» деп сұрайды. 

Сонда Алланың ардақты Елшісі (оған Алланың салауаты 

мен сәлемі болсын): «Иә, тіпті ағып тұрған �зеннің үстінде 

тұрсаң да, ысырапқа жол берме» депті.

Кең байтақ даламызда «Ақбұлақ», «Мыңбұлақ», 

«Ақсуат», «Қарабұлақ», «Ақсу» деп сумен байланысты ата-

латын елді мекендердің к�птігі соның айғағы. Бабалары-

мыздан: «Алыстағы апаннан алдыңдағы құдық қайырлы» 

деген қанатты с�з қалған. Бұның барлығы су қадірін 

аңғартса керек.

«Бұлақ к�рсең, к�зін аш» дейді халқымыз. Құдық 

қазудың сауабының мол екендігі жайлы келесі хадис-

те баян етіледі. Имам әл-Баззар �зінің «әл-Муснад» 

кітабында сахаба 1нас ибн Маликтің мына с�зін жеткізеді: 

«Пенде о дүниелік болып, қабір әлемінде болған кезде са-

уабы �зіне келіп тұратын жеті амал бар: ілім оқытса, арық 

ағызса, құдық қазса, құрма ексе (кез келген жеміс талын 

ексе де. – Автор.), мешіт салса, Құран кітабын мұра етіп 

қалдырса, қайтыс болғаннан кейін артынан күнәсінің 

кешірілуін тілеп тұратын ұрпақ қалдырса».

Демек, хадисте айтылғандай, құдық қазудың сауабы 

бақилық болған кездің �зінде де адамға барып тұратын игі 

амал екен.

Құдықтың мән-маңызы туралы және жігіттің мәрттігі 

т�ңірегінде т�л тарихымызда орын алған мына бір 

оқиғаның ғибраты �те мол. Табын Бұқарбай батыр �зінің 

әскерімен келе жатады. Сол кезде алдынан бір-екі құдық 

шығады. Сол құдықтың басына біраз күн отырып қалған 

екен. Ал ол құдықтың иесі бір жас жігіт сол құдықтың 

суын сатып күнелтіп жүреді. Анау Кенесарының батыры  

Бұқарбай батыр ғой. Мысынан сескеніп, бағанағы жас 

жігіт �зінің құдығына бара алмай қалыпты. Содан әлгі 

жігіт «Құдығымды тартып алды ғой мына Бұқарбай  батыр» 

деп, к�рші ауылдағы ғұлама-ғалым, ақсақал Молда Қисық 

дегенге барыпты. «Ал, молдеке, Бұқарбайды елден үстем 

батыр қылып жаратқан болса, Алла жаратты. Ал мені елден 

жарлы қылып жаратқан болса, мені де Алла жаратты. Мен 

Алланың пендесімін ғой. Анау құдығымды алып беріңіз» 

депті. Сол кезде Молда Қисық ақсақал: «Ей, шырағым, 

отыр! Ас-су іш» деп, қасына отырғызып, қымызын беріп, 

бір аппақ қағазды алып, соған бір жазу жазып, бүктеп-

бүктеп: «Мә, мынаны Бұқарбай батырға бер» деп қолына 

ұстатқан екен.

Жас жігіт батырдың ордасына келеді. Күзетшілерден 

рұқсат сұрайды да, ордаға кіріп: «Уа, батыреке! Мынаны 

сізге Молда Қисық ақсақал беріп жіберді» дейді. Бұқарбай 

батыр хатты ашып, оқып отырып: «Ау, әттеген-ай, 

болмаған екен ғой, болмаған екен ғой. Жігіттер, орданы 

жығыңдар, к�шеміз» деп, әлгі жас жігітке «Шырағым, 

астымдағы қара күрең саған, анау тұрған ертоқымымен 

бірге, ат тоным айыбым ретінде үстімдегі ішігім сенікі 

болсын» деп, ішігін бағанағы жігіттің үстіне жапқан екен.

Сонда әлгі бір жапырақ қағазға Молда Қисық мына-

дай с�з жазыпты: «Текті адам тек жүреді, текелі киік ж�н 

жүреді». Оның астарында «Ей, сен үш жүзді басқарған 

Кенесары ханның текті Бұқарбай батыры емессің бе? 

Сенің анау жарлының құдығында нең бар? Сен к�шетін 

жерің мен қонатың жеріңді ұмытқаның ба?» деген үлкен 

мән жатыр.

Қарт тарих сыр шерткен бұл оқиғадан құдық суының 

құнын ұққан болдық. Ал енді осы құдықтың суына зәру 

 болып отырған әлемде к�п ел бар. Kзге елдерді айтпағанның 

�зінде, Қазақстанның біраз аймақтарында ауыз суға зәру елді 

мекендер әлі де баршылық. «Бір адам қазған құдықтан мың 

адам су ішер» демекші, ауыз суы жоқ елді мекенде халықтың 

игілігіне арнап құдық қазу – �те сауапты амал. Осынау бір 

қайырымды істен құр алақан қалмайық, ағайын.

ИМАН АЙНАСЫ

Адам баласын әуелі топырақтан, сосын бір тамшы «судан» 
жаратқан, суды біздерге сусын етіп ырыздық еткен Аллаға 
сансыз мадақтар болсын! Иісі мұсылманға сумен тазала-
нуды құлшылық ретінде бекітіп берген Алланың ардақты 
елшісі Мұхаммедке Алланың салауаты мен сәлемі болғай! 
Жаратушы Хақ Тағала адамзатты бір тамшы судан жаратып 
қана қоймай, бойымыздағы судың құрамын өзге заттардан 
басым еткені баршаға мәлім. Ғалымдардың зерттеуінше, 
адам ағзасының 65-70 пайызы судан тұрады екен. Тіпті 
жер шарының басым бөлігі мұхиттардан құралады. Жер 
шарындағы сулардың тек 3 пайызы ғана ішуге жарамды 
тұщы су, ал 97 пайызы ащы су.

Тілімізге жазу ережелері әлі билік 
құрмаған сонау XX ғасыр басында кірме 
сөздер сөйлеу тілі арқылы табиғи игеріліп 
еніп жатты. Ол кезеңде сөйлеу тілімізде 
негізгі үндесімділік заңдылығы (сингар-
монизм) салтанат құрып тұрған кез еді. 
Халел Досмұхамедовтің «Өзінің заңымен 
өзгертпей қазақ тілі ішіне ешбір жат сөзді 
алмайды, кіргізбейді. Бұл ақиқат нәрсе» 
деуінің өзі сол кездегі тіліміздің кірме 
сөздерді игерудегі әлеуетінің қаншалықты 
мығым болғандығын көрсетеді. Қазақ 
тілінің осы «тілдік механизмін» дұрыс 
таныған тіл жанашырлары сол кезеңде 
кірме сөздерді (терминдерді) жазудың 
басты ұстанымы сөйлеу тіліндегі үндесім 
заңдылығына бағынуы қажеттігін 
көрсетіп, жазуда фонетикалық ұстанымды 
басты басшылыққа алатын өте дұрыс 
шешім қабылдаған еді. 

К Ө З Қ А Р А С

Қанат ЖҰМАҒҰЛ,
ҚМДБ-ның Жамбыл 

облысы бойынша 
өкіл имамы,

дінтанушы

Нәтижеде, 1926 жылы 26 ақпан мен 

5 наурыз аралығында Бакуде �ткен 

түркітанушылардың съезінде де, 1929 

жылы 2-4 маусым аралығында Қызылор-

да  дағы емле жазуына қатысты ғылыми 

орфографиялық конференцияда да 

айтыс-тартыс болғанына қарамастан, 

тіліміздің үндесімділік заңдылығын 

бәрінен жоғары қойып еді. Ол �з кезінде 

�те жақсы нәтиже берді. Сол кездегі 

газет-журналдардың бетіндегі кірме 

с�здердің таңбалануында қазақылық иісі 

мол болды. Назар аударайықшы: обылыс 

(область), партыйа (партия), кәмійтет 

(комитет), кәмсәмол (комсомол), калхоз, 

әртел (артель), бәлшебек (большевик), 

kektir (гектар), бірійгәдір (бригадир), 

�ктәбір (октябрь), пұрсент (процент), 

тырактыр (трактор), нойәбір (ноябрь), 

пәкті (факт), сыйпыр(цифр), пебы-

рал (февраль), әкәдемійе (академия), 

сесійе (сессия), Ленінгірат (Ленинград), 

респ�блійке (республика), кәмесер (ко-

миссар), әртел (артель), пәс�лке (по-

селка), кәперетсе (кооперация), үушаске 

(учаске), т.б. (Мысалдар Күдеринованың 

«Қазақ жазуының тарихы мен теориясы»,  

– Алматы, 2013, еңбегінен алынды). Яғни 

бұл кезеңде тіліміздегі «сингармонизм» 

заңдылығы қазақтың �з с�здерінде де 

с�з арасында естілетін қысаң дауыс-

тыларды (І,Ы) естілуі бойынша жазу 

арқылы (тұуралы, тарыйқый, шұу, жатұу, 

білүу, болұу, отырұу) кірме с�здерді 

де тіліміздің заңдылығына тастай етіп 

бағындыратын «тілдік механизмін» 

жұмыс істетіп отырғандығын к�реміз. 

Біз осы «тілдік механизмнен» қалайша 

айрылып қалдық?..

Кеңес үкіметі орнауымен байланы-

сты қазақ лексикасында кірме с�здердің 

саны еселеп арта бастап еді. Мұның �зі 

жылдан-жылға артып келе жатқан орыс 

с�здерін табиғи меңгеруге қиындық 

әкеледі  деген ой сол кездегі  біраз 

ғалымдардың (Қ.Кемеңгерұлы) пікіріне 

негіз болды. 1рі сол кездерден бастап 

кеңестік биліктің орыс тіліне басымдық 

бере бастаған саясаты да қазақ жазуының 

біртіндеп �з заңдылығынан айрылуына 

әсер ете бастағанын байқаймыз. Осы 

кезден бастап тіліміздегі кірме с�здерді 

�зіне толық бағындыруда «кілт» болып 

отырған, тіліміздің үндесімдік заңына 

(сингармонизм) деген ғалымдарымыздың 

к�зқарасы да �згеріп «сингармонизм 

соншалықты тұрақты құбылыс емес, ол да 

�згереді» деген сияқты пікірлер белең ала 

ӘР ТІЛДІҢ 
ӨЗ «ТАБИҒАТЫ» БАР

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

Алматы облысы Ұйғыр аудандық 
кітапханасында «Ұлтаралық 
татулық – Қазақстан тәуелсіздігінің 
басты жетістігі» атты дөңгелек 
үстел өтті. Шараға «Нұр Отан» 
партиясының аудандық филиалы 
ұйытқы болды. 

бастады. Бүгінгі күн тұрғысынан бажай-

лап қарасақ, мұның да бірқатар �зіндік 

себептерін аңғарамыз.

Айта кетуіміз керек, ХХ ғасырдың 

30-жылдарындағы қоғамдық ғылымдар 

аясында, әсіресе тіл білімінде Н.Маррдың 

«Жаңа ілім» немесе «Яфет теориясы» тео-

риясы үстемдік құрып тұрған бір қасіретті 

кезең еді. 1сіресе, Н.Маррдың «Түбінде 

барлық тілдер құрылымдық жағынан 

кірігіп бір тілге айналады», «тілдердің 

құрылымдық дамуының ең жоғарғы 

сатысы флективті тілдер» деген секілді 

идеясы Кеңес үкіметінің ұлттық тілдерді 

орыс тілінің айналасына бірегейлендіру 

саясатына сәйкес келді. Мұның �зі 

бұл идеяны сол кезеңдегі құндылығын 

шарықтатып, тіл ғылымы ғана емес, 

бүкіл қоғамдық ғылымдардың дамуының 

б а с  ұ р а н ы н а  а й н а л д ы р ғ а н д ы ғ ы н 

с�здердің әртүрлі орфограммалануы 

(кило-келі, динамо-динамы, бюро-бю-

ра) деп жазылуы, сол сияқты с�з ішінде 

екі дауысты дыбыс қатар келмейді деп, 

зоология, биология, театр с�здері зо-

логыйа, быйалогыйа, тыйатыр, апта-

номыйа, апсалұут болып таңбаланды» 

деп айыптайды С.Аманжолов. Міне, 

біздің лингвист ғалымдарымыз біртіндеп 

үндіеуропа т ілдеріндег і  «үнемдеп 

жазу» ұстанымын алға тарта отырып, 

тіліміздегі с�з арасында дауыссыздар-

мен селбесе естілетін дауыстыларды 

жазудан бас тарта бастайды. Осылайша, 

«үнемдеп жазуға» ұмтылыстың астарын-

да тіліміздегі «ҰУ», «ІИ» «ЫУ», «ЫИ» 

дыбыстарының ығыстырылуының аста-

рында орыс тілінің «кірігу, фузиялану» 

заңдылығына жақындай түсу саяса-

ты жатқандығын байқауымызға бо-

лады. Ал мұның �зі тіліміздің «кірме 

с�здерді» табиғи игеруінің нағыз «кілті» 

болғандығын бүгінде тек �кінішпен еске 

алуға мәжбүрміз. Осылайша, «түпнұсқаға 

жақындық» принципіне сәйкес алынған 

емле баптары 1938 жылдан бастап жүйелі 

түрде іске асырыла бастады. Ал 1940 

жылдан бастап, қазақ жазуының кирилл 

жазуына к�шірілуі, орыс әріптерінің 

енгізілуі, 1957 жылғы қабылданған емле 

ережесі бойынша «оңтайландырып жазу» 

үрдісінің жолға қойылуы, яғни И,У 

таңбаларының таратылмай жазылуы, с�з 

басындағы, с�з арасындағы қысаң дауыс-

тыларды үрдісі тіліміздің сингармонизм 

заңдылығының кірме с�здерге жүргізетін 

билігіне біржолата тосқауыл қойды.

Кірме с�здерді табиғи игеру мәсе-

лесіне қатысты Қ.Кемеңгерұлы сол 

ғасыр басындағы кезеңнің �зінде  «...

кірме с�здердің «тасқыны» оларды �те аз 

уақытта табиғи түрде игеруге мүмкіндік 

бермейді» деген қорқынышын айтқан 

екен. Яғни ғалым к�птеп келе бастаған 

орыс с�здері тіліміздің сингармонизм 

заң дылығын қалайда әлсірететінін орын-

ды байқаған. Мұхтар 1уезов те бұл орайда 

«...орыс тілі арқылы қазақ тіліне енген 

с�здермен қоса дыбыстық ерекшеліктер 

де бірге келеді. Бұл ерекшеліктердің 

артикуляциялық даму туғызуына қазіргі 

күнде конкретті жағдайлар жасалды» 

деген үрейін білдіріпті. (Қазіргі қазақ 

тілі. – Алматы: Ғылым академиясының 

баспасы. 1954. – 60 б). Сол сияқты белгілі 

ғалым М.Балақаев: «Қазақ тіліне енген 

жаңа термин с�здермен бірге «ист», «изм» 

сияқты қосымшалар, кейбір дыбыстар, 

мысалы ф, х, ц, в, ч, және жаңа буын 

түрлері енді. Бұрын с�з басында г, р, л, 

и, с�з аяғында в, д, ж, г айтылмайды, 

екпін тек соңғы буынға түседі дейтін, 

кезінде дұрыс ережелер де, ертедегі кейбір 

түркологтардың «�згерілмейтін темір 

заңы» дейтін үндестік заңы да �згеріске 

ұшырады» деп тіліміздің жазу арқылы 

с�йлеуіміздің де орыстанғандығын 

мысқылдай с�з етіпті (М.Балақаев. Қазақ 

тілінің мәдениеті. – Алматы: «Қазақстан», 

1971. – 22 б.). Осылайша, бүгінгі с�йлеу 

тіліміздің бір кездегі кирилл жүйесіне 

негізделген емле ережелерін жазуға 

енгізілуінің нәтижесінде қалыптасқан 

бүгінгі қазақтың дыбыстау органда-

р ы н д а  қ а л ы п т а с қ а н  а к у с т и к а л ы -

артикуляциялық ерекшеліктеріміздің 

әбден тілімізге сіңісті болып, қазіргі 

с�йлеу тілін нормаландырып үлгерді. 

Енді қазіргі емле ережемізде біз шетелдік 

с�здерді тіліміздің табиғи заңдылығына 

сәйкестендіре жазуды басты ұстаным 

етеміз. Яғни с�йлеу тілін жазу тіліне 

бейімдеп, с�йлеу тілімізде жоғалған 

құбылысты жазу арқылы кірме с�здерді 

игерудің «тілдік механизмін» қайта 

қалыптастырғалы отырмыз. Бұл жол 

соқпақсыз да, сүрлеусіз жол болып тұр... 

Нәтиже қалай болары тек уақыттың 

еншісінде. 

Қаламқас ҚАЛЫБАЕВА,
филология ғылымының докторы 

Татулықтан артық құндылық жоқ
ты жетістігі» деген тақырыпта ой б�лісу, 

сырласу, түйін айту екендігін жеткізді. 

«Президенттің бес әлеуметтік бастама-

сы» атты Тұңғыш Елбасы Үндеуін партия 

мүшелері арасында тағы бір рет талқылау 

мақсатында  Мәулен Мұқажанұлы �з ойла-

рын ортаға салды. 

– Қазақстан Республикасы әлемнің 

к�зімен қарағанда жер шарындағы 

алып құрлықтың жүрегі болып соғып 

тұрғандығы үлкен мақтаныш. Баһадүр 

бабаларымыз басынан қара бұлт арылмай, 

қолынан қаруы түспей қорғап қалған 

осынау байтақтың т�рінде бүгінгі күні 

ғасырлар мен дәуірлердің жемісіндей 

жарқырап шаһар бой к�тергендігін 

мақтанышпен айтсақ болады, – дей келе, 

осындай жемісті жылдарды к�збен к�ріп, 

қолмен ұстауға үлкен мүмкіндік жасап 

келе жатқан Қ.Р. Тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың ерен еңбегі мен 

маңдай тері екенін атап �тті.  

Екінші мәселе бойынша аудандық 

ішкі саясат б�лімінің басшысы Гүлжаһан 

1ликеева «Ұлтаралық татулық – Қазақ-

стан тәуелсіздігінің басты жетістігі» 

тақырыбында баяндама жасады. 130-дан аса 

ұлт пен ұлысты бір шаңырақ астына жинаған 

Қазақстан татулықтың, ауызбірліктің 

арқасында бүгінгідей бақуатты мемлекетке 

айнал ған дығын тілге тиек етті. Ұлтаралық 

дейді Қ.Жұбанов. Сол сияқты Н.Маррдың 

«Тілдердің  сатылай дамуы» теориясына 

сүйене отырып: «Мен қопармалы тіл 

жалғамалы тілден жетіліңкірек екеніне 

қосылам» деген пікірлері ғалымның кірме 

с�здерді игеруде кілт болып отырған 

үндесу заңдылығын, яғни сингармонизм 

заңдылығын да қайта қарап, оны түркі 

тілдері үшін де тұрақты құбылыс емес 

деген ойға алып келген еді. Мұның �зі 

ғалымның кірме с�здерді орыс тіліне ба-

рынша жақындатып, �згертпей жазу ке-

рек деген пікір айтуына негіз болса керек. 

Н.Маррдың ұстанымы бұл кезеңдегі 

барлық қазақ тілші ғалымдарының 

лингвистикалық зерттеулеріне әсер 

еткені белгілі. Мысалы, әліпби мен 

емлені  орыс тілінің заңдылығына 

жақындатып жазуға к�шу, яғни тіліміздің 

сингармонизм заңдылығын алға тарта 

бүгінде анық к�ріп отырмыз. Міне, 

осындай науқан ке зеңінде біздің тілші 

ғалымдарымыз да бұл ұранның шыр-

мауына ілікпей қала алмағаны анық. 

Тарихтағы осы бір кезеңнің келбеті сол 

кезеңде енді қалыптасып жатқан жазу 

теориясының басты қағидаларындағы 

сыңаржақ пікірлердің қалыптасуына да 

әсер етпей  қоймады. Мысалы, осы жыл-

дарда (1928-1930 ж.ж.) Ленинградтың 

Шығыстану инс титутынан білім алып 

келген Қ.Жұбанов та осы Н.Маррдың 

талай дәрістерімен сусындаған жыл-

дар еді. Бұл жылдардағы алған білімі 

Қ.Жұбановтың кейінгі лингвистикалық 

ой-пікірлеріне мықтап әсер еткендігін 

бірқатар мақалаларынан к�реміз. Ол 

жайында бірталай ой айтуымызға бо-

лады. Бірақ мақала аясынан алшақ-

тамау мақсатында тек ғалымның жазу 

теориясына қатысты ойларына ғана тоқ-

талғалы отырмыз. Айталық, Қ.Жұбанов 

бұл жылдары �з замандас тары сияқты 

Н.Маррдың «тілдердің кірігуі» идеясын 

қуана қолдады. Мысалы, ғалымның жазу 

арқылы тілдерді біріктіруге болатындығын 

айтқан пікірлеріне назар  аударайық: 

«Мұнан былай, жазу бұқарашылданған 

соң, тiлдi бiрiктiруге болады. Адам де-

ген белсендi жануар, адам �з тұрмысын 

да, тiлiн де �згерте алады. Бiрақ жалғыз 

жазумен емес, түрлi шаруашылық-әлеу-

меттiк шарттар арқылы �згерте алады. Ол 

шарттар түрiк тiлдерi түгiлі, барлық адам 

баласының тiлдерiн бiрiктiруi де мүмкiн» 

берудің қажет еместігі жайлы ойларды 

Сәрсен  Аманжолов та осы кезден бастап 

жиі айта бастады. Ғалым, тіпті қазақ 

тілінің сингармонизм заңдылығына 

бағынатындығына дүдәмалмен қарап, 

«Социалистік Қазақ стан»  (1933 жылы) 

газетіне жариялаған мақаласында: 

«Қазақ тілінің сингармонизм заңына 

бағынатындығы бұлай тұрсын, қазақтың 

ежелгі с�здерінің талайы дыбыс жүйелі 

принципке бағынбайтын еді. Мыса-

лы: tuz+cь, ag+cь, bas+сь, gel+bau, 

gьzmet+ker, gazdь+gun» дей келе: «ендігі 

жерде қосар ый, ій, ұу, үу дыбыстары і, 

и таңбалары арқылы беріледі» деген ой 

айтады. 

Тіпті ғалым терминдерді орыс тілі 

арқылы игеру керек екендігін айта келіп: 

«1929 жылы емлені жасаған Т.Шонанұлы, 

Е.Омаровтардың шет  с�здерді  �з 

тілімізге бейімдеп қабылдайық де-

ген ниеті олардың алашордашылдық 

ниеттерінен туындаған» деп жазғырады. 

Ғалым осы мақаласында әліпбиде дара 

и, у таңбаларының жоқтығы салдарынан 

 жазуда үнемдеу принципінің сақталмай 

отырғандығының дәлелі ретінде жекеле-

ген шет с�здердің жазуда тұрқы ұзарып, 

миссисипи, миссури сияқты с�здердің 

mijssijsijpij, mijssуvrij деп 6, 7 әріптің 

орнына, 13-9 әріпке дейін жазылып 

жүргендігін алға тартады. Оның басты 

себебі ретінде жазудың фонетикалық 

ұстанымға негізделгені дұрыс еместігі 

айтылады: «Соның салдарынан кірме 

татулыққа сызат түспеу үшін үйдегі, 

мектептегі тәрбие дұрыс жолға қойылу 

қажеттігіне тоқталды. 

Облыстық мәслихаттың депутаты 

Ызғарбек Бектұрсынов Елбасының бес 

бастамасын қолдап, ұлтаралық татулықты 

бекіте түсу үшін үйдегі, жиындардағы, 

мектептегі тәрбиенің арасында алшақтық 

болмауын, үлкендер жағын бір пікірде, 

бір пейілде болуға шақырды. Аудандық 

ақсақалдар кеңесінің т�рағасы Нурвәг 

 Сейитов, қоғамдық келісім кеңесінің 

т�рағасы Жеңіс Тойшыбеков, аудандық 

мәслихаттың депутаты Жамал Оқаевалар 

ұ л т т а р  а р а с ы н  д а ғ ы  т а т у л ы қ т ы ң , 

ы н т ы м а қ т ы ң  б е р і к  о р н ы  ғ у ы н ы ң 

алғышарттары боларлық дүниелерді 

тізбеледі. Жиын қорытындысын жасаған 

аудандық мәслихаттың хатшысы Нұрәкім 

Есжан Елбасы саясатының темірқазығы 

ол – ұлттар арасындағы тату лықтың 

сақталуы, ел дамуына бірлесе отырып 

үлес қосу екендігін айта келе, бұқаралық 

ақпарат құралдарының ақпараттық насихат 

жұмысындағы табысты еңбектерін атап, бір 

шаңырақ астында �мір сүргендіктен мақсат 

та, арман да, үміт пен сенім де бір болу 

керектігін жеткізді. 

Баян МАМЫРБАЕВА
Алматы облысы

Кездесуге ақсақалдар, қоғамдық ұйым 

мүшелері, депутаттар қатысты. Жиын 

тізгінін қолына алған «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалы т�рағасының бірінші 

орынбасары Мәулен Нұров д�ңгелек үстел 

басына жинаудың басты себебі «Ұлтаралық 

татулық – Қазақстан тәуелсіздігінің бас-

Азаматтың суреті
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ANA TILIД У Л Ы Ғ А Л Ы  Д А Л А  П Е Р З Е Н Т Т Е Р І
ліміздің тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында: «Көптеген халықтар өз 
елінің ерекше елшісі сынды ұлы бабаларының есімдерін мақтан 
тұтады» деген болатын. Шындықтан туған бұл ақиқатты қазақ 
халқы да өз басынан өткен сан қилы тағдырмен дәлелдеп 
келеді. Алайда кешегі кеңестік жүйенің қайшылықты сипа-
тынан кейде осындай ақиқат қазақ халқына қиындықтармен 
қызмет еткен кездер де тарихымызда аз болған жоқ.
Тарих төріне кеткен Әз Тәуке және Абылай хан заманынан 
кейін қазақ хандығының алып территориясы жеке-жекеге 
бөлініп, тұтас билік жойылған болатын. Кіші жүздің басым 
бөлігі Ресейге қарап үлгірсе, Ұлы, Орта және Кіші жүз қазақтары 
қоныстанған Шу, Іле өзендерінен бастап, Сыр бойы мен Арал 
теңізінің шығыс жағалауындағы қазақтарға Қоқан және Хиуа 
хандықтары өз үстемдігін орнатқан еді. Олар Сыр бойында 
көшіп-қонып жүрген қазақтарға бөлекше билігін жүргізіп, 
үнемі ұшыр, зекет жинап, кейде әйел, бала-шағаларын 
тұтқынға алып отырды. Мысалы, қоқандықтарға қазақ 
қауымдары жылына түндік басы 6 қой, 24 қап көмір, 4 өгіз арба 
сексеуіл, 100 бау қамыс тапсыруға міндетті еді. Ал егіншілер 
егіс өнімінің үштен бірін төлеуге тиіс болған. 
Қоқан хандығының Жаңақорған, Жөлек, Ақмешіт, 
Шымқорған, Қосқорған, Күмісқорған тәрізді бекіністер салып, 
өз қарамағындағы қазақтарға жасаған сан түрлі ылаңдары 
тарихтан белгілі. Залымдығы шектен шыққан Қоқан әмірлері 
Ұлы жүздің ту ұстаған датқасы Байзақ Мәмбетұлын зеңбірекке 
байлап атса, Орта жүз датқалары Тұрғанбайды азаптап өлтіріп, 
Тұрсынбайдың қазасына тікелей себепші болған еді. 

Хиуа хандығы да 1830-1840 жылдары 

жергілікті халыққа �ктемдігін одан әрі 

күшейте түскен. Жаңадария, Қуаңдария, 

Қызылқұмнан �тіп, Қосқорған, Арал 

теңіздеріне дейінгі аралықтағы Сыр 

бойы қазақтарына шапқыншылық 

жасап, бұл бағытта кешегі Кіші орда 

ханының ұрпақтарын тиімді пайдалан-

ды. Осындай шығу тегі 1білхайырға 

баратын сұлтан Елекей Қасымов пен 

Жанғазы басқарған хиуалық отряд 1847 

жылы Кішкене шектілердің мыңнан 

астам шаруашылықтарын талан-таражға 

 салып,  бірнеше ондаған адамды �лтірген.

Қоқан мен Хиуа хандарының мұндай 

зорлық-зомбылығынан жапа шеккен 

халықты бастап, ұйыстыруға шыққандар 

аз болған жоқ. Міне, солардың ішінде 

жастайынан әділдігімен, батырлығымен 

ерекше к�зге түскен Жанқожаның 

орны б�лек. Ол 17 жасында Кіші жүз 

құрамындағы 1лімұлы тайпасының 

ж е р г і л і к т і  р у л а р ы  с а й л а п  а л ғ а н 

Қылышбай ханның Хиуа бекінісіне 

жасаған жорығы кезінде жасаққа елеусіз 

еріп барып, ешкімге дес бермей тұрған 

қарақалпақ батыры Тықыны жекпе-

жекте �лтіреді. Сондай-ақ ол жергілікті 

халықтың Қоқан хандығының алым-

салықтан тыс к�рсеткен зорлықтарына 

қарсы  қазақтарды біріктіріп, 1830 

жылдың күзінде Созақ бекінісіне ша-

буыл жасауға аттанып, онда тұратын 

Құрман бидің �тінішімен бекіністі 

қ о р ш а у ғ а  а л ы п ,  к � м е к к е  к е л г е н 

қоқандық Таған  палуанды жекпе-жекте 

қолға түсіреді. Одан кейін Жанқожа 

жасақтарымен бекіністің дарбазасын 

бұзып кіріп, Созақты басып алады. 

Қоқан бектері Отыншы мен Сушыны 

қолға түсіріп, оларды баласын �лтірген 

�теуі үшін Құрман биге тапсырады. 

Созаққа барар жолда Жаңақорған, Желек 

бекіністеріндегі қоқандықтарды қуады.

Қоқан және Хиуа хандарымен  осын-

дай қайшылықты жағдайда табиғатында 

бейбітшіл, шынайы адами  қарым-

қатынасты ұстаным еткен  Жанқожа 

батыр  солтүстік шығыс Каспий  теңізінен 

бастап, Арал теңізі мен Сырдарияның 

солтүстігіндегі  қазақ жеріне жаңа 

бекіністер салып, Орталық Азияға 

қарай жылжудың қамына кіріскен Ресей 

империясының жергілікті әкімшілігімен 

алғашында түсіністікте болады. Ол Сыр 

бойына келген орыс әскерлері мен қоныс 

аударушыларына шын достық пейіл 

танытады. Жанқожа сол кездегі Орын-

бор генерал-губернаторы В.Обручевпен 

ж о л ы ғ ы п ,  ж е р г і л і к т і  х а л ы қ т ы ң 

тыныштығын бұзбайтынымен қатар, 

хиуалықтардың шапқыншылығынан 

қорғайтындығына оның келісімін 

алады. Тіпті 1847 жылдың тамыз ай-

ында біріккен орыс-қазақ жасақтары 

Сырдың сол жағасында салынған Хиуа 

қамалы Жаңақаланы қиратады. Бірақ та 

қазақтар мен орыс әскерлерінің арасын-

да байқалған бұл алғашқы «достықтың» 

к�рінісі ұзаққа созылмайды.

Шындап келгенде, орыс бекіністері 

әскери-саяси қызметтер атқарған еді. 

Олар Ресей басып алған аймақтарда 

жаңа қоныстанушылардың жоспарлы 

әрі тиянақты түрде орнығуына және 

басқа мәселелерді шешуге к�мектесумен 

бірге, Орта Азия хандарының  жеріне 

иелік ету мақсатын да алға қойған. 1847 

жылы Райым бекінісі салынып, оған 

жаңа иелер әкелінді. Осы жылдары 

Ақирек, Ақбай тәрізді шұрайлы жерде 

қоныс теуіп отырған қазақтың 3 мың үйі 

Сырдың арғы жағына зорлап к�шірілді. 

1850 жылдардан-ақ жергілікті халық 

тарапынан жаңа тәртіпке келіспеушілік 

айқын байқала бастады. Отарлық саясат 

күшейе түсті. С�йтіп, 1837 жылы Ресей 

�кіметі тарапынан бағынышты ел ретінде 

қазақтардың әр шаңырағынан алына-

тын салық м�лшері екі есе к�бейтілді. 

Салыққа ақша бере алмағандардың 

малы тартып алынды. Отырықшы 

жұртты  суармалы әрі құнарлы жерлерден 

ығыстыру жалғасын тапты.

С ы р  б о й ы н д а ғ ы  Қ о қ а н ,  Х и у а 

хандарының тікелей тонау, зорлық-

зомбылық әрекеттері мен патшалық 

Ресейдің отаршылық саясатына қарсы 

Сырдария қазақтарының к�терілісі, 

�з халқын сыртқы жаулардан қорғауда 

к�рсеткен ерекше ерлігі мен ел ішіндегі 

атақ-абыройы жетіп артылатын, бүгінгі 

күні бүкіл қазақ халқы мақтаныш ететін 

Нұрмұхамедұлы Жанқожа батыр  ең 

алғаш орыс зерттеушілері Л.Мейердің, 

М.Н.Галкиннің және А.И.Макшеевтің 

қаламдарына ілінген. Ал И.В.Аничков 

1894 жылы «Қазақ батыры Жанқожа 

Нұрмұхамедұлы» атты к�лемді очерк 

жазды. Тіпті кеңестік кезеңнің �зінде, 

1940 жылы бұл тақырыпқа қалам 

тартқан   кәсіби тарихшылар А.Якунин 

мен В.Ф.Шахматовтар к�терілістің 

 себеп-салдарына ой жіберсе, 1950 

ж ы л ғ ы  ж е л т о қ с а н н ы ң  2 5 - і  к ү н і 

 «Правда» газетінде шыққан «Қазақстан 

тарихы мәселелерін маркстік-лениндік 

тұрғыдан баяндайық» деп аталатын 

мақала авторларының бірі  Т.Шойынбаев 

«Восстание сырдарьинских казахов под 

руководством  Жанхожи Нурмухамедова  

(1856-1857 г.г.) атты монография жазған 

болатын. Бірақ мұның барлығын кешегі 

кеңестік саясат мойын дамай, қайта-

қайта талқылауға салып, сан түрлі баға 

берумен болды. Оның айқын дәлелі, 

2018 жылы баспадан шыққан тарих 

ғылымының докторлары, белгілі та-

рихшы К.Есмағамбетов пен А.Ахметтің 

«Бұғауланған тарих: бір құжаттың 

ізімен» атты алғы с�зімен шыққан «Дви-

жения под предводительством Джанхо-

жи Нурмухамедова стенограмма» атты 

кітабы. Тарихи да, тағылымдық та орны 

б�лек бұл кітапты арнайы тақырып 

етіп қолға қалам алып отыруымыздың 

бірнеше себептері бар. Біріншіден, 

қай кез болмасын тарихқа, шындықты 

тануда объективті, бұлтартпас нақты 

к�зқарастың болуы сияқты қағиданың 

қ а т а ң  с а қ т а л у ы н ы ң  қ а ж е т т і г і . 

Екіншіден, қандай тарихи оқиға болсын, 

оны бұрыннан дайын қалыппен, ізбен 

бағалаудың жарамсыздығы, зерделеудің 

жетімсіздігі.  Үшіншіден, тарихын 

түгендемеген халықтың тарихы болмай-

ды. Мұндай жағдайлар кешегі жалғыз 

коммунистік партия билеп-т�степ, ал 

оның бірінші басшылары тез к�семге 

айналып жатқан заманда жиі кездесті. 

Т�ртіншіден,  мұндай жеке билік 

ешуақытта жақсылыққа бастамаған, 

қоғамды қажытып, мемлекетті мешел 

етіп отырған. Алып та әлемді дірілдеткен 

кеңес елінің тарих сахнасынан кетуінің 

принципті себептерінің бірі де осында 

жатыр еді.

1ңгіме �зегі болып отырған кітапта 

ХIХ ғасырдың ірі тұлғаларының бірі, 

халық батыры Жанқожа Нұрмұхамедұлы 

бастаған Сыр бойы қазақтарының 

отаршылдарға қарсы бағытталған ұлт-

азаттық к�терілісі ж�нінде Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің 

білім және жоғары оқу орындары б�лімі 

құрған арнайы комиссия мәжілісінің хат-

тамасы түпнұсқа күйінде жарияланған. 

Бұл стенограмма Қазақстан Респуб-

ликасы Президенті архиві (ҚР ПА) 

қорында сақталған. Кезінде негізгі құжат 

болған бұл жарияланымның бірден к�зге 

ұратын ерекшелігі – тарихты тек таптық 

к�зқарас тұрғысынан бағалау. Қандай 

шындық болса да, оның басы-қасында 

кім болды, ол кедей не пролетариат па, 

әлде үстем таптың �кілі ме, соған қарап 

саяси баға беру, барды осыған икем-

деу кешегі кеңестік жүйенің  дәстүрлі 

әрекеті болатын. Мұны Мәжілісте 

с�йлегендердің қайсысы болса да қатаң 

сақтауға тырысқанын стенограмма 

мазмұнынан айқын аңғарамыз. Отырыс 

басында-ақ тарихшы Х.Айдарованың 

«Бүгінгі  мәселені  Ұлттық Ғылым 

академия сында талқылағанда комиссия 

марксизм-ленинизм классиктерінің 

қандай методологиялық нұсқауларын 

басшылыққа алды?» деп сұрауы жайдан-

жай емес еді. 

Мәжіліс 1952 жылдың 10 және 

17 қазан күндері Қазақстан Комму-

нистік партиясы Орталық Комите-

тінің хатшысы М.Сужиковтың т�ра-

ғалығымен, Тарих, археология және 

этнография институтының дирек-

т о р ы  С . П о к р о в с к и й ,  Э к о н о м и к а 

институтының директоры С.Толыбеков, 

Республикалық Орталық архив директо-

ры И.Чумаков және белгілі тарихшылар, 

партия қызметкерлерінің қатысуымен 

Орталық Комитеттің Бюро залында 

�ткен. Пікірсайыстың негізгі күн тәртібі 

– Жанқожа Нұрмұхамедұлы бастаған 

Сыр бойы қазақтары к�терілісінің 

себептері мен сипатын анықтау, оған  

саяси партиялық баға беру.

Бұл құжаттың жарты ғасырдан астам 

уақыт бойы құпияда ұсталған тағдыры 

Қазақстанның Ресейге �з еркімен 

қосылуы туралы тұжырымнан, кеңестік 

идеологияның ұлт-азаттық қозғалыс 

туралы к�зқарасының қай елде болу-

ына байланысты екіжүзді саясатынан 

да туындаған. Мысалы, Англияның 

отарында  болған Индия сияқты 

елдердегі ұлт-азаттық қозғалысты 

кеңестік саясат қос қолмен шапалақтап 

қуаттады, ал Ресейдің отарында болған 

елдер туралы жұмған аузын ашпауға 

дайын тұрды. Сондықтан пікірсайыс 

барысында оған қатысқандардың 

барлығының саяси т�бенің қай бетінен  

к�рініп қаламыз деп қиналғандары 

айқын аңғарылады. Kйткені к�терілісті 

кедей, марксизм-ленин изм теориясы 

бойынша тек пролетариат басқаруы 

керек, ал феодалдар �кілі жетекшілік 

еткен қозғалыстар, ол кімнің мүддесін 

к�здемесін, тек ұлтшылдық сипат-

та болады деген �лшемдермен 1943 

жылы алғашқы шыққан «Қазақ КСР 

 тарихы» қатаң сынға ұшырап, 1949 

жылғы оның екінші басылымы да жа-

рамсыз деп танылған еді. Қазақтардың 

солтүстік к�ршіміз Ресейдегі патшалық 

жүйеге қарсы күресі олардың бұл елге 

�з еркімен қосылды деген кеңестік 

тұжырымға әсте сәйкес келмейтін. 

Шындығында, бұл отаршылдық  сая-

сатты бүркемелеу, тіпті ақтауға ұмтылу 

еді.

Мәскеудің таптық күрес туралы   

қағидасын қатаң ұстанған 1947 жылғы 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитет інің  «Қазақ  КСР Ғылым 

Академиясының Тіл және әдебиет 

институтының жұмысындағы �рескел 

қ а т е л і к т е р  т у р а л ы » ,  1 9 5 1  ж ы л ғ ы 

19 сәуірде «Казахстанская правда» 

газетінде басылған Қазақстан Ком-

п а р т и я с ы  О р т а л ы қ  К о м и т е т і н і ң 

«Правда» газетіндегі «Қазақстан тари-

хы мәселелерін марксизм-ленинизм 

тұрғысынан к�рсету туралы» мақаласы 

ж�ніндегі» қаулыларынан кейін Қазақ 

КСР Ғылым Академиясының Пре-

зидиумы құрған комиссия Жанқожа 

батыр бастаған к�теріліске «кертартпа»  

деген баға беріп, к�пшілік дауыс-

пен шешім қабылдаған еді.  Бұған 

 ко миссия мүшелері Х.Айдарова мен 

В.Шахматовтар қарсы болды. Ғылым 

Академиясы �з қызметкерлері арасында 

осындай к�зқарастың барлығын ескеріп, 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінен к�мек сұраған. Жоғарыда 

аталған комиссия осылай құрылды. 

О т ы р ы с қ а  т � р а ғ а л ы қ  е т к е н 

М.Сужиков алғашқы с�зінде шақы-

рыл ғандарды Ғылым Академиясы 

Президиумы құрған комиссияның 

шешімімен таныстырады. Онда Сыр 

бойы қазақтарының отаршылдарға 

қарсы к�терілісін бастаған Жанқожа 

Н ұ р м ұ х а м е д ұ л ы н ы ң  Х и у а  х а н ы -

мен байланыста болғандығы, оның 

феодал  екендігі, сондықтан терең 

қателіктер жіберген Т.Шойынбаевтың 

«Сырдария  қазақтарының к�терілісі» 

атты кітабын айналымнан алып тастау 

туралы ұсыныс жасалынған еді. Сонан 

соң БКП(б) мүшесі Т.Шойынбаевқа 

баспас�з бетінде �зінің қате тұжырымын 

сынап,  кемшілігін мойындауға ұсыныс 

жасалып, жоспардағы «Қазақ КСР 

тарихының» бірінші томында Жанқожа 

Нұрмұхамедұлы бастаған к�терілісті 

кертартпа  деп бағалау болатын.  

к�теріліске Жанқожа к�терілісін де 

қосқандығын айтады. 

Пікірталаста бірінші с�зді В.Шахматов 

алады. Ол Қазақ КСР тарихының тиісті 

тарауын талқылаған кезде тарихшы-

лар Кенесары Қасымов к�терілісінің 

сипатын бағалау туралы сұрағанда 

атақты тарихшы А.Панкратованың 

�зіне «Сіз қазақ халқын ұлт-азаттық 

күреске құқығынан айырып отырсыз» 

деп  реплика тастағанын ескертеді. 

Мұны еске түсіріп отырғанының себебін 

«Біздегі әрбір к�теріліс кертартпа сипатта 

болса, сонда бізде отаршылдыққа қарсы 

күрес болмаған ба? Ондай жағдайда 

біз қазақ халқын ұлт-азаттыққа деген 

құқығынан айырамыз» дейді. Алайда  

ол Жанқожа к�терілісін ұлт-азаттық 

қозғалысқа жатқызбайтынын айтып, 

себебі ол ұлттық тәуелсіздік пен дербес 

мемлекет құруды мақсат ете алмады деп 

кінәлайды. Сондықтан Жанқожаны 

патриархалдық рушылдық қалдықтары 

ү с т е м д і к   е т к е н  к е з д е г і  ш а р у а л а р 

наразылығының  басында болған фео-

далдар тобының �кілі деп санайды. Ол 

бұған шағын шаруалар к�терілісі деген 

сипаттама беруді ұсынады. 

мәселе туралы шығармашылық шешім 

жасауына мүмкіндік бермейтін инсти-

тут басшылығының біреуге сүйеніп 

жұмыс істеуін, тарихтың мәселелері 

турасында ОК шешімін күтіп отыратын 

әдісін сынға алады. Ол «Қазақстанның 

Ресейге қосылуының прогрессивті 

мәселесіне әркез қарсы қоюдан кез 

келген ұлттық к�теріліс жиі кертарт-

па деп бағаланады, бұл  ұлтшыл деген 

сынға ұшыраймын ба деп үрейленуден 

болып жатады, мұндай бағалау тари-

хи шындықты бұрмалауға апарады» 

деді. Ол бізде ХIХ ғасырдың екінші 

жартысындағы к�терілістердің барлығы 

халыққа қарсы сипатта болады да, ал 1905 

жылғы революция кезінде ғана қазақ 

халқы ұлт-азаттық ағымға  қосылатынын 

ескертеді. Сонда отаршылдық күрестің 

даму заңдылығын қайда қоямыз деп 

�зінше басқашалау с�йлеуге тырысқан, 

бұрын басқа да к�терілістер сияқты 

Сырдария қазақтарының к�терілісі 

басынан аяғына дейін кертартпа деген 

пікірмен келіспедім деген Х.Айдароваға 

М.Сужиков «бұл к�теріліске қандай 

баға бересіз?» дегенде, ол «бұл жергілікті 

биліктің зорлығына, жұртшылықтың �зі 

мерзімде мұнда отаршылдық қанаудың 

ауыр зардаптары қалыптасты, сол себепті 

к�теріліс туралы мәселенің басы ашық 

еді» дейді. Рас, Қазақстан мен Арал 

ауданы Ресейге қосылғанша бұл �ңірге 

Хиуа хандығы басқыншылық жасағанда 

Жанқожа орыс бекіністеріне жақын 

орналасып, қажет кезде Ресейден к�мек 

сұраған. Ал �зі Сырдария қазақтарының 

к�терілісінің себебі қандай деген сұрақ 

туады дей отырып, Т.Шойынбаев 

Қазалы бекінісі салынғаннан кейін 

қазақтардың отарлық қанауды басынан 

кешкендеріне нақты мысалдар келтіреді. 

Ол Орынбор шекара комиссиясының 

т�рағасы В.В.Григорьевтің Сырдария 

қазақтарының к�терілісіне қатысты 

о ң  п і к і р і н  д ә л е л  р е т і н д е  м ә л і м 

етеді. Ол  отырыста с�йлегендердің 

бірсыпырасына �з пікірін айта келе, 

кейбіреулердің 1894 жылы Қазан 

қаласында жарық к�рген В.Аничковтың 

«Киргизский  герой  Джанходжа Нурма-

хамедов (Очерк из первых шагов русских 

на Сыр Дарье)» деген кітабынан фактілер 

келтіргенін, «егер сіздер бұл кітапты 

оқысаңыздар, онда Жанқожа 95% 

жағымды болып, нағыз қазақ халқының 

батыры болған, ал мен Аничков сияқты 

қорытынды  жасай алмаймын» дейді. 

С�з соңында ол да к�пшіліктің пікірін 

қолдауға мәжбүр  болып, к�терілісті 

ұлт-азаттық қозғалысқа жатқызбай, 

отаршылдыққа қарсы к�теріліс деп 

есептейтінін мәлімдейді. 

О т ы р ы с ,  ш ы н ы н а  к е л г е н д е , 

отаршылдық езгіні мойындай оты-

рып, оған қарсы шыққан к�терілісті 

біресе шағын, біресе уақыт жағынан 

қысқа, енді бірде жергілікті ғана мәні 

бар деп бағалап, болмаса тағы басқа 

реті келе қоймайтын себептер іздестіру, 

қисынсызды қиыстыруға ұмтылу бола-

тын. Тіпті кейбір марксизм-ленинизм 

ілімінен үзінділерді шала жаттаған тарих-

шылар ХIХ ғасырдың ортасында болған 

сыртқы шабуылға, зорлық-зомбылыққа 

қарсы ұйымдасқан к�теріліске ұлт 

тәуелсіздігі мен �з алдына мемлекет 

құруды мақсат етпеді деп талап қояды. 

Мұның барлығы сол заманның саяси 

жүйесінен туындаған, соған  сәйкес 

келетін �зіндік сипаттар болатын. Бұл 

талқылау  Мұстафа Шоқайдың 1931 

жылы жазған «Бір ғылыми �тірікке 

қарсы (Қоқан автономиясына жыл то-

луына орай)» атты мақаласындағы мына 

бір ойларды еріксіз еске түсіреді. Ол та-

рихты  жазудың тағылымды екі жолы бо-

латынын атап к�рсетіп, былай деген еді: 

«Бірінші жолы: зерттеуші �мірде болып 

�ткен  оқиғаларды к�ңіл қойып жина-

стырады. Оларды хронологиялық тәртібі 

бойынша заманның жағдайына, ахуа-

лына қарай зерттейді. Мәліметтер мен 

ақпараттардың бұлақтар к�зін іздейді. 

Жиналған мәліметтерді �зінің ғылыми 

зердесінен �ткізеді, орнына салады 

және ол мәліметтерден �зін бейтарап 

ұстай отырып, талдау жүргізеді. Шын 

мәнісіндегі ғылыми тарих, міне, осын-

дай тәсілмен жазылады. Екінші жол: 

зерттеуші к�здеген мақсаттарын күні 

бұрын белгілеп алады да,  соған жету үшін 

оқиғалар құрастырады. Тіпті мақсаты 

қажет етіп жатса, оқиғаларды ойдан 

шығарады. Мақсатқа қайшы келетін 

бұлақ к�здеріне жуымайды. Мұндай  

тарихшылар �зін бейтарап ұстаудың 

орнына оқиғаларға партиялық тұрғыдан 

талдау жасайды. Кеңес тепкісіндегі 

халықтардың ұлттық қозғалыстары тура-

лы жазып жүрген большевик тарихшы-

лар осы екінші түрге жатады». Оқырман 

не айтқымыз келіп отырғанын �здері 

түсінер дейміз. 

1894 жылы Қазан қаласында жарық 

к�рген  «Қазақ  батыры Жанқожа 

Нұрмұхамедұлы» атты к�лемді очерктің 

авторы, этнограф И.Аничков: «Біз Орта 

Азиядағы иісі түркі тайпаларының бас 

бостандығы мен дербестігі үшін шы-

бын жанын шүберекке түйген, сырт-

тан келген дұшпандардың әміріне 

к�нбеген, �з мақсат-ниетінің жүзеге 

аса қоюының қиын екендігін к�ре біле 

тұрса да, қолайлы бір кезеңде орыс 

патшалығына қарсы ақ ту к�терген 

 Кенесары, К�тібарұлы Есет, Садық 

және басқалар тәрізді атақты Жанқожа 

әулиені күллі қазақтың атышулы ба-

тырлары мен сахара қаһармандарының 

санатына  толық жатқыза аламыз» деп 

жазса да, мұны кеңестік солақай жүйе 

бірден  мойындай қоймаған.

Бұл еліміз тәуелсіздік алып, �з 

т і з г і н і м і з г е  � з і м і з  и е  б о л ғ а н н а н 

кейін ғана мойындалды. 2010 жылы 

шыққан «Қазақстан тарихында» Арал 

�ңірі қазақтарының к�терілісінің ба-

сында сынақтан �ткен жетекші, жат 

жерлік отаршыларға  �зінің ымырасыз 

к�зқарасымен ерекше к�зге түскен 

Жанқожа Нұрмұхамедовтің тұрғаны 

айтылып, «Ол �зінің бүкіл саналы 

ғұмырын Арал �ңірі қазақтарының 

тәуелсіздігіне арнады» деп жазылған. 

С�йтіп, халқымыздың тарихында �шпес 

із қалдырған, отаршыл саясатқа қарсы 

шыққан к�терілістер мен қозғалыстар, 

оларды басқарған ардақтымызға тиісті 

баға берілген болатын. Адами азаттықты, 

кісілік еркіндікті қашанда  ту еткен 

мұндай абзал жандар туған халқының 

жадына қайта оралатыны с�зсіз бол-

са, оның рухани байлығын молайтып, 

ұлттық рухын к�терудің маңызды факто-

рына  айналатыны да даусыз еді.

�бдіжәлел Б�КІР, 
саяси ғылым докторы,                                                                                                   

профессор
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ЖАНҚОЖА 
БАТЫРДЫ
қалай танып едік? 

Е

Н.Аштема. 
Жанқожа Нұрмұхамедұлы

Мәжілістің басында Т.Шойынбаев-

тың �зі «Жалпы к�теріліс болған ба, жоқ, 

болмаған ба?» деп сұрайды. Осыдан бір 

ай бұрын «ешқандай к�теріліс болған 

жоқ» деген шешімді оқығанын, енді 

комиссия  басқа қорытынды жасап, мұны 

феодалдар арасындағы �зара тартыс деп 

есептегенін ескеріп, Қазақстан Компар-

тиясы Орталық Комитетінің үгіт б�ліміне 

хат жазып, онда Кенесары бастаған 

феодалдық монархиялық сипаттағы 

жеке мақсатын жүзеге асыру үшін Хиуа 

және Бұхара хандарынан қарулы к�мек 

те сұрады, бұл еңбекші шаруалар тара-

пынан қолдау таппаған деген тоқтамға 

келеді. Ол к�терілістің қысқа мерзімін 

осымен түсіндірді. 

Kзінен бұрынғылардан әлдеқайда 

ұзақ әрі ерекшелеу және �зінің ал-

дында с�з алғандарға �з қатысын 

білдіре с�йлеген Х.Айдарова ғылыми 

қызметкерлердің �зіндік ойлауына және 

Қоқан мен Хиуа хандарының мұндай зорлық-
зомбылығынан жапа шеккен халықты бастап, ұйыстыруға 
шыққандар аз болған жоқ. Міне, солардың ішінде 
жастайынан әділдігімен, батырлығымен ерекше көзге 
түскен Жанқожаның орны бөлек. Ол 17 жасында Кіші жүз 
құрамындағы Әлімұлы тайпасының жергілікті рулары 
сайлап алған Қылышбай ханның Хиуа бекінісіне жасаған 
жорығы кезінде жасаққа елеусіз еріп барып, ешкімге дес 
бермей тұрған қарақалпақ батыры Тықыны жекпе-жекте 
өлтіреді. 

Жиналыста к�бірек с�йлеген және 

И.Сталиннің пікірлерін с�зіне жиірек 

саяси негіз еткендердің бірі И.Чумаков 

болды. Ол қолына түскен, �зінше ой 

бағытына бейімдеген мәліметтермен 

к�терілісті феодалдар арасындағы �зара 

билік үшін күрес етіп к�рсетуге барын 

салады. Және бұл күрестің ешқайсысы 

да қазақ шаруаларының мүддесін 

к�здеген жоқ, сондықтан мұны ұлт-

азаттық күрес деуге болмайды дейді. 

И.Чумаковтан аз с�йлей қоймаған 

М.Ақынжанов бұл пікірді қолдайтынын 

танытып, артында шетелдік мемле-

кеттер тұрған ортаазиялық хандардың 

сілтеуімен және Ресейге қарсы бағыт-

талған қаракүштермен байланыста 

болғандықтан, Жанқожа к�терілісін 

басынан аяғына дейін кертартпа деп 

бағалады. Ол тіпті жиырма шақты күнге 

ғана созылған ж�нсіз және абстрак-

ты бас к�теру мәселесімен Қазақ КСР 

тарихының бірінші томының шығуын 

байланыстырудың �зін артық санады. Ал 

келесі с�з алған А.Нүсіпбеков Жанқожа 

к�терілісін арнайы зерттемегенін, 

комиссияға қосқаннан кейін тиісті 

материалдармен танысқанын, патша 

�кіметінің Сырдария қазақтарының 

қозғалысының себептерін тексерген ар-

найы құжаттар отаршылдық саясаттың 

салдарынан шаруалардың бас к�теруі, 

бірақ ол қысқа уақыттағы және жергілікті 

ғана мәні бар оқиға болғанын дәлелдеп, 

к�терілістің ұйымдастырушысы да, бас-

шысы да болған Жанқожа батыр �зінің 

арқалаған орасан зор борыштылыққа 

қарсылығын білдірген жерг іл ікт і 

к�теріліс» деген баға береді. Бұдан кейін 

с�з алған Т.Елеуов Жанқожа бастаған 

Сырдария қазақтарының қозғалысын 

Ресейден б�луге күш салған кертартпа 

десе, А.Тұрсынбаев бұл бас к�теруді 

қысқа мерзімдегі және жергілікті ғана 

сипаты бар, сондықтан оны әсірелеп, 

ұлт-азаттық қозғалысқа жатқызуға бол-

майды, мәселенің осылай қойылуы 

орынды деп санайды.

Қазақ КСР ҒА Тарих, археоло-

гия және этнография институтының 

 директоры С.Покровский марксизм-

ленинизм классиктерінің нұсқауларын 

және И.Сталиннің нақты еңбектерінен 

бірнеше дерекк�здерді басшылыққа 

ала отырып, Жанқожа Нұрмахамедұлы 

басқарған Сырдария «егіншілерінің» 

(«егинши») қозғалысын патшалық 

отаршылдық қанаудан туындаған 

жергілікті ғана мәні бар және қысқа 

мерзімдегі қарсылықтың лап еткені, 

сондықтан бұл қазақ халқының тари-

хында аз-кем салмақты маңызға ие 

бола алмайды деп түсіндіріп, Жанқожа 

к�терілісінің сыртында ағылшындар 

тұрғанын,  Хиуа және Бұхарамен байла-

нысын дәлелдеу үшін барын салады. 

Жиналыстағы соңғы с�з Т.Шойын-

баев қа  тиеді. Ол Сырдария қазақтарының 

к�терілісіне берілген бағаға байланысты 

айтыс туралы бірер с�з айтып, «к�теріліс 

болғанға дейін бұл аймақтың Ресейге 

қосылғанына он жылдай болған, осы 
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– Неге Эдмунд Маски атындағы грант? 
Неліктен «Болашақ» бағдар ламасы емес? 

– 1уеліде оқуға «Болашақ» бағдарламасы 

бойынша тапсырғым келді. Құжаттарымды 

жинап, дайындалдым. Құжат қабылдайтын 

кеңсеге келсем, қызметкер бірден: «Кепілдікке 

қоятын жекеменшіктегі пәтер немесе үйің бар 

ма?» деп сұрады. Ол Алматыда немесе кез кел-

ген ірі қалада болуы керек екен. 1ке-ше шемнің 

шалғайдағы қарапайым ауылда тұратын үйі жа-

рамады. Бұл жағдай маған ауыр тиді. С�йтіп, 

«Болашақтан» үміт үздім. Ол кезде 22 жастағы 

жас маманмын. Университетті енді тамам-

дағанмын, жекеменшігімде баспанам  жоқ. 

Тоқтап қалмай, талпынысымды ары қарай 

жалғастырып, іздендім. Шетелде білім алуға 

мүмкіндік беретін басқа да бағдарламалар бар 

екенін естігенде, қуанып, дереу құжаттарымды 

тапсырдым. Kзіме Америка Құрама Штаттары 

қатты ұнағандықтан осы Эдмунд Маски атын-

дағы стипендияға ден қойдым. Бұл грантты 

жеңіп алу оңай болмады. Үміткерлер саны к�п. 

Бүкіл Қазақстаннан 17 студент қана ірік теліп 

алынатын. «Ер кезегі үшке дейін» де мекші, 

үшінші мәртеде жолым болып, жеңіп алдым.

– Іріктеу кезеңі қалай -тіп еді?
– Жалпы іріктеу бір жылға созылатын 

үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде барлық 

қажетті құжаттарды жинап, ағылшын тіліне 

аударып, алға қойған мақсатымыз туралы 

к�лемі екі беттен тұратын шығарма жаздық. 

Екінші кезеңде ағылшын тілін қаншалықты 

жетік білетіндігіңді айқындайтын TOEFL 

тестін тапсырдық. Айта кету керек, мұнда тек 

с�здік қор және грамматиканы білу емес, есту 

арқы лы түсіну қабілетіңіз бен дұрыс жаза білу, 

сыни пікір айта білу сияқты мүмкіндіктеріңіз 

де сыналады. 

Үшінші кезеңде бес адамнан тұра тын ко-

миссия мүшелерімен бетпе-бет әңгімелесуден 

�ттік. Онда маманды ғыңызға, мақсатыңызға 

қатысты түрлі сұрақтар қояды. Соларға жауап 

беру арқылы стипендияны жеңіп алуға лайық 

адам екеніңізді дәлелдеп шығуыңыз керек.

Нәтижесінде Техастың Texas A&M уни-

верси тетінің жанынан ашылған АҚШ-тың 

қырық бірінші президенті Джордж Буш атын-

дағы Мемлекеттік Басқару Мектебіне оқуға 

жіберілдім. «Атадан мал қалмаса да тал қал-

сын» демекші, Америка Президенттері қыз-

меттен кеткеннен кейін осылай мектеп ашып, 

келешек ұрпаққа білім беретін жақсы мұра 

қалдырады екен. Бұл – �те қуантарлық жайт. 

– Америка Құрама Штаттары несімен 
ұнайды?

– Абылай хан атындағы университеттің 

2-курсында оқып жүргенде арнайы іріктеуден 

�тіп, америкатану курсын оқыдым.  Фулбрайт 

бағдарламасы бойынша АҚШ-тың маңдайалды 

профессорлары дәріс беретін курс мен үшін 

�те қызық болды. Құрама Штаттардың тари-

хы, мәдениеті мен әдебиеті, саяси құрылымы 

туралы пәндерді ерекше қы зы ғушылықпен 

оқыдым. Оған қоса ағыл шын тілінде еркін 

с�йлеп, жазуыма едәуір к�мектесті. 

Оқу барысында профессорлармен 

достық қарым-қатынаста болдық. Осы 

күнге дейін байланысымызды үзбей келеміз. 

Сабақтан тыс кезде,  демалыс күндері 

оларға әсем қаламыз Алматының к�рікті 

жерлерін, саябақтарын аралатып, мәдени 

ошақтарды зиярат етуге септігімді тигізу, 

бар білгенімді айтып, түсіндіру арқылы 

қолымнан келгенше к�мегімді к�рсете білдім. 

Ауылдық �мірге қызығатындарын қала 

сыртындағы қарапайым ауыл тұрғындарының 

үйіне апарып, қазақтың дастарқанынан 

дәм татқыздым. Олардың да біздің елге, 

мәдениетке, табиғатқа деген қызығушылығы 

БЕЙІМДЕЛЕ АЛМАСАҚ, 
ЖОҒАЛТАРЫМЫЗ КӨП

Ертөре ОРАЗАЙ: 

ға  тапсырған 2003 жылы эссемде тақырыбымды 

«Қақтығыс тарды реттеу» деп белгілегенмін. 

Оқу барысында қақтығыстардың шығу 

тарихы,  оларды шешу және қақтығыстардан 

кейінгі кезең қызығушылығымды оятты. 

Құпия қоғамдардың жоспарын есепке алмай-

ақ қойғанның �зінде үстіміздегі ғасырда 

қақтығыстар немесе олардың шығу қаупі 

айтарлықтай арта түсті. Жалпы қауіпсіздік 

мәселелері, халықаралық ынтымақтастық, 

білім беру саласындағы жаңартулар, жаңа тех-

нологиялар �те қызық.

– Халықаралық қатынастар маман дығын 
АҚШ-та оқудың ерекшелігі неде?

– АҚШ екінші дүниежүзілік соғыстан 

кейінгі әлемдік аренада алпауыт мемле-

кет ретінде орнығып, жаңа әлемдік тәртіп 

орнатуда  белсенді ойыншы бола білді. 1лем 

екі полюске  б�лінген болса, соның біреуінің 

тізгінін ұстаған жетекші мемлекет болып 

қана қоймай, әртүрлі сценарийлерді жасап, 

жүзеге асыра білген мемлекет. Мен бұл жерде 

бейтарап к�зқараспен қараймын, тек қана 

фактілерді келтіргім келеді. Ірі халықаралық 

ұйымдар сол АҚШ жерінде немесе соның 

бастамасымен құрылғандығы әлемге аян. 

Яғни сол саяси технологияларды ойлап тау-

ып, халықаралық қатынастар ғылымындағы 

теорияларды дүниеге  әкелген де  сол 

америкалық ғалымдар. БҰҰ, Дүниежүзілік 

банк, Халықаралық Валюта Қоры сияқты ірі 

халықаралық ұйымдардың штаб пәтерлеріне 

құшағын аша білген ел, әрине, қызықтырады 

әрі сондай ұйымдарды тереңірек зерттеуге де 

мүмкіндік береді. 

Ерекшеліктерге келер болсақ, маман тап-

шылығы деген ұғым мүлдем жоқ. 1995 жылы 

Алматыда оқып жүргенімде «Халықаралық 

қатынастар теориясы» пәнінен КОКП тари-

хынан зейнеткер жасына жеткен кісі сабақ 

берген. Ал Буштың мектебінде бізге дәріс 

берген оқытушылардың қатарында бұрынғы 

Т�тенше және �кілетті елшілер (2001-2004 

жылдары АҚШ-тың Қазақстандағы Т�тенше 

және �кілетті елшісі Ларри Наппер «Амери-

каның қазіргі заманғы дипломатиясы» кур-

сын оқыды), бұрынғы әскери генералдар, 

Мемлекеттік Департамент қызметкерлері де 

болды. Осындай мамандар �з тәжірибелерімен 

б�лісіп, бастан �ткен оқиғаларды мысалға 

келтіре отырып дәріс берсе, оқу процесі 

әлдеқайда қызықты болады. 

– Америкалық университеттегі білім жүйесі 
қандай?

– Қысқа қайырып айтар болсам, еркін, 

таңдамалы, шәкірттер дің сұранысына, 

қажеттілігіне негізделген. Еркін дегенім, 

студент тердің сабақтан қалмай, кешікпей, 

қаздай тізіліп отыруы міндетті емес. Бастысы  

– олар қамтылған тақырып тарды толық 

түсінсе, түсінбе гендерін профессорларынан 

қабылдау күндерінде келіп сұраса, ізденсе 

болғаны. Таңдамалы дегенім, айталық ұзын 

саны 20 пән оқытылуы керек болса, оның 

жартысы міндетті, екінші жартысы таңдамалы, 

яғни 5-6 баламадан әркім �зінің болашақ 

мамандығына қажеттірек деп санағанын 

таңдайды. Шәкірттер қажеттіліктеріне 

негізделген дегенім, шәкіртке болашақ са-

рапшы маман, ертең бір керемет жаңалық 

ашатын адам деп қарайды. Сол себептен 

де олардың профессорлық-оқытушылық 

құрамнан тағайындалған 1-2 кеңесшісі болады. 

Ол кеңесшілер – тек қана диссертация жазу 

кезінде емес, оқу басталған күннен студент 

оқуын бітіріп, дипломын алғанша барлық 

мәселелер бойынша к�мектесетін адам. 

АҚШ – ғылыми-зерттеулерге б�лі нетін 

қа ражат к�лемі бойынша алдыңғы қатарда 

тұрған мемлекет. Оқыту жүйесіндегі ерек ше-

ліктер жетерлік. Мысалы, қазір біздің білім 

ошақтары да қолданып жүрген «академиялық 

ұтқырлық» деген ұғым сол батыстан келген.  

Ол бойынша университеттер әлем бойынша  

�здеріне  серіктестер  і здейді .  С�йтіп, 

шәкірттерін басқа университеттерде (басқа 

елдің университеттерінде де) бір семестр 

 немесе бір жыл оқуға жібереді. Бұл олардың 

білім-ғылымға деген қызығушылығын арттыра 

түсетіні анық. 

Тағы бір айта кететін нәрсе, оқып, зерт-

теп жатқан сала бойынша білім тек қана 

теориялық тұрғыдан қаралып қоймай, прак-

тика жүзінде де сыналады. Ол іс жүзінде бол-

маса да, симуляция, ойын түрінде де жүзеге 

асады. Мысалы, менің мамандығым бойынша 

оқу барысында БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 

отырыстарын �ткізу, Президентке Сыртқы 

Істер министрі болып ұсыныстар жазу, жур-

налистермен баспас�з конференцияларын 

�ткізудегі қиындықтарды мүмкіндігінше 

шынайы келтіре отырып ойындар �ткізіп, 

сол бойынша да бағаланғанбыз. Ойынға 

профессорлық-оқытушылық құраммен ғана 

шектеліп қоймай, маман-сарапшыларды 

қатыстырып, барлығын видеотаспаға жазып, 

артынан талдау жасау да ерекше әсер береді. 

Осыдан кейін теория мен практиканың қатар 

жүргені қаншалықты маңызды екенін түсіндік. 

Жұмыс берушілер лайықты, білікті мамандар 

Алдағы он жылда роботизация, сандық 

технологиялардың дамуына орай мемлекеттер 

арасындағы қарым-қатынастарда да жағымды 

�згерістер болады деп үміттенемін. 

– �р ұлттың -зіне тән ерекшеліктері бола-
ды ғой. Мысалы, «қазақ – қонақжай халық» 
дейміз. Америкалықтардың сізге әсер еткен 
қасиеті қандай? Олардан не үйренуге болады?

–  А м е р и к а л ы қ т а р д ы ң  д а  ү й р е т е р і 

к�п.  Армандау, қиындықтарға мойымай, 

болашаққа сеніммен қарау, табандылық – 

маған ұнайтын қасиеттері. Қарап тұрсаңыз 

алуан түрлі ұлт, мәдениет �кілдері сыйы-

сып, жақсы �мір сүретін қоғамда жағымды 

нәрселер к�п. Америкалықтар – меңзегенін 

нақты айтады және с�збен айтқанын іске 

асыра білетін халық. Оларға бейресмилік 

қасиет тән. Жұмыстағы басшыңыз кофе-

ханада, дәмханада сізбен бірдей кезекте 

тұрады, �з кезегін күтеді, бірлесіп атқаратын 

шара болса, барлығымен бірдей араласып, �з 

қолымен жұмыс істейді. Кешкісін жұмыстан 

кейін сізбен бірге мейрамханаға барып, еркін 

әңгімелесіп қайта алады. Қатаң бір қатып 

қалған «басшылар б�лек, қызметкерлер 

б�лек» деген ұғым жоқ. 

Тағы бір жақсы қасиеттері – олардың 

әділеттілікке деген к�зқарасы. «Уәде – Құдай 

с�зі» деген қазақтың мақалын осы бізден 

г�рі америкалықтар мықтырақ ұстанатын 

сияқты. Мысалы, сіз заңгермен немесе 

дәрігермен кездесуге сағат 4-ке жазылсаңыз 

және сол уақытқа бір жоғары лауазымды біреу 

қоңырау шалып кездескісі келсе, жаңағы 

заңгер немесе дәрігер сіздің уақытыңызды 

оп-оңай �з бетінше ауыстыра алмайды немесе 

«басшылық шақырды» деп кетіп қалмайды. 

Кім болса да, жазылған уақытындағы кез-

десуге келеді. Кезек – барлығына бірдей. 

Заңға деген құрмет ерекше. Заңды бұзған 

шенеунік те, олигарх та, қарапайым адам 

Қатысушылар ислам дінінің негізі мен терроризмге және 

діни-себептемелі экстремизмге қарсы іс-қимыл әрекеттеріне 

тоқталып, пікірлерін талқыға салды. 1л-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың профессоры, заң ғылымының кандидаты, аталмыш 

зерттеу орталығының президенті Кәкімжан Бишманов күн 

тәртібіндегі мәселеге қатысты �з ойын ортаға салды. Тақырып 

аясындағы түйткілдерді БАҚ-та жариялау бойынша әдістемелік 

ұсынымдарға тоқталып, бұл орайда сауаттылықтың маңызды 

екенін айтып �тті. 

– БАҚ қоғамға дұрыс идеологиялық бағыт беріп, азаматтық 

позицияны к�рсету керек. Оқиғаларды жариялау кезінде 

терминдер мен түсініктерді дұрыс қолданған ж�н. Бір ғана 

қателіктен, қаншама адамға теріс ақпарат берілуі мүмкін, – деді 

профессор. Осы ретте ол сенімсіз терминдерді пайдаланбауға 

шақырды. Лаңкестік ешқандай діни ағымға жатпайтынын 

айтты. 

Басқосуда с�з алған теолог-исламтанушы, «Нұр-Мүбарак» 

университеті жанындағы экстремизмнің алдын алу саласындағы 

мамандарды қайта даярлау институтының директоры Асқар 

Сабдин діни бағыттағы кітаптарды дұрыс пайдалану мен оқу 

әдістеріне тоқталып, журналистердің түрлі сауалдарына жауап  

берді. Оның айтуынша, журналист �зінің қоғам алдындағы 

борышын  сезіну керек. Kткір материалдың соңынан еріп, 

жұртпен бірге айғай-шуға ілеспей, сол мәселенің неден шығып 

жатқанына байыппен сараптама жасап барып жариялау керек 

деді. Сондай-ақ обьективті және субьективті к�зқарастарды 

саралап  алуды ұсынды. 

– Діни радикализммен күресудің екі түрлі әдісі бар. Батыс 

елдерінде Бихевиористік ұстаным, яғни іс-қимылға байла-

нысты. Екіншісі – Фрейдтік бағыттағы әдістер. Яғни діни 

радикалдың ойлау, сана, құндылықтар және мотивтерімен 

жұмыс істеу. Адам санасының идеологиясына лаңкестік 

ұғымды құйып, бағытын, ұстанымын адастырып, к�зқарасын 

�згерту. Бізге бастысы  идеологиямызды дұрыстау керек. Ин-

тернет арқылы адам санасын жаулап алу к�бейген, сол себепті 

қазіргі таңда к�птеген адам түрлі ағымға еріп кете береді. Олар 

адамның әлсіз тұсын біліп, соған қарай әрекет жасап отыр, – 

деді теолог маман. Теолог  осы мәселеге байланысты бірнеше 

адамдармен кездескенін, кітаптар шығарғанын айтып, талдау 

жасап �тті.  

Семинар соңында қатысушыларға арнайы сертификат тап-

сырылды. 

�сел НАЗАРАЛЫ

Мемлекеттік «Нұрлы жол» бағдарламасы бойынша 
«Талдықорған – Қалбатау – Өскемен» автожолының 
құрылысы бас талғалы біршама уақыт өтті.

Республикалық маңызы бар «Талдықорған – Қалбатау – 

Kскемен» автожолының 313,5 шақырымы Алматы облысының 

аумағынан �теді. Қазіргі таңда жол бойындағы құрылыс қызып 

тұр. Оның ішінде Қызылағаш, Сағабүйен, Жансүгіров, Қойлық, 

Үшарал ауылдарының жанындағы аумақтарда жұмыс қарқынды. 

Тіпті кейбір тұстарында бір бағыттағы жолмен к�лік қатынауға 

мүмкіндік те бар. Алып жобаны алған мердігер мекеме «СITIC 

Construction Co LTD» ЖШС жол құрылысын белгілеген мерзімде 

бітірмек ниетте. Үш аудан шекарасын басып �тетін автодәліздің 

31,5 шақырымы т�ртжолақты, ал 282 шақырымы екіжолақты 

болмақ. 1детте жол салудан г�рі к�пір тұрғызудың машақаты 

к�п екені белгілі. Жетісу жерінен �тетін автожолдың бойында 

жаңадан екінші деңгейдегі 2 жолайрығы, 21 к�пір және 404 су 

�ткізетін құбыр салу жоспарланған. 

– Жұмыс қызу жүріп жатыр. Жыл соңына дейін жоспардың 

басым б�лігін еңсеруді қолға алған мердігер мекемеде тыным жоқ. 

Сондай-ақ жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 

айналма жол салынған. Оның беті құм-шағылмен тегістелуде. 

Ары-бері �ткен к�ліктерге қолайсыздық тудырмау үшін жиі-жиі 

жолға су сеуіп, жолды тазалап отырамыз. Жол бойында бұзылған 

к�ліктерге де тиісінше жәрдем беріп, жолаушылардың алаңсыз 

жүруіне к�мек беріп келеміз, – дейді Қойлық ауыл аймағында жол 

салып жатқан учаске басшысы Керім 1білқайыров.

Қарқынды жұмыс режимін одан ары жеңілдету үшін 

жергілікті тұрғындарды жұмысқа тарту мен еңбекақы т�леудің 

маңыздылығын да ескерген ж�н. Сондай-ақ сапа мәселесі де 

негізгі басымдықта болуы тиіс. 

– Бұл жолдың салынуы ауыл тұрғындарына к�п к�мек болды. 

Жобаның мердігері инвесторлар болғанымен, жол құрылысына 

тартылған жұмысшылардың бәрі жергілікті тұрғындар. Бұл 

жобаны мердігер компания жобалағандықтан, жол сапасын 

қадағалап, жұмыстың нәтижелі жүруіне �здері жауап береді. 

Сондықтан негізгі мамандар ғана мердігер компания тарапынан 

тағайындалады, – дейді кран жүргізуші Қайрат Тұрғанбаев. 

Біз жол бойы тоқтап, пікірлескен учаскедегі жұмысшылардың 

бәрі жергілікті тұрғындар екенін к�рдік. Олардың жалақысы 

да жаман емес. Жоғары жалақылы жұмыс тапқандарына риза. 

Мердігер компания �кілдерінің айтуынша, жол салынып 

біткеннен кейін де оны күтіп-баптау, тағы да басқа ж�ндеу 

жұмыстарына осы жұмыскерлерді тұрақты жұмысқа алмақ.

Қ. �ДІЛ
Алматы облысы 

даярланғанын қаласа, еліміздегі универ-

ситеттер мен барлық білім ошақтарымен 

бірлесе жұмыс атқарулары керек. Себебі 

бүгінгі студент  – ертеңгі маман. 

Жалпы білім беру саласы терең �згерістерді 

бастан кешіруде. Сандық технологиялар, неше 

түрлі мессенджерлер, бейнек�ріністерді әркім 

түсіре алуы, оны жедел к�птеген адамға тарата 

білуі сияқты �зіміз бастан кешіріп отырған 

�згерістер білім беру стандарттарын жаңартуға 

мәжбүрлеп жатыр. Уақыт �ткен сайын осыдан 

10 немесе 20 жыл бұрынғыдай т�рт немесе бес 

жылға созылатын, барлығын бір ғимаратқа 

жинап алып оқытатын әдіс ескіргендігін к�ріп 

келеміз. Ұзақтан оқу, яғни қай қалада тұрсаңыз 

да білім алу үшін басқа жаққа к�шіп барудың 

қажеті де т�мендей түсуде. 

Ең алаңдататыны – жаңа дағдыларды 

қажет ететін жаңа мамандықтардың пайда 

болуы. Мамандықтар классификаторына 

к�з салсақ, кейбір мамандықтарға деген 

сұраныс азайып келеді. Мысалы, Алматының 

�зінде баяғыдағыдай таксопарктер жоқ, 

қонақүйлердің бәсекелестері к�бейді, поли-

ция қызметкерлері жұмысының біраз б�лігі 

бейнебақылау камераларымен ауыстырылды. 

Call-орталықтар жұмыс күші арзан елдер-

ге, арзан қалаларға к�шірілуде. Айта бер-

сек, мысалдар к�п. Осының барлығы жаңа 

технологиялардың арқасы. Демек, уақыт 

талабына сай, к�шпен бірге ілгерілеуіміз ке-

рек. Заман ағымына ілесіп, бейімделе білсек 

оның пайдасын к�реміз, бейімделе алмасақ 

жоғалтарымыз к�п. 

Білім саласында құндылығын жоғалтпай-

тын бір нәрсе бар. Ол – ғылыми-зерттеулер 

жүргізу, зертханаларда сынақтар жасау. Зерт-

ханаларда сыналған �нім немесе қызмет 

түрлері ғана �міршең болмақ. Тек ізденіс бар 

жерде ғана даму болады. 

– Бүгінде әлем елдерінің халықаралық 
қатынастары ж-нінде ойыңыз қандай? Алдағы 
он жылда қандай -згерістер болуы мүмкін?

– Бүгінгі әлем �те тұрақсыз. К�ппо лярлы 

әлемде қақтығыстар жиілеуде. Күтпеген жер-

ден түрлі қауіп-қатерлер бой к�рсетуде. Сол 

себепті халықаралық қатынастарда нық сенім-

мен бір нәрсені айту �те қиын. Сандық тех-

нологиялар, интернеттің баршаға ортақтығы, 

әлеуметтік жүйелердің әрбір азаматтың �міріне 

кіруі де халықаралық саясатқа, халықаралық 

қатынастарға да әсерін тигізіп жатыр. 

Ақпараттың санаулы секундтарда әлемге 

тарауы  бұрынғыдай к�п нәрселерді жасыруға 

мүмкіндік бермейді. Бұл – жақсы жағы. Ал 

жағымсыз жағы – әлеуметтік желілердің теріс 

пиғылда, арам ойларын жүзеге асыру үшін 

қолданылуы да саясатта орын алып отыр. 

Меніңше, виртуалды кеңістікте болса  

да араласып �мір сүру қақтығыстарды 

азайта  түседі. Uber, Ebay, Alibaba адамдарды 

кәсіпкерлікке баулуда. Білім саласына келер 

болсақ, Google, Youtube арқылы білімімізді 

жетілдіруге болады. Осындай жетістіктердің 

арқасында халықтар арасындағы қатынас та 

жақсара түседі деген ойдамын. Қырғиқабақ 

соғыс немесе екі полярлы әлем кезіндегі 

басшылар саяси сахнадан кетісімен, жаңа 

ұрпақ келіп, мәдениетті түрде бәсекелестік, 

соғыссыз, қант�гіссіз заман орнайды деп 

сенемін. Келіспеушіліктен туындайтын 

қақтығыстар тек экономикалық қысым 

жасау арқылы ғана жасалуы мүмкін. Шын-

туайтында бұл да қатты соққы, қырып-

жоюсыз-ақ есеп айырысуға болады. Жаңа 

буын �кілдері заман талаптарына бейімді 

әрі ізденімпаз болғандықтан, жаңа, жақсы 

�згерістерді тезірек жүзеге асыратындығына 

сенімім мол. 

да толықтай айыппұлын т�лейді, жазасын 

алады. Еркін ойлауға, ойыңды ашық айтуға, 

жазуға, сауатты сын айтуға ешкім тыйым 

сала алмайды. Басқалардың құқын бұзбай, 

заң  аясында ойыңмен б�лісуге, оны жүзеге 

асыруға мүмкіндік бар. 

Меніңше, тек осындай құндылықтары бар 

елде ғана еркін ойлап, ойлаған жобаларыңды 

жүзеге асыруға болады. Осыдан кейін неге 

Google, Facebook, Uber, Amazon, т.с.с. компа-

ниялар АҚШ-та дүниеге келді деген сұраққа 

жауап табуға болатын сияқты.

– Америкада білім алып, жұмыс істеп 
жүрген қазақ жастары к-п. Олармен байланыс-
тасыз ба? Америкалықтар қазақстандықтарды 
қалай қабылдайды? 

– Жылдан-жылға түрлі гранттық жобамен, 

�з қаражатына оқуға немесе жұмыс істеуге, 

қыдыру үшін АҚШ-қа барып жатқан жастар 

к�беюде. Kзім 2013 жылдан бастап ағылшын 

және басқа да сұранысқа ие тілдерді оқытатын, 

IELTS, TOEFL тестерін тапсыруға дайындық 

курстарын �ткізетін және аударма жасайтын 

орталық ашқанмын. Осы уақыт аралығында 

біраз студентім түрлі гранттарды иеленіп, 

қазір әлемнің әр тарабында білім алып жатыр. 

Байланысымызды үзбейміз, әрине.

Америкалықтар �те ашық, ақк�ңіл халық. 

Олар басқа ел, басқа мәдениет �кілдеріне 

қызығушылықпен қарайды. Танысып, 

с�йлесе бастасаңыз, еліңіз, тіліңіз, жалпы 

мәдениетіңіз туралы білгісі келіп тұрады. Жа-

сыратыны жоқ, басым б�лігі Қазақстан туралы 

к�п біле бермейді, картадан к�рсеткенде ғана 

жер аумағының үлкендігін к�ріп таңданады. 

– Қазір немен айналысып жүрсіз?
– Қазіргі таңда кең қанат жая бастаған 

жақсы мамандықтардың бірі – фрилансермін. 

1996 жылдан бері ермек еткен аударма жасауға 

деген қызығушылығым бар. Сол хоббиімнің 

арқасында ҚР тұңғыш Президенті туралы 

«Жұлдыздар тоғысқанда» (Так сложились 

звезды) атты к�ркем фильмде Елбасының 

жеке аудармашысының р�лін ойнадым. Бұл 

да  �мі рімде жарқын естеліктердің бірі болып 

қалды.

Аударма жасау да – �те қызық әрі та-

нымды жұмыс. Білімің жетіледі, ой-�рісің 

кеңейеді. К�птеген адаммен танысып, достық 

қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. 

Енді күнделікті �мірге қажетті мобильдік 

қосымшалар тез арада қазақ тіліне аударылса 

деген арманым бар. 

Сұхбаттасқан 
�сел САРҚЫТ

ЗАМАНҒА
Бүгінде 

білім іздеп, шетел 
асып жатқан жастардың 

қарасы қалың. Солардың бірі 
– АҚШ Мемлекеттік Департаменті 
қаржыландыратын Эдмунд Маски 

атындағы грант иегері Ертөре Оразай. Ол 
Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол 

ауылында 1977 жылы дүниеге келген. 1995 жылы 
Нарынқол орта мектебін үздік бітіріп, Абылай хан 
атын дағы Қазақ халықаралық қаты настар және 

әлем тілдері универси тетін тамамдаған. Еңбек 
жолын әртүрлі шетелдік компанияларда аударма-
шылықтан бастаған. 2003 жылы аталған грантты 

жеңіп алып, Халықаралық қатынастар сала-
сында магистрлік дәрежеге оқуға АҚШ-қа 

аттанады. 
Ертөремен сұхбаттасып, Құрама 
Штаттарда білім алу ерекшелігі,  

халықаралық қатынастар 
жайлы сұраған едік.

бар екенін байқап, сапарларының сәл де болса 

қызықты �туіне септігімді тигізуге тырысып 

жүрдім. Бірде бір топта оқитын Мұрат 

есімді досым сондай шетелдік профессор-

ды қой сойып, қонақ қылды. Дастарқанға 

табақ тартылғанда сол қойды �зім қалай 

сойып, ет жаймалағанымды ағылшын 

тілінде түсіндіріп бердім. Профессор 

таң-тамаша қалған еді. 

Сондай достық лебіздің арқасында 

болар, Америка тарихынан дәріс бер ген 

тарих ғылымының докторы Доналд Марти 

ақсақал мен байланысты үзбей элек-

тронды пошта арқылы хат-хабар 

алмасып тұратынбыз. 2003-

2005 жылдар аралығында 

Техаста  магистратурада 

оқып жүр генде сол кісі 

Индиана  штатына 

ша  қырып, бір апта 

бойы қо нақ қылды, 

отбасымен та ныс-

тырды. Ол күн-

дерді  ешқашан 

ұмытпаймын. 

–  М а г и с -
т р а т у р а д а  

зерт теу тақыры-
б ы ң ы з  қ а н д а й 

болды? 
– Сол стипендия-

ТАЛҚЫ

Діни ұғымдарды 
дұрыс қолдану қажет

Жол құрылысы 
көңіл қуантады

Алматыда қаланың қоғамдық даму басқармасы мен 
«Қазақстан Республикасындағы лаңкестік және экстремизм  
мәселелерін зерттеу орталығының» ұйымдастыруымен 
бірнеше күнге созылған оқыту семинары өтті. Аталған шараға 
сарапшы мамандар, БАҚ өкілдері қатысты. 

СЕРПІН
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Александр Сонның ұлты кәріс болғанымен, қазақ тіліне жүйрік. Қазақтың қаймағы 
бұзылмаған Қаратал ауданындағы Кальпе ауылында туып, қазақша тіл үйреніп, тәрбие 
көрген. Бүгінде І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің «Қазақ тілі мен 
әдебиеті» мамандығының студенті. Мемлекеттік тілде эссе, әңгімелер жазып қана қоймай, 
Абай, Ілияс, Мұқағалидың өлеңдерін жатқа оқиды. Сондай-ақ ол мемлекеттік тілде 
оқытатын топта білім алуда.

Талантты ақын, дарынды журналист әрі шебер 
аудармашы Ғаббас Жұмабаев тірі болғанда 
биыл 95 жасқа толар еді. Осыған орай Қостанай 
облысы Меңдіқара ауданындағы ақын есімі 
берілген білім ордасында салтанатты жиын өтті. 
Шара барысында мектептің алдына ескерткіш 
тақта орнатылды. 

ЕСІМІНЕ АДАЛ 
ЕСКЕНДІР

ҚОЛТАҢБА

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕСТАҒЗЫМ

ІІ-Дүниежүзілік соғыстың аяқталғанына биыл 74 жыл дегенімізбен, Ұлы Жеңістің 
оңайшылықпен келмегенін білеміз. Сұрапыл жылдар қаншама қазақ отбасына үлкен ойран 
салып, бір ауыл тұрмақ, бүтін бір мемлекетке үлкен есепсіз адам шығынын әкелгені белгілі. 
Қаншама қандастарымызды қыршынынан қиып, халқымызды селдіретіп тастағанымен, рухы-
мызды тұншықтыра алған жоқ, керісінше, соғысқа дейінгі кезеңде қудалауға ұшыраған ұлттың 
ұлдары қан майданда өздерінің қайсарлығын дәлелдеп, елдің еңсесін көтерді. Батыр ұлттың 
ұрпағы екенімізді танытты. Өткен шаққа, тарихымызға, ата-бабаларымыздың өмір жолына 
құрметпен қарау, олардың ерлікті істерімен мақтанып, үлгі тұту – бүгінгі ұрпақтардың басты 
міндетінің бірі болуы керек екені белгілі.

Менің ағам Бах Пернешов 1916 жылы 

Ташкент облысының Бостандық ауданы-

ның Араншы ауылында �мірге келген. 

1938 жылы әскер қатарына шақырылып, 

Украинаға ма, әлде Белоруссияға әскери 

борышын �теуге аттанады. 1941 жылдың 

маусымында  азаматтық міндетін атқарып, 

туған жеріне қайтып келе жатқанда соғыс 

басталады да елге жетпей немістердің 

қоршауында қалады. Үш жылдай әскери 

борышын �теген сержант �зі сияқты 

әскерилердің бастарын қосып, батыстың 

орманын паналап, талай қиыншылық 

к�ріп қоршауды бұзып шығып, �з жауын-

гер леріміздің қатарына әрең жетеді. Бес 

жыл бастан-аяқ соғысқа қатысып, елге 

аман-есен оралады. Kзбекстаннан Оңтүстік 

Қазақстанның бұрынғы Қаратас, қазіргі 

Қазығұрт ауданының Калинин ауылына 

қоныс аударады. Шекер жеңешемізге 

үйленіп, шаңырақ к�тереді. Ауылда бри-

гадир және ферма бастығы болып �мірінің 

соңына дейін жұмыс істеді. Елге �те қадірлі 

болды. Шахматтан ауылдың чемпионы еді. 

Соғыс туралы айта бермейтін. Оқта-текте 

жора-жолдастарына қоршаудан қалай 

шыққандарын әңгімелейтін. Орден-ме-

дальдары к�п болатын. Ол кезде баламыз 

ғой, олардың қандай ордендер екенін, қалай 

Редцы және Михалькино елді  ме кен дерін 

немістің үш танкісін және Лит вадағы 

ұрыста тағы екі неміс танкісін дәл к�здеп 

атып, жойғаны үшін командир дәрежесі 

беріліп, «Қызыл Жұлдыз» орденімен 

марапатталған.  Шенау,  Казимир,  Ровен 

және Доберсдорф ауылдарын жаудан 

қайтару батарея командирі Пернешов 

орудиясының күшімен 10-нан астам 

қарсылық аймақтарын жойып, 5 автома-

шина мен взводтан астам жаудың солдат-

тарын жояды, соның арқасында �кіметтік 

наградаға ұсынылып, 1945 жылдың 28 

наурызында «Ұлы Отан соғысының 2-ші 

дәрежелі» ордені табыс етілген. 

Ресми деректерге  жүгінсек,  Ұлы 

Отан соғысына Қазақстаннан 1 милли-

он 200 мың адам қатысыпты. Қан май-

даннан әрбір екінші отандасымыз елге 

оралмапты.  530-дан  астам қазақстандық 

Кеңес Одағының Батыры, ал Ұлы Отан 

соғысына қатысқан 9 жерлесіміз тәуелсіз 

еліміздің «Халық Қаһарманы»  атанды. Ең 

жас Кеңес одағының батыры – 18 жасар 

қазақ Жәнібек Елеуов екендігін, оның 

Днепрді жаудан тазарту барысында қайтыс 

болғандығын білдік.

Соғыс деген біз ойлайтындай, адамға 

ерлік жасауға мүмкіндік берілетін алаң 

емес. К�рнекті ақын Сырбай Мәуленов: 

Соғыста бір-ақ заң бар мен білетін, 
Я *ліп, я болмаса *лтіретін. 
Жүректе жұлдызыңды жанып тұрған, 
Жандыратын, болмаса с*ндіретін. 
Соғыста бір-ақ заң бар мен білетін, 
Кеудеңмен қорғап қалу жердің бетін. 
Жас қаның туған жерге босқа ақпасын. 
Онсыз сен к*ре алмайсың елдің бетін, 

– деп жырлағандай, адам �лмеу үшін кү-

реседі. Сондай сұрапыл соғысқа Пернеш 

к�кеміздің жалғыз ұлы бастан-аяқ қатысып, 

аман-есен елге оралып, отау құрып, 

бала-шаға сүйіп, артына бір қауым ұрпақ 

қалдырғанына Жаратқанға шүкір дейміз. 

алғандығын сұрап жатпаймыз. Райымбек 

деген ұлы екеуміз кеудемізге жарқыратып 

тағып алып, ойнайтынбыз. Бах ағамыз 

сондай алапат соғыстан аман келіп, т�рт 

ұл, екі қыздың әкесі болды. Қан-майданда 

бастан кешкен қиындықтарының зардабы 

болса керек, �кінішке қарай, 1964 жылы 

�ңеш ағзасының обырына шалдығып, 48 

жасында дүние салды. 

Қазір Ұлы Отан соғысындағы қаһар-

мандар туралы түрлі мәліметтер белгілі 

болып жатыр ғой.  Біз  де  Қорғаныс 

министрлігінің мұрағатына хат жазып, 

ағамыз жайында біраз мәліметтер алдық. 

Майданға қашан аттанғаны, қандай ерлік 

к�рсеткені, жеке іс-қағаздарында бәрі жа-

зылып, тіркелген екен. Сондағы деректерде 

де Бах Пернешов ағамыздың 1938 жылдың 

қыркүйек айында Ташкент қаласының 

Орджаникидзе  аудандық әскери комис-

сариатынан әскерге алынып, батыста үш 

жылдық борышын атқарып, елге қайтып 

ЗЕҢБІРЕКШІ

келе жатқанда қоршауда қалғаны айтылған. 

 Марапаттау парағына қарасақ, 1.10.1942 

жылдан бастап Кеңес Армиясының 

қатарына қайта қосылып Батыс майданын-

да соғысқа араласқан екен. Бастапқыда сер-

жант болып, кейіннен ерлігінің арқасында 

батарея командирі, гвардия лейтенанты 

дәрежесіне дейін �скен. 1942 жылдан  Батыс 

майданына келіп, одан кейін Орталық, 

Украина және Белорусь майдандарында 

ұрыстарға қатысқан. 

1942 жылдың 26 сәуірінде неміс бас-

қыншыларына қарсы к�рсеткен ерлігі үшін, 

Құдай к�п к�рмесін, Бах Пернешұлы 

к�кемнің кіндігінен тараған т�рт ұл мен екі 

қыздан жиырма бес немере және қырық үш 

ш�бере бар екен. Амандық болса, ержүрек 

аталарының ұрпақтары әлі де к�бейе берер. 

Иә, Екінші дүниежүзілік соғыс адамзат 

үшін ұмытылмайтын ұлы қасірет екені 

белгілі. Ал �ткенге тағзым – бейбіт күннің 

қадірін еселеп арттыратын ұғым. Мақсат 

– ұмыт қалған ардагерлеріміздің есімдерін 

дәріптеп, олардың ерліктерін  жас ұрпаққа 

таныстыру.

�бдісабыр EМЕШҰЛЫ, 
хирург-педиатр, профессор

Меңдіқара ауданының әкімі Ерлан Теменов, 

бұрын ауданды басқарған Бақытжан Кәрімов, 

Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қостанай 

қаласының құрметті азаматы Жолбарыс қажы 

Баязид, тарих ғылымының докторы, профессор 

Аманжол Күзембайұлы және т.б. с�з с�йлеп, 

қаламгердің әдебиетімізде алатын орнына, елімізге 

сіңірген еңбегіне және адамгершілік қырларына 

тоқталды. Мерейтой иесінің Алматыдан арнайы 

келген перзенті Айгүл Жұмабаеваның тебіреніске 

толы с�здері жиналған қауымды ерекше толқытты. 

Аталған білім ордасында ақын құрметіне арналған 

спорттық-мәдени шаралар ұйымдастырылды. 

Жиналған қауымға ас беріліп, Құран бағышталды. 

Қазақстан Жазушылар одағы Қостанай облыстық 

филиалының директоры, сатирик-жазушы Ғұмар 

Ахметчин, к�рнекті ақын, халықаралық «Алаш» 

әдеби сыйлығының лауреаты Серікбай Оспанов, 

журналист-жазушы Дәмер 1біш және �згелер 

әріптестері ж�нінде естеліктермен б�лісті. 

«Ғаббас Жұмабаев халқына несімен қымбат?» 

 деген сауалға жауап іздеп к�релік. Ол –  Меңдіқара 

ауданы Ақсуат ауылының тумасы. Кейбір де-

рек к�здеріне қарағанда,  �нерлі шаңырақта 

туып, жас тайынан алғыр да елгезек азамат бо-

лып қалыптасқан. Кезінде оның асқар таудай 

әкесі қазақтың қара домбырасын қолына алып, 

күмбірлете күй шертіп, асқақтата ән салғанда 

айналасындағылардың бәрі де сілтідей тынып, 

ұйып тыңдап қалады екен.   Осындай орта Ғабеңнің 

кішкентайынан с�з �неріне, жалпы мәдениет 

атаулыға құштар болуына игі ықпалын тигізбей 

қоймады. Қазақта «сегіз қырлы, бір сырлы» де-

ген қасиетті ұғым бар. Осы с�з суреткер, яғни 

жан-жақты дарын иесі Ғаббас ағамызға арнап 

айтылғандай к�рінеді де тұрады. Kйткені кейбір 

мәліметтерге жүгінетін болсақ, ол сурет салатын 

және саз балшықтан түрлі мүсіндер жасайтын 

қабілетке де ие болыпты. Ғаббас аға мектеп 

қабырғасында жүрген кезінде-ақ �зінің �мірге 

деген шексіз ынтызарлығын, білімге талпы-

нысын танытқан. Ұлы Отан соғысы жылда-

рында майданға аттанып, нағыз азаматқа тән 

ерлік пен батылдықтың жарқын үлгісін к�рсетті. 

Соғыстан кейін ол туған жеріне оралып, қазақ 

Александр бала кезінен қазақ болғысы 

келді. К�ршілері, достары қазақ болған-

дықтан, ол «мен неге орысша с�йлеп, 

тілді бұрмалаймын» деп ойлайды. «Қазақ 

тілін меңгеруге ешқандай қиыншылық 

болмады. Бір-екі жылдың ішінде толықтай 

меңгеріп кеттім. Kйткені 4-5 жасымнан 

бастап қазақпен қазақша с�йлестім» дейді 

кейіпкеріміз. 

Ұлты кәріс болса да, жаны қазақ 

кейіпкеріміз қазақ мектебін бітірген. 

 «Бастауыш сыныпты орыс тілінде оқыдым. 

5-сыныпқа к�шкенімде орыс сыныбы 

жабылғаннан кейін ата-анам: «Үшт�беге 

мектепке ауысасың ба, әлде жоғары сынып-

тарды қазақ тілінде жалғастыра бересің бе?» 

деп сұрады. Сонда ата-анамнан алыстағым 

келмеді ме, достарымды қимағаннан ба, 

�з келісімімді бердім. Алғашында сынып-

тастарым орысша с�йлеп, қиналған еді. 

С�йтсем, олар мені қазақша түсінбейді деп 

ойлаған екен. Білгеннен кейін қымсынбай, 

еркін с�йлесіп кеттік. Арамыздағы «тіл 

қақпаны» жойылды» деген Александрдың 

қарындасы да қазақ мектебінде оқиды. 

К�ркем әдебиетке қызығушылы-

ғын 5-сыныпта пән мұғалімі Эльмира  

 Ба  қыт  қали қызы оятқан.  Kлеңдерді 

мәнер леп оқып үйренгеннен кейін жа-

рыстарда бағын сынай бастайды. С�йтіп, 

кейіпкеріміз 7-сыныпта республикалық 

«Жарқын болашақ» байқауында «С�з 

шеберіне» қатысып, ІІІ орынды қан-

жығалап қайтты. Одан б�лек, «Жарқын 

болашақтың» «Жазушы» номинациясында 

ІІІ орын, облыстық «К�ркем с�з – к�ркем 

ой» байқауынан І орын иеленген. 

«Қазақ тіліне қарағанда, қазақ әде-

бие т і н к� бір ек ұ нат а м ы н. K й т кен і 

тіл ережелеріне келгенде оса лдығым 

байқалып қалады. Ал әдебиетті жаным-

мен жақсы к�ремін» деген А лександр 

Абай, Ілияс оқуларына қатысып, жүлделі 

орындарды иеленген. 

«Алғашында �лең, проза, поэмаларды 

оқыған кезде к�п қиналдым. «Қазақ астар-

лап айтуды жақсы к�реді» деп ұстазым к�п 

айтатын. Оған �лең, проза, поэмалармен 

танысқанымда к�з жеткіздім. Kйткені 

автордың ойын бірден түсінбейтінмін. 

Үшінші, т�ртінші рет оқығаннан кейін ғана 

ұғатынмын». 

Айпақшы, Александрдың қазақша 

есімі – Ескендір. Жоғары оқу орнына 

түскенінде ұстаздары, топтағы доста-

ры қазақ шасының тазалығына тәнті 

болып, есімін қазақшалайды. Ойлана 

келе Ескендір деп атауды ұсынған. Оған 

қуана келіскендігін айтқан ол: «Абайдың 

«Ескендір» поэмасындағы Александр 

 Македонскийге баламалап қойса керек-ті. 

«Сені бүгіннен бастап Ескендір» деп атай-

мыз дегенінде бірден келістім. Себебі есім 

ұнады. Содан бастап кәрістің Ескендірі 

атандым» дейді. 

«Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ 

– домбыра» демекші, Ескендірдің домбы-

рада ойнауды да үйренген кездері болған 

екен. «Адай» күйін тыңдаудан жалыққан 

емеспін. Не үшін екенін білмеймін күйді 

тыңдасам жүрегім қобалжып, беймаза 

күй кешемін» деген кейіпкеріміз домбыра 

үйрену курсына жазылып, 3 ай қатысқан 

екен. Нәтижесінде «Еркем-ай» сынды 

кішігірім күйлерді үйренген. 

«Қазақ тілінің �міріңде алатын орны 

қан дай?» деген сауа лымызға: «Ті л ді 

білгенім, ең алдымен, мол мүмкіндіктерге 

жол ашты. Туып-�скен елімнің тілінің 

тарихын, с�здік қорының байлығына, 

т а з а л ы ғ ы н а т ән т і  б о л д ы м.  Бү г і н г і 

таңда жеткен жетістігімнің барлығы – 

ұлттық тілдің арқасы. Соның арқасында 

Қ а з а қс т а н х а л қ ы Ас с а м б леясы н ы ң 

27-сессиясында Елбасы Н.Назарбаевпен 

жүздестім. Одан б�лек, республикалық 

«Мың ба ла» жобасына қатысып, бас 

жүлдені ұтып алдым. Егер мен қазақ тілін 

жетік білмесем, осындай дәрежеге жетпес 

едім» деп жауап берді. 

Ескендір еліміздегі түрлі ұлт �кілдерінің 

тату-тәтті �мір сүріп жатқанын қазақ 

халқының қонақжайлылығының арқасы 

деп біледі. Ол кең байтақ қазақ жерінде 

тұрып жатқан �зге ұлт �кілдерінің барлығы 

да қазақ тілін меңгеруге тырысуы қажет деп 

үнемі ойлайды. 

«Үй-ішіммен орыс тілінде, әжеммен 

арасында кәріс тілінде с�йлесемін. Соның 

�зінде, мен кәріс тілін бімеймін, оны 

тек қана түсінемін. Отбасым қазақ тілін 

түсінгенімен, ойларын жеткізе алмай-

ды. Кейде бірден қазақша әңгімелесіп не 

болмаса жауап беретін кездерім болады» 

деген ол дүние есігін ашып, мекен ет-

кен еліңнің тілін меңгеріп, салт-дәстүрін 

игеріп, әдет-ғұрпымен таныс болудың да �з 

артықшылығы бар екендігін айтады.

Мінеки, еліміздің ертеңіне айналып, 

«Мәңгілік Ел» жолында аянбай тер т�гетін 

осындай �скелең ұрпақты к�ріп, бір 

жағынан оларға сүйсініп, т�бең к�кке бір 

елі жетпей тұрса, ал енді екінші жағынан 

кейбір �з тілін �зекке тебетін, мұрнын 

шүйіре қарайтын қарак�здерімізді ойлап, 

қатты қынжыласың. Шіркін, осындайда 

олар жүрегі қазақ деп соққан жандардан үлгі 

алса ғой дейсің...

Е.МАРХАБЕКҚЫЗЫ
Алматы облысы

тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс бергені де баршаға 

аян. С�йтіп, қазақ елінің болашақ тұлғаларын 

тәрбиелеуге де тікелей атсалысты.  

Қазақтың беделді ақыны Сырбай Мәуленовтың 

тікелей қамқорлығымен, сонау 1947 жылы сол кездегі 

�ңірімізде ана тілімізде жарық к�ретін «Большевиктік 

жол» газетінде еңбек жолын бастады. Содан кейін осы 

басылымда бас редактордың орынбасары лауазымына 

дейін к�теріліп, �зінің талантты да ізденімпаз журна-

лист екендігін барша қауымға нақты ісімен дәлелдеді. 

Уақыт �те ол қаламгерлердің мәдени  ордасы болып та-

былатын Алатаудың баурайындағы Алматы шаһарына 

қоныс аударды. Осында жүріп те еңбекқорлығының 

арқасында елімізге кеңінен танымал «Қазақ әдебиеті» 

газеті мен «Ара-Шмель», «Жұлдыз» секілді журнал-

дарда жазғандары тұрақты түрде жарық к�рді. Оның 

артында қалдырған әдеби мұрасы да �те мол. 

Ғабекең жан жары Ләтипа апамыз екеуі т�рт 

перзент сүйді. Бұл күндері ағамыз арамызда жоқ 

болғанымен, оның жан серігі немерелерінің қызығын 

к�ріп отыр. Кейбір дерек к�здеріне қарағанда, әу 

баста қазақтың іскер қызы, Ғаббас ағаның сүйікті 

әпкесі Нәпиза апамыз Меңдіқарадағы қазақ мектебіне 

туған інісінің есімін беруіне ұйытқы болыпты. Сол 

жылдардағы облыс әкімі оның ұсынысын қолдап, 

1994 жылы білім ордасына Ғаббас Жұмабаевтың аты 

берілді. Осы мектептің директоры Нұргүл Kтеулина 

к�рнекті ақынның есімін ардақ тұтып, шәкірттері тек 

қана жақсы қырларымен к�зге түсіп келеді. Ақынның 

биылғы 95 жылдығы қарсаңында к�ркемс�з шеберіне 

ескерткіш тақта орнатуға және салтанатты жиынды 

�ткізуге аудан әкімі Ерлан Теменов мұрындық болып, 

білім ордасының басшысы Нұргүл қарындасымыз 

және Ғабеңнің інісі Балтабай Жұмабаев пен келіні 

Күләш тікелей атсалысты.

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт 
Тоқаев қызметіне кірісе салысымен, «әр азаматтың 
мүддесін қорғау – басты мақсатым» деп, халықты 
толғандырып отырған бірнеше мәселеге тоқталып, 
алдағы атқарылар жұмыстың бағыт-бағдарын атап 
өткен еді. Президент айтқан он бағыттың ішіндегі ал-
тыншы бағыт әділетті әлеуметтік саясат орнату, адам 
капиталын дамыту жолдарын қарастырады.

БІРГЕ

ЕЛ КҮТКЕН 
БАСТАМА

«Жаппай білім беруді қолдау. Барлық тұрғындарға 

 сапалы медициналық қызмет к�рсету. Бұл мәселелер 

 бойынша біздің тұтас бағыт-бағдарымыз бар. Біз 

мұғалімдердің және дәрігерлердің мәртебесін к�теретін 

жаңа заңдар қабылдаймыз. Олардың құқығын қорғап, 

материалдық жағдайын жақсарту үшін тиісті жағдай 

 жасаймыз» делінген алтыншы бағыттың қоғамдағы 

түйткілді мәселелерді шешуде, мұғалім мен дәрігердің 

мәртебесін к�теріп, мемлекеттік тұрғыда әлеуметтік 

жағдайын  арттыруда маңызы зор. 

Бұл тұрғыда елімізде к�птеген іс-шара қолға алынып, 

мемлекеттік бағдарламалар да қабылданды. Мәселен, білім 

мен ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 

бағдарламасында техникалық және кәсіптік білім беру, 

дуальды оқыту бағдарламаларын жүзеге асыру барысы, 

денсаулық сақтау саласын дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасында 

қоғамдық денсаулық сақтау қызметін құру, медициналық 

білім беруді жаңғырту, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуді 

жетілдіру, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 

енгізу ж�нінде айтылған. Президенттің қозғап отырған 

алтыншы бағыты осы бағдарламалардың іске асу барысын 

жетілдіру, дамыту, жан-жақты қамту деуге де болады.  Заман 

ағымына сай мұғалімдер мен дәрігерлердің мәртебесін 

к�теретін жаңа заң қабылдау, олардың құқығын қорғап, 

материалдық жағдайын жақсарту – бүгінде күн тәртібінде 

тұрған �зекті мәселенің  бірі. Біле білсек, мұғалім – елдің, 

қоғамның айнасы. «Ауылына қарап, азаматын таны» 

демекші, мұғалімге қарап елдің жай-күйін, болашағын 

к�руге болады. 1леуметтік тұрғыдан қолдау таппай еңсесі 

түскен, �з құқығын қорғауға қауқарсыз мұғалім жас ұрпақты 

қалай тәрбиелемек? Сондықтан мұғалімнің мәртебесін 

арттырып, жағдайын жақсарту үшін жаңа заң қабылданады 

деген ел Президентінің с�зін ұстаздар қауымы жылы 

қабылдап, к�п үміт күтері анық.

Еліміздегі медицина саласына да к�пшіліктің к�ңілі 

тола бермейді. Мәселен, �зіңіз тіркеуде тұрған мемлекеттік 

емханаға барсаңыз, к�п жағдайда ультрадыбыстық тексе-

руге (УЗИ) түсу үшін ақылы емханаға жібереді. Екінің бірі 

бұл қызметтің тегін екенін біле бермейді. Дәрігерге күні 

түсіп тұрған науқас амалсыз ақылы түрде �теді немесе 

қолын бір сілтеп, тайып тұрады. Дәрігерлердің мәртебесін 

к�тереміз десек, олардың қызметіне адал болғанына да 

мән беруіміз керек. 

Алдағы қабылданатын жаңа заңда мұндай олқы лықтарға 

жол берілмей, назарға алынса құба-құп. Болашаққа 

нық қадам басып, әділ бола алсақ, �ркениеттің шыңына 

шығарымыз анық. Ендеше, «Қолымнан келгенінше 

барлық жағдайды жасаймын» деген ел Президентін 

қолдап, елдің болашағы үшін жұмыла іске кірісу қажет.

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА, 
«Ана тілі»
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ANA TILI А Ш Ы Л М А Ғ А Н  А Р А Л Д А Р
Мәшһүр-Жүсіп Көпеев! Осы бір 
ғазиз жанды еске алғанда оны бізге 
Құдайдың өзі берген, Алла Тағала 
халқымызға арнайы жіберген адам 
деп айтуға болады. Олай дейтініміз, 
ХІХ ғасыр дың аяғы мен ХХ ғасырдың 
басында қазақ жұртының ауыз 
әдебиеті үлгілерін, тарихын, мақал-
мәтелдері мен тұрмыс-салт дәс-
түрлерін және өнерін дәл осы кісі 
секілді тірнектей жинап өткен ешкім 
жоқ. Бұған Мәшекеңнің ақындығын, 
аузы уәлі шешендігін, көріпкелдігін 
қосыңыз. Сондай-ақ шағатай, парсы, 
араб тіл дерінен хабардарлығын, 
«Дала уәлаяты» газеті мен арадағы 
тығыз байланысын және атақты 
түркітанушы В.В.Радловпен шығар-
машылық тұрғыдағы қарым-қаты-
насын  еске алыңыз…
«Өмірі – аңыз, мұрасы – мұхит 
осы адамнан ұрпақ бар ма? Бар 
болса  олар кімдер? Қайда тұрады, 
не іс тейді?» деп сұрақ қойғаны 
бар «Егемен Қазақстанның» 2001 
жылғы баспасөзге жазылу кезіндегі 
жүздесуде оқырмандарымыздың 
бірі бізге. «Бар» дегенбіз біз сонда. 
«Ендеше,  неге жазбайсыздар? Сондай  
мақалаларды оқығымыз келеді». 
«Жарайды, жазайық. Күтіңіздер!»
Төмендегі сұхбатқа міне, осындай 
өтініш себеп болған еді, құрметті 
оқырман. Бұл 2002 жылдың 
күзі еді. Әңгіме иесі – Мәшһүр- 
Жүсіптің  неме ре сі,  филология 
ғылымының док торы, С.Торайғыров 
атындағы  Павлодар мемле кеттік 
университетінің кафедра меңгерушісі, 
профессор Қуандық Мәшһүр-Жүсіпов.

Авторлық анықтама. Сұхбат иесі Қуандық ағамен жүздесу 2002 
жылы болған еді. Қазір қария зейнеткер. Сол Павлодарда тұрады. Ал 
Мәшһүр-Жүсіп өмірбаянына қатысты не жаңалық бар десек, оған 
мынаны айтуға болады. 2008 жылы аруақты бабаның басына жаңа 
күмбез орнатылды. Оның бастамашысы да, жүзеге асырушысы да – 
ұлтжанды азамат Ерлан Арын. Содан соң, ол С.Торайғыров атындағы 
мемлекеттік университетте ректор болып тұрғанда Мәшекеңнің 
мұрасын 2004-2012 жылдары 20 том етіп жарыққа шығаруға 
мұрындық та бола білді. Бұдан басқа, білетіндерден баба ұрпақтары 
өсіп-өніп жатыр деп естиміз. Лайым солай болғай!

Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Бес жаста бісміллә айтып, 
жаздым хатты,

Бұл дүние тастан маған қатты батты.
Сегізден тоғызға аяқ басқан кезде,
Мұса еді қосақтаған Мәшһүр атты, – 

деген �з �лең жолдарында да бар.

Е к і н ш і .  М ә ш е к е ң  1 8 8 6  ж ы л ы 

Бұхарадағы медресені бітіріп елге кел-

ген соң «Дала уә лаяты» газетімен тығыз 

қарым-қатынаста бо лады. Міне, сонда ол 

кісі аталмыш басылымға жіберген шағын 

дүниелерінің соңына Юсуф К�пеев деп 

қол қойғанымен, негізгі әрі маңыз ды 

еңбектерін Мәшһүр-Жүсіп К�пеев де-

ген ныспымен шығарып отыруды берік 

әдетке айналдырған. Оған атамыздың 

1907 жылы Қазан қаласынан жарық 

к�рген «Тірлікте к�п жасағандықтан 

к�рген бір тамашамыз», «Хал-ахуал» 

және «Сарыарқаның кімдікі екендігі» 

атты алғаш рет баспа жүзін к�рген үш 

кітабының сыртындағы толық аты-ж�ні 

анық дәлел.

– Ел аузында: «Мәшекең қайтпас 
сапарға аттанатын уақытын ерте бастан 
білген, сондықтан да -мірден озатынынан 
бір жыл бұрын қабірін қаздырып, зират 
үйін салдырып қойған. Мұның үстіне -зін 
қалай жерлеу керектігін айтып, денесінің 
топыраққа к-мілмей, лақатта ашық жа-
туын -тінген» деген с-з бар. Ғажабы сол, 
марқұмның -сиеті бойынша жер қойнына 
берілген тәні кейін к-п жылдар бойы 
бүлінбей, бұзылмай дін аман күйінде 
жатқан. Бұл не? Аңыз ба, жоқ әлде… Осы 
айтылған жәйттерге не деп жауап берер 
едіңіз?

– Оның бәрі де рас. Ол �зі айна- 

қатесіз дәп солай болған нәрсе. «73-

ке дейін балталасаң да �лмеймін, 73-

ке келген соң майға б�леп қойсаң да 

�мір сүрмеймін» дейді екен жарықтық 

үлкен баласы Шәрепиден мен келіні 

Ақзейнепке. Айтқанындай солай болып,  

қария 1931 жылдың күзінде тура 73 

жасында  к�з жұмған. Ал, оның алдында, 

яғни 1930 жылы ол кісі Дұсжан деген құда 

жігітке �зінің қабірін қаздырып, Олжабек  

атты шеберге екі б�ліктен тұратын зи-

рат үйін салдыртады. С�йтеді де кіре 

беріс б�лмеге кітаптарын, ыдыс-аяқ, 

ер-тұрманын апарып қойғызып, күз бен 

қыста жаурап келе жатқан жолаушылар 

болса осы жерде жан шақырып, ес жисын 

деп пеш соқтырып, іргесіне тамызық 

отынға дейін кіргіздіріп қояды. Ал т�ргі 

б�лмені Құран оқуға арналған орын деп 

белгілейді де тепкішекпен түсетін оның 

астындағы жерге денесін ақыретімен 

ашық қоюды �тінеді. Осының бәрі жа-

салып болғаннан кейін �зіне арнап дұға 

оқиды. Баласы Шәрепиденге: «Мен 

�лгеннен соң 40 жылға дейін денем 

бұзылмайды. Тірі адам к�зі к�реді, серт 

етем. Тек жаз болып, күн ысығанда 

ақыретімді ауыстырып отырыңдар, қыста 

керегі жоқ. Сонда к�здерің жететін 

болады» деп оған шырақшылықты 

�сиет етеді. Расында да, жарықтықтың 

сол айтқан с�здері кейін шын болып 

шықты ғой. Олай дейтінім, зират үйін 

күштеп бұздырған �кіметтің 1952 жылғы 

әпербақан әрекетіне дейінгі 21 жыл бойы 

атамыздың денесі еш жері бүлінбей, сол 

қалпында дін аман  жатты да қойды.

– Ол құбылысты -зіңіз к-рдіңіз бе?
– Иә. Бір-ақ рет. 1951 жылы. Он бір 

жастағы кезім. Ауылдағы жасы үлкен 

екі шал: «Жүр балам, атаңның басына 

барып қайтайық» деді. Зират үйі ішіне  

кірген соң қариялар ұзақ отырып Құ ран 

оқыды. Содан соң: «Бісміллә!» деп еден-

нің қақпағын ашып т�менге түсті де, 

маған ондық шамды ұстап тепкішекте 

отыруды бұйырды. Елегізіп қараймын, 

қарак�леңке бұрышта аппақ матамен 

жабылған адамның сұлбасы к�рінеді. 

Еден асты қоңырсалқын. Топырақтың 

сыз лебінен басқа б�где иіс жоқ. Мәйітке 

жақындап барған екі шал атамның 

ділі де б�лек жанның мына әрекетін 

аруақ алдында лайық к�рмеген менің 

шешем:  «Сен орыс, түспе! Ол жерге 

кірме! Жолама!»  деп айғай салады. 

Ыш қына шыққан мына дауыстан 

әлгі жігіт іркіліп қалады да жер 

астындағы Мәшекеңнің денесін 

сол жолы Жұмабай Шаяхметовтің 

тек �зі ғана к�ріп шығады.

Ал Сүйіндік ағаның айтуына 

қарағанда, 1950 жылы мұнда 

атақты жазушы Сәбең, Сәбит 

Мұқанов та келіп қайтады. 

Бұл туралы Сүйекең �зінің 

 Павлодар қаласындағы осыдан 

4 жыл бұрын жарық к�рген 

«Мәшһүр-Жүсіп �мірі» атты кітабында 

сол сапарға жолбасшы болған Тұрсын 

Болағасыновтың айтқанын негізге ала 

отырып былай баяндаған:

«Біз зират басына жақындадық – деп 

еске алады куәгер.  – Зират тік к�терілген 

д�ң басында болатын. Сәбең машинаны 

етекке тоқтаттырды да жоғары жаққа 

қарай жаяу к�терілді. Мәшекеңнің бейіті 

«зират» деп атал ғанмен есік, терезесі бар 

кәдімгі екі б�лмелі қызыл кірпіш үй еді. 

Сәбең байыппен оған қарап тұрды да: 

«Гриша, бәрін жақсылап түсіріп ал» деп 

фотографына бұрылды.

Осыдан соң барып ішке кірдік. Т�рде 

ағаш с�ре толы кітаптар тұр. Ең жоғарыға 

аттың ер-сайманы қойылыпты. «Мынау  

«сарт ері» ғой, – деді Сәбең оны к�рген 

бойда. – Бұл �зі сирек кез десетін дүние. 

Қырғыз, үйсіндерде ғана бо лады. 

Жарықтық жүрген жерінің бәрінен белгі 

алып отырған екен» деп ерді орнына 

қайта қойды.

Ол кісі енді с�рені ақтарыстырып 

қарай бас тады. «Араб, парсы, түрік 

тіліндегі кітаптар» деді күбірлеп. С�йтті 

де: «Мы нау шағатай тілін дегі дүние. 

Мұны да оқи білген ғой. 1йт песе, осын-

шама жинамаса керек еді. Бұл бізге 

қиындау тиеді» деп орнына қойды.

Қайыра сыртқа шықтық. Сәбең жан-

жағына к�з тастап тұрды да: «Кереку 

�ңіріне келіп қалған соң, әдейі осында 

соғуды ж�н к�рдім. Хош-сау болып 

тұрыңдар жігіттер» деп машинасына 

қарай беттеді. Бұл 1950 жылдың шілде 

айы болатын».

Менің білетінім де, естігенім де міне, 

осы екі дерек. Басқасынан хабарым жоқ.

– Ал зиратты -кімет адамдары қалай 
бұзып жүр? Оған не себеп?

– К�нек�здер біледі, 1948 жылы 

тарихшы-ғалым Е.Бекмахановтың 

«ХІХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы 

Қазақстан» деген монографиясы жа-

рыққа шыққаннан кейін біздің рес-

п у б л и к а м ы з  д а  « ұ л т ш ы л д ы қ т ы » , 

«ескі �мірді к�ксеушілік» пен «діни 

на  нымдарға  еліктеушілікті»  түп-

тамырымен жою ж�ніндегі сойқан 

науқан басталған болатын. Қып-қызыл 

идеологиялық ұраннан ғана тұратын 

ұрда-жық осы әрекет халқымыздың 

рухани �міріндегі құндылықтардың 

бәрін мансұқ етті. 1сіресе, сол кездегі 

трибунадан түспей қойған «тұрақты» 

ш е ш е н д е р д і ң  А б ы л а й ,  К е н е -

сарыны сүмірейтіп болып, эпостағы 

– Сонда мұндай әпербақандық әре-
кетке кімдердің батылы барды екен? Егер 
айып болмаса осы оспа дарлық туралы 
-зіңіз білетін жәйттің бәрін жасырмай 
айтсаңыз…

– Жасырып қайтемін. Бәрі де бо-

лары болып, бояуы сіңген нәрсе ғой. 

Ақсақалдардың айтуынша, жоғарыдағы 

бассыздыққа қатысы бар үлкенді-кішілі 

басшылардың бәрінің �мірі кейін дұрыс 

болмаған. Kкілдердің күштеуімен баба 

зираты үйіне бірінші болып қайла сілтеген 

колхоз бастығы Жұмайділда деген кісі сол 

күзде қатты ауырып дүние салған. «Қателік 

жасадым. Ауызғы үйдің қабырғасына 

қайланы алғаш сілтеп қалғанымда, оң жақ 

бүйірімнен бір шаншу қадалған дай болып 

еді. Ақыры ұлғайып мына халге жеттім. 

Адам қа тарына қосыл маспын енді» 

депті ол к�з жұ марының алдында әжеміз 

Ақзейнеп тен кешірім сұрап. Ал аудандық 

партия комитетінің б�лім меңгерушісі 

Қасым Акошевке келсек, әйелі, баласы 

қазаға ұшырайды да, аудандық милиция 

бастығы Малаев қызметінен айырылып, 

к�ше кезіп кеткен. Аудандық хатшы да 

жоғарыдағы оқиғадан кейін суға кетіп 

�ліп, обком басшысы Золотухин 1955 

жылы кенеттен к�з жұмған.

Бұл нала ма, жоқ әлде жаза ма, оны 

енді тап басып айту қиын. Бірақ бол ған 

жағдай осылай, бар шындық та осы.

– «Баянауыл» атты фотоальбомнан біз 
Мәшекеңнің зираты басынан күмбез тек-
тес үйді к-реміз. Сонда ол кейін қайтадан 
тұрғызылған ба?

– Иә. Бұл атамыздың к�зін к�р ген 

келіндері, біздің аналарымыз Ақзейнеп 

пен Нұриланың еңбек терінің арқа-

сында бой к�терген ғимарат. Ол кісілер 

�кіметтің үнсіз қарсылығына қарамай, 

1976 жылы осы құрылысты салдырып, 

үлкен іс тындырды деп айтуға болады.

– Енді Мәшһүр-Жүсіп К-пеевтің 

 республика Ғылым академиясындағы 
«Мес» атты қолжазбасы туралы бір 
сұрақ. Бұл қазына кезінде Алматыға 
қалай жеткен? Оны Мәшекең ғылыми 
қорға -зі әкеліп тапсырған ба, жоқ әлде 
елге шыққан -кімет экспедициясы барып 
алып келген бе?

– Атамыздың 1931 жылы қайтыс 

б о л ғ а н ы н  е с т і г е н  ж а з у ш ы  Ғ а б и т 

 Мү сірепов Алматыдан Баянауылға хат 

жазады. Онда Мәшекеңнің ел арасы-

нан жиған мұрасының бәрін Қазақстан 

астанасына жіберіңіздер, кітап етіп бас-

тырып шығарамыз деген дұғай сәлем 

айтылыпты. Ол кездері ақын Диқан 

1білев аудандық газетте қызмет істейді 

екен. Жоғарыдағы хабардан кейін, сол 

кісі атамыздың үлкен-үлкен 4 дәптерін 

Алматыға жібертеді. Ол тиісті  адреске 

аман-есен жетеді. Бірақ бұл «Мес» 

емес. Ал 1934 жылы �зіне бір ой түскен 

Шәрепиден атамыз Мәшекеңнің барлық 

қолжазбаларын қоржынға салып алып 

Семейге тартады да, сол жерден пойызға 

отырып Алматыға жетеді. Міне, академия 

қорындағы қазіргі нағыз «Мес» – сол! 

«Kкінішке қарай, астанаға оның �зі түгел 

жетпеген. Себебі Шәкең қолжазбаларды 

бұл жерден екі қоржынға салып алып 

кеткен болатын. Семейге барған соң 

пойызға билет аламын деп жүргенде, қос 

қоржынның біреуін ұрлатып алған» деуші 

еді марқұм Зейтін Ақышев ағамыз.

– Тағы бір сауал… Айтыңызшы, 
 а қ  с а қ а л д ы ң  т а қ и я с ы н а  ү к і  қ а д а п 
түскен фотосын кім, қашан, қай жерде  
түсірген?  Ол кісінің бұдан да басқа 
рәсімдері бар ма, жоқ әлде бүгінгі күнге 
дейін жеткені осы жалғыз жәдігер ме?

– Иә, қолда бар бірден-бір бейне  

осы. Сопы адам емес пе, суретке түсуді 

қаламаған. Үнемі қарсы болып отырған. 

Дегенмен, құрдасы 1бдіразақ ретін 

тауып,  �мірінде бір рет оны осын-

дай қадамға баруға к�ндірген. Біздің 

қолымыздағы фотода Мәшекең жалғыз 

емес. Онда замандасы 1бдіразақ, оның 

баласы Алдажар және атамыздың �зі 

отыр. Ақсақалдың қазіргі елге мәлім жеке 

фотосы осы жәдігерден б�лініп алынып 

жасалған. Сурет Кереку қаласында 1923 

жылы түсірілген. Ол уақыт Мәшекеңнің 

65 деген жасқа келген кезі. Суреттің 

 авторы – бүкіл Ертіс �ңіріне белгілі 

фотограф Багаев.

–  С - з  с о ң ы н д а  о қ ы р м а н д а р д ы 
Мәшһүр-Жүсіптің бүгінгі ұрпақтары нан, 
олардың тіршіліктерінен хабардар ете 
кетсеңіз…

– Атамыздың үлкен ұлы Шәрепиден-

нен туған Т�леубайдың балалары: Абай 

Екібастұз қалалық салық басқармасының 

б�лім бастығы, Даниал туған ауылы-

мыз Жаңажолда суретші, Айтжан фер-

мер болып жұмыс істейді. Сүйіндіктің 

ұлдары Жастілек, Рамазан, Қонақбай 

және Ақжолға келсек, бұлардың бәрі 

де сол Жаңажолда кәсіпкер, мұғалім, 

шаруа  қожалығының иесі деген тірлікпен 

�мір кешіп жатқан жайы бар. Ал Пазыл-

дан  тарайтын менің балаларым Нартай, 

Ертай,  Естай – ғылым кандидаттары. 

Павлодар мен Астанада тұрады. Менен 

кейінгі Шегендіктің перзенттері Арғын, 

Ақан, Бегендік, Мұрат әртүрлі жұмыста. 

Кенже  інім Қажымұқанға тоқталар 

болсақ, оның үлкен ұлы 1сет мұғалім де 

1ділеті – студент.

…Мақала соңында сіздерге сұхбат 

иесі Қуандық Мәшһүр-Жүсіпов туралы 

қысқаша мәліметті де келтіре кетуді 

ж�н к�ріп отырмыз, құрметті оқырман. 

K й т к е н і  б ә р і ң і з  б о л м а с а ң ы з д а р 

да кейбіреулеріңіздің ойларыңызда: 

«Ғалым адам дейді… Сонда ғылымда 

қандай қолтаңбасы бар?» деген сұрақтың 

туып қалуы мүмкін.

Қуандық Пазылұлы 1959-1964 

жылдар аралығында ҚазПИ-дің тіл-

әдебиет фа культетінде оқып, оны үздік 

бітірген. Содан соң Семей педагогика 

институтына барып еңбек жолын ба-

стап, сонымен бір мезетте ҚР Ғылым 

академиясындағы М.О.1уезов атындағы 

1дебиет және �нер институтының 

аспирантурасына түседі. 1969 жылы 

осы жерде академик Қ.Жұмалиевтің 

жетекшілігімен «Қазақ прозасындағы 

тартыс және жаңа адам» атты тақырыпта 

кандидаттық диссертация қорғайды. 

Семей педаго ги калық институтында та-

бан аудармай 25 жыл жұмыс істеп, 1994 

жылы тағы да Алматыда «Қазіргі қазақ 

лирикасындағы стиль мен бейнелілік» 

деген монографиясымен филология 

ғылымының докторы атағын алады. 

Қуандық аға қазір Павлодарда  тұрады. 

Осындағы С.Торайғыров атын дағы 

мемлекеттік университетте кафедра 

меңгерушісі. Жоғарыдағы ғылыми 

еңбектерінен басқа, «Kлең – с�здің 

патшасы», «К�ркем с�здің құдіреті» 

атты зерттеу кітаптардың авторы, ол кісі 

к�ркем дүниелер де жазады. Оған кейіп-

керіміздің әр жылдары жарық к�рген 

«Бір әйелдің �мірі», «Армандастар», 

«Қыздар-жігіттер» деген повестер мен 

әңгімелер жинағы анық дәлел. 

рекетін 

н менің

л жерге 

алады. 

стан 

жер 

сін 

ің

– Мәшекеңнің кіндігінен қанша бала 
болған. Сіз қай ұлының ұрпағысыз?

– Атамыз Шәрепиден, Мұхаммед-

1мин және Пазыл атты үш перзент 

к�рген кісі екен. Үлкен ұлы Шәре-

пиден  әкесінің жинаған рухани мұра-

сының жанашыры әрі ақсақал қайтыс 

болғаннан кейін ол кісінің зиратының 

ш ы р а қ ш ы с ы  б о л ы п  ж ү р і п ,  1 9 3 6 

жылы �мірден озған. Одан кейінгі 

перзенті Мұхаммед-1миннің тағдырын 

к�зіқарақты жұрт арғы-бергі баспас�з 

беттеріндегі мақалалардан жақсы біледі 

ғой деп ойлаймын. Қысқа қайырып 

айтсақ, оқу-білімді жақсы меңгеріп, 

соның арқасында ел жұмысына ерте 

ара ласқан ол Ташкенттегі педучили-

щеде сабақ беріп жүріп, 1921 жылы 

тап жауларының қолынан қаза тапқан. 

Мәшекеңнің одан соңғы перзенті –

менің әкем Пазыл. Бұл кісі �мір бойы 

мұғалім болып �ткен адам. Ұзақ жылғы 

ұстаздық еңбегінің жемісі елеусіз қалған 

жоқ. Кеңестік замандағы ең жоғарғы 

награда – Ленин орденімен марапат-

талып, 1969 жылы бақилыққа аттанды.

Ал енді бабамыздың жоғарыдағы 

осы үш перзентінен кімдер туған дейсіз 

ғой. Айтайын. Ақсақалдың үлкен ұлы 

Шәрепиденнен Т�леу бай мен Сүйіндік 

деген немерелері болған. Мә шекеңнің 

жанында біреуі 14 жасқа дейін бо лып, 

ол кісінің к�зін к�ріп қалған, ал екіншісі 

атасы к�з жұмғаннан кейін бір жылдан 

соң дүниеге келген, бұл ағаларымыз 

қазір �мірде жоқ. Екінші ұлы Мұхаммед-

1минге келсек, жастай қайтыс болған 

одан ұрпақ қалмаған. Кенжесі Пазылдан 

мына мен, содан  кейін Шегендік және 

Қажымұқан бармыз.

– Eткенге ой жіберіп қарасақ, біздің 
хал қы мыздың тарихындағы атақты 
тұлғаларға «�л», «�з» немесе «Мәшһүр» 
деген с-здерді қо  сып айту болған ғой. 
Бірақ олар -те аз, са нау лы ғана адамдарға 
бұйырған. Мәселен: �л-Фараби, �з 
Тәуке, �з Жәнібек, Мәшһүр-Жү сіп… 
�ңгіме ұзарып кетпеуі үшін алдыңғы 
ба ба ларымызға анықтама бермей-ақ, 
тек -з атаңыз туралы айтыңызшы. Ол 
кісіге әу бас та ғы азан шақырып қойған 
атының алдындағы «Мәшһүр» с-зі 
тұңғыш рет қалай, қай жерде нен дей 
нәрсеге байланысты  айтылып, жазыл ды 
екен? Осы ж-нінде Мәшекеңнің қолжазба 
мұраларында немесе ел аузында бір дерек 
бар ма?

–  Б а р .  О л  т у р а л ы  б і р і н ш і 

мәліметке ден қойсақ, атамыз бес 

жасында хат танып, жеті-сегіз жа-

сында қисса-дастандарды �з бетінше 

оқи аларлық дәрежеде болған. Оның 

үстіне ауылға келген қонақтардың �зін 

әдейі с�йлету үшін тілін қызықтап 

қойған сұрақтарына бала Жүсіп әрі 

қысқа, әрі нұсқа түрде тақылдап тұрып 

нақпа-нақ жауап береді екен. Бір күні 

К�пей бабамыздың үйіне атақты Мұса 

Шор манов келіп ат басын тірейді. 

Шай ішіп отыр ған болыстың наза-

ры кенет о замандағы мүл дем сирек 

әдет, тіпті жоқ деп айтуға болатын 

жәйт – қолтығына кітап қыстырып 

шауып жүрген бүлдіршінге ауады. 

Қызығып ананы-мынаны сұрайды. 

Жеткіншек сол жерде қонаққа «Ер 

Тарғын» жырының бір тарауын жатқа 

айтып береді. Бұған қайран қалған әрі 

қойған сұрақтарына ойлы да орнықты 

жауап берген кішкентей Жүсіпке риза 

болған Мұса Шорманов кетерінде: 

«Мынау �зі бір болайын деп тұрған бала 

екен. Тіл-к�з тимес үшін тақиясына үкі 

тағып қойыңдар. Аман-есен ер жетсе 

бүкіл елге танылып, мәшһүр болады 

әлі. Иә, мәшһүр!» деп аттаныпты. Бұл 

ойдан шығарылған немесе қиялдан 

құрастырылған бос әңгіме емес. Рас с�з. 

Болған оқиға. Kйткені ол атамыздың:

МӘШҺҮР-ЖҮСІПТІҢ 
ӘУЛЕТІ

үстіндегі ақ сейсепті жиып алды да, оны 

�здері апарған жаңа ақыретпен ауыстыра 

бастады. Бір мезетте құлағыма олардың: 

«Бір бақайы кетіпті. Бақайы… Басқа жері 

дін аман екен. О, Алла!..» деп күңгірлеген 

үндері естілді. Сол с�з әлі күнге дейін 

жадымда.

– Естуімізше, кейбір -кімет адамдары 
мен біраз жазушы-ғалымдар Ұлы Отан 
соғысының алды-артында Мәшекеңнің 
басына барып, жұмбақ сырға толы зиратты 
-з к-здерімен к-ріп қайтқан дейді. �рине, 
олардың арасында жай қызықтаушылар 
да, сонымен қатар іштей пір тұтып  зиярат 
етушілер де болғаны анық. Олар кімдер 
еді? Бұдан не хабарыңыз бар?

– Ол уақытта мен жас баламын ғой. 

Ауылға кімдердің келіп-кетіп жатқанын 

ж�нді ұға бер мейтін кезім. Бірақ екі 

нәрсе есімде. Ол Мәше кеңнің келіні, 

шешем Нұрила мен атамның үлкен 

баласы Шәрепиденнен туған Сүйіндік 

ағаның мен есейген кезде айтқан 

әңгімесі. Анамның с�зіне қарағанда, 

1946 жылы Баянауылға ҚК(б)П Орталық 

Комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай 

Шаяхметов келеді де Ескелді мекеніндегі 

Мәш һүр-Жүсіп зиратына со ғады. Зират 

үйдің ішін аралап к�ргеннен соң ол кісі 

ж�н білетін ақсақал дардың бастауымен 

мәйіт жатқан жерді к�рмек болады. 

Осы оймен т�менгі қабатқа түсе бер-

генде Жұмекеңмен қабаттасып, әлде 

оның к�мекшісі ме, әлде жүргізушісі 

ме, әйтеуір бірінші басшымен ілесіп 

келген бір орыс жігіті подвалға қоса 

кір мекке ыңғайланады. Сонда діні де, 

батырлардың соңына шырақ алып 

түскендігі жағаңды ұстатар сұмдық 

жағдай еді. Сондай солақайлықтың 

салдарынан мектеп оқулықтарындағы 

«халықтық мәні бар шығармалардан» тек 

қара қасқа атты кедей «Қамбар батыр» 

жыры ғана қалды. Қалғандары: «Алпа-

мыс», «Қо бы ланды», «Ер Тарғын», бәрі-

бәрі феода лизм нің қалдығынан тұратын 

реакцияшыл дүниелер болып шықты.

Осындай «әшкерелеуші» жиындарда 

«маза рын кейбіреулер әлі пір тұтатын», 

« з и р а т ы н ы ң  б а с ы н а н  д і н д а р л а р 

үзілмейтін» Мәшһүр-Жүсіп К�пеевтің 

де аты аталмай қалған жоқ. Келе-келе 

сыншылар оның баяғыдағы ел арасынан 

жинаған шығармаларының бәрі зиян-

ды, бұлар бүгінгі социализм дәуіріне 

сай келмейтін «реакцияшыл бағыттағы 

бірдеңелер» деуге дейін барды. Соның 

бір к�рінісі, мәселен, Қ.К�пбаевтың 

«Мәшһүр-Жүсіп К�пеев – ұлтшыл, 

діншіл ақын» деген атпен «Социа листік 

Қа зақ стан» газетінің 1952 жылғы  14 

 та мызда шыққан мақа ласы. Қойшы, 

 содан не ке рек, «жоғарыдағыдай мәселені 

ескере отырып» ҚК(б)П Орталық Ко-

митеті Баянауыл �ңіріндегі дін ошағы 

– Мәшһүр-Жүсіп зират үйін бұзып-

құлату туралы шешім қабылдайды. Бұл 

нұсқауды орындау Павлодар облыстық 

партия комитетіне жүктеледі. Ол оны 

Бая науыл аупарткомы басшыларының 

активіне тапсырады. Ақыры, не керек, 

олар к�п кешікпей зират үйінің жер-

мен-жексен етіліп құлатылғаны туралы 

обкомға «рапорт» береді.
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азақ адамға қаратып «өлді» деп айта қоймайды. Мал екеш малдың өзіне 
қаратып айтқанның өзінде «арам қатты» деп жатады. Мал сойғанда «өлді 
ме?» деп сұрамайды, «жаны шықты ма?» деп сұрайды. Бұл сөзді бабаларымыз 
барынша жұмсартып айтуға тырысқан. Мұның өзі бабаларымыздың дүниенің 
ақыреттігіне, бұ дүниеден басқа да дүние – о дүниенің барлығына сенгендігін 
көрсетеді. Дүниеден қайтқан адамның аруақ болатындығына сенімі бе-
кем болған. Бұл ұғым бойынша аруақтар барлық жаман істерін бұ дүниеде 
қалдырады. О дүниеге тазарып аттанады. Сондықтан аруақтар туралы бейса-
уат бөстекі сөздер айтылмайды. Бабаларымыз өлді дегеннің орнына қайтыс 
болды деген. Олардың ұғымынша қайтыс болды деген сөз өлді деген сөз емес. 
Бұл дүниеден өтті деген сөз. О дүниеге жетті деген сөз. Әр жағы мәлімсіз.
Адам баласы бұ дүниеге келгенде өзімен ештеңе алып келмейді. О дүниеге 
өткенде өзімен тағы да ештеңе алып өтпейді. Сондықтан «дүниеге келді, 
дүниеден өтті» деп жатамыз.
«Қайтыс болды» деп өз ажалынан өткен адамды айтады. Ал сол ажал құр ғыры 
біреуге от болып, біреуге су болып, біреуге ауру болып жетеді. Дәмі таусылған 
адамның бәрі – аруақ. «Ажалы жетсе қасықтағы суға кетеді» деп біледі баба-
ларымыз.
Сол ажалымыз ауру, сырқат болып жетсе – адамның қайтқаны. Мұндай адам-
дар дүниеден қайтарын қашанда білген. Соған орай бала-шағасын, туған-
тумаларын жинап, айтар өсиетін айтып, аманаттарын тапсырып дүниеден 
озған. 

Қ

Т А Н Ы М

Ажалдың аяқтан алатыны белгілі. 

Бірінші күні аяқ кетеді, екінші күні ке-

уде кетеді, үшінші күні алқым кетеді. 

Осы үш күнді қазақ бір с�збен «алар» 

деген. Осы үш күнде сал тартып жатқан 

сырқат орнынан тұрып кеткен, аузы-

нан су �тпей жатқан адам атаукересін 

ішкен, тіл-ауыздан қалғаны кәлимаға 

тілін келтірген. Мұны ел ішінде «бойжазу»  

деп те айтушылық бар. Бар уақытта 

бейбіт �мір бола бермеген. Жаугершілікте 

дүниеден озған адамды «қаза тапты» деген. 

Бұл �з ажалынан �лмеді, жау қолынан 

қайтыс болды деген с�з. Дін жолында 

оққа ұшқандарды «шейіт» деген. «Оқ» 

деп бұл жерде ажал ретінде түсініледі. 

Ажалы, қайтқан жері мәлімсіз адамдар-

ды да «шейіт кетті» деген. Ажалдың кісі 

қолынан болуы мүмкін. Қастық жасалуы 

мүмкін. Бұлардың бәрін «мерт болды» 

деген. Барымта-сырымтадағы кісі ажалын  

да мерт болды деген. Табиғат апаты-

нан қайтыс болатындар аз емес. Біреуі 

суға кетеді, енді біреуі отқа оранады. 

Біреуіне нажағай түсіп жатады. Сондай-ақ 

бүгінде к�лік апаты к�п. Мұндай қазаға 

ұшырағандарды «опат болды» дейді. Kлді 

деп бір-ақ жағдайда айтылады.

Жаратушының әркімге берген бір 

сынағы болады. Сол сынаққа шыдамай-

тындар да бар. Ондайлар жаратушы-

дан �здеріне �лім сұрайды. Жанымды 

тезірек ала к�р деп. Сол сәтінде жаны 

шығып жатса – адамның �лгені. Алайда 

ондай адамдарға  �лім келе қоймайды. 

Ондай  жандар күнде �зіне �лім тілеумен 

болады.  «Жаманның �лімі де жаман» деп 

қазақ осындайда айтады. Жаратушының 

мейірімі кең. Кейін жаны шығып жатса 

оларды да қайтыс болды дейді. Біреуді 

біреу мүсіркегенде, есіркегенде �лген 

адам деп жатады.  Kйт кені оның ар-

тында жоқтаушысының бол ма ғаны. 

Дұға бағыштар ұрпағының қал мағаны. 

Ағайынның да,  жамағайынның да 

болмағаны. Сонда да бабаларымыз олар-

ды �лтіріп қоймаған. Ондай адамдарды 

балаларына тапсырып отырады. Есім дерін 

оқыған Құраныңа қосып отыр деп.

Жаны тәнінен шықпаған адамды 

«марқұм» дейді. Шыққаннан кейін – 

аруақ.

Қайтқан адамның денесін «мәйіт» 

дейді. Кей жерде «�лік» деп те айтушылық 

кездеседі.  Мәйіттің ендігі  баратын 

жері – қабір. Қазақ дәстүрінде қабір 

алдын ала қазылмайды. Қабірді «к�р» 

деп те айтады. Қабірлер к�п болғанда 

«қорым», не болмаса «қабірстан» дейді. 

Қарағандыдағы қорымдар баршылық. 

Соның бастысы – Соқыр �зеніне жақын 

орналасқан, �зен атауымен аталатын 

қабірстан. Сол қабірстандағы жұмыс 

күндіз-түні үзілмейді. Сондағы шаруалары 

– қабір қазу. Бәрі дұрыс-ау. Бірақ қазақы 

шариғатқа сыймайтын жерлері жетерлік.

Ең алдымен, қабірді адамы қайтпай 

тұрып қазады. Екіншіден, техникамен 

қазады. Қазақ баласы ешқашанда к�рді 

трактормен қазбаған, қолмен қазған. 

1лгілерге жосық айтсаң мәйіт түскенше 

шұңқыр, түскен соң к�р деп сайрап қоя 

береді. К�рді алдын ала қазбаудың мәнісі 

бар. К�р үш түрлі қазылады. Біріншісі, ер 

адамның қабірі. Ер адамның ұяты белден 

т�мен екендігі белгілі. Соған орай ер 

адамның к�рі белден т�мен қазылады. 

Мұндай к�рді «белқұдық» деген. Kмірінде 

тұрмысқа шықпаған қыздарға да белқұдық 

қазған. 1йел адамның ұяты  кеудеден 

тек қана Құран бағыштаумен ғана байла-

нысады. Адам дүниеге мұсылман болып 

келеді. Адам дүниеден мұсылман болып 

�те ме?! Оның жауабы сан алуан. Соңғы 

демінде тілін кәлимаға келтірсе жетіп 

жатыр. Мұсылман болғаны. Мұсылман 

болып �тпесе – �лгені. Оның артынан 

қанша бағыштасаңыз да оқыған дұғаңыз 

бармайды. Kлімнің �зінің екі сипаты бар. 

Бірі – бұ дүниенің �лімі. Екіншісі –  о 

дүниенің  �лімі.

Бұ дүниеде мың жасағандар болған! 

Мәңгілік жасағандар болмаған! Мәңгілік 

ғұмыр тек о дүниеде ғана! Ендеше, �лімнің 

�зі шартты ұғым болып шығады. Бұ дүниеде 

�леді, о дүниеде тіріледі! Түптің түбінде бұ 

дүниедегі тірлігін о дүниенің дайындығы 

деп білген. Кебін кимейінше �лім жоқ деп 

біледі бабаларымыз. Кебенек киген соң 

�лім бар деп біледі. Он екі мүшесіне алар 

кірген жан енді кетудің қамын жасайды.  

Оның ең бастысы – арыздасу. Ел арызда-

к�бінесе алар алқымға кіргенде айтқан. 

Онда балаларымен, ағайынымен, құдайы 

қосағымен  бақұлдасады. Айтар �сиетін 

айтады. Мәселен, басын қайда қоюды, 

сүйекке түсуді. Алланың үмбеті дүниеден 

озғаннан кейін оның қазасын ет жақыны 

естіртеді. Арқада айтулы Бодық деген 

батыр �ткен. Хан Кененің қолында 

соғысқан. Бодықтың жалғызы Керімбек 

мерт болғанда баланың �лімін ағасы 

Қодық естірткен. Ол естіртуі мынау:

– Батыр!

Қарадан алған алғысың к�п:

Салмағы пілдей болады,

Шапағаты тілдей болады.

Т�реден алған қарғысың к�п:

Салмағы зілдей болады,

Атқан оғы мірдей болады.

Сол оқ жалғызыңды тапты,

Жетектеп кеп отырмыз

Керімбек мінген атты.

Жан иесі қайтыс болғаннан кейін 

Күлісті Күреңді

Күдірейтіп байлаған,

Алмасын шарға қайраған.

Жасанған жаудың алдынан,

Малын жалғыз айдаған.

Сауыты қалды-ау сандықта,

Қатыны қалдық тұлдықта...

Тәшкеннің (тоқал) жоқтауы:

– Ортадағы таяныш,

Жанбай жатып �штің-ау,

Ел орнынан қозғалып,

К�ктемеде к�штің-ау.

Алла �зі қиғанын,

Kзі алды, қайтем-ау.

Кәміл болсын иманы,

Қай ісіңді айтам-ау.

Жоқтау айтып босамын,

Дауысымды қосамын.

Қоштаспай кеткен ақсұңқар, 

Қай қылтадан тосам-ау.

Жаным қалай қиналман,

Ақсұңқар құстың сойы еді.

Жанына қара алмаған.

Андағайлап жау шықса,

Алдына жан салмаған.

Шаң қаптырып келгенде,

Олжадан жан қалмаған.

Жоқ ісіне бармаған

Бодық қайтып туар ма?

Сегіздің алды, К�бекем,

Үшеудің алды, Дүйсекем,

Т�ртеудің алды, Бәшекем,

Сендерде арман бар ма екен?

Зая қылар бәрін де,

Тоғыз айдың толғағы.

Талай да келер жайсаңы,

Талай да келер байсаңы...

Қайда Бодық болмағы? 

Ендігі дүние – қаралы үйді белгілеу. 

Ел дауыс қойып келеді, ат қойып келеді. 

Ондай үйді айырықшалап қояды. Биік 

сырыққа ту іліп қояды. Қайтқан адам жас 

болса – қызыл, жасамыс адамға – қара, ал 

қария болса, ақ орамал байлаған. Қандай 

адамның қайтқаны осы белгі арқылы 

білініп тұрады.

Қайтқан адамды бүгінгідей таңертең 

�тсе түсте жерлеп тастамаған. Үйіне 

бір күн қон дырған. Оны «шымылдық» 

 деген. Шымылдық күзетіне ет жақын есті 

қария қалдырылған. Мұны «жансауға» 

деп те айтады. Оның себебі түсінікті. 

Кейбір адамдардың  уақытша жан тап-

сыруы болады.  Қазіргі тілмен айтсақ – 

клиникалық �лім.

Ж а н а з а с ы  ш ы қ п а й ы н ш а  Қ ұ р а н 

оқылмайды. Ал дәлел тартуға жол ашық. 

Жаназадан бұрын мәйітті тәрбиелейді. 

Оны Арқа қазақтары «мейрам суы» дейді.

Мынаған назар аударайық.

Құстар мәз-мейрам...

Балалар да мәз-мейрам. 

Құстар су ішті деп.

Құстар су ішіп жатыр деп.

К�к бүр жарды.

Қыс кетіп барады...

Бұл наурыздың 14-і.

Наурыз осы күні кіреді.

Осы күні құс су ішеді.

Оны Мейрам суы дейді.

Бұл құстың бірінші су ішуі.

Адам баласы да Мейрам суын ішеді.

Соңғы суы.

Оны да Мейрам суы дейді.

Алланың үмбеті жан тазалығын жо-

ғарыда айтқанымыздай �зі атқарады. Ал 

тән тазалығын ет жақын ағайындары, 

жақын-жуықтары атқарады. Яғни мейрам  

суын ішкізеді. Ондай адамдар ел таңдауына 

түседі. Егер �сиеттеген болса бақұлдасуда 

айтқан кісілерін түсіреді. Ондай  адамдар 

саны бестен аспайды.

Мәйітті жерлеу артында қалған ет жа-

қындарына сын. Басын қарайт пайын ша 

жақындарында тыншу бол маған. Соған 

орай жылына дейін басын  қарайтатын 

болған. Оған ел-жұрт болып  қатысқан. 

Сондықтан да бейітке құрметпен қараған. 

Жанынан �тіп бара жатқан жолаушы 

міндетті түрде атының басын іркіп, дұға 

жасаған. Бұл сүннет амалына жатады. Бейіт 

бұзу үлкен күнә саналған. Кенесарының 

қырғызбен соғысы нақ осы бейіт бұзудан 

басталған. Марқұмның �сиеттеген жеріне, 

мәселен, боран соғып жеткізе алмағанда 

аманат деп жеткен жеріне қойған. Бірақ 

кейін қайтып қазып алып тиісті жеріне 

жерлеген. Аманатқа ешқашанда қиянат 

жасалмаған. Аманат басына ешқандай 

белгі қойылмаған. Қабір топырағын 

белгі еткен. Қайтқан адам жерленген-

нен кейін артында қалған мүкә малы   

тұлданады. Оған қару-жарағы, ертоқымы, 

мінген аты, құдайы қосағы жатады. Бұған 

бала-шаға кірмейді. Ал тұлданған ат пен 

тұлданған қатынның жайы басқашалау. 

Құйрық-жалы күзеліп тұлданған ат жылы-

на жаратылса, тұлымы кесілген қатынға 

жылынан кейін әмеңгерлік салтымен 

байға шығу мүмкіндігі берілген. Ағасы 

қайтса інісі, інісі қайтса ағасы әмеңгер 

болған. Ал тұлданған аттың басы қазанға 

тұтастай салынған. Оған ел жақсылары, 

ел басшылары арнайы шақырылған. Он-

дай шақырулар болмаған жағдайда �кпе-

реніштер туындаған. Бабаларымыз «Kліде 

аруақ, малда кие, аста кепиет» бар деп 

білген. Бұлардың үшеуі де атады, соғады 

деп білген. Аруақ атымен анттасқан. 

Cондықтан да малды ұрып-соқпаған, асты 

да ысырап қылмаған.

Т-рехан МАЙБАС,
жазушы-этнограф

ҚАРАҒАНДЫ

«Дүние, қарап тұрсаң,
ШОЛАҚ ЕКЕН...»
#лсе �лер табиғат, адам �лмес,
Ол бірақ қайтып келіп, ойнап күлмес.
«Мені» мен «менікінің» айрылғанын,
«#лді» деп ат қойыпты �ңкей білмес.

Абай

т�мен. Соған орай әйел адамның к�рі 

кеудеден т�мен қазылады. Мұндай к�рді 

«т�сқұдық» деген. Ал қызайлардың ұяты 

шашынан т�мен. Қазақ баласы қандайда 

бір себеппен тұрмыс құрмаған қызына 

кісі бойы к�р қазса – осындай себебі 

бар. Мұндай к�рді «қызқұдық» деген. Кез 

келген �ткінші мұндай қабірлердің бет 

топырағының к�леміне қарап, қабірде 

кім жатқанын біліп, соған орай дұғаларын 

бағыштаған.

Қ а з а қ  қ а й т қ а н д а р ғ а  қ а р а т ы п 

«марқұм» деп айтады. Бұлай деп жан 

тәннен ұшқанша айтылады. Ал жанның 

тәннен  ұшуы қырық күнді алады. 

Соған орай марқұмның қырқы беріледі. 

Одан кейін аруақ. Қырқын бермейінше 

марқұмның басын к�термейді. Жылын-

да адам ағзасы еріп, ет сүйектен толық 

ажырайды. Қазақтың марқұмға деген ең 

соңғы құрметі осы жылында беріледі. 

Оны «ас» дейді. Бұл астың мәртебесі 

үшімен де, жетісімен де, қырқымен де 

қабыспайды. Қазақтың асы барынша сал-

танатымен �теді. Есебі той десе де болады.  

Ат шаптырады,  балуан күрестіреді, 

ақындарын айтыстырады. Бұл жерде 

марқұмның жылы мен асын шатыстыруға 

болмайды. Ең алдымен айтарымыз – 

баба ларымыз пайғамбар жасына келме-

ген аруақтарға ас бермеген. Олардың жы-

лын берген. Арқада Бәйсейіттің Нұрланы 

деген атымтай жомарт тұлға болған. 

Сол жомарт қырық жасына жетпей 

 кенеттен жабысқан сырқаттан қайтқан. 

1кесі Бәйсейіт баласының жылын нағыз 

атымтай  жомарттың жылындай қылып 

береді. Ат та шапқан, айтыс та болған, 

палуан да белдескен. Бірақ ас емес. 

Ұрпақтары да ас берілді деп айтпайды. 

Kйткені сауын айтылмаған. Мәшекеңнің 

Құнанбай асының берілмеуіне бай-

ланысты айтатын уәжінің астары да 

осындай. Орта жүзге сауын айтылмаған, 

�йткені иісі қазаққа сауын айтылмаған. 

Басқа жұрт �лімнен қорықса да қазақ 

баласы �лімнен қорықпаған. Қанша күн 

жарық к�рсе де бір �лімнің һақтығын 

ұмытпаған. Сондықтан оған кәдімгідей 

дайындалған, дайындық жасаған. Баба-

ларымыз �лімді материалдық тұрғыдан 

түсінбеген. Рух тұрғысынан келген. Содан  

да барынша қорқынышты �лім с�зіне 

байыпты қараған. Соның бірі үмбетінің 

«Жаратушының иелігіне �тті» деген ұғым. 

Бұл ұғым бойынша үмбеті Жаратушының 

иелігіне �ткеннен кейін біржолата о 

дүниенің адамына айналады. Бұ дүниемен 

Қ
ұс болып ұшсам ғой деп армандадым. 

Жердің бетін биіктен бір қарап к�рер 

ме едім?! «Не деген танымы таяз 

еді?!», «Осылай да адам ойлай алады екен-ау!» 

деп �з бағамды асырып, �згенің кемшілігін 

к� ру ден басқа ештеңе ойламаппын. Түбінде 

тір ші лікпен бірдей, түбінде адамзаттан артық 

емес екенмін-ау… Kзімшілмін ғой… Терезеден 

жас   қанып кірген күннің сәулесі жастығыма 

жы  ғыла түсіпті. Бетімді бір сипап, т�сегімнен 

түрлі ойлардың тұтқыны болып түрегелгенімде, 

пештің отын к�сеп әжем отыр екен. «Түнде 

кеш келдің, ұйқыңды қандырмадың ба?» деді 

маған жүзін бұрып. Бір сәт әжемнің к�зіндегі 

мейірім де мұңға оранып, мүлде қартайып 

кеткендей к�рінді. 1жім арасынан әжемнің 

орындалмаған арманын оқыған дай болдым. 

Kшкен үміттері әрбір әжімнің жолда рына 

�кініш болып тұрып қалғандай. Не ойлап 

суды «қоштасу» деп біледі. Алайда бұлар 

бар-жоғы мағыналас с�здер. Арыздасу 

– ауыр сырқаттың еншісі, бұ дүниенің 

адамы еместің еншісі. Арыздасуға ет 

жақын адамдар қатысады. Артық айтқан 

с�здеріне, білместікпен істеген амалдары-

на кешу сұрайды. Арыздасу жансыз зат-

тармен де болған. Мәселен, насыбайшы 

шақшасымен, домбырашы қалағымен, 

ұста к�рігімен арыздасқан. Мінген қыл-

құйрығымен, жүгірткен итімен, алғыр 

құсымен де арыздасушылар болған. Ат-

жетер жердегі ағайын-жамағайын, ел 

адамдары алар кіргенін естісімен кешу 

айтысуға қамданады. Kйткені қазақ ішінде 

«Алла кешсе де аруақ кешпейді» деген 

ұғым қалыптасқан. Бұл ұғым бойынша 

пендесі аруақ санатына �ткендіктен кеше 

алмайды. Бір с�збен айтқанда, бұ дүниенің 

адамын о дүниенің адамы кеше алмай-

ды. Сондықтан да о дүниенің адамы бұ 

дүниенің адамы болып тұрғанда кешу 

айтуға ұмтылады. Мұның кең тараған 

түріне 1сет пен Кемпірбайдың айтысын 

жатқызуға болады. 1рине, бұл айтыс та 

емес, к�ңіл сұрау да емес, бұл – кешу сұрау. 

К�ңіл сұрау мен к�ңіл айту да мағыналас 

с�здер емес. К�ңіл сұрау сырқаттың хәлі 

әлсірей бастағанда басталады. К�ңіл сұрау 

сырқаттың әл-қуатын арттыруға, к�ңіл 

күйін к�теруге бағытталған. Сырқаттың 

к�ңілін сұрауға қандайда бір шектеу 

қойылмаған. Алайда к�ңіл сұраушының 

әңгіме-дүкенге жарамдылығы, әңгіме 

айтып сырқатты жетелей алатындығы 

ерекше бағаланған. Арыздасу мен кешу 

сұраудан кейін бой жазушының сәлем 

салуы болады. Kйткені арыздасу мен кешу 

айтысуға жер шалғайлығына, басқадай 

да себептерге байланысты келмей қалған 

ел жақсыларына дұғай сәлем жолдаған. 

 Шортанбай жыраудың Арқаға келіп 

қайтқаны белгілі. Денесі ауырлап, жер 

тартқанда жырау дұғай сәлем жолдаған. 

Сол дұғай сәлемдердің бірінде Кәрсен 

К�пбай мен Керней Нұрлан мырзаның да 

есімі аталады:

Дұғай сәлем айтайын,

К�пбай менен Нұрланға!

Харамды мал демесін,

Зәбір болар иманға.

Қазақтан пара алмасын,

Ұмытпай жүрсін Алласын.

Құдайдан қапы қалмасын,

Kлгенді менен барласын.

Б і з д е  қ о ш т а с у  д е г е н  ж о р а л ғ ы 

жоқ. Елдің айтып жүрген қоштасуы 

«бақұлдасу» деп аталады. Бақұлдасуды 

жоқтау айтылады. Ел тұтқаларының 

жоқтауын белгілі шайырлар шығарып 

беріп отырған. Арқаның атақты болысы 

Құлжанбек қайтыс болғанда атақты  деген 

бес шайыр жоқтауын жазған. Соның 

ішінде баласы 1беудің жоқтауы �ткен 

дейді. Арқада Берден деген дамолда �ткен. 

Сол кісі жиырма тоғыз жасында шешек-

тен қайтыс болыпты. Сондағы бәйбішесі 

Аққыздың айтқан жоқтауы:

– Қалың Түйте жосылып,

Қашты бәрі шұбырып.

Қызылтаудың баурында,

Т�рт баламды құшақтап

Қалдым жалғыз зар ұрып.

Кернейдің ұлы к�п еді,

Қалың біткен тоғайдай.

Бірінен себеп болмады,

Махамбетше, Ноғайдай.

Айым мен күнім тұтылды,

Алтын сақам ұтылды.

Қарарға к�зім сытылып,

Қармарға қолым қырқылды.

Айтып-айтпай не керек,

Тағдырдың бар ма шарасы.

Кемелге келген марқасқа,

Қырық жастың арасы.

Ежелден қыршын кететін,

Атасы мен бабасы.

Маңдайға берген сор-дағы,

Табылмай ауру дауасы.

Емдесе де неше жыл,

Келмеді дәрігер шамасы.

Асқар да тауым құлады,

К�зімнің жасы бұлады.

Жастай қалған т�рт бала,

Кімді сүйеу қылады?

Артында бәйбіше-тоқал қалып, олар-

дың қосамжарланып жоқтау айтаты-

ны болған. Ондай жоқтауды бәйбіше-

тоқал жоқтауы деген. Арқада бүлікшіл 

Тоқсантайдың Қапасы деген ақын �ткен. 

Атақты Мәди ақынды қамақтан боса-

тып аламын деп Қарқаралы түрмесін 

шаппақшы болған. Сол Қапас қайтыс 

болғанда бәйбіше-тоқал жоқтауы айты-

лыпты.

Шүйкенің  (бәйбіше) жоқтауы:

– Аузыма алдым Алланы-ай,

Отырмын бейбақ зарлап-ай.

Бізді кімге тастадың,

Ғайып боп кеткен, парман-ай.

Осынша халық жиналған,

Жұртым-ау, неткен той еді?..

Бізде жоқтауды әйел адам айтады 

 деген ұғым қалыптасқан. Шын мәнінде ер 

адамдар да жоқтау айтқан. Одан сыртқары 

балалары да жоқтау айтқан.

Ендігі жоралғы басу айту, кей жерлерде 

мұны «жұбату» дейді. Тағы да мыса лын  

келтірейік. Сол Бодыққа Кәрсен Шамыр-

хан  ақын басу айтады. Онысы мынау:

– Тесік етік білінеді су кешкенде,

Түлік басы білінеді ел к�шкенде.

Бала деген болжаусыз екіталай,

Бітер-бітпес бел шешкенде.

Батыр!

Буарсыз беліңді,

Қу жалғыз мерт болып

Бастап келдім елімді.

Жалғыздық Тәңіріде

Пендесі болмас жалғыз.

Алланың не берері, бермесі,

Екі дүниеде де болжаусыз!

Ал к�ңіл айту белгілі бір топтың, бол-

маса елдің атынан айтылады.

Айтып отырған Бодық батыр қайтыс 

болғанда сегіз ата Кәрсенді бастап К�пбай, 

үш ата Қоныштағайды бастап Дүйсенбай 

би келеді. Осы тұста аталасы Балта Бәкі 

шешен де жетеді. Сондағы шешеннің 

Бәшекең бастаған топқа айтқан к�ңіл 

айтуы:

Мұнар да мұнар аспанды,

Шерімен бұлт торлады.

1білеттің адасып,

Түйтеге кеп қонғаны.

Ауыздық тартқан Алаштың,

Ер к�ңілі борлады.

Бұйра жатқан Бошанды,

Шемен түсіп шорлады.

Келген жауды аудырған,

Ат босатпай кермеден.

Т�белеп келген т�рені,

Ерқараға теңгерген.

Хан Саржанды қаштырып,

Ер Науанды састырып

Келгенде �лім Батырға,

Хан Кенекем бермеген.

Kз дегені болмаса,

Kзге жанға к�нбеген.

Kзгеге соң ермеген

Бодық қайтып туар ма?

Қауіп-қатер бар жерге,

МӨЛТЕК СЫР

кеттім. Күн шыққанда күрсінгенім несі. Бірақ 

бұл шындық еді.

…1жем мен атамның екеуінің �сірген екі 

ұлының үлкені менің әкем болды. Ауылдағы 

к�зк�рген кісілердің айтуы бойынша, әжем 1нипа 

�те ажарлы бойжеткен болып �сіпті. Маңдайындағы 

тарыдай меңі талай жанның таңдайын қақтырған 

екен. Бұрымды қыздың ғұмыры ашаршылық 

уақытқа тап келгендіктен, �мір оны ерте есейткен. 

Анасы �зінен кейінгі т�рт бауырының болашағын 

ойлап, уыздай қызын, кемпірі о дүниелік болып 

кеткен ауқатты шалдың қолына қондырады. Жиыр-

ма жастың желкені к�терілгенде 1нипаның құдай 

қосқан «азаматы» �мірден озып, есік к�рсе де ері 

жоқ «жесір» атанады. Шалдың «жесіріне» к�з сала-

тын «к�лденең к�к аттылар» к�бейе бастаған кезде, 

Алматыдан Асқар ақсақалдың Т�кен деген ұлы да 

оқуын тамамдап келген екен.

Қала к�ріп, оқу оқып, оның үстіне анау-

мынау ауыл баласының табаны тие бермейтін 

Алатау баурайынан келген жігітке әу бастан-ақ 

ауыл қыздары ұнамаған. Бірде к�ктемнің «к�рісу» 

күнінде 1нипаны к�ріп қалғаны бар-тын.  Содан 

бері он ойланды, тоғыз толғанды. Ақыры екеуі 

шаңырақ к�тереді. 1нипаны «есік к�рген қыз» 

деп, келін ретінде қарамаған адуынды ене де 

ақыры ұлының таңдауына бой ұсынады. Бірақ 

�мір оған әлі де сынағын аямаған екен. 1нипа 

жылдар �тсе де ана болу бақытынан үміт үзбеді. 

К�зді ашып-жұмғанша отыз да ойланбай �тіп 

кетеді. Ерімен ақылдасқан келіншек Т�кеннің 

бауыры Сағаттан бір ұл, �з інісінен бір ұл алып, 

�з балаларындай бағып-қағып �сіріпті. Жылдар 

�те Ғабит пен Сәбит ержетіп, ананың мейірімін, 

әкенің пейілін оятады. Бірақ ес біле бастағанда 

Т�кеннің інісінен асырап алған Сәбит �зінің туған 

әке-шешесінің ошағына кетеді. Ел ішінде құпия 

жатқан ба? Бала болса да, жанына ауыр тиді ме 

екен, 1нипа мен Т�кен бұл баланың жолын б�гей 

алмайды. 1нипаның бар үміті, тірегі інісінен 

алған, бауырына басқан Ғабит еді. Ғабитті �мірге 

алып келген анасы тұла бойы тұңғышын �мір бойы 

аңсап �тіпті. 

Баланың құлдыраңдап жүгіргенін де, жыла-

ғанын да бақылап, екі емшегі иіп, сүті сорғалап 

тұрса да, қайын әпкесі 1нипаның табалдырығын 

аттауға батылы жетпеген. Бір құшырланып сүюді 

ана жүрегінің қалай аңсағанын сиқырлы с�збен де 

жеткізу мүмкін емес, сірә. Жә, Ғабит та ержетіп, 

шаңыраққа келін түсірді. Алла бермеген жалғызы, 

адамнан аманат етіп алған Ғабиттің келін алып 

келгенін к�рген Т�кен мен 1нипа қуаныштарын 

бүтін ауылмен б�ліседі. Ағынан жарылып ана 

болып, Т�кен әке болып бір тасып той жасаған 

екен. Сол Ғабиттің к�терген отауынан к�ктеп 

шыққан �зіміз. Екі қыз. «Жат жер үшін рас екен 

жаралғаным» деп, �з ұяма, арқасына таңып алып 

�сірген әжемнің құшағына жылына бір келіп 

мауқымды басамын. Т�кен атамызды ұзақ сапарға 

шығарып салғалы тым тұйық болып алған бұл 

кейуананың қайғысын �зімше түсінгендей бола-

мын. 1кем мен анам да ауылдың лебі мен желін 

жақтырмай, қалаға қоныс аударғалы қашан… 

«Адамның бір қызығы бала деген» дейтін 

Абайдың с�зі ақиқат. Бала кешегі келмеске кет-

кен естеліктеріңді тірілтеді. Құмда қалған сол 

бір ерке шақтардың елесін к�з алдыңа келтіреді. 

Бүгін бірінші рет «1жем бақытты болып к�рді ме 

екен?» деген сұрақ к�кейімнен кетпей қойды…  

Бұл ауылдағы осы шүйкедей қара кемпірдің 

қайғысын қабағы қалың дала мен құдіреті шексіз 

Хақ Тағала ғана білетіні анық. «Ғабошыма сәлем 

айтуды ұмытпа. Келсін де, тұқымы к�бейгір» 

деуші еді, кетерімде. Бұл жолы үндемеді. «Т�кен 

мені жары етіп алып келген үйдің шаңырағын 

күзетемін. Алла қинамай алса болды да» дейді 

жаулығының ұшымен жасаураған к�зін сүртіп. 

Бар айтқаны – осы. Ертеңгі күні кім күзетеді, әже, 

сенің шаңырағыңды?.. К�л бетіне сіркіреп �ткен 

жаңбырдың тамшысына ұқсап тағдырлар осылай 

да жоғалып кете береді екен-ау. «Иә… енді қашан 

келесің… ол кезде мен бармын ба, жоқпын ба?». 

«Қойшы, әже» деймін. 1жемде қандай күдік тұрса, 

менің де ішімде сол тұрары анық… Келген сайын 

осы бір ауыз с�збен кемсеңдеп тұрып шығарып 

салатын �зім үшін кемеңгер әжемді тағы да 

жалғыз тастап барамын-ау. Артыма бұрылғанымда 

әжеммен бірге алақандай ауыл да қабырғасы 

қайысып бара жатқандай к�рінді…

Динара М�ЛІК
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Сәукеле. ХХ ғ. басы. Бас киім жасалған материалда-
ры: мауыты, барқыт, шашақ, үкі, металл, құндыз тері, 

оқа, маржан, перуза. Биіктігі 47 см, милық шеңбері 46 
см, төбесі 20 см.

Тақия. Түркіменстан. Красноводск обл. ХХ ғ.2 жарт. 
Пүліш, мақта мата, металл, алқа, үкі. Биік. 13 см, 

милық шеңб. 50 см.

Көйлек ХІХ ғ. ортасы. Жібек, шашақ, атлас. Кесте. 
Жалпы ұз. 135 см, жеңі 67 см, кеуделігі 56 см, етегінің 

шалғайы 424 см, екі иіннің аралығы 56 см. 

МҰРАЖАЙ: ЖАДЫНЫҢ ЖАҢҒЫРУЫ

ҰЛТ МӘДЕНИЕТІНІҢ 
қазыналы ошағы

Зерделі жастар – Зеренде

Қазақтың ұлттық этнография залы, 

ондағы мәдениетімізге қатысты экс-

понаттар, әсіресе ұлттық киім үлгілері 

келушілердің қызығушылығын туды-

рып жатады. Мәселен, музейдің қазақ 

ұлттық киім коллекциясының жинағы 

4000-нан аса бірлікті құрайды, олардың 

хронологиялық қолданылу аясы XIX 

ғасырдың соңынан бастап XX ғасырдың 

басына дейінгі кезеңді қамтиды. Бұл 

коллекцияда ұлттық киім адамның жас 

ерекшелігіне байланысты этникалық, 

әлеуметтік сан алуандығымен берілген. 

Бізді қуантатыны – соңғы кезде 

жастар мен жас�спірімдердің халық 

дәстүрлеріне к�ңіл б�ліп, қызығу-

шы лығының артуы. Олар �з �ткенін, 

ғасырлық дәстүрлерге қатыстылығын 

білуге құштарлық танытуда. Демек, 

бұл дәстүрді жаңғырту, оның ішінде 

ұлттық киім тігу мен киім кию мәдениеті 

қажеттілігінің туындағанын білдіреді. 

Алдыңғы кеңес дәуірі кезеңінде 

ұлты мыздың тұтастай бір буын �кіл-

дері жат идеологияның әсерінен дәс-

түрлі құндылықтар жүйесінен ажы-

рай жаздаған еді. Ал сәнді дәстүрлі 

ұлттық киім кию «артта қалғандықтың» 

белгісі саналатын. Қазір заман �згерді. 

Бүгінгі таңда, ұлттық мәдениет қайта 

жаңғырып, оның бірегейлігін ұғынған 

кезде, ұлттық киімге, оның таңғажайып 

және қайталанбас ою-�рнектеріне деген 

к�зқарас, сана-сезім жаңғырып келеді. 

Ал жоғарыда айтылғандай, ұлттық 

киімнің күллі байлығын насихаттауға 

қазақстандық музейлер �з үлесін 

қосуда. Kйткені бүгінде музей халықтың 

қолданбалы �нерімен ғана емес, дәс түрлі 

дүниетанымымен тығыз байланысты 

ұлттық киімнің түрлі үлгілері сақталған 

жалғыз орын десек те болады. Зерттеулер 

к�рсетіп отырғандай, бұрын дәстүрлі 

киім адамның қоғам мен мәдениеттегі 

т.б. тақырыптық экскурсиялар мен 

сабақтар барысында келушілер қазақ 

шеберлері мен ісмер тігіншілерінің 

қолынан шыққан бірегей к�зтартар экс-

понаттар – керемет зергерлік бұйымдар, 

ер және әйел адамдардың киімдері мен 

бас киімдерінің әр алуан үлгілері туралы 

жан-жақты ақпарат ала алады. 

Ұлттық киімдердің үлгілерінің 

сипат тамасына қысқаша тоқта лып 

�телік. Мәселен, әйел бас киімде рінің 

ішінде «сәукеле» айрықша ма те риал-

дық құндылыққа жататыны белгілі. ҚР 

ОММ экспозициясына бірнеше сәукеле 

қойылған. «Сәукеле» – ұзатылған қыз 

киетін, аса бағалы, шошақ, биік т�белі 

ғұрыптық бас киім. Жоралық міндетті 

де атқаратын «сәукеле» туралы оның 

б�ліктерінің маңызды ерекшеліктерін 

аңғаруға болады: күрделі пішім, ою-

�рнек, әшекейлер біздің ұлттық бас 

к и і м д е р  ж � н і н д е г і  т ү с і н і г і м і з д і 

толықтыра түседі. Сонымен қатар экс-

курсия барысында әрбір киім-кешектің 

тігілуі, қолданған матасы, әшекейлері 

– түрлі тастар мен күміс құймалар, 

ою-�рнектері, т.б. туралы мол ақпарат 

беріледі. Демек, киім арқылы келу-

ші лердің с�здік қорын байытуға, �з 

 мә дениетіне деген қызығушылығы мен 

мақтаныш сезімін арттыруға да болады.

М у з е й д і ң  о с ы  ж ә н е  б а с қ а  д а 

экспозициялық материалдарын ғылыми 

тұрғыда зерттеу мекеменің мәдени-

білім беру жұмысында да кеңінен 

қолданылады. Соның ішінде, балаларға 

арналған біліми бағдарламалар ая-

сында аталмыш киім үлгілері кеңінен 

насихатталып, музейлік сабақтар, 

дәрістер, шеберлік сыныптар арқылы 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік орталық музейінде Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» бағдарламасы аясында көптеген 
жұмыс атқарылуда. Солардың бірі – бай мәдени мұрамыз зерттеліп, зерделеніп, 
нәтижесінде ғылыми еңбектер мен энциклопедиялар жарық көрді. Жылдан-
жылға музейлік педагогика ісінің де мазмұны байып, қанатын кеңге жаюда. 
Музей мамандары әртүрлі тақырыптарда экскурсия, дәріс, музейлік сабақтар 
жүргізіп, көне тарихымыз бен рухани мәдениетімізді насихаттауда көп еңбек 
сіңіруде. 

Елімізде «Зерен – 2019» атты жастарға арналған 
республикалық танымдық жазғы лагерь ашылды. 
Аталған іс-шара ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігінің бастамасымен «Жастар жылы» аясын-
да ұйымдастырылып отыр. 
Жазғы лагерь ҚР Ақпарат және қоғамдық даму 
министрлігі Жастар және отбасы ісі комитетінің 
төрағасы Мадияр Қожахметтің жетекшілігімен сал-
танатты түрде өз жұмысын бастады. Сонымен қатар 
шараға Ақмола облысы әкімінің орынбасары Айна 
Мүсірәлімова мен Зеренді ауданының әкімі Берікжан 
Әбутәлiпов қатысты. 

(Басы 1-бетте)

Бұрқан тауы мен Түрген �зенінің 

Қашама тұсындағы арақашықтығы 

бар-жоғы екі-үш шақырымнан аспай-

ды. Бұрқаннан қашқан Темір шыңның 

(Темеженнің) Түрген тоғай дан басқа 

қ а ш ы п  т ы ғ ы л а т ы н  ж е р і  д е  ж о қ . 

«Шыңғыс қағанның құ зауы рындағы» 

Түрген тауының осы Түрген тоғайға 

тікелей қатысты екеніне еш күмән 

келтіруге болмайды.

Біріншіден, Түрген атты тау сол ат-

тас �зеннің бойында ғана аталуы тійіс. 

Себебі жеке тұрған тауға Түрген аты 

берілмейді, �йткені «тез», «жылдам» 

деген с�з тек �зенге қатысты айтылады, 

тауға, басқа да жеке орынға қатысты 

айтылмайды. Демек, Үсек �зені бұрын 

түгелдей Түрген �зені деп аталған, ал 

оның екі жағында �скен орман-тоғай 

Түргентоғай, ал тау Түрген тауы деп 

аталған. Шыңғыс хан Түрген тоғайға 

қарай қашқандағы тау, шамамен, кәзіргі 

Жуант�бе маңайы болу керек. Ол – 

Үлкен Үсек пен Кіші Үсек қосылатын 

тұстың шығыс жақ беті. Шыңғыс хан 

бұл тоғайға тоғыз күн тығылып, ақыры 

Енді XVIII ғасырға келейік. 1723 

жылдың к�кек айында қал мақтар 

қазақ жеріне тұтқыйыл басып кіріп, 

елді «Ақтабан шұбырында, Алқак�л 

сұлама» атанған қасіретті зобалаңға 

ұшыратты. Ол соғыс ресмій тұрғыда 

отыз бес жылға созылды. Ордабасыда 

үш бійдің ұйғарымымен халықтың ұлт-

азаттық соғысын 1білқайыр 1726 жылы 

басқарып, 1758 жылы Абылай  қолы оны 

Шығыс Түркістанда айақтады. Алайда 

Жетісудың шығысындағы қалмақтар 

басып алған қазақ жерінен �з еркімен 

кете қойған жоқ. 1730 жылы туған 

Ырайымбек батыр Түке баласы, он бес 

жасынан бастап Жетісудың шығысын 

қалмақтардан азат ету соғысын жүргізді. 

Түргеннен (Іленің сол жағалауындағы 

Түрген)  Сүмбеге,  Алтынемелден 

Қорғасқа дейінгі аралықты қанды 

к�йлек серіктерімен бірге қалмақтан 

азат етті.

Шапырашты Наурызбай батыр 

1745 жылы к�ктемде Хангелді батыр-

ды бас етіп, Қарқара �ңірін басып 

алған қалмақтарға қарсы ұрыс салды. 

Жеңіске жеткен қазақтардың қолымен 

бірге Хангелді батыр Іленің оң жақ 

жағалауына аттанып бара жатқанда, 

а р т ы н а н  о н  б е с  ж а с а р  н е м е р е с і 

 Ырайымбек қуып жетеді. «Он беске 

толғанда �зіммен бірге жорыққа алып 

кетем дегенің қайда?» дейді атасына. 

Сонда атасы Хангелді батыр: «Балам, 

біз жаудың әскерін жеңгенмен, сай-

саланы, ой мен қырды мекендеп алған 

қалың қалмақты туған жерімізден қуып 

шыққан жоқпыз. Менімен бірге сен 

де кетсең, ел-жұртыңды қалмақтар-

дан кім тазартады?» десе керек. Сол 

с�з к�кейіне қона кеткен Ырайым-

бек �з жақтастарын жыйнап, қалмақ-

тарға қарсы жыйырма бес жыл бойы 

соғысады.

Ырайымбек батырдың �мірі мен 

қалмақтарға қарсы шайқасын алғаш 

з е р т т е п  ж ы й н а қ т а ғ а н  Қ а б ы л б е к 

 Сауранбаев деген кісі ырайымбектану 

ілімінің негізін салды. Сол кісі отыз 

бес жыл жыйнаған аңыз бен деректерін 

«Райымбек батырдың шайқастары» 

 деген атпен жазып қалдырған. О кісі 

1899 жылы туған. Сол жазбасында 

Қабылбек ақсақал былай дейді: «Атақты 

Ж ә р к е н т ,  К � к т а л д а ғ ы  қ о р ғ а н д а 

торауыттың ханы бар. Кешегі Қоң 

тәнінің («қоң тайшы» дегені – Б. Н.) 

ескі қазынасы, соғыс құралдары бар, со-

нан қалған жауынгерлік әдіс бар. Жауға 

қарсы жұмсайтын сыйқыршылары да 

бар деп айтылады... Бұл бас �нерпаз, 

Мықты хан деп санайды...».

Осы қамалды алу үшін Ырайымбек  

күш жыйып дайындалады.  «Т� ре  хан ның  

жауынгерлері... Үсектің жазығынан 

түсуді мақұлдап, тау ба сын  дағы Орта 

таудағылары бірігіп, Үсек бойына түсіп, 

бас қосты» дейді.

 «Т�реханның жауынгерлерінің к�бі 

қашып кетті. Іле бойындағы Қорғасқа 

дейін барды» дейді. «Бұл қорғанды алу-

да қазақ жауынгер лерінен де к�п адам 

шығын болған. Батырлардан к�п батыр 

жаралы болған. Ырайымбек  батыр, 

Бақый батыр, Едес батыр, Тілеулі батыр,  

сол сыйақты батырлар жаралы болған» 

деп жазады Қабылбек ақсақал.

Сол үшін Т�реханға Ырайымбек  

қатты кектенеді. «Қалайда болмасын, 

Т�рехан ханның басын алмай бұл 

соғысты тоқтатуға болмайды. Мына қаза 

тапқан батырлардың қанын  сонымен 

қайтармай, жүрек орнында болмайды» 

дейді Ырайымбек.  Бірақ қазақ пен 

қалмақ келісімге келіп, қазаққа Қорғас 

�зенінің батысы, шығысы қалмаққа 

қарайтын болды. «Ұлы жүз жерге орна-

ласуды бұрынғы �здерінің б�лісі бойын-

ша орналасты. Сонымен  әрбір батырлар 

�з жеріне қайтты. Қорғасқа жақын 

Сатай батырдың бас тауымен �ріс алды» 

делінген Қабылбек Сауранбаевтың жаз-

басында. Аралбай, Б�лек батырлар  да �з 

қоныстарын белгіледі. Ырайымбектің 

бұл жеңісі – «Ақтабан шұбырындының» 

ақырғы соғысы. Бұдан кейін қазақ 

жеріне қалмақтар ешқашан шабуыл 

жасай алған жоқ. Бірақ Ырайымбектің 

�зі бұл соғыстан қатты жараланып, 

ақырында оны майдан дас  серіг і 

Бақый батыр үйге к�теріп кіргізіп, 

үйден к�теріп шығаратын жағдайға 

ұшырайды. Соған қарағанда, Ырайым-

бектің осы улы жебе ден жаралануы 

ажалына себеп болған сыйақты.

Түргенкентті кім салған деген сұрақ 

к�кейде тұрады. Қазақтан қорыққан 

қал мақ па, қалмақтан сақтанған қазақ 

па? Оны кесіп айту �те қыйын, �йткені 

оны анықтап айтқан дерек жоқ. Алайда 

Лагерьдің мақсаты – жастарға Қазақстанның барлық 

�ңірінде нақты іске асатын, орнықты, әлеуметтік 

бағыттағы бизнес жобаларды жүзеге асыруды үйрету. 

Мұнда жастардың �зін-�зі дамытуына мүмкіндік жаса-

лады, соның ішінде ауыл жастарының экономикалық 

және әлеуметтік сатыларға қол жеткізуіне мән беріледі. 

– Бүгін біз еліміздің ең к�рікті жерінде к�птен 

күткен  «Зерен – 2019» жобасын бірге бастау үшін 

жиналдық. Сіздерді қызықты оқу үдерісіне толы күндер, 

ең бастысы – �з болашақтарыңызға қарай қадам жасау 

мүмкіндігі күтіп тұр. Лагерьде сіздерге жол к�рсетіп, 

қай бағытта әрекет ету керек екеніне жол сілтейтін 

тәлімгерлермен, бизнес-спикерлермен емін-еркін ара-

ласа алуларыңыз үшін барлық жағдай жасалған. Сәттілік 

тілеймін!, – деді Мадияр Қожахмет. 

«түрген» де, «кент» те қазақ с�зі екенін 

ескерсек, аты қазақ ша қойылған қорған 

қазақтар салған қорған болуы заңды 

сыйақты. 1йткенмен, кім салса да, бұл 

қала бабаларымыздың қаны т�гілген 

жер екені  даусыз.  Халқымыздың 

азаттық күресінің қасійетті орны.

Қабылбек Сауранбаевтың жазба-

сына қарағанда, Ырайымбек азаттық 

соғысын 25 жыл бойы жүргізген. 

Соғысты бастаған жылы – 1745. Оған 

25 жылды қоссақ, 1770 болады. Сонда, 

шамамен, Түргенкент қорғанындағы 

шайқас сол жылы болған.

«Ақтабан шұбырындының» біржола 

айақталуы да сол 1770 жыл  деп 

білеміз. 1856 жылы Шоқан Уәлиханов 

Құлжаға барар сапарында Үйгентас 

а р қ ы л ы  � т і п ,  Б ұ р қ а н ғ а  к е л г е н . 

Бұрқантаудың шүйгінінде тоқтап, сол 

арада түйелерінен айырылып қалған. 

Соны осы Түргенкент маңайынан 

 табады. Сол жазбасында Үсек �зенінің 

Түргентоғайдан т�менгі жағы әлі күнге 

дейін Түрген деп аталатынын да жаза-

ды. Демек, бұрын Үсек �зені түгелдей 

Түрген атанған деп ойлаймыз.Осы 

 тарыйхый орынды кәзіргі күні Сар�зек 

– Қорғас тасжолы қақ б�ліп �тіп жатыр. 

Түргенкенттің қорғаны жолдың екі жақ 

бетінде де к�рініп жатыр. Жақында 

Амантай Раев атты ініміз осы тарыйхый 

орынға ескерткіш тақта орнатыпты. 

Онда мынандай жазу бар:

« Т ү р г е н к е н т  о р н ы .  « А қ т а б а н 

шұбырынды» зобалаңының ақырғы 

шайқасы �ткен жер. XVIII ғасырдың 

е к і н ш і  ж а р т ы с ы н д а  Ы р а й ы м б е к 

батырдың қолы қалмақтарды осы ара-

дан Қорғас асырып қуып тастайды. Ол 

шайқасқа Аралбай, Сатай, Б�лек батыр 

бабаларымыз қатысқан. Ырайымбектің 

�зі  уланған жебеден жараланады. 

Түргенкент туралы 1856 жылы Құлжа 

сапарында Шоқан Уәлиханов та жазып 

кеткен. Тарыйхый орынға тағзым!». Ел 

азаматтары осы уақытқа дейін ескермей 

келген тарыйхый орынға ескерткіш 

белгі орнатқан Амантай ініме қатты 

рыйзамын. Халық атынан с�йлеуге 

қақым жоқ шығар, �з атымнан мың 

алғыс айтып, басымды ійемін!

Болашақ ұрпақ бұдан былай осы 

арадан бас ійіп �тер деп ойлаймын. 

Түргенкент пен Түргентоғайдың тарый-

хы Орбұлақ тарыйхына ұласады. Бұл ара 

– Есім хан мен Салқам  Жәң гірдің де ел 

қорғап соғысқан жері. Ол туралы  «Ата 

жау» атты тарыйхый хыйкайа жазып  

біттім. Ата-бабасын, туған жерін сыйлай 

білген Амантай інімнің үлгісі �згелерді 

де ойлантса ійгі!

РЕДАКЦИЯДАН: 
Мақалада автордың тілдік-
стилистикалық ерекшеліктері 
өзгеріссіз берілді.

ТҮРГЕНКЕНТ –
ТАРЫЙХЫЙ ОРЫН

Тәйжігіттер оны ұстап алады. Ұстап 

алады да, Kнән �зенінің жайылма-

сына байлап қойған жерінен қашып 

шығып, Бүркей – Ірге деген жерде 

отырған �з үйіне барады. Ал Бүркей-Ірге 

дегеннің мағынасы Ық-Ірге екеніне еш 

дау жоқ. Ол ара – кәзіргі Қостал мен Бас 

Қайшының арасындағы Іргетау. Сол 

Іргетауда отырғанда, Б�ртені меркіттер 

тартып әкетеді де, Барк�рнеу арқылы 

Шыңғыс хан Бұрқанға қашып тығы лып, 

қуғыннан құтылып кетеді.  Бар к�р неуді 

ол кезде К�ренлік деп атапты. К�ренлік 

деген к�рнекі деген мағына береді, ол 

тау солай аталуына сайма-сай тау. 

Түргенкент жайында ол кездің жаз-

басында ешбір дерек айтылмайды. 

Шыңғыс хан жайында жазылған 

тағы бір кітәп «Алтын тобчи» деп ата-

лады. Оны да түріктерден алыстатуға 

тырысып, Лабсан Данзан деген біреу 

жазған деседі. Оны мойындамайтын 

ғалымдар да бар. Қаншама айтпауға 

тырысқанмен «Алтын тобчи» деген 

с�здің мәні «Алтын топтама» болса, 

ол қалайша түрік тілінен алыс бола 

алады? Демек, ол кітәп – Шыңғыс 

хан жайында айтылған әңгімелер мен 

шежірелердің алтынға барабар топ-

тамасы (жыйынтығы) деген с�з. Сол 

кітәптің жазуынша, Түрген тоғайда 

Дулат батырдың қолы мен Шыңғыс хан 

ұрпағының қолы соғысында, дулаттар 

жеңіліс табады. Ал дулаттар ешқашан 

моңғол жеріндегі Түргенге барған да 

емес, ондай жер Моңғолияда болған 

да емес. Kстіп, бір деректі бір дерек 

анықтай түседі.

Ж а л а й ы р  М ұ қ а л ы  б а т ы р д ы ң 

немересі Антұн (Тілеуберді  Алтын  болуы 

керек дейді – Б.Н.) ата-бабасының жері 

Алмалыға келіп, сол қаланың Хайду 

атты басшысымен келісе алмай қалады. 

Ол Алмалы  қаласының орны кәзіргі 

Алмалы ауылының желкесінде, тау 

іргесінде болған, бұрынғы «Красный 

восток» совхозының сыйыр фермасы 

отырған еді.

Шыңғыс хан дәуірінде Жетісу 

жерінде аттары бір-біріне ұқсас үш 

қала болған:  біріншісі  – Шығыс 

Түркістандағы Алмалық, екіншісі – 

Ақ Бұрқандағы Алмалы, үшіншісі – 

Алматы.  Осы үш атау к�п жағдайда 

тарыйхшыларды ылғый шатастырады.

орнын «белгілеп» беретін. Мысалы, 

киіміне қарай адам туралы маңызды 

ақпарат  алуға  болатын:  мүлікт ік 

және отбасылық жағдайы, рулық 

қатыстылығы, шұғыл данатын ісі және 

т.б. Сонымен қатар киім адам денесімен 

ең тығыз байланысқа түсетін зат ретінде 

магия лық, қорғаушылық міндетті де 

атқаратын. Осы мақсатта киімді толық-

тыратын түрлі әшекейлер қолданылған. 

Сондай-ақ киім  әше кейлері этникалық 

қатыстылықты, адамның әлеуметтік 

мәртебесі мен жасын анықтауға арналған 

маңызды ақпарат та беретін еді.

Бүгінгі күні Қазақстан Республика-

сы Мемлекеттік орталық музей этно-

графиялық экспозициясына қойыл ған 

коллекцияның ішінде әйелдер киімі мен 

бас киімдері – камзол, к�йлек, сәукеле 

мен тақия және т.б. ерекше назар ауда-

рады. Қазақ киімінің коллекциясына 

арнал ған ғылыми-зерттеу жұмыстары 

нәтижесінде, олардың құрылымы, тігу 

әдістері, әшекейлері және басқа да 

ақпараттар жиналып, дәлелденген. 

Мәселен, музейдің 2009 жылы жарық 

к�рген «Қазақтың дәстүрлі киім-кешегі» 

(иллюстрацияланған ғылыми каталог)» 

(ғылыми редакторы және жоба жетекшісі 

Нұрсан 1лімбай) атты ғылыми басылы-

мында қазақтың дәстүрлі киімдерінің 

барлығына сипаттама берілген – бас 

киім (мұрақ, қалпақ, сәукеле, қасаба, 

б�рік, құлақшын, малақай, тымақ, 

күләпара, тақия, б�ртпе, кимешек), 

сырт киім (бешпент, камзол, шапан, 

шекпен, жала, ай, күпі, тон, ішік), бой 

киім (к�йлек, шалбар, белдемше), аяқ 

киім (етік, мәсі, кебіс) және т.б.

Сан ғасырлар бойы қалыптасқан 

киім үлгілері халқымыздың тарихи 

дамуы, к�шпенділер дәстүрі және 

мәдениетімен байланысты. Киім пішіні 

�те ыңғайлы, табиғаттың әр мерзіміне 

қолайлы етіп теріден, жүннен, матадан 

тігілетін болған. Музейдің мәдени-

білім және ғылыми-зерттеу жұмыстары 

аясында �ткізілетін «Қазақтардың 

дәстүрлі киімі», «Қазақтың зергерлік 

бұйымдары»,  «Қазақ әйелдерінің 

киімдері», «1ке к�рген оқ жонар, 

шеше к�рген тон пішер» атты және 

олардың шығармашылық қабілетін 

оятады. Сабақ аясында балалардың 

ойлау қабілетін арттыру мақсатында 

киім мен әшекей бұйымдардың �з 

дизайндарының суретін салу, қуыр шақ 

жасау, оларға дәстүрлі киім киіндіру, 

ши тоқу, жүн түту, жіп иіру, т.б. іс-

әрекеттер ұсынылады. Сол арқылы 

киім, әшекей бұйымдардың қазақша 

атауларын да еске түсіреді. Демек, 

музейлік сабақтар мен экскурсиялар 

қазақ мәдениетінің дәстүрлі заттарының 

к�птеген ұғымдары мен атауларын 

меңгеруге мүмкіндік беріп, балалардың 

тіл байлығын жетілдіреді. Яғни музей – 

т�л мәдениетімізді ғана емес, ана тілінің 

байлығын да үйрететін ақпараттық және 

білім беру орталықтарының бірі. 

Ұлттық құндылықтарды насихат-

тап, болашақ ұрпақтың бойына сіңіру 

жолында музей қызметкерлері алдағы 

уақытта да �з жұмысын жалғастыра 

бермек. 

Ғалия ТЕМІРТОН,
ҚР МОМ директорының ғылыми 
жұмыстар ж-ніндегі орынбасары

Бибіфатима БАҒД�УЛЕТОВА,
Экскурсия жүргізу б-лімінің 

жетекшісі 

БАСҚОСУ

Ұйымдастырушылардың деректеріне сүйенсек, 

 лагерьге қатысу мүмкіндігі 18 бен 29 жас аралығындағы 

Қазақстанның кез келген азаматына және ТМД-

ның әр елінен 5 қатысушыға берілген. Лагерь үш 

маусымға б�лінген. 1р маусымда 200 қатысушыдан 

болады.  «Зерен – 2019» лагерінде тұру және білім 

алу тегін. Бірінші ауы сым 3-11, екінші ауысым 

13-21, үшінші ауысым 23-31 шілде аралығында 

�теді. Барлық қатысушы �з идеясын жүзеге асы-

ру мүмкіндігіне қол жеткізеді  немесе лагерь 

тәлімгерлерінің жетекшілігімен жаңа жоба жасай 

алады. Негізгі бағыттар: азаматтық қоғамды дамыту, 

кәсіпкерлік дағдылары, жасыл экономика, креативті 

экономика және жаңа медиа салалары. Жобаның 

бірегейлігі – ашық диалог алаңы болатындығында, 

онда танымдық үдерістің барлық қатысушысы са-

рапшылармен бірге стартаптар жасайды, орындалған 

жұмыс қорытындысы бойынша �з бизнес-жобаларын 

таныстырады. Білікті сараптамалық қазылар алқасы 

қатысушылар жасаған жобаларды іріктейді. Үздік 30 

жоба қаржыландырылады, ал жалпы жүлде қоры – 15 

миллион теңге. Алматы облысынан келген қатысушы 

Ақбота Жарылқасынның айтуы бойынша, осындай 

ауқымды әрі маңызды жобаға қатысу шын мәнінде 

болашаққа берілген жолдама.

«Мен Алматы облысынан �з жобаммен келдім. 

Қазір оны жасап жатырмын және маған қазір тәжірибе 

мен «жарқ ете қалу үшін» нақты не істеу керек екенін 

білетін білікті маманның кеңесі жетпей тұр. Зеренге 

келген соң, �зіме тәлімгер таптым. Жеңіске жетіп, 

жобамды еліме  таныстыруды армандаймын және оған 

барлық мүмкіндігім бар деп ойлаймын. Жастарды 

қолдауға арналған «Зерен – 2019» тәрізді жобалар мем-

лекет тарапынан бізге к�рсетілген үлкен қамқорлық. 

Оның үстіне тегін қатысып, 9 күн бойы жемісті жұмыс 

істеуге мүмкіндік бар. Жастарды қорықпай байқауға 

қатысуға �тініш беруге шақырамын, біз сонда ғана  

�зімізді к�рсете аламыз» деді А.Жарылқасын. 

Бірінші ауысымның соңында 10 жеңімпаздың 

есімі аталады, олардың жобаларына қаржы б�лініп, 

іске асу мүмкіндігіне ие болады. Осы ауысымда �з 

ісінің нағыз майталманы саналатын сарапшылар 

қатысушылар алдында с�з с�йлеп, тәжірибесімен 

б�ліседі. Олардың арасында қоғам қайраткері 1лихан 

Байменов, танымал альпинист Мақсұт Жұмаев, 

«Қазақстан барысы» қазақ күресін дамыту қоры 

Қамқоршылық кеңесінің т�рағасы Арман Шораев, 

«Bilim Media Group» компаниясының негізін қалаушы 

және жетекшісі Рауан Кенжеханұлы, саясаттанушы 

Дос К�шім және т.б. бар. 

Нұрдәрі ҚҰБЫЛАЙХАНҚЫЗЫ
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ANA TILI

P.S.
Қазақ боксын өркендетуге сүбелі үлес қоссам деген асқақ арманы, биік мақсаты болған 
Бекзат Саттархановтың жолын ендігіде өзінен кейінгі ізбасарлары жалғайды деген сенім мол. 
Осының барлығы Бекзаттай бокс тарланының ғибраты мен өнегесі бәріміздің жүрегімізде, ой-
санамызда бейне бір жарық нұрдай шұғыла шашып тұра беретінін білдіреді. 

Бір нәрсе �зі жансыз, аяғы жоқ, 

Су менен ш�птен басқа қорегі жоқ, 

Ішін ашып қарасаң бір мезгілде, 

Тұрады жеген жемі жабағы боп.

(Шәйнек) 

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Оқуға салақтар – 

Тек кітап парақтар. 

Сабақта салақтар – 

Далада далақтар.

Т-рт мұз дәуірінің ең к-несі – гюнц-
небрасск дәуірі (басталуы – бұдан 1 
миллион жыл шамасы бұрын, аяқталуы 
– 600 мың жыл шамасы бұрынырақта), 
ол Батыс Еуропаның, Канаданың терри-
ториясын және АҚШ аумағының біраз 
б-лігін  жауып жатқан мұзарттары арқылы 
белгілі. 

Содан соң мұз шегініп, бірнеше жүз 

мың жыл бойы жылынғаннан кейін 

 Еуропа мен Солтүстік Америкада 

жаңадан мұз басу дәуірі басталды, ол рисскднепровск-илли-

нойск дәуірі деп аталды (шамамен, 200-100 мың жыл бұрын), 

бұл кезеңде Шығыс Еуропадағы мұзарттар солтүстік ендіктің 

48 градусына жетті. Жаңа жылу мұздың Еуразия мен Солтүстік 

Америка континенттері шеңберінен шегінуіне әкеп соқты, 

бірақ одан соң тағы бір ең соңғы мұз басу – вюрмск-висло-

валдай-висконсин дәуірі келді. Ол осы дан шамамен 75 мың 

жыл бұрын басталып, 10 мың жыл бұрын аяқталды. Соңғы 

мұз басудың орнына келген жылу біздің заманымызға дейінгі 

уақытты қамтиды. Ол солтүстік ендіктерде, әсіресе викингтер 

дәуірі дейтін кезеңде (�ткен мың жылдықтың аяғы – үстіміздегі 

мың жылдықтың басы) шегіне жетті, бұл уақытта Скандинави-

ядан шыққан викингтер Солтүстік Атлантиканың мұздан ада 

сулары арқылы Исландияға, Оңтүстік Гренландияға, тіпті 

Солтүстік Америкадағы Лабрадор мен Ньюфаундлендке жетіп, 

сол жерлерді мекен ете бастады. Алайда ХІІ ғасырда жылу 

тоқтай бастағанының алғашқы белгілері білінді және ХV-ХVІІ 

ғасырларда кіші мұз басу, яғни кіші мұз дәуірі басталды, бұл 

жылдары бүкіл Гренландияны қайыра мұз құрсаулап, Альпі 

мұзарттары Орталық Еуропа алқаптарына қарай жылжыды, 

с�йтіп, Еуропаның барлық қоңыржай белдеуін �те қатал қыс 

жайлады. Қайыра жылу ХІХ ғасырдың аяғында басталып, 

біздің ғасырымызға жалғасты, бірақ ол 40-жылдары тоқтады 

да, одан соң, 60-жылдары суыққа қайта ұласты. 

Денесінің ұзындығы 0,5 миллиметрден 
аспайтын, икемсіз қысқа 4 жұп аяғы бар, 
денесін сауыт сияқты етіп, қабыршықтар 
қаптаған жәндікті «тихоходка» деп атай-
ды. Тихоходкаларда буын аяқтылардың 
да, құрттардың да нышаны бар.

Тихоходкаларда мүлдем қан айна-

лу системасы болмайды. Олар таяз су 

түбіндегі мүкте тіршілік етеді. Бұл – �те 

т�зімді жәндік. Минус 190 градус суықта 

15 минут ұстап, соңынан кенет 150 градус 

ыстық ортаға қойғанда тихоходкалар температураның кенет 

құбылуына т�зіп, 340 градус аралығындағы температураның 

ауытқуында да тіршілігін жоймаған. Италия ғалымы Францеччи  

1828 жылғы кептірілген мүкті 1948 жылы ылғалдандырғанда, 

осы 120 жыл жатқан мүк ішінен тірі тихоходка к�рген.

Бұл – неткен «жаны сірі» жәндік! Тихоходкалар кеп-

кен қалпында оттегінің болу, болмауын елемейді, қолайлы 

жағдайға кез болса, қайтадан тіршілік етіп кетеді. Міне, 

сондықтан да ғалымдар оны зерттеп, тіршілік қасиетін 

анықтауда. Ол космос зерттеушілерінің де к�ңілін аударуда.  

Некелесу дәстүрі дүниежүзінде еш 
жерде Үндістандағыдай күрделі емес. 
Бұған бір ғана дәлел. Кімде-кім біреумен 
некелесуге тура келсе, онда касталық 
эндогамиялық принциптерін (тек -з 
 кастасын серік іздеу міндеті) есте ұстауы 
керек. 

Сонымен бірге ру экзогамиясын 

да (туыстастар арасында некелесуге 

тыйым салу) білу керек. Бұл брамин-

дерден ру жайлы күрделі есеп жүргізуді 

талап ететін шын мәніндегі нағыз �нер. 1сіресе, эндо және 

экзогамиялардың нұсқаулары бойынша бірсыпыра ес керт-

пелері мен жергілікті салттарды еске алғанда мәселе тым 

қиындап кетеді. 

Үндістанда әр уақытта екі жастың үйленуі сол жастар 

ата-аналарының күш салуының жемісі болып келеді. 

Болашақ жұбайлар бірін-бірі білмейді, алғаш тек некелесу 

салтанатында ғана кездеседі, қалыңдықтың беті міндетті 

түрде бүркеулі болады, жігіт тек ойын-сауық жүріп жатқан 

кезде ғана қызға қарауы мүмкін, ал таңертең зайыбының 

қандай екені оның тіпті ойында да қалмайды. Осыған орай 

қалыңдықты  «ауыстырып» алу оқиғасы да кездесіп қалады. 

Қалай болғанда да бұл – үнді фильмдері мен халық әндерінің 

сүйікті тақырыбы болып келеді. 

Мұз дәуірі

Ғарыштық жәндік

Естімеген елде көп 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Табиғат сыры 

Жәндіктер әлемі

Некелесу дәстүрі

Саттархановтың бейнесін сомдау �зі үшін 

мәртебе екенін айтады.  «Хабар» телеар-

насына берген сұхбатында спортшының 

�мірімен бала кезінен бастап таныс 

б о л ғ а н ы н ,  Б е к з а т т ы  ж а с т а й ы н а н 

үлгі тұтқанын тілге тиек етіпті. Оның 

бойындағы қасиеттері мен мінез жағынан 

да ұқсастықтарының арқасында р�лді 

сомдау онша қиын болмады дейді актер. 

Қазақ боксы әлемінің аспанында 

құйрықты жұлдыздай ағып �ткен, бірақ 

соңынан к�п �неге мен тағы лым қалдыра 

білген Бекзат Саттарханов  халық жүрегінен 

мәңгілікке орын алған тұлғаға айнал-

ды.  Бекзат бокс үшін жарал ғандай әсер 

қалдыратын. Рингтегі қимыл-қозғалыстары, 

�зін-�зі ұстауы, соққы  жасауы, даралығы, 

Жуырда Елордада халқымыздың даңқты боксшысы, Сидней Олимпиада сының 
чемпионы Бекзат Саттархановтың спорттық ғұмырынан сыр шертетін «Бекзат» 
көркем фильмінің жабық көрсетілімі өтті. Аталған шараға Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Дәурен Абаев, ҚР Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және 
дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы, бокстан Лондон Олимпиадасының 
чемпионы  Серік Сәпиев қатысты.  Сонымен қатар фильмді тамашалауға Түркістаннан 
Бекзат Саттархановтың ата-анасы да арнайы келді. 

Фильмнің сюжеттік желісінде Бекзат 

Саттарханов �мірінің үш кезеңі қамтыл-

ған. Балалық шағы, бозбала кезеңі және 

�мірінің соңғы сәті. 1990 жылдар дың 

басындағы қиын-қыстау заманға тап 

келген Бекзаттың балалығы к�п қиын-

дықтармен �тіп, Түркістан қаласын-

дағы теміржолды бойлай орналасқан 

шағын ауылдың қарапайым тіршілігі бала 

Бекзаттың к�зімен бейнеленеді. 

Т у ы н д ы н ы ң  м а з м ұ н ы  ж а й ы н -

да  қыс қаша айтар болсақ, бірде ата-

анасы Бекзатты күреске қатыссын деп 

бапкерге апарады. Онда Бекзат �зінің 

сергектігімен к�зге түседі. Дегенмен, 

күреске қатысқан баланың бойы �спей 

қалады деген түсінік пен оны боксқа ау-

ыстырады. Бапкерімен танысқан күннен 

бастап, бұл спорт түріне ерекше ма-

хаббаты ашылады. Күн сайын ерінбей 

жаттығып, алғаш рет Түркістанда �ткен 

сайыста жарқырап к�рінеді. Бозбала 

шағында Германияда �ткен турнирде 

топ жарып, бапкерлер Олимпиадаға 

даярлау жаттығуларына қабылдайды. 

1999 жылы Ташкентте �ткен бүкіл Азия 

біріншілігінде күміс жүлдеге ие болып, 

Олимпиада ойындарына жолдама алады. 

Сарапшылардың айтуынша, қаладағы 

негізгі зиянды қалдықтар жылжымалы 

қайнарк�здерден, яғни авток�ліктерден 

б�лінеді екен. Оның м�лшері, деректер-

ге қарағанда 80 мың тоннаны, яғни ауа 

бассейніндегі бүкіл зиянды қалдықтардың 

65 пайызын құрайды. Екінші орында к�мір 

жағатын жылу орталықтары, халықаралық 

әуежай, �неркәсіп кәсіпорындары тұр. 

Үшінші орында – жеке тұрғын үйлер. 

Қаладағы ауаны басты ластаушы – авто-

транспортқа келсек, бүгінге дейін  Алматыда 

бас-аяғы бес жүз мың авток�лік тіркеуге 

алыныпты. Оған жыл сайын сырттан келетін 

250 мың к�лікті қоссаңыз, мәселенің ақ-

қарасы бұрынғыдан да айқындала түспек.

Қала басшылығы шаһардағы авток�лік-

тердің бір б�лігін газбен жүруге ыңғайлауға 

ниеттеніп отыр. Ниет жүзеге асса, ауаның 

50 пайызының тазаруы �з алдына, қыруар 

 жанармай үнемделмек.  Ең алдымен, 

қоғамдық к�ліктерді газға к�шіру межелену-

де. Қазірдің �зінде автобустың 90 пайызы газ-

бен жүреді. Ендігі мәселе – жеке к�ліктерді 

газға ауыстыру.  1лбетте, жаңалыққа қырын 

қарайтын, консервативті ұстанымға бейім 

тұратыны мыз �тірік емес. Кейбіреулер 

бұрынғысынша жанар-жағармай пайда-

лануды қалайды. Демек, газға к�шуді ын-

Айналаға қараңыз, таза болсын қалаңыз
ҚОРШАҒАН ОРТА

таландыру шаралары маңызды деген с�з. 

Сондықтан қала бас шы  лығы к�лігін газбен 

жүруге ауыстыруға ниеттілерге несие б�луді 

қарастыруда. Демек, кез келген адам к�лігін 

газға к�шіру үшін жеңілдетілген несие ала 

алады.  Ақиқатында, бұл жұмыстың құны 

онша қымбат емес. 80 мыңнан 300 мың теңге 

аралы ғында. Оның үстіне газбен жүретін 

к�ліктер автотұраққа тегін қойылады, яғни 

ол үшін т�лем алынбайды. Бұдан �зге де 

жеңілдіктер қарастырылуда.

Бүгінгі таңда жеке үйлерді де газбен жы-

лытуға к�шіру мәселесі �зекті болып отыр. 

Қаланы жылытатын, к�мірмен жағы-

латын ТЭЦ-тер түтіні әлі де будақтап 

тұр. Ендігі мәселе осыған байланысты. 

1лем бойынша к�мірді ең мол тұтынатын 

ел Қытай саналады. ТЭЦ-тері түтінін 

будақтатқан Алматыға қарап біз де бұл 

мәселеде «алдыңғы орындардың» біріненбіз 

бе деген ойға қаласың. Дегенмен, жеке 

үйлердің 99 пайызының газбен жылытуға 

к�шірілгенін айта кеткен ж�н. Ол да атап 

�тетін жайт.  

Қаланың ауасын ластап тұрған бір 

фактор есебінде Алатаудан соғатын 

желдің жолын б�геген биік ғимараттар 

алдымен ауызға ілінеді. 90-жылдары 

 жаппай құрылыс басталып, шаһарда биік 

ғимараттар тәртіпсіз, ережесіз салына 

 бастады. Ал соңғы бірер жылда 15 және 

одан да к�пқабатты үйлер саны молая түсті, 

басшылық әл-Фараби даңғы лынан жоғары 

қарай биік ғимараттар салуды құптамайды. 

Kкінішке қарай, бұған құлақ асып жатқан 

ешкім жоқ.  Бұл жерде әлемнің к�птеген 

�ркениетті шаһарларында бес қабаттан 

жоғары үй салуға тыйым салынғанын 

айта кетуге тиіспіз. Қала үшін басты ауа 

ластағыштың бірі – к�л-к�сір қоқыс. Қатты 

қоқыс қалдығын тасымалдау мәселесі 

Алматы үшін �те �зекті. Алматыда �ткен 

жылдың соңында жаңа қоқыс іріктейтін 

кешен іске қосылған. Бұған дейін де осын-

дай екі әрекеттің қолға алынып, нәтижесіз 

аяқталғанын жақсы білеміз.

Шенеуніктердің айтуынша, соңғы 

 ке  шеннің  арқасында  қоқыс тазалау 

мәселесі 100 пайыз шешілетін к�рінеді. 

Қатты қоқысты жер астында іріктеудің 

Жыл басында Алматыда «Бизнес пен 
геологиялық әртектілік» тақырыбы 
 бойын ша сарапшылардың пікірталасы 
өткені белгілі. Онда тек биологиялық 
әртектілік қана емес, экология 
мәселелеріне байланысты да біраз әңгіме 
болды. Шынында да, тақырып – өте өзекті. 
Басқаны қайдам, 3 миллионға жуық адам 
тұратын Алматыдағы экологиялық жағдай 
мен тазалықтың көңіл көншітпейтіні 
жасырын емес. Қаладағы газ бен зиянды 
қалдықтар мөлшері нормадағыдан асып 
түсіп жатады. Мұның себебі неде?

еуропалық тәсілі іске қосылып, сондай-ақ 

қоқыс  таситын машиналардың саны қала 

 бойынша бұрынғы 148-дің орнына 88-ге 

дейін қысқарады деген болжам бар. 

Жаңа жүйеге сәйкес, жиналған қо-

қыстың 10 пайызға жуығы қайта �ңделеді. 

Қоқыс құрамындағы қағаз бен пластиктің 

бес пайызы ғана �ңдеуге қолайлы екенін 

айта кеткен ж�н. Соған сәйкес �ңдеуге 

қолайсыз пластик сияқты заттарды 

қоқысқа тастамау мәселесі к�терілуде. 

Қоқыс �ңдеу �неркәсібіне келсек, ол мәсе-

леге қарапайым тұрғындардың бейжай 

қарай тыны аңғарылады. Тиісті мамандар 

осы тақырып бойынша бір мың тұрғынға 

сауалнама жүргізген. Олардың ішінде 100 

адамның 99-ы елімізде қоқыс �ңдейтін 

зауыттың барын білмейтін болып шықты. 

Ал Қазақстан бойынша қазірдің �зінде 

осындай 160 кәсіпорын бар. Елімізде қағаз 

қалдықтарын қайта �ңдеу мен айналысатын 

«Қазақстан қағазы» мен «Карина» атты екі 

ірі зауыт жұмыс істейді. Олар айына жеті 

мың тоннаға дейін қағаз �ңдейді. Тіпті 

елдегі қағаз қалдығы жетіспегендіктен, 

бір мың тонна қағаз қалдығын Ресейден 

сатып алады. Ал сонда бір ғана Алматының 

сансыз кең селерінде тау-т�бе боп үйіліп 

жатқан керексіз қағаз қалдығын қайда 

қоямыз?  

Үстіміздегі жылдың ақпанында ҚР 

 Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрі «Kңделмеген қағаз, картон және ірі 

қара мал терісін тасымалдауды жүйелеудің 

кейбір мәселелері» туралы бұйрыққа қол 

қойды. Соған сәйкес екі жыл бойы Қазақ-

станнан мұндай қоқыс қалдықтары сыртқа 

шығарылмайтын болды. Демек, қазақ 

үкіметі де бұған дейін жарамсыз болып кел-

ген тұрмыстық қалдықтарды кәдеге асыру 

ісін қолға ала бастады деген с�з.

 

Eмірзақ МҰҚАЙ

 Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ, 
«Ана тілі»

мінезі, намысы мен жігері – барлығы да 

бір арнада тоғысып, сондай жарасымды 

үйлесіп тұрушы еді. Бокстың тек қана екі 

қарсылас арасындағы майдан емес, шын 

мәнінде �нер екенін, �нер болғанда да 

әсемдігі �згеше, дегдарлығы б�лек �нер 

екенін туабітті талантымен дәлелдей білді. 

Жарқын азаматтың ғұмыры келте болғаны 

�кіндіреді. Мүмкін, Бекзаттың есімімен 

қазақ бокс дәуірінің жаңа бір кезеңі 

 басталар ма еді... Қалай болғанда да оның 

бойындағы тасқындап жатқан  таланты 

осындай тұжырым жасауымызға себеп. 

Енді оның әзиз есімі тарихқа  айналса да, 

осындай фильмдер арқылы насихаты 

жалғасын таба беруі керек. Бұл жас ұрпақ 

үшін қажет. 

2000 жылы Сиднейде тартысты ойындар 

�ткізіп, алтын медальға ие болады.

Түсірілім жұмыстары Түркістан, 

 Алматы және Ыстамбұл қалаларында 

�ткен. Басты р�лді жас актер Самат 

1зімқұлов ойнайды. Ол 2006-2007 жыл-

дары кикбокстан жастар арасында 

екі рет Қазақ стан чемпионы болған. 

 Сонымен қатар туындыға Ғалымбек 

Оспанов, Мұрат Жарыл қасынов, Майра 

Мақұлбекова, Дулыға Ақмолда, Қуаныш 

Мұқатай, Бақдаулет Шаймахан және 

басқа актерлер ат салысып, үлес қосты. 

Толық метрлі кар тина күзде еліміздің 

барлық кинотеатрларында к�рсетіледі 

деп жоспарланып отыр. Картинаның 

режиссері – Мұрат Бидосов, сценарий 

авторы – Сержан Закерұлы. 

Тұсаукесер шарасында боксшының 

әкесі Сейілхан Саттарханов: «20 жас 

ғұмырында қолынан келгенше еліне 

барлық күш-жігерін беріп кетті. Бекзатқа 

қандай марапат, қандай кино шығарса да 

артық болмас. Бекзатты жастардың ал-

дына үлгі етіп қойса, оның имандылығы, 

үлкенді сыйлауы, қазақылығы, бірбет-

тілігі, алға қойған мақсатын орындайтын 

мінезі қазіргі қазақ жастарына керек» деп, 

�з пікірін білдірді. 

Фильмнің басты р�лін сәтті орын-

дап шыққан Самат 1зімқұлов  Бекзат 
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«БЕКЗАТ»


