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Байқасаңыздар, осы кезге дейін 

Қоғамның әр Құрылтайы еліміздің 

әр �ңірінде �тіп келді. Бастапқы қос 

Құрылтайымыз Алматы қаласында 

�тсе, кейінгі Құрылтайларымыз Нұр-

Сұлтан, К�кшетау қалаларында болды. 

С�йтіп, кезекті басқосуымыз қасиетті 

Түркістан қаласында �тпекші. Бұл 

тегін емес. Мұның символдық та мәні 

бар. 

Түркістан қаласы – еліміздің ғана 

емес, жалпы түркі жұртшылығының 

қасиетті ордасы, киелі астанасы  

десек, артық айтқандық болмас. Бұл 

оқиға елімізде Елбасының бастама-

сымен латын жазуына к�шу шара-

сына да тура келіп отыр. Тұтас түркі 

жұртшылығының латын жазуының 

аясында бірігетін кезі де алыс бол-

мас. Егер әліпбиімізді бірегейлендіре 

алсақ, ғалымдардың есептеуінше, 

т ү р к і  х а л ы қ т а р ы н ы ң  б і р і н - б і р і 

түсінісу деңгейлері 30 пайыздан аса 

жақындамақ. Бұл үлкен күш, алып 

нарық. Ғылыми, мәдени тұрғыдан 

әлеуетімізді арттыратын, алапамызды 

асқақтататын ерекше құбылыс. Міне, 

Түркістан қаласын таңдауымыздың 

тағы бір мәні осында.

Екіншіден, қалай десек те, ширек 

ғасырлық уақытта елімізде қазақтың 

саны да �сті, сапасы да артты. Егер 

біз Қоғам құрған 1989 жылы қазақтың 

елдегі үлес салмағы 39 пайыз болса, 

бүгінде 70 пайыздан асып отырмыз. 

Мұны Дүниежүзі қазақтарының �ткен 

мәселелерін қамтыған. Енді соларға 

ретімен тоқталайын. 

Бірінші, Қоғам Жарғысына �з ге-

рістер мен толықтырулар енгізу жайы. 

Бұл мәселені тереңірек қарас-

тырғанда, Қоғамның қолданыстағы 

жарғысын жамап-жасқаудан г�рі, 

м ү л д е м  ж а ң а  Ж а р ғ ы  қ а б ы л д а у 

қажеттілікке айналғанын аңғардық. 

5 т к е н  ғ а с ы р д ы ң  т о қ с а н ы н ш ы 

жылдарының басында қабылданған 

Жарғыны �згертіп, толықтыру аздық 

ететін секілді. Сондықтан қазірше осы 

ескі Жарғы негізінде әрекет етіп, алдағы 

Құрылтайда к�пшілікпен кеңесе оты-

рып, жаңа Жарғы қабылдамақ болып 

шештік. 5йткені заман �згерді, заңдар 

толықты. Бұрынғы ережемен жүре беру 

дамуды қамтамасыз ете алмақ емес. 

Мемлекетіміздің этнодемографиялық 

құрамы да айтарлықтай �згеріске 

ұшырады. Сондай-ақ құндылықтарды 

қайта бағалау процесі қарқын алды, 

руханият саласында жаңа парадигма-

лар қалыптасты. Тиісінше, Қоғамның 

алда қабылданатын жаңа Жарғысы осы 

жағдаяттардың барлығын барынша 

толық ескергені ж�н. 

Екінші, шешімде қамтылған мем-

лекеттік органдардың, кез келген 

мен шік нысанындағы ұйымдардың 

бірінші басшыларына Тіл туралы 

з а ң  т а л а п т а р ы н ы ң  о р ы н д а л у ы-

на жауапкершікті күшейту шарала-

рын қолға алуды қоғамдық қадағалау  

жайына келетін болсақ, бұл мәселе 

Қоғам құрылған кезден бастап бір 

сәтке де тоқтамай, тұрақты жүргізіп 

к е л е  ж а т қ а н  і с і м і з .  Қ о ғ а м н ы ң 

т�ралқасы да, сол секілді жергілікті 

ұйымдары да қал-қадарынша осы істі 

атқарып келеді. 

(Жалғасы 4-бетте)

ТАМЫЗ КОНФЕРЕНЦИЯСЫ

Құрылтайында Елбасының �зі арнайы 

мәлімдеді. 

Үшіншіден, бұл Құрылтай ұлттық 

жаңғыру кезеңіне сай келіп отыр. 

5ткен жылы Елбасы «Рухани жаңғыру» 

бастамасын к�теріп, зор серпіліс 

әкелді. Біз осы кезге дейін елімізде 

қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту, 

мәртебесін қамтамасыз ету бойынша 

күш салып келсек, енді бұдан былайғы 

уақытта тіліміздің сапасын, оны  заман 

талабына сай дамытып, байытып, 

жетілдіріп отыру жайына к�бірек мән 

бермекпіз. 

Мұның барлығы да Қоғамымыздың 

уақыт ағымына сай жұмыс істеп келе 

жатуымен бірге, оның тұрақты к�теріп 

келе жатқан мәселелерінің де біртіндеп 

шешімін тауып отырғанын к�рсетеді. 

Сонымен, «Қазақ тілі» қоғамы» бес 

белестен �тіп, алтыншы асуға қадам 

басуда. Алдымызда атқарар іс мол. 

Оларға тоқталмас бұрын, мен алдымен 

Қоғамның К�кшетауда �ткен бесінші 

Құрылтайында алдымызға қандай 

міндеттер қойып едік, олар қалай 

шешімін тапты, сонымен қатар осы екі 

Құрылтай аралығында Қоғам нендей 

істер атқарды, к�пшілік алдында осы 

мәселеге есеп бере кетейін.

Қоғамның 5-Құрылтайы мынадай 

шешімдер қабылдаған еді. Ол үлкен 

екі б�ліктен тұратын. Біріншісі, жалпы 

еліміздегі тілдік ахуалдан туындайтын 

келелі мәселелерге арналса, екінші 

топ Қоғамның ішкі құрылымдық 

Ғылым 
ордасында

(Жалғасы 9-бетте)

1988 жылдың күзі. ҚазПИ-де проректорлықтан босағаннан кейін, 
кафедра меңгерушісі болып істеп жатқам. 1987 жылдың наурызында 
алпысқа толып, арнаулы жеке қаулымен «Халықтар достығы» орденін 
алдым. Өзіме тән қанағатшылдығыммен, осы тағдырыма да ризалық 
кейіппен «Алатау» шипажайына демалуға кеттім. Әлия екеуміз. Бір 
күні академияның Әдебиет және өнер институтының бір-екі жігіті 
келді. «Арнайы сізге келдік» деген соң, әңгімелестік. Горбачевтің демо-
кратиясы партияның кадрды сапырылыстыруына тыйым салған тұс. 
Әр жерде баламалы сайлаулар өткізіліп, басшыларын ұжымның өзі 
сайлау салты кіре бастаған. Қазақ университеті бұрынғы  
ректорын босатып, демократиялық жолмен Мейірхан Әбділдинді 
 ректор етіп сайлаған. Ендігі кезек Әдебиет және өнер институтына 
түсіпті. Бұрын мемлекеттік Баспа, полиграфия және кітап саудасы 
комитетінің төрағасы болған Шериаздан Елеукеновті ОК Әдебиет және 
өнер институтына Мүсілім Базарбаевтың орнына жіберіп еді. Ғылым 
кандидаты бұл орынға лайық емес деген сылтаумен оны босатуды 
ұйғарыпты. Баламалы сайлау өтпекші екен. Институттың бас көтерер 
жігіттері мен қыздары ақылдасып, «ОК бұл күнге шейін әркімді бір 
жіберіп, өктемдік жасап еді. Енді шын сайлау болса, өз қалағанымызды 
сайлап алайық» деп кеңесіпті. Талай адамның аттары аталыпты. Біреу 
менің де атымды атаса керек. Сонымен, өздері талқылап, «егер ол 
кісі келетін болса, соны қолдайық» деп, орталарынан маған екі өкіл 
жіберіпті. «Байқауға түсуге арыз беру керек» деді олар. Мен ойлан-
дым. «Жасың алпыстан асқанда бастықтық іздеп нең бар, жұмысыңды 
жазып, сабағыңды беріп, тыныштығыңды ойлап жатпаймысың» дейді 
бір ой. Екінші ой: «Қой, ұжымның ұсынысы болса, оны сыйла. Тәуекел. 
Қолынан іс келмейтін адамша партия одан бір, бұдан бір допша 
лақтырып еді, сайласа, мынаны да істеп көр.

Ең алдымен, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының осы жылдың аяғына таман 
өтетін 6-Құрылтайына дайындықтың жүріп жатқанын айта кеткім келеді.
Қоғамның 5-Құрылтайы 2011 жылы Көкшетау қаласында өткен болатын.  
Содан бері 8 жыл өтіпті. Жарғы бойынша кезекті Құрылтай бес жыл сайын, яғни 
2016 жылы өтуге тиіс еді. Алайда түрлі себептерге байланысты бұл Құрылтай 
мерзімінен кейінге созылып келеді. 

ТӘРБИЕСІЗ БІЛІМ – 
АДАМЗАТТЫҢ ЖАУЫ... 

Нұр-Сұлтан қаласында 
дәстүрлі Тамыз конферен-
циясы өткені баршаға мәлім. 
Ұстаздар қауымы асыға 
күткен шараға еліміздің 
түкпір-түкпірінен екі мыңнан 
астам ұстаз келді. Бас ұстаз, 
тағайындалғанына екі ай 
ғана болған сала министрі 
Асхат Аймағамбетов 
ұйымдастырған биылғы 
Кеңестің басты ерекшелігі 
– алқалы жиынға ел 
Президенті Қасым-Жомарт 
Кемелұлы Тоқаевтың өзінің 
қатысуы. 
Биылғы Тамыз кеңесінің 
салмағы жылдағыдан 
ерекше болды. Себебі – 
Тәуелсіздік дәуірінде 18 
министрді ауыстырған  
салада қордаланған 
мәселе аз емес еді... Мем-
лекет басшысы білім беру 
саласындағы күрделі 
түйткілдерге арнайы 
тоқталып, Үкімет пен жауап-
ты органдарға бірқатар 
нақты міндеттер жүктеді. 
Енді бәрін рет-ретімен 
баяндайық...

А л қ а л ы  ж и ы н д а  с � з  а л ғ а н  М е м л е к е т  

басшысы еліміздегі білім және ғылым саласының 

қ ы з м е т к е р л е р і м е н  к е з д е с у  ү ш і н  а р н а й ы 

келгенін айтты. «Сіздердің арқаларыңызда тұтас 

бір буынның құндылықтары мен қасиеттері 

қалыптасады. Ұстазсыз адам болмайды. Бәріміз 

де кезінде мұғалімнің тәлімін алып, білімін 

үйрендік... Мағжан Жұмабаев «Педагогика» 

еңбегінде: «Cрбір тәрбиеші баланы ұлт дәстүрімен 

тәрбиелеуге міндетті» дейді. Ұлттық құндылыққа 

қанығып �скен �реннің танымы терең, ділі берік 

болады» деді. Жаңа технологияның күн сайын 

қарқынды дамуы адам капиталына, білім саласына 

мүлдем �згеше талап қоятынын алға тартты.

Шынында да,  қазіргі  еңбек нарығына 

к�з жүгіртсеңіз, осыдан бірнеше жыл бұрын 

сұранысқа ие болған газет беттеуші, терімші 

сияқты мамандық иелерін таппайсыз. Олардың 

бәрі саласын ауыстырып, басқа қызметке 

бейімделіп кетті. Себебі технология кей жұмыс 

түрлерінде адам капиталын ығыстырды. Енді 

адам бұрынғыдай адаммен емес, технология-

мен бәсекелес болуға тиіс. Мәселен, Қазақстан 

Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі Мемлекеттік бағдарламалар 

мен кадрлық қажеттілікті болжау негізінде 2025 

жылға дейін 100 сұранысқа ие кәсіптер тізбесін 

әзірлеген еді. Оның басым б�лігін сервистік 

және индустриялық қызмет түрлері құрайды. 

Бұл білім беру саласына, Президент айтқандай, 

«жеті түрлі ілім білетін» ұрпақ тәрбиелеу міндетін 

қойып отыр. Осы ретте Мемлекет басшысының 

Үкіметке берген тапсырмаларына тоқтала 

кетейік.

(Жалғасы 2-бетте)
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ТӘРБИЕСІЗ БІЛІМ – 
АДАМЗАТТЫҢ ЖАУЫ...

ПІКІР

(Басы 1-бетте)

САҚ БОЛЫҢЫЗ, РЕФОРМА!
Ең алдымен к�ңілге қуаныш ор-

натқаны – білім саласына жасалып 

жатқан реформалар туралы айтқаны. 

«Бүгінде мұғалімдерді кәсіби тұрғыдан 

дамыту Білім және ғылым министрлігінің 

салалық құрылымдары �ткізетін курс-

тармен және семинарлармен шектеледі. 

Мұндай шаралардың қажет екені түсінікті. 

Дегенмен, аталған курстарда мұғалімдер 

қауымын толғандыратын �зекті мәселелер 

назарға алынбай қалады» деді Қ.Тоқаев. 

Мәселен, 2018 жылғы сертификаттаудан 

�ткізу нәтижесінде педагогтардың 35 

пайызы шекті деңгейден �те алмаған. 

5йткені мұғалімнің дайындық деңгейі 

біржақты бағаланады. Қайта-қайта жаса-

лып жатқан реформалар жаңылдырады. Ал 

т�мен нәтиже к�рсеткен ұстаздарға білім 

ошағының басшылығы қысым к�рсетеді. 

Себебі баға мектеп рейтингіне әсер етеді. 

Бұл – шындық. Оқушы кезімізде мұндай 

жағдайға бірнеше рет куә болғанбыз. Тек 

ол бұрын ұстаздардың айналасында ғана 

айтылатын еді. Биік тұғырдан айтылғаны 

бірінші рет. Президент мұғалімдерді 

міндетінен тыс жұмысқа тартатын әкімдер 

мен директорларды сынады. Үкіметке бұл 

мәселені шұғыл түрде шешуді тапсырды. 

Сонымен бірге Мемлекет басшысы 

ұстаздардың еңбекақысы м�лшеріне к�ңілі 

толмайтынын жеткізді. «Турасын айту  

керек, ұстаздардың жалақысына қосы-

ла тын үстемелер базалық лауазымдық 

жалақыдан есептелгендіктен, еліміздегі 500 

мың педагог айлығының �скенін сезіне ал-

май отыр. Мұғалімдердің еңбекақысы – ең 

т�менгі айлықтардың бірі. Экономикадағы 

орташа еңбекақының 65 пайызын ғана 

құрайды. Cрине, мұнымен келіспейміз. 

Сондықтан Үкіметке білім жүйесіне 

білікті  мамандар тарту мақсатында 

және педагогтардың мәртебесін к�теру 

үшін мұғалімдердің еңбекақысын 4 

жылдың ішінде 2 есеге арттыруды тап-

сырамын» деді Президент. Қуандық. 

Қазір ұстаздардың мәртебесіне еңбекақы 

м�лшерінің әсер етіп отырғаны жасы-

рын емес. Жалақысы аз жұмысқа білімді 

жастардың қызығушылығы да т�мен. 

Ыбырай Алтынсарин мектептің жүрегіне 

теңеген мамандық иелерінің еңбегі 

бағаланып жатса, қалай қуанбайсың. Тек 

бұл ретте Президент айтқан «екі есе» тағы 

да базалық лауазымдық жалақы арқылы 

есептеліп кетпей ме екен деген сауал туын-

дайды. Cліптің артын бағайық... 

Бұл жағымды жаңалықтың соңы емес. 

Күні кеше ғана орынтағын ауыстырған, сол 

күнгі жиынға Премьер Министрдің орын-

басары лауазымында қатысқан Гүлшара 

Cбдіқалықова «Мұғалім мәртебесі туралы» 

заң жобасын 1 қыркүйекке дейін Парла-

ментке енгізуді тапсырды. Ол заң 2020 

жылдың 1 қаңтарына дейін қабылдануы 

тиіс. С�здің орайы келгенде айта кетейік, 

мұндай заң Еуропаның к�птеген елдерінде 

бар. Мәселен, Австрия, Бельгия, Грекия, 

Дания, Испания, Италия, Люксембург, 

Португалия, Финляндия, Франция, АҚШ 

және Канада елдерінде мұғалімдердің 

барлығы мемлекеттік қызметкер болып 

саналады. Біздің елде де ұстаздарымыздың 

мәртебесі заңмен бекітіліп, аққа қарамен 

жазылғандай, айқындалатын болды. 

Бұл білім беру сапасын арттырады деген 

сенімдеміз.

Т�РБИЕСІЗ БЕРІЛГЕН БІЛІМ...
Жуырда Атырауда 1999 жылғы және 

2001 жылғы жас�спірімдердің �з-�зіне қол 

салғаны туралы жантүршігерлік ақпарат 

тарады. Жаңалықтар лентасында мұндай 

тақырыптар жиі к�рініп жүргені де жүрекке 

ауыр. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының 2000-2016 жылдар аралығында 

жүргізген зерттеу қорытындысы бойын-

ша, Қазақстан суицид жасаудан Орталық 

Азия елдерінің ішінде алғашқы қатарда 

тұр. Ал балалар мен жас�спірімдер 

суициді бойынша ресми статистика жоқ. 

Дегенмен, Республикалық денсаулық 

сақтауды дамыту орталығының бас  

директоры Айнұр Айыпханованың с�зіне 

сүйенсек, жыл басындағы бес айда 15-

17 жастағы жас�спірімдер арасында 43 

суицид тіркелген. Директор бұл туралы 

ҚР Денсаулық сақтау министрлігінде 

�ткен 2019 жылдың 1-жарты жылдығының 

қорытындысы мен жыл соңына дейінгі 

жос парлар бойынша алқа отырысында 

айтқан болатын. Жап-жас балалардың 

осындай қадамға бару себебін маман-

дар нақты айта алмай отыр. Мемлекет 

басшысы бұл мәселені де назардан тыс 

қалдырмады. «Біз олардың неліктен 

мұндай қадамға барып жатқанын ойлануы-

мыз қажет. Тәрбиелеу процесі сапасының 

нег ізг і  �лшемі  –  тұрақты �мірлік 

ұстанымдарды қалыптастыру. Ерік-

жігері берік және �мірлік қиындықтарды 

жеңе білетін оптимистердің жаңа буы-

нын қалыптастыру – біздің баршамызға 

ортақ міндет. Басқаша болмайды» деді 

ол. Келісеміз. Жас жауқазынның ерте 

жұлынғаны кімді де болса толғандыруға 

тиіс. 

C р і  қ а р а й  П р е з и д е н т  е л і м і з д е  

балаларды ұрып-соғу туралы ақпараттың 

к�бейгеніне назар аударып, Үкіметке 

мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеудің 

жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін 

барлық шараларды заңнамалық тұрғыда 

шешуді тапсырды.

АУЫЛ Ж�НЕ ҚАЛА
Қазір елімізде жалпы орта білім беретін 

нақты 7 014 мектеп бар. Қ.Тоқаев оның  

128-і үш ауысымды, ал 31-і апаттық жағ-

дайда екенін мәлімдеді. «2019-2020 жыл-

дары республикалық бюджет есебінен үш 

ауысымды мектептерді жою мақсатында 

– 35, апаттық мектептерді алмастыру 

мақсатында 7 мектеп салу жоспарланған» 

д е д і  П р е з и д е н т .  Е л  б а с ш ы с ы н ы ң 

мәліметіне қарағанда, Тәуелсіздік жыл-

дары Қазақстанда барлығы 1198 мектеп 

салынған. Бірақ Мемлекет басшысы бұл 

мәселеде де аса ұқыпты болуға шақырды. 

Білім ошағын салудан бұрын, аймақтың 

демографиясын, к�ші-қон мәселесін 

зерттеуді тапсырды. К�птеген ауылдарды 

мектеп сақтап отырғанын да ашып айтты. 

Мектеп жабылса, халық тұрақтамайды. 

Сол себепті ауылдық жердегі мектептерді 

жабудан бұрын, сақтап қалуға тырысу  

керек екенін алға тартты. 

Президент ауыл мен қала мектебіндегі 

білім айырмашылығын жоюды да тапсыр-

ды. Бұл мәселе тапсырма түрінен нақты 

іске айналса, к�птеген ауыл балаларының 

болашағы жарқын болар еді. Шыны керек, 

ауылдағы талантты балалар кейде түрлі 

мүмкіндіктің болмауынан тасада қалып 

қояды. Ол мүмкіндік – білімді ұстаз, 

сапалы оқулық, қолжетімді интернет, 

түрлі үйірмелер мен байқаулар. Жалпы 

жұрт арасында ауыл баласы ұяң, жасық 

келеді деген стереотип бар. Оған себеп – 

бала қанша жерден білімді болса да, оны 

к�рсететін жер аз: түрлі олимпиадалар мен 

байқаулар қалада �теді. Ал спортқа, биге, 

музыкалық аспаптарға қызығушылығы 

бар балалар үшін ауылда жеткілікті жағдай 

жасалмаған. Cрине, барлық елді мекен-

де солай деп айта алмаймыз, дегенмен 

к�п. «Тек тұрған су тез борсиды» деген 

бар ғой. Бос уақыты к�п бала түрлі ойға 

берілгіш, бұзақылыққа үйір болып кетуі 

мүмкін. Себебі «Тәрбиесіз берілген білім – 

адамзаттың қас жауы» (әл-Фараби).

�ЛІППЕ МЕН АҒЫЛШЫН
Тамыз конференциясында шешімін 

тапқан тағы бір түйін бар. Ол – үштілді 

білім беру жүйесі. Енді балалардың 

а ғ ы л ш ы н  т і л і н  б і р і н ш і  с ы н ы п т а н  

бастап оқуы міндетті емес. «Үштілді 

жүйеге к�шу оқытушылар мен білім 

беру бағдарламаларының дайындығына 

қарай жүзеге асады. Бұл ретте, ғылыми-

жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде 

оқыту білім орталықтарының кадрлық 

мүмкіндігіне қарай, оқушылар мен ата-

аналардың қалауы бойынша іске асуы 

тиіс... Ағылшын тілін оқытуды 2-3-сы-

ныптан немесе ата-аналардың қалауына 

қарай 5-сыныптан бастау орынды әрі 

тиімді болады деп санаймын. Ал жоғары 

сыныптарда жаратылыстану-техникалық 

пәндерді мектептердің дайындығына 

қарап жүргізу қажет» деді Президент. 

Ж а л п ы  а л ғ а н д а ,  П р е з и д е н т т і ң  

баяндамасы к�ңілге біраз үміт ұялатты. 

Мәртебемізді асырды. Мемлекет бас-

шысы әр с�зін әл-Фарабидің, Абайдың 

нақылымен бекітіп отыруымен қатар,  

Ахмет Байтұрсынұлы, Мағжан Жұма-

баев  тың да еңбектерінен сілтеме келтір-

ді. Бұл жиын биік мінбеден Алаш ар-

дақтыларының есімі жиі аталғанымен де 

есте қалды. 

ҚР Білім және ғылым министрі  Асхат 

Аймағамбетов «Cліппе» туралы айта келіп, 

оның Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі 

негізінде қайта енгізілетінін мәлімдеді. 

«Біз әліппені қайтару керек деп есептейміз. 

О л  2 0 2 1  ж ы л ы  � з д е р і ң і з г е  ж а қ с ы 

 таныс қазақ тіліне бейімделген  Ахмет 

Байтұрсынұлының әдістемесі негізінде 

енгізілетін болады. Қазір осы жұмысты 

жүргізіп жатырмыз» деді ол. Министр 

�з с�зінде «Cліппенің» бірнеше нұсқасы 

қарастырылғанын тілге тиек етті. «Оларда 

ешқандай логика жоқ. Баспалардың бірі 11 

дауыссыз, 11 дауысты әрпі бар нұсқасын 

алып келіпті. «Неліктен? Мүмкін басқаша 

бір әдістеме бар шығар?» деп сұрай 

бастасаң, ешкім де түсінікті түрде жа-

уап бере алмайды. Cліппе – тәжірибе 

жасайтын алаң емес. Бізде баяғыдан – 

нақты қазақ тіліне бейімделген әдістеме 

бар. Ол – Ахмет Байтұрсынұлының 

әдістемесі. Сондықтан ештеңені ойдан 

шығармай, осы әдістеменің негізінде 

жұмыс жүргізетін боламыз» деді министр. 

«Cліппенің» осыған дейін ұсынылған 

нұсқаларын жатырқап жүрген к�пшілік 

б�ркін аспанға атты. 

Бұл конференция бұрынғыларынан 

осылайша ерекшеленді. Жоғарыда ай-

тылғандардан б�лек,  бала құқығы, 

балаларға қатысты зорлық-зомбылық 

мәселесі, мамандық таңдау, ғылымның 

қаржыландырылуы, ата-аналар қауым-

дастығын құру мәселелері де с�з болды. 

Үкіметке біраз тапсырма берілді. Барлық 

айтылған дүние 2025 жылға дейінгі «Білім 

мен ғылымды дамытудың мемлекеттік 

бағдарламасында» толық қамтылуы тиіс. 

Енді бағдарлама мен «Ұстаз мәртебесі 

туралы» Заңның қабылдануын күтеміз. 

Бастысы, сең қозғалды...

�сел САРҚЫТ
«Ана тілі»

Аягүл МИРАЗОВА,
Қазақстанның Еңбек Ері:

– Мемлекет басшысы ұлы Абайдың «Білімдіден шыққан с�з, 

талаптыға болсын кез» деген ұлағатты ойын айта келе, ұстаздың 

әрқашан ілім мен ізгілікті жас ұрпаққа сіңіретінін, соны бере оты-

рып, ойын түзететініне ерекше тоқталып �тті. Тұлға тәрбиелеуде, 

шәкірттің болашақта �з орнын табатын маман болып шығуында 

ұстаздардың еңбегінің зор екенін, ол қай жерде, қандай қызметте 

жүрсе де ұстазының алдында борышты екенін алға тартты. 

Cрине, ұрпақтың тәрбиесі, ұрпақтың білімділігі – еліміздің 

таптырмас байлығы деп түсінеміз. Шындығында да солай. Пре-

зидент Мағжан Жұмабаевтың с�зін келтіріп, «Cрбір тәрбиеші баланы ұлт дәстүрімен 

тәрбиелеуге міндетті» екеніне баса назар аударды. Елбасының «Рухани жаңғыру» мен 

«Ұлы даланың жеті қырын» негізге алып, тәрбие жүргізу қажеттігін, бағдарламалық 

мақалалардың тәрбиенің негізгі арқауы екенін тілге тиек етті.

Басқосуда мұғалімнің біліктілігі, тәрбие мәселесі, білімді ары қарай дамытудың стра-

тегиясы, үш ауысыммен оқу, шағын мектептердің жағдайы және т.б. негізгі міндеттер 

с�з болды.

Қазір қоғамды алаңдатып отырған үш тілді білім беру мәселесіне тоқталды. Ахмет 

Жұбановтың «Cр халықтың ана тілі – білімнің кілті» деген с�зі біз үшін негізгі ұстанымға 

айналуы тиіс дей келе, ана тілдің алдыңғы орында тұруы қажеттігін, ал ағылшын тілін 

ата-ананың қалауына қарай 2-3 немесе 5-сыныптан бастау тиімді екенін орынды айтты. 

Шын мәнінде, дәл қазіргі жағдайда қаланың балалары қазақ тілін толық меңгермеген, ал 

әдеби тілде тіпті с�йлемейді. Сондықтан баланың қабілетіне қарап, алдымен �з тілімізді, 

сәл кешірек �зге тілді меңгерсе – одан біз ұтпасақ, ұтылмаймыз. 

Педагогтың мәртебесін �сіру, мұғалімнің жүктемесін азайту, материалдық жағынан 

қолдау тұрғысынан атқарылатын жұмыстарға тоқталып, заң аясында жұмыс істеу 

керектігін атап �тті. 

Білім берудің сапасы мен мектептердің материалдық-техникалық базасы жағынан 

қала мен ауыл мектептерінің арасында ешқандай айырмашылық болмауы назарға алы-

нып, бұл ж�нінде әкімдерге тапсырма берілетін болды.

Ахмет Байтұрсынұлының «Біз әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден баста-

уымыз керек» деген с�зін баса айтып, ғылымды қаржыландыру мәселелерін ортаға 

салды. Шындығында да, біздің келешегіміз, болашағымыз, байлығымыз, еліміздің бет-

бейнесі, айнасы – қазіргі жастар, шәкірттер. Келешекке ие болып, елді к�ркейтетін де 

солар. Оқыту ісін түзетпейінше, елді түзету, елімізді к�ркейту �те қиын. Бұл бәріміздің 

ұстанатын қағидамыз болуы қажет. 

Іле-шала Алматы қаласында тамыз мәслихаты �тті. Ол жиынға Білім және ғылым 

министрі Асхат Аймағамбетов арнайы келіп қатысты. Алматы қаласының әкімі 

Бақытжан Cбдірұлы к�ңілден шығатын ұсыныстар айтса, қалалық Білім басқармасының 

басшысы Гүлнәр Махақызы баяндама жасап, қол жеткен жетістіктермен бірге, қандай 

мәселелерге басымдық беру қажеттігіне нақты тоқталды. 

Қала әкімі оқушылардың қосымша білім алуына к�ңіл б�лу керек екенін, әсіресе 

тегін үйірмелерді к�бейту қажеттігін баса айтты. Ең бастысы – 20 мектеп салуды межелеп 

отырғандарын, сондай-ақ жас мұғалімдерге әкімшілік тарапынан қолдау к�рсетілетінін, 

үздік мұғалімдердің жарыстарын ұйымдастырып, оларға материалдық тұрғыдан қолдау 

жасау қажеттігін және т.б. �зекті мәселелердің шешімін табуына ниетті екенін жеткізді.

«20 мектеп салу» дегенді мен �з басым �мірде болмаған дүние деп түсінемін. Мектеп-

тер үш ауысымда оқымағанымен, Алматы қаласында әр сыныбында 40-тан астам бала 

отырған мектептер бар. Енді �зіңіз ойлаңыз, қырық минутта сол 40 балаға қаншалықты 

сапалы білім беруге болады? Тәлімгердің, сынып жетекшілерінің және дәптер тексе-

руге т�ленетін ақының екі есе артуы, осы оқу жылынан бастап жалақының к�бейетіні 

мұғалім үшін әрине қуанарлық жағдай. Міне, осындай қуанышты дүниелерді естіп, 

марқайып отырған жайымыз бар. 

Жалпы айтқанда, бұл конференция барлығымыздың ойымыздан шықты. Осы 

қойылған талаптар, берілген тапсырмалар �з дәрежесінде орындалатын болса білім 

саласында оңтайлы дүниелер болатындығына мен сенімдімін. 

Сайраш �БІШЕВА, 
Білім беру ісінің құрметті қызметкері, 
Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері:

– Биылғы Тамыз кеңесінің басты жаңалығы – Президент 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың тікелей �зінің қатысуы. Бұл – білім, 

тәрбие мәселесін мемлекеттік тұрғыдан бүкіл қоғам болып қолға 

алатын кезеңге келгенімізді білдіреді. Рас, осы жылдар негізінен 

қазақстандық мектепті қалыптастырудың ізденіс жылдары бол-

ды. «Қазақстандық мектеп қандай болуы керек?» деген тарапта 

к�п іздендік. Министрлер тарапынан осы ізденісті жүзеге асы-

ру мақсатында реформалар енгізудегі асығыстық, оны аяғына 

жеткізбей, орта жолда қалып қоюы, қоғамның толық қолдауына ие болмаған кезең де 

болды. Сондықтан биылғы педагогикалық оқудың ерекшелігі – аса жоғары деңгейде 

жас ұрпақ мәселесіне к�ңіл б�лініп, оның ішінде сапалы білім беруге айрықша назар 

аударылды. 

Президент �з с�зінде бұған үлкен мән берді. Жалпы қоғамның, мемлекеттің 

дамуының д�ңгелегін айналдыратын күш, ол, әсіресе, білім беру саласы. Білім беру 

саласы мен жас ұрпақ тәрбиесі біздің мемлекетіміздің болашағы деп санасақ, мұғалім, 

ата-ана және жас ұрпақ, осы үштіктің бірлестігі – қоғамның дамуын алға қарай  

дамытушы күш екендігіне баса к�ңіл б�лді. Мұғалімнің біліктілігіне, �з ісіне 

жауапкершілігіне тоқталып, түрлі біліктілікті к�теру курстары жоғары жақтың 

ұйғарымымен емес, мұғалімдердің қажеттілігіне қарай ұйымдастырылуы керек дегенді 

қадап айтты. 

Конференцияда шығып с�йлеушілер тарапынан мұғалім мен ата-ананың бірлестігі 

жайында с�з қозғалды. Олар ата-ана мен мектептің байланысының нашарлағанын 

ашық қозғады. Ата-ана қауымдастығы мен мектеп бірлестігінің – білім мен тәрбие 

мәселесінің негізгі қайнары екендігін айта отырып, осы салада мұғалім мен ата-ана-

лар қауымдастығын құру ж�нінде мәселе к�терілді. Түптеп келгенде, ата-аналар мен 

мұғалімдер қауымының бірлестігі жас ұрпақ тәрбиесінде ерекше маңызды орын ала-

тынын, қазір жас�спірімдер арасындағы әртүрлі қылмыстың к�беюі, зиянды заттарға 

әуестігі, олардың жас шамасына мән бермей, қолайсыз әрекеттерге баратыны, оның 

денсаулығына әсер ететіні, тіпті суицидке апаратындығы секілді к�п мәселелер ашық 

айтылды. 

Президент білім беру саласын күшейтумен бірге, тәрбие мәселесіне айрықша к�ңіл 

б�лді. Cл-Фарабидің «Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы» деген с�зін тілге 

тиек етіп, қазіргі уақытта тәрбие мәселесі екінші кезекке ысырылып бара жатқанын, біз 

қазақстандық мектепті құрамыз деп жүріп, тәрбие мәселесін ақсатып алғанымызды айт-

ты. Бұл бүкіл қауым болып ойланатын мәселе. Мәселен, жақында бір баспас�зден биыл 

Ақмола облысында дүниеге келген әрбір оныншы сәби 15 жасқа толмаған қыздардың 

перзенті екенін оқып, қатты қиналдым. Статистика бойынша, биыл Ақмола облысын-

да кәмелеттік жасқа жетпеген жеткіншектердің 9214-і, яғни он мыңға жуығы әртүрлі 

жұқпалы жыныстық ауруларға шалдыққаны айтылған. Бой жетіп қалған қыздар мен 

жеткіншек жасына жеткен ұлдарға жыныстық тәрбие мәселесінде осалдық танытып, 

ашық айтпай, жеке с�йлеспей, отбасылық тәрбиенің кемшін түсіп жатқанынан барып, 

опық жеп жатамыз. Жоғарыда келтірілген мысал – соның бір дәлелі. Мұның бәрі От-

басы институты, Cке мектебі, Ана мектебі, яғни отбасы тәрбиесіндегі құндылықтардың, 

отбасы тәрбиесіндегі берілетін тәрбиенің, ұлттық тәрбиенің т�мендеуінен. «Ұлттық 

тәрбиенің негізгі к�зі, бастауы, ұлттық құндылықтарды бойына сіңірудің бастауы – от-

басы» екенін Президент те атап �тті.

Ел Президенті ата-аналарды педагогтардың қызметін құрметтеуге шақырды. Шын 

мәнінде ата-ана үй-ішінде, отбасында шай ішіп отырып, «мектеп не бітіреді, мұғалім 

қайда қарап жүр?» деп мектепті, мұғалімді с�гіп, балалардың к�зінше үйреншікті с�з 

айтудың �зі – жас жеткіншектердің психологиясына кері әсер ететінін к�п жағдайда 

ескермей кететіні бар. Ал ата-аналар қауымдастығы мен ұстаздардың бірлестігі, 

ынтымақтастығы – ұрпақ тәрбиесіндегі ең үлкен күш. 

Биылғы педагогикалық-республикалық оқудың ерекшелігі – жаңа реформалар 

енгізу дегеннен бойды аулақ салып, білім беру жүйесін жетілдіру мәселесіне к�ңіл 

аударғаны �те құптарлық жайт. Білім беруде оқулық сапасын жақсарту, мұғалім 

біліктілігін арттыру, заманға сай инфрақұрылымдық мәселелерді шешу, материалдық 

қорға байланысты жайттардың айтылуы, үш ауысымдық мектептерді жою үшін күресу, 

тіпті 2019-2020 жылдардың ішінде 35 мектеп салу арқылы үш ауысымдық мектепті жою 

міндеті қойылып, сол сияқты апатты мектептерді жою үшін 7 мектепті жаңадан салу 

мәселесінің қозғалуы к�ңілге қуаныш ұялатады. 

Үш тілділік ж�ніндегі мәселеде де Президенттің, министрдің с�зіндегі салиқалы, 

сабырлы білім беруді жетілдіру мақсатындағы айтылған жоспарлар ойға қонымды. 

Мәселен, Президент ағылшын тілін екінші тіл ретінде оқытуды 2-3 сыныптан бастауды, 

тіпті ата-аналардың қалауы бойынша 5-сыныптан бастап енгізуді ұсынды. Министр 

Президенттің айтқан тапсырмасы басшылыққа алынатынын айтты. Шын мәнінде, 

барлық ұлттық құндылықтардың қайнары – ана тілінде! Мектепте әлі буыны қатпаған, 

с�йлеу тілі қалыптаспаған, �з ойын ана тілінде толық жеткізе білмейтін баланы, �зі 

білмейтін екінші тілмен күштеу – бала психологиясына үлкен соққы. Біздің ана тілінен 

алыстату арқылы тәрбие мәселесінде ұтылғанымыз осы педагогикалық кеңесте жақсы 

айтылды. Ана тілінен алыстау деген – ұлттық тәрбиеден, салт-дәстүрден, ән-күйімізден 

алыстау.

Ең сүйінші хабар – 2011 жылы к�з жазып қалған, Ахмет Байтұрсынұлы баба-

мыз негізін қалаған «Cліппе» қайтадан оқу жүйесіне енгізілетіні. «Cліппемен» бірге 

бүлдіршіндердің «Cліппемен қоштасу» мейрамы да қайтады. Бұл – ұлттық негізге 

бұрылудың бір к�зі.

Бүкіл инфрақұрылымдық, озық технология, компьютерлік оқыту, электронды 

оқыту жүйесінде латын графикасына к�шу арқылы біз ана тілімізді дүниежүзілік ғылым 

деңгейіне к�теруге күш саламыз. Кезең-кезеңімен жүйелі түрде 2025 жылға қарай толық 

жүзеге асады. Президенттің орта білім беру жүйесін 2025 жылға дейін жетілдірудің стан-

дартын жасау ж�нінде тапсырма беруі ел үшін қуанарлық жағдай.

Үкіметке білім мен ғылымды дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде 12 жылдық үлгіге асықпай к�шірілуін қамтамасыз ету ж�нінде тапсырма 

берілді. Оқу жүйесі бес күндікке к�шірілгеннен кейін, мұғалімдердің жұмыс істеу күні 

де бес күндікке ауыстырылады. Бұл мұғалімнің ғылыми жобалармен жұмыс істеуіне, 

біліктілігін дамытуға, отбасы тәрбиесімен шұғылдануына, шәкірттерінің мектептен 

тыс жүргізілетін мәселелерін кеңінен ойластыруға к�п мүмкіндік береді. Сондықтан 

2025 жылға дейін 12 жылдыққа жан-жақты дайындықпен к�шірілуін қамтамасыз ету 

ж�ніндегі Президент тапсырмасы – �зекті мәселенің бірі. 

Біз «мамандандырылған жұмысшылар жетіспейді, шетелден жұмысшылар келуде, 

жас�спірімдер мамандық меңгеруде кеш ойланып, тіпті қай мамандықты таңдайтынын 

ата-ана шешетін болды» дегенді к�п айтамыз. Сол тұрғыдан келгенде, кәсіби бағдар беру 

мәселесін 9-11 сыныпта емес, енді 7-сыныптан бастап оқыту да орынды. 

Ауылдық шағын мектептер мәселесі – бүгінгі қоғамның жанайқайы. Мысалы 

үшін, шекаралық аудандарда мектеп жабылып, ата-аналардың к�шірілуі, мемлекеттік 

шекараны бос қалдыру мәселесіне әкеліп соғуда. Осының бәрі, түптеп келгенде, 

мектепке байланысты. Шағын мектептердің жағдайы, ондағы білімнің бағдарламаға 

сай берілуін қамтамасыз ету мәселесінің тілге тиек болуы құптарлық. Осы орайда 

қала мен ауылдың арасындағы білім берудегі мәселенің кемшіліктерін жою мәселесі 

орынды қозғалды. Мәселен, педагогикалық қауымның мінберге шығып грант б�лу 

мәселесінде тіліне қарай емес, білім деңгейіне, білім алған балына қарай б�лінуін 

қозғауы ой тудырады. Себебі жоғары оқу орнына түсетін гранттарда орыс тілінде 

оқып шыққан балалар үшін шектік балы т�мен, қазақ тілінде бітірген балалар үшін 

шектік балл жоғары. Сондықтан оқушылар түптеп келгенде орыс тіліне қарай бейім 

тұратындығы байқалады. Сол сияқты орыс б�ліміне грантқа түсіп, үш жылын оқып, 

соңғы 4-курста жекеменшік оқу орнына ауысып, шетелге кетіп жатқандар бар. 

Бұлай мемлекеттің ақшасын ысырап етуге жол берілмеу керек. Грантта оқыған жас 

маман міндетті түрде үш жыл қызмет ету ж�ніндегі міндеттің қарастырылатынын қос 

қолдап қолдаймыз. Мұның бәрі жас ұрпақтың, �зімізде тәрбиеленген жас маманның 

мемлекет мүддесі үшін, Отан үшін жұмыс істеуі қажеттігін к�здейді. Ал әлгіндей 

жағдайда мемлекеттің үш жылында оқыған грантын, ақшаны қайтарасың деп талап 

ету – �те орынды. 

С�зімді түйіндесем, биылғы педагогикалық кеңес жоғары деңгейде �тті. Ел 

Президенті бұл жиынға алғаш рет қатысты. Ол ұстаздар үшін үлкен мақтаныш. Осы 

орайда бұл тамыз мәслихатын болашақты к�здейтін жаңалығымен есте қаларлық және 

білім беру жүйесін дамытудағы сабырлы, салиқалы жаңа бір кезеңге �тудің баспалдағы 

болды деп санаймын.

Пікірлерді дайындаған Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

МҰҒАЛІМ МӘРТЕБЕСІ – 
ЕЛ МӘРТЕБЕСІ

ТІЛДЕН АЛЫСТАУ – ҰЛТТАН АЛЫСТАУ...
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Азаматтың суреттері

– Бидас аға,  әңг імемізді  атаңыз 
Жиенбай дан бастасақ. �йгілі жырау дүниеге 
келген кездегі Сыр бойындағы ақындық 
дәстүр қандай еді? 

– Жиенбай жырау �мір сүрген уақыт – 

қазақтың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпының 

қаймағы бұзылмаған, ауыз әдебиеті 

гүлденіп тұрған, ақын-жыраулардың 

�нері саф алтындай бағалы уақыт қой. 

Алты алашқа аты шыққан бүкіл ақын-

жыраулардың т�рт к�зі түгел кез. Атақты 

Ешнияз салдың бел баласы Кете Жүсіппен 

Жиенбай жырау бірге жүріп, бірге �скен. 

Дүр Оңғар Дырқайұлы, Тұрымбет жырау,  

Молдахмет жырау – бәрі замандас. 

Жиенбай  жырау дүниеге келген кезде 

Балқы Базар жырау да, Ешнияз сал да бар, 

олардың жасы үлкен, алдыңғы толқын 

ағалар еді. Солар қалыптастырған даңғыл 

жолдың ізімен Жиекемдер жыраулықты 

әрі қарай дамытып әкетті. 

Жиенбай жыраудың ата-бабасына 

келсек, әкесі Дүзбенбет те жыр жырлап 

�ткен, елге сыйлы адам. Атақты ақын 

Шораяқтың Омарының жазатыны бар: 

Дүзбенбетұлы Жиенбай,

Ақ домбыра қолға алып,

Ұшатын құстай қомданып,

Ерегіскен ер болса,

Екіталай жер болса,

Аянбай шауып жолды алар, – деп. Ата-

мыз туғаннан жыр тыңдап, к�зін жырмен 

ашқан. Ол кезде ақын-жыраулар тарих-

ты таратып айтатын шежіреші, к�ркем 

с�здің зергері, даналықтың жаршысы, 

адамгершіліктің насихатшысы еді. Осын-

дай ортада �скен Жиенбай атамыз әкесі 

Дүзбенбеттің тәрбиесімен 6-7 жасынан 

жырдың жалына жармасады. Батырлар 

жырын, ерлік дастандарды жырлаған, 

62 салалы «К�рұғлыны» айтқан сайын 

оза шапқан жүйріктей шабысына шабыс 

қосылған. 

Жиенбайдың нағашысы – Шораяқтың 

Омары. Шораяқтың қызынан, Омардың 

апасынан туады Жиенбай. Сол кісілер 

«Бұл бізге жиен» деп есімін Жиенбай 

қойыпты. Шораяқтың Омарының жаза-

тыны бар: 

Нағашым – алты Cлімде Кішкене еді, 

Сыртынан к�рмей дұшпан сескенеді.

Тағамның тал түстегі саясына – 

Бес Бозғұл, алты Cлменбет түстенеді. 

Қан, ататек арқылы келген дүние ғой. 

5з ата-бабасы да, нағашы жұрты да текті 

адамдар. 

– Рүстембек әкеңіздің жыршылық жолға 
түсуі қалай басталды және ол кезде алғаш 
қандай жырларды айтушы еді?

– Жыршылық жолға түскен жас талап 

ең алдымен �сиет с�здерден, термелерден 

бастайды. Біртіндеп күрделі жырлар мен 

дастандарға қол созады. Жиенбай атамыз 

менің әкем Рүстембек жырауды кішкене 

күнінен тәрбиелеген, жыраулық жолға 

түсуге ықпал еткен. Анамның айтуынша, 

атам Жиенбай бірнеше ай жүріп, сонау 

Түркменстан �ңірінен «К�рұғлы» даста-

нын алып келіпті. Жиенбай атамыз ескіше 

сауатты, білімді, оқыған адам.  Дастанды 

�з қолымен к�шіріп жазып алған. «Үлкен 

үйде тамақтанып болған соң, отау үйге 

 барып баласына жаттатып отыратын» 

дейді анам. Сонда әкем Рүстембек бір 

аптаның ішінде «К�рұғлыны» жаттап 

алып, к�пшіліктің алдына шығып айтып 

кеткен. 

Бұрынғы ақын-жыраулар әрбір жыр-

ды түрлі нұсқамен айтқан, �з жанынан 

дамытып, түрлендіріп отырған. Сазға 

саз қосқан, байытқан. Жиенбай жырау 

«К�рұғлы» дастанын алып келгеннен 

кейін �ңдеген, халықтың тыңдауына 

ыңғайлаған. Атамыз жырды �з жанынан 

шығарып та айтқан. Ол кезде елді ара-

лап жүріп жырлайды. Ана ауыл, мына 

ауыл жібермей, жыр тыңдайды. Сондай 

ауылдың бірінде жырау атамыз үш күн, үш 

түн үздіксіз жырлапты. Бір мезет сыртқа 

дәретке шығып бара жатса қасындағы 

үзеңгілес н�кері: «Ай, Жиеке, т�гіп жат-

сыз, т�гіп жатсыз, жайлап айтсаңызшы, 

�лең таусылып қалып, ұятқа қалармыз» 

депті. Сонда жырау: «5й, саспа. Cлі үш 

күн, үш түн айтатын �лең бар» деген екен. 

– Дәстүрлі қазақ қоғамында ата-
бабамыздың қауымдасып, ағайын-жұрт 
бірлесіп @мір сүргені белгілі. Жиенбай 
 жырау ауқатты адам болған ба? 

– Қазақтың бұрынғы әкімшілік 

жүйесінің іргесі с�гіле бастаған уақыт 

болса да, ол тұста бұрыннан келе жатқан 

үрдіс әлі бар. Бай-кедей деп б�лінсе де, 

қолында бардың малы ортақ. Ол кезде 

жалпы ақын-жыраулар ауқатты болған 

екен. 5йткені �нерді бағалайтын ел бар, 

соның арқасында табыс бар. Жырау ата-

мызды тыңдағысы келетіндер арнайы ат 

жіберіп алдыртады. Он күн, жиырма күн 

бойы жырлатып, айызы қанғанша тыңдап 

шығарып салады. Қайтып келген соң, екі-

үш күннен кейін ауылдың үстін мал жауып 

қалады дейді, үйір-үйір жылқы, қора-қора 

қой. Жырауға риза болған елдің алғысы 

ғой, әрі �нерді бағалау. 

Жырау атамыз �те жомарт, қолы ашық, 

сақи адам болған. Жоқ-жұқа ағайын 

әдеттегідей малды адамның маңайына жи-

налады. Жиенбай жырау жан-жақтан кел-

ген малдың бәрін айналасындағы ағайынға 

таратып береді екен. Сонда ауылға келген 

қора-қора мал бірнеше күнде жоқ болады 

дейді. Туыс-туған, жақын-жұрағат б�ліп 

алады, мінеді, сойып жейді. Содан бір 

күні жыраумен қатарлас болыс-билер 

�зара: «Мына Жиенбай сақи малдың 

бәрін тағы таратып жіберді. Бұл қалай �зі, 

демде үйілген мал демде жоқ. Cй, осыны 

бір сынап к�рейікші» дейтін к�рінеді. 

Құрдастар ғой, әзіл-қалжыңы бірге жүреді. 

«Бір күні есігінің алдында мал қалмаған 

кезде сау етіп бара қалайық. Сонда  үйіне 

келген қонаққа не сояр екен? Түк тап-

– Қазақ халқы шынайы @нерді кие 
тұтады, жыр дейтін қасиетті құбылыстың 
да киесі зор. Атаңыздың ерекше қасиеттері 
жайында айтсаңыз. 

– Жиенбай жыраудың �леңінің иесі 

сары жолбарыс болған. Cкелеріміздің 

айтуынша, жаңағы жолбарыс атамыздың 

алдында бұлаңдап жүріп отырады екен. Ол 

кез келген адамға к�ріне бермейді. Бірде 

Т�ребай би екеуі жолдың қиылысында 

кездесіп қалады. Т�ребай бидің жасы 

үлкен, әрі ел басқарып отыр. Сонда 

Т�ребай би: «Жиенбай, сен �те бер» деп 

жол беріпті. Жанындағы н�керлері былай 

шыққан соң: «Т�ке, мұныңыз қалай? Сіз 

елге белгілі бисіз, жасыңыз да үлкен, жол 

сіздікі еді ғой» дейді. Сонда Т�ребай: «Мен 

�тпейін дедім бе, бір сарыала жолбарыс 

атымның алдына келіп бұлаңдап тұрып 

әкеміздің бетін жауып, қол-аяғын созып 

жатқызып берді. С�йтіп жүріп әкемнің 

т�сегінің бас жағындағы бүкіл жазба-

ны қойнына тығып алып кетіпті. Біз 

кейіннен біліп, «қап!» дедік те қалдық. 

Қанша сұрастырсақ та бермеді. Жиенбай 

жырау мен әкеміздің с�здерінен айыры-

лып қалдық, осылай. Тек «С�йлеші, тілім 

с�йлеші, Жан шіркіннің сауында-ай, 

Дауысым бірден жүрмейді, Терім т�гіп 

ағылмай» деген сияқты ауызша айтылып 

жүрген термелері қалды. «Жиенбайдың 

жыр бастауы» дейді мұны. Cлі де зерттеп, 

іздестіретін дүниелер к�п. 

–  Ж и е н б а й  ж ы р а у д ы ң  а қ ы н д ы қ 
мектебінің ерекшелігі неде?

– Біздің Сыр бойында үш ақындық мек-

теп қалыптасқан. Арал-Қазалы айма ғында 

– Нұртуған мектебі, Қармақшы-Жалағашта 

– Жиенбай жырау мектебі, Жаңақорған мен 

Шиеліде – Нартай мектебі. Бұл мектептер 

бір-біріне ұқсамайды. Нұртуғанның айту 

мәнері басқа, Жиенбай жырау мектебі бір 

б�лек. Бұл мектептің негізгі ерекшелігі – 

к�неден келе жатқан к�меймен айту дәстүрі 

ерекше дамыған. Бұл біздің қазақ халқын 

ата-бабаларымызбен, ежелгі түркілермен 

байланыстырып отырған бірден-бір құнды 

дүние. 

Сыр сүлейлерінде толғау, терме, т�кпе 

терме дейміз, неше түрлі мақам, әуендер 

к�п. Жалпы Жиенбай атамыздан отызға 

тарта мақам қалған. Мысалы, «К�рұғлы» 

д а с т а н ы ,  н е г і з і н е н ,  Ж и е н б а й д ы ң 

нұсқасымен жырланады. Жиенбай әкем 

дастанды әкелгеннен бастап жырды �з 

мақамына салған. Қайғылы, мұңды жеріне 

мұңлы мақам қойған, зарлы тұстары 

күрсініс толы мақаммен айтылады. Аттың 

шауып келе жатқан дүбірімен бірдей 

шығып отыратын мақам бар. Дастанды 

бастауының �зі б�лек, ерекше. Cрі қарай 

сол жырдың мазмұнына қарай құбылтып 

айтады. Жарықтық Рүстембек әкеміз ай-

тып отыратын: «Шырағым, бір мақамды 

орындағанда келесі мақам соны к�теріп, 

�рлетіп отыратын болсын. Анау биік 

мақамды айтып, оның ізінен жай, сыл-

быр мақаммен айтсаң жырды бұзасың, 

халық та жалығып кетеді». Ол кісі бізді 

солай тәрбиеледі. Бір мақам келесісін 

әрлеп, әдемілеп, жетелеп отыруы керек. 

Сонда тыңдаушы да ынтығып, қызыға 

тыңдайды, с�з де санаға сіңімді болады. 

Мұны әкем Рүстембек бізге айтатын, 

оған әкесі Жиенбай  жырау солай үйретіп 

кеткен. 

– Кеңес  @к імет і  кез інде  ұлттық 
@нерімізге теріс к@зқарас белең алды. 
Жыраулық дәстүр сабақтастығына қатты 
нұқсан келгені де осы кезең емес пе? 

– Дұрыс айтасыз, КСРО билігі тұсында 

жыраулар мен жыршылық дәстүр қатты 

жапа шекті. Атеистік к�зқарастағы билік 

ұлттық дүниетанымдағы с�здерге тыйым 

салды, шектеу қойды. «Құдайды ата-

ма, дін с�здерін айтпа» деді. Бұрынғы 

жыраулардың жазып кеткен �сиет 

термелері мен толғауларындағы с�здердің 

бәрін �згертті, «Құдай», «Тәңір» дегеннің 

бәрін алып тастады. 

– Жыраулар поэзиясы, негізінен, терең 
танымға толы, философиялық толғаулар 
ғой. 

– Иә, толған нақыл с�з, діни, фило-

софиялық ойлар. Соның бәрі алынып 

тасталды, кейбірінің орнына басқа с�здер 

қойылды. Одан терме-толғаудың мағынасы 

�згерді, дәмі кетті. «Сен ескілікті насихат-

тап жүрсің» деген  желеумен жазаланғандар 

болды. Шынын айтқанда, сол кезде жыра-

уларымыз жыр жырлаудан қалды. 

– Жыр мәтіндерін @згертті дедіңіз, 
бұрынғы нұсқалары мүлде жойылып кеткен 
жоқ па?  

–  Ж ы р - т о л ғ а у л а р д ы ң  б ұ р ы н ғ ы 

н ұ с қ а л а р ы  т е к  ж а с ы р ы н  с а қ т а ғ а н 

кісілерде қалды. Мысалы, Тұрмағамбет 

Ізтілеуұлының жазбаларын сол үйдегі 

апамыз жерге к�міп тастаған екен. Ол 

кісілердің де кітаптағы с�здері �згертілді 

ғой, кейіннен соның бәрі қайта түзетілді. 

Бұл  ретте  филолог  ғалым Мардан 

Байділдаевтың еңбегі зор. Ол кісі жырау-

ларды к�п зерттеп, бұрынғы мәтіндерді 

қайта оралтты. «Құдай», «Тәңір» деген 

с�здер орнына қойылып еді, жырдың 

мазмұны да жараса кетті.  Кеңестік 

 насихатпен �згертілген нұсқаны да айтып 

к�рдік қой, тіптен ыңғайсыз, мағынасы 

келмейтін. 

Ж а л п ы  К е ң е с  � к і м е т і  т ұ с ы н д а 

жыраулық, жыршылық дәстүр жойы-

лудың сәл-ақ алдында тұрды. Фило-

логия ғылымының докторы, ғалым 

Рахманқұл Бердібаевтың айтатыны бар: 

«5шіп бара жатқан жыраулық �нерді 

қайтадан тірілтіп, қалпына келтірген – 

К�шеней Рүстембеков. Ол болмағанда 

бұл �нер жойылатын еді» дейді. Міне, сол 

К�шеней бауырымыздан кейін жауыннан 

кейінгі саңырауқұлақтай жаңа жыраулар 

шықты. 

– Сіз Жиенбай сынды ұлы жыраудың 
тікелей ұрпағысыз.  Eзіңіздің жырға 
құмарлығыңыз қалай басталды? 

– Мен 1951 жылы жыраулар отбасында 

тудым. Қаныңда бар дүние еріксіз шығады 

екен, туған ауыл, ортамның да ықпалы 

бар. Жалаңаяқ жүгіріп жүрген кезіміз, 

балалармен ойнап шауып бара жатсаң, 

т�бенің басында кешқұрым әңгіме айтып 

отыратын аталарымыз: «Cй, Бидас, бері 

кел!» деп шақырады. Ол кезде үлкен адам 

айтса, қалт етпейсің. «Қане, бір �лең ай-

тып беріп кет» дейді, бір терме айтып, тар-

та бересің. «5й, бақытты бол!» деп қалады 

олар. Соның �зі үлкен сабақ сияқты, іштей 

дайын жүресің. Алты жасымда домбыра 

ұстап сахнаға шықтым. 62 жыл болды, 

домбырам мен жырымды тастамай ұстап 

келемін. 

Қазір Қызылорда облысы Қармақшы 

ауданының орталығында республика 

бойынша тұңғыш ашылған К�шеней 

Рүстембеков атындағы жыраулар үйі 

директорының орынбасары болып қызмет 

атқарамын. Атын атап айтуға лайық 

азаматтық жасаған Ырзақұл Нұртаев 

Қармақшы ауданына әкім болып келе 

салысымен жыраулар үйі ашылды. Қазір 

мұнда алты үйірме жұмыс істейді. Елді 

мекендерде, аудан орталығында �нерге 

қызығушы жастар к�п. Қазіргі уақытта 

200-ге тарта оқушымыз бар. Ең кішкентай 

Арай Оңғарқызы деген қызымыз Елбасы  

Н.Назарбаевтың қолынан домбыра 

алды. Рашит Cбуов деген жырау баламыз 

Алматыда  П.Чайковский атындағы кол-

леджде оқып жүр. 

– Жыраулар үйіне есімі  берілген 
К@шеней Рүстембеков үлкен талант иесі 
болғанын білеміз. КСРО астанасы Мәскеуде 
бүкіл түрколог ғалымдарды таңғалдырып, 
к@шпелілердің рухын асқақтатқан асыл 
ұлынан халық қапыда айырылып қалды. 
Жыраулық туралы айтып отырып, К@шеней 
ағаңызды еске алмау мүмкін емес. 

– Бұл кісі ең алдымен �зінің керемет 

даусымен, жырының ерекшелігімен, 

о р ы н д а у ш ы л ы қ  д а р ы н ы м е н  ж а р қ 

етіп шықты. Шынын айтқанда, «Бұл 

қай заманның с�зі? Бұндай ескі үгіт-

насихаттың бізге керегі не?» деп қарсы 

шыққан белгілі  адамдар да болды. 

К�шеней оларды тыңдаған жоқ, ондай-

ларды әдебиетші ағаларымыз тойтарып 

 тастады. Түйсігі бар адам бұның залал-

сыз с�з екенін, үкіметке қарсы ештеңе 

жоқ екенін түсінді. Кілең жақсылыққа, 

адамдыққа, татулық пен бірлікке шақыру 

ғой. 

К�шекеңе жаратушының берген 

қабілет-қасиеті соншалық, ол шырқаған 

кезде адамның бейжай отыруы мүмкін 

емес еді. Тыңдаған халық қоғадай жапы-

рылып, �нерге бас иетін. 5зінің ерекше 

 даусымен нақыл с�зді санаңа шегелеп 

сіңіріп жіберетін еді. Басқа біреу айтса 

дәл ондай әсері болмайтын. Амал қанша, 

халықтың маңдайына сыймай, аққан 

жұлдыздай кетіп қалды. К�шеней ағам ән 

де айтатын, композитор Cсет Бейсеуов ар-

найы келіп, екі әнін айтқызғанын білемін. 

К�шеней Рүстембековтің �лімі әлі күнге 

дейін жұмбақ. 5йткені біз қасында болған 

жоқпыз. Мәскеуді таңғалдырғаны туралы 

хабар дүңк-дүңк етіп келіп жатты. «Ертең 

әдебиет, �нер зерттеуші ғалымдардың 

алдында жырлаймын. К�рұғлы деген 

атақты профессорға «К�рұғлыны» айтып 

беремін» деген хаты келді бізге. Кон-

цертке жиналған жұртшылық бірнеше 

сағат жібермей жырлатыпты. Сол кездегі 

К�шеней бауырымыздың таланты мен ұлы 

�нердің қасиетін сипаттауға тіл жетпейді, 

әттең, дүние-ай! 

Қауіпсіздік дегенді  ешкім ойы-

на алмаған, жанына жанашыр ешкім 

ілеспеген. К�шекең �зі батыр, аңқылдақ, 

ақк�ңіл адам, біреуге к�мектескісі 

келіп тұрады. Спортпен айналысады, 

анау-мынауға әл бере қоймайды. Cдейі 

қастандық жасалды ма деген күдік бар. 

Кейін Мәскеуге К�шеней Рүстембековтің 

�лімін анықтап беру ж�нінде арнайы сауал 

жолдадық. «Қастандық жасалмаған. 5зі 

кінәлі, рұқсат етілмеген жерден �ткен» 

деген жауап алдық. Жүйткіп келе жатқан 

электричканың алдынан қасындағыларды 

құтқарған, соңғысын лақтыра бергенде 

�зін іліп алып кеткен дейді. Іздеп тапқанша 

к�п уақыт �теді, түнгі он екі жарым шама-

сы. Анандай жерде шалқалап жатыр екен, 

қарақұсқа жұдырықтай тас кіріп кетіпті. 

Дереу жедел жәрдем шақырып, С.Боткин 

атындағы ауруханаға апарады. Операция 

залына жетпей үзіліп кетіпті. 1973 жылы 

7 наурыз күні 27 жасында дүние салды. 

Сүйегі Қармақшыда, Ақжар деген ауыл-

да. Ата-бабамыз, әке-шешемізбен қатар 

 жатыр.  

– Жыраулық пен жырдың қазіргі ұрпақ 
үшін мәні мен маңызы қандай?

–Кез келген жырдың, нақыл с�здің 

берері к�п. Руханиятымыздан, ділімізден 

алыстамас үшін тал бесіктен бастап әнмен, 

жырмен тәрбиелеуіміз керек. Тіліміздің 

құнары да, байлығы да, халықтың тыныс-

тіршілігі мен тарихы, этнографиясы да 

осында. 

– Қазіргі күні жыраулық @нерді дамы-
туда қандай кемшіліктер бар, не нәрсеге 
к@ңіліңіз толмайды? 

– Қазір жыраулардың саны бар, 

бірақ сапасы т�мен. Жыраулық, жалпы 

күрделі �нер ғой. Cсіресе, Сыр бойындағы 

 Жиенбай жырау мектебі �згеше, к�меймен 

айту, тамаққа салу оңай емес. К�меймен 

айту �з ырғағымен мәнді, сәнді, ырғақ 

қалып қойса ол шынайы �нер болмай-

ды. 5з ерекшелігімен айтпаса мәнісі 

кетеді. Cшейін дауысқа салып т�гіп айтып 

шығуға болады, бірақ оған біздің ұятымыз 

жібермейді. 

Қазіргі  жыраулардың дауыстары 

жақсы, зор, бірақ к�пшілігі ырғақты толық 

бере алмайды. Дегенмен, �з мәнерімен 

орындай алмай жүрген бұл жырауларға сын 

да, �кпе де жоқ. Себебі – олардың �зі шала 

жыраудан үйренген. «Ұстазы жақсының 

ұстамы жақсы», жақсы ұстаздан ғана 

жақсы шәкірт шығады. Сондықтан �нерді 

таза ұстауға мән беруіміз керек. Ал мем-

лекет тарапынан бұл �нер жүйелі қолдау 

күтеді, анда-санда �тетін бірлі-жарым 

шаралар жыраулық дәстүрді толыққанды 

дамытады деу қиын. 

Жалпы мен жыраулардың �лең-

жырларын эстрадамен айтуға қарсымын. 

5мірқұл Айниязов деген әнші інімізді 

к�рсем, «мұныңды тоқтат» деп айтар едім. 

5зі дәстүрлі �нерден келген адамның 

жырды, мақамды бұзып айтуы – �рескел 

кемшілік. 

–  Ж и е н б а й  ж ы р а у д ы ң  б ү г і н г і 
ұрпақтарына ұлы @нердің қасиеті қонды 
ма? Дәстүр жалғастығы қалай @рбіп отыр? 

– Қанда бар дүние тыныш қал-

дырмайды деген рас. К�шеней ағамнан 

Арбалы, Нұрбол, Арнұр атты үш ұл, Ақнұр 

атты қыз қалды, ата-баба �нерін дәріптеп 

жүр. Менің балаларым да домбыра тар-

тады, бірақ сахнаға шықпайды. К�шеней 

ағамыз қайтқан соң, үйге бір топ кісі келді. 

Арасында режиссер  Болат Мансұров, 

 Абдолла Қарсақбаев бар.  К�шеней 

ағамның басына барды, Құран оқытты. 

Үйге келген соң: «К�шенейдің даусын 

сағындық, бізге бір ауыз жыр айтып бер» 

деп, маған қолқа салды.  Барбол деген 

ұлым еңбектеп жүрген кезі. Жырды айтып 

отыр едім, ана кісілердің назары балама 

ауды. С�йтсем, менің арқа тұсымда Барбол 

жырға беріліп тыңдап отырыпты. Кейін 

ұлымды 4 жасында Жиенбай атасының 

«Бастау» термесін айтқызып киноға 

түсірді. Бесінші сыныпта оқып жүргенде 

Алматыда Республика комсомолының 

съезін ашты. Қабілеті бар, даусы, мәнері 

мықты. Осылай жарқырап шығып келе 

жатқанда аяқ астынан ауырып, әрең 

жаны қалды. Содан кейін жыр айтуды 

қойды. Тіл-к�з деген де бар. К�шеней 

қайтқан соң, шешем: «Сенен де айырылып 

қалмайын» деп, мені тоқтатып тастаған. 

Бірақ бұл киелі �нер ғой, ұстамасаң тағы 

қиын. Қазір енді шәкірт тәрбиелеп, ара-

сында сахнаға шығып жүрмін.

 – �ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан
Дина ИМАМБАЕВА

Қазақ руханиятының шоқтығы биік бір саласы – жыраулық өнер. Ханнан бастап қарашаға дейін бас иген ұлы 
жыраулар халық тарихының мәңгілік жыр-шежіресін жасап кетті. Алаштың өр рухы мен болмыс-бітімін бедерлей 
таңбалап, ешқашан ескірмес үлгі қалдырды. Отаншылдық сарын тұнып тұрған қайраткер жыраулар поэзиясы – 
туған ел мен жерге адалдық, ар-намыс пен адамдық қадір-қасиеттің туын биікке көтерген асыл мұрамыз, баға 
жетпес рухани қазынамыз. Тарихтың теперішін көп көрсе де осынау бірегей тарихи-мәдени құбылыс ұрпақтан-
ұрпаққа жалғасып келеді. Әлем мәдениетінде теңдесі жоқ бұл өнердің бір тармағы – Сыр сүлейлерінің мектебі. 
Осы өңірде туған жыршы – Жиенбай жыраудың туған немересі, әйгілі жырау Көшеней Рүстембековтің інісі 
 Бидас РҮСТЕМБЕКОВПЕН «Ана тілі» газетінің редакциясында сұхбаттасудың сәті түсті. Халқымыздың қасиетті төл 
мұрасын жаңғыртып, ұлы өнерге мұрагер болып жүрген біртуар ағамызбен әңгіме жыраулықтың кешегісі мен 
бүгіні жайында өрбіді. 

КӨШЕНЕЙДІҢ ҚАЗАСЫ 
ӘЛІ КҮНГЕ ЖҰМБАҚ...

Бидас РҮСТЕМБЕКОВ, жырау:

пай масқара болмаса» депті. С�йтіп, 

алдын ала малдың таратылып кеткенін 

біліп алған бір топ би-бағлан Жиенбай 

атамыздың үйіне кіріп келеді. Ол заман-

да дастарқан басындағы келелі әңгімені 

бұзып, шығып кетуге болмайды. Қонақтар 

арасындағы жасы үлкеніне: «Сіз әңгімені 

тоқтамай айта беріңіз, Жиенбайдың 

сыртқа шығуына мұрсат бермеңіз» деп 

айтып қояды. Ол шықса қонаққа соятын 

малды қайтсе де табады ғой. Сонымен, 

ет пісетін уақыт болады, жырау әкеміздің 

маңдайынан тер бұршақтайды, жіпсіз 

байланып отыр. Қорада соятын мал жоқ 

екенін біледі. Cйтеуір бір кезде қонақтар 

сыртқа шықпақ болады. Жаны қысылып 

отырған Жиенбай есіктен атып шықса 

екі тайқазан бұрқылдап қайнап жатыр 

екен. Бәйбішесіне жақындап: «Мына 

малды қайдан тауып сойғыздың?»  дегенде, 

бәйбішесі: «Үндеме, қонақтарыңа бара 

бер» депті. Жиенбайды жанды жерінен 

ұстамақ болған қонақтар да аң-таң. 

 Сонымен, ет те желініп, әңгіме де ай-

тылып, қонақтар аттанып кетеді.  Былай 

шыққанан кейін сұрастырып білсе, 

бәйбіше Жиенбайдың мініп жүрген жалғыз 

атын сойғызыпты. «Жиенбай ұяттан 

тірідей �лгенше астындағы аты �лсін, 

жырау жаяу қалмас» деп, бәйбішенің бір 

құтқарған жері екен. Балшаш әжеміз �те 

ақылды, парасатты жан болған, Сыр бойы-

на танымал атақты Даңмұрын ақынның 

қарындасы. Содан �ңкей би-болыс: «Cй, 

мынауымыз ұят болды-ау, Жиенбайды 

қалай жаяу тастаймыз?!» деп, астына 

бәйге атын мінгізіп, үйір жылқыны айдап 

әкеп тастаған дейді. Міне, сол уақыттағы 

құрдастар арасындағы сыйластық қандай?! 

– Қазақ ақын-жыраулары қашан да 
елдің мұңын жырлады, @з заманының 
шежіресін жазды. Аузы дуалы Жиенбай 
жыраудан қалған с@здер не дейді? 

– Иә, жыраулардың жыр-толғаула-

рында негізінен халықтың мұң-мұқтажы, 

ауызбіршілік к�п айтылады. Олар елдің 

с�зін с�йлеп, бірлікке үндейді, араздасқан 

ағайынды татуластырады. Ол кездегі жыра-

улар ел де басқарған, билік айтқан. Біздің 

елде Т�ребай деген атақты би �ткен, денелі 

болғаны сонша, ат к�тере алмай, түйемен 

жүреді екен. Сол тұста жақын ағайынның 

арасында дау туындап, бірімен-бірі 

қатты ренжіседі. Т�ребай би: «Мына екі 

ағайынның арасын бітістіріңдер» деп, үш 

жырауды – Жиенбай,  Оңғар, Тұрымбетті 

шақырады. Екі жақ жиналып, арызын 

айтады. Шешім шығарар кезде жасы 

үлкен Оңғар жырау бастап, Жиенбай 

қостап, соңында Тұрымбет аяқтайды. 

С�йтіп, неше жылдан бері бірін-бірі жау 

к�ріп жүрген ағайын құшақтасып к�рісіп, 

татуласқан екен. Араздасқан ағайынның 

басын қосқан үш жырауға бүкіл ел риза 

болыпты. 

алды, қозғалсам жазым қылатын еді» деген 

екен. 

Кішкене күнімізде �зіміз де куә 

болдық, әкем Рүстембектің �нерінің иесі 

бура боп қуатын. Cлі есімде, К�шеней 

ағамның жыршылықты жаңа бастаған 

кезі. Екеуміз бір б�лмеде жатамыз, түннің 

бір уағы. Қатты айқайдан шошып ояндым, 

с�йтсем К�шенейдің даусы. Орнынан 

тұрып кетіпті, қасына бардым. С�йткенше 

мына жақтағы б�лмеден анамыз келді: 

«Cй, К�шенейжан, біртүрлі дауыс шықты 

ғой, сенбісің?» деді. «Иә, апа, түсімде бір 

әйдік сарыала жолбарыс арқамнан ала 

түсті. Содан шошып ояндым» деді. Ана-

мыз: «Құдай берді! Сені жырау атаңның 

жолбарысы тістеді, енді сенің �нерің 

�рлейді» деп қуанды. Шынымен, сол 

күннен бастап К�шекеңнің �леңі де, даусы 

да шарықтап кетті. Халықтың ықыласы да 

керемет. Міне, аруақтың қолдауы, �нердің 

киесі деген осы болса керек. 

– С@з қолданысы, тіл шеберлігі ешкімге 
ұқсамайтын Жиенбай атаңыз айтысқа да 
қатысқан екен, жалпы жырау мұрасы жаз-
баша сақталған ба?

– Жиенбай жырау �з тұстастарының 

к�пшілігімен айтысқан. Бірақ олар 

сақталмаған, қазақтың к�шіп-қонып 

жүрген уақыты ғой. Ол кезде ақындар  табан 

астында суырып айтады да жүре береді. 

Жиенбай жыраудың Жүсіп Ешниязұлы 

және Тұрымбет Салқынбайұлымен с�з 

қағыстырулары сақталған. К�п жыры 

уақытында қағазға түспеген. Қалғанының 

�зі біраз еді, орысша да, арабша да хатқа 

жетік Рүстембек әкем Жиенбай  ата-

мыз бен �зінің с�здерін қалың дәптерге 

жазып,  «балаларыма қалсын» деп, бас 

жағына қойып сақтап жүретін. Ол кісі 

науқастанып жүріп, аяқ астынан қайтыс 

болды. Мен мектепте 9-сыныпта оқимын. 

Абыр-сабыр болып жүгіріп жүргенде сиыр 

айдап келе жатқан ауылдың бір шалы 

кірді. Ол да жырға құмар еді, жаңағы 

қалың дәптерді сұрап жүретін. Сол кісі 
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Қазақстан Үкіметі жанынан құ рыл ған 

мемлекеттік тіл мәселесі ж� ніндегі кеңесте 

де аталған мәселер тұрақты к�теріліп, 

тиісті шешімдердің қабылдануына ықпал 

етуде.  Мұның сыртында бұқаралық 

а қ п а р а т  қ ұ р а л д а р ы  б е т т е р і н д е  д е 

жұртшылықтың назарын аударып отыр-

мыз. Олардың бас-басына жекелеп тоқталу 

біраз уақыт алады. Мұның барлығы да 

к�пшіліктің к�з алдында �тіп жатқан 

дүние ғой. Десек те, алдағы уақытта осы 

бағыттағы жұмыстарды бір жүйеге түсіріп, 

мәселелерді к�теру, ұсыну, шешімін 

қадағалау тізбектерін қамтитын тетікті 

әзірлеу қажеттігі байқалады. Ақпараттық 

технологиялар дамыған қазіргі кезеңде 

мұны республика аумағында іске асыру аса 

қиындық тудырмас деп білеміз.

Үшінші, Қазақстан Республи ка-

сындағы Тіл туралы Заңның 23-бабында 

к�рсетілген мемлекеттік тілді міндетті 

түрде білуі тиіс лауазымдық қызметтердің 

тізбесін жасау және оны бекіту мәселесін 

жеделдету  Қазақстан Республика -

сы Үкіметінен сұралсын деген талап 

қабылданған еді. Мұны тиісті орындардың 

қаперіне салудан кенде емеспіз. 5кінішке 

қарай, Тіл туралы заңның осы бабы әлі 

күнге орындалмай келеді. Осы салаға 

жауапты ресми уәкілетті мекеме кезінде 

осы тізбені түзген болатын. Алайда оның 

қабылданып, бекітілуі кешеуілдеп келеді. 

Сондықтан да осының салдары үнемі 

алдымыздан шығып отыр. Ұзаққа бармай-

ақ, бұған мысал ретінде таяуда ғана «Эйр 

Астана» ұшағында орын алған жағдайды 

айтсақ та жеткілікті. Мұның сыртында 

қоғам назарына түспей қалған осындай 

фактілер қаншама. Алдағы уақытта бұл 

мәселені тоқтаусыз қайта қаужай беретін 

боламыз. 

Осы жерде тағы бір назар аудара кететін 

мәселе, қолданыстағы заңдардың орын-

далуын, заң нормаларының сақталуын, 

бұзылмауын ресми тұрғыдан қадағалау 

жайы. Cлбетте, Қоғам – ресми құзырлы 

мекеме емес. Сондықтан ол тек қоғамдық 

бақылау, қоғамдық пікір тудыру секілді 

істерге ғана қауқарлы. Ал еліміздегі 

заңдардың бұзылмауы мен сақталуына 

ресми  тұрғыдан жауапты да уәкілетті меке-

ме – прокуратура органдары. Ендігі кезекте 

елімізде Бас прокуратурадан тартып, оның 

облыстық, қалалық, аудандық деңгейдегі 

құрылымдық б�лімшелеріне дейін тіл 

заңының сақталуын қадағалауын, тиісті 

шара қабылдауын Қоғам ретінде талап 

ететін боламыз. Басқасын былай қойғанда, 

заң шығарушы орган – Парламенттің �зі 

к�ршілес еліміздің мемлекеттік тілін ау-

дарма тілге айналдырып, шет мемлекеттің 

тілінде заң шығармашылығымен айналы-

суын немен түсіндіруге болады?! Мұны 

қандай заң нормасымен түсіндіреміз? 

Шынтуайтына келгенде, еліміздегі 

мемлекеттік тілдің қолданысы мен қарым-

қатынасын реттейтін заңдық құжаттардан 

к е н д е  е м е с п і з .  Қ о л д а н ы с т а ғ ы  б ұ л 

құжат тардың �зі-ақ мемлекеттік тілдің 

�з дәрежесінде қолданылуын белгілі 

деңгейде тәп-тәуір қамтамасыз етуге 

жарамды. Мәселе соның талапқа сай 

орындалмауын да болып отыр. 

Алдағы уақытта осыған байланысты 

да жүйелік шешімдер әзірлеу қажет деп 

ойлаймыз. 

Т�ртінші, қазақ тілін, мәдениеті 

мен әдебиетін �зге �ңірлерге таратуды, 

 насихаттауды жолға қою үшін шет ел-

дерде Абай үйлерін ашу туралы уәкілетті 

мемлекеттік органдарға ұсыныс түсіру 

жайына келсек, осы бағытта еліміздің 

шет елдердегі бірқатар елшіліктеріне 

тиісінше ұсыныс хаттар жолдадық. Бұл 

мәселе еларалық келісімдерді, қомақты 

қаражатты талап ететін болғандықтан, 

толыққанды шешімін таппай келеді. 

Елбасының Дүниежүзі қазақтарының 

Құрылтайында шеттегі қазақтарға қолдау 

к�рсетуге арналған арнайы қор құруды 

тапсырғанынан жұртшылық хабардар. 

Енді біз аталған Абай үйлерін осы қордың 

қамқорлығымен ұйымдастыру жайын 

к�термек ниеттеміз. 

Бесінші, Қазақстан Республикасының 

Үкіметінен, Қазақстан Республикасының 

П а р л а м е н т і н е н  2 0 1 8  ж ы л ы н а н 

кешіктірмей «Мемлекеттік тіл туралы» 

заң жобасын әзірлеп, қабылдау сұралсын» 

деген шешімге келсек, бұл мәселе де ұзақ 

жылдардан бері күн тәртібінен түспей келе 

жатқан �зекті мәселелер қатарында. Тіпті 

кезінде бірнеше заң жобасы дайындалған 

да еді. Алайда ол Парламент қабырғасына 

жетер-жетпестен кейінге ысырылып, арты 

сұйылып кетті. Елімізде қолға алынған 

«Рухани жаңғыру» үдерісі осы мәселенің 

оң шешілуін тездетеді деп үміттеніп 

қоймаймыз, осыған қайта күш салатын 

боламыз. 

Алтыншы, Қазақстан Республика-

сының Үкіметінен кирилл жазуынан  латын 

әліпбиіне к�шу бастамасына және осы 

бағыттағы іс-шараларына қолдау к�рсету 

сұралсын деген шешім қабылданған еді. 

Бұл орындалды.

Бұл да Қоғамның құрылған сәттен 

бастап үнемі  к�теріп  келе  жатқан 

бастамаларының бірі болатын. Алғаш 

Қоғамның президенті, академик C.Қайдар 

тоқсаныншы жылдардың басында әліпби 

ауыстыруды ғылыми негіздеп берген еді. 

Содан бергі кезеңде де бұл бастаманы 

үнемі күн тәртібінен түсірмей келдік. 

Қоғамның талмай к�теруінің нәтижесінде 

биылғы жылы ең жоғары деңгейде Елбасы 

тарапынан саяси шешім қабылданды. 

Аталған істі жүзеге асыру бойынша арнайы 

комиссия құрылды. Қазіргі таңда латын 

графикасына негіз делген қазақ әліпбиін 

қалыптастыру ісімен Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институты қызу ай-

налысуда. Қазақ тілінің т�л дыбыстық 

ерекшеліктері мен заңдылықтарын ескере 

отырып түзілетін әліпби тілімізді ғана 

емес, санамызды да жаңғыртатын ерекше 

іс болар деп ойлаймыз.

Жетінші, Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының Орталық аппараты, облыстық 

және қалалық ұйымдары Елбасының 

дәстүрлі халыққа Жолдауларындағы 

Тоқаевтың пікірінше, отбасында ана 

тілінде с�йлеп �скен бүлдіршіннің тілге 

деген ықыласы терең, құрметі биік болады. 

Осы тұрғыда, балабақшаларда, мектептер-

де мемлекеттік тілдің мәртебесін к�теруді 

назарда ұстау қажет. «Біз мем лекеттік 

тілдің мәртебесін к�теру ба ғытындағы 

жұмыстарды үздіксіз жал ғастыра береміз» 

деп атап �тті. Яғни мемлекеттік тілді дамы-

ту мәселесі әлі де назардан тыс қалған жоқ.

Жалпы 2020 жылы елімізде мемлекеттік 

тілді меңгергендер қатарының 95 пайыз 

болмаса да соған жетеқабыл деңгейге 

жететініне күмәніміз жоқ. Қазіргі кезде 

қазақтың саны 70 пайыздан асты. Оған 

түркі халықтарын қосыңыз. Қазақша 

үйреніп жүрген �зге ұлт �кілдерінің де 

қатары артуда. Былтырғы оқу жылы 

бірінші сыныпқа барған балалардың 

89 пайызы қазақ тілінде білім беретін 

мектептерді таңдаған. Демек, халық қазақ 

тіліне басымдық беріп, белсенді тұтынуда. 

Болашағын қазақ тілімен тығыз байланыс-

тыруда. 

Енді әлгі қалған бес пайыз кім  деген 

мәселе туындайды. Меніңше, сол бес пайы-

зымыз биліктің ұшар  басында отырған 

ана тілінен мақұрым қандастарымыз 

болмасын деген күдігім басым. Билік 

бас палдақтарындағы, ірі ұлттық ком па-

ниялардағы дәулетті бес пайыз  азамат 

мемлекеттік тілді меңгермесе, тіл  туралы 

заңға жүре қараса, қалған тоқсан бес 

пайыздың с�йлегені кәдеге аспай қала 

ма деп қауіптенемін. Қазірдің �зінде 

Қазақстанда бір-бірінен мүлдем б�лек 

ақысыз тіл курсын ұйымдастыру деген 

тиімсіз қаражат шашу ісін тоқтату керек. 

Мемлекеттік қызметке үміткерлер мен 

мемлекеттік қызметкерлерді толықтай 

қазақ тілі пәнінен сынақтан �ткізіп 

қабылдау жүйесін енгізу және мемлекеттік 

мекемелердегі, Парламенттегі қазақ 

тілі аудармашылар институтын тара-

ту керек деп санаймыз. 5зімізді �зіміз 

қашанғы алдаймыз. Бұдан былай мұндай 

жалпақшешейлікке, заң бұзушылыққа жол 

бермеуіміз керек. 

Енді Қоғамның ішкі қызметін реттеуге 

байланысты мәселелерге келсек, бұл ретте 

к�п алға жылжи қойдық деп айту қиын. 

Мұның объективті, субъективті фактор-

лары жетерлік. Сондықтан Қоғамға да 

жүйелік жаңғыру шаралары қажет-ақ. 

Қоғамның аталған шешімдерді орын-

даудан б�лек атқарылған істеріне келсек, 

бұл ретте мынадай жайттарға тоқталған 

ж�н. 

Қ о ғ а м н ы ң  ұ й ы м д а с т ы р у ы м е н , 

«Қазақ тіл білімінің үздік үлгілері» серия-

сымен Ахмет Байтұрсынұлы бастаған 

тіл саласының білгір ғалымдарының 

к�п томдық таңдамалы кітаптары Тіл 

комитетінің қаржылық қолдауымен 

жарық к�ріп келеді. Қазіргі кезде бұл серия 

 бойынша 15 томдай кітап жарық к�рді. Бұл 

игі іс жалғасын табу керек.

Бұдан б�лек, Ақт�бе, К�кшетау, 

Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында тілге 

арналған ірі-ірі басқосулар �ткізілді.

Үкімет жанындағы мемлекеттік тіл 

кеңесінің жұмысына белсенді қатысып, 

Яғни Қазақстан – ол үшін уақытша ақша 

 табатын мекен. Сондықтан қолда барда 

қарпып қалу, онысын шетелге шығару, 

шетелден активтер алу, салықтан жалта-

рып, оффшорларға жасырыну – осының 

барлығы да әлгі сенімсіздіктен туындап 

жатқан жағымсыз құбылыстар. Cсіресе, 

бұл әдет іс басында отырған, қазынаға 

жақын атқамінер азаматтарымызға тікелей 

қатысты. Сондықтан да жаңғыруды 

қарапайым халықтан емес, ат т�беліндей 

атқамінер т�релерден бастау керек секілді. 

5йткені халық жаңғырар-ау, бірақ 

билік, іс басында отырған бірқатар 

шенеуніктеріміз мұның мәніне әлі жете 

бойламаған-ау деп ойлаймыз. Қазір елдегі 

этнодемографиялық ахуал адам танымас-

тай �згерді. Халықтың санасы да, сапасы 

да б�лек. Алайда шенеуніктеріміз әлі сол 

ескі дағдымен орыс тілінің ықпалынан, 

советтік менталитеттен құтыла алмай жүр. 

Демография �згерді, бірақ орыстандыру 

тоқтамай отыр. Елімізге ең үлкен қауіп, 

дамуына ең үлкен кедергі – орыс тілді 

қазақтарымыз болып тұр. «Іштен шыққан 

жау жаман» деген осы. 

Қазір �те күрделі, трагикомедиялық 

ахуал қалыптасты. Халық – қазақ тілді, ал 

оны басқарушы билік – орыс тілді. Жетпіс 

пайыз қазақты бір пайызға жетпейтін 

орыс тілді билік басындағылар �з еркінен 

тыс орыс тілді еткісі келеді. Бұл түбінде 

қақтығысқа апармай қоймайды. Орыс тілді 

билік басындағылардың бірқатарының 

шетелдерде үйлері бар екені айтылады. 

Бала-шағалары сонда. Cлдеқандай жағдай 

Шет тілін латын графикасына ауыстыруға 

біздің құқығымыз жоқ. Олай болса, қос 

тілде ресми іс қағаздарын жүргізіп жатқан 

ұйымдарымыз бұл мәселені қалай шешеді? 

Осы кезге дейін қос тілді білу тек қазақ 

тілділерге ғана міндетті болып келсе, енді 

қос әліпбиде жазу да қазақ тілділерге ғана 

міндетті бола ма? Артық уақыт жұмсағаны 

үшін, артық жұмыс істегені үшін қазақ 

тілділерге екі есе т�лене ме? Міне, осы тек-

тес жайттардың да басын ашып алу керек. 

Қалай болғанда да, Қоғамның жұмысы 

осы латынға к�шуді насихаттау, қолдау, 

барынша атсалысу болмақ деп есептеймін.

Ендігі �зекті мәселенің бірі – үш тілде 

білім беру жайы. Бұл бастама Елбасының 

«үш тұғырлы тіл» идеясынан бастау 

алады. С�з жоқ, бұл бастаманы орны-

мен, ел мүддесі тұрғысынан іске асырса, 

мемлекетіміздің дамуы үшін оң әсері мол 

болмақ. Алайда оны түсінуде, іске асыруда 

ортақ түсінік жоқ секілді. Енді осының 

басын ашып алайық. 

Шет тілін үйрену деген бар және ар-

найы пәндерді шет тілінде оқу деген бар. 

Осыны Білім және ғылым министрі я жете 

білмей немесе қасақана ұғымдардың мәнін 

ауыстырып отыр. Шет тілін үйренуге кел-

сек, оған ешкім де қарсы емес. Мемлекет 

айтпай-ақ, халық �зі балаларын қосымша 

ақылы тіл үйрету курстарына жаздырып, 

шет тілін үйретіп жатыр. Мәселе, жара-

тылыстану пәндерін ағылшын тілінде, 

бірқатар гуманитарлық пәндерді орыс 

тілінде беруде болып тұр. 

Бұл деген қазақ тілін ғылым тілінен 

мүлдем алшақтату, отбасы, ошақ қасының 

тілі деңгейіне түсіру деген с�з. Тіпті  Совет 

кезеңінің �зінде қазақ тіліне мұндай 

қиянат жасалған жоқ еді. Басқасын былай 

қойғанда, бұл азаматтың конституциялық 

құқығын бұзу, адам құқығын аяққа тап-

тау емес пе?! Қазақстанда тұрып қазақ 

баласы �з ана тілінде – мемлекеттік тілде 

толықтай орта білім ала алмау деген не 

деген сұмдық? Білім министрлігінің 

бұл әрекетін қазаққа қарсы жасалған 

қастандық деп бағалаймыз.

Бұл ел үшін орны б�лек мәселе – 

үштілділікке қатысты Президентіміз 

Қ.Тоқаев та �з пікірін білдірді. Прези-

денттің ойынша, бала алдымен қазақ 

және орыс тілдерін меңгеріп алуы тиіс. 

Содан кейін ғана ағылшынша үйретсе 

болады. Тоқаевтың жеке ұстанымы 

осындай.  Демек, оқушыға балабақшадан 

ағылшынша үйретуге білек сыбана 

кіріскен педагогтар енді аптығын басуы 

мүмкін.

Осы орайда тағы бір мәселе басын 

ашуды қажет етеді. Үш тілді білім беру 

жүйесіне тек қазақ тілінде білім беретін 

мектептер к�ше ме әлде орыс тілді мектеп-

тер де к�ше ме? Жаңа білім реформасына 

сай мектептерді орыс, қазақ деп б�лмей, 

бірдей мектеп қалыптастырыла ма? Осы 

арасын нақтылау керек секілді. Қысқасы, 

осындай басы ашылмаған дүдәмал тұстар 

к�п. 

Бұл мәселеде біздің ұстанымымыз 

айқын: шет тілін тіл ретінде оқытуды 

қолдаймыз, ал пәнді шет тілінде беруге 

қарсымыз. 

Үш тілді білім беруді енгізу жүйесінің 

90 пайыз қазақтың баласы қазақ тіліндегі 

мектепті таңдаған кезде ұсынылғаны 

таңдандырады. Ұлтымыз есін жиып, �з ана 

тіліне осылай илігіп тұрған кезде үш тілдік 

деген саясат қайдан шықты?

Бір сәтке �ткенге үңіліп к�рейікші. 

Тарих қайталанады деген рас екен. Кезінде 

осыған ұқсас жағдай 90-жылдың басын-

да да орын алып еді. Елдің бәрі қазақ 

тіліне икемделіп, қазақтармен қатар, �зге 

ұлт �кілдері балаларын жаппай қазақ 

балабақшалары мен мектептеріне бере 

бастаған болатын. Сол кездегі Министрлер 

Кеңесінің т�рағасы Үкімет қаулысын 

шығарып, қазақ тілінің болашағына балта 

шапқандай болып еді. С�йтіп, қазақ тіліне 

беті бұрылып қалғандардың барлығы 

«ее, қазақ тілінің болашағы жоқ екен 

ғой» деп, бір-ақ күнде теріс айналған 

болатын. С�йтіп, тіл жанашырларының 

алдында атқарған істерінің барлығы 

да зая кетіп еді. Мынау үш тілді білім 

жүйесі  бастамасының да к�здегені 

Қазақстанда орыс тілділердің позициясы 

мен басымдығын сақтап қалудан туған 

қитұрқы амал секілді. Бұл Қазақстанда 

жаңа субұлттың, нақтылап айтқанда, 

орыс тілді қазақтардың  («казахстанец») 

биліктегі, бизнестегі басым жағдайын 

сақтап қалу бағытындағы әрекет деп 

бағалаймыз. Бұл да қазақтың арасына 

үлкен жік салатын, әлеуметтік, азаматтық 

қақтығыстарға әкелетін �те зиянды әрекет. 

Мұның алдын алуымыз керек. Сондықтан 

бұған ешқандай жол беруге болмайды. 

Онда біз отаршылдықтан құтылса да, 

элиталық тобының сатқындығынан сол 

бұрынғы құлдық қамытынан ажырамаған 

бірқатар бейбақ елдердің кебін құшамыз. 

М ы с а л ы ,  А в с т р а л и я д а ғ ы  а б о -

ригендер, Жаңа Зеландиядағы мао-

рилер, Америкадағы үнділер, Латын 

Америкадағы ацтек-майялар, Африкадағы 

Нигерия,  Камерун, Мозамбик тайпала-

ры – барлығы �з тілдерін ұмытып, ежелгі 

қожайындарының тілінде с�йлеп жүр. 

Құлдық жойылғанына 100 жылдан асып 

кетсе де, тәуелсіздіктерін алса да, к�птеген 

елдер «элиталық» тілді таңдады. Текті 

халықтың ұрпағы болсақ, мұндайға жол 

бермейміз ғой деп сенемін. 

Енді Қоғам бұдан былайғы кезеңде 

тілдің жайымен қатар, басқа да �зекті 

елдік талаптарды жиі к�теруге к�шкені 

ж�н болар деп топшылаймын. Жалпы 

тіл саясатында жүйесіздіктер бар секілді. 

Сондықтан алдағы уақытта жүйелі 

әрекеттерге к�бірек бейіл берген ж�н.

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ 
ТІЛДЕН БАСТАЛАДЫ

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ,
Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының президенті,
ҚР ҰҒА академигі

 рухани салаға, мемлекеттік тілге қатысты 

жерлерін жұртшылыққа жан-жақты 

түсіндіру мақсатында ақпараттық шара-

ларды тиісті құзырлы органдармен бірлесе 

отырып қолға алсын. Бұл ретте, Жолдау-

да белгіленген «Біздің міндетіміз – 2017 

жылға қарай мемлекеттік тілді білетін 

қазақстандықтардың санын 80 пайызға 

дейін жеткізу болса, ал 2020 жылға қарай 

олар кемінде 95 пайызды құрауы тиіс. Енді 

он жылдан кейін мектеп бітірушілердің 

100 пайызы мемлекеттік тілді біліп 

шығатын болады» деген талаптың орын-

далуына қоғамдық бақылау, қоғамдық 

талап ету, қоғамдық тыңдау шараларын 

ұйымдастыруға баса назар аударсын деген 

шешімнің орындалуына келсек, Қоғам �з 

тарапынан бұл мәселені тұрақты назарын-

да ұстап келеді. 

Осы орайда мына жайтқа назар 

аударғым келеді. Елбасының Жолдау-

ларында к�терілген мәселелер жақсы-

ақ. Алайда оның атқарушы билік тара-

пынан орындалуында кемшін тұстар 

мол.  Мысалы, аталған тапсырманың 

орындалуын �лшеу тетіктері қандай, 

оны неге сүйеніп анықтаймыз, ол үшін 

нақты қандай шаралар қолға алынған 

деген сансыз сауалдарға жауап бұлыңғыр. 

Айталық, биыл 2019 жыл аяқталады. 

Жолдауда айтылған 80 пайыз орындалды 

ма? Оған кім жауапты? Егер бұл тапсырма 

орындалған болса, онда еліміз неліктен 

мемлекеттік тілдің қолданысын 80 пайызға 

жеткізбейді? 2020 жылға да аз-ақ уақыт 

қалды. Елбасы тапсырмасы бойынша, 

2020 жылға қарай ел халқының 95 пайызы 

қазақша білу керек. Ең жоғарғы деңгейде 

қабылданған бұл шешімнің орындалуы 

қалай болмақ? Бұл тапсырманы іске 

асырудың қандай жоспарлары жасалған? 

Сұрақ к�п, жауап мардымсыз. 

Біз осы кезге дейін Елбасының жыл 

сайынғы Жолдауларында берілген тап-

сырмалар мен бастамалардың орындалуы 

бойынша әрбір жылдың соңында талдау 

жасалып, қорытынды берілгенін к�рмей 

келеміз. Тиісінше, орындамағаны үшін 

де бір адамның жауап бергенін естігеніміз 

жоқ. Сондықтан ендігі кезекте Қоғам 

тарапынан осы мәселені барынша қатаң 

қадағалау шараларын қолға алуымыз 

керек. Осы мәселені тиімді атқарудың 

тетіктерін ұсынып, к�п болып талқылауға 

тиістіміз. 

Елбасының 2012 жылғы 14 желтоқсан-

дағы Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Мен қазіргі тілде жазылған кемінде 

жүздеген қазіргі кітаптардың тізімін 

жасап, қазақ тіліне қазіргіше аударуды 

ұсынамын. Бәлкім, жастар арасында кон-

курс жариялау керек шығар: �здеріне не 

нәрсе қызықты әрі пайдалы екенін олар 

да айтсын» деген болатын. Содан бері 

табаны күректей жеті жыл �тіпті. Бүгінгі 

жүз оқулығымыз да соның кебін кимей ме? 

Қозғалыс бар, шүкір.

Бұл туралы қазіргі ҚР Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың респуб ли-

калық Egemen Qazaqstan және Aiqyn 

газеттеріне берген сұхбатына назар 

аударғым келіп отыр. «Қазақтың тілі – 

қазақтың жаны! Халқымыздың тарихы 

да, тағдыры да – тілінде. Мәдениеті мен 

әдебиеті де, ділі мен діні де – тілінде. 

В.Радлов айтқандай, қазақ тілі – ең таза 

әрі бай тілдің бірі. Тіл – �ткен тарихпен 

ғана емес, бүгін мен болашақты байланы-

стыратын құрал. Меніңше, тілдің тұғыры 

да, тағдыры да бесіктен, отбасынан баста-

лады» деді Мемлекет басшысы.

қос тілді: қазақ және орыс тілді әлем 

қалыптасты. Билік пен қарапайым халық 

екі тілде с�йлесе, қандай береке болмақ? 

Бұл түптің түбінде үлкен толқуға әкелмей 

ме?! Осы жағына ерекше мән беруіміз 

керек.

Cрине, билік басында отырғандарды 

толықтай жазғыру әділеттілік болмас. 

Дегенмен, мемлекеттік тілді білмейтін 

министр, депутат, әкім, елші болу деген 

ешқандай қисынға келмейді. Мысалы, 

Ұлттық экономика министрі, Ұлттық Банк 

т�рағасы елдің тіл туралы талабына «алты 

айдан кейін мемлекеттік тілді меңгеремін» 

деп уәде берді. 

Осы жерде сұрақ туындайды. Біз 

неге сол аталған азаматтарды қызметке 

тағайындарда мемлекеттік тілді білу 

талабын қоймаймыз? Мемлекеттік 

тілді білмейтін азаматтарды жауап-

ты лауазымдарға тағайындауға қандай 

мұқтаждық бар? Қазіргі кезде елімізде 

бірнеше тілді еркін меңгерген, әлемнің 

үздік білім ордаларынан білім алған білікті 

де білгір азаматтар толып жатыр емес 

пе? Олай болса, тіл білмейтін жандарды 

тағайындап алып, �з-�зімізге неге мәселе 

тауып аламыз?

Сондықтан, алдағы Құрылтайдың 

шешімдерінің біріне тиісті орындардан 

мемлекеттік тілді білмейтін лауазымды 

тұлғаларды қызметінен босатуды талап ету 

туралы шешімді енгізсек деген ұсынысым 

б а р .  А т а л ғ а н  л а у а з ы м д ы  т ұ л ғ а л а р 

мемлекеттік тілді білмей тұрып, ешқандай 

ұялмастан Қазақстанның мемлекеттік 

қызметін атқаруға тартынбай кірісетін 

болса, ендігі кезекте ондай жандардың ары 

қарай құрғақ уәделеріне малданып жүре 

беру елдігімізге сын болмақ. Қатаң шешім 

қабылдайтын уақытымыз әлдеқашан пісіп 

жетті. Қазақтарға қазақша біл деп жалыну, 

талап етудің �зі – ешбір ақтауға келмейтін 

ұят нәрсе. Оларды оқытуға мемлекет 

бюджетінен қыруар қаражат б�лу, аудар-

машылар ұстау ақылға сыйымсыз емес пе?! 

Он бір жыл мектепте, алты жыл жоғары оқу 

орнында қазақ тілі оқытылады. Содан соң, 

мемлекеттік қызметке барғанда тағы да 

бюджет қаражатына қазақ тіл курсын ашу 

қай жағынан болсын, ақтауға келмейді. 

Сондықтан ендігі кезекте мемлекеттік тілді 

меңгермеген мемлекеттік қызметкерлерге 

мемлекеттік тілге қатысты қордаланған 

мәселелерге тұрақты түрде назар аударты-

лып келеді. 

Түйіндей айтқанда, Қоғам ел сана-

сының қалғып кетпеуін, тіл мәселесінің 

үнемі күн тәртібінен түспеуін тұрақты 

қадағалауда, үзбей қозғау салуда. 

Енді алдағы уақытта Қоғам қандай 

мәселеге басымдық беру керек дегенге 

келсек, қазіргі кезде елімізде мынадай 

үш түрлі бағыттың бел алып отырғанын 

байқаймыз. Олар:

1) рухани жаңғыру;

2) латын жазуына к�шу;

3) үш тілді білім беру жүйесін енгізу.

Аталған үш ауқымды шара да – 

еліміздің келесі сапалық дамуын, �згеріске 

ұшырауын қамтамасыз ететін іргелі істер. 

Мұндағы басты мәселе – мұны қалай 

түсінеміз, қалай іске асырамыз, бұлар 

қазақ мүддесіне қаншалықты сай келеді 

дегенді анықтау болмақ.

Осыған ретімен тоқталайын. Бұл ретте 

басын ашып алар басты мәселе: шаралар 

– кезеңдік, ал тіл – мәңгілік. Жаңғыру – 

�тпелі, кезеңдік құбылыс, ал ұлт, мемле-

кет, тіл – жүйе құраушы, баянды, мәңгілік 

құбылыстар. Сондықтан мұндағы негізгі 

�лшем – аталған ауқымды шаралардың 

елдігіміз бен тілімізді қаншалықты 

нығайтатыны болуы керек. 

Алдымен «Рухани жаңғырудан» бас-

тайық. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

мақаласының жарияланғанына, міне, 

бірер жылдан асты. Бірқатар шаралар 

қолға алынып, іске асырылуда. Енді осы 

жаңғыру дегеннің �зін қалай түсінуіміз ке-

рек? Елбасының анықтамасына  жү гінсек, 

«Жаңғыру ұғымының �зі  мейлін ше 

к�нерген, жаһандық әлеммен қа быс-

пайтын кейбір дағдылар мен әдеттерден 

арылу». Бұл к�нерген, �ркениетті әлеммен 

қабыспайтын әдеттерге не жатады? 

Біздіңше, бұған советтік-орысшыл мінез-

құлықтан арылу және жемқорлықты 

тыю жататын секілді. 5йткені осы екі 

құбылыс бірімен-бірі тығыз байланы-

сты, бірін-бірі туындататын зиянды сал-

дарлар. Ел Тәуелсіздігіне жиырма жеті 

жылдан асса да мемлекеттік тілге бет 

бұрмаған адам бұл мемлекеттің де, қазақ 

тілінің де болашағына сенбейді деген с�з. 

болса, олар бір-ақ күнде ізін суытатынын-

да с�з жоқ. Қазақстанға керегі осы ма?! 

Данышпан бабаларымыз:

Бетеге кетсе, бел қалар,

Бектер кетсе, ел қалар,

Берекең кетсе, нең қалар? – деген.

Сондықтан Елбасы ұсынған  «Рухани 

жаңғыру» тек халыққа ғана емес, ең ал-

дымен билік құрылымдарына  қа тысты 

екендіг ін  қаперге  алуымыз керек. 

Жоғарыда атаған берекені  кетірер 

жағымсыз әдеттерден арылуды қолға алуы 

тиіс. Сонда ғана еліміз дамуға, са палық 

тұрғыдан �згеруге мүмкіндік алады. 

Жалпы к�пшілікке қатысты жаңғы-

рудың бір түріне аты-ж�німізді қазақ 

тілінің заңдылығына сай түзетуді жат-

қызуға болады. Бұл істі �зімізден бастайық. 

Тіпті болмаса, осы Тәуелсіз кезеңде �мірге 

келген ұрпағымызды құл дық таңбасындай 

болған «-ов, -ев»-тен арылтайық, ағайын. 

Кезінде Елбасының «Жалпыға Ортақ 

Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» деген 

мақаласы жарық к�ріп еді. Қоғамда қызу 

талқыланған болатын. Қазір соны еске 

алып жүрген жан бар ма?! Сондықтан бұл 

жаңғыру да соның кебін құшып кетпесе 

екен деп тілеймін.

Келесі мәселе – латын әліпбиіне 

к�шу мәселесі. С�з жоқ, бұл – ерекше 

қажетті де �зекті іс. Елбасы арнайы саяси 

шешім қабылдады. Мерзімін белгілеп, 

Үкіметке тиісті тапсырма берілді. Енді 

мұны еліміздің ұлттық мүддесіне сай сапа-

лы іске асыру қалуда. Латынға неғұрлым 

тезірек к�шсек, соғұрлым жақсы. 5йткені 

мұнда тек жазу ғана �згеріп қоймайды, со-

нымен қатар санамыз да елеулі �згеріске 

ұшырайды. 

Осы орайда мынадай мәселенің басы 

ашық болмай тұр. Латын әліпбиіне к�шу 

қалай жүзеге асырылады? Оған кімдер 

к�шеді? Кирилл жазуы мен латын жазуы 

қатар қолданыла бере ме? 

Аталған сұрақтар бойынша Елбасы 

�з жауабын берді. Оған сүйенсек, латын 

әліпбиіне ауысу тек қазақ тіліне ғана 

қатысты. Елдегі орыс тілділер, орысша 

білім алатындар, орыс тілінде іс қағазын 

жүргізетіндер сол бұрынғысынша кирил-

лицамен жүре береді. Дұрыс-ақ. Cрине, 

біз үшін орыс тілі – шет тілі, к�ршілес 

Ресей Федерациясының мемлекеттік тілі. 

Азаматтың суреті
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ANA TILI РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ: ОҢТҮСТІК
Түркістан облысы бойынша 24 
жалпыұлттық, 76 жергілікті маңызы 
бар, жалпы – 100 қасиетті, киелі орын 
есепке алынған. Облыстағы киелі орын-
дарды ретке келтіру, дамыту үшін өткен 
жылы жергілікті бюджеттен бөлінген 686,0 
млн теңгеге және демеушілердің 208,4 млн 
теңге қаржысына тиісті жұмыстар жүргізілген. 
Бұл бағыттағы нәтижелі істер Елбасының 
бағдарламалық мақаласынан кейін қарқынды 
қолға алынғанын айта кетелік. «Қазақстанның 
қасиетті жерлерінің мәдени-географиялық 
белдеуі – неше ғасыр өтсе де, бізді кез келген рухани 
жұтаңдықтан сақтап, аман алып шығатын символдық 
қалқанымыз әрі ұлттық мақтанышымыздың қайнар 
бұлағы. Ол – ұлттық бірегейлік негіздерінің басты 
элементтерінің бірі. Сондықтан мыңжылдық тари-
хымызда біз алғаш рет осындай ауқымды жоба-
ны жасап, жүзеге асыруға тиіспіз» дей отырып, 
Елбасы Н.Назарбаев: «Жергілікті нысандар мен 
елді мекендерге бағытталған «Туған жер» 
бағдарламасынан бөлек, біз халықтың сана-
сына одан да маңыздырақ – жалпыұлттық 
қасиетті орындар ұғымын сіңіруіміз керек. 
Ол үшін «Қазақстанның қасиетті рухани 
құндылықтары» немесе «Қазақстанның 
киелі жерлерінің географиясы» жобасы 
керек» деп атап көрсетті.

ТУРИЗМ ТЕТІГІ
Бүгінде бағдарламалық мақалада 

ұсынылған жобаларды жүзеге асыру 

бағытында атқарылып жатқан, қолға 

алынған жұмыс к�п. Мысалы, Отырар 

қалашығын туристік нысанға айнал-

дыру мақсатында қалашық қақпасын 

қайта құру, іргелес аумағын абат-

тандыру,  к�галдандыру жобасына 

облыстық бюджеттен 28,8 млн теңге 

б�лініп, құрылыс жұмыстары бастал-

ды. Айта кетелік, облыста биылдың  І 

жартыжылдығында «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының бағыттары бойынша 

2200-ден аса іс-шара �ткізіліп, 487 000-

нан астам тұрғын қамтылған. Ал «Туған 

жер» арнайы жобасының «Атамекен» 

кіші бағдарламасы аясында 62 жоба 

жүзеге асырылды. Түркістан облысын-

да ұйымдастырылған «Тарихы терең 

Түркістан» ақпараттық турдың мақсаты 

да �ңірдегі киелі орындар тізіміне енген 

нысандарды таныстыру, насихаттау, 

танымалдығын арттыру, ұлттық сананы 

жаңғырту және ішкі туризмді дамыту. 

Бұқаралық ақпарат құралдары �кілдері 

апта бойы аймақтағы киелі орындарды 

аралап, тарихымен, бүгінгі ахуалымен 

танысуға мүмкіндік алды. Сондай-ақ 

күні кеше Түркістан облысына бір топ 

шетелдік басылымдардың тілшілері 

келіп, Арыстанбаб, Қожа Ахмет Ясауи 

кесенелеріне саяхат жасады. Елбасының 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық 

мәдениет» жобасын халықаралық 

деңгейде ілгерілету шеңберінде шетелдік 

БАҚ �кілдерінің қатысуымен �ткен 

баспас�з турын Сыртқы істер министрлігі 

және облыс әкімдігі ұйымдастырып отыр. 

Австрия, Германия, Италия,  Корея, 

Қытай, Мысыр, Ұлыбритания, Үндістан, 

Франция, Швеция, Швейцария  сынды 

мемлекеттердің, нақтырақ айтқанда, 

«Specchio Economico» (Италия), «Global 

Times» (Қытай), «Le Figaro»  (Франция), 

«Korean Broadcasting System» телеар-

насы (Корея), «The Holiday Magazine» 

( Ұ л ы б р и т а н и я )  с ы н д ы  а қ п а р а т 

құралдарының 20-ға жуық журналисі 

а л д ы м е н  А р ы с т а н б а б  к е с е н е с і н е 

аялдады. Ондағы к�не жәдігердің 

архитектуралық ерекшелігі мен тарихи 

мән-маңызына қанығып, «Отырар» 

мемлекеттік археологиялық қорық-

музейі мен к�не Отырар қалашығында 

болды. Түркістандағы Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесін, «Cзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени мұражай-қорығын да 

аралап к�рді. Бүгінде Қожа Ахмет Ясауи 

кесенесіндегі Қабірхана, Үлкен Ақсарай 

және Құдықхана б�лмелерінде қайта 

жаңарту жұмыстары жүруде. Сонымен 

қатар Қ.А.Ясауи және Рәбия Сұлтан 

Бегім ана кесенелерінің күмбездері 

жаңартылуда. Құрылыс жұмыстарын 

«Қазқайтажаңарту» РМК-нің Алматы, 

Қызылорда, Түркістан филиалдары 

жүргізуде. Бұл жұмыстар Мәдениет 

және спорт министрлігінің «Cзірет 

Сұлтан» мемлекеттік тарихи-мәдени 

қорық-музейіне қарасты тарихи орын-

дарды анықтау, қайта қалпына келтіру 

мақсатындағы жобасы шеңберінде 

қолға алынған. Осы орайда қаладағы 

басты 18 тарихи-мәдени мұра ныса-

н ы н  р е с т а в р а ц и я л а у  ж ә н е  қ а й т а 

жаңғырту жоспарланған болатын. Ең 

алдымен, алдағы 3 жыл ішінде Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінің басты б�лімдері 

жаңғыртылады. Кесененің ішін жылы 

ұстау және жарық ету үшін жарықтандыру 

және желдеткіш жүйелері тарихи қалпына 

келтіріледі. Қазақ хандарының мәжіліс 

�ткізетін және елшілерді қабылдауға 

арналған Үлкен Ақсарай б�лмесін 

қайта қалпына келтіруде сол дәуірдегі 

ұлттық ерекшелігі сақталмақ. Қ.А.Ясауи 

қабірханасы екі  қабат  күмбезбен 

к�мкерілген. Ганчтан жасалған �рнекті 

әшекей Қабірхана т�бесін жауып тұрған 

т�менгі күмбезді жасырып тұр. Сырттай 

Қабірхана т�бесіне биік барабан үстінде 

тұрған сәнді к�п қатпарлы (52 қатпар) 

күмбез орнатылған. Қабірхананың 

сыртқы күмбезінің диаметрі – 10 метр. 

Үлкен Ақсарай – Қазандықпен, Кіші 

Ақсараймен дәліздер арқылы жалғасады. 

Дәлізде  екінші  қабатқа  шығатын 

баспалдақ бар. Ақсарайда кейіннен ХV-

ХVІ ғасырларда Қазақстан мен Орта Азия 

сәулет �нерінде алғаш рет пайдаланған 

аркалардың қиылысу конструкция-

сы қолданылған, сондықтан б�лме 

құрылысы �з заманындағы аса бағалы 

сәулет ескерткіші болып саналады. Ал 

Құдықхананың аты осындағы құдықпен 

байланысты. Тарихи дерекк�здерде 

құрылыс кезінде су алу үшін қазылған, 

кейіннен дін иелері құдықтан тартылған 

суды да шипалы деп жариялағаны ай-

тылады. Құдық айналасы д�ңгелене 

кірпіштен қаланған, диаметрі – 80 см. 

Бұрын су 7-8 метр тереңдіктен шығатын 

болса,  қаз ір  жерасты суларының 

к�терілуіне байланысты су 5-6 метр 

тереңдіктен алынады. Айта кетейік, Қожа 

Ахмет Ясауи кесенесінде ХІV ғасырда 

негізі қаланған құдықтан «жамағатхана» 

б�лмесіндегі алып Тайқазанға су тол-

тырылып, зияратшыларға арнайы 

 таратылып отырғаны тарихтан белгілі. 

Құдық ХІХ ғасырдың бастапқы ширегіне 

дейін жұмыс істеген. 1992-1999 жыл-

дар аралығында Түркияның «Вакф 

 Иншаат» фирмасы кесенеге жүргізілген 

реставрациялық жұмыстарға байланыс-

ты құдық суы мүлде жабылған бола-

тын. Қорық-музей қызметкерлерінің 

айтуынша, 2018 жылдың қазан айында 

 Елбасы Н.Назарбаев Түркістан қаласына 

ресми сапары барысында Қожа Ах-

мет Ясауи  кесенесіне арнайы атбасын 

бұрып, ортағасырлық құдықты халық 

игілігіне жаратып, іске қосу туралы 

тапсырма берген. Осыған орай, құдық 

суына  тазарту жұмыстары жүргізіліп, су 

құрамы барлық тиісті сараптамалардан 

�тіп, тиісті құжаттар дайындалған. 5ткен 

жылы Тәуелсіздік күніне орай аталмыш 

құдық қайта іске қосылды. Қазіргі таңда 

құдықханаға келушілердің қарасы мол. 

Ал ХV ғасырдың ескерткіші – Рәбия 

Сұлтан Бегім кесенесі Ахмет Ясауи 

кесенесінің оңтүстік-шығыс беткейінен 

60 метр қашықтықта орналасқан. 

Ескерткіш 1980-жылдардың бас кезінде 

толығымен қайта қалпына келтірілген. 

Сондай-ақ ақпарат құралдарының 

�кілдері Қарнақтағы Шәммет ишан 

мешіт-медіресесі, Мыңжылдық тұт 

ағашы, Үкаша ата құдығы, Жылаған ата 

сарқырамасы, Сауран қалашығы, Есім 

хан, Күлт�бе (Ясы) қалашығы, Cлқожа 

ата, Гауһар ана, Арыстанбаб кесенелері, 

Отырар қалашығы, Қажымұқан кесенесі, 

Ишанбазар мешітінде болып, киелі 

орындар жайлы толыққанды мағлұмат 

алды. 

Айта кетелік, Түркістан облысы 

аумағындағы қасиетті, киелі жерлердің 

басым к�пшілігіне инфрақұрылым 

тартылған. Аталған 100 қасиетті, киелі 

орындардың к�пшілігінде туристер-

ге арналған жолсілтемелер, 18-інде 

танымдық QR кодтар орналастырылған. 

Облыс к�лемінде анықталған 104 сакрал-

ды нысанның 40-ы туристік бағыттар 

тізіміне енгізілген. Биыл ол нысандарға 

1-2 және 3 күндік маршруттар әзірленді. 

ЖАРАТЫЛЫС КЕҢІСТІГІ 
БЕЙНЕЛЕНГЕН ЖАЙНАМАЗ

Түркістан �ңіріне келушілер, оның 

ішінде туристер қызығатын тағы бір 

 нысан – Қарнақ ауылының батыс 

шетінде орналасқан Мыңжылдық тұт 

ағашы. Бұл ағаштың жасы шамамен 

1300-де екен. Аңыз-әңгімелердің бірінде 

бұл тұт ағашын елді исламға шақырған, 

мұсылманшылықты насихаттаған үлкен 

діндар кісі Имам Бақли отырғызғаны, 

енді бірінде Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 

әскер басылары осы тұстан �тіп бара 

жатып, тұт ағашының шыбығын жерге 

қадап кеткені айтылады. Ауыл адамдары 

алып ағаштың қасиеті бар деп санайды. 

Сондықтан оны балтамен шаппайды, 

бір жерін түртіп, жапырағын жұлып, 

зиян тигізсе адамның түсіне небір жаман 

оқиғалар кіреді деп сенеді. Тұт ағашын 

к�ру үшін алыстан ат арытып, арнайы 

келетіндер де к�п. Олар ағашқа ақ мата 

байлап, тілек тілеп, бұлақтан су ішіп 

жатады. Мыңжылдық тұт ағашының 

кәрі діңі әлдеқашан қурап қалғанына 

қарамай, тамыры әлде де болса нәрлі. 

Жыл сайын теріскей беттегі бір бұтағы 

к�геріп, жеміс салады екен. Сол салған 

жемісінен жақында к�шет �ндіріліп, 

кәрі ағаш жанына қондырылыпты. Сегіз 

адамның құшағы әрең жететін ағашқа 

баратын аяқжолды тұрғындар реттеп, 

айналасын гүлдендірген. Бүгінде осы-

нау табиғи ескерткішті ЮНЕСКО-ның 

мәдени мұрасы қорғауына алу үшін тиісті 

жұмыстар жүргізілуде екен. Сондай-

ақ биыл осы Қарнақта Тайқазанның 

құйылғанына 620 жыл толуына орай 

ал шәкірттер дәрісханада білім алып, 

құжыраларда тұрған екен. Жергілікті 

жерден ғана емес, Шаянға білім іздеп 

Қарқаралы, Жетісу, Атбасар, Іле, Талас, 

Сарысу, Сыр �ңірінен де шәкірттер кел-

ген. Тарихи деректерге қарағанда, осын-

да білім алғандардың қатарында Ұлбике 

ақын, Кенесарының ұлы Садық сұлтан, 

�ңірдегі атақты ақынның бірі, аты аңызға 

айналған Манат қыз да болған. Асарла-

тып салынған шағын мешіт уақыт �те 

тарлық етеді. Осыдан кейін ХІХ ғасырдың 

бірінші жартысында Қосымның баласы 

Сейдахмет еуропалық үлгідегі күйдірілген 

қыштан мешіт-медресенің құрылысын 

бастайды. Деректерге жүгінсек, 1830-

40 жылдары басталған кешен мешіт-

медресе, 29 құжыра, азанхана, дәрісхана 

сияқты бірнеше б�ліктен тұрған. Соңғы 

құрылысы 1906 жылы аяқталған мешіт-

медресенің кейінгі тарихы ел аузында 

«Аппақ ишан» деген атпен танылған 

этнограф 5збекәлі Жәнібеков. Атеизм 

�ршіп тұрған �ткен ғасырдың сексенінші 

жылдары 5.Жәнібековтің бастамасымен 

«К�ркем-сәулет кілем және кілемнен 

жасалынған бұйымдар» мұражайы ашы-

лып, Шаян мешіт-медресесі алғаш 

рет тарихи жәдігер ретінде мемлекет 

қорғауына алынды. Аталмыш нысанда 

реставрация жұмыстары 2017 жылы 

басталған. Бірінен-бірі биіктеліп, саты-

ланып жасалынған, мешіт ішінде дыбыс 

күшейткіш міндетін атқарған 35 күмбез 

қалпына келтірілген. Мешіттің үстінде 

биіктігі 11,5 метрлік бас күмбезі бар. 

5ткен жылы 29 құжыраның барлығы 

ж�нделіп, қазіргі таңда, мешіттің, 

дәрісхананың ішкі-сыртқы ж�ндеу 

жұмыстары жүргізілуде. Жалпы мұражай 

он сегіз экспозициядан тұрады. Бастапқы 

есігі дәрісханадан басталады. Мұндағы 

кітапхана қорын Аппақ ишанның туы-

стары жинақтаған. Абыз тұлғаның 150 

жылдығына арналған жиында туыстары  

40-қа жуық кітап �ткізіпті. Медресе-

де білім алған шәкірттердің пайда-

сына жараған кітаптар ескі шағатай, 

түрік тілінде түсірілген. Мұражайдағы 

әрбір жәдігердің �зіндік тарихы бар. 

Халқымыздың ежелден тұрмыста 

қолданған заттары мен батырлардың 

жаугершілік заманда қолданған қарулары 

да мұражайдан орын алған. Ал этно-

ауыл жасалған құжыралардың бірінде 

киіз  үй т іг ілген,  қазақ халқының 

тұрмыс-тіршілігін бейнелейтін арнайы 

экспозициялық б�лме бар. Сонымен 

қатар мұражай ішінде ауданның дамуына 

үлес қосқан азаматтарға к�рме б�лмелері 

арналған. Мұражайда сақталған ең 

құнды жәдігер – Аппақ ишан қолданған 

жайнамаз. Музей қызметкерлерінің 

айтуын ша, жайнамазды Аппақ ишанның 

әжесі ХVIII ғасыр соңында, тықыр кілем 

әдісімен тоқыған. Жаратылыс кеңістігі 

бейнеленген қастерлі жайнамаздағы 

бейнелерде жаннаттың сегіз есігі, бес 

парыз, кәлима, Нұрпайғамбар, рух әлемі, 

�мір тіршілігі, тозақтың жеті есігі к�рініс 

тапқан. Бұл жайнамаз – мұражайдағы ең 

к�не жәдігердің бірі. 

САН ҚЫРЛЫ САУРАН
Елбасы тапсырмасына сәйкес, 

елімізде белгіленген киелі жүз нысанның 

бірі – ХІІ ғасырда негізі қаланған  Сауран 

қаласы қазіргі  күнге тұтас жеткен 

жәдігер. ХІІ-ХVІІІ ғасырларға тән Сауран 

қалашығы – «Cзірет Сұлтан» мемлекеттік 

тарихи-мәдени қорық-мұражайы» 

РМҚК құрамындағы Республикалық 

маңызы бар ескерткіш. Ортағасырлық 

Сауран Түркістан қаласынан солтүстік-

батысқа қарай 46 шақырым жерде 

орналасқан. Қазіргі таңда Сауран қаласы 

солтүстіктен оңтүстікке қарай 850 метр, 

шығыстан батысқа қарай 660 метр созы-

лып жатқан қорған қамалмен қоршалған. 

Қамалдың сақталған қабырғаларының 

биіктігі кей жерлерде 3-6 метрге дейін 

жетеді. Оған солтүстік және шығыс 

беттегі екі қақпа арқылы енуге болады. 

Қаланың қақпалары мен бұрыштарына 7 

қорғаныс мұнарасы тұрғызылған, қорған 

қамалының ұзындығы – 2360 метр. Қамал 

қабырғалары, 2-3 метрлік едені кесектен 

және пахсадан тұрғызылған. Ең биік 

мұнарасы солтүстік бұрышында, биіктігі 

– 6 метр. Қамалдың сыртында тереңдігі – 

1-3 метр, ені 15-20 метр болатын ор іздері 

бар. Қала Ұлы Жібек жолының бойын-

да орналасқандықтан дамыған, халқы 

�те мәдениетті болған. Мамандардың 

 айтуынша, шаһардың дамығанын қайта 

қалпына келтіру кезінде қабырға ішіндегі 

�те тығыз орналасқан күйген қыштан 

салынған ерекше үйлерден де байқауға 

болады. ХІІІ ғасырда қала Ақ Орданың 

иелігіне �тіп, біршама уақыт астанасы 

да болған. ХIV ғасырда шаһарды Cмір 

Темір жаулап алып, �зінің бекінісіне 

айналдырған. Қалада �те құнды әрі 

 жауапты келісс�здер жүргізіліп отырған. 

К�не нысанда биік қорғандар, мұнаралар 

болғанын Түркістаннан 45 шақырым 

жерде жатқан қаланың сыртқы сұлбасы 

әлі күнге қашықтан мен мұндалап к�рінуі 

растай түседі. Сонымен қатар Сауран 

қаласының �з дәуірінде сауда-саттық, 

алыс-беріс жүйесінде де маңызы �те 

зор болған. Оған дәйек боларлық заттай 

мұралар қала топырағын қазған кезде 

к�птеп табылған. Олардың ішінде Қытай 

жерінен келетін �ндіріс �німдері, түрлі 

әшекей бұйымдар, құнды маталардың 

қалдықтары бар. 

Зерттеу экспедициялары нәтижесінде 

Сауран қаласынан табылған күйіктас 

пен гипстің сынықтары жергілікті жерде 

мұсылмандар мешіті мен балалардың 

сауатын ашуға арналған медреселер 

болғанын аңғартады. Қалада екі мешіт 

бар.  Олардың қалдықтары бүгінге 

жеткен. Бес жыл ішінде екі мешіт те 

толықтай топырақ астынан қазып алын-

ды. XV ғасырдың соңында бой к�терген 

мешіттің бірі, діни-ағарту мектебі – 

«Байдулла ханның медресесі» деп атала-

ды. Мешіттің аумағы – 1200 шаршы метр, 

ені – 31 метр. Ол Самарқандтағы Бибі-

ханым, Ташкенттегі Жами мешіттеріне 

ұқсас етіп салынған. Тарихшылардың 

пікірінше,  осы жерді  мекендеген 

халықтың білімі айтарлықтай жоғары 

болған. Қала халқы қазақ даласындағы ең 

алғашқылардың бірі болып, су жүйесін 

қолданысқа енгізген. Қаланың әскери-

стратегиялық, сауда-экономикалық және 

мәдени маңызды қала болғаны ж�нінде 

тарихи деректерде де айтылады. Атал-

мыш қала ж�ніндегі алғашқы деректер 

Х ғасырдан бастап кездеседі. Жеті қабат 

дуалмен қоршалған құдіретті бекінісі бар, 

сол кезгі хандар үшін қорғанысы мығым, 

анау-мынау дұшпанға алдырмайтын 

қала болғаны айтылады. Жергілікті 

тұрғындардың саны кейбір деректер-

де 11 мың деп жазылған. Қала тура-

лы мәліметтер  Истахри жазбаларынан 

к�рініс берген. Одан кейін шаһар туралы 

әл-Мақдиси �зінің «Худуд-әл-алам» 

шығармасында да атап �теді. Cлем ай-

насына атақты болған шығармаларда да 

Азияда орналасқан алып шаһар туралы 

мол мағлұмат бар. Түркістан облысының 

аймағында жатқан к�не Сауранға 

алғашқы зерттеулер шамамен 100 жыл 

бұрын жасалынған екен. Аталған зерттеу-

лер жайында орыс ғалымдары П.Лерхтың 

туындыларында, П.Пашиноның жолжаз-

баларында, А.Федченконың есептерінде 

айтылады. Жергілікті �лкетанушылар Са-

уран қаласы «Түркістан қаласынан к�шіп 

келген егіншілердің бақташылықпен ай-

налысуы негізінде пайда болған» деп жо-

рамалдайды. Егіншілікпен айналысу үшін 

де елде кәріз құдығы ерекше дамыған 

екен. Қаратаудан арнайы бұлақтарды 

осы кәріз құдығы арқылы қалаға бұрған. 

Оны Араб әміршісі сыйға тартқан 200 

үнді құлы қазып, құрып шыққан екен. 

ХІХ ғасырда осы құдықтар қараусыз 

қалып, су келмегендіктен қала дамуы 

құлдырап, халық толықтай к�шіп кеткен. 

 Сауран қаласы 1982 жылы республикалық 

маңызы бар археологиялық ескерткіш 

ретінде есепке алынған. Айта кетелік, 

алдағы уақытта Сауран қалашығында 

Сапар орталығы бой к�термек. Еліміздің 

түкпір-түкпірінен келген азаматтар мен 

алыс-жақын шетелден келген туристерге 

т�л тарихымызды таныстырып, бірнеше 

тілде ақпарат беру үшін арнайы мамандар 

және күзет б�лімін іске қосу жоспарла-

нуда. 

Біз жоғарыда Түркістан �ңіріндегі 

киелі орындардың бірқатарына ғана 

тоқталдық. Жалпы облыста Елбасының 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласының «Қазақ-

станның қасиетті географиясы» бағыты 

аясында бүгінгі таңда ұлт тарихындағы 

к�не қалалардың насихаты артып, киелі 

орындарға ерекше к�ңіл б�лінуде.

Еркін �БДІЖАППАРҰЛЫ

Түркістан облысы

ҚАСИЕТ ТҰНҒАН
КИЕЛІ МЕКЕН

ас берілмек. Тайқазанды жеті метал 

қоспасынан құйған  Шарафаддин 

Тебризидің ұрпағы осы Қарнақта 

тұрады екен. Сол шебердің бір қауым 

ел болған ұрпағы жиылып ас бермек. 

Қарнақ демекші, ауылдың атауы және 

ауыл маңындағы к�не қала орнының 

«Ішкент» деп аталуының бір-біріне 

қатысты үйлесімі бар. Қазақ тілінде 

«қарын» және «іш» синоним с�здер екені 

мәлім. Яғни бұл ауыл ортағасырларда 

діни және сауда орталығы, Қаратаудың 

күнгейі  мен теріскейін жайлаған 

елдің кіндігі қызметін атқарып, со-

дан осылай аталса керек. Тарихшы-

лар ХІХ ғасырдың �зінде мұнда әр 

к�шеде бір-бірден 27 мешіт, 5 медресеге 

дейін болғанын айтады. Сондай-ақ 

ортағасырларда бұл �ңір к�шпелілердің 

кенді Қаратау қойнауынан метал айыра-

тын металлургиялық орталығы қызметін 

атқарған.

Ж а с  ұ р п а қ т ы ң  с а у а т ы н  а ш у ғ а 

мүмкіндік бүгінгі Бәйдібек ауданында да 

жасалған. Тарихи деректерге қарағанда, 

ХІХ ғасырдың басында Шаян �ңірін 

 мекендеген жұрт �зара ақылдаса отырып, 

балалардың сауатын ашатын мешіт-

медресе салу қажет деп шешеді. Осы 

мақсатта олар Түркістаннан ағайынды 

Қосым және Құлатай деген араб тілін 

жетік білетін, діндар азаматтарды 

шақыртқан. С�йтіп, жергілікті халық 

асарлатып Шаянға қам кірпіштен мешіт 

салады. Мешіт-медресе ашылғаны тура-

лы хабар тез тарап, Қаратау, Теріскей, 

арысы Шу, Cулие ата �ңірінің халқы 

балаларын оқытуға алып келе бастай-

ды. Медреседе оқу мерзімі үш жылдан 

жеті жылға дейін созылып отырған, 

Сейдахметтің ұлы Аппақ Мақсұммен 

тығыз байланысты.  Сейдахметтің 

 балалары 1895 жылы әкелері �мірден 

�ткен соң, атадан жалғасып келе жатқан 

дәстүр бойынша бала оқытуға к�шеді. 

Алайда 1926 жылы Кеңес одағында 

дін ұстануға тыйым  салынып, қожа-

молдалар қуғын-сүргінге ұшырағаны 

мәлім. Осы саясаттың салдарынан 

 Сейдахмет ұрпақтарының тоз-тозы 

шығып, Ташкент �ңіріне бас сауғалауға 

мәжбүр болған. Ал мешіт-медресе 

жұмысын тоқтатқан. Сопылық ағымды 

ұстанып, ғұлама атанған Аппақ ишан 

1930 жылы тұтқынға алынған. Сондай-ақ, 

мұрағат мәліметтеріне қарағанда, Аппақ 

ишан 1931 жылы  Ташкент түрмесінен 

Шымкенттегі абақтыға жеткізілген. 

Содан кейін  Павлодар облысындағы 

түрмелердің біріне ауыстырылып, сол 

жылы 67 жасында бақилық болды. Шаян 

мешіт-медресесі сол отызыншы жылдар-

дан елуінші жылдарға дейін ескіліктің 

қалдығы ретінде қараусыз қалған. Атауы 

2000 жылы Бәйдібек аудандық сәулет-

к�ркем мұражайы болып �згертілген 

А п п а қ  и ш а н  м е ш і т і  Е л б а с ы н ы ң 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында к�зделген 

мақсаттарға сәйкес, «Қазақстанның киелі 

жерлер географиясы» арнайы жобасына 

енген. 2000 жылы аудандағы мекемелер 

асар әдісімен медресенің б�лмелерін 

қайта қалпына келтіріпті. Осы кезден 

бастап мұражай Бәйдібек ауданының 

тарихына қатысты жәдігерлермен 

толыға бастаған. Мешіт-медресенің 

бүгінгі заманымызға жетуіне үлкен үлес 

қосқандардың бірі – к�рнекті мемле-

кет және қоғам қайраткері, тарихшы, 
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Сол күннен бастап осынау «бауыр-

ластық» дейтін ұғыммен нәрленген 

адамдықтың ақ нұры әлемдік қозғалыстың 

алтын арқауына айналды.

Бүгінде әлемнің 17 қаласы Алматымен 

бауырластық қатынас орнатқан. Соның 

бірі – Францияның солтүстік-батысындағы 

Бретания аймағының орталығы Ренн 

қаласы.

Сол жаққа барып, к�п жайларды 

к�зіммен к�ріп, к�ңілге түйіп, к�кірек 

сәулесінен �ткізудің сәті түсті.  Бретания 

халқының �мір салты, дәстүрі, мәдениетінің 

сан сырына қанық болып, жүрек тереңіне 

сіңіріп қайттым.

СЫРЫ МЕН ЖЫРЫ БEЛЕК 
БРЕТОНДЫҚТАР

Француздардың ішкі әлеміне бойлау 

үшін бар ғұмырыңызды сарп етуіңіз мүмкін. 

Оны қанша білем дегеннің �зінде де, бір 

күні күтпеген жерден бір тосын қылығы 

сопаң етіп шыға келеді. Жер бетінде мінезін 

д�п басып болжауға болмайтын бір халық 

болса, ол – француздар-ау...

Ф р а н ц у з д ы ң  д а  ф р а н ц у з ы  б а р . 

Бретондық француздардың жыры да, 

сыры да б�лек. Бұл �зі керемет патриот 

халық. Тарихына аса берік. Сан ғасыр бойы 

мұрты бұзылмай сақталған қамалдарын 

айтпағанда, 200 жыл бұрын ата-бабасы 

салған үйді к�зінің қарашығындай күтіп-

баптап, әлі күнге сонда тұрып жатқан 

бретон отбасын к�рдім. Сүріп тастап, ор-

нына заманауи жаңа үй салып алмағанын 

айтсаңызшы! Сол заманда пайдаланған 

аяқ-табақ, таба, ожауларына дейін асүйінің 

қабырғасына жәдігер ретінде әспеттеп іліп 

қойыпты.

Тарихи тұлғаларын қатты құрметтейтіні 

соншалық, доңызына Напалеон деген 

атау берген адам сотталады. Арнайы заң 

шығарып қойған.

«Судың да сұрауы бар» деген мәтелге 

нысапшыл әрі үнемшіл бретондықтар да 

бойұсынатындай. Қоршаған орта мінсіз. 

К�шелері де жылан жалағандай. Сыртта 

киіп келген аяқ киімін шешпестен жүре 

береді. Есесіне бүгін киген жейдесін ертең 

қайта кимейді, тазасына ауыстырады. 

Табиғи қоқысты тастамай іске жаратады. 

Қалдықсыз технология. К�к�ністер мен 

жеміс-жидек қабықтарын кептіріп, уатып, 

бақтағы ағаштар мен гүлдердің түбіне 

т�геді. Химиялық тыңайтқыш сатып алып 

шығындалмайды. Орынсыз шашылу, 

дарақылық дегенге жол жоқ. Бір тиын 

шығынның он есе қайырымы болатын 

істі ғана т�ңіректейді. Тұрмыс-тіршілігі 

�те қарапайым. Айналасы к�гал мен 

гүлге б�ленген құстың ұясындай үйлердің 

б�лмелері шап-шағын. Артық тұрған дүние 

жоқ. Барлық жерде минимализм к�рініс 

тапқан.

Халқы қоғамдық мәселелерге кел-

генде �те белсенді. Ереуіл �мір салтына 

айналған. Түкке тұрмас мәселеге бола 

шулап-шұрқырап ереуілге шыға салады. 

Оқытушылар мен студенттер айлар бойы 

ереуілдетіп, оқу процесі тоқтап қалса 

таңғалмаңыз. Бұл – қалыпты жай.

Спорт – жалпыға тән к�рініс. Демалыс  

күндері бәрін тастап, міндетті түрде 

табиғатқа шығады. 

Бретондықтарда әлеуметтік статусқа 

б�лу деген ұғым жоқ. Ең бай немесе аса 

 лауазымды адам к�пір астында түнеп 

жатқан қайыршыға қайырылып барып 

тілдесуден арланбайды...

Француздар қоғамшыл келеді. Ұрпағын 

к�зін тырнап ашқаннан атаның емес, 

адамның баласы болуға, отансүйгіштікке 

тәрбиелеп �сіреді. Ел-жұртына, туған 

қаласына қайткенде де бір пайда келтіру – 

әр француздың қасиетті борышы!

1491 ЖЫЛҒЫ ҚҰЖАТ
Парижге барып жүргендер баршылық. 

А л  Ф р а н ц и я н ы ң  с о н а у  с о л т ү с т і к -

батысындағы Бретания аймағының 

орталығы Ренн қаласын тамашалауды 

кім армандамайды дейсіз. Бұл �зі 250 

мыңға таяу халқы бар, ежелгі заманда 

іргесі қаланған тарихи қала. Ертеде бұл 

араны Кельт халқының редон деген тай-

пасы жайлаған екен. Ренн деген атауды 

да  солар берген дейді. Cуелде �з алды-

на жеке дара тәуелсіз герцогтігі болған. 

Француздар бұларды жаулап алмақ 

 болып үздіксіз соғыс ашыпты. Соңында 

Франция королі Карл VIII Бретанияның 

бар аймағын басып алғанымен, Ренн 

қаласына жеткенде жергілікті әскер �ліспей 

беріспей шайқасқан. Қала қанға б�ккен. 

Мұны к�ріп шыдамаған герцогиня Анна 

 Бретонская 1491 жылы Франция құрамына 

ену келісіміне қол қояды. Бірақ ол бір 

шартты алға тартады. Және ол шарт осы 

күнге дейін күшінде. Бретания  аймағының 

халқы �з заңымен, �зіне тән ежелгі 

дәстүр-салтымен �мір сүреді. Тәуелсіз 

Парламенті бар. 1720 жылы Ренн қаласы 

алапат тілсіз жаудың салдарынан түгелдей 

дерлік �ртке оранғанда Парламент сарайы 

аман қалыпты. К�шелері перпендикуляр 

сызық бойымен орналасқан жаңа Ренн 

қаласы классицизм үлгісімен түгелдей 

қайта салынған.

Бүгінде  бұл мекен – студенттер 

қалашығы. Ондағы Ренн-1 университетінде 

– 25 мың, Ренн-2 университетінде 17 мың 

студент математика, физика, механи-

ка, химия, философия, филология, т.б. 

мамандықтар бойынша білім алуда.

Х а л қ ы н ы ң  ж а р т ы с ы н а н  а с т а м ы  

 с а у д а ,  т р а н с п о р т ,  қ ы з м е т  к � р с е т у 

 саласында еңбектенеді.  Бретанияда 

ауылшаруашылығы және электрондық 

инженерия саласы жақсы дамыған. Cр 

адамның орташа жылдық табысы 20 мың еу-

родан асады. Бұл – жалпы Франция бойын-

ша алғандағы к�рсеткіштен біршама артық. 

Демек, Францияның �зге аймақтарына 

қарағанда бұл �ңір ауқатты тұрады деген 

с�з. Тәртіп қатал. Салық т�леуге міндетті 

әр адам жыл сайын мерзімінен қалдырмай 

салық деклорациясын тапсыруы тиіс.

РЕНН МЕТРОСЫ
Шағын ғана Ренн қаласында метро бар. 

2002 жылы іске қосылған. Билет бағасы – 

1,5 еуро.

Қызық!  Қайда барсам алдымнан 

Норман  Фостер шығады. Атақты ағылшын 

архитекторы. Елордамыздағы Ханшатыр 

мен Бейбітшілік және келісім сарайын 

жобалаған. Фостер жобалаған Лондондағы 

Британ музейін к�ріп аузымды ашып 

қалғаным... Енді, міне, Ренн қаласында 

да хас шебердің қолтаңбасы. Метроның 

эстакадалық станцияларының жобасы 

Норман Фостердің ғажайып �нер туын-

дысы екен. Cдемілігі мен бірегейлігін 

�здеріңіз к�зге елестете беріңіздер. 

Бұл қаланың метросында рельс жоқ. 

Вагондар резіңке д�ңгелектермен жүреді. 

Иә, иә, кәдімгі резіңке д�ңгелектер! Ал 

метро жолы арнайы бетон мен құрыштан 

құйылған. Бұл – жаңа технология. Электр 

қуатымен қозғалысқа түсетін вагондарда 

жүргізуші де жоқ, орталықтан бар болғаны 

4-ақ адам басқарады. Есік автоматты түрде 

ашылып-жабылады. Станция мен пойыз  

жолының арасы жылжып ашылатын 

әйнек есікті қабырғамен қоршалған. Келіп 

тоқтаған пойыздың есігімен бір мезгілде 

әлгі қабырғаның есігі де ашылып, адамдар 

пойызға кіріп кеткен соң, бірге жабыла-

ды. Бітті. Пойыз жолын к�ре алмайсыз. 

Құрыштан құйылған, рельсі жоқ метро 

жолы мен пойыздың резіңке д�ңгелегін 

к�ргім келіп, қатты құштарлығым оянған. 

Бірақ оны мен түгіл, рендіктердің �здері 

де к�рмепті. Қауіпсіздік шаралары деген 

– осы. Қауіпсіздік шаралары демекші, 

жүргізушісі жоқ пойыздың есігі жабы-

ла бергенде кіріп келе жатқан адамның 

етегін қысып қалса не болады десеңізші. 

шатып-бұтып с�йлеуіңнің �зі олар үшін 

үлкен қуаныш. Француздар үшін �з тілін 

дүниежүзіне кең таратудан асқан қызмет 

жоқ. Сондықтан да үкіметаралық және 

қоғамдық ұйымдардың алдына бұл іс ұлы 

мақсат етіп қойылып, «франкофония» 

 деген термин пайда болған. Т�л мәдениетін 

сақтап, мемлекетаралық қарым-қатынасты 

дамытудың бірден-бір жолы – франкофо-

ния деп санайды олар. 

Cлемдегі к�шбасшы тіл ағылшын тілі 

болса да, қазақтар француз тілін үйренуге 

құлықты. Дүниежүзінің 29 елінде ресми 

тіл ретінде мойындалған французшаны 

меңгеру жаман ба? Мысалы, жер бетіндегі 

�мір сүру деңгейі ең жоғары деп сана-

латын Бельгиядағы үш ресми тілдің бірі 

– француз тілі. Белгияның – 5 миллион, 

Швейцарияның – 1,5 миллион халқы 

осы тілде с�йлейді. Канада, Америка мен 

Африканың да кейбір халықтары фран-

цуз тілінде с�йлейді. Бұл тіл – БҰҰ-дағы 

6 жұмыс тілінің бірі. Бүгінде әлемнің 

500 миллион халқы француз тілінде 

несі деп таң болып жүрдім. С�йтсем, 

мәселе былай екен: 73-ке келген, сылып 

алар артық еті жоқ, сүліктей сылаңдаған 

Мэрэй мен оның шалы Реймонның 

тамақтану дәстүрі ерекше. Негізінде барлық 

 бретондар осылай тамақтанатын к�рінеді. 

Үш мезгіл белгілі бір уақытта ғана, қатаң 

график бойын ша ас қабылдайды. Және 

«бармағының шұңқырына» ғана сиятындай 

м�лшерде тамақтанады. Олардың ет ал-

майтын себебінің сыры осында деп естідік. 

Расында, Бретанияда болған екі аптаның 

ішінде толық адамды кездестірмедім.

Ы с т ы қ  т а м а қ т ы  т ү с  п е н  к е ш к е 

қалдырады. Сенсеңіз, сонда болған екі 

аптаға таяу уақытта екі рет қана ет тамақ 

жедім. Қалған уақыттың барлығында теңіз 

�німдері күтіп тұрды. 

Барлық ресторан түскі 12 мен 14 

аралығында және кешкі 19.00-дан кейін 

ғана ыстық тамақ әзірлейді. 12-ге дейін, 

14 пен 19 сағат аралығында ресторандар 

жабық. Ашық болған күннің �зінде ол ара-

дан кофеден басқа ештеңе таба алмайсыз. 

пайда болған. Қызық: бұғаздың бір басын-

да – теңіз, екінші басында – мұхит. Бұғазға 

байланысты қызықты жайлар бір бұл 

ғана емес. Осыған дейін Ла-Манш деген 

халықаралық атау болар деп ойлайтын-

мын. С�йтсем, «Ла-Манш» деген бұғаздың 

французша атауы ғана, ал ағылшындар 

«Ағылшын каналы» дейді екен. Бұғазды 

�здеріне иемденгендегісі. 

Ұзындығы 578 шақырымға созыла-

тын бұғаздың батыс б�лігінің ені – 250 

шақырым да, шығыс б�лігі жіңішкере келе 

32-ақ шақырым болып қалады. Соның 

ең саяз (23,5 м.) әрі жіңішке тұсының 

астын үңгіп, Франция мен Англияны 

жалғастыратын жер асты пойыз жолын 

жүргізіпті. Шығынды екі ел бірге к�терген. 

Жалпы ұзындығы 52,5 шақырымға созы-

латын тоннельдің 38 шақырымы бұғаздың 

астымен кетеді. Ұзындығы жағынан әлемде 

үшінші орын алатын бұл тоннель қазіргі 

заман ғажаптарының тізіміне енгізілген. 

Тауды тесіп жол салып машықтанған 

еуропалықтарға су астынан жол салу 

қиынға соғып па?!

Бұл бұл ма, 2007 жылы бұғаздың 

жіңішке тұсын (37 км.) 7 сағатта жүзіп 

�ткен адам бар екен! Австралиялық Трент 

Гримси деген жүрек жұтқан біреу. Адам 

ақ аю емес, осынша уақыт мұздай суда 

қалай қатып қалмады десеңізші! 7 сағат 

ештеңе емес, бұғазды ең алғаш 1895 жылы 

бағындырған Мэтью Уебб деген ағылшын 

жүзгіші бұған 22 сағат жұмсапты.

Таяуда Ла-Манш бұғазын бағындырған 

батырлардың қатарына қазақ та қосылды. 

2019 жылдың 4 шілдесінде алматылық 

Ержан Есімханов деген заңгер жігіт �зінің 

инстаграм парақшасында бұғаздың 34 

шақырымдық тұсын 14 сағат 21 минутта 

жүзіп �ткенін жариялады. Рас, ол гидрокос-

тюмде болған және онымен қатар арнайы 

қайық жүріп отырған. 

Тағы бір қызығы, осы уақытқа дейін 

бұғазды мыңға жуық адам жүзіп �тіпті, бірақ 

бұл Эверест шыңын бағындырғандардың 

санынан әлдеқайда аз екен. Демек биіктеген 

сайын тынысты тарылтатын айбынды 

Эверестің мұзды шыңдарына к�терілу желі 

ұйтқыған, қою тұманды, ағысы жойқын 

бұғазды жүзіп �туге қарағанда жеңілірек 

болғаны да! 5зінің тарихында талай кемені 

жалмаған Ла-Манш адам құдіретінің алдын-

да қауқарсыз деуге аузың бармайды екен...

Қамалдар, корольдер, рыцарьлар – 

бала шағымда оқыған кітаптардан «тіріліп» 

шығып, ғұмырыммен үзеңгілес келе 

жатқан ғажайыптар. Франция мен үшін 

– дәл сол қиялымдағы ертегілер елі. Орта 

ғасырдан қалған әрбір архитектуралық 

ескерткіш  Еуропа �ркениетінің, ғылымы 

мен �нерінің, мәденитінің тарихи куәгері 

десе болғандай.

1340-1370 жылдары тұрғызылған 

Бретанияның солтүстік-шығысындағы Ла-

Латте қамалы Кап-Фреэль елді мекенінің 

оңтүстік-шығысында орналасқан. 

Бұғаз суына үш жағынан кіріп тұрған 

үшкір тұмсықтың 60 метр биіктігіне 

салынған қамал �зінің алты ғасырлық 

тарихында небір қанқұйлы соғыстарды 

бастан �ткерген екен. Алғашында  Гийон 

Матиньонски деген байдың сарайы 

 болыпты. Кейін келе француздардың жау-

дан қорғанатын бекінісіне айналған. 

Қ а м а л д ы ң  о р т а с ы н а н  д � ң г е л е к 

мұнара-донжон мойнын соза түскен. Тар 

баспалдақтардың қос қапталына тартылған 

арқаннан ұстап, тік �рге �рмелегенбіз. 

Т�бедегі ашық алаңға тіліміз салақтап зорға 

жеттік. 

Ах, неткен сұлу к�рініс! Ғұмырыңның 

дәл осы сәтіне дейін к�рмеген, сезбеген  

сұлулық! Бір сәт к�к аспанмен астасып, 

балқып-толқып жатқан жақұт түстес 

мұхиттың тұңғиығына екі к�зіңді шарт 

жұмып алып, күмп бергің келеді. Жо-жоқ, 

мынау дүлдүл дүниенің к�ркем келбетін 

қалай қимақсың? Одан да осылай масайрап, 

маужыраған қалпыңда ес-түссіз қалшиып 

тұра бер! Жұдырықтай жүрегің ғажайып 

күйге б�ленсін! Тулаған сезім арнасынан 

асып т�гіліп, анау к�к толқындарға сіңіп 

барып жоқ болып кеткенде, тілің байланған 

күйі к�кжиектен к�з алмастан жәудіреп 

тұрғаның тұрған.

Енді бір сәт ми қатпарларында мың-

миллион ойлар ойқастап, санаң тарих 

қойнауын шарлап кетеді. Бір замандар-

да анау к�кпеңбек боп толқып жатқан 

мұхит суына барып тірелетін қамалдың 

тіп-тік жар қабырғасын сүйкей зулаған 

зеңбірек оғының дыбысы, жауға қарсы 

жан ұшыра шабуылдаған әскер ұраны, оқ 

тиіп ыңыранған адамдардың жан тәсілім 

етер сәттегі тыпыры, садақ жебесі тиіп 

быт-шыты шыққан байғұс құс, әнебір 

ұшып бара жатқан құс қанатының ұлпасы 

к�з алдыңнан тізіліп �теді. Бір сәт жаның 

түршігіп, кеуде тұсыңды жарып жіберердей 

болған бір дүрсіл құлағыңа келеді. Жақұт 

жағалаудан ашылатын анау ғажайып 

к�рініс осы қазір жан дүниеңді осқылап 

�ткен жағымсыз әсердің бәрін әп сәтте 

жуып-шайып жүре береді. Жаратқанның 

дәп саған дәп осы «ертегіні» тартулағанына 

сенеріңді де, сенбесіңді де білмей түс пен 

�ңнің арасында күй кешесің.

Атақты Кирк Дуглас пен Тони Кертис 

басты р�лдерді сомдайтын «Викингтер» 

деген фильм осы Ла-Латте қамалында 

түсіріліпті.

Адамзатты таңғалдырған
Франция!

Адамзат баласы жаралғалы 
бері зұлымдық ізгілікті қанша 
тұншықтыруға тырысып 
баққанымен, адамдықтың  алтын 
сәулесі сөнген емес. Оның күн 
сөнгенше сөнбесі анық. 
Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде 
Британияның Ковентри деген шағын 
қаласы фашизм нәубетінен қатты 
зардап шегіп барып, зорға аман 
қалған екен. Қала халқы 1944 жылы 
фашизмнің қанқұйлы  шабуылына 
тап болған Сталинградқа көмек 
қолын созуды өздерінің борышы  
 санайды. Сөйтіп, еңкейген 
кәрісінен ес білген баласына дейін 
6 пенстен жинап, 4516 фунтты 
Қызыл Әскерлер үшін рентген 
аппаратын сатып алуға жібереді. 
Қоршауда қалып аштан қырылған 
қаһарман қала тұрғындарының 
рухын көтеру үшін Ковентридің 
830 әйелі бауырластық ниет-
пен үлкен дастарқанға есімдерін 
кестелеп  жазып, қаражатпен қоса 
Сталинградқа аттандырады. Осы 
күні сол дастарқан Волгоградтағы 
Мемлекеттік қорғаныс музейінде 
сақтаулы тұр. 

Түк те болмайды екен. Біріншіден, ондай 

жағдайда пойыз орнынан тапжылмай-

ды. Есік қайта ашылады. Екіншіден, бар 

болғаны бір ғана сызық бойымен жүретін, 

15 аялдамасы бар пойыз жолын 120 бейне-

камера бақылайды. Жолдың жер үстіндегі 

б�лігінен жер асты б�лігі басым. 12-сі жер 

астында. 5йткені резіңке д�ңгелекпен 

жүретін пойыздар үшін қолайсыз ауа райы 

қауіпті. Рас, Бретанияның ауа райында 

мұндай құбылыстар сирек. Бұл аймақтың 

климаты жұмсақ, қоңырсалқын, жанға 

жайлы. Рельс болмағасын, пойызда  дыбыс 

та болмайды, сырғып қана отырады. 

Д�ңгелектерді жиі ауыстыруға байланысты 

қымбатқа түсетінін ескерсек, кез келген 

қаланың мұндай жолдар салуға шамасы 

жете бермесе керек.

Реннге келген күннің ертеңіне Алматы-

дан барған бауырластық делегациясы 

Бретания Парламентінің депутаты әрі 

қала мэрінің халықаралық қатынастар 

ж�ніндегі орынбасары мадам Бужардың 

қабылдауында болды. 

Қала мэрі ғимаратының мансардындағы 

аядай б�лме. Т�р жақта тұрып қолыңды 

жоғары к�терсең т�беге тигендей. Есікке 

қарай қабырға биіктей береді. Шатырдағы 

ұзыншақ терезеден түскен күн сәулесі 

б�лмені нұрландырып тұр. 

Мадам Бужар �те қарапайым екен. 

Кездесуден кейін ұйымдастырылған фур-

шетте үлкен-кіші демей, бәрімізбен емен-

жарқын, еркін тілдесуі, әзіл-қалжыңы да, 

салмақты с�здері де, жымия жылы тартуы 

да тез арада бауыр басып, жақындаса 

түсуімізге дәнекер болды. Бұл жақтың 

ш е н е у н і к т е р і  м а ң ғ а з д а н у ,  к і с і м с у , 

жоғарыдан қарау дегенді білмейді екен. 

Еркін шүйіркелестік. Шенеунікті жарыса 

мақтау болған жоқ. Шарапты �зің құйып 

алу – француз әдебіне жат қылық. Бұл 

даяшының немесе үй иесінің т�л шаруа-

сы. Сосын үсті-үстіне бастырмалатып 

құя беру де француз мәдениетіне жат. 

Бокалыңды сарқа ішкен соң ғана келесі 

порция құйылады. Ал жартылай тауысып, 

бокал соңына ішімдік қалдырып кетсең, 

сусын ұнамады дегенді білдіреді екен.

Францияда әкімдерді де халық сайлай-

ды. Жұрт сайлайтын адамын жақсы таниды. 

5йткені үміткер сайланбай тұрып халықпен 

қоян-қолтық араласады, жұмыс істейді, 

орны үшін күреседі. Сайланғаннан кейін 

халықпен арадағы сенім шынайылығы мен 

тұрақтылығы үшін күреседі. 

Бретанияда халық – ғаламат күш. Олар-

мен ақылдаспай бір тал қурай да сынды-

рылмайды. Ауладан балалар қалашығын 

салу үшін де сол ауланың тұрғындарымен 

ақылдасады.

Екі қала бауырластығының жұмысына 

алғаш рет араласып тұрғандықтан, кәсіби 

журналист ретінде мені мынандай сұрақ 

қызықтырмауы мүмкін емес еді: бауыр-

ластық жұмысынан екі жақ не күтеді?

Француз жағы Алматы қаласының 

тұрмыс-тіршілігі арқылы қазақ  деген 

халықтың болмысымен, салт-дәс түрімен, 

тіршілігімен танысып, мүмкін болғанынша 

қазақ жастарының француз тілін үйренгенін 

қалайды екен. 

Француздар �з ана тіліне ұлттық тари-

хы мен мәдениетінің бір б�лігі ретінде зор 

құрметпен қарап, к�зінің қарашығындай 

сақтайды. Бұл тілді білмесең де білуге 

тырысқаныңның �зі, тіпті бірнеше с�зді 

с�йлейді. Қала берді ол – Вольтер мен 

Дидро сынды  данышпан философтардың, 

Мопассан, Виктор Гюго, Эмиль Золя, 

Жюль Верн, Александр Дюма секілді 

ұлы жазушылардың тілі. Францияның 

бір кездегі Премьер-Министрі Лионель 

 Жоспен: «Ағылшын тілі халықаралық 

байланыс тілі болса, француз тілі мәңгілік 

элита тілі болып қала береді» дегенді бекер 

айтып кетпесе керек. 

К е з д е с у  б а р ы с ы н д а  А л м а т ы 

қаласындағы мектептерде 14 француз 

факультативтері ашылғаны және оны ары 

қарай да к�бейте берудің жолдары мен 

 жоспарлары с�з болды.

ТАҢБАЛЫТАС Ж�НЕ АЛАН ШЕРОН
Француз зейнеткерлері қоғамдық 

жұмыспен айналысуды мәртебе санайды.

Ренн бауырластық комитетінде Алан 

Шерон деген профессор физик бар. Ғылым 

докторы. Зейнеткер деген аты ғана. К�рген-

білгенін одан әрі зерттеп, онысын тап-

тұйнақтай жұмырлап, к�пшілікке ұсынуды 

тұрақты дағдыға айналдырған екен.

5ткен жылы Қазақстанға келген-

де алматылықтар француз қонақтарды 

Таңбалытасты к�рсетуге апарған. Со-

д а н  б а с т а п  А л а н  Ш е р о н ғ а  а д а м -

з а т  б а л а с ы н ы ң  а л ғ а ш қ ы  б е л г і л е р і 

таңбаланған тастар сыры маза бермесе 

керек. Ерінбей-жалықпай ғаламтордағы 

әлем ғалымдарының Таңбалытас жай-

лы ғылыми еңбектерін жинақтапты. 

Жүйелеп, саралап, жер бетіндегі басқа да 

осындай таңбалытастардың құпиясымен 

салыстырған. 5зі қосқан болжамдар мен 

пайымдары тағы бар. С�йтіп, ғылыми-

танымдық мәні зор бүтіндей бір бейне-

фильм жасап шығарыпты. Тап-таза ғылыми 

еңбек. 

Қала мэрінің достық залында �зі жасап 

шығарған бейнефильмге �зі комментарий  

жасай отырып, Қазақстаннан келген 

бауырластық комитетінің мүшелеріне 

к�рсетіп шықты. 

Қатты әсерлендім. Айдаладағы бір 

француз қазақ жерінің құпия сырын дәріп-

теп, құнын шарықтатып, Бретан хал қына 

ұсынып отыр.

Алан Шерон жасаған шаруаны қа зақтар 

жасаса жарасып кетпес пе еді?.. 

Алан Шерон �зі жасаған бейнефильмді 

Ренн университеттерінің студенттеріне, 

жалпы к�пшілікке к�рсетіп жүрген жайы 

бар.

БРЕТАНДЫҚТАРДЫҢ ТАҒАМ 
М�ДЕНИЕТІ

Француз мәдениетімен, �мір сүру сал-

тымен жақынырақ таныстыру мақсатында 

ондағы бауырластық комитетінің  мү шелері 

Алматыдан барған қазақтарды үйді-

үйлеріне б�ліп жатқызды. Арамызда фран-

цуз тілін білетін бір-бір адам бар. Жолдан 

шаршап жеткеннен бе, алғашқы күні 

ұйқыдан кеш тұрдық. Оның үстіне Еуро-

памен арадағы уақыт айырмашылығы бар. 

Үй иелері бізді тамақтандырды да �здері 

дастарқанға отырмады. 

Күнде қыдырыс. Шаршап келеміз де 

кешкісін аяғымыз аспаннан келе құлаймыз. 

Екінші күні де ұйқыдан кеш тұрдық. Үй 

иелері тағы бізбен тамақтанбады. Мұнысы 

Тамақтандыру орындарындағы бұлжымас 

тәртіп осындай.

Француздар үшін дастарқанның сер-

вировкасы маңызды. Cдемі дастарқан, 

майлық, 3-4 түрлі бокал, сусындар, ақ, 

қызыл, күлгін шараптар, қытырлақ, 

жаңғақтар, т.т. Дастарқанды самсатып, 

тағамға толтырып қоятын біздің к�зге бұл 

тым жұтаң к�рінгенмен, ана жерден ешкім 

аш қайтпайды. Шүпірлеп тұрған бокалдар 

мен ішімдіктер дәстүрін �здері аперитив 

деп қояды. Қызыл шарап пен ақ немесе к�к 

шарап, виски, коньяк құятын ыдыстар �з 

алдына б�лек. 

Ыстық тағам келгенше бір-бір бокал 

шарапты сораптағасын араның кәдімгідей 

ашылып, келесі ұсынылған тәрелкедегі 

асты түк қалдырмай, тақыл-тұқыл қыласың. 

Бретандықтардың ерекше бір дәстүріне таң 

болдым. Тамағын тауыса жеп, одан қалды 

нанмен тәрелкелерін жалтыратып тұрып 

жалап-жұқтап қояды екен. Тапшылықтан 

емес, әрине.

Қазақтардың еттің артынан қымыз 

 немесе бір тостақ айран ішетін дәстүрі бар 

емес пе? Сүт �німдерінің тамақты қорытуға 

ықпалы зор екенін ата-бабамыз ешбір 

ғылыми зерттеулерсіз-ақ білген. Француз-

дар жылқының қымызы түгіл, етін де жей 

бермейді. Бұлардың бар �нері сыр тағамына 

шыққан. Ас ішіп болған соң, міндетті 

түрде дастарқанға қойылатын сыртабаққа 

бұл �німнің кем дегенде 7-8 түрін салады. 

Сыртқы қабаты қытырлаған багет нанның 

бір үзіміне ешкінің бір түйір жұмсақ сырын 

жағып, аузыңа салып жіберсең, майдай 

кетеді. Сыр кез келген тағамды тез қорытып 

жібереді. Десертке пирог, балмұздақ, 

жеміс-жидек. 

Француздар таңертеңгісін жеңіл 

тамақтанады. 

Таңертеңгі ас мәзірі: құймақ, иогурт, 

бір стақан жеміс шырыны, француз багеті, 

түрлі жемістер, сары май, түрлі конфи-

тюр, мусли және сүт, кофе. Қазақтардың 

шайды к�п ішетінін ескеріп, Мэрэй мен 

Реймон пакеттегі қара, к�к шайларды алып 

қойыпты. Ағылшындардай емес, француз-

дар шайды аса к�п ұната бермейді. Күріш 

пен кус-кустан басқа дәнді дақыл жарма-

ларын �те сирек пайдаланады. 

Бретанияға келіп тұрып, Ла-Манш 

бұғазына бармай кету �кініш болар еді. 

Осында үш күн аялдадық.

200 жыл бұрын бұғаздың Солтүстік 

теңіз жағы мұз басқан к�л болыпты.  

Кейіннен мұзды жарып лықсыған теңіз 

суы Ұлыбритания мен Францияны б�ліп 

жатқан құрлыққа жайылып, Атлант 

мұхитымен жалғасады. С�йтіп, Британ 

аралдарын басқа континенттерден б�ліп 

тұрған жіңішке канал – Ла-Манш бұғазы 

Гүлмәрия БАРМАНБЕКОВА, 
журналист

АЛМАТЫ – ПАРИЖ – РЕНН – ЛА-МАНШ – АЛМАТЫ

P.S.    Адамзат арасын көзге көрінер-көрінбес «шекаралар» бөліп тұрған 
бүгінгідей аласапыран заманда ортақ тіл табысып, игі мақсатқа 

жұмылудың, осынау ізгілік нышанын болашақ ұрпаққа аманаттаудың маңызы 
ұшан-теңіз. Адамзатқа, ел мен елге, қала мен қалаға, тіпті жай ғана көршіге дейін 
ауадай қажет әрекет бұл. Бауырласа жүріп жасаған тірліктің игілігі мол. Бүкіл 
әлемнің гүлденіп-түрленуі, түлеуі бауырластық ниетімен егіз.



7№34 (1499)
22 – 28 тамыз

2019 жыл

ANA TILI Т Ұ Ғ Ы Р Л Ы  Т Ұ Л Ғ А

Бүгіндері сексеннің сеңгірін игеріп, 

торқалы тоқсанға бет бұрған Амангелді 

Айталының да талмай, табанды қалам 

тартып келе жатқан, �зге әріптестерінен 

а л ы с т а н  а т о й л а п  к � з г е  т ү с е т і н 

ерекшелігі, тұрақты нысанасы, сонау 

1967 жылы С.М.Киров атындағы Қазақ 

мемлекеттік университетінің аспиран-

турасын бітіргендегі кандидаттық, 1987 

жылы Мәскеуде қорғаған докторлық 

диссертацияларының тақырыптары – 

халқымыздың ұлт мәселелері болатын. 

Мұның �зіндік сыры бар. Патшалық 

Ресейдің отарында, соның саяси 

жалғасындай болған кеңестік кезеңде 

қазақ халқы не к�рмеді, нені басынан 

кешірмеді? Мұстафа Шоқай с�зімен 

айтқанда, кеңестiк ұлттық саясат 

«балғасымен» жаншып, «орағымен» 

орды». Ұлттық мұраттар түгіл, ары 

қарай �мір сүре ала ма, жоқ тарих 

қойнауына кете ме деген сұрақтар 

үлкен әріппен жазылып, сан мәрте 

Ұлы дала к�гіне к�терілгені белгілі. 

Сондықтан қордаланған да, кейінгі 

тапқан мәселелеріміз аз емес. Осындай 

себептен айтар ойларымыздың ащы-

лау болуы да мүмкін. 5йткені бүгінгі 

қоғамымыздағы аса �ткір мәселелердің 

�зі  осы ұлттық мұраттарымызға 

қатысты.

Азабы мен рақаты жетіп артыла-

тын соқпақты ғылым жолында осы-

лай �зіне ұлт мұратын темірқазықтай 

айқындап алған Амангелді Айталы 

2000 жылы «Арыс» баспасынан жарық 

к�рген алғашқы «Ұлттану» атты іргелі 

еңбегінен бастап қоғамымыздағы сан 

түрлі күрделі тақырыптарды қозғаған 

«Ұлт мұраты: депутат к�зқарасы», 

 «Байсалды ел байқаусыз қате жібермес», 

«Қазақты намысы қамшыласын», «Ұлт 

пен дін – тәуелсіздік арқауы», «Нация 

и религия – основы независимости», 

«Дін және діндарлық (Қазіргі әлем мен 

Қазақстандағы дін және діндарлық 

мәселелері)» атты еңбектерінің атау-

лары мен мазмұндарының алтын 

арқауы ұлт болмысын айқындайтын 

ұлттық тіл, ұлттың діні, ұлттық тәрбие, 

ұлттық мемлекет, ұлттық мәдениет, 

ұлттық саясат сияқты �зекті мәселелер 

ғылымдық және танымдық деңгейде 

қарастырылды. 

Біз бүгін ұлтымыздың табиғатын 

танытатын және алға жетелеуші, оны 

жаңғыртушы аса күрделі факторлардың 

ішінен ұлттық тіл, ұлттың діні, ұлттық 

мемлекет және ұлттық саясатқа 

қатысты кейбір ортақ ойларымызды 

ортаға салғанды ж�н к�ріп отырмыз.

ҰЛТТЫҚ ТІЛ – КЕЗ КЕЛГЕН 
ХАЛЫҚТЫҢ БАСТЫ РУХАНИ 

КОДЫ
Б е л г і л і  б і р  а у м а қ т а  т а р и х и 

 қа лып тасқан, бірыңғай �мір сал-

ты бар,  мәдени, психологиялық 

ерекшеліктерді айқындайтын ұлттық 

құндылықтың негізі – ұлттық тіл. 

Тілсіз – ұлт, ұлтсыз – тіл жоқ. Ұлттың 

сана сезімі, дәстүрі, мінез-құлқы, 

ж а л п ы  р у х а н и  б о л м ы с ы  т і л д і ң 

ерекше  құдіретімен қалыптасатыны 

белгілі. Осы орайда неміс философы, 

оқымыстысы В.Гумбольдтың мына 

ойын біз де келтіре кетсек: «Ұлттың 

�зіне тән, іштей данышпан рухы 

бар, сол рухтың ерекшелігін сыртқа 

шығарып, сақтап, ұрпақтан ұрпаққа 

беруші күш – тіл». Сол себепті де 

ұлттық тіл тұрмыстық �мірде, ғылым 

мен мәдениетте, қоғамның басқа да 

салаларында, мемлекеттік жүйеде 

қолданыла отырып, ұлттың тұтастығын 

қамтамасыз етеді, оның еркін де ерікті 

дамуына жол ашады.

К е ш е г і  к о м м у н и с т і к  п а р т и я 

Қазақстанды азабы мол капитализмге 

соқтырмай, бақытты социализмге 

�ткіздік, адамзат қауымдастығында 

�згеше жол салдық деп жар салды. 

Мұндай «әлемдік жаңалық» ең бірінші 

қазақтың ұлт ретінде де толыққанды 

қалыптасуына б�гет болып, тіпті �зінің 

ана тіліне де еркін ие бола алмады. 

Қазақ КСР-інің құқықтық негізін 

айқындаған 1937 және 1978 жылдардағы 

Конституциялардың бірде-бірінде 

мемлекет құраушы ұлттың тілі туралы 

бір ауыз с�з жазылмады. Сондықтан 

КСРО Конституциясындағы мем-

лекет тік мәртебесі бар орыс тілін 

ұлттық аймақтар басшылыққа алуға, 

осыны �з ана тіліндей үйренуге, білуге 

мәжбүр болды. Біздің бақытымызға 

қарай, Одақ ыдырап, Кеңес Одағының 

мемлекеттік тілі – орыс тілі туралы Заң 

жүзеге аспай, желге ұшты. Бүгінгі қазақ 

қоғамының қазақ және орыс тілді 

болып екіге б�лінуінің т�ркіні сонау 

кеңестік конституцияларда жатыр еді. 

Бұл жан-жақты ойластырылған орыс-

тандыру саясатының �зекті мәселесі 

болатын. 

Сан жылдар езгіде болғанымен 

�зін құраушы халықтың ұлттық рухы 

күшті болса, ондай мемлекеттер-

де мысалы,  Балтық жағалауындағы 

Л а т в и я ,  Э с т о н и я ,  Л и т в а д а  ұ л т 

мәселесі кеше Одақ ыдырағанда тез 

де қарқынды шешілді. Ресей ретін 

тауып  тиісіп к�ріп еді,  артында Еуропа 

тұрғаннан кейін ештеңе шығара ал-

майды. Мәскеуде комсомол мектебінде 

оқып жүргенде осы елдердің жақындау 

болған жастарынан кейде олардың 

неге орысша нашар білетіндіктерін 

сұрап қалғанымызда: «Бізге бұл аса 

қажет емес. Біз Еуропа тілдерін жақсы 

білеміз» деп жауап беретін. Cр елдің �з 

тағдыры бар деген де осы шығар.

Тәуелсіздіктің елімізді �зі тапқаны 

үшін тағдырға ризамыз. Содан 1995 

жылы қабылданған Конституцияның 

7-бабының 1-тармағында: «Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік тіл – 

қазақ тілі» деп жазуға ие болдық. Рас, 

мұның �зі үлкен жетістік еді.  Алайда 1993 

жылғы еліміздің Конституциясындағы 

«Орыс тілі  – ұлтаралық қарым-

қатынас тілі» деген жетімсіз болды 

да, жаңа Конституцияның 7-бабының 

2 - т а р м а ғ ы н д а :  « М е м л е к е т т і к 

ұйымдарда және жергілікті �зін-�зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 

деген қайшылықты құқықтық нор-

ма қабылданды. Бұл кейін алғашқы 

тармақтағы қағиданы мешел етіп, он-

сыз да үстем болып келе жатқан орыс 

тілін іс жүзінде мемлекеттік тілге айнал-

дырып жіберді. Осы Ата Заңымыздың 

93-бабындағы «Конституцияның 

 7-бабын жүзеге асыру мақсатында 

Ү к i м е т ,  ж е р г i л i к т i  � к i л д i  ж ә н е 

атқарушы органдар, арнаулы заңға 

сәйкес, Қазақстан Республикасының 

барлық азаматтары мемлекеттiк тiлдi 

еркiн әрi тегiн меңгеруi үшiн қажеттi 

ұйымдастырушылық, материалдық 

және техникалық жағдайдың бәрiн 

жасауға мiндеттi» деген аса маңызды 

құқықтық норманы саналы түрде 

ұмыт қалдырды. Ал Конституцияның 

7-бабының 3-тармағында «Мемлекет 

Қазақстан халқының тілдерін үйрену 

мен дамыту үшін жағдай туғызуға 

қамқорлық жасайды» дей салдық. 

Cсте әңгіме қазақ халқының тілі 

 туралы емес. Ал 1997 жылғы Қазақстан 

Республикасындағы Тіл туралы Заң, 

шынына келгенде, Тілдер туралы заң 

болатын (Закон Республики Казах-

стан «О языках в Республике Казах-

стан» от 11 июля 1997 года). Бұлар аз 

болғандай, үш тұғырлы тіл деп �зеуреп, 

балабақшаның т�рт-бес  жасар, �з ана 

тілінде де еркін с�йлей алмайтын, 

тіпті білмейтін ұл-қыздарымызға үш 

тілді үйретіп отырмыз. Осының сал-

дарынан ұл-қыздарымыздың  басым 

к�пшілігі не қазақша, не орысша, 

болмаса ағылшынша еркін с�йлей 

алмай қалды. Міне, осындай жайлар-

дан А.Айталы: «Мұндай отарланған, 

тілі кесілген қазақ сияқты әлі әлсіз, 

әлжуаз, �згеге табынған ұлттардың 

жұтылып кетуі де қиын емес» деген еді. 

Қазіргі қоғамымызда мемлекеттік 

тілге қажеттілік жасау аса �зекті мәселе 

болып отыр. Біздіңше, мұның екі жолы 

бар. Оның бірі – ұлттық рух пен ұлттық 

намысы оянып, қазақтың �з тіліне 

ие болуы. Осы орайда: «Ұлттық рух-

сыз ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін бе? 

 Тарих ондайды к�рген жоқ та, білмейді 

де. Ұлт азаттығы – ұлттық рухтың 

нәтижесі. Ал ұлттық рухтың �зі ұлт 

азаттығы мен тәуелсіздігі аясында �сіп 

дамиды, жеміс береді» деген М.Шоқай 

�сиетін еске түсіре кетсек, артық бол-

мас. Екіншісі, ежелгі дәстүр бойын-

ша, қазақ – билікті сыйлап келген 

халық. Сол себепті мемлекеттік билік 

тармақтары мемлекеттік тілді бас ты 

қатынас құралы етсе, бұқара халық 

қарап қалмас еді. Cрине, мұның бәріне 

құқықтық негіз керек. Ең болмаса 

а с ы р а т ы н  д і н и  б і р л е с т і к т е р д і ң 

жарғылық ережелерінде жоқ діни 

сенімді діни ағартушылық қызмет 

арқылы уағыздау және тарату» деген 

құқықтық норма жүз сексен градусқа 

�згерді, «байытылды». Енді �зге дінді 

уағыздауды кез келген адам жүргізе 

береді. Сонда Қазақстан кім бол-

са, соның, қандай дін болса, соны 

уағыздай беретін елге айналғаны ма? 

Қ о ғ а м д ы  д е м о к р а т и я л а н д ы -

рамыз деген қуанышпен шетелдік 

діни ұйымдарды еркінсітіп жіберу 

1995 жылғы Конституциядан бастал-

ды. Оның 5-бабының 5-тармағында 

былай деп жазылған: «Шетелдік 

д іни б ірлестіктердің  Республи-

ка аумағындағы қызметі, сондай-

ақ шетелдік діни орталықтардың 

Республикадағы діни бірлестіктер 

басшыларын тағайындауы Респуб-

ликаның тиісті мемлекеттік органда-

рымен келісу арқылы жүзеге асырыла-

ды». Мұндай норманы ТМД елдерінің 

бірде-бірінің Конституцияларынан 

кездестіре алмадық. 

Елімізде діни ахуал күрделене 

түспесе, оңала қойған жоқ. Мына 

мәліметтерге к�ңіл б�лейікші. Биылғы 

жылдың бірінші тоқсанына елімізде 

18 конфессияның 3738 діни ұйымы 

тіркелген. Елімізде мұсылмандардың 

с а н ы  7 0  п а й ы з д а н  к е м  б о л м а й 

отырғанда, оның 2611 діни ұйымы 

бар. Ал 591 діни ұйымы бар протес-

танттар халқымыздың неше пайызын 

құрайды? 2017 жылғы 1 қаңтарда ресми 

тіркелген 370 миссионер екі жылда 

553-ке �сіп, оның 430-ы шетелдіктер 

де, 123-і Қазақстан азаматтары. Осы-

лай миссио нерлер қатары қарқынды 

дамуда. Ойланып қарасақ, Амангелді 

Айталының: «Қазақстан діндердің 

полигонына айналып барады» деуі 

негізсіз емес.

ҰЛТТЫҚ МЕМЛЕКЕТ
Қазіргі қазақ тіліміз бен дәстүрлі 

ислам дініміздегі жағдай мемлекеттің 

ұлттық сипатынан туындап отыр. 

Қазақ мемлекеттігінің даму үдерісі 

отаршылдық езгі мен социалистік 

 заман орнауымен үзіліп қалғаны белгілі. 

Сол себепті Алаш қозғалысының 

негізгі идеясы еркіндік пен дамудың 

алғышарты ретінде қазақтың ұлттық 

мемлекетін құру болатын. Мұны ерте 

түсінген Алаш к�семдері мұндай мем-

лекет дегенде қазақтың тарихи, ұлттық 

ерекшеліктерін сақтай және сана-

сезімін оята отырып, ортағасырлық 

әлеуметтік-экономикалық мешеу-

ліктен алып шығатын батыстық бур-

жуазиялық жолды таңдағаны белгілі.

 Ең негізгісі, біз �з қадірін �зі 

білетін, ғасырлар тарихы бар ежелгі 

халық екенімізді толық сезіне ал-

май, ұлттық тарихымызға жеткілікті 

к�ңіл б�лмей келеміз. Бұған мынандай 

 мысалдар келтіре кетсек, артық болмас. 

«Тірі болсам, хан баласында қазақтың 

хақысы бар еді, қазаққа қызмет қылмай 

қоймаймын» деп, халыққа берген 

уәдесін толық орындаған, қазақтың 

нағыз саяси да рухани к�семі болған 

Cлихан Б�кейханның туғанына 150 

жыл толып, оны ЮНЕСКО атап �ту 

ж�нінде қаулы қабылдағанда «біздің 

оны �ткізуге қаржымыз жоқ» дегенге не 

айтуға боларын �здеріңіз білерсіздер. 

Алаш ұлт-азаттық қозғалысының жүз 

жылдығын да жетім баланың тойындай 

еттік. Ұлы ханымыз Абылайдың 300 

жылдығын облыстық конференциямен 

шектедік. 

Бүгінгі қоғамымызда таңдамай, тал-

ғамай Батысқа табыну фактілері белгілі 

дәрежеде ұлттық болмысымыздың 

күңгірт тартуына алып келіп отыр. 

Ресми қолданыстарда «к�п ұлтты 

Қазақстан», «Қазақстан халқы» деп 

мемлекет құраушы қазақ халқын, оның 

ұлттық идеясын да, идеологиясын да 

жеткілікті мойындай бермеушілік – 

осы ұлттық мемлекеттігіміздің жетіле 

қоймауынан туындаған ұлтсыздық 

сананың к�ріністері. А.Айталының �з 

еңбектерінің бірін «Қазақты намысы 

қамшыласын» деуі тегіннен-тегін емес.

5ркениетті елдер тәжірибесі алды-

мен мемлекет құраушы ұлттың мұратын 

шешеді, идеясын жүзеге асыру үшін 

күреседі. Біздің кейбір академиктеріміз 

ұлт мүддесі дегенді қояйық, ел мүддесі 

деп с�йлейік дейді. Мемлекет құраушы 

ұлттың мүддесі шешілмей елдегі басқа 

этнос �кілдерінің мүддесі шешіле 

қоймайтынын ескергісі келмейді. 

Сол себептен де мемлекетіміздің 

алғашқы құжаттары – Егемендік 

 туралы декларация мен Тәуелсіздік 

туралы Конституциялық заңда атап 

к�рсетілгендей, ұлттық мемлекеттілікті 

сақтау, қорғау және нығайту ж�нінде 

шаралар қолданылады деген аса мәнді 

қағиданы шынайы жүзеге асыру 

қажет. Міне, осындай жағдайда ғана 

әлемнің �ркениетті мемлекеттерінің 

тәжірибелері к�рсетіп отырғандай, 

ұлттық мәселе мемлекеттік деңгейде 

шешіліп, «бір мемлекет – бір ұлт» деген 

идеяны асқақ ұстай аламыз. Осылай 

ұлт мәселесінің майталман тамыршы-

сы Амангелді Айталының: «Қазақ Арал 

апаты сияқты мәдени апатқа ұшыраған 

ұлт» дегенінен құтыла аламыз. 

ҰЛТТЫҚ САЯСАТ
Қоғамның саяси-әлеуметтік, 

экономикалық, мәдени-рухани сала-

сын, қоғамдағы ұлтаралық қатынастар 

т.б. толып жатқан ұлт �мірі мен тағдыры 

ұлттық саясатпен тікелей байланыс-

ты. Тарихи қалыптасқан дәстүрлерге 

және рухани құндылықтарға сүйенген 

ұлттық саясаттың арқасында ғана 

ұлттық жаңару, саяси белсенділік, 

әлеуметтік түлеу нәтижелі болады. Бұл 

үшін, ең бірінші, халық санасынан 

отарлаушылықтың терең тамырларын 

жою қажет. Сонда �зіңді Ұлы дала 

т�сінде ғасырлар жасаған, «мың �ліп, 

мың тірілген» қайсар ұлттың �кілі 

ретінде сезіну күшейе түсер еді.

Ұлттық саясат тікелей мемлекетті 

басқару нысанына да қатысты. Алаш 

к�семдері мемлекетті басқарудың 

парламенттік-президенттік түрін 

жайдан-жай ұсынған жоқ еді. Бүгінгі 

посткеңестік кеңістікте,  әсіресе 

әлемдік саяси �ркениеттен кенже 

қалған Орта Азиядағы президенттік 

басқару мемлекеттіліктің, демокра-

тиялық үрдістің кепілі, әділ биліктің 

үлгісі бола алып отыр ма? Мұның 

 басты себебі соншалықты биік мәртебе 

бар президенттік институттың ел, 

халық алдындағы жауапкершілігі 

сол деңгейге сәйкес болмай келеді. 

Қоғамдағы оппозициялық топтармен, 

қозғалыстармен жүйелі, �ркениетті 

жұмыс жасай алмау, дереу �ктемдікке 

басу к�біне қайшылықты жағдайларға 

әкеліп  отыр.  Жұртшылықты да 

�ркениетті қозғалыстарға үйретіп, 

саяси санасын к�тере түсуге мем-

лекет тарапынан әсерлі ықпал да 

қажет екенін �мір к�рсетіп отыр. 

Осы мағынада жаңа құрылып жатқан 

Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінен 

халықтың күтері мол. Президенттердің 

қолдаушылары да, қорғаушылары, 

 сынаушылары да, ақылшылары да 

болғаны ж�н деген ғалым пікірі негізсіз 

емес. Сонау орта ғасырда әз Тәукенің 

Билер мен Хан кеңесін құруы жайдан-

жай емес еді ғой. 5йткені жалпы жеке 

билік еш уақытта тиісті нәтиже берме-

ген, қоғамды, тіпті мемлекетті мешел 

күйге түсіріп отырған. Бұған кешегі 

әлемді билеуге ұмтылған кеңестік 

қоғам тағдыры толық дәлел бола алады. 

Түйіндей айтқанда, қоғамымыздың 

тоталитарлық жүйеден біртіндеп 

демократиялық, зайырлы, құқықтық 

және әлеуметтік мемлекетті орнық-

тыруға бет бұруы бүгінгі тәуелсіздік 

талаптарына жауап беруі қажет. Елдегі 

партиялардың саяси тұрғыда жетілмеуі, 

к�п партиялылықтың әзірше с�з 

жүз інде  ғана  болуы,  қоғамдағы 

 де мокра тиялық алғышарттардың әлі 

әлсіздігі бізді осындай ойға жетелейді. 

Партиялардың к�бісінің ұзақ ұйқыда 

болып, тек саяси науқан кезінде баста-

рын к�теретінін биылғы �ткен Пре-

зидент сайлауы тағы да к�рсетіп берді. 

Тәуелсіздік алған қазақ ұлтының 

еркіндік пен бостандыққа толыққанды 

ие болуы үшін, Тәуелсіздік талап-

т а р ы н а  с ә й к е с  х а л қ ы м ы з д ы ң 

экономикалық, әлеуметтік, демогра-

фиялық, рухани  жаңаруын қамтамасыз 

ететін, ең бірінші мемлекет құраушы 

ұлттың мүдделерін ескеретін, есепке 

алатын және жүзеге асыратын, ұлттар 

мен этникалық топтар арасындағы 

қ а р ы м - қ а т ы н а с т а р д ы  р е т т е у г е 

бағытталған мемлекетіміздің Ұлттық 

саясаты тұжырымдамасы қабылданып 

жатса, әсте артық болмас еді. Мұндай 

тұжырымдама Ресей Федерациясында 

осыдан он үш жыл бұрын қабылданған 

болатын. Осы сәтте А.Айталының 

«Дәрігердің ағзаның жансызданған 

жерін жандандыратыны сияқты, 

ұлтымыздың жансызданған б�лігін 

жандандыру (реанимация) шараларын 

қолға алу қажет» дегенін тілге тиек ете 

кетсек артық бола қоймас.

 

Т�УЕЛСІЗДІК 
Ж�НЕ ҰЛТ МҰРАТЫ

Біз сыртқы саясатта ғана тәуел-

с і з д і к к е ,  н а қ т ы л а й  а й т қ а н д а , 

 Мәс кеудің тікелей басқаруынан боса-

нып, �з тізгінімізге �зіміз ие болдық. 

Ал халық тәуелсіздікке жеткен жоқ, 

қоғамда тәуелсіз сана әзір қалыптаса 

алмай отыр. Бұған еліміздегі соңғы 

кездегі болып жатқан саяси оқиғалар 

куә.Қазақстан үшін, оның ішінде 

қазақ үшін ілгері қарқынды жылжу 

да, тәуелсіздікті тұғырлы ету де руха-

ни тәуелсіздікті ауадай қажет етеді. 

Ең бірінші құлдық психологиядан 

арылу үшін тиісті құқықтық әрекеттер 

жасалуы керек. Сонда ғана ұлттық 

қасиеттер нығайып, ұлттық сана-сезім 

тереңдеп, �зіңді Ұлы дала т�сінде 

ғасырлар жасаған, «мың �ліп, мың 

тірілген» қайсар ұлттың �кілі ретінде 

сезіну күшейе түсер еді. 

Ұлт мұратының табиғаты – аса 

күрделі, жан-жақты тарихи және саяси-

әлеуметтік құбылыс. Сол себепті оның 

мәні мен маңызын түсіну тәуелсіз 

мемлекет құрып отырған біздің еліміз 

үшін аса �зекті дер едік. 5йткені, ең ба-

стысы, �зін-�зі толық таныған, �зінің 

бар рухани күшін, саяси белсенділігін 

басты мақсатқа бағыттай алған ұлт 

қана мұратына жете алады. Онсыз ұлт 

мәселесінің майталман тамыршысы 

Амангелді Айталының: «Қазақ Арал 

апаты сияқты мәдени апатқа ұшыраған 

ұлт» дегенімен келіспеске амал жоқ. 

Мемлекеттің ұлттық сипатының 

айқын болуы халқымыздың шынайы 

ұлтшылдығына, ұлттық намысының 

биіктігіне, қоғам алдындағы міндетті 

жоғары түсінуіне, ата-бабаның ежелден 

келе жатқан жарасымды салт-дәстүріне 

адалдыққа, тәуелсіздік идеяларына 

болаттай беріктікке жетелейді. Атам-

заманнан мемлекеттің иесі – халық, 

билік басындағылар – халықтың сенім 

білдірген �кілдері екенін терең түсінуге 

мүмкіндік береді. Мұны әркез биліктің 

басы-қасында жүрген шенеуніктер де 

тереңірек ұғынып жатса, артық болмас 

еді. Cсілі, біздің ұлтқа ұлтшылдық жет-

пей жатыр. 

Қазір ұлт мәселесіне қалам тар-

тып жүрген ғалым, зерттеушілер к�п 

деп айта алмаймын. Біз де солардың 

біреуіміз. Алайда Амангелді Айталының 

бұл мәселеде �з стилі, �зіндік ерекшелігі 

бар. Шындықты қаншалықты ашық 

айтса да, майдан қыл тартқандай 

шеберлікпен айтады, нәзік жазады. Осы 

ұстанымынан Cбекеңнің азаматтық 

бейнесі де, ұлтын сүйер шынайы 

ұлтшылдығы да айқын к�рінеді. 

Осы жолдарды жазып отырғанда, 

осыдан жиырма шақты жыл бұрынғы 

Мәжілістегі кезіміз еріксіз еске түсіп 

кетті. Алдымызда Шерағамыз бар, 

 Фариза барлығымыз мәселе ұлт 

мұратына, тіл, дінге байланысты бола 

қойса, үндеріміз бірге шығатын еді. 

Бірде Мәжілісте «Неке және отбасы  

туралы» Заң жобасы қаралғанда 

шетелдіктердің бала асырап алула-

рын қолдамай, үзіліс кезінде Шераға 

бастап журналис терге арнайы сұхбат 

бердік. Біз бұл шараға қарсы екенімізді 

дәлелдеп, тіпті күндердің күнінде 

шет елге жіберген баламыз «маған 

осында келуге кім рұқсат берді екен?» 

деп, атымызға лағынет айтып, «туған 

топырағымда жатқанымның �зі бақыт 

еді ғой» десе, оған кім жауап береді 

дегенге шейін бардық. 

С�з соңында, сонау 1996 жылғы 

Мәжілістег і  депутаттық қызмет 

табыстырған, әлі де ортақ ойлар 

к�беймесе, азая қоймаған, кездессек 

сырласа кететін, әркез ұлттық мұратты 

ұлықтап жүретін,  адами қарым-

қатынасқа да адал ғалым  досыма 

алда да отбасының аман болуына 

ыстық ықыласымызды білдіріп, �зіне 

шығармашылық табыстар тілегеннен 

басқа не айтамын.

�бдіжәлел Б�КІР,
саяси ғылым докторы, 

профессор

иды, жеміс береді» деген М.Шоқай 

етін еске түсіре кетсек, артық бол-

. Екіншісі, ежелгі дәстүр бойын-

қазақ – билікті сыйлап келген 

ық. Сол себепті мемлекеттік билік 

мақтары мемлекеттік тілді басты 

ынас құралы етсе, бұқара халық 

ап қалмас еді. Cрине, мұның бәріне 

ықтық негіз керек. Ең болмаса 

рбір ғалым мен қаламгердің өзінің азаматтық ұстанымына 
лайықты, ой-өресі мен мұрат-мүддесінен туындайтын, 
жүрегіне жақын, өмірлік һәм ғылыми тәжірибесінен өріс 
алған өз оңтайы болады. Бұл – сүйген тақырыбы мен 
шығармашылық өрісі тура келсе, жорғалап алға тарта-
тын, кейде биіктеп, кейде қалыпқа түсетін қолына қалам 
ұстағандардың күнделікті тыныс-тіршілігінің бағыт-бағдары. 

Ә

Айнымайтын

1997 жылы қабылданған Қазақстан 

Республикасындағы Тiл  туралы 

Заңға күрделі құқықтық �згерістер 

енгізсек не жан-жақты ойластырып, 

мемлекеттік тіл туралы заң қабылданып 

жатса, қоғамда қазақ тілі мемлекеттік 

мәртебесіне шынайы ие болар еді.

Осындай себептермен 2008 жылы Қазақ 

гуманитарлық заң университетінің бір 

топ ғалымдары, ішінде Cбекең де, мен 

де бар «Қазақстан Республикасындағы 

мемлекеттік тіл туралы» Заң жобасын 

ұсынған едік, бірақ та Үкімет оған 

қолдау к�рсетпеген болатын. 

ҰЛТТЫҚ ДІН
Амангелді Айталы соңғы кез-

де жүйелі және тұрақты түрде дін 

мәселесімен айналысып келеді . 

Оған жоғарыдағы еңбектері толық 

дәлел бола алады. Патшалық Ресей 

қазақтың дінімен тікелей күрескені, 

К е ң е с  ү к і м е т і  а т е и з м  и д е я с ы н 

алға шығарып, ислам дінін жоюға 

тырысқаны белгілі. Егер қазақ халқы 

үш ғасырлық отаршылықтан қинала-

қинала аман шықса, осы діннің де 

үлкен к�мегі болды. Сол себептен де 

Алаш қозғалысы алғашқы с�зді тіл 

мен діннің еркіндігінен бастауы тегін 

емес еді. 

Е л і м і з д і ң  е ң  а л ғ а ш қ ы 

құжаттарының бірі – «Қазақ ССР 

Мемлекеттік егемендігі  туралы» 

 Декларацияда  республика территория-

сында тұратын азаматтардың діни 

 нанымына еркіндік берілгенімен, жаңа 

мемлекеттің болмысы, саяси ұстанымы 

айқындалмай тұрып, 1992 жылы 

қабылданған «Діни сенім бостандығы 

және діни бірлестіктер туралы» 

Заңға келешек қазақ қоғамы үшін 

қайшылықты нормалар енді. Тәуелсіз 

мемлекетте ашық қоғам құрамыз 

 дегеннен сырттан діндер қаптап кетті. 

Тіпті дәстүрлі  ислам дінінің �зі түрлі 

ағымдарға б�лінді. Осындай себептер-

мен бұл Заңды қайта қарау, болмаса 

жаңа заң қабылдау ж�нінде Парламент 

Мәжілісінде  депутат кезімізде бірнеше 

рет мәселелер к�тергеніміз есімізде. 

Бірақ оны ол кезде тыңдайтын құлақ та, 

к�ретін к�з де бола қойған жоқ. Ал 2011 

жылғы 11 қазанда қабылданған «Діни 

қызмет пен діни бірлестіктер туралы» 

Заң жалпы діни ұйымдарды тіркеуге 

талапты күшейтумен қатар, ханафи 

бағытындағы  ислам мен православтық 

х р и с т и а н  д і н д е р і н і ң  х а л ы қ т ы ң 

мәдениеті мен  рухани �міріндегі тари-

хи р�лін тану турасындағы қағидалар 

о р ы н д ы  к � т е р і л г е н і м е н ,  б а с т ы 

мәселелерде қайшы нормаларға жол 

бердік. Соның екеуін айтпай кетуге 

болмайды. Біріншісі – Заңның «Мем-

лекет және дін» атты 3-бабында: «1. 

Мемлекет дін мен діни бірлестіктерден 

б�лінген» деп жазылғаны. Сонда мем-

лекет халықтан б�лек құрыла ала ма? 

Конституциямызда «Мемлекеттің ең 

қымбат қазынасы – адам және оның 

�мірі, құқықтары мен бостандықтары» 

деген қағидалар жай айтыла салған 

ба? Дін адамның санасының құрамдас 

б�лігі, іс әрекетінің, мінез-құлқының 

да к�ріністері емес пе? Осындай сансыз 

сұрақтар қоя беруге болады. Екінші, 

«Осы заңда пайдаланатын негізгі 

ұғымдар» деп аталатын 1-бабының 

5-тармақшасында «Миссионерлік 

қызмет – Қазақстан Республика-

сы азаматтарының, шетелдіктердің, 

а з а м а т т ы ғ ы  ж о қ  а д а м д а р д ы ң , 

Қазақстан Республикасының тіркелген 

діни бірлестіктерінің атынан Қазақстан 

Республикасының аумағында діни 

ілімді таратуға бағытталған қызметі» 

деп, осы кезге дейін талай уақыт сара-

бынан �ткен, тиісті с�здіктерде берілген 

айқын анықтама белден басылып, 

«жетілген» анықтама берілді. С�йтіп, 

1992 жылғы Заңда: «миссионерлік 

қызмет – �з қызметін Қазақстан 

Республикасының аумағында жүзеге 

АЙТАЛЫ
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БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

ЫНТЫМАҚ

Қала басшысы ақын-жазушыларға 
қолдау к�рсетуді Жазушылар одағының 
ғимаратын ж�ндеуден бастайтынын 
айтты.

– Ғимараттың тозғаны к�рініп 
тұр. Смета жобасы бекітілді. Бюд-
жеттен 250 миллион теңге б�лдік. 
Құрылыс басқармасының �кілдері 
ғимаратты к�ріп кеткен соң, Мәдениет 
басқармасы ж�ндеу жұмысына конкурс 
жариялайды, – деді ол. 

Cкімнің айтуынша, әкімдік одақтың 
85 жылдық тарихынан сыр шертетін 
«Cдеби �ңір шежіресі» және «Қазақстан 
жазушылар анықтамалығы» кітаптарын 
жарыққа шығаруға қолдау к�рсетеді. 
Сонымен бірге «Алматы» телеарна-
сына ақын-жазушылардың �мірі мен 
шығармашылығына арналған жоба 
әзірлеу тапсырылған.

Бақытжан Сағынтаев «Қазақ әде-
биеті» газетінің жағдайына да тоқталып 
�тті .  Cкімдік тарапынан газетке 
қаржылай қолдау к�рсетілетінін айт-
ты. Ал 2020 жылы «Алматы – еліміздің 
�ркениет ордасы» атты халықаралық 
әдеби байқау �тетінін хабарлады. 

– Алматы – елдің �нері мен мәде-
ниетінің қара шаңырағы. Қаланың 
 т а р и х ы н  к � п ш і л і к к е  д ә р і п т е у 
мақсатында 2020 жылы одақпен бірлесе 
отырып, халықаралық «Алматы – 
еліміздің �ркениет ордасы» атты әдеби-
жанрлық байқау �ткіземіз, – деді әкім.

Сонымен қатар ересектер мен 
балаларға арналған драматургия 
шығармалары байқауын ұйымдастыруды 
ұсынды. 

– Жазушылар одағына байқау ұйым-
дастыруды ұсынамын. Жеңімпаздарды 
барынша ашық анықтағандарыңызды 
қалаймын. Бірінші орын беруге лайық 
шығарма болмаса, ол орын берілмесін. 
Үздік пьесалар театрда сахналансын. 
Бұл ретте театрларға да бюджеттен 
қосымша қаржы қарастырылады, – деді 
Бақытжан Сағынтаев.

Қала басшысы қаламақы мәселесін 
де назардан тыс қалдырмады. Оны 
біртіндеп шешу үшін қыркүйек айынан 
бастап 30 ақын-жазушыға грант беруді 
ұсынды. Оның к�лемі мен иегерлерін 
анықтауды одаққа тапсырды. Басты 
талап – грант алған қаламгер каржы-
ны шығармашылық еңбекке жұмсауы 
керек. 

Айта кетейік, Жазушылар одағының 
ғимараты мен жері жалға алынып отыр. 
Бақытжан Сағынтаев бұл мәселенің 
алдағы уақытта шешілетінін айтты. 
Сондай-ақ қала аудандарында заманауи 
шағын кітапханалар ашу туралы жоспа-
рымен б�лісті.

Қаламгерлер қала басшысының 
одаққа бас сұққанына риза болып, түрлі 
ұсыныс-пікірлерін білдірді.

Қабдеш ЖҰМАДІЛОВ, 
Қазақстанның халық жазушысы:
– Алматы – қазақтың рухани 

аста насы. Тәуелсіздік туы осы жерде 
к�терілген. Желтоқсан к�терілісі осы 
жерде болған. Қазақ абыройының 
ошағына айналған, зиялыларының 
шоғырланған қаласы. 

Жазушылар одағының қазіргі 
 ғи мараты алғашында Ет-сүт министр-
леріне салынған үй болатын. Ол кезде 
Жазушылар үйі К�к базар жақтағы 
«Пролетарский-11» деген мекенжай-
да еді. Ұлыларымыз Мұхтар Cуезов 
пен Ғабит Мүсіреповтың ұсынысына 
Дінмұхамед Ахметов қолдау білдіріп, 
осы ғимарат қаламгерлерге берілген. 
Осыдан біраз уақыт бұрын қазақ 
даласындағы киелі жерлерді тізімге 
алды. Сол тізімге осы одақты да енгізуді 
ұсынамын. 

Елімізде жаңа бастамалар к�п. 
Кейбіріне к�ңілім толады, кейбірі 
к�ңіл к�ншітпейді. «Рухани жаңғыру», 
«Ұлы Даланың жеті  қыры» деген 
бағдарламалар кеш те болса, қолға алын-
ды. Бұған дейін экономиканы бірінші 
орынға қойдық та, рухани дүниемізді 
құлдыратып алдық. Қоғамда қатыгездік 
к�бейді. Ол қайдан шықты? Рухани 
кедейліктен. Халық кітап оқудан қалды. 

Адамдарды қатыгездіктен, қылмыстан 
қорғайтын бір-ақ дәрі бар. Ол – к�ркем 
әдебиет. Абай, Пушкин, Лермонтов, 
Қасым, Мұқағали, Мағжандарды сүйіп 
оқыған адам ешқашан қылмыс жаса-
майды. 

Алматы – үлкен қала. Бізде кітап 
тарату механизмі жолға қойылмаған. 
«Тағдыр», «Соңғы к�ш», «Атамекен» 
деген романдарым кезінде 40 мың 
 данамен шығатын. Қазір 2 мың данамен 
әрең шығарамын. 

Сонымен бірге менің �мірім сырт-
тағы қазақты атамекенге алып келумен 
�тті. Сол үшін к�ші-қон мәселесіне бей-
жай қарай алмаймын. Біздің �кіметіміз 
кейінгі кезде сырттағы диаспораға тым 
салғырт қарайтын болды. Сайрагүл 
қарындасымыздың ісін бір жарым жыл 
қарадық. Ақыры соған босқын деген ат 
бермей, қазақтың кең даласына сыйды-
ра алмадық. Міне, осындай жағдайлар 
біздің демократиялық ел екенімізді 
жоққа шығарып жатыр.

Смағұл ЕЛУБАЙ,
жазушы:
– Алматы – қасиетті қала. Жазу-

шылар одағы – сол қаладағы қасиетті 
шаңырақ. Алайда бұл қаланың бір үлкен 
кемшілігі бар. Ол – оңбай орыстанғаны. 
Біз осыны қорыта алмаймыз. Күн 
сайын  т�ңірегімізде былдырлап орыс-
ша с�йлесіп тұрған қарак�здерді к�ріп, 
жерге қараймыз. Бұны шешу жалғыз 
біздің қолымыздан келмейді. Билік 
тарапынан қолдау керек. Ел басқарған 
азаматтар ең болмағанда жарты жыл 
орысша с�йлемесе, барлық халық 
қазақша сайрап кетер еді. Жақында түк 
бітірмеген Тіл заңына отыз жыл толады. 
Бұл заң мемлекеттік тілді қорғай алма-
ды. Тіліміз т�рге шықпады. Осыған үлгі 
к�рсететін бір адам керек сияқты. Оны 
Алматыдан бастасақ, ғажап болар еді. 
Ал еш бастық қимылдамайтын болса, 
Тәуелсіздіктің құны қанша? Халық не 
үшін қан кешіп жүріп күресті? Ұлтты 
сақтау үшін. Ал біз не істедік? Отыз 
жылдың ішінде отыз ауыз қазақша 
с�з үйренбегендер толып жатыр. Осы 
ма жеткен жетістігіміз? Бәрі қалпына 
 келер, экономика да, қаражат та... Бірақ 
ұлт құндылықтарынан қол үзуге бол-
майды. Сондықтан осы тіл мәселесін 
шешуді ұсынамын. 

Қазір балаларға арналған қазақша 
сапалы кітап табу да қиын. Сондықтан 
алдымен балалар әдебиетіне арналған 
байқау ұйымдастыру керек. Үлкендерді 
тәрбиелеудің қажеті жоқ. Үлкендер – 
шаруасы біткендер. Болашағымызды 
тәрбиелейік.  Болашағымызға ие 
болайық. 

Кәдірбек СЕГІЗБАЕВ,
жазушы:
– Тіл мәселесін неге айта береміз? 

Себебі ол – әбден шегіне жеткен 
мәселе. Менің ойымша, оны шешудің 
бірнеше жолдары бар. 

Ең алдымен, кез келген басшы �зі 
қазақша с�йлеуі керек. 

Екінші, азаматтарды мемлекеттік 
қызметке алғанда міндетті түрде қазақ 
тілін білуін талап ету қажет. 

Тілімізді қор қылып отырған тағы 
бір нәрсе – дұрыс аударылмаған жар-
намалар. Радио мен теледидар тілбұзар 
болды. Қазір адамдар «бас миы», «арқа 
миы» деп с�йлейтін болыпты. Қазақ 
арқаның миын – «жұлын», бастағыны 
– «ми» дейді. Сонымен бірге «Ауыз 
қуысы» дейтінді шығарды. Осыдан 
құтылу үшін тіл комитетінің немесе  
әкімдіктің жанынан аудармашы-
лар комитетін құру керек. Ондағы 
қызметкерлердің жалақысын жар-
нама берушілердің қаржысымен-ақ 
қамтамасыз етуге болады. 

Бұдан б�лек, газет саудасы да ақсап 
тұр. Қазір к�шедегі дүңгіршектерден 
қазақша газет табу қиын. «Караван» 
дүңгіршегінен қазақша газет сұрасаң, 
бетіңе қарап күледі. Сондықтан осы 
мәселені де жолға қою керек.

�сел САРҚЫТ

ӘДЕБИЕТ

САҒЫНТАЕВ 
ЖАЗУШЫЛАРМЕН 

ЖҮЗДЕСТІ

Өткен жұма күні Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Жазу-
шылар одағының ғимаратында қаламгерлермен кездесті. Жазушылар одағының 
85 жылдығына орай ұйымдастырылған жиында қаламгерлерге қатысты 
мәселелер талқыланды.

Телмұхамедті Үрімші қаласындағы 
Қытай мектебіне береді. Оқуға қабілетті ол 
осы мектептен қытайша бастауыш білім 
алып шығады. Одан кейін мұғалімдер 
училищесінің тарих б�лімін де қытай 
тілінде үздік бітіргендіктен, Бейжіңдегі 
Жоғарғы кадр қызметкерлерін дайын-
дайтын оқу орнына қабылданып, оны 
да ойдағыдай аяқтайды. Сол заманға 
сай жоғары білімге қол жеткізген ол 
кейін Шәуешек қаласына келеді. Сол 
жылдары Қазақстанда кеңес �кіметінен 
қуғын к�ріп, шекара асқан алаш-
шыл қайраткерлер мен оларды �неге 
тұтқан ұлтжанды азаматтар осы қалаға 
жинақталып жатқан. Онда олар жай 
барған жоқ, қолдарына сол елдің сана-
сын оятқан бір-бір шырақ ұстап барады. 
Оның үстіне осы тұста аймақ орталығы 
Шәуешекке Үрімшіде әр жылдар білім 
алған, т�ңкерісшіл идеядағы жастар 
жиналған еді. Олар Дубек Шалғынбаев, 
Жағда Бабалықов, Ахметқали Бітімбаев, 
Балқаш Бапин, Қалдыбай Қанафиндер 
болатын. Телмұхамед Қанағатов та 
Шәуешекке келісімен, солармен тығыз 

араласады. Бір мақсаттағы достар бұрынғы 
«Алаш» партиясы үлгісімен «Ұлт азаттық» 
ұйымын құрады.Т�ңкерісшіл жастардың 
белсенді іс-қимылы арқасында Шәуешек 
аймағы 1945 жылы тамыз айында 
бұрынғы Қытайдың Гоминьдан үкіметінің 
билігінен қант�гіссіз, бейбіт жолмен 
азат болады. Іле, Алтай, Тарбағатайды 
қамтыған үш аймақта «Шығыс Түркістан» 
Республикасы құрылады.

Телмұхамед 1950-1951 жылдары  
ұлт-азаттық қозғалысты ұйымдас -
т ы р у ш ы л а р д ы ң  б і р і  р е т і н д е 
автономиялық халықтық үкіметі бірінші 
белгілеген  «Садахат» орденімен 2 рет, 
«Ыстық Лалият»,  «Азаттық» ордендерімен 
 марапатталады. Cріптестері арасындағы 
беделінің арқасында Бүкіл Қытай 
 жиналысына ұйғыр-қазақ облысынан 
депутат болып сайланады. Қытай Халық 
Республикасы Премьер-Министрі Чжоу 
Энь-Лайдың 1956 жылдың 13 ақпан күнгі 
№4290 бұйрығына сәйкес, Синьцзян-
Ұйғыр автономиясының Тарбағатай 
а й м а ғ ы н ы ң  г у б е р н а т о р ы  б о л ы п 
тағайындалады. Бұл Қытай Коммунистік 

партиясының қазақтан губернатор 
тағайындау туралы бірінші бұйрығы 
еді. Ал 1958-1960 жылдары Шәуешек 
аймақтық партия комитетінің бірінші 
хатшысы болып сайланады. Осындай 
биік лауазымды қызметтеріне қарамай, 
Телмұхамед Қанағатов 1961 жылы 
�зінің туған жері Қазақстанға оралады. 
Атажұртқа келгенде ол небары 42 жаста 
еді. Қызмет істеу, ел басқару тәжірибесі 
жеткілікті болды. Қытай және араб тілін 
жетік меңгерген ол к�шіп келгесін орыс 

тілі мен  кирилл алфавитін де меңгеріп ала-
ды. Шығармашылықпен айналысуға ден 
қойып, Ұлттық Ғылым академиясының 
М.Cуезов атындағы әдебиет және �нер 
институтының қолжазбалар қорына 
қызметке орналасады.

К�не қолжазбаның бәрі дерлік араб 
жазуында болатын. Ол жазуларды тек 
Телмұхамед сықылды ескі к�здер ғана 
оқи алатын. Ел ішіне шығып, ауыз 
әдебиеті, фольклорлық мұраларды  жинау 
да үлкен жұмыс еді. Бұл қызмет ол кісіге 
ел аралауға мол мүмкіндік береді. Қазіргі 
күні институттың қолжазба қорындағы 
к�птеген к�не мұралардың соңындағы 
«жазып алған Телмұхамед Қанағатов» 
 деген жазуды оқуға болады. Жиырма жыл-
дай осы қызметте істеген Телмұхамедтің 
елге сіңірген еңбектерінің негізгілері: 
қазақ қолжазбаларының алты томының 
ғылыми сипаттамаларын жазып тал-
дап, жарыққа шығаруы еді. Оның екі 
томы эпикалық дастандар: «Қобыланды 
 батыр» (2 нұсқа), «К�рұғлы» (4 нұсқа), 
«Дотан батыр», «Ахметбек – Жүсіпбек», 
«Едіге батыр», «Қарасай батыр», «Апақ 
батыр». Лиро-эпостан: «Зуберше мен 
Гүлханыс», «Cмір патша мен Таймас 
уәзір», «Түкібай – Шолпан», «Салиха 
мен Сәмен». Ғылыми сипаттаманың 4 
томы – «Тарихи жырлар». Бұлардан тыс, 
«Қазақ ертегілерінің» 3 томын, «Қазақ 
айтыстарының» 3 томын құрастырушы.

Нұр-Мұхамед ҚАНАҒАТ

ҚЫТАЙДАҒЫ ТҰҢҒЫШ 
ҚАЗАҚ ГУБЕРНАТОРЫ

Телмұхамед Қанағатовтың 100 жылдығы елеусіз қалмаса екен...
Телмұхамед Қанағатов – XX ғасырдың орта шенінде Қытай мемлекеті құрамындағы 
Шығыс Түркістандық ұлт зиялыларының алдыңғы қатарындағы тұлғалардың бірі. Ол 
1919 жылы Семей облысы Аягөз ауданының Қарақол ауылында ауқатты отбасында 
дүниеге келген. Қазақстандағы «Кіші қазан» тауқыметі салдарынан елдің қуғынға, 
ашаршылыққа тап болуына байланысты 12 жасынан бастап, Шығыс Түркістанның 
дәмін татуға тура келді. Кеңес өкіметінен қуғын көрген дәулетті ата-анасы Қытайға 
ауады. Мұнда көзі ашық жандар балаларына білім беруге тырысады.

Сондай-ақ осы күндегі «Афродита» 
атты грек ансамблінің ұйымдастырылуы 
мен қалыптасуына үш бірдей елде тұратын 
гректер атсалысты. Олар, мысалы, Кипр-
дан – Стелиос Эргатидис, Грециядан – 
Георгия Драгудаки және Қазақстаннан 
– Елена Якупиди.  Содан біраз уақыт 
�ткеннен кейін Томаровский атындағы 
елді мекенде понти биінің «Македония» 
атты ансамблі ұйымдастырылды. Нина 
Феодоридидің күш салуымен грек жаста-
ры арасындағы әншілердің басын қосқан 
«Эльпида» вокалдық тобы да құрылды.

Гректердің Қазақстанға келу жайы 
Сталин репрессиясы кезінде күштеп жер 
аударылуға тап болған басқа да к�птеген 
ұлт �кілдерінің тарихы тәрізді қасіретті. 
Аяқтарынан тік тұрып, қайтадан қалпына 
келу үшін оларға небары 20 жылдан сәл 
астам ғана уақыт қажет болды. Cуелде 
әлдеқалай болар екен деп, күдіктене 
келген елді бұлар шынайы жақсы к�ріп 
кетті.  Бірақ, �кінішке қарай, 1941 
жылы қас-қағым сәтте олардың оңала 
бастаған тірлігі тып-типыл болып, жылы 
қоныстарынан ондаған жылдар бойына 
жер аударылған қатаң сүргін басталды. 
Олардың к�бі Қазақстан, Орта Азия және 
Сібірге жер аударылды. Осылайша, грек-
тер кейіннен олардың Отанына айналған 

Қазақстанның кең байтақ қиян даласына 
тап болды. К�птеген отбасыларға жер 
аудару сұмдық трагедия еді. Олардың 
к�бі әйелдер мен балалар, жасы жеткен 
қариялар болғандықтан, жол бойында 
ауырып, ажал құшты. 

Гректер мұнда қазақ тілін үйрену 
ж�нінен к�п қысылған жоқ. Себебі 
аталары Түркиядан жер ауып келген 
гректердің басым к�пшілігі түрік тілін 
жақсы білетін-ді. Сол сұрапыл жылдар-
да жергілікті тұрғындар гректерге қол 
ұшын беріп, к�п к�мек жасады. Тап қазір 
Қазақстанда тұратын гректердің арасынан 
сол кездерде қазақтардың қонақжайлығы 
мен қамқорлығын к�рмеген бір де бір 
жан  табылмайтын шығар. Олар бұл 
жақсылықты ешқашан ұмытпайды. 

Г р е ц и я д а  ж ы л  с а й ы н  ә р т ү р л і 
 б а ғ  д а р  л а м а л а р   б о й ы н ш а  б а л а л а р  
м е н  з е й н е т к е р л е р д і ң  д е м а л ы с ы 
ұйымдастырылады. Бұл бағдарламалар 
арқасында Қазақстаннан жыл сайын 50-
ден 100 балаға дейін демалады. Греция 
елшілігі мұндағы зейнеткерлерге жыл 
сайын қаржылай қамқорлық жасайды.

Гректер – еңбекқор, к�ңілді әрі бай-
салды және момын да маңғаз халық. 
 Бастарына қандай да күн туса �здерінің 
ұлттық аспаптары – кеменджидің дауы-

сын естігенде олар кәрі, жасына қарамай 
таң атқанша билеуге бар. 

 Тағдырдың жазуымен Қазақстан 
г р е к т е р д і ң  О т а н ы н а  а й н а л д ы . 
Азаттық  деген с�здің толық мәніндегі 
еркіндік берді. 5мірдің барлық сала-
сында ұлтаралық қарым-қатынастың 
жарасымы мен ұлттық мәдениетті 
ж а ң ғ ы р т у  қ у а н ы ш ы н  с ы й л а д ы . 
Алматы  облысындағы грек  тердің 
қоғамы Қазақстанды мекендейтін 
барлық халықтар достығының нығая 
беруі үшін бұдан былай да барын-
ша атсалыса беруге қашанда дайын. 
Грек диаспорасының �кілдері АҚШ, 
 Р е с е й ,  Г е р м а н и я ,  Ұ л ы б р и т а н и я 
секілді әлемнің ірі мемлекеттерінде 
�мір сүреді. Қазақстандық гректер 
– грек этносының бір б�лігі, Ресей 
импе риясында �мір сүрген гректердің 
ұрпақ тары. Олардың барлығының 
шығу тегі понтиялықтар болғандықтан, 
қай елде тұрса да «понтиялық грек» 
 н е м е с е  « п о н т и я л ы қ т а р »  ( қ а з і р г і 
 Түр кияның солтүстік-шығысындағы 
Понт деген тарихи жерден шыққан 
гректердің ұрпақтары) деген термин 
кеңінен қолданылады. 1926 жылы Кеңес 
Одағында �ткізілген революциядан 
кейінгі бірінші халық санағы бүкіл 
Қазақстанда тек 157 грек �мір сүретінін 
к�рсетті. 

1930 жылы Қазақстанға Сочиден, 
Адлерден, Лазаревсктен, Туапседен 
және Краснодар �ңірінің құрылықтық 
б�лігінен жүздеген панасыз гректер 
жер аударылды. Гректерді Ембі (Ақт�бе 
облысы),  Осакаровка (Қарағанды 
 облысы) қыстақтарына, Балқаш к�лі 
маңына және Авак ауылына (Алматы  
облысындағы Шелек ауданынан алыс 

емес) орналастырды. Гректердің негізгі 
б�лігі Қазақстанға 40-жылдары келді. 
Тұрғылықты мекен еткен жерлері – 
Г р у з и я ,   Қ ы р ы м ,  А з о в  т е ң і з і н і ң 
жағалауынан қоныс аударды. Қазір 60-
тан асқан гректердің к�бісі Қазақстаннан 
тыс жерлерде, ал жастары Қазақстанда 
туылған. Қазақстанға жер аударылғаннан 
кейін бірнеше жыл бойы гректер, басқа 
ұлт �кілдері секілді (немістер, поляктар, 
кәрістер, шешендер, ингуштар, түріктер, 
қалмықтар және т.б.) арнайы қоныс 
аударылғандар мәртебесіне ие болып, 
�здерінің азаматтық құқықтарында шек-
телген еді. 1956 жылы олардан арнайы 
қоныс аударылғандар мәртебесі алынды, 
бірақ оларға бұрынғы тұрған жерлеріне 
қайтып оралуға тыйым салынды. 

Осының нәтижесінде  б ірнеше 
ондаған мың грек Қазақстанға орнығып, 
осы жерден екінші атамекендерін тапты. 

 Алматы облысында қоныстанған 
гректер �з  тағдырына риза.  Тіпті 
жергілікті  қазақтармен құдандалы 
болғандары да бар. Грек қызы қазақ от-
басына келін болып, ақ жаулық тағып, 
қазақы салт-дәстүрді орындап, екі ел 
арасына алтын к�пір орнатты. Бұл – 
халықтар достығының шынайы бір 
белгісі деп айтуға болады. 

 Алматы облысындағы грек этнос 
�кілдерінің мүшелері қолдарынан кел-
генше мемлекет саясатын қолдап, екі 
ел арасындағы достықтың туын үнемі 
биікке к�теріп, ел болашағы жолында 
жүйелі жұмыс істеуге бір кісідей атса-
лысады. 

Светлана ГРИГЕРХ

Алматы облысы

БІРЛІК – ҚЫМБАТ ҚАЗЫНА
Гректердің де Қазақстанда тұратын өзге ұлт өкілдері тәрізді өздерінің тілін 
үйреніп, дәстүрін біліп, мәдениетін дамытуға толық мүмкіндіктері бар. Кішігірім 
қауымдастықтардың басын біріктіріп, жұмысын жандандыру үшін 2003 жылы 
«Гректердің Алматы облыстық Элефтерия қоғамы» тіркелді. Бүгінде гректер 
тығыз орналасқан аймақтарда ұлттық мәдени орталықтар құрылған. Жыл сайын 
Грецияның тәуелсіздік күні, Рождество, көне стиль бойынша белгіленген жаңа жыл 
күндері мерекеленіп, оған қоса Панагия, Охи күні сияқты діни мейрамдар да аталып 
өтеді. Осындай ұлттық мәдени орталықтардың қолдауымен грек тілін, тарихын және 
көне Грекия мен қазіргі таңдағы Грецияның мәдениетін оқыту ұйымдастырылып 
тұрады. Ал қажетті оқулықтармен Қазақстандағы Греция елшілігі қамтамасыз етеді.

Тәуелсіздікке қол жеткізгеннен 
кейін,  1992 жылы егемендігіміздің 
бір жылдығына арналған Қазақстан 
халқының бірінші форумында Ассам-
блея ұйымы керектігі туралы ұсыныс 
айтылды. Одан соң, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы Мемлекет басшысының 
1995 жылғы 1 наурыздағы Жарлығымен 
Президент жанындағы консультативтік-
кеңесші орган ретінде құрылды. Одан 
бері жиырма т�рт жылдық тарихында 
Ассамблея қарқынды түрде дамып, елеулі 
�згерістерді бастан кешірді, сан түрлі 
қызмет атқара бастады. 

Ең бастысы, жоғарыда атап �тке-
німіздей, оның дамуы барысында Тұңғыш 
Президентіміз Н.Назарбаевтың бастама-
сымен этносаралық толеранттылық және 
қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісі 
қалыптасты. Ширек ғасырға жуық уақыт 
ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясының 
институционалдық құрылымы нығайып, 
қоғамды ұйыстырушы әлеуеті толыс-
ты. Халық дипломатиясының маңызды 

күретамырына айналды. Сондай-ақ бүгінде 
Ассамблея ел президенті т�рағалық ететін 
конституциялық орган  болып табылады. 
Бұл оның ерекше  мәртебесін айқындайды. 
А с с а м б л е я   ж а н ы н а н  э т н о м ә д е н и 
бірлестіктер, ғылыми сараптамалық 
кеңесі, медиация кеңесі, Журналистер 
кеңесі, Қоғамдық кеңесі, Аналар кеңесі 
құрылып, ел болашағы  жолында жүйелі де 
нәтижелі жұмыс істейді.

Осы орайда кез келген мемлекет 
үшін қоғамдық келісімнің маңыздылығы 
ерекше.  Халық үшін бейбіт заманда 
 мамыражай �мір сүруден артық ешқандай 
бақыт жоқ. Сондықтан елімізде татулық 
пен тұрақтылыққа Тәуелсіздік алған жыл-
дан бастап ерекше мән беріліп келеді. 
Қазақстанда �мір сүріп жатқан этнос 
�кілдерінің мүддесі мемлекетіміздің 
тікелей қадағалауында.  Сондықтан 
қазіргі таңда Ассамблея этносаралық 
және конфессияаралық қатынастар 
саласындағы мемлекеттік саясатты 
 жү зеге асырушы маңызды құралға ай-

налып, елімізде тұрмыс кешіп отырған 
барлық этностардың �зара тең құқықты 
қатынасын қамтамасыз етуші р�лге ие 
бірден-бір ұйымға айналды. Жиырма 
т�рт жылдық тарихында аталған құрылым 
қоғамдағы тұрақтылықты сақтаушы 
құралға айналғанын уақыттың �зі дәлел-
деп отыр. Ассамблеяның негізгі бағыты 
барлық этностық топтарды ортақ мақсатқа 
жұмылдыру болып табылатындығын 
атап �ткен Елбасы Ассамблеяның 
�міршеңдігінің ең басты ерекшелігі –  
этностық топтардың қызметін бақылаумен 
айналысатын қарапайым ұйымға ғана 
емес, сонымен қатар еліміздегі барлық 
ұлт пен ұлыстың мүдделерін бір арнаға 
тоғыстырушы, барлық азаматтардың 
э т н о с т ы қ ,  д і н и  е р е к ш е л і к т е р і н е 
қарамастан, құқығы мен бостандығын 
сақтаушы толыққанды саяси институтқа 
айналғандығын бірнеше рет атап айтты.

Ассамблеяны 2020 жылға  дейін 
дамыту  Тұжырымдамасы жүзеге асы-
рылуда.  Соның негіз інде аталмыш 
органның қайырымдылық, медиация 
бағытындағы жұмыстары жанданып 
келеді. Ассамблея дүниеге келген жиырма 
т�рт жылдан бері атқарған қызметі мен 
жүріп �ткен сара жолы қазақстандық 

этносаралық және конфессияаралық 
келісім үлгісінің әлемдік қауымдастық 
алдында беделді ұйымға, ел қоғамының 
құрам дас б�лігіне айналғанын к�рсетті. 
Сондықтан Қазақстан халқының бірлігін 
бұдан әрі жетілдіру міндеті мемлекеттік 
саясаттың басым бағытына айналып отыр. 
Қазақстанның экономикалық дамуы, 
этносаралық қатынастардың әлемдік 
қауымдастық тарапынан мойындалуы, 
ең алдымен, қазақ ұлтының еншісінде 
екендігі анық.

Қ а з а қ с т а н  х а л қ ы  А с с а м б л е я -
сы еліміздегі барлық этнос �кілдерін 
ортақ мақсатқа ұйыстырып, елімізде 
тұрақтылықты сақтау мен оның дамуына 
аса зор үлес қосып келеді. Ең бастысы,  
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
қызметі нәтижесінде елімізде этностық 
немесе діни ерекшелігіне қарамастан 
әрбір азаматтың Конституциялық һәм 
азаматтық құқықтары мен еркіндігін 
толық қолдана алатын этносаралық және 
конфессияаралық келісімнің айрықша 
үлгісі қалыптасты. 

Надежда ВОРОБЬЕВА,
ардагер ұстаз

Алматы облысы

ОРТАҚ МҮДДЕ ЖОЛЫНДА
Еліміздегі ынтымақ пен бір жұдырық болып жұмылған ерекше татулық арқасында 
ұлттар бірлігінің қазақстандық моделі қалыптасты. Бүгінде бұл қазақстандық 
 модель әлемнің назарын аудартып, өзіндік тәжірибемен бөлісуді сұрап жатқан елдер 
жетерлік. Ал осы қазақстандық модель неден бастау алып еді?

Азаматтың суреті
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(Басы 1-бетте)

5 з і ң  б і л е т і н  и н с т и т у т ,  � з і ң н і ң 

 ғы лымың» деп, оған қарсы дәлел айтады. 

Ақыры жігіттердің �здерімен ақылдасып, 

соңғы ойға тоқтадық. Газетте байқау ту-

ралы хабар шығып та қойыпты. Оған 

Рахманқұл Бердібаев, Зейнолла Қабдолов, 

Рымғали Нұрғалиев, Файзолла Оразаев 

арыз беріпті. Мен де барып құжат тапсыр-

дым.  Шериаздан Елеукенов те қайта арыз 

беруге ұмтылған екен. Оны «кандидатсың» 

деп, қабылдамапты. Институт ұжымының 

жиналысы Мұхтар Cуезов музейінде �тті. 

Сайлауға түсетін адамдар �з бағдарламасын 

ұсынады екен. Cуелі Бердібаев,  сонан 

соң Қабдолов с�йледі. Келесі кезекте 

мені шақырды. Менің дайын дап алған 

үлкен бағдарламам да жоқ болатын.  Ондай 

 жоспарды ұжыммен ақылдаса отырып, 

әдебиет туралы ғылымның кешегі, бүгінгі 

жай-күйін толық барлап барып жасау 

 керек. Мен тура солай деп айттым. С�йттім 

де, әдебиет ғылымына к�птен араласып 

жүрген, оның жағдайымен таныс адам 

ретінде «Қазіргі күйіміз қалай? Енді не 

істеу керек?» деген бағытта кейбір ой-

ларыммен б�лістім. Қайта құру кезінде 

істі жаңартудың негізгі салмағы адамға, 

кадрға түсетініне, кадрларды іріктеп 

тәрбиелеу, адаммен жұмыс істеу, ұжымның 

моральдық-психологиялық жағдайын 

жақсарту жағдайларына тоқталдым. Ғылым 

докторларының аздығын, жас м�лшері 

жағынан олардың әлі де 60-тан т�мен 

түспей тұрғанын айтып, бұл бағытта жұмыс 

істейтіндерге әрқашан қолдау жасалаты-

нына, �з құрдастарымның ішінде бірінші 

боп докторлық қорғап, �зімнен кейін 

қорғағандарға осы күнге дейін таршылық 

жасамағанымды, қызғаншақтық, біреуге 

болмасын деген ниетімнің жоқтығын 

білетіндер осында аз емес деп �здеріне 

сілтедім. Ғылыми жұмыстардың сапа-

сын к�теріп, қазір алға қойылып отырған 

«ақтаңдақтардың» орнын толтыру ж�ніндегі 

ойларымды ортаға салдым. Қайта құру 

дәуірі талаптарынан туындайтын әр кезең 

әдебиеттерін зерттеудің олқы тұстарын 

толтыру қажеттігін с�з еттім. Қайта құру 

жариялылықты керек ететінін ескере оты-

рып, егер маған сенім к�рсетілсе, істің 

бәрі ұжыммен ақылдасып шешілетініне 

сендірдім. Жұрт ду қол шапалақтады. Менің 

артық уәде бермей, демократия шеңберінде 

нақты шындықты айтқаныма риза болды-ау 

деймін. Онда к�пірте с�йлеу, к�п уәде беру 

сияқты жайлар да байқалып жатты. 

Сайлаудың қорытындысында  ең 

к�п  дауыс алған мен болып шықтым. 

Байқаймын, институт ұжымы қорытындыға 

қана ғаттанған сияқты, есеп шыққан кез-

де тағы да қол шапалақтады. Сайлаудың 

екінші туры академияның Қоғамдық 

ғылымдар б�лімшесінде �тпек. «Шешінген 

судан тайынбас». Институттағы сайлаудан 

кейінгі жалпы жағдайды білу мақсатымен 

академия президенті 5мірзақ Сұлтанғазин 

мен вице-президенті Жабайхан Cбділдинге 

кіріп шықтым. Ол кісілер естіп отыр екен. 

Институт ұжымының мұндай шешімге 

келгенін қанағаттанғандықпен қарсы алып-

ты. «Сіз келсеңіз, жарар еді. Сізді білеміз 

ғой. Бірақ сайлауға араласа алмаймыз. Бәрі 

демокра тиялық жолмен шешіледі» деді 

олар. Қоғамдық ғылымдар б�лімшесі де 

қызу �тті. 5зеуреп с�йлеп, белгілі біреуді 

қолдаушылар да табылды. Мен ешкімді 

дайындаған жоқпын. Қанша дегенмен, 

демократияға бет бұрған заманда жігіттердің 

бәрі де адамдық тұрғыда бағаланып, «Кімнің 

қолынан не келеді?» дегенді ойланған болу 

керек. Қорытынды дауыс беру менің пайда-

ма шешілді. С�йтіп, мен директор болдым. 

5мірзақ пен Жабайхан қабылдады. Жұмыс 

жайы, міндеттер ж�нінде айтты. «Осы инс-

титут ұжымында арыз к�п. Соны тоқтатуға 

күш салыңыз» деді. Жабайхан орныма 

әкеліп отырғызды. Бұл институтта менің 

не істегенімді білетін адамдардың к�бі әлі 

де бар. Бұл – партияның да беті бері қарап 

(оған 5збекәлі Жәнібековтің ОК хатшы-

сы болып келуі де әсер етті), әдебиеттің 

ақтаңдақ парақтарын қайта қарауға мүм-

кіндік берген кезі еді. Ахмет Байтұрсынов, 

Шәкәрім Құдайбердиев, Мағжан Жұмабаев, 

Жүсіпбек Аймауытовтардың ісі, мұрасы 

ж�нінде комиссия құрылған. Мен сол 

комиссияға мүше болып қатыса бастап 

едім. Енді директор болған соң, жұмыстың 

бар салмағын к�теруге тура келді. Олар-

дан қалған мұра жыртылып, жоғалып, 

бірі бар, бірі жоқ, шашылып кеткен екен. 

Оларды іздестіріп, Мәскеу, Ленинград, 

Омбы, Қазан, Орынбор кітапханалары мен 

архивтеріне кісі жібердік. С�йтіп, олардың 

шығармаларын түгел оқып, қорытынды 

пікір жаздық. Оларды ақтау ж�ніндегі қаулы 

шығысымен, кітаптарын баспаға дайын-

дадық. 1988 жылдың аяғында ресми ақ-

талған жазушылардың алғашқы жинақтары 

1989 жылы-ақ баспадан шығып, халыққа 

тарады. Ақталған жазушылардың мұрасы 

жайындағы ғылыми талдау жұмыстары да 

кітаптарын баспаға дайындау ісімен қатар 

жүргізілді. Кітаптарға алғыс�з к�лемінде 

мақалалар жазылды. Екі-үш жылдың 

шамасында Шәкәрімнің, Жүсіпбектің, 

Мағжанның шығармашылығы туралы 

монографиялар басылды. Сәл кейінірек 

бұл топқа Міржақып Дулатов қосылды. 

Cдебиеттің ақтаңдақ беттерін толтыру 

мұнымен шектелмейтін еді. Институттың 

негізгі ғылыми жұмысы бұрын коммунистік 

идеологияға сәйкес келмей жабылып қалған 

әдебиеттік туындыларды қайта к�теру, 

 жинап, бастыру, зерттеу, сол арқылы қазақ 

әдебиетінің ұзақ дәуірлердегі тарихы жайлы 

толық, жаңа к�зқарас қалыптастырумен 

байланысты жүргізілді. Ақтаңдақтар про-

блемасы бүкіл әдебиет тарихын, қазақтың 

ұлттық мұрасын түгел қамтыған болып 

шықты. Фольклорлық мұраның к�п б�лігі 

феодалдық салт-сананы, дінді уағыздайды, 

үстем тап �кілдерін мадақтайды деген сыл-

таумен қолданыстан шығып қалыпты. К�не 

дәуірлерден бастау алатын елдің тәуелсіздігі 

мен басқыншылыққа қарсы күрес идеясын 

жырлаған әдебиет «ұлтшыл» деп табылған. 

Біраз ақын-жазушылардың аттарын атауға 

тыйым салынған. Кеңес жылдарында жаңа 

әдебиеттің негізін салған классиктеріміз 

«буржуазияшыл, ұлтшыл», «халық жауы» 

атанған. Осылардың бәрін түгендеп алу 

керек болды. Осыған байланысты бұрын 

жоспарланып қойған қазақ әдебиетінің 

к�п томдық тарихын жасау ісі кейінге 

ысырылды. Оған біраз дайындық жасап 

алуды ұйғардық. Институт ғалымдары осы 

саладағы үлкен жұмысқа жегілді. Олар к�не 

мұралар мен ақталған ақын-жазушылардың 

шығармаларын жинап бастырды. Олардың 

�мірі мен еңбектері жайлы зерттеулер, 

мәтіндерге  ғылыми түсініктер жаз-

ды. Қазақтың әдеби-мәдени мұрасының 

мол байлығын қайта бағалаудың ғылыми 

толуына дайындықпен байланысты қажет 

болды және к�п жұмыстар тындырды. 

Қолжазба б�лімін кеңейтіп, үш б�лімнен 

тұратын орталыққа айналдырдық. Мұндай 

жаңа құрылым жасауға штат, қаражат 

дегендерді үкімет қана шешетін кез. Оған 

біраз жүгіруге тура келді. Институт ғылыми 

еңбектерді, мәдени мұра үлгілерін жариялау 

саласында да едәуір жұмыс атқарды. Бұл 

саладағы жұмыс екі бағытпен жүргізілді. 

Бірі – әдебиеттік мәтіндерді жариялау, 

оған кіріспе мақалалар, түсініктер жазу. 

Екіншісі – ғылыми зерттеу жұмысы. 

«Халық әдебиеті» деген серия бойынша 

фольклорлық мұра үлгілерін жариялау сол 

кезде �ріс алды. Оған ертегілер, батырлар 

жыры, тарихи жырлар, айтыс, дастан-

дар кірді. Осы мұраның менің институт 

басқарған тұсымда 16 кітабы шығып, кейін 

нарықтың қысымына кездесіп, тоқтап 

қалды. Қазір ол 100 том болып қайта басы-

ла бастады. Осыларға қоса Радлов, Диваев 

жинаған фольклор үлгілері, Қожа Ахмет 

Ясауидің «Диуани хикметі», Бұқардың, 

Мұраттың, Кердері Cбубәкірдің, Омар 

Қараштың шығармалары,  жоғарыда 

аталған ақталған жазушылардың кітаптары, 

Мәшһүр-Жүсіптің, Сұлтанмахмұттың, 

С.Садуақасовтың екі томдық жинақтары 

басылды. «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», 

«Түркістан уалаяты» газеттерінің әдебиеттік 

к�рсеткіштері мен мәтіндерін жария-

лау осы кезде басталды. Ғылыми зерт-

теу еңбектер тоқтаусыз шығып тұрды. 

Менің директорлық бағдарламамның бір 

б�лігі – ғылым кадрларын, әсіресе, жоғары 

мамандықтағы докторлар дайын дау бола-

тын. Ғылым докторларының жасы ұлғайып 

кеткені, жас докторлардың жетімсіздігі к�п 

айтылатын. Жастардың �суіне қамқорлық 

к�рсетілмеді. Біз осы жағына қатты к�ңіл 

б�лдік. Директорлық қызметімнің бес жыл 

толуына орай берген ұжым алдындағы 

есебімде мен тек институт қызметкерлерінің 

ішінен 8 ғылым докторы шыққанын айтып-

пын. Олардың ішінде орта жасқа таяп қалған 

Елеукенов,  Мырзахметов сияқтылармен 

қатар, Қасқабасов, Майтанов,  Күмісбаев, 

Негимов, Ыбраев сияқты жастар да бар 

еді. Ғылыми бағдарламалар орындауға біз 

Қазақстандағы әдеби ғылыми күштердің 

бәрін тартуға тырыстық. Біздің ғылыми 

жұмыстарымызға жоғарғы мектептегі 

ғ ы л ы м  д о к т о р л а р ы  ( З . Қ а б д о л о в , 

Т.Кәкішев, т.б.) тұрақты қатысып тұрды. 

Сонымен бірге жасына байланысты зей-

нетке шыққан мамандар да сырт қалған 

жоқ. Қазақ фольклорының жақсы маманы 

О.Нұрмағанбетова институтқа қайтып 

оралып, ғылыми жұмыстар жүргізді. Бұрын 

қорғай алмай кеткен докторлық дис-

сертациясын қорғады. Қазақтың белгілі 

 библиограф-маманы Ү.Сұхбанбердина ұзақ 

жылдар істеп, осы саладағы жоспарлаған 

жұмыстарын жүзеге асырды. Мен дирек-

тор болып келген кезде ол қолындағы 

библиографиялық к�рсеткішті аяқтағанша 

уақытша қалғандығын айтып еді. Мен 

оған: – Қанша жұмыс істеуге шамаңыз 

келсе, сонша істеңіз. Тек революция-

дан бұрын шыққан газет-журналдардың 

библиографиялық к�рсеткішін, олар-

да  басылған материалдардың мәтін 

жинақтарын аяқтап кетіңіз. Қазір сізден 

басқа бұл істі атқаратын адам жоқ, – дедім. 

Ол институтта ұзақ істеп, осы жұмыстарды 

тындырды. «Дала уалаяты», «Түркістан 

 уалаяты», «Сарыарқа», «Қазақ» газеттерінің, 

«Айқап», «Абай» журналдарының бетінде 

басылған мақалалардың к�п томдық 

жинағын, к�рсеткіштерін бастырды. Мен де 

оған жағдай жасап бақтым. Ол �зі қатарлы 

әйелдердің ішінде институтта ең ұзақ жұмыс 

істегені болды. 55 жаста зейнетке кетудің 

орнына 75-ке дейін жұмыс істеді. Оның 

атқарған жұмыстарына әрқашан к�ңіл ау-

дарып, қолымыздан келгенше к�мек бердік, 

алғыс айтып тұрдық. Соған қарамастан, 

ол соңында маған �кпелеп кетті. Адамға 

қанағат деген қашан да керек нәрсе ғой. 

Қанағатсыздықты әліне қарамай болмасқа 

ұмтылу тудырады. Бір күні ол маған келіп, 

осы шығарған кітаптарының негізінде 

д о к т о р л ы қ  д и с с е р т а ц и я  қ о р ғ а ғ ы с ы 

келетінін айтты. Мен оған докторлық 

қорғауға қарсылығымның жоқтығын, ол 

үшін жаңа ғылыми жұмыс жазу керектігін, 

ал библиографиялық жұмыс қанша к�п 

болса да ғылыми еңбек құрай алмайты-

нын түсіндірдім. Ол кезде жарияланған 

еңбектердің жиынтығы есебінде рефе-

рат жазып қорғау салты бар-ды. Ғылыми 

жағын к�теріп, автореферат жазып к�руге 

кеңес бердім. Алайда ол бұл істі атқара ал-

мады. Жазып әкелген рефераты басылған 

мәтіндердің ғылыми түсінігі дәрежесінде 

қалды. С�йтіп, дүрдараз болып кеткен 

Үшкілтай мен директорлықтан кеткеннен 

кейін Жоғарғы аттестациялық комиссияға, 

академияның, институттың басшыларына 

барып, осы бағытта біраз әңгімелер жүргізді. 

Барлық жерде де мені жамандаумен болды. 

Алайда ненің ғылым, ненің ғылым емес 

екенін білетін адамдар оның ісін ілгері 

бастыра алмады. Жоғарғы аттестациялық 

комиссияға берген авторефераты айналып 

маған келді. Мен ол ж�ніндегі пікірімді 

айтып, түсінік бердім. Сонымен, Үшкілтай 

доктор бола алмады. Одан соң ол менімен 

амандасудан қалды. Мұны мен Үшкілтайға 

�кпелеп жазып отырған жоқпын. Атақ-

дәрежесіне, жасына қарамай, институттың 

ғылыми бағдарламасын орындауға маман-

дарды толық тартуға тырысқан �зімнің 

директорлық принципімнен хабардар ету 

үшін жазып отырмын. 

Институт ұжымын жас кадрлармен 

толықтыруға тырыстық. Жазуға қабілеті 

бар деген біраз адамды (Т.Жұртбаев, 

Қ.Ерг�беков, Қ.Салғарин, Т.Шапай, т.б.) 

шақырып алдық. Мен есеп берген алғашқы 

бес жыл ішінде институттан 23 ғылыми 

қызметкер кандидаттық диссертация 

қорғады. Мен келгенде институтта 9 аспи-

рант бар еді. Ол отызға жетті. Институт 

қасынан докторантура ашылды. Біраз 

талапты жас ғылым кандидаттарын осы 

жолмен докторлыққа дайындадық. Шетел-

дермен, әсіресе, қазағы мол аймақтармен 

– Қытай, Моңғол республикаларымен 

байланыс орнаттық. Олардың әдебиетін 

зерттеу қолға алынды. Моңғолия мен 

Қытайдағы қазақтар ортасынан ғылым 

докторлары мен кандидаттар дайындау ісі 

жүргізілді. Моңғолияның Баян 5лгейдегі 

ғылыми орталығының директоры Қабидаш 

Қалиасқарұлы бірінші болып докторлық 

диссертация қорғады. Менің директорлық 

жұмысымда қолым жеткен үлкен табысым 

– институттың моральдық-психологиялық 

климатын жаңарту болды десем, �тірік 

болмас. Менен бұрын арызды ең к�п 

 жазатын институт атанған ұжымда мен 

келген соң арыз жазу бірден тыйылды. 

Жариялылық жолымен, демократиялық 

принципті сақтап жұмыс істедім. Институт 

жұмысындағы кемшіліктер, ұсыныстар бол-

са, ашық айтуға жол бердім. Оны түзетуге 

тырыстық. Ол кезде ғылыми қызметкерлерді 

әлеуметтік жағынан қорғау деген бола-

тын. Пәтер беру, демалыс орындарына, 

пионер лагерьлеріне жолдама, еңбекақыға 

қосымша материалдық к�мек к�рсету 

мүмкіндіктері болды. Осы жұмыстарды 

әділдікпен, ұжымның, кәсіподақтың ашық, 

�з еркімен шешуі ешкімнің наразылығын 

(арыз жазу да содан шығады ғой) тудырған 

жоқ. Жас кадрды жұмысқа алу ісінде де 

бір-ақ қағида жұмыс істеді. Ол – оның 

шығармашылық қабілеті. Олардың бірін 

ішке тарту, бірін сыртқа тебу сияқты 

әдеттер болған жоқ. Институттың әкімшілік 

қызметімен бірыңғай шұғылданып кетпей, 

�зімнің де ғылыми қызметкер екенімді 

ұмытпадым. Кеңсе жұмысының к�птігіне 

қарамай, шығармашылыққа уақыт таптым. 

Cрине, 7 жыл институтта дирек-

тор  болып отырған тұста мен атқарған 

жұмыс бұл қысқа шолумен шектелмейді. 

Менің академия, Қоғамдық ғылымдар 

б�лімшесінде қатысқан жұмыстарым да 

аз емес. 1993 жылдың аяғында институт 

ұжымы алдында бесжылдық қызметім 

жайлы есеп беріп, жаңа мерзімге қайта 

сайлаудан �ттім. Ұжым жасырын жабық 

дауыспен бірауыздан сайлады. Қоғамдық 

ғылымдар б�лімшесі де есебімді тыңдап, 

сайлаудан �ткізді. 1994 жылы Қазақ КСР 

Ғылым академиясының толық мүшесі 

 болып сайландым. Cлемдік ғылымда атағы 

зор математик ғалым 5мірзақ Сұлтанғазин 

академияны білгірлікпен басқарды. 5мірде 

қарапайым, кішіпейіл, қайырым-мейірімі 

мол адам еді. Оның орынбасары Жабайхан  

Cбділдин де бұрынғы одақ к�лемінде 

философиялық мектебі бар ғалым болатын. 

Осылардың ортақ еңбегімен Қазақстанның 

Ғылым академиясы �зінің одақтық кеңіс-

тікте бұрын ие болған орнын т�мендеткен 

жоқ. Алайда бұрынғы кеңестік жүйені 

қайта құру, осы саладағы реформалар 

академияның ұйымдастыру, басқарушылық 

қызметін тоқтатуға мәжбүр етті, ғылыми 

жұмыстың қарқыны �зінің ырғағын 

бұзды. Биліктің академия жүйесіндегі 

«реформаға» қанағат етпеуі 1994 жылы 

5мірзақ  Сұл танғазинді президенттіктен �з 

еркімен кетуге мәжбүрледі. Ол «Сәтбаев 

құрған академияны �з қолыммен қирата ал-

маймын. Керек болса, мен кетейін. Рефор-

маны �здерің жүргізіңдер» деді кетерінде. 

Пре зиденттікке жаңа сайлау жүргізілді. 

Демократияның жаңа жүзеге аса бастаған 

кезі. Президенттікке сайлауға 5мірбек 

Жолдасбеков, Кенжеғали Сағадиев, Еділ 

Ерғожин үшеуі түсті. Оған ел президенті 

қатысты. К�п дауыс алған К.Сағадиев 

академия президенті болып сайланды. 

Сағадиев бұрын к�п жыл жоғарғы мектеп 

жүйесінде қызмет істеген кісі еді, біраз 

уақыт акаде мияға бас ғылыми хатшы болып 

келіп, Басқару академиясына ректор боп 

қайта кеткен. Бірақ оның президенттік �мірі 

ұзақ болған жоқ. Ол қаржыдан қысылған 

академияны Ғылым және жаңа технология 

министрлігімен қосу арқылы қаржылан-

дырамын деп ойлады. Ол үшін екеуін 

қосуға ұсыныс берді. Елбасы бұл ұсынысты 

қабылдады да, «Ғылым министрлігі – 

Ғылым академиясы» деп, екі атпен құрылған 

мекемеге оны басшы етіп сайламады. Ол 

билікке бұрынғы Ғылым және жаңа техно-

логия министрі В.Школьник келді. Жалпы 

алғанда, осы тұс ғылымның дамуында 

белгісіздік белең алған, ауыр кезең болды. 

Ғылым мен академияның келешегі жайлы 

тұрақты к�зқарас болған жоқ. 

Елбасы жүйені �згерту қажеттігін ай-

тып, академия мен академиктердің беделін 

к�теру, оған жағдай жасау қажеттігі ж�нінде 

мәселе қойды. Осындай біздің үмітімізді 

жалғаған бір әңгіме – ел президентін 

қызметіне референдум арқылы қайта сай-

лау қарсаңында (1995) �тті. Академиктерді 

жаңа резиденциясында қабылдаған Елбасы  

оларға Президент сарайын �зі бастап, 

аралатып к�рсетіп, жылы қабақ танытып 

әңгімелесті, бәріміз бірге отырып ас іштік. 

«Академиктерді біз бағаламай жүрміз, 

ол жараспайды. Біздегі барлық саладағы 

іске академиктердің ақылы, кеңесі керек. 

Cр саладағы жиналыстың т�рінде сол 

саланың академигі отыратын құрметті 

орын болуы қажет» деді ол. Академиктердің 

материалдық жағдайын ж�ндеу үшін Пре-

зидент арнаулы грант («стипендия деп атау 

ыңғайсыз болар, оны грант деп атайық» деді 

Президент) беретін болды. Ол біздің бұрын 

академиядан алып жүрген гонорарымыздың 

үстіне қосымша берілетін к�мек болып са-

налды. Біз бәріміз мәз болып, «Президенттің 

саулығы үшін» деп тост к�тердік. Бір-екі 

күннен кейін Премьер-Министрдің орын-

басары И.Тасмағамбетов келіп, академик-

терге үш айға грант үлестірді. Академияға 

«Ұлттық ғылым академиясы» деген ста-

тус берілді. Гранттың екінші кезегін 

 тосып жүрген кезде Президент сарайына 

шақырылған академиктер министрлік 

пен академияның қосылуына куә болды. 

Бұл әңгіменің жаңғырығы сол жиыннан 

бірер күн бұрын шыққан. Бәріміз кіріп 

жайғасып отырғанбыз. Президент келіп 

бірден іске кірісті. Қабағы қатулы к�рінді. 

«Осы әңгімені бастаған �здеріңсіңдер, міне, 

академия мен министрлікті қосу жайын-

да берген Сағадиевтің ұсынысы» деді ол 

қолындағы қағаздарының бетіндегі бір хатты 

үстелдің үстіне қойып жатып. Содан кейін 

екінші бетке үңіліп: «Міне, мынау – осы 

ұсынысты қолдап, академиктер Зиманов  

пен Щерба жазған қағаз (оны да үстел үстіне 

қойды). Міне, мынау қағазға тағы бір топ 

академиктер қол қойған» деді. Содан кейін 

басын к�теріп, к�пке қарады да: – Мен 

сіздердің ұсыныстарыңызды қабылдадым. 

Б ұ й р ы қ т ы  о қ ы ң ы з ,  –  д е п  ү к і м е т 

т�рағасының орынбасары, Cділет министрі 

Н.Шәйкеновке қарады. Н.Шәйкенов 

бұйрықты оқыды. Кетерінде Президент: 

«Бүрсігүні академияға барам. Жаңа пре-

зидент ж�нінде сонда әңгімелесерміз» 

деді. Сонымен, 15 минуттың ішінде жина-

лысты бітіріп, тарадық. Уәделі күні Пре-

зидент Ғылым академиясының Ғалымдар 

үйіне келді. Кіші залда жиналып күтіп 

отырғанбыз. Тек академиктер ғана. Мүше-

корреспонденттер мұндай жиындардың 

бірде-біріне қатыстырылған жоқ. Пре-

зидент келді. Т�рдегі үстелге барып с�з 

бастады. – Бүгін президент әрі министр 

қызметіне адам сайлаймыз. Сіздердің 

келісімдеріңізбен ұсынылған адамды мен 

тағайындаймын. Екі рет дауысқа қоям, 

– деді ол. – Менің ойымша, осыған ең 

лайықты адам – Владимир Сергеевич 

Школьник. Министр болып істеп келеді. 

Екеуінің жайын да жақсы біледі. Осыны 

айтты да, қазақшалап: – Бас бұзып бара 

жатса, �зіміз бармыз ғой, қараймыз. Қарсы 

емессіздер ғой, – деді ол. – Басқа ұсыныс бар 

ма? – Жоқ, – десті әр жерден сиреп шыққан 

дауыс. – Ендеше, дауысқа қоям. Владимир 

Сергеевич Школьник Қазақстан Республи-

касы Ғылым академиясының президенті 

әрі Ғылым министрі болсын дегендеріңіз 

дауыс беріңіздер! Қарсы болған ешкім 

болмады. Осымен тарадық. Обалы нешік, 

В.Школьник академияға жаман қараған 

жоқ. Бұрынғы бар құрылымдарды негізінен 

сақтауға тырысты. Қаржы тапшылығынан 

қысқартуларға ұшырағанмен, академияның 

институттары сол қалпында сақталды. 

Кейбір  институттарды қосу сияқты 

ұсыныстарды да қабылдамады. Акаде-

миктер ішінен Ақсақалдар кеңесін құрып 

(т�рағасы А.Абдуллин, орынбасарлары – 

З.Қожабеков пен мен), ғылым жайын, оны 

нарық заманынан аман алып шығудың жол-

дарын ақылдасып отырды. Академиктерге 

деген құрмет те, олардың еңбегін бағалау 

жағы да заман қысымына лайық болғанмен, 

негізгі ниетте қағажу болған жоқ. Ақыры, 

ол осы қызметтен абыроймен Энергетика 

министрлігіне ауысып кетті. Осыдан кейін 

Елбасы Ұлттық академияны қайта құру 

ж�нінде жарлық жариялап, президенттікке 

Нағима Айтхожинаны бекітті. Қуанып 

қалдық. Cрі академияның құрылғанына, 

әрі белгілі ғалым қызды елеп, к�тергеніне. 

Алайда құрылым ғылымды басқару ісінде 

әлсіздеу болды. Институттардың барлығы 

министрліктің  қарамағында қалды. 

Академияға ғылымдық бағдарламаларды 

қарау, экспертиза міндеттері ғана жүктелді. 

Оның бұрынғы б�лімшелерден тыс жары-

тымды штаты да болған жоқ. Н.Айтхожина 

осы жағдайларды �згертемін деп біраз 

жүгірді. Бірақ басшылық тарапынан қолдау 

таба алмады. С�йтіп жүргенде �зі орны-

нан қалай босап қалғанын білмей қалды. 

Ұлттық ғылым академиясының президенті 

болып Дәукеев келді. Дәукеев бұрын 

 республика к�лемінде әртүрлі басшылық 

қызметтер атқарған, министр, облыс әкімі 

болған, пысық жігіт есебінде белгілі бола-

тын. Оның осы пысықтығынан үміт еткен 

академия мүшелері жаңа президентті жылы 

қабылдады. Cрқайсымыз с�йлеп, оған ака-

демияны қалпына келтіру туралы міндет 

арттық, үмітіміз ақталса, қолдаймыз деп 

уәде бердік. Алғашқы келген бетінде ол 

біраз жұмыстар істеді. Академияға қосымша 

штат алды. Сол тұста қабылданған ғылыми 

жұмыстың іргелі бағдарламаларын сараптау 

жұмысын академия жүргізді, оған б�лінетін 

қаражатты да министрліктен Дәукеев алып, 

үлестірді. Білім және ғылым министрлігіне 

�тіп кеткен институттармен байланыс ор-

натып, оны жартылай (заңдастырылмаған 

болса да) академияға бағындыру сияқты 

мәселелер қойды. Алайда мұның барлығы 

ғылымды басқарудың негізгі мәселесін 

шеше алған жоқ. Академияға жіберіп, 

оған қолдау к�рсеткендердің ешқайсысы 

академияны қалпына келтіруге мүдделі 

емес еді. Бұл жағдай істі ж�нге келтіру 

бағытында біраз талаптар жасаған Дәукеевті 

де тығырыққа тіреді. Ақыры басшылық 

оның алдына академияны қоғамдық 

ұйымға айналдыру туралы мәселе қойды. 

Кейбір азаматтар Дәукеевке Француз  

Академиясының үлгісін қабылдауды 

ұсынып үгіттеді. Алматыға қайтып келген 

Дәукеев академиктерді жинап, осы ұсыныс 

жайлы әңгімеледі. – Менің байқауымша, 

– деді ол, – жоғарғы басшылық акаде-

мияны қоғамдық ұйымға айналдырудың 

жобасын жасап жатқанға ұқсайды. Осыған 

біздің �з еркімізбен к�нуімізді ұсынады. 

Егер біз осылай шешім қабылдасақ, бізді 

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырамыз 

дейді. Академия тікелей ел Президентінің 

қарамағында болады. Сайлаудан �ткен жаңа 

академиктерді Президент �зі бекітіп, куәлік 

тапсырады. Академия мен академиктердің 

тағдырына ел басшысының �зі қамқорлық 

жасайды. Егер осыған келіссек, Прези-

дентке хат жазу керек. Академиямыздың 

басшылары да,  бұрынғы президент 

5мірзақ Сұлтанғазин де, ақсақалымыз 

Салық Зиманов  та осыған к�ніпті. Cртүрлі 

күдіктеріміз бен сұрақтарымызды солар 

араласып басты. Содан кейін бәріміз де 

ұсыныстарды толықтыру бағытында пікір 

айтып, негізінен хат жобасын қолдадық. 

Хатқа қол қойдық. Академиктер ішінен 

жалғыз Айтжан Абдуллин қол қоюдан бас 

тартты. Кешікпей академияны қоғамдық 

ұйымға айналдыру ж�нінде арнайы жарлық 

шықты. С�йтіп, «Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясы» деп аталатын 

үлкен мемлекеттік ғылыми мекеменің 

жағдайы осылай шешілді. Бұрынғы одақ 

к�лемінде Ресей мен Украинадан кейінгі 

үшінші орынды алған, ғылыми табыстары 

әлемге белгілі академия, Сәтбаев Акаде-

миясы әрі қарай қоғамдық негізде жұмыс 

істейтін болып статусын �згертті.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік

 сыйлықтың лауреаты

Ғылым ордасында

тұжырымдамасы жасалды. Оларға бүгінгі 

тәуелсіз елдің мүддесі мен тұтастығы 

тұрғысынан қарап, зерттеуге ұмтылдық. 

Бұл жолда бір қиындық тудырған мәселе 

– бір кезде осы мұраларға тыйым салған 

партия қаулыларының күшін жою еді. Пар-

тия әлі бар, қызмет істеп, үстемдік жасап 

тұрған кезде оның шешімдеріне қайшы 

жұмыс істеу де оңай емес-ті. Мәскеудің 

Орталық Комитеті кейбір қаулылардың 

күшін  жоятын жаңа қаулы («Ленинград», 

«Звезда» журналдары туралы) қабылдады. 

Осы үлгімен 1947 жылғы Қазақстан Ком-

партиясы Орталық Комитетінің «Қазақ 

КСР Ғылым академиясының Тіл және 

әдебиет институтының жұмысындағы 

с а я с и - � р е с к е л  қ а т е л і к т е р  т у р а л ы » 

қаулысының (1947) күшін жою туралы 

мәселе к�тердік. Бұл мәселені Орталық 

Комитетке шықпас бұрын институттың 

белді ғалымдарымен ақылдасып, Ғылыми 

кеңеске шығардық. Кеңестің шешімін 

Ғылым академиясының президиумына 

жеткіздік. Сол арқылы Орталық Комитетке 

шығу мақсатын қойдық. Алайда акаде-

мия басшылығы бұл мәселеде шешімділік 

танытпады. – Мұндай мәселені Ғылыми 

кеңестің шешімімен ұсыну жараспайды, – 

деп ақыл айтты маған вице-президент Жа-

байхан Cбділдин. – Сіз жеке ғалымдардың 

атынан ғана Орталық Комитетке хат 

түсіріңіз. Сосын Орталық Комитет бізден 

пікір сұрайды. Сол кезде біз қолдаймыз. 

Ол алып барған хатымды �зіме қайтарып 

берді. С�йтіп жүргенде, мені Орталық 

Комитетке хатшы 5збекәлі Жәнібековтің 

шақыра қалғаны. Ақтаңдақтар мәселесімен 

жиі к�рісіп тұратынбыз. Мен с�з соңында 

жоғарғы мәселені к�тердім. Ол бірден 

түсінді. – Ұсыныстарың қайда? – деді ол. 

– Институтта қалды. Мен академияның 

президиумын аттап кетпей, этика сақтап, 

солар арқылы сіздерге шығам ба деп 

едім. Cбділдин қайтарып берді. Мен 

Жабайханның сылтауын айттым. – Менің 

�зіме жеткізші. Қазір алып кел, – деді 

5збекәлі. Мен тез барып алып келдім. Ол 

Сейіт Қасқабасовты шақырып алды. «Мына 

Секең 1947 жылғы академия ж�ніндегі 

партия қаулысының күшін жою қажеттігін 

к�теріп отыр. Қолдайық. Бірақ екеуің бірге 

ақылдасыңдаршы. Тағы да қандай қаулылар 

бар? Бәрін қосып жіберейік» деді ол. 

Біз Сейіт екеуміз оның кабинетіне 

барып, біраз қаулыларды еске түсірдік. 

Олар сол жылдары қабылданған Жазу-

шылар одағының жұмысы туралы, мектеп 

оқулықтары туралы, «Қазақ әдебиеті» 

газетінің жұмысы туралы, т.б. барлығы 5-6 

қаулыны жинап, олардың негізгі мәтінін 

партия тарихы институтынан алдырып, 

жаңа қаулы дайындадық. С�йтіп, бұл 

мәселені де 5збекәлі тез шешіп берді. 

Осы жағдайларға, ғылымның алдындағы 

міндетке сәйкес, институттың құрылымы 

қайта қаралды. Түпкі мақсатқа – қазақ 

әдебиетінің к�п томдық тарихын жасау 

міндетін қойдық. Соған лайық әдебиеттің 

даму жолын дәуір-дәуірмен зерттейтін 

б�лімдер ашылды. К�не дәуірдегі қазақ 

әдебиеті, библиография, дерекнама және 

ғылым тарихы атты жаңа б�лімдер құрылды. 

Cдебиет тарихынан Абайтану б�лімі б�лініп 

шықты. Ол Абайдың туғанына 150 жыл 
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Бұл жердің сұлу табиғатын балаларыма 

да к�рсетіп, біраз ағайындарға тамсандыра 

айтып бергенмін.

Бір күні �зім қатты сыйлайтын бір 

құда балам телефон соғып: «Аға, алда үш 

күн қатарынан демалыс екен, қаланың 

у-шуынан алысқа, әлгі �зіңіз айтатын 

Саты сайына барып, тау аралап, �зен 

жағалап, таза ауа жұтып, қымыз ішіп 

дегендей демалып келейікші» деді қиыла 

с�йлеп.

Ойлап к�рсем ол үш күнде мен де 

той-томалақтан бос екенмін. «Жарайды, 

қарағым, айтқаның болсын» деп, �тінішін 

қабыл алдым. Одан кейін жолға не алып, не 

қоятынымызды айтып, қаладан шығатын 

уақытты белгіледік.

С�йтіп, уәделі күні сағат он бірде 

«Саты, қайдасың?» деп, Алматыдан ат-

танып кеттік. Жол бойындағы Байсейіт 

ауылының базарынан картоп, сәбіз, 

пияз сияқты к�к�ністерімізді алдық. 

К�кпек асуында  бұлақ  басындағы 

ағаш к�леңкесінде отырып жақсылап 

тамақтанып, жарты сағаттай демалдық. 

Содан қайтадан жолға шығып, кешкі 

сағат 5-терде Саты сайының аузына таман 

оңаша отырған орманшы ініміздің үйіне ат 

басын тіредік.

Олар түгелімен үйде екен. Есік алдына 

шығып, жылы шыраймен қарсы алды. Қол 

алысып, құшақтаса амандасқаннан кейін, 

бірі іні, бірі қарындастай болып кеткен 

Мырқияс пен Бануға қасымдағы Аралбай-

ды таныстырып, жайымызды айттым:

– Мына алдарыңда тұрған жігіт – 

менің туған құда балам. Аты – Аралбай, 

кіші жүз, Cлім, батыр елдің баласы, по-

лиция полковнигі. Екі-үш күн тау аралап, 

�зен жағалап демалайық деп келген жайы-

мыз бар. Оған жағдайларың қалай?

– Сізге есігіміз әрқашан ашық қой, 

аға. 5зіңіз к�рген тауыңыз, әне, тұр. 

5зеніңіз, міне, сарқырап жатыр, жатын 

орын да, қымыз да бар. Жүріңіздер, – деп, 

Мырқияс бізді ас б�лмеге алып кірді.

Ауылдың құрт-май, қаймақ-ірімшігі 

тұрған үстел басына келіп отырдық. 

 Тегешпен қымыз да келді. Cңгімелесе 

отырып, қанғанша іштік те, қаладан ала 

келген азық-түлік заттарымызды Бануға 

�ткізіп беріп, жатын б�лмемізге келіп 

жайғастық.

Біраз тынығып алған соң, сыртқа 

шықтық. Күн таудан асып, сайға к�леңке 

түсе бастапты. 5зен жағалап �р жаққа 

кеттік те, біраз жерге барып кері қайттық. 

Бір-екі иірімге аялдап, кешкі жайылым-

да балықтың шолп етіп жем қаққанын 

тамашаладық.

Үй иелері биелерін ағытып, қойларын 

қоралап, сиырларын да сауып біткен кезде 

біздер де серуеннен оралдық. 

Сәлден кейін-ақ Мырқияс кешкі 

тамаққа шақырған. Т�рт к�зіміз түгел оты-

рып тамақтандық. Қымыз ішіп, әңгіме-

дүкен құрып біраз отырдық та, ұйықтауға 

кеттік.

Түнде ертерек жатқандықтан таңертең 

ерте  оянып,  ерте  тұрдық.  5зеннің 

 батыс бетіндегі биік қырдың арғы жағы 

к�рінбейтін. Аралбай екеуміздің таңертеңгі 

шайға дейін сонда барғымыз келді. 

Оған керлеп те, ирелеңдеп те шығатын 

соқпақтар к�рініп тұрды.  Солармен 

кәдімгідей ентігіп қырға шықтық. Оның 

үсті бұйратты тепсеңдеу жер екен. Ш�бі 

соны, әлі мал түспеген. Қызыл, сары, 

к�к гүлдер арасынан еңлік гүлін де к�п 

к�рдік. «Бұл теңіз деңгейінен 2500 метр 

биікте �седі екен» деп, Аралбай оны су-

ретке түсіріп жатты. «Шәң-шәң-шәң» 

деген суыр даусы естілді. Сол жаққа жалт 

қарадық. Т�скейде мекендері бар екен. 

Біреуі ін аузында балаша тік түрегеліп, 

басқаларын сақтандыра шәңкілдеп 

тұр. Екеуі бірін-бірі қуып ойнап, біреуі 

жайбарақат жайылып жүр.

Мен �зім білетін бір жайды Аралбай да 

білер ме екен деп, сынай сұрадым:

– Мына жерде ешбір бастау, бұлақ 

жоқ. 5зен бір шақырымдай т�менде 

 жатыр. Сонда бұлар суды қайдан ішеді?

Аралбай да оны жақсы біледі екен:

– Бұлар жеген балауса ш�бінің 

бойындағы с�лімен, ш�пке тұрған шық, 

жауын-шашын тамшыларымен-ақ ш�л 

қандырады дейді ғой.

К�п жүрмей, үй жаққа бет алдық. 

Үйдің т�бесі к�рінетін қырға келгенде тау 

жаққа қарап, құйрық басып біраз отырдық. 

Шатқалдың орта тұсындағы сонау қалың 

қарағайлы қырдан шоқтығы озып, мен 

мұндалап тұрған ақ жартас к�зіме түсті. 

Оны қолыммен нұсқай к�рсетіп, ол тура-

лы елден естігендерімді Аралбайға айттым:

–  С о н а у  к � р і н г е н  а қ  ж а р т а с 

«Cлиманның ақ тасы» деп аталады 

екен. Баяғы жаугершілік заман, жоңғар 

шапқыншылығы кезі болса керек. Ат 

 жалын тартып мінуге жараған ер азматтар 

тегіс соғысқа кетіп, ел ішін жоқшылық 

пен аш-жалаңаштық жайлайды. Сон-

да Cлиман деген ана бар малын айдап, 

 балаларын алып осы тауға келеді де, осы ақ 

тастың астын мекен етеді. Басқа ешқайда 

бармай, қысы-жазы осында болады. 

 Малын �сіреді, ауырған, мертіккені болса 

�зі емдейді. Малының айран-сүт, құрт-

май, ірімшік, етін тамақ етеді, жүн, терісін 

киім етеді. Істің к�зін тапқан ақылды 

ананың бұл тіршілігін естіген біраз жетім-

жесірлер келіп, шаруасына к�мектесіп, ба-

рын ішіп-жеп жан сақтайды. Қайырымды 

да қамқор ана �з аузынан жырып, біраз 

аш жандарға құрт-май, ірімшік те апарып 

береді. Cке-шешесіз қалған аш-жалаңаш 

талай жетімді �зі әкеліп асырайды. С�йтіп, 

қайырымды да мейірімді, қамқор ананы 

құрметтеген халық бұл жерді сол кісінің 

атымен атап кетіпті.

Біз қыр жақтан еңістеп, үйге таяғанда 

�зен жағасындағы желіге құлындарын бай-

лап Мырқияс та келді. Қол жуып, жаюлы 

дастарқан басына жайғастық. Шай үстінде 

ол маған қарап:

– Аға, бүгінгі пыландарыңыз қалай? 

– деді.

Мен «Аралбайдың қалауы білсін» деген 

сыңаймен оған қарадым.

– Біраз тау аралап келсек, – деді 

Аралбай. 

– Мен де бірге барсам болар еді. Бірақ 

бір кісілер келетін болып тұр. Менсіз де аға 

бұл таудың жолын жақсы біледі ғой, – деп, 

Мырқияс бірге бара алмайтынын білдірді.

– Е, жолды білем ғой. Машинаны 

жолдың �зі де жетектеп отырады. Бізге 

алаң болма, �зіміз-ақ бара береміз, – дедім 

мен.

Шайдан кейін жолға біраз тамақ, 

қымыз алып, Аралбай екеуміз тау жаққа 

тарттық. Алдымызда қапталдары қайысқан 

қалың қарағай, ұшар басы жалаңаш жасыл 

жота, шатқалдары ит тұмсығы батпайтын 

жыныс болып келетін биік тау тұрды. Мен 

жол бойы осы тауға, Саты сайына қатысты 

кейбір мәліметтерді айта отырдым:

– Машина Жаңғырық деген жер-

ге дейін бара алады. Одан ары қарай 

атжолы ғана бар. Ол Саты асуына апа-

рады. Асудың бергі жағы – қазақ жері, 

арғы жағы қырғызға қарайды. 1856 жылы 

Шоқан Уәлиханов Ыстықк�л сапарынан 

қайтқанда Саты асуынан асып, осы сай-

мен жүріпті. 5з күнделігінде қия беттегі 

к�лденең жатқан ағаштан аты секіргенде 

�зі ауып түсіп, атының шатқалға құлап 

кеткенін жазады. С�йтіп бұл сай – 

Шоқанның ізі қалған жер, Аралжан.

Жоғары таман барғанда жол екіге 

айырылды. Мен Аралбайға 1916 жылғы 

ұлт-азаттық к�терілісі кезінде сұмдық 

қырғын болып, «Қырғынтекше» аталып 

кеткен жерді к�рсеткім келді де, жыраны 

�рлей оң жаққа кеткен жолды нұсқадым. 

Сәл �рлеп барып тоқтадық. Машинадан 

шығып, Қырғынтекшенің қырына жаяу 

к�терілдік. Алдымызда бір кезде он шақты 

үйдің қонысы болған к�лбеулеу текше 

жатты. К�п жерінде ертеректе қолдан 

егілген біркелкі қарағайлар қайысып тұр. 

Ашық жерлері ш�бі белуардан келетін 

шабындық екен. Біз дабырлап с�йлегенде 

бір топ ақ бас балдырғанның арасынан бір 

еліктің текесі салдырлата атып шығып, 

қарағайға кіріп к�рінбей кетті.

– Нән теке екен! – деді Аралбай.

– Енді ш�п арасына бұға тұрайық. Мен 

бір нәрсені байқап к�рейін, – дедім.

Екеуміз де қалың шалғынға ш�ге 

отырдық. Бір қияқ ш�пті екі бармағымның 

к�ріп қоятындай болады. К�рсе ататыны 

белгілі. Амалсыз қарағайға жабысып, тым-

тырыс тұра қалады. Олар б�гетке келіп, 

ызалана  балдырласады. Жолды ашқалы 

артқа бұрылып барып аттарын байлап 

жатқанда, Шыныбек те қарағайдан жерге 

түсе  бастайды. Оны олардың ерткен иті 

к�ріп қалып, арсылдай жүгіреді. Бала 

апыл-ғұпыл жерге түсіп, ауылға қарай 

жүгіре бергенде дереу атады. Оқ тиген бала 

«аһ?» деп жығылып, қия беттен шатқалға 

құлап кетеді.

Содан жендеттер жолды ашып келіп, 

ауыл адамдарын бірнеше үйге қамап 

қырады. Сол кезде ауылға араша түсейін, 

�лсем шейіт болармын деп, қолына ақ жай-

намазын алып, атпен шауып келген Манақ 

қажыны да атып тастайды. С�йтіп олар 

қырық неше адамды қырып, мүліктерін 

тонап, желіде тұрған жылқыларды айдап 

жолға түседі. Бұл қырғыннан ат арқандап 

кеткен Мәжби деген бозбала, анасы 

тайқазанның астына т�ңкеріп кеткен 

Смағұл деген нәресте және әлгі қарауылда 

тұрып оқ тиген  Шыныбек қана тірі қалады. 

5лгендер осында бірнеше ортақ қабірге 

жерленеді (Жандары жаннатта болғай).

–  Cлг і  күзетте  тұрып оқ  тиген 

Шыныбек  қалай тірі қалды екен?

– Е, ол есін жиып, екі-үш күн �ткенде 

ауылға келіп, қаңырап қалған жұртты 

к�реді. Бір сынық айна, шашылып қалған 

бірнеше құрт тауып алады. Қарағайдың 

түбінде бір сауын сиыр байлаулы қалған 

екен, соны жетелеп су бойына, тоғайға 

келіп паналайды. Арқасындағы оқ  тиген 

жері құрттап, оны айна арқылы күн 

сәулесін түсіріп, құрттан тазалайды. Сиыр-

ды еміп жан сақтап, кейін елге қосылады. 

Міне, Аралбай, бұл жерде осындай-осын-

дай жан түршігерлік жайттар болған. Оның 

толықырақ түрін менің «Қырғынтекше 

оқиғасы» деген повесімнен оқуыңа бола-

ды, кейін сол кітабымды беремін.

Текшеден т�мен түсіп, машинамызға 

келіп отырдық. Артқа шегіне барып 

сайдағы жолға түсіп, �зенді �рлегенбіз. Сәл 

жүргеннен кейін-ақ бір к�лденең жатқан 

жіңішке жыраға тірелдік. Оның  табаны 

мен арғы жағы қара батпақ екен. Маши-

надан түсіп барып байқап едік, қиындау 

к�рінді. К�лігімізді сонда  тастап, ары 

қарай жаяу тарттық. К�здеген жеріміз – 

Жаңғырық қысаңы. Яғни Манақ қажының 

жаудың жолын жауып, Шыныбектің 

күзетте тұрған жері. Ол онша алыс емес 

болатын. Cне-міне дегенше оған да жеттік. 

Алдымыздағы �зеннен бері �ткен жерде, 

астындағы жолға құдия т�ніп құз жартас 

тұрды. Одан бері – тепкішек-тепкішек тас, 

қияметтің қыл к�піріндей қиын соқпақ.

– Міне, Жаңғырық қысаңы деген осы 

жер, – дедім Аралбайға.

Жартастың астынан ары бір, бері бір 

�тіп, с�йлеген с�зіміздің жаңғырығын 

естіп, Шыныбек құлаған қия бетті к�ріп 

кейін қайттық.

Машинамызға жақындап қалғанда 

�р жағымыздағы орман ішінен бірдеңе 

салдыр ете қалды. Жалт қарасақ, құнажын 

сиырдай бір қоңыр аю жүр екен. Ол бізге 

аңыра бір қарап алды да, ары қарай қаша 

ж�нелді.

– Мынау тамақтың иісімен келіп 

машинаға тиіскеннен сау ма �зі? – деді 

Аралбай алаңдап.

Жылдамдата келсек, ондайдан аман 

екен.  Машинамызға отырып кейін 

қайттық та, жолдағы бір ашық алаңқайға 

аялдадық. 5зен бойындағы к�леңкелі 

к�галда отырып тамақтанып, бірер сағат 

жатып демалдық.

Ұйықтап тұрған соң беті-қолымызды 

жуып, салқындасын деп суға салып қойған 

қымызымызды ішіп, жатқан үйімізге бет 

алдық. Жан-жағымызға к�з салып келе 

жатып, шатқалдың қарсы бетіндегі жар-

таста жүрген тауешкілерді байқап қалдым:

– Тоқта, Аралбай, ана тауешкілерді 

қара! – деп, оларды қолыммен нұсқап 

к�рсеттім.

Ол кілт тоқтап, машинадан сыртқа 

шықты да, дүрбімен қарап:

– Жетеу екен, кілең ешкі-лақ қой, – 

деді.

Дүрбімен мен де қарадым:

–  И ә ,  б ы л т ы р ғ ы  ж ә н е  б и ы л ғ ы 

лақтарын ерткен ешкілер екен. Бұл кез-

де бұлардың текелері бір б�лек, ешкі-

лақтары бір б�лек жүреді.

Жол бойы әңгімеміз де осы тауешкі-

таутеке туралы болды:

– Бұлар жауынан қорғану үшін күзетке 

тұрады дейді ғой. Сол рас па, аға? – деді 

Аралбай.

– Е, ол – рас әңгіме. Мен аңшыларға 

ілесіп жүріп талай рет к�рдім ондайды. 

Басқалары жайылып не жусап жатқан 

кезде үлкен біреуі биікке шығып, күзетке 

тұрады. Қауіпті бірдеңе сезіле қалса, ол 

жерді аяғымен дік еткізіп, «шақ» деген 

 дыбыс береді де, қауіпсіз жаққа қарай безіп 

ж�неледі. Қауіптің қайда екенін білмейтін 

басқалары оған ілесе қашады. Тәжірибелі 

әккі аңшылар алдымен күзетте тұрғанын 

атуға тырысады. Сонда басқалары қалай 

қашарын білмей дағдарып қалады.

Бұдан кейін бұлардың биік жартастар-

ды паналайтынын, қасқыр шапса да сол 

жартасқа шығып кетіп жан сақтайтынын 

және басқа ерекшеліктерін әңгімелей оты-

рып, жатқан үйімізге оралдық.

Ертесінде үй іргесінде сарқырап жатқан 

�зенді жағалап, салқын суға шомылғанымыз 

болмаса, басқа ешқайда барғанымыз жоқ. 

Түсте жақсылап тамақтанып, бір ұйықтап 

алдық та, үй иелеріне рақмет айтып, 

Алматымызға аттанып кеттік.

Тұрдақын ЖЕКСЕНБАЙ,
жазушы, публицист, халықаралық 

«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты

САТЫ САЙЫНДА

            Атың барда – жер таны желіп жүріп...

                                                                    Халық нақылы

Қазақ тарихында орны бөлек 1916 жылғы ұлт-азаттық 
көтерілістің 100 жылдығына орай, осы тақырыпта бір 
 повесть жазған едім. Ондағы негізгі оқиғалар біз сөз еткелі 
отырған Саты сайындағы жайлауларда өтеді. Повесті жазуға 
дайындық кезінде сол жерлерді еркін аралап, Сатының тума 
табиғатына бір кісідей-ақ қанық болдым. Ол повесть ішінде 
«Тау басынан – қиқулап ұшқан ұлары; жартасынан – тауешкі-
таутеке аңы; орманынан – бұғы-марал мен елігі; шатқалынан 
– қонжығын ерткен аюы; өзенінен – ақшабақ, патшабалығы 
үзілмейтін ертегідей ерекше бір жер бар. Ол – Саты сайы» деп 
шынайы бейнеленді.

арасына қыстыра үрлеп, елік лағының дау-

сын салдым. Жоғарыдан салдыр естілді де, 

бір еліктің ешкісі аңқалаңдап орманнан 

шыға келді. Мен ш�пті тағы шиқылдатып 

едім, ол шапқылап қарсы жағымызға �тті.

– Жарайды, қинамайық жануарды, – 

деп орнымыздан тұрдық.

Елік жалт беріп орманға кіріп, «бәәу, 

бәәу» деп бақырып бара жатты.

– Осында лағы болу керек, соған жан 

таппай жүргені ғой жануардың, – дедім 

мен.

Аралбай текшенің бас-аяғын к�збен 

бір шолып �тіп, маған бұрылды да:

– Аға, бұл текшенің екі бірдей елігін 

к�рдік. Енді әлгі 1916 жылы осында болған 

оқиғаны айтыңызшы, – деді.

– 5зің білесің, 1916 жылы бүкіл қазақ 

даласын қамтыған ұлт-азаттық к�терілісі 

болды ғой. Оның Жетісудағы ең үлкен 

ошағының бірі Қарқара к�терілісі еді. 

Ол жауды қуып, Қарқара жәрмеңкесін 

алды; Темірлік, Талдыбұлақ, Жалаңаш 

почта-телеграф станцияларын жойды; 

патшаның сойылын соғып, к�теріліске 

қарсы оқ атқан казак-орыс кенттерін 

қиратты; Қарақолдың қанды-қасап 

түрмесін талқандап, �зін қоршауға 

алды. Дегенмен, халық патшаның мұны 

 жауапсыз қалдырмай, жазалаушы әскер 

жіберетінін білді. Сондықтан әр болыс 

жігіттерді атқа мінгізіп ауылдарға ие етті. 

Қауіпсіз жерге к�шетіндерін к�шірді, 

к�шпеген ауылдарды сыртынан күзетті. 

Cскер келетін жолдарға күзет қойды. 

Қарабұлақ, Саты, Күрметі жақтағы 

елдерге Алматы,   Жаркенттен келетін 

 жазалаушылар Жалаңаш арқылы келеді 

деп, ол бағыттағы күзетті мықтылады. Сол 

кезде осы текшеде Сатылған деген кісінің 

он шақты үйлі ауылы отырады. Бұдан 

т�меніректе Манақ қажының ауылы бола-

ды. Естияр жігіттер Қарқара, Қарақолдағы 

жасақтарға, жол күзетуге, «патша райынан 

қайтып, бұрынғыша боп қалар» деген 

үмітпен ш�п шабуға кетіп,  ауылда кілең 

бала-шаға, кемпір-шал қалады. К�зі 

ашық, к�кірегі ояу, ел қамын ойлаған 

Манақ қажы «Мына Жалаңаштың бізді 

«тамыр» деп жүрген біраз казак-орыстары 

патшаға қолшоқпар болып, к�теріліске 

қарсы оқ атып жүр дейді ғой. Олар жер 

жағдайын жақсы біледі. Біз жазалаушы 

әскер Жалаңаш арқылы келеді деп, сол 

жақты күзетіп жүргенде, жаңағы «тамыр-

ларымыз» бастап, Сатының асуын асып 

қырғыз жақтан келсе қайтеміз!?» деп ой-

лайды да, Жаңғырық қысаңының жалғыз 

аяқ қиын жолына бір-екі қарағайды 

к�лденең жығып, жолды жабады. Бірнеше 

бозбаланы кезекпен күзетке қояды. 

«Жаудың т�бесі к�рінісімен дереу жүгіріп 

келіп ауылға хабарлайсыңдар. Олар жолды 

ашуға айналып жатқанда адамдар орманға, 

тау-тасқа тығылып үлгереді» дейді.

Осылайша балалар жолды күзетеді. 

Бір күні Шыныбек деген баланың кезегі 

келіп, ол жол жиегіндегі қарағайдың 

 басына шығып, қарауыл қарап тұрғанда, 

аржағынан сау етіп бес солдат шыға 

келеді. Бала қарағайдан түсейін десе, олар 

Алматы облысында Дін істері 
басқармасының ұйымдастыруымен 
рухани  кеш @тті. 

«Ғибратты қазына» атты рухани 

кешке танымал дінтанушы мамандар 

мен �релі �нер иелері қатысты. Мұндай 

игі шара бір-бірінен б�ле қарауға бол-

майтын дін мен дәстүр сабақтастығын 

жан-жақты дәріптеу арқылы халықтың 

діни сауатын арттыруға бағытталды. 

Екі айда бір к�рсетілетін бағдарлама 

жергілікті «Жетісу» телеарнасынан 

беріледі. Діни бағдарламаға теолог 

 мамандар мен қызуғышылық танытқан 

адамдар қатыса алады. Онда  Алматы 

облысының тұрғындары к�кейінде 

жүрген сұрақтарына жауап ала алады.

Басқосуда алдымен белгілі дін танушы 

Айбек Нәби ислам дінінің кіршіксіздігі, 

қазақ халқының тарихи  ұстанымы 

жайын да жан-жақты түсіндіріп берді. 

Осыдан соң, белгілі ақын, дінтанушы 

К ә м н ұ р  Т ә л і м :  « Ұ л т ы м ы з д ы ң 

ғасырлар бойы сана-сезіміне сіңіп, 

салт-дәстүрі   болып қалыптасқан 

діни ұстанымдарының орны ерекше. 

Себебі бұл қазақтың ұлы ғұлама, ақын-

жазушыларының даналық с�здері, жыр-

дастандары арқылы жұрт жүрегінен 

терең орын алған. Оған кешегі қиын-

қыстау замандарда қарсы қойылған 

небір қитұрқы әрекеттер де еш б�гет бола 

алмаған. Қайта, ұрпақтан ұрпаққа тарап, 

т�л мәдениетіміз бен әдет-ғұрпымыздың 

алтын арқауына айналды. Бүгінгі  жастар 

ата-бабаларымыз ұстанған сол бағыттан 

таймаса, еш адаспайды» деді. Сонымен  

қатар облыс тұрғындарының діни 

сауатын арттырумен бірге, дәстүрлі 

емес діни бағыттарға қарсы иммуни-

тет қалыптастыру мақсатында түрлі 

форматта іс-шаралар �ткізіледі. 5ткен 

жылы облыс бойынша дін мәселесін 

түсіндіруде жалпы 3274 іс-шара �ткізіліп, 

оған 247 907 адам қатысты. Ол алдыңғы 

жылғы салыстырмалы шаралар саны-

мен 77-ге артып отыр. Шара барысында 

�нерпаздар дін мен дәстүр сабақтастығын 

ұлтымыздың от ауызды, орақ тілді 

шешендерінің терме-толғауларымен 

жеткізсе, кеш жүргізушісі Жұмахмет 

Жайлаубаев даналар с�зімен түйіндеді. 

Кешті қорытындылаған облыстық Дін 

істері басқармасының басшысы  Рахмет 

Есдәулетов бұл шара жастардың дін 

туралы түсінігін айқындап, діни экс-

тремизм мен терроризмнің алдын алуға 

тигізер пайдасы зор деп атап к�рсетті. 

«Дін мәселелері ж�ніндегі ақпараттық-

түсіндіру топтары еліміздегі үйлесімді 

конфессияаралық қарым-қатынасты 

қалыптастыруға, нығайтуға, халықтың 

діни сауатын арттыруға, діни экстре-

мизм мен терроризмнің алдын алуға 

бағытталған ақпараттық-насихат, 

түсіндіру жұмыстарын іске асыру үшін 

құрылған. Сонымен бірге облыста әртүрлі 

ұлт �кілдерінің к�птігіне байланысты 

миссионерлік қызметпен келген дін 

�кілдері мен құрылған діни бірлестіктер 

жұмыс атқаруда» деді Р.Есдәулетов.

Айта кету керек, облыстық Дін істері 

басқармасының тағы бір тың жаңалығы 

«Рухани керуен» атты кітаптың шығуы 

болды.

 
Айнұр ДОСЖАНҚЫЗЫ,

Алматы облыстық Дін істері 
басқармасының баспас@з хатшысы

Алматы облысы

Алматыдағы «Atakent» саябағында 
«Журналистер аллеясының» салтанатты 
ашылуы @тті. Аллеяға БАҚ @кілдері @з 
қолдарымен алма ағаштарын отырғызды.

Жергілікті «Достар клубының» 

белсенділері қатысушыларға тал егуге 

қажетті құралдар таратып, ағаштың 

т�лқұжатын тапсырды. Cр ағашқа оны 

отырғызған журналистің аты-ж�ні 

жазылған тақтайша бекітілді. Журна-

листер аллеясына жалпы саны 70 ағаш 

егілді. 

« Қ а з і р  « А т а к е н т »  д е м а л ы с 

саябағында 9500-дей ағаш бар. Алдағы 

уақытта ағаштардың санын к�бейту 

жоспарда тұр. «5з ағашыңды суар»  деген 

ұранмен әр журналиске әлеуметтік 

желі арқылы эстафета жолдаймыз» 

деді «Атакенттегі Достар клубының» 

қоғамдық бірлестігінің президенті 

 Бауыржан Баякешов.

Қала орталығындағы бұл жерге күн 

сайын 10 мыңға жуық тұрғын келіп 

демалады. Яғни әр адамға бір ағаштан 

келеді. Алайда қарқынды �сіп келе 

жатқан қала үшін к�к желектің к�п 

болғаны жақсы. 

50 гектар жерді алып жатқан сая -

бақ қала тұрғындарының ғана емес, 

еліміздің �зге �ңірі мен шетелден келген 

туристердің де қызығушылығын тудыру-

да. Былтыр ол жерлерді �ңдеп, веложол 

мен демалыс орны салынды. Бұдан кейін 

к�галдандыру жұмысы қолға алынды. 

Алдағы уақытта жас ағаштарды тұрақты 

суарып, к�шеттерге күтім жасалмақ. 

« Қ а з а қ  г а з е т т е р і »  Ж Ш С - н і ң 

журналисі Нұрлан Құмар �з ұжымы 

атынан ағаш екті. «Ағаш егу – сауапты 

іс. 5зім к�птеген ағаштарды �сіргенмін. 

Қазіргі таңда елімізде ағаш егу мәселесін 

бүкіл �ңірімізде жаппай қолға алу керек 

деп ойлаймын. Егер еліміз жасыл баққа 

айналса табиғатымыз ж�нделіп, адам 

баласының �мір сүруі, денсаулығы 

жақсаратыны с�зсіз. Жасыл – бұл 

менің түсім. Сондықтан ағаш егуді мен 

бала кезден бері қолдап келемін» дейді 

Нұрлан. 

Алманың «Голд раш» түрін  «Алтын 

ғажайыбы» деп атайды. Егер бұл 

алманың сорты жақсы күтілсе, бір тал-

дан 100 келі �нім жинап алуға болады 

екен. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Алтын арқау

Ағаш егу – сауапты іс
БӘРЕКЕЛДІ!

САН ҚЫРЛЫ 
ҚАЛАМГЕР ЕДІ

Дүниеден белгілі журналист, жазушы 
Еркінбай �кімқұлов @тті. Ел арасында 
«Шәмшінің ең жақын досы» атанған 
қаламгер фәниден бақиға @тіп, келместің 
к@шіне ілесті. 

5мірінің к�п б�лігін журналистика-

мен байланыстырған ол қаламгерлікке 

кеш келгенімен, бірталай дүние тын-

дырып кетті. Отыз үш жыл бірге жүрген 

досы, Қазақ вальсінің королі Шәмші 

Қалдаяқовтың к�ркем әдебиеттегі 

бейнесін жасады. Ол туралы «Шәмші 

Қалдаяқов – ән патшасы» атты роман-

эссе жазды. Бұдан б�лек, жазушының 

Қош бол, альбом. Cңгімелер мен 

 повестер. А., «Жалын», 1976; Перизат 

сезім. Повестер мен әңгімелер. А., 

 «Жалын», 1980; Жанарым – жарық 

дүнием (орыс тілінде). А., «Жалын», 

1983; Қыз күнделігі. Повестер. А., 

 «Жазушы», 1985; 5збекәлі Жәнібеков. 

Ғұмырнамалық деректі хикаят. А., 

«Қазақстан», 2006, т.б. туындылары 

оқырмандарға жақсы таныс. 

Еркінбай Cкімқұлов 1937 жылы 

4 қыркүйекте Оңтүстік Қазақстан 

 облысы Отырар ауданы Балтак�л 

 ауылында туған. 1959 жылы Қазақ 

Мемлекеттік университетін бітірген соң, 

республикалық «Лениншіл жас» (қазіргі 

«Жас алаш») газетінде әдеби қызметкер, 

б�лім меңгерушісі,  Алматы қалалық 

партия комитетінде нұсқаушы, «Жазу-

шы» баспасында редакция меңгерушісі, 

Қазақ радиосында аға  редактор, 

 «Жалын» баспасы бас редакторының 

орынбасары, «Рауан» баспасында 

 редакция меңгерушісі, редактор, «Кітап 

жаршысы» («Друг читателя») басы-

лымында Бас редактор болып істеген. 

Сондай-ақ ол аудармамен де айналысты. 

Поляк жазушысы Януш Корчактың 

«Қайта оралған балалық» повесін, татар 

жазушысы Р.Мұстафиннің «Кішкентай 

Мұса» повесін қазақшаға аударған. 1983-

1989 жылдар аралығында «Ты – мой 

светлый мир», «Дневник девушки» деген 

атпен екі кітабы орыс тілінде жарық 

к�рген. Мақтаарал ауданының Құрметті 

 азаматы.

Еркінбай Cкімқұловтың қайтыс 

болуына байланысты туған-туыстары 

мен отбасына қайғыларына ортақтасып 

к�ңіл айтамыз. 

«Қазақ газеттері» ЖШС ұжымы
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ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Ойып қиыстыру. Киізді алуан 

түрлі етіп бояп, олардан �з алдына 

оюды қиып алып, одан кейін түрлі 

оюды бір-біріне қиюластырып орна-

ластырады.

Кестелеп түсіру. Түрлі киім, үй 

жиһаздарына түрлі жіптермен бізкесте 

сияқты тәсілдермен түсіреді.

Сызу арқылы түрлі жіппен тоқып 

түсіру. Киіз немесе басқа бұйымдарға 

әуелі ою-�рнекті сызып алып, сол 

сызылған ортаны түрлі үйлесімді 

жібек және жүннен істелген бояулы 

жіптермен толтырып шығады.

Басып түсіру. Киіздің үстіне 

т ү с і р і л е т і н  о ю  ү л г і с і н  а ғ а ш қ а 

( қ а л ы п қ а )  т ү с і р і п  а л ғ а н  с о ң , 

түрлі  бояуды ыдысқа қайнатып 

қойытылады да, қалыпты бояуға ма-

лып басу арқылы бояуды киізге сіңіру 

тәсілімен түсіретін �рнек. Мұны 

халқымыз «текемет» дейді.

Ойып, батырып түсіру. Ойып 

түсіретін �рнектер темір, алтын, 

күмістерге �рнекті шеберлер арнау-

лы шапқылар, қаламшалар арқылы 

ұрып түсірумен бірге, шегіп, тыр-

нап, қырнап түсіреді. Cсіресе, тері 

бұйымдарға «тұскиіз», «оқшантай», 

«қын» сияқты бұйымдарға кей-

де қалыпты жасап, кейде �рнек 

түсірілген қатты бұйымдармен ұру 

арқылы түсіреді.

Сызып түсіру. Бұл зергершілік 

бұйымдардың бетіне қаламша,  болат, 

темір ұшымен ою-�рнек сызып 

түсіреді.

Метал бұйымдарға түсіру. Метал 

бұйымдардың бетіне ою-�рнекті 

Жақсылықтың қасындағы серіктері 

– еркін күрестен спорт шебері, еркін 

күрестен қыздар құрамасының бас 

бапкері, халықаралық дәрежедегі т�реші 

Еркін Қосақынов, Елбасы сыныптас-

тары ұйымының жетекшісі Бақытжан 

 Серкековтер еді.

5нер және спорт б�лімінің кітап-

ханашысы Назым Момбекова кештің 

тізгінін қолына алды.

– КСРО халықтарының жазғы 

спартакиадасының чемпионы, екі 

дүркін КСРО чемпионы, алты рет КСРО 

біріншілігінің жүлдегері, Бүкілодақтық 

ауыл спортшыларының тоғыз дүркін 

чемпионы, бірнеше дүркін Қазақстан 

чемпионы, Мәскеу Олимпиадасының 

алтын жүлдегері,  әлем чемпионы, 

әлем кубогының иегері,  37 дүркін 

түрлі турнирлердің жеңімпазы болған 

Жақсылық аға, біздің кітапханамызға қош 

келдіңіз! – деді жүргізуші. Шапалаққа 

алақан аямаған зағип оқырмандардың 

қуанышында шек жоқ. Себебі оларға 

Жақсылық Үшкемпіровпен оқырмандар 

залында бірге болып, дауысын естіп, 

емен-жарқын сұхбаттасудың сәті түсті.

Жүргізушінің алғашқы сұрағы Олим-

пиада чемпиондығына қол жеткізгенге 

дейінгі белестерді бағындыру барысында 

болды.

Жақаң �ткен �міріне ой жіберді. 

– Кеңес кезіндегі 15 одақтас респуб-

лика қазір әрқайсысы �з алдына бір-

бір мемлекет. Сол он беске Мәскеу 

мен Ленинград облыстарын қосыңыз. 

Осылардың ішінен топ жарып, КСРО 

құрамасына �ту қиынның-қиыны еді. 

Оның үстіне орыс ұлты бізді, �зге респу-

бликалар спортшыларын, шетқақпайлап 

тұратын. Орыс ұлтынан балуан шықпай 

қалса ғана бізді амалдың жоқтығынан 

құрамаға алатын. Сол кезде менің 

салмағымда орыстың атақты балуандары  

Поддубный  атындағы халықаралық 

турнир жеңімпазы, үш дүркін КСРО 

чемпионы, Еуропа чемпионы В.Аникин, 

Монреаль Олимпиадасының чем-

пионы А.Бозин, КСРО халықтары 

спартакиадасының чемпионы, әлем 

чемпионатының екі  дүркін күміс 

жүлдегері А.Шумаковтар бар еді. Бұл 

жігіттердің барлығының жауырынын 

әйгілі Румын балуаны Константин 

Александру жерге тигізді. Орыстар не 

істерін білмей қалды. Румын балуаны 

тек орыстарды ғана емес, әлемдегі алтын 

жүлдеден дәмелі к�птеген балуандардың 

жамбасын жер иіскетті. 1979 жылы 

Александру Алматыда �ткен Сұлтан 

Баймағанбетов атындағы турнирге келіп, 

менен жеңіліп қайтты. 

Осыдан кейін КСРО құрамасы 

басшылары шындап ойлана бастады. 

Олардың Мәскеу Олимпиадасына мені 

жіберудан басқа амалдары қалмады.

– Боз кілемде бағыңыз жанып жүрген 

жылдардағы замандастарыңыз бен 

бапкерлеріңізді есіңізге түсіріңізші? – деді 

Амангелді Сәрсенбаев, дойбыдан спорт 

шеберлігіне кандидат, зағип оқырман.

– Менің замандастарым аса мықты 

балуандар еді. Ол кезде атағы жер жарған 

бірнеше дүркін әлем чемпионы, Олим-

пиада чемпионы А.Назаренко, Олим-

пиада және әлем чемпионы А.Быков, 

әлем чемпионы В.Бакуллин, әлем және 

Олимпиада чемпионы Ш.Серіковтер еді. 

Ал бапкерлердің ішінде ең озық тұлға 

Вадим Псарев нағыз еңбекқор адам еді. 

Кеш барысында зағип �нерпаздар 

күйшісі  Мирас Қожахметов, әнші 

Айнұр Тайжанова, мүмкіндігі шектеулі 

жандардың мәдениет үйінің басшысы, 

режиссер Ғазизхан Cділханов чемпионға 

жүрекжарды тілектерін айтып, �нерлерін 

ортаға салды.

С�з тізгіні тағы да жүргізуші Назым 

Момбековаға тиді. 

– Жақсылық аға, сіз қазір белгілі 

кәсіпкерсіз. Кешегі спортшы – бүгінгі 

кәсіпкер. Айналысып жүрген кәсібіңіздің 

қыр-сыры туралы не дер едіңіз?

– Мен �ткен ғасырдың соңғы жыл-

дарынан бастап, мал шаруашылығымен 

айналысамын. Жиырма жыл уақытым 

« Ж а қ с ы л ы қ »  ш а р у а  қ о ж а л ы ғ ы н 

аяғынан тұрғызуға кетті. Қазір, Құдайға 

шүкір, еткен еңбегіміз �з нәтижесін 

бере  бастады. Менің шаруа қожалығым 

 Алматы облысының Жамбыл, Балқаш 

аудандарында оналасқан. 35 мың гектар 

жер қожалыққа тиесілі. Жайлауымыз 

Үшқоңырда. Жылқы бағамыз. Қымыз 

�ндіреміз. Ірі қараны етке �ткіземіз. 

Қой басын к�бейтіп жатырмыз. Тынбай 

істеген еңбектің игілігін ауыл халқы 

к�ре бастады. 100 орындық балабақша, 

34 пәтер пайдалануға берілді. Үлкен 

спорт кешені салынды. Оған жалпы 

саны 5000 тұрғыны бар ауыл халқы ғана 

емес, к�рші ауылдардан да балалар келіп 

тұрады. Жаттығушылар саны мыңға 

жетті. Кезінде колхоз-совхоз директор-

лары бізге, спортшыларға азық түлік 

беріп тұратын. Демеушіліктің осы түрін 

қазір мен �з қолыма алғам. Жарыстарға 

дем беріп отырамын. Еңбегім бағаланбай 

қ а л ғ а н  ж о қ .  Е л б а с ы  � з  қ о л ы м е н 

«Қазақстанның Еңбек Ері» атағын берді.

Осы кезде оқырмандар арасынан 

т�тесінен тағы бір сұрақ қойылды.

– Жақа, �збектер боксты к�терді. 

Бразилияда �ткен Олимпиадада үш 

бірдей �збек жігіті алтын алды. Олимпиа-

дада алтын жүлде алғалы қырық жылдан 

астам уақыт �тіпті. Артыңыздан бір қара 

ермеді. Себебі неліктен деп ойлайсыз? 

Бұл бапкерлердің кінәсі ме? 

– Мен олай ойламаймын. Бапкерлер 

еңбек етіп жатыр. Қазір елімізде Олим-

пиадада чемпион болған адамға 250 мың 

доллар ақша береді. Оның сыртында 

жергілікті әкімдер мен кәсіпкерлер 

 тарапынан коттедж, авток�ліктер сыйға 

тартылады. Жарыстар ұйымдастырылып 

жатыр. Мемлекет тарапынан бұдан басқа 

қандай қолдау керек? Мен Олимпиаданы 

ұтқанда 5000 сом ақша берді. Ол ақша сол 

кездегі жигули авток�лігін сатып алуға 

жетпейтін еді. Бірақ бізде намыс бол-

ды. Менің ойымша, біздің қазіргі қазақ 

жігіттеріне тек намыс отын қамшылау 

жағы жетіспей жатқан шығар, бәлкім... 

Менің арманым – күрестен Олимпиада 

чемпионын к�ру.

Жиынды Зағип азаматтарға арналған 

Республикалық кітапхана директо-

ры Асхат Байұзақов қорытындылады. 

Ол Жақсылық Үшкемпіровтің қазақ 

халқының мерейін үстем еткен жастық 

жылдарына тоқтала келе, кәсіпкерлік 

жұмыстарына табыс тіледі.

Жақсылық аға жетпістің ауылына ат 

шалдыруға дайындалып жатыр. Ақсақал, 

қария болды. Ол кісінің осынау ізгі 

арманының орындалуына оқырмандар 

тілектестік білдіріп тарасты.

Нұрлан �БДІБЕК,
Кітапханаға қарасты  

«РБНСГ – ВЕСТИ» газетінің редакторы

Сырт қарағанда, кітапханаға бас сұғып 
көрмеген адам оның іші толған кітап, 
мамандар ертелі-кеш уақытын тек кітап 
оқумен өткізеді деп ойлап қалуы мүмкін. 
Алайда бір апта уақытын кітапхана ішінде 
өткізген адам қайнаған еңбектің үстінен 
түсері даусыз. Мен зағип азаматтарға 
арналаған республикалық кітапхананы 
айтып отырмын. Тамыз айының үшінші 
аптасы Спортшылар күні қарсаңында 
зағип жандардың республикалық 
кітапхана оқырмандары қонаққа 
Жақсылық Үшкемпіров келетінінен 
хабардар болып, кездесу кештері өтетін 
орын – оқырмандар залы алдын ала лық 
толды. Көрермендер мен тыңдармандар, 
яғни кітапхана оқырмандарының басым 
көпшілігі – зағип жандар. Жақсылық 
аға, қасында ек-үш серігі бар, залға 
өткенде оқырмандардың жүрегі лүпілдеп, 
қонақтарды ду қол шапалақпен қарсы 
алды.

«Арманым – Олимпиада 
чемпионын көру»

Байахмет ЖҰМАБАЙҰЛЫ, 
этнограф

Ою-өрнектерді
қолдану амалдары

8. Жапсырма бұйым «�рмекші» және 

«тұмар» �рнектері.

Ою-өрнектерді қолданудың қиып 
түсіру, ойып қиыстырып түсіру, кестелеп 
түсіру, сызу арқылы түрлі жіппен тоқып 
түсіру, басып түсіру, ойып түсіру, сызып 
түсіру, металл бұйымдарға жапсыру,  
тоқымалау, соқпалау, термелеу, 
дәнекерлеу түрлері бар.
Қиып түсіру. Ең әуелі оюды қиып алып, 
бұйымдардың үстіне жапсырып орна-
ластырады. Мысалы, түрлі бұлдардан 
оюды қиып алған соң, оны киіз үстіне 
жапсырып, шетін жиектейді.

ұрып, батыру арқылы немесе метал-

дардан ою-�рнекті қиып алып, олар-

ды ағашқа, тері бұйымдардың бетіне 

шегелеу арқылы түсіреді. Бұйымдарды 

тіпті де әрлендіру үшін мыс, жез, 

қорғасын,  күміс,  алтындармен 

темірлерді бір-біріне қаралау, ақтау, 

булау тәсілі арқылы ою-�рнектің 

ажарын аша түседі. Міне, бұлар – ою-

�рнек түсірудің түрлі амалдары.

ОЙЫП ЖАСАУ 
�ДІСТЕРІ

Ою-�рнекті ойып (қиып) алу 

арқылы жасауда алғаш нобайлап сызу 

әдістері болғанымен, онда бұрыш, 

құлақтардың тең шықпауындай 

олқылықтар к�п кезігетіндіктен, 

шеберлер оны әуелі қағаз немесе 

басқа материалдардан к�леміне қарай 

дәлдеп қиып алып, �з мақсатына 

алған ою-�рнекті бүктеп сызып қию 

амалымен �те к�рікті, дәл, тура етіп 

шығара алған.

Мысалы, ең әуелі сырмақ оюла-

рын қажет етер болсақ, әуелі оюдың 

к�леміне қарай материал не қағазды 

дайындап, одан шығаратын үлгінің 

жіңішке-жуан немесе к�лемді-

кішілігіне қарай әзірленген материал 

мен қағаздың сыртынан оюды сызып, 

сызық ізімен қайшымен қиямыз. 

Мұндай ою-�рнек қиюда ою-�рнектің 

күрделілігіне қарай бір, екі, үш, тіпті 

он неше бүктеу тәсілмен қиып, түрлі 

үлгідегі оюларды әрі дәл, әрі к�ркем 

шығаруға болады.

ЗЕРІГЕРЛІК БҰЙЫМДАРДЫ ЖАСАУ

1. Келі ауыз сырғаға «айшық» пішінінде, «гүл» �рнегін түсіру.

2. Тіркеме сырғаға «итқұйрық» �рнегін бейнелеу.

3. Ай сырғаға «қошқармүйіз» �рнегін түсіру.

4. «Шырмауық гүл» �рнегі түскен жүзік.

5. Салпыншақ сырғаға – құймаланып түсірілген «мүйіз» бедері.

6 .  Cйелдердің  қапсырмасына 

(киімнің алдыңғы түймелігі) түсірілген 

«құсқанаты» �рнегі.

7. Қапсырма басына түсірілген 

«�сімдіктер» үлгісі.

Бұл – кеңес дәуіріндегі партия идео-

логиясының қытымыр қысымында қалып, 

ұлтын ұлықтап жүрген «ұлылардың» �мірі 

туралы тарихи туынды. Сол замандағы дүйім 

жұрттың барын баптап, жоғын жоқтаумен 

жүрген қарымы мол қазақ қаламгерлерінің 

бастан кешкен нәубеттері, заман мен адам 

ағымындағы қарама-қайшылықтар, билік 

пен бұқара ара сындағы байланыс, �зекті 

�ртеген �мір бұралаңдары, қилы тағдыр 

тауқыметін тартқан тума талант иелерінің 

�мірі. «Фильмнің «Қаламгер» аталу себебі, 

 Жа зушылар одағының биік мінберінде 

партияның жалынды үндеулері жарияланса, 

Жазушылар үйінің іргесіндегі «Қаламгер» 

кафесінде айтылатын әңгімелердің ауаны 

тіпті басқа болатын. Аты аңызға айналған 

бұл жерде талай �леңдердің тұсауы кесіліп, 

талай айтылмайтын шындықтың беті 

ашылатын, парасатты ойларда тоғысатын, 

қарама-қайшылықтағы мінездер де шекісіп 

қалып жататын. Компартия нұсқауларының 

күші жүрмейтін, цензураның қамыты 

қыспайтын, жазушылардың ойын ашық 

айтып, әзілі мен астарлы әңгімесі, қалжыңы 

мен қағытпасы қатар жүретін «Қаламгер» 

кафесі сол кездегі қоғамның шынайы 

бетпердесінің символы ретінде алынып 

отыр. Атын атауға қорқатын Мағжандар, 

Шәкәрімдер туралы дәл осы «Қаламгердің» 

т�рінде зиялы қауым әңгіме қозғайтын. 

С о н д ы қ т а н  д а  т у ы н д ы н ы ң  ж а л п ы 

мазмұнындағы саяси астар, олардың 

кеңестік цензураға деген бұлқынысы осы 

кафеде к�рініс табатындықтан туындыны 

«Қаламгер» деп атадық. Яғни екі түрлі 

мағынада. Тура мағынасында ол – біздің 

қолына қалам ұстаған жазушы қауымды 

меңзесе, астарлы мағынасында қаламгер 

қ а у ы м н ы ң  т ә у е л с і з д і к к е  ұ м т ы л ғ а н 

бұлқынысы, ішіне сыймаған шерлерін 

тарқататын орын сол уақытта «Қаламгер» 

кафесі болды» дейді картинаның режиссері 

Мұрат Бидосов. 

1970 жылдардағы қазақ әдебиеті тұл-

ғаларының басым к�пшілігі – қарсыластан 

тайсалмай, жеңілістен жасқанбай, қан 

майданда қаза болған қазақ батырларынан 

қалған ұрпақ. Жастайынан �мірге ашынған 

олар �се келе, қазақ әдебиетінің қаймағына 

айнала білді. Иә, мүмкін қатал тағдыр 

тәлкегінде бой түзегендіктен болар, олар 

адуынды адыммен әдебиет к�шін биікке 

к�теріп, халықтың талантты тарландарына 

айналды. Ел есінде қалды. Сыры мен 

мұңын арқалап бақилық болған тұлғалар 

тізімі қаншама... Сол тұлғалардың тағдыры 

– аталмыш драманың арқауы болмақ. 

«Туынды кейіпкерлерінің дені – тарихи 

тұлғалар. Ал басты кейіпкер – жиынтық 

образ. 5йткені к�птеген тарихи тұлғалардың 

образына жеке-жеке тоқталып, оқиға 

желісіне бәрін бірдей сыйдыру мүмкін емес. 

Басты кейіпкер Сәтжан образы, былай 

қарасаңыз, сол – уақыттың бейнесі деуге де 

болады. Ол бәріне куә болады. Бәріне 

араласады. Осы образ арқылы тарихи 

тұлғалардың к�ркем бейнесін жасап 

шықтық. Енді оқиғалардың барлығы дерлік 

�мірден алынды десе де болады. Туындының 

сценарийі жазылу барысында ақын-

жазушылардың естеліктері, мемуарлары 

түгелдей зерттелді, зерделенді» дейді 

режиссер М.Бидосов. 

Расында, бұл телехикаядан қоғамның 

қалпына сыймай, �мірін трагедиямен 

аяқтаған ақиық ақынның тағдырын да, 

таланты тасымаса да, партия желеуінде 

жүрген жазушысымақтардың сатқындық 

қылықтарын да табуға болады. Сондай-ақ, 

телехикаяда �ткен ғасырдың 70-80 -жылдары 

қамтылғандығын ескерсек, сол заманның 

бояуын – бүгінгі к�рерменге түсірілім тобы 

бір деммен қалай жеткізгендігі қызығу-

«ХАБАР» ТЕЛЕАРНАСЫ «ҚАЛАМГЕР» 
ДРАМАСЫН ҰСЫНАДЫ...

Биылғы жылдың күзгі маусымында «Хабар» телеарнасы 
көрермендерін бірқатар жаңа туындыларымен қуантпақ.
Соның бірі – тарих пен тағылымға толы «Қаламгер» 
 драмасы – 12 қыркүйектен бастап еліміздің кинотеатрла-
рында көрсетіледі деп жоспарлануда.Фильмнің режиссері – 
Мұрат Бидосов, сценарийін – Сержан Зәкерұлы жазған. 

шылық тудырмай қоймайды. «Түсірілім 

�ткен жылдың күз айында толығымен 

аяқталды. Алматы, Павлодар және Жамбыл 

облыстарында жалпы бір жарым, екі ай 

уақыт мерзімінде түсірдік. Бұндай тарихи 

туындыны түсіруде к�п қиындықтар 

кездеседі. Cсіресе, түсірілім объектісін іздеп 

табу �те қиын. Оның үстіне 70-жылдардағы 

Алматы – к�п адамдардың к�з алдында 

сурет болып сақталып қалған. Алматы 

к�шелері және басқа да локацияларды қазір 

іздеп табу мүмкін емес» деп ойын жалғады 

 М.Бидосов. 

Тарихқа терең үңіліп, ұлт ұлыларын 

ұлықтаған ұлттың болашағы – берік, бірлігі  

– мығым болатыны с�зсіз. Осы маңызды 

мақсатты ұран еткен бұл туындының бүгінгі 

ұрпаққа жеткізер ақылы, айтар нақылы 

ұшан-теңіз.

Картинада басты р�лдерді Ергенбай 

Абуев, Досжан Жанботаев, Балтабай 

Сейітмамытов, Наргиз Алтайбай, Бағдаулет 

Шаймахан, Жалғас Толғанбай, Кенен 

Ақүрпеков, Айдар Аманбай және т.б. 

актерлер сомдайды. 

Айта кетейік, туынды 12 қыркүйектен 

бастап еліміздің кинотеатрларында 

к�рсетіледі деп жоспарлануда.
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ҚҰРАҚ КӨРПЕ

ТМД-ның 
табиғаты қандай?

Біздің еліміздегі климат @згешелігі әралуан. В.Кеппен ұсынған 
он бір климат түрінің тоғызы бар. Бұл – ТМД-ның азиялық және 
еуропалық б@ліктерінің оңтүстігіндегі ш@лдер мен далалардың құрғақ 
климатына, Ресейдің еуропалық б@лігінің шығыс аудандарындағы 
қысы құрғақ болуына байланысты болса керек.

Орта Азияның кейбір аудандарындағы жазы құрғақ болатын 

және Қырымның Оңтүстік жағалауындағы, Кавказдың Қара 

теңіз жиегіндегі және Қиыр Шығыстың Приморье �лкесіндегі 

ылғалы жыл бойына бірқалыпты болатын қоңыржай жылы кли-

маты бар. Сонымен қатар Забайкальенің қысы құрғақ болатын 

орманды аймағындағы, ылғалы біркелкі болатын Сібірдегі тайгалы 

аймағы мен Одақтың еуропалық б�лігіндегі қоңыржай суық кли-

мат, Арктика жағалауындағы тундраның және Мұзды мұхиттың 

арктикалық аралдарындағы ұдайы суықтың полярлық климаты да 

ерекше. Тек экваторға жақын аумақтарға тән ылғалды тропикалық 

ормандар мен саванналардың климаты ғана жоқ.

Сіз білесіз бе?

Өсімдіктер әлемі

Қайталап көріңіз

Жәндіктер әлемі

Қылқалам

Адыраспанның емдік қасиеті
 

Бұрынғыдан г@рі жұрт адыраспанды қазір жақсырақ білетін 
шығар. Оны оп-оңай табасың, қысы-жазы базарда сатылып 
 жатады, оның түтінімен тауарларды, к@ліктің ішін аластайды. 

Онда әртүрлі ұғым, мән бар: сатушылар тауарларды 

жылдамырақ �теді дейді, к�лік пен үй иелері оның түтіні түрлі 

микробтарды, вирустарды жояды деп есептейді. Бұл �сімдік 

жайында қазақ қауымы арасында, әсіресе оңтүстік �ңірде, 

аңыз, әңгіме к�п. Адыраспанды қасиетті ш�п, дәруменге бай 

деп есептейді. Тіпті бір аңызда оны жұлып алу үшін рұқсат 

сұралуы тиіс: «Ассалаумағалейкүм, адыраспан, бізді сізге 

жіберді Омар, Оспан» деу керек екен. Омар, Оспан – сахабалар. 

Жалпы бұл ш�п әлемнің к�птеген жерінде, ш�лейтті �ңірде 

кездеседі. Cр халық оны �зінше атайды, ғылыми атауы – гар-

мала. Оны жұрт бұрыннан дәрі ретінде пайдаланған. Қайнатып, 

сұйығын ішкен, тосабын түрлі жараларға емге қолданған. 

Отқа жағып, түтінімен үйдің ішін, басқа да тұрғын орындарды 

ыстаған, аластаған. Сонымен қатар оны у ретінде пайдаланған 

деген аңыз бар. Тіпті атақты Сырым батырды да осы адыраспан 

уымен �лтіріпті деген с�з ел арасында айтылады. Бұл да оның 

ерекше қасиетін аңғартса керек. Жыланның уын да адам дәрі 

ретінде пайдаланатыны белгілі.

Құлақ күйін табайын,

Қобыз үні ғажайып!

Қобызға тіл бітірген

Қарт күйшіге қарайын.

Егіз қайың,

Бой-бастары тең �скен.

Іске дайын,

Бұтақтары бес-бестен.

(Қол)

Шығармашылық 
жұмыстың әдіс-тәсілдері

Суретшілер шығармаларын негізінен кенеп матаға салады. Кенеп 
те, бояулар да @те сапалы болғанда ғана шығарма ұзақ жылдарға т@теп 
бере алады.

Тыңғылықты �ңделмеген кенепте майлы бояу әрі мен жыл-

тылын тез жоғалтып, тез күңгірттенеді. Ондайға жол бермеу үшін, 

әдетте кенеп матаның беті бор тас пен желім ұнтақ қосылған сылақ 

жағылып, тегістеледі. Сонда ғана бояулар ұзақ уақытқа дейін �ңін 

жоғалтпайды.

Бұндай әзірлік диқандардың жер �ңдегенін еске түсіреді. 

Диқандар да болашақ егін егілетін жерді мәпелеп баптайды, неғұрлым 

тыңғылықты әзірленсе, оның ғұмыры да соғұрлым ұзақ болмақшы.

�зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Насекомдардың
пайдасы қандай?

Балдың бал арасынан алынатынын 
білесіңдер. ХІХ ғасырдың үшінші ширегінде 
ара шаруашылығының халықаралық федера-
циясында 47 елде 4 миллион ара шаруашылығы 
бар екендігі анықталған болатын. 

Есептей келгенде онда 48 миллион ара 

ұясы бар екен, одан жылына 370 мың тонна 

бал �ндіреді. Мысалы, сонау 1970 жылы АҚШ – 108 000 тонна, 

Канада – 19 000 тонна, ал Аргентинада 4 айда ғана 10 000 тонна 

бал �ндіріпті. Бұл насекомдардың адамзат баласына келтірген 

пайдасының бір б�лігі. 

К�птеген �сімдіктер насекомсыз тіршілік ете алмайды. 

 Насекомдар �сімдіктерді тозаңдандырады. Дәлірек айтқанда, тек 

бақша дақылдарын насекомдардың – 147 түрі, жоңышқаны – 105, 

алманы насекомдардың 32 түрі тозаңдандырады. Тек бір араның 

тозаңдандыру м�лшеріне к�з жүгіртіп к�релікші. Бір ара 5-6 ми-

нутта алманың 40 шоқ гүлін тозаңдандыра алады. Араның «жұмыс 

күнінің» ұзақтығы – 17-20 сағат, сонда бір ара ғана алма ағашына 2 

843 890 рет тозаңдандыру «жұмысын» жүргізеді.

Шын мәнінде, Елбасы Н.Назарбаевтың 

Ұлытаудағы толғауы руханиятқа қозғау 

салды. «Айғақ» телекомпаниясының бас 

директоры, облыстық мәслихаттың депу-

таты Дулат Cбіш пен Созақ ауданының 

әкімінің біріккен жобасымен біз Қаратау 

мен Ұлытаудың жуан ортасындағы 

байырғы Шұбар теңізі жағалауында Нұра 

деген жердегі таңбалытастың бүгінгі ахуалы 

және оны қорғаудың жолдарына арналған 

экспедициямен суыт жолға шыққанбыз. 

Э к с п е д и ц и я  қ ұ р а м ы н а  Б ә й д і б е к 

ауданындағы Қалдыбай Байменов  

атындағы жалпы орта мектебінің дирек-

торы Сәлкен Жорабеков, «Мырзаната» 

�ндірістік кооперативінің т�рағасы Айдар 

Байысбеков, ордабасылық �лкетанушы, 

тарихшы Сейфулла Шадықожа, сондай-

ақ қаламгерлер, тележурналистер енді. 

Созақ аудандық әкімдігінің жұмыспен 

қамту және әлеуметтік бағдарламалар 

б�лімінің басшысы Бауыржан Cбенұлы, 

Степной поселкесінің әкімі Шекербек  

Ошақапов, Жуант�бе ауылының биі 

Тұрсынбек Cбілдаев экспедицияға 

к�мектерін к�рсетіп, жолбасшы болғанын 

айта кеткеніміз абзал.

Қыземшек поселкесінен ерте шыққан 

біз Шеңгелдіге дейін шаршамай жеттік. 

Дәл осы тұстан таңбалытасқа дейін әлі 

жиырма шақырым бар болатын. Мидай 

жазық далада қарауытқан белгі к�рсек, 

арнайы бұрыламыз. Бірақ таңбалытас 

тығылып қалғандай оңайлықпен  табыла 

қоймады. Асылы, «тығылып»  деген с�зді 

аузымызға Алла салып тұрған сыңайлы. 

«Қытайдың құпия шежіресі», «Моңғолдың 

құпия шежіресі» дегендерді әркім-әркім-ақ 

біледі. Кітабы мен қағаз-қаламы жоқ бағзы 

замандарда бабаларымыз Бетпақдаланың 

құпия қойнауында шежіресін сырт 

к�зден таса жерге таңбалап кеткеніне 

к�ңіл кәдімгідей иланады. Қабақ аталатын 

биіктен қарасаңыз, т�менде теңіз табаны 

анық к�рінеді. Бір замандарда мұнда теле-

гей теңіз болғаны тарихтан белгілі. Теңіз 

жағалаулары қазірге дейін жақсы сақталған. 

Нұраның қара табанында екі ақтаңдақ 

бірден к�рінеді. Сорда тұздың мол қоры 

бар. Екі ақтаңдақтың бел омыртқасынан 

батысқа қарай �рлесеңіз, шағын жыраның 

екі беткейіндегі таңбалытастың дәл 

т�бесіне түсесіз.

Осы таңбалытас туралы тұжырым 

қазақтың дара ғұламасы Мәшһүр Жүсіп 

К�пейұлының жазбаларынан табылған. 

«Бетпақ ш�лінде таңбалы Нұра де-

ген жер бар еді. Сонда тасқа басылған 

таңбалар бар. Үш жүздің баласы қазақтың 

таңбаларында талас болса, сол тасқа барып 

қарасады. Алаша ханның жарлығымен 

басылған таңба деседі» депті шежіреші. 

Cлкей Марғұланның жазбаларында да 

таңбалытас туралы деректер бар. Ол 

«қазақ сахарасындағы мәдениеттің бір 

жарқын түрі – тарихи дәуірлерде осы араны 

қоныстап келген тайпалардың тас бетіне 

қалдырған белгілері» деп жазады. Осы 

орайда таңбалытасты 1840 жылы ресейлік 

ғалым А.Шренк зерттегені еске оралады. 

Шренк: «Таңбалытастың зор атаққа ие 

болуынын себебі бұл жерде қазақтар ұлы 

мереке жасап, ұран шақырып, бір ел болып 

қосылған жері» дейді. Жазбаларға үңілсек, 

тайпалардың атақты билері мен батырлары 

осы жерде кеңес құрып, елді қоныстандыру 

мәселесін шешіп отырған. Cр тайпаға 

арнап таңба берілген. Сол таңба тасқа 

түскен. Ғұлама ғалым Қаныш Сәтбаевтың 

да таңбалытасқа табаны тиген. «Қазақтың 

қазақ болған, ту тіккен жері осы таңбалытас 

�ңірі» деп тұжырымдайды академик 

атамыз. Ал жазушы Ілияс  Есенберлин: 

бейіттер бүгінге дейін бүтін жеткен. 

Олардың бастапқыдағы биіктігі 2,5-3 

метрге дейін жеткен тәрізді. Кесектен 

тұрғызылған кесенелердің орындары әлі 

де к�птеп кездеседі.

Алайда жырадан табылған жәдігерді 

к�ріп, қатты қынжылдық. Осында аяғы 

жеткендердің к�пшілігі Таңбалытасқа 

аттарын жазып, тарихи тасты бүлдіріп 

кеткен. Мұнда 1948 жылы арнайы экс-

педиция келген екен. Олар да соңдарына 

«мұра» қалдыруды ұмытпапты. Жыраның 

беткейінде жатқан жартастар үгітіліп, 

ларымыздың тарихи қолтаңбасы қалған 

жерді мұншалықты тоз-тозын шығарып 

бұзу ұлтымызға сын емес пе? Ендеше, 

әлі де болса таңбалытастарды рестав-

рациядан �ткізіп, бастапқы қалпына 

болмаса да кейінгі кейпіне келтіріп қою 

қажет-ақ. Бұл орайда Созақтағы к�нек�з 

қарияларда, әуесқой зерттеушілерде, 

жергілікті  тарихшыларда таңбалы тастың 

бұрынғы бұзылмай тұрғандағы суреттері 

іздестірсе әлі де табылады.

Жалпы Созақ �ңірінде тарихи-мәдени 

ескерткіштер к�п. Соның бірі – Қаратау 

ТАҢБАЛЫТАС

Жарыс алдында Алматы қаласының спорт 

басқармасының басшысы Рүстем Байсейітов 

пен жарыстың бас дәрігері Оразбек Сахов 

және шараның тұрақты қатысушысы, жедел 

жәрдем к�мегінің дәрігері Александр Лазарев 

қатысушыларға жарыс алдында бір ауыз 

тілектерін айтты. Қатысушыларға жолда 

�здерін жақсы сезіну мен �зара к�мек 

к�рсетудің маңызды екенін тағы бір мәрте 

қайталады. 

Жарысты бірінші болып 14 шақырым 

қашықтыққа жүгіретін жас қатысушылар 

ашты. 12-14 жастағы мәрешілерден ұлдар 

арасында Руслан Марченко (шоссе), Даниил 

Лунгу (МТВ), ал қыздар арасында Мария 

Елькина (шоссе), Малика Ақмағамбетова 

(MTB) ең жүйрік деп танылды. 15-17 жастағы 

бозбалалар арасында Егор Макешин (шоссе), 

Дэвид Кусаков (МТВ) және қыздар арасынан 

�згелерді Наталья Сафонова (МТВ) басып 

озды.

Тау велосипедімен (МТВ) жарысушы-

лардан 34 шақырым қашықтықты ерлер 

арасында Виталий Волошин (59 минут 4 

секунд) және Мария Шепелева (1 сағат 15 

минут 56 секунд) әйелдер арасында бірінші 

б о л ы п  е ң с е р д і .  Т а с  ж о л д а  ( ш о с с е ) 

қатысушылар арасынан Алексей Боловинцев 

(54 минут 43 секунд) және Аяна Аманбаева (1 

сағат 5 минут 29 секунд) алға шықты.

Абсолютті есепте 57 шақырым қашықтық-

тағы жеңімпаздарға веложарыстың құрметті 

серіктесі – АТФ Банк ұсынған карта бойынша 

әрқайсысы 100 000 теңгеден ақ шалай сыйлық 

берілді .  Cлемдік тәжірибенің дәстүрі 

бойынша, бірінші орын жеңімпаздары 

к�шбасшылардың дәстүрлі сары к�йлектерін 

алды. Олар алматылық Никита Федотовских 

(1:25:33) және Алматы қаласынан Екатерина 

Шатная (1:31:14).

– Tour of World Class – символикалық 

жарыс. Біріншіден, ол жыл сайын спорт күні 

�ткізіледі. Екіншіден, ол – �зіндік бір емтихан. 

Қатысушылар жаз бойы жаттығып, маусым 

соңында барын салып, �з дайындығының 

нәтижесін тексереді. Биыл қатысушылар саны 

к�бейе  түст і .  Cр жарыс сайын спорт 

әуесқойларының саны артып жатқанына куә 

болып отырмыз, – дейді жарыс директоры 

Салтанат Қазыбаева. 

Нұрлан ҚҰМАР

Маң дала маңғаз 
қалпынан жаңылмай көсіліп 
жатып алды. Ұшы-қиыры жоқ 
ұлан далада біз бабалар ізін іздеп 
келе жатыр едік.
Баялышты, қара жусанды, қызыл 
изенді, жуалы жазықтың жұпар иісі 
бас айналдырады. Алдымыздан 
оқта-текте орғытып ор қоян өтеді. 

Қарсақ жолымызды кес-кестейді. 
Кешегі қойдай өріп жүрген 

киіктерді, ақбөкенді бүгін 
емге таппайсыз.

«Керей мен Жәнібек хан тұсында қазақ 

рулары  Нұраның Қаратұзына жиналып, 

үш жүздің жүйесін жасап, Асан қайғының 

ұйғарымымен таңба үлестірген» деп 

 жазады.

Ұзақ жылдан бері Созақ жерін зерттеп 

жүрген тарихшы әрі қаламгер Сүлеймен 

Тәбрізұлының «Таңбалытас – қазақ 

тарихының шоқтығы биік ескерткіші» 

атты кітабында Керей мен Жәнібек, 

Қасым, Ақназар, Тәуекел, Есім, Жәңгір, 

Тәуке, Абылай, Кенесары хандар кезінде 

Таңбалытасқа тәу еткен делінеді.

Шеңгелді, Нұра бойында кездесетін 

қорымдар басындағы құлпытастарда араб-

ша жазулар мен таңбалар бар. Жыңғыл 

мен топырақтан араластыра тұрғызылған 

құлап қалған. Бұған саяхатшылардың 

да «үлкен үлес» қосқаны тайға таңба 

басқандай к�рінеді. Шашылып жатқан 

тастардан таңба белгілерін құрастыру 

мүмкін емес. Жұмсақ құмдауыт жыныс-

тарды жел кеулеп үңгіп тастаған. Cлгі 

жыныстар мен үңгірлер ертегілердегі 

ғажайып к�ріністерді к�з алдыңызға алып 

келеді. Cйтсе де бабаларымыздың ізі  мен 

�сиеті қалған тарихи орынды күні бүгінге 

дейін күтімге алмаған керенаулығымыз 

күйіндіреді. Егер дәл осы таңбалытасқа 

туристер тартсақ, ұялмай к�рсететін 

жәдігерлер әлі де жеткілікті.

Т а ң б а л ы т а с т ы ң  т а л қ а н д а л ғ а н 

 тү рін к�ріп, жүрегіміз тулады. Ванда-

лизм дегеніміз осы емес пе? Ата-баба-

сілемдерінің таусылар тұсындағы Ақбикеш 

мұнарасы. 1254 жылы Кіші Арменияның 

патшасы Гетум-1 сонау Қарақорымдағы 

М�ңке биге барып, дәргейіне бас ұру үшін 

Созақ сахарасы арқылы �теді. Ол осы 

сапарын егжей-тегжейлі хатқа түсірген. 

Міне, сол жазбаларда Хендахор қаласы 

(Ақсүмбе) туралы тоқталады. Жазбаларда 

Ақбикеш мұнарасы жайлы дерек те бар. 

Ал Низам ад-дин Шами мен Шереф ад-

дин  Али Иезди «Зафарнама-и-Тимури» 

деген жазбасында «Ақсүмбе – Қарашық 

(Қаратау) тауының биік жотасында 

сорайып  тұрған мұнара» делінеді. Осы 

бір сегіз ғасыр бұрынғы к�не мұнараның 

мұңын тыңдайтын да адам табылмай тұр.

Таңбалытастан шығып, оңтүстік-

батысқа қарай бет алғанымызда бір 

қыраттың басында ағарып тұрған белгіні 

к�ріп, бұрылдық. Бұл Таңбалытастан 

алынған сынық к�рінеді .  Силикат 

кірпіштен тұғыр жасап, д�ңгеленген 

таңбалытасты осында орнатыпты. Тастың 

бетінде Ай бейнесі мен үш жүздің таңбасы 

бедерленген. Тұғырдың асты ойылып 

кетіпті де таңбалытас бүйірлей құлапты. 

Егер осылай жамбастап жата берсе, к�п 

кешікпей мұның да сынып бүлінері с�зсіз. 

Сондықтан бұл тасты биікте қалдырмай-

ақ, тарихи орнына апарып, жыра беткейіне 

қойған дұрыс тәрізді.

…Баялышты, қара жусанды, қызыл 

изенді дала қараңғылық құшағында 

қалып барады. Менің ойыма ақын Жүрсін 

Ерманның «Баялыш» деген �леңі түсті.

Жылдардан кейін соншама,

Санама менің жетті нық:

Нәсілің бұта болса да,

Бар екен сенде тектілік.

 

Cкемнің к�зі деп біліп,

Шешемнің �зі деп біліп.

Отырмын енді отыңа,

К�зімнің жасын кептіріп!

Нәсілі құмдауыт болса да, Нұрадағы 

таста үлкен тектілік бар емес пе еді? 

Осындай киелі, қасиетті жерді қандай 

қол қалтырамастан қиратты екен? Енді 

 бабалар с�зін бізге кім айтады? Осыларды 

ойлағанда жүрек қан жылайды. «Санасы 

оянған адамдар әлі-ақ Таңбалытасқа ора-

лады. Оны қалпына келтіреді. Сосын бұл 

жерге туристер ағылады. Бабаларымыздың 

мықты екенін айтып мақтанамыз» дейді 

біздегі үкілі үміт. 

Иә, тарих табанымыздың астында 

 жатыр. Оған к�з жұма қарап, таңбалытасты 

т а ғ ы л а р д а й  т а п т а п ,  б ү л д і р у і м і з  – 

кешірілмес күнә. Бағзыдан жеткен бабалар 

үні бізге осылай дейді.

Сабырбек ОЛЖАБАЙ, 
Қазақстан Жазушылар одағының 

мүшесі

Түркістан облысы

СПОРТ

Веложарыс қызықтарыАлматыда жыл сайынғы «Tour of World 
Class Almaty» атты веложарыс өтті. 
Оны ұйымдастырушылар – «Бірінші 
болу – батылдық» корпоративтік қоры 
(жыл сайынғы халықаралық Алматы 
марафонының ұйымдастырушысы), «World 
Class Almaty» фитнес-клубы және Академик 
Шахмардан Есенов атындағы ғылыми-білім 
беру қоры, АТФ Банк. Әуесқой спортшылар 
тас жол немесе тау велосипедтерімен 14, 34 
және 57 шақырым қашықтықтардың бірінде 
бақ сынады. 


