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1937 ЖЫЛҒЫ САНАҚТЫ 
ЖҮРГІЗГЕН АДАМДАРДЫҢ БӘРІ 

РЕПРЕССИЯҒА ҰШЫРАДЫ

Талас ОМАРБЕКОВ, тарихшы: 
Тарихқа к	з жүгіртсек, ең ал ғашқы 
санақ патша үкіметі кезінде 1897 жылы 
	ткен. Сонда қазақтардың саны 6 млн-
нан асқан. Одан кейін 1920 жылы, 1923 

жылы, 1926 жылы, 1937 жылы сәтсіз 
санақ, 1939 жылы сәтті санақ болды. 
Сондай-ақ 1959, 1970, 1979, 1989, 1999, 
2009 жылдары санақ жүргізілді.

Б ұ р ы н ғ ы  б о л а  м а ,  к е ң е с т і к 
 немесе жаңа кезеңдегі санақ бола 
ма, ең маңыздысы – оның ресми 
мәлімет беретіндігінде. Басқа жана-
ма мәліметтермен қаншама дәлел 
келтірсек те, шетел тарихшылары, 

зерттеушілері, демографтары санақ 
материалдарын ғана басшылыққа 
алады. Жақында америкалық про-
фессор, ғалым Сара Камеронның 
1930 жылдағы Қазақстандағы аштық 
жайында  «The Hungry Steppe: The 
Making of Soviet Kazakhstan» атты 
кітап шығарғаны жайлы естідім. Со-
нымен қатар  Стивен Уиткрофт пен 
Роберт Дэвис деген ғалымдар санаққа 

қатысты кітап шығарып, ашаршылық 
жылдарына да тоқталыпты. Кеңес 
одағы кезіндегі қиын-қыстау кезең, 
 Украина жайлы к	лемді кітаптар 
жазған,  Гарвард университетінің 
 профессоры Роберт Конквест – санақ 
туралы  зерттеу жасаған алғашқы 
шетелдік ғалым. 

(Жалғасы 6-7-беттерде)

жердің, тастың ішкі дүниесінде де 
	мір сүреді. Қазір де сол ұбықтар 
елінде бұтақ пен бұтақ, тас пен тас, 
бұлақ пен бұлақ әлі де сол ұбық 
тілінде, яғни менің тілімде с	йлесіп 
жатқанына кәміл сенемін. ...Мен 
абхаз тілін естігім келеді. Отаныңнан 
алыста жүргенде ана тіліңнен басқа 
ештеңе ем бола алмайды екен.

>зен – теңізге, темір – магнитке, 
адам – туған жеріне ұмтылады.

М е н ,  З а у р х а н  З о л а к  –  о с ы 
кемеліне жетпеген дүниедегі соңғы 
ұбықпын!».

Кітап жаныңды ауыртатын осын-
дай шыңғырған жан дауысымен 
аяқталады.

Қазір әлемде 6500-ден астам 
тіл бар.  Ғалымдардың зерттеуі 
бойын ша әр 15 күн сайын бір тіл 
жойы лады екен. 15 күн сайын бір 
тіл жоғалады. Себебі сол тілде 

с	йлейтін халық жойылып немесе 
	зге халықтың құрамына сіңіп, «	з 
тілінен тірідей айырылып» жатыр. 
Біздің солтүстігімізде орыс тілінің 
ықпалынан 47 тілдің тек алтауы ғана 
аман қалған...

Араларыңызда 1995 жылы 5 
қараша күні дүниеге келгендер бар 
ма?

Дәл осы күні касаба атты тіл рес-
ми түрде жойылды деп жарияланды. 
Себебі 4-қараша күні Камерун елінде 
осы тілде с	йлейтін Богон есімді 
соңғы адам қайтыс болды.

Ойлап қараңызшы, бір халық 
жер бетінен жоғалады. Енді оның 
салт-дәстүрі, мыңдаған жылдар бойы 
с	йлеп келген ана тілі, сол ұлтқа ғана 
тән мінез бен ерекшелікті енді сіз 
ешқашан к	рмейсіз. 

(Жалғасы 2-бетте)

Ресейдің қанды қылышына ілініп, 
аяусыз күрескен ұбықтар түгел дерлік 
қырылады. Кемпір-шалдар мен 
азғантай тобы Осман сұлтанының 
жарылқауына сеніп Анадолының 
құмында азапталып, үйсіз-күйсіз 
тент ірейді .  >з  Отаны,  қайсар 
Қапқазды тастап Түркияға келген 
ұбықтарды ешкім басынан  сипамады. 
Аштыққа шыдамағандары сол жер-
де жантәсілім етеді. Заурхан Золак 
– сондай қырғында 	з халқының 
қалай жойылғанын шыққыр к	зімен 
к	рген жер бетіндегі ең соңғы ұбық... 

Аман қалған азғантай б	лігі түрік 
пен орыстың арасына сіңіп жоғалды. 
Енді жер бетінде «ұбық» деген халық 
жоқ. Сіз ол халықты енді к	рмейсіз. 
Тек кітаптан ғана оқисыз. Fбден 
қартайып қалжыраған қарттың жур-
налистке берген сұхбатынан үзінді 
келтірейін. Қалай десек те жойылған 
ұлттың соңғы тұяқ серпуі ғой:

«...Тілдің жайдан-жай жойылып 
кетуі мүмкін емес, себебі ол адамның 
ішкі жан дүниесінде емес-ау, судың, 

ҰБЫҚТЫҢ 
соңғы тұяғы...
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ҚЫЛБҰРАУ

ЖОЛДАУҒА – ҚОЛДАУ

(Басы 1-бетте)

Қазір біз жойылып кеткен аң-құстар туралы қалай 
әңгімелесек, біздің ұрпақтарымыз кезінде жер плане-
тасында осындай халық 	мір сүрген, олардың ерекше 
салт-дәстүрлері болған екен деп әңгімелейтін болады. 
Ол халық қуанған кезінде осылай секіріп қимылдаған, ал 
мұңайып, к	ңіл-күйі түскенде осындай судың жағасында 
тұрып к	здеріне жас алған. Ол халықтың ер-жігіттері 
ұнатқан қызына осындай зат сыйлап, ұсыныс жасаған. 
Енді ол халық ешқашан қуанбайды. Бақытсыз болса да 
мұңаймайды...

Т	менде баяу 	зен-анасы ағып жатыр. Бірақ оның 
жағасында тұрып мұңын ақтаратын перзенті енді жоқ. Жас 
жігіттердің сүйгендеріне сыйлайтын дүниесі енді музейде 
экспонат болып тұр. Себебі оны тағар арулар жоқ. Енді 
оны тек ғалымдар мен туристер қызықтайды. Енді оның 
ұрпақтары «біздің ата-бабамыз кезінде осындай болған, 
осындай жер үшін, ел үшін соғысқан» деп ешқашан 
мақтана алмайды. Олардың тарихы енді тек айналдырған 
бірнеше ғалымға ғана талғажау. Егер ол ғалым сол 
халықтың тарихын бұрмалап, қаралап жазса, ешкім оны 
қорғап шырылдамайды да. Себебі ол халықтың 	ткенін 
қорғайтын ешқандай т	л перзенті жоқ!

Қазақстан – әлемге бейбітшілігімен, толерантты-
лығымен, ядросыз ел ретінде белгілі болды дедік. Астана 
– әлемдік қалаға айналуы тиіс. Міне, осындай әлемдік 
бейбітшілік пен бауырластықты уағыздайтын елімізде, 
басқа қалада емес міндетті түрде елордамыз Астанада 
осындай жер бетінен жойылып, мүлде құрып кеткен 
жүздеген халықтардың, біз айтқан жоқтаушысы жоғалған 
тілдердің үлкен аллеясы немесе ашық аспан астындағы 
үлкен мұражайын ашса қандай ғажап болар еді. Бұл – 
ұсыныс. Fрбір қазақ 	зі секілді екі аяқты пенденің қалай 
жер бетінен жоғалғанын к	зімен к	ріп, жүрегімен сезінер 
еді. Себебі психологияның 	зінде к	збен к	ру құлақпен 
естігеннен он есе әсер береді екен.

«Ойбай, қазақ тілі құрып жатыр» деп газет-журналдар-
да кеңірдегімізді жыртып, байбалам салып айғайлай бер-
генше, тағдыры талқан болып тарих сахнасынан біржола 
жойылған тілдердің аллеясын күнделікті к	зімен к	рсе 
т	рдегі кейбір т	релер бармағын шайнап, ойланар ма еді. 
>здері үшін емес, ұрпақтары үшін...

Рысбек РАМАЗАНҰЛЫ

Ж и ы н н ы ң  а ш ы л у  с а л т а н а т ы н д а 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ >кілеттік 
кеңес т	рағасы Мұса Йылдыз с	з с	йлеп, 
түркі халықтарының атажұрты Қазақстан 
ж е р і н е н  т а б ы л ғ а н  а р х е о л о г и я л ы қ 
қазбалардың бүкіл түркі халықтары үшін 
маңыздылығына тоқталды. Мемлекет 
басшысының «Ұлы даланың жеті қыры» 
атты мақаласының маңызды б	лігі – 
археологияға қатысты зерттеулердің кең 
к	лемде басталғанын тілге тиек етіп, бұған 
Қ.А.Ясауи атындағы ХҚТУ айрықша 
үлес қосатынын, бұл жиын болашақта 
атқарылар істердің бастамасы екенін 
жеткізді.

Еуразия ғылыми-зерттеу институтының 
директоры Вакур Сүмер: «Қазақ, түрік 
және жалпы түркі халықтарының ортақ 
тарихын зерттеу үшін археологиялық қазба 
жұмыстарының маңызы зор. Бұл салада 
ғылыми-зерттеу орталықтары к	птеп ашы-
луы керек. Осы тұрғыдан Еуразия ғылыми-
зерттеу институты алтын к	пір бола алады» 
дей келе, түркі елі тарихының тамыры 	те 
тереңде жатқанын меңзеді. 

Жас ғалымдардың археологиялық 
қазба жұмыстарын жоғары бағалаған 
тарих ғылымының докторы, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ профессоры Мадияр 
Елеуов: «Қазақстанның орта ғасырлық 
ескерткіштерді зерттеудегі аса 	зекті 

ҚАМҚОРЛЫҚ 
ҚАНАТ БІТІРЕДІ

АЛТЫН ОРДАДАН ЖЕТКЕН 
АЛТЫН ТОСТАҒАН 

ҰБЫҚТЫҢ 
СОҢҒЫ ТҰЯҒЫ...

Н 

мәселелердің бірі Оғыз қалалары. 2019 
жылға дейін жүргізілген археологиялық 
қазба жұмыстарының барысында Оғыз 
мәдениетіне  жататын кейбір  қазба 
 жұ мыстары толық анықталғанымен, олар 
кең к	лемде зерттелген жоқ. Оғыз қалаларын 
зерттеуді жандандырсақ,Қазақстанның 
ортағасырлық қалаларының пайда  болуы, 
дамуы туралы жан-жақты деректер 
 алатынымыз анық» деді.

Ауқымды жиынның 	туіне түрткі болған 
негізгі мәселе – Ұлытаудағы «Болған ана» 
мазарынан табылған к	не жәдігерлер.  

PhD доктор, ҚР Ұлттық музейінің 
«Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу 

институтының жетек-
ші ғылыми қызметкері 
А й б а р  Қ а с е н а л и н 
«Сарыарқаның  Алтын 
Орда археологиясы: 
жаңа зерттеулер» атты 
б а я н д а м а с ы н д а  б ұ л 
мәселені  жан-жақты 
 б а я н д а п ,  қ о й ы л ғ а н 
сауалға толыққанды  жауап 
берді. Жас археологтың 
айтуынша, былтыр қазан 
айында жүргізілген қазба 
жұмыстары кезінде екі метр 
тереңдіктен адам қаңқасы, дәлірек 
айтқанда әйел адамның сүйегі, 
жібек матадан тігілген к	йлегі, сұрақ 
белгісі тәріздес екі сырға, шашқа арналған 
түйреуіш, былғары етігі және алтын 
тостаған шыққан. Тостағанның ішінде 
Алтын орда дәуіріне тән гүлдің бейнесі, ал 
жиегінде қошқар мүйізді ою бедерленген. 
Жібек матаға алтын түстес арнайы 	рнектер 
салынған. Қазір шетелдің жетекші зертха-
наларында сараптама жүргізіліп жатыр. 
Жошы ханның қызы ма, әлде келіні ме, сол 
сараптама нәтижесінде анықталады. 

Памуккале университетінің PhD 
 докторанты,  ҚР Ұлттық музейінің 
«Халық қазынасы» ғылыми-зерттеу 
 инс титутының ғылыми қызметкері Сырым 
Есеновтің «Қазақстан археологиясындағы 
соңғы зерттеулер» атты тақырыпта 
жасаған баяндамасындағы тың де-
ректер жиналғандардың археологияға 
қызығушылығын арттырды. 

Жиын барысында әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті Тарих, архео-
логия және этнология факультетінің 
 археология, этнология және  музеология 
кафедрасының меңгерушіс і ,  тарих 
ғылымының кандидаты Ғани Ома-

К�кшетауда «Сал-серілер» сериясының 
алғашқы кітабы «Ақан сері» жинағы 
жарық к�рді. Кітап «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасының аясында облыс 
әкімдігінің қолдауымен шықты.

Кітапта Ақан сері Қорамсаұлының 
	леңдері, айтыстары топтастырылып 
берілген.  Оны жазушы-драматург, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Жабал Ерғалиев құрастырған. Басты 
мақсат – атақты серінің бай мұрасын 
кеңінен насихаттау, әдеби мұрасын ұрпақ 
санасына сіңіру.

«Ақан сері бабамыздың бай мұрасын 
бүгінгі ұрпаққа жеткізу – парызымыз. 
Ол жайлы аз айтылып, аз жазылған жоқ. 
Жерлесіміз Сәкен Жүнісовтің «Ақан 
сері» трилогиясы, классик жазушы Ғабит 
Мүсіреповтің «Ақан сері – Ақтоқты» 
драмасының 	зі  қазақ әдебиетінде 
лайықты орнын алғаны бәрімізге мәлім. 
Сондықтан мұндай мұралар қашан да 	з 
жалғасын таба бермек» деді  Ж.Ерғалиев.

«Сал-серілер» сериясымен Ақан сері 
мұраларынан б	лек, Біржан сал, Ыбырай 
Сандыбайұлы, Нұрмағанбет Баймырзаұлы 
және Иманжүсіп Құтпанұлы сынды қазақ 
халқы мәдениетінің ірі 	кілдерінің 	шпес 
мұраларын да кезең-кезеңімен шығару 
к	зделіп отыр. Сонымен қатар алдағы 
уақытта  	ңірде Ақан сері, Балуан Шолақ, 

Біржан сал, Кенесары Қасымұлы, Үкілі 
Ыбырай Сандыбайұлының ескерткіштері 
орнатылады. Бұл туралы кітаптың тұсау-
кесер кешінде облыстық мәдениет басқар-
масының басшысы Рустем Бекенов айтты.

Еске сала кетейік, биылғы жылы «Ру-
хани жаңғыру» бағдарламасы шеңбе рінде 
Ақмола облысы әкімдігінің қолдауы-
мен академик, батыр әрі ғалым Мәлік 
Ғабдуллиннің 11 томдығы, «Мәлік 
Ғабдуллин – қазақтың Оқжетпесі», «Жер 
жәннаты – Ақмола» фотоальбомда-
ры, Сәкен Жүнісовтың «Заманай мен 
Аманайы» Лондонда ағылшын тілінде, 
Қадыржан Fбуовтың кітаптары және 
жақында Жабал Ерғалиевтің «Fлемге! 
Ғарышқа! Болашаққа жол ашқан Тұңғыш!» 
атты кітабы шығарылды.

Майя МҰРАТБЕК

Қазақ кинокомедиясының к�ш 
 басында тұрған Шәкен Аймановтың  
атақты  фильмі «Тақиялы періште» 
кинотуындысының  жарыққа шыққанына 
50 жыл толып отыр. Осыдан 50 жыл 
бұрын баласының бойдақтығына алаңдап, 
ұлына қалыңдық іздеген ананы ешқашан 
ұмытпасымыз анық. Сол бір ананың 
балаға деген к�ңілі, оның жарқын күлкісі 
ғана емес, кинодағы актерлардың шы-
найы ойыны мен  Александр Зацепиннің 
«Ты куда, Одиссей» әнінің орындалуы 
к�пшіліктің к�ңілінен шыққан болатын. 

Енді тақиялы Тайлақ кинокартинаға 
қайта оралды! «Атаңа не қылсаң, алдыңа 
сол келеді» демекші, «Тайлақтың тақиясы» 
/«Тақиялы періште-2»/ к	ркем фильмінде 
Тайлақ енді үйленбей жүрген немересі 
Аңсарға қалыңдық іздейді. 

Фильмнің желісі бойынша Тайлақ 
атаның оқыған, заманауи немересі Аңсарға 
жолдастары қара нәсілді қызды келін етіп 
түсіріп береді. Бұл алғашында әзіл ретінде 
ұйымдастырылғанымен, Тайлақ ата мен 
жары Айша (р	лде Роза Fшірбекова) шын 
қабылдап, ауруханадан бір-ақ шығады.

Б ұ л  ф и л ь м г е  п р о д ю с е р і  Қ ұ с м а н 
 Шалабаев біраз уақыт режиссер іздепті. 
Ақыры түсірілім басталып кеткеннен 
кейін таңдауы Найзабек Сыдықов есімді 
қырғызстандық азаматқа түскен. 

« М е н  Ш ә к е н  А й м а н о в  т ү с і р г е н 
«Тақиялы періште» фильмін 	те жақсы 

к	ремін. Тіпті бірнеше рет қайталап к	ргем. 
Біздің картинадағы актерлер құрамы 	те 
қарапайым әрі кәсіби. Тайлақ атаның 	зі 
жасы 80-нен асқанымен, ширақ. Ешқандай 
қиындық болған жоқ» дейді режиссер. 

К	птен күткен сүйікт і  фильмнің 
тұсаукесеріне елу жыл бұрын «Тақиялы 
періште» к	ркем фильміне  түскен 	нер 
қайраткерлері  де  шақырылды. Олар 
 басты рольді сомдаған  Тайлақ – Fлімғазы 
 Райымбек, Тайлақ ұнатқан Сұлу – Шолпан 
Алтайбаева, Бибігүл Т	легенова, Райхан 
Шанина, т.б. Сонымен қатар шараға басқа 
да қоғам және мәдениет қайраткерлері 
шақырылды.

Т а й л а қ т ы ң  т а қ и я с ы »  / « Т а қ и я л ы 
періште-2»/ фильмі 31 қаңтардан  бастап 
еліміздің барлық кинотеатрларында 
к	рсетіле бастайды. Ал шын бағасын қалың 
к	рермен 	зі берер.

А.МҰСАБЕК

Отанның борышын, аядай отбасыңның үмітін ақтау 
	рімтал кезден бастап-ақ сана саңылауына парыз болып 
ұялайды. Қазақтың аяулы ұлы, зиялы азаматы Ахмет 
Байтұрсынұлы ұлттың күретамыры туралы: «Баланы 
ұлша тәрбиелесең, ұл болмақшы. Құлша тәрбиелесең, 
құл болмақшы. Мойындағы борышты білу – білім ісі, 
борышты т	леу – адамшылық ісі.Бір нәрсені істегенде, 
сол істі істей білетін адам істесе, шапшаң да, жақсы да 
істейді. Жаңалыққа жастар мойнын бұрып, қайырылар, 
халық түзелуінің үміті – жастарда. Сондықтан жастардың 
қалай оқып, қалай тәрбиеленуі – бәрінен бұрын ескеріліп, 
бәрінен жоғары қойылатын жұмыс» деген екен.Бұл 
жауапкершілік жүгі. Қашанда ата-балаларымыз тарихын, 
асыл мұрасын ұрпақтарына аманаттап, үміт етіп отырған. 
Бір ғана әулетінің емес, күллі сол ұлттың абыройына 
алаңдаған. >нер-білімге махаббатпен келуге ұмтылған. 

Бүгінгі күні елімізде жастардың жан-жақты ізденім-
паздығы, 	нер-ғылымның сан түрлі қырларына тереңдей 
баруы к	ңіл қуантады. «Рухани жаңғыру» аясында 
жүргізілген «Жаңа 100 есім» бастамасында танылған, 
халық таңдаған түрлі сала иегерлерінің ішінде 70 пайызына 
жуығы жастар. Біз білмейтін, теледидардан да к	рмейтін 
әртүрлі талант иелерінің жеткен жетістіктеріне к	з 
жүгірттім. Техниканың тілін меңгерген, әлем әдебиеттерін 
қазақша с	йлеткен аудармашылар, 	з мамандығының 
мәнін ұғып, сол салаға сүбелі үлес қосып жүрген қыз-
жігіттер, міне, солардың бәрі біздің Отанымызда 	мір 
сүріп жүрген бауырларымыз. Биылғы «Жастар жылы» та-
нылмай жүрген таланттың қанатын қомдатып, самғауына, 
ел мен елдің достығын жалғауына сеп болары с	зсіз. 
Жастары жалындап тұрған ұлттың оты с	нбейді, келешегі 
к	мескеленбейді. Тыңнан түрен салар дүниелердің 
бәрі осы кезеңнің ұрпақтарынан шықпақ. Жаһандану 
дәуіріндегі жаңашыл ұрпақтың елге, жерге деген аяулы 
сезіміне к	леңке түспесе екен.

Динара М>ЛІК,
Мемлекеттік «Дарын» жастар 

сыйлығының иегері

-

ЖАСТАР ЖЫЛЫ

ров, F.Марғұлан атындағы Археология 
институтының бас ғылыми қызметкері, 
 тарих ғылымының кандидаты  Д	кей Талеев 
және т.б. с	з с	йлеп, археологиялық қазба 
жұмыстарына байланысты ұсыныстарымен 
б	лісті. Сондай-ақ жиынға қатысушылар 
қазақ-түрік бірлескен жобасын қолға алуды 
ұсынды. 

Жиын соңында археолог ғалымдардың 
қазба еңбектерінің ортақ тарихымыз үшін 
маңызды екеніне тоқталған Вакур Сүмер 
құнды жәдігерлерді табуда қызмет етіп 
жүрген жас ғалымдарға алғыс айта оты-
рып, болашақта Еуразия ғылыми-зерттеу 
институты да археологиялық зерттеу-
лер жүргізумен айналысуға қатысаты-
нын айтты. Бұл жолда қазақ және түрік 
ғалымдарының зерттеулері мен ғылыми 
жұмыстарына қолдау білдіруге дайын 
екенін жеткізді. 

Жиын соңы к	рмемен жалғасты.  Алтын 
тостаған және басқа да археологиялық 
мұралар Қазақстанның тарихы 	те ескі 
 заманнан бастау алатынын к	рсетеді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

Сал-серілер мұрасы 
жаңғыртылуда

Тайлақ немересіне 
қалыңдық іздейді

Е л б а с ы  а т а л ғ а н  Ж о л д а у ы н -
да білім беру саласына аса қатты 
ден қойды. Атап айтқанда, білім 
берудің жаңа сапасын негізге ала 
отырып, бірнеше бағыттар бойын-
ша тиімді ұсыныстарды жүзеге асы-
руды тапсырған болатын. Соның 
ішінде барлық жастағы азаматтарды 
қамтитын білім беру, педагогтарды 
оқыту және олардың біліктілігін арт-
тыру жолдарын қайта қарау, орыс тілді 
мектептер үшін қазақ тілін оқытудың 
жаңа әдістемесін әзірлеу, цифрлық 
білім беру ресурстарын дамыту, 
«Баршаға тегін кәсіптік-техникалық 
білім беру» жобасын жүзеге асыруды 
жал ғастыру қажеттігі сияқты бірқатар 
мәселелерді қадап айтқан болатын. 

Еліміздің білім беру саясатын ай-
қындайтын Қазақстан Республи-
касындағы білім беруді дамыту-
дың 2011-2020 жылдарға арналған 
Мемлекеттік бағдарламасы жұмыс 
істеуде. Ал осы бағдарлама арқылы 
нарық талабына лайық жоғары білікті 
дәрежеде білім беретін кәсіптік мек-
теп, колледж және жоғарғы оқу орнын 
бітірген мамандар даярлап, ішкі еңбек 
ресурстарын игеріп, жұмыссыздықты 
жоюға болады.

Жоғарыда аталған бағдарла мадағы 
басты мақсаттар дың бірі: «Қоғамның 
және эко но миканың индустриялық – 
инновациялық даму сұраныстарына 
сәйкес техникалық және кәсіптік 
білім жүйесін жаңғырту, әлемдік білім 
беру кеңістігіне кіру». Осыған орай 
біздің алдымызда бүгінгі күні қоғам 
қажеттілігіне сай мамандарды даярлау 
міндеті тұр. 

Осы орайда еңбек нарығында 
дайындалатын мамандарға деген 
сұранысты ескеру, оқу орын дарының 
материалдық-техникалық базасын 
және оқу-әдістемелік кешенді қазіргі 
заманауи талаптарға сәйкес нығайту, 
оқытушылардың кәсіби шеберлігін 
шыңдау, серіктес ұйымдармен, потен-
циалды жұмыс берушілермен байла-
ныс орнату сияқты мәселелер кәсіптік 
білім беруде ескерілуі керек. 

Алматыда осы мақсатта Кәсіп-
керлік және бизнес бойынша Үйлес-
тіру орталығы жұмыс істейді. Мұндай 
бизнес-клубтар студенттік орта-
да кәсіпкерлікті дамытуға қолайлы 
жағдай жасау, бизнес жоспарлау 
саласының әліппесі мен тәжіри бесін 
қатар меңгеру, тұлға болып қалыптасу, 
бизнес клубтар мүшелерінің жоспарла-
рын құруға және дамытуға к	мектесу, 
жастар арасында белсенді 	мірлік 
ұстанымын, әлеуметтік-жауапты мінез-
құлық дағдыларын қалыптастыру, 
салауатты 	мір құндылықтарын наси-
хаттауды мақсат еткен.

Сондай-ақ Алматы қаласы Білім 
басқармасы Техникалық және кә-
сіптік білім беру б	лімі студент-
тердің кәсіпкерлікке икемделуін 
қадағалайды. Мұндай қадағалау 
мен бақылаулар жастар үшін 	те 
маңызды. Себебі заман нарығына 
орай техникалық және кәсіптік білім 
беру – бүгінгі күннің басты талабы. 

Е л і м і з д і ң  т ә у е л с і з д і к к е  қ о л 
жеткізіп, әлемдік ынтымақ тастық тағы 
мемлекеттердің қатарында тұғыры 
биік, 	з саясаты мен даму стратегия-
сын қалыптастырған дербес ел ретінде 
танылуында отандық білім берудің, 
оның ішінде кәсіптік білім берудің 
дамуы маңызды болып отыр.

КӘСІПТІК БІЛІМ – 
БҮГІНГІ КҮННІҢ ТАЛАБЫ

-

Ақбота ҚУАТОВА
«Ана тілі»
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Соңғы уақытта 
ғылыми орта-

да, ғалымдар арасында 
түсініспеушілік жиі орын алады. 

Ол ғылыми жобаларға грант бөлу 
мәселесінен бастап, оларды өндіріске 
енгізу, қала берді ғылыми кадрларды 
даярлау төңірегіне дейін ұласып отыр. 

Осы ретте ҚР Ұлттық ғылым академия-
сы мен  Ресей ғылым академиясының 

академигі, ҚР ғылымына еңбек 
сіңірген қайраткер Рахымжан 

Елешевпен сұхбаттасып, 
пікірін білген едік. 

– Соңғы кезде ғалымдар арасын-
да түсініспеушілік жиі болып жүр. Бір 
топ жас ғалым Ұлттық ғылыми кеңестің 
ғылыми жобаларға грант б�лу мәселесіне 
шағымданып Президентке ашық хат жазған 
еді. Енді сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
комитет Білім және ғылым министрлігін 
тексеріп жатыр. Жалпы Қазақстандағы 
ғылымның, ғалымдардың бүгінгі жай-күйін 
қалай бағалайсыз? 

– Мемлекет ғылымды дамыту үшін 
қолынан келгеннің бәрін жасап жатыр. 
Бүгінде ғылыммен айналысқысы келетін 
адамға толық мүмкіндік бар. Ғылыми 
жобалардың байқауына қатысып бақ 
сынауға болады. Оның сыртында Білім 
және ғылым министрлігінің жылына екі 
рет жариялайтын гранттары бар. Идея ны 
тек жоба күйінде қалдырып қана қоймай, 
оны коммерциялау бағдарламасы арқылы 
	ндіріске енгізуге де болады. Ол үшін 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
режимі іске қосылған. Бұл гранттарға 
үміт керлерді саралап, лайықтысын таңдау 
ғылыми-техникалық кеңесіне жүктел ген. 
Ондай комиссия барлық ми нистр лікте 
бар. >зім де бір жылдары Ауыл шаруа-
шылық министрлігіне қарасты кеңестің 
құрамында болдым. Оның мақсаты – 
ғылыми жұмыстарға дұрыс баға беріп, 
үш жылдың ішінде қанша сомаға жа-
салатынын анықтау. Онда неше түрлі 
жобалар түседі. Барлығын ойдағыдай 
қанағаттандыруға болмайды. Ішіндегі «ең, 
ең» дегендерін таңдап аласың. Егер жоба 15 
балдан кем жинаса, ары қарай қаралмайды. 
Ал 20 балдан жоғары жинағандар байқауға 
түсе алады. Ол былай анықталады: ғылыми 
жұмыстар байқау 	ткізетін жоғары оқу 
орнының департаментіне түседі. Сосын 
оны бірінші болып шеттен келген сарап-
шылар бағалайды. Олардан кейін 	зіміздің 
ғылыми-зерттеу кеңесінің мүшелері қарап, 
бал қояды. Бірақ қазақстандықтар 2-3 бал-
дан артық қоса алмайды. Оған құқы жоқ. 
Одан 	ткен жобалар мемлекет жанындағы 
комиссияға жіберіледі.

Бұл жерде к	ңілге томпақ келетін бір 
нәрсе бар. Қай саланы алсаңыз да, оны 
жетік меңгерген, «жілігін шағып, майын 
ішкен» ғалым Қазақстанда да бар. Бірақ 
соған қарамастан, біздің ғылыми жұ-
мыстарды бағалау үшін шетелдіктерді 
шақырып, соларға рецензия жасату дұрыс 
емес. >йткені біріншіден,  олар біздің 
ғылыми жұмыстарымыздың ең жақсысын 
	здеріне алып кетіп, пайдалануы мүмкін. 
Яғни ғылыми жаңалықтың ұрлану қаупі 
бар. Екіншіден, шетелден келетін сарап-
шылардың ешбірі біздің ғалымдардан асып 
түсе алмайды. Себебі ол жақтан мүйізі 
қарағайдай ғалымдардың 	зі емес, олардың 
күні кеше ғана ғылыми кадрларды даярлау 
курсынан 	ткен PhD докторлары келеді. 
Сол себепті біз бұған қарсымыз. Олардың 
орнына еліміздегі жетекші ғалымдарға 
тексерткен дұрыс. Бұл мәселені жиі айтып 
та жүрміз, бірақ әлі күнге дейін шешімін 
таппай келеді.

Сосын байқауды жеңген ғылыми 
жұмыстарды қаржыландыру мәселесі де 
мәз емес. Білім және ғылым министрлігі 
б	летін қаражат к	лемі 	те шектеулі. Оның 
сомасы, жалпы алғанда, жылына 7 милли-
он теңгеден бастап, 20-25 миллионға дейін 
барады. Бұл сома кең к	лемді ғылыми-
тәжірибелік зерттеу жүргізуге аздық 
етеді. Ал ауылшаруашылығы саласын-
дағы ғалымдарға тіпті қиын. Олар зерт-
теу жұмысынан б	лек, қол жеткізген 
нәтижелерін 	ндіріске енгізуі керек. Сол 
себепті де министрліктің жыл сайын 
б	летін 20 миллионы тәжірибе жасауға 
да, қолданысқа енгізуге де жетпейді. Ал 
олар соған қарамастан, ғы лыми жұмыстың 
пайдаға асуын талап етеді. Осы ретте 
мемлекеттік-жекеменшік серіктестік 
(МЖС) құру керек дейді. Алайда соңғы 
ж ы л д а р д а ғ ы  т ә ж і р и б е г е  с ү й е н с е к , 
серіктестіктің бұл түрі елімізде тиісті 
деңгейде дамыған жоқ. Себебі кәсіпкерлер 
ғылыми жұмыстарға қаражат құйғысы 
келмейді. Сондықтан МЖС орнатуды 
белгілі бір деңгейде заңдастыру керек. 
Яғни жекеменшік иесі жобаның қай 
бағытта болатынын бақылап, қаражаттың 
қандай да бір сомасын ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын жүргізуге қалдыруы тиіс. Ал 
ғалымдар 	здеріне міндеттелген жұмысын 
жасайды. Бұл, әрине, жақсы тәсіл, бірақ біз 
әлі де жеткілікті меңгере алмай отырмыз. 
Қазір әр жоба жасаушы серіктестік орнату 
үшін 	з танысын іздейді. Ал оған қолұшын 
бере қоятындай жағдайы бар жанашыр 
табу қиын. Fрине, «Қазмұнайгаз» сынды 
ауқатты компаниялар бар. Олармен МЖС 
орнатуға болатын шығар. Бірақ аграрлық 
салада ондай серіктес табылмайды, себебі 
бұл саладағылардың к	бі 	з күнін әрең 
к	ріп жүргендер. 

Ал соңғы уақытта баспас	зде к	теріліп 
жүрген мәселе 	те орынды. Ұлттық 
ғылыми комиссияның (ҰҒК) құрамына 
байқауға қатысатын ұйымның басшы-
лары кірмеуі керек. Онда тек жетекші 
ғалымдар болуы тиіс. Ұлттық ғылым 
академиясының ғалымдарын к	бірек 
тарту қажет. Себебі ҰҒА академиктерінің 
бәрі ҰҒК құрамында жоқ. Онда к	п 
жағдайда практик-ғалымдар, кәсіпкерлер 
о т ы р а д ы .  F с і р е с е  с о ң ғ ы  қ ұ р а м д а 
ғалымдардың саны тым аз. Кәсіпкерлер 
тек 	з саласын ғана біледі. Ал ғылым 
жан-жақтылықты талап етеді. Бұл да 
ғылыми гранттарды б	лу жұмыстарына 
кері әсерін тигізуде. Сол себепті де соңғы 
жобаларда негізінен белгілі бір салалық, 
тәжірибелік тұрғыдағы жобалар жеңіп жа-
тыр. Қайталап айтамын, Ұлттық ғылыми 
комиссияға тамыр-таныс іздеушілерді 
емес, ғылымды дамытуға шын мүдделі 
адамдарды кіргізу керек. 

ғылым академиясын қоғамдық ұйымға ай-
налдырып жібергені рас. Алғашқы уақытта 
қоғамдық тұрғыда күн к	руі қиындап, 
жұмысы тұралап қалды. Бірақ президенттің 
ұйым дастырушылық қабілетінің арқа-
сында академия қайта аяғына тұрды. 
К	птеген елмен халықаралық байланыс 
орнатты, әлемдік аренаға шыға бастады. 
Ғалым дарымыз шетелдегі әріптестерімен 
бірлесіп, түрлі жобаларды қолға алды. Жас 
кадрлар тартылды. Дегенмен, ҰҒА прези-
дентінің «Ғылым академиясының жұмысы 
қоғамдық ұйым болғалы мәз емес» деуінің 
себебі бар. Академия әлі де бұрынғы, 
қоғамдық ұйымға айналмай тұрғандағы 
деңгейіне жете алмай отыр. 

Бір кездері ғылыми институттарды 
Ұлттық ғылым академиясынан б	ліп, 
б	лшектеп тастады. Ал негізі ғылым бір 
қолда болуы керек, яғни бір орталықтан 
басқарылуы тиіс. Сол себепті кеш болып 
кетпей тұрғанда бұрын ҰҒА құрамында 
болған институттарды қайта біріктіру 
қажет. Сол кезде белгілі бір саладағы 
ғылыми жобалардың тиімділігі артады. 
Себебі ҰҒА қазір ғылыми жетістіктерді 
	ндіріске енгізу мәселесімен айналыс-
пайды. Оған сол жобаларды жасаған 
кішігірім институттар жауапты. Егер олар-
ды пайдалануға енгізу ҰҒА деңгейінде 
қолға алынса, жағдай жақсарар еді. Қазір 
ғылыми жаңалықтарды 	ндіріске енгізу 
к	рсеткіші 	те т	мен. Кейде 20-25 пайыз-
дан артпайды. Бұл жерде екі мәселені 
ескеру керек. Біріншісі және бастысы 
– ғылыми жобалардың сапасы. Екіншісі 
– қоғамға қажет болуы. Ол үшін тағы 
да айтамын, мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік мәселесін шешу керек. Сон-
да ғана ғылыми жаңалықтар 	ндірісте 
кеңінен қолданыла бастайды. Қазір 
оларды қолданысқа енгізу тек Ғылым 
академиясының жүйесінде коммерция-
лау нұсқасында ғана іске асады. Бірақ 
ғалымның ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 
айналысып, сонымен бірге оны 	ндіріске 
енгізуге жауапты болуы дұрыс емес. Ғалым 
тек зерттеу жұмыстарына жауапты. Ал оны 
қолданысқа енгізумен арнайы  комиссия 

сақталды. Мүше-корреспондент болу үшін 
ғалымның шетелдік ғылыми журналдарда 
жариялаған мақалалары, ғылыми мектебі 
болуы керек. Одан кейін 1,5-2 жылдан соң 
ғана академиктікке ұсыныла алады. Онда 
да сол уақыт аралығында жеткен ғылыми 
жетістіктері болуы шарт. Бұл – қоғамдық 
академияны сақтап қалудың жолы. Егер 
біз мұндай сайлау 	ткізбесек, академия 
	зінің қоғамдық функциясынан да айы-
рылып қалуы мүмкін. Бірақ соңғы уақытта 
мүше-корреспонденттікке, академикке 
үміткерлер саны артты. Ғылым академия-
сы ЖОО-лармен тығыз байланыс орнатып 
отыр. Бірнеше университетте академияның 
б	лімшесі бар. Мысалы, академияның 
ауыл шаруашылық б	лімшесі Қазақ ұлттық 
аграрлық университетінде орналасқан. Осы 
арқылы ЖОО ғылымы мен академиялық 
іргелі ғылымды байланыстырып отыр. Бұл 
– бізде бар нұсқалардың ең жақсысы. 

– Қазір ғалымдарға ғылыми жур налдарға 
мақала жариялау мін деттелген.  Осы 
мәселе ғылым жолын дағы біраз жастардың 
наразылығын тудырды. Біразы ұлтқа, ұлттық 
дүниетанымымызға қатысты мақалаларды 
ондай журналдар қабылдамайтынын айта-
ды... Жалпы, ғалымды жариялаған ғылыми 
мақалаларымен бағалау дұрыс па?

– Орынды һәм 	зекті сұрақ. Біз қазір 
докторанттардың ғылыми жетекшілеріміз. 
Шынында да, шәкірттеріміз сондай қиын-
дықтарға ұшырап жатады. Олар докторлық 
диссертацияларын қаншама уақыт бойы 
ізденіп жазады. Бірақ уақытылы қорғай 
алмай қалады. Себебі шетелдік ғылыми 
журнал олардың мақаласын 	з уақытында 
жарияламаған. Сонымен бірге Scopus 
сынды шетелдік ғылыми журналдарға 
мақала жариялау ақылы және ол арзан 
емес. Демек, артық шығын. Мен ғалым 
ретінде бұл мәселені шешу керек деп ой-
лаймын. Ол үшін ҚР ҰҒА журналдардың 
сапасын «Скопуспен» бәсекелесе алатын-
дай етіп арттыру қажет. Қазір академияға 
қарайтын 10 журналдың екеуі «Скопус» 
рұқсаттамасын алды. Тағы 3-4 журнал 
да халықаралық деңгейге шығады деп 
отырмыз. Бірақ барлық журнал зерт-

да ағылшын тілінен даярлық курстарын 
	теміз. Бұл олардың шетелге шығуына, 
тәжірибе алмасуына мүмкіндік береді. 
F р и н е ,  б а р л ы қ  Ж О О  б і р д е й  е м е с . 
Қаржыландыруы да әртүрлі. Бәрі бірдей 
материалдық тұрғыда қамтылмаған. 

Негізі білім беру, ғылым, 	ндіріс 
үшеуі – үштаған. Біз қазір білімді де 
реформаланған нұсқада беріп жатыр-
мыз. Яғни Болон декларациясына мүше 
болдық. Студенттерімізді бакалавр, ма-
гистр, PhD докторы жүйесі бойынша 
оқытамыз. Бірақ мен академик, ЖОО-да 
50 жыл жұмыс 	тілі бар тәжірибелі педагог 
ретінде Болон процесіне біржақты қарау 
жеткіліксіз екенін айтқым келеді. Ол 
бұрынғы жүйеге қарағанда білімді жақсы 
береді деп айта алмас едім. Себебі студент 
т	рт жыл бакалавр оқиды. Одан кейін уни-
верситетте ғылыми лаборант болып қызмет 
атқара алады. Ал бұрын олар бас маман 
болып шығатын. Яғни қазір бакалаврдың 
жұмысқа тұру құқы жолға қойылмаған. 
Студент бакалаврды бітірген соң немен 
айналысуы керек? Белгісіз. Оның үстіне 4 
жыл оқу толық емес жоғары білім санала-
ды. Оны толықтыру үшін магистратура оқу 
керек екен. Ал магистратураға бакалавр 
бітіргендердің 30 пайызы ғана түседі. Оған 
жетсе, жақсы. Демек, қалған 70 пайыз ба-
калавр толық емес жоғары біліммен қала 
ма? Сонда жоғары оқу орны оларды толық 
емес жоғары біліммен шығара ма? Ал ма-
гистратураны бітірген 30 пайыздың 10-15 
пайызы ғана докторантураға түседі. Ал енді 
есептей беріңіз. Біздің білім беру жүйесі 
тегін бе? Fлде бәріне қолжетімді ме? Қиын 
сұрақ... Fзірге Болон процесінің бір ғана 
жақсы жері бар: докторанттар докторлық 
диссертациясын қорғаған соң, білім алған 
жерінде жұмысқа қалады. Ал бакалавр мен 
магистрлердің мәселесі шешілмеген. 

– Биылғы «Жастар жылында» жас 
ғалымдарға қандай мүмкіндік беру керек деп 
ойлайсыз?

– Елбасы «Жастар жылының» ашылу-
ында жастарға қолдау к	рсету мақсатында 
нақты т	рт тапсырма берді: жұмыс істейтін 
жастарды баспанамен қамту, жұмысқа ор-
наластыру, сапалы білім беру және ерікті 
жастарға к	ңіл б	лу. Егер сол т	рт тапсыр-
ма орындалса, жастарымыз жігерленіп, 
барлық салада жұмыстарын құлшына 
істейді деп сенемін. Оның ішінде ғылым да 
бар. Қазір Президент ғылыми орталықтар 
ашып, Үкіметке жас ғалымдардың фун-
даменталды және қолданбалы зерттеуіне 
б	лінетін гранттық қаржыландыруды жыл 
сайын 3 млрд теңгеге арттыруды тапсырды. 
Fрине, жастарды қолдау керек. Жастардың 
бойындағы жалынды, жігер-күшті пайда-
лану арқылы ғылымды дамытуымыз керек. 
Ол үшін жоғары білім беру мекемелеріндегі 
білім деңгейін жақсарту керек. 

– Жастардың ғылымға қызығушылығы 
мектеп кезінен қалыптасады. Қазіргі мек теп-
тер дің шәкірт тәрбиелеудегі, білім берудегі 
р�ліне қандай баға бересіз? К�ңіліңіз тола ма?

– Мектептерде білім беру деңгейі 
т	мен деп кесіп айта алмаймын. Бірақ 
бірауыз дан жақсы деп айту да қате... Себебі 
кейбір, әсіресе алыс ауылдардағы мектеп-
тер қажетті құрылғылармен қамтылмаған. 
Мысалы, информатика пәні бар, бірақ 
компьютер жоқ. Биология мен химия 
бар, бірақ лабораториясы жоқ. Оқушы 
тек химиялық элементтердің аты мен 
фор муласын ғана жаттап 	седі.  Сол 
себепті мектептерден білімді, нәтижені 
талап етуден бұрын оларға қажетті барлық 
жағдайды жасау керек. Біздің қателігіміз 
сол – жағдай жасаудан бұрын талап етеміз. 
Бірақ бұл – шешілетін мәселе. Үкімет 
қай жерде қандай мектеп бар екенін, 
олар дың деңгейі қандай екенін анықтап 
жатыр. Қаражат та б	луде. Одан б	лек 
ұстаз дардың еңбекақысын к	теріп жатыр. 
Ал қаладағы арнайы мамандандырылған 
мектептердің ж	ні б	лек. Жыл сайын 
мемлекеттік білім беру гранттарының 
басым б	лігін осы мектептердің түлектері 
жеңіп алады. Бұл – шындық. Сол себепті 
ауылдық жерлерге неғұрлым білімді, үнемі 
	зін-	зі жетілдіретін, мамандығын сүйетін 
адамды жіберу керек. Және ол қалай оқыту 
керектігін, нені оқыту керектігін, немен 
оқыту керектігін білуі қажет. Ұстазға осы үш 
мәселесін шешіп берейік. Немен оқытуы 
керек? Демек, құрылғылар керек. Қалай 
оқыту керек? Бұл ұстаздың деңгейіне бай-
ланысты. Оның деңгейі жоғары болуы үшін 
квалификациясын жоғарылату курстары-
нан 	туі керек. Ұстаз үнемі 	зін жетілдіріп 
отыруы тиіс. Себебі қазір техникалық 
прогресс жүріп жатыр. Ескі шабадан 
күйінде қалуға болмайды. Бір диплом 
аздық етеді. Мектепте сабақ беру деген – 
ең жауапты жұмыс. Бала мектепте қандай 
білім алса, қай пәнге бейім болса, оның 
мамандық таңдауы да соған  байланысты. 
Ал ол арқылы болашағы шешіледі. Бір 
адамның болашағы – елдің болашағы. Сол 
себепті мектеп мұғалімдерінің жағдайын 
 жасауымыз керек.

– Сұхбатымызды «Ана тілінің» дәстүрлі 
сауалымен аяқтасақ. Қазақ тілінің мәртебесі 
туралы ойыңыз қандай? Тіл мәртебесін 
қалай к�теруге болады?

– Димаш Ахметұлының «Басқа елдің 
отынан, 	з еліңнің түтіні артық» деген с	зі 
бар. Ана тілімізді білу – парыз. Шет тілін 
меңгеру 	зіңе керек шығар, ана тіліңді білу 
ұлтыңа, ұлтыңның ертеңі – ұрпағыңа ке-
рек. Қазақ тілінің қанат жаюына қатысты 
қара халықты кінәламаймын, мәселе 
– түрлі деңгейдегі билік баспалдағында 
отырған 	зіміздің азамматтарда...

– >ңгімеңізге рақмет!

>ңгімелескен 
>сел САРҚЫТ

«Ана тілі»

АКАДЕМИЯНЫ
ҚОҒАМДЫҚ ҰЙЫМҒА 
АЙНАЛДЫРҒАНЫМЫЗ – 
ҚАТЕЛІК...

теу бағыттарын толық қамти алмайды. 
Ғылыми-зерттеулер сан алуан: медицина, 
ауыл шаруашылығы, биология, т.б. Жур-
налдар да сондай бағытта болуы керек. Сол 
себепті де докторанттардың «Скопуста» 
ғана емес, басқа да сапалы ғылыми жур-
налдарда, сонымен бірге халықаралық кон-
ференцияларда жарияланған мақалаларын 
есепке алу керек. Ал «Скопуста» мақаласы 
шығуы керек» деу – тым біржақты талап. 

– Ғылымның бірінші мақсаты қандай? 
Жаңалық ашу ма, әлде проблеманы шешу 
ме?

– Ғылымның ең бірінші мақсаты – 
отандық ғылымды лабораторияларда, 
ЖОО-ларда іргелі зерттеу жүргізу арқылы 
дамыту. Сонымен бірге кез келген іргелі 
зерттеудің 	німі 	ндірісте қолданылуы 
керек екенін естен шығармаған ж	н. Сол 
себепті ҰҒА тек ғылыммен айналыса-
ды деп б	ліп қарастырудың қажеті жоқ. 
Ғылым академиясы білім беру, ғылыми 
зерттеу, 	ндіріске шығару сынды үш функ-
цияны біріктіруі керек. Бұл – басты шарт. 
>кінішке қарай, қазіргі таңда біз оған қол 
жеткізген жоқпыз. Бірақ ҰҒА мен ЖОО 
ғалымдарының интеграциясы, сондай-ақ 
МЖС сынды тәсіл бұл мәселені шеше 
алады. Ғылымның нәтижесі 	ндіріске 
жаңалық енгізу арқылы мықты экономика 
құруға әкеледі. Мықты экономика зама-
науи ғылым базасында құрылады. Fрине, 
	ндіріске, экономикаға тікелей әсері жоқ 
ғылымдар да бар. Мысалы, тарих, тіл, фи-
лософия сынды гуманитарлық ғылымдар. 
ҚР ҰҒА тек іргелі зерттеулермен айналы-
суы керек деген заң жоқ. «Рухани жаңғыру» 
тұрғысынан алғанда, ұлтымыздың тари-
хын, мәдениетін ғылыми зерттеулерсіз 
қалай зерттей аламыз? Қазір Ғылым ака-
демиясында арнайы комиссия құрылып, 
Жапония, Германия, Америка сынды 
елдерде зерттеу жұмыстарын жүргізіп, ата-
бабаларымыздың жүріп 	ткен ізін тапты. 
Бұл – тарих. Тарихты білу – білімділіктің, 
мәдениетті білу – даналықтың белгісі. 

– Ғылымды насихаттау жұмыстарына 
к�ңі ліңіз тола ма? Мысалы, бүкіләлем дік 
тар тылыс заңының шектік шарттарын тауып, 

спектрлі теориясын жасаған Heidelberg 
Taureate Forum Foundation грантын ұтып 
алған Дурвудхан Сұраған деген жас ғалым 
бар. Бірақ оның сондай дәрежелерге жетіп 
жатқанын к�пшілік біле бермейді…

– Қай ғылыми жаңалықтың 	ндіріске 
ендірілетінін таңдау оңай шаруа емес. 
Бірақ кейбір ғылыми жаңалықтар қанша 
жерден жақсы зерттеліп, тиімді деп таны-
лып тұрса да, қолданысқа енбей қалады. 
Себебі насихаты жеткіліксіз болған. 
Бұрын Ауылшаруашылығы министрлігінің 
құрамында ғылыми зерттеу жұмыстарының 
нәтижесін насихаттаумен айналысатын 
б	лім бар еді. Олар ғалымдардың еңбегін 
к	пшілікке насихаттап, халықты жаңа 
технологиялармен таныстыратын. Қазір 
жоқ. Сол себепті осындай б	лімдер керек 
деп ойлаймын. Себебі бұрын ашылған 
жаңалық қолданысқа жылдам енетін.

– Сіздің есіміңіз алыс-жақын шетелдер-
ге, ТМД елдеріне жақсы таныс. Жалпы �зге 
елдердегі Ғылым академиясының жай-күйі 
қалай? Мемлекеттен қаржыландырыла ма?

– Шетелде жиі болатыным рас. Ол 
жақта әріптестерім к	п. Бір байқайғаным, 
к	птеген елдерде Ғылым академиясы 	те 
биік мәртебеге ие. Оның президенті 	те 
сыйлы адам болып саналады. Сол сияқты 
академиктердің де мәртебесі жоғары. 
Себебі оларды мемлекет қаржыландырады, 
соған сәйес олар да мемлекетке жұмыс 
істейді. Ал біз академияны қоғамдық 
ұйымға айналдырған жалғыз мемлекетпіз. 
>збекстанда, Қырғызстанда, Ресейде, 
Украинада да Ғылым академиясын мемле-
кет қаржыландырады. 

Біздің бұлай жасауымызға субъективті, 
объективті де себептер болды. Бірақ ҚР 
ҰҒА-сын қоғамдық ұйымға айналды-
ру – елі міздің ең үлкен қателіктерінің 
бірі болды, мұны ашық айтуымыз керек. 
Себебі біздің ғалымдар басқа елдің ғалым-
да рынан еш кем емес. Бұл ретте біздің 
Ғылым ака демиясының президенті Мұрат 
 Жұры нов тың еңбегі елеулі екенін айту ке-
рек. Жұрынов пен оның т	ралқасы барлық 
ЖОО ғалымдарының басын біріктіреді. 
Ақша алмаса да, олар академия мүшесі 
болуға талпынады. Бұл академиямыз 
қоғамдық ұйым болса да, мәртебесі әлі 
де биік екенін к	рсетеді. Fрине, басын-
да академияны трансформациялағанда 
жағдайы қорқынышты еді. Тек үш адам 
ғана жұмыс істейтін. Тіпті үстел, орындық 
дегендер де жоқ еді. Ал қазір қараңыз. Ака-
демия қайда отыр? Қандай жағдайда отыр? 
Бірақ алдағы уақытта қоғамдық академия-
мыз мемлекеттік академияға айналады 
деген үміттеміз. Бұл ғалымдарымыздың 
белсенділігін арттырады. Ал белсенділік 
артқан жерде нәтиже де болады.

– Жоғары оқу орындарының рейтинг-
теріне деген к�зқарасыңыз қандай? Болон 
процесі біз ойлағандай жемісін бере алып 
жатыр ма?

– Рейтинг деген – шартты ұғым. 
Негізі рейтингті екі критерий бойынша 
анықтау керек. Бірінші – түлектердің 
жұмысқа орналасуы, яғни еңбек нарығына 
қажетті маман даярлап шығару. Екіншісі 
– профессорлық-оқытушы құрамының са-
пасы. Тағы бір басты нәрсе – студенттердің 
ағылшын тілін меңгеруі. Біз ҚазҰАУ-да 
тіпті студенттерге ғана емес, оқытушыларға 
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Азаматтың суреттеріРахымжан ЕЛЕШЕВ, академик:

– ҚР ҰҒА президенті, әріптесіңіз акаде-
мик Мұрат Жұрынов жақында ғана берген 
сұхбатында Ғылым академиясының жұ-
мысы қоғамдық ұйым болғалы мәз емес-
тігін және елімізде ашылып жатқан ғылыми 
жаңалықтардың 99 пайызы қолданыл-
майтынын ашық айтты. Осыған алып 
қосарыңыз бар ма?

 – Бұл мәселені академияның президенті 
жақсы біледі. Соңғы бірнеше жылда Ұлттық 

немесе министрлікке қарайтын б	лімдер 
айналысуы керек. Міне, сонда ғана 
ашылған ғылыми жаңалықтар 100 пайыз 
игерілер еді. 

– Сіздер ғылымның ең ауыр бейнеттерін 
бастан �ткере жүріп бүгінгі «Академик» 
дейтін беделді атаққа қол жеткіздіңіздер. Ал 
бүгінгі заманауи деп айдар тағылған біздің 
заманымыздағы ғылыми дәрежелерге қалай 
қарайсыз?

– Қазақстанда шағын және әлсіз «ака-
демиялар» к	п. Олардың мүшелері де 
	здерін академик санайды. Ал шынында 
нағыз академик деп ҰҒА мүшесі ғана сана-
лады. Қазір біз бұл құрамды толықтырдық. 

130-ға жуық мүше-корреспондент пен 
академикті жаңа кеңеске таңдадық. 
Бірақ әлі де істейтін шаруа к	п. 
Fрине, қазіргі академиктер мен 
мүше-корреспонденттерді таңдау 
м ә с е л е с і н  б ұ р ы н ғ ы  н ұ с қ а м е н 
салыстыруға келмейді. Бұрын сай-
лау бірінші кезекте б	лімдерде, кейін 

арнайы комиссияда қаралып, сосын 
хабарландыру берілетін. Қазір оны 

к	рген к	нек	з буын азайып барады. 
Бұрын болған құрамнан тек 30 пайызы 
ғана қалды. Соған қарамастан, талап 
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САНАСЫНА КЕЛСЕ – 
САБАСЫНА ТҮСЕДІ...

немесе тәрбиенің тоғыз тірегі
Жүсіпбек Аймауытов: «Тәрбиеге әсер беретін нәрсе – баланы 

жан-жақты білу» дейді. Рас, кейде баланың болмысы мен табиғатын 
терең танымай, айтқанымызға к	ндіруге тырысамыз. Қабілетін 
ескермей, шамасынан тыс тапсырма жүктейміз. Fке мен бала 
арасындағы түсінбеушілік осыдан басталады екен. 

Осы ретте бала тәрбиесіне қатысты білсек – байқамай қалатын, 
сезсек – сезінбей жататын бірнеше факторларды ескере кеткіміз 
келеді. 

Біріншіден, оған с	збен емес, іспен үлгі болу. «Айтпа – к	рсет, 
үндеме – үйрет» деген принцип осындайда ауадай қажет. Оның 
к	зінше күнәлі іске бой алдырмай, барынша теріс қылықтарды жаса-
удан бас тартқан абзал. >йткені бізден кеткен қателікті періште сәби 
«дұрыс екен» деп қабылдайды. Fсіресе біреу іздеп келгенде немесе те-
лефон арқылы хабарласқан сәтте баланың аузымен «әкем үйде жоқ» 
деген 	тірік с	зді айтқызу – апатқа апаратын амал. >зіміз 	тірікке 
үйір болғанымызбен қоймай, баланы да осыған мәжбүрлейміз. 

Екіншіден, жұмсақтық қажет. Бала ата-анасынан жылулық 
сезінбейінше, оның бойында мейірім-махаббат оянбайды. Қателігін 
бетіне басу – орынсыз. >з қателігін 	зі түсініп, к	з жеткізуі ләзім. 
Бұрыс басқан қадамынан сабақ алған ол саналы түрде ендігәрі жат 
қы лықты қайталамауға тырысады. Мінезі қырсық баланы таяқпен 
тү зей мін деу – әурешілдік. Санасына келсе – сабасына түседі. Бала 
бол ған соң, бүлдірмей қоймайды. Оны солай қабылдауымыз қажет-ақ. 

Үшіншіден, кейде қаталдық та қажет. Қатал болғанда да 	з орны-
мен. «Қатал бол, бірақ қатыгез болма» деген тұжырым бар. Ол 	зінің 
әдепсіз әрекеті үшін әкесінің ашуланатынын білуі керек. Жұмсақтық 
жақсы, бірақ бұл ұстаным баланы босаңсытып жібермеуі тиіс. Сол 
үшін даналықпен қаталдық жасаған абзал. Қаталдық жасау – оны 
қатты жазалау деген с	з емес. Жекіп тастағаннан г	рі қабақ шытудың 
	зі жеткілікті. Бұл – баланың жаман әрекетін құптамаудың ишарасы. 
Сонда ол 	з қателігін түсінеді. Ескеретін жайт: сынған кесе, сызылған 
қабырға, т.б. ұсақ-түйек дүниелер үшін қабақ шыту – дұрыс ұстаным 
емес. Дүниелік заттар баланың жүрегін ауыртудың қасында түк те 
құны жоқ. Жат қылық, жаман әдет, күнәға жетелейтін істер үшін 
қабақ шыту – дүниелік нәрсенің қасында әлдеқайда қайырлы. 

Т�ртіншіден, баламен үлкен адамдарша пікірлесу, с	йлесу ләзім. 
К	п жағдайда оған 	з ойын ашық айтуға мүмкіндік жасаған ж	н. 
>з пікірін жеткізе алмай 	скен бала есейгенде ынжықтық таны-
тады. Бұған да мән бергеніміз ж	н. Балаға ертегі немесе ғибратты 
оқиғаны әңгімелеп бердіңіз делік, айтылған жайттан алар пайдалар 
туралы кішкентайдың пікірін міндетті түрде сұрауымыз керек. Бұл 
тәсіл ойлануға, ой қорытуға к	мектеседі, әр нәрсенің тағылымды 
тұстарынан тәрбие алуға итермелейді. Тұжырымды ой айтуға 
дағдыланған бүлдіршіннің 	зіне деген сенімділігі артады. 

Бесінші, бала тәрбиесімен жүйелі түрде айналысу қажет. Аптасы-
на бір уақытты арнау – оның тәрбиесін жүйелі қадағалауға мүмкіндік 
береді. Бала болған соң, бұзықтық жасайды, босаңсиды, теледидар-
дан к	ргенін қайталайды. Бұл – бүлдіршінге тән табиғи құбылыс. 
Сондықтан оған ұдайы к	ңіл б	лген абзал. Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын) бір хадисінде: 
«Балаға бір рет к�ңіл к�ліп, тәрбие беру – бір сағ (бір сағ – 2120 
граммға тең) к�лемінде садақа бергеннен де жақсы» деген.

Алтыншы, оның қолымен қайырлы істерді жасау. Мысалы, 
к	шеде кетіп бара жатырмыз делік. Жол бойында қайыр сұраған 
қарияға, мүгедекке балаңыздың қолымен нан, ақша, т.б. беру. 
Болашақта мұндай қайырлы істер оның бойында қалыптасып, 
	мірінде к	рініс табады. Отбасымен бірге науқас адамды зиярат 
етудің, қайырымдылық шараларға қатысудың маңызы үлкен. 

Жетінші, сыйлық беру. Сыйлық – кез келген жүректі жібітеді. 
Сыйлық беру арқылы жаттаған «тақпақты» немесе берген тапсыр-
маны оңай талап ете аласыз. >йткені сыйлық алған адам берушіге 
«берешек» боп қалады. Беру арқылы, 	з «билігіңізді» жүргізесіз. 
Алла Елшісі сыйлық беру адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен 
махаббатты оятып, мейірім мен бауырмашылдық сезімді арттыра-
тынын айтқан. Мереке күндері, аптаның айтулы сәтінде, әсіресе айт 
мейрамы, қасиетті жұма күндері отбасын қуанышқа кенелту, оларға 
сыйлық тарату – сауапты іс. 

Сегізінші, дұғаг	йлік. Игі ұрпақты, құлшылығы мен тіршілігі 
үйлескен үлгілі баланы Алладан тілеу – әр мұсылманның міндеті. 
>йткені қайырлы ұрпақты пайғамбарлар да Жаратушыдан сұраған. 
«Бала бер, бала берсең сана бер. Сана бермесең ала бер» деген қанатты 
с	з қайырлы ұрпақты тілеуден туған ниет. Дұға – мұсылманның 
қорғаны. Қасиетті хадис-шарифте айтылғандай, әр пендеге ниет 
еткен нәрсесі беріледі. «Жақсы с	з – жарым ырыс». 

Тоғызыншы, балаларды алаламау, бәріне бірдей қарау, бірдей 
к	ңіл б	лу қажет. Бірін екіншісінен артық жақсы к	ру – үлкен 
қателік. Мұны бала да сезеді. Дұрыс к	ңіл б	лінбеген бала дағдарыс 
пен күйзелісті бастан кешеді. 

Мұсылманның мұраты – иманды, ізгі ұрпақ тәрбиелеу. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (оған Алланың салауаты мен сәлемі 
болсын) бір 	сиетінде: «Балаға әкенің берер ең жақсы сыйы – тәрбие» 
деген екен. Тағы бір хадисте айтылғандай, ата-ана 	з ұрпағына 
тәрбиеден артық мирас, құндылық қалдырып кете алмайды екен. Бұл 
– тәрбиенің маңыздылығын меңзейтін с	з. Бір ғұлама: «Бала қымбат 
болса, тәрбиесі одан қымбат» депті.

Ендеше, бала тәрбиесіне алаңдаған адамның әрбір ізгі амалы – 
садақа. Ұрпағамыз ұлағатты болғай! 

Екібастұз қаласында «Достықтың дарқан ұясы» 
атты қалалық этномәдени фестивалі �тті. Жастарды 
ұлттық мәдениет пен дәстүрді құрметтеуге тәрбиелеу, 
жастар арасындағы этносаралық қатынастарды 
үйлестіру, қарым-қатынастың т�зімді мәдениетін 
қалыптастыру, халықтың ұлттық дәстүрлі мәдени 
мұрасын сақтау, дамыту және к�пшілікке тарату 
мақсатын к�здеген шараға қала мен ауылдық округ-
терден 150-ден астам жас педагог қатысты. 

>нер додасында жас педагогтар Екібастұзда 
тұратын 13 этностың мәдениетін к	рсетіп, 	зге ұлттар 
арасындағы бірлікті, татулықты паш етті. Фестиваль 
қорытындысы бойынша «Үздік би н	мірі» аталымын 
№25 мектептің орыс этносынан құралған «Сударь мен 
сударушкалар» командасы иеленді. «Үздік вокалдық 
орындау» аталымы №26 мен №11 мектептерден кел-
ген «Froinshaft» неміс этносы командасына бұйырды. 
№2 және №4 мектептердің «Дустлик хайот» 	збек 
этносты командасы «Халық мәдениетінің 	зіндік 
ерекшелігі мен бірегейлігі» аталымын, ал Зеленая 
Роща ауылындағы Шідерті мектебінің қырғыз этносы 

ИМАН АЙНАСЫ

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

ОРФОГРАФИЯНЫ 
ЖЕТІЛДІРЕМІЗ ДЕСЕК...

ЕМЛЕНІ ҰШТАП, 
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«К	ркем бейненің бастамасы мен артистизмі» аталы-
мын алды. 

№17 мектептен келген беларустік «Чароуництер» 
және №2 мектептің «Яхси» әзербайжан этносы команда-
сы «Орындау к	ріністері мен сахналық мәдениеті» ата-

лымдарына лайық деп танылды. №10 мектептің «Хангук» 
корей этносы «Фантазия және хантазия» аталымын алса, 
№7 мектеп-гимназиясы, №33 мектептен шыққан татар-
башқұрт этносының «Дуслар» командасы «К	рермен 
к	зайымы» болды. №9 және №23 мектептердің еврей 
этносының «Бэяхад» командасы «Ұлттық колорит және 
орындау мәнерлілігі» аталымын жеңіп алды. Украин 
этносы болған №5 мектептің «Світанок» командасы 
«К	ркем дәм және ұлттық мәдениет», №36 мектептің по-
ляк этносы «Пьенкна млодощьчь» командасы «Сюжеттің 
түпнұсқалығы және орындаушылық шеберлігі» аталым-
дарын иеленді. №24 мектептің орыс этносы «Сударь 
және сударушкалар» мен №18 мектептің поляк этносы 
«Пьенкна млодощьчь» командасы «Шығармашылық 
к	зқарас және сахналық әртістік» аталымын б	лісті. №6 
және 21 мектептердің қазақ этносы «Біз қазақпыз» ко-
мандасы «Салт-дәстүрді сақтау және орындау шеберлігі» 
аталымына ие болды. 

Айдана АЙТУҒАН
Павлодар облысы
Екібастұз қаласы

Достықтың дарқан ұясы
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(Басы 1-бетте)

Осы кісілердің барлығы 1920-40 жыл-
дар аралығын сипаттағанда, сол кезеңдегі 
санақ мәліметтеріне  сүйеніп қана, 
деректерді саралайды. Мәселен, Роберт 
Конквест сол жылдары аштықтан қаза 
тапқан қазақтардың саны 1 млн-нан аса-
ды деп айтса, кейіннен Роберт Дэвис 
пен Стивен Уиткрофт оны 1,5 млн-ға 
шығарды. Сара Камеронның дерегі бойын-
ша 1 миллион 600 мыңға жетті. Мен бұл 
кісілердің біразымен кездестім. Назарбаев 
университетіне Стивен Уиткрофт келгенде 
мені кездесуге шақырды. Кейіннен  Стивен 
Уиткрофт әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне де келді. Мұндағы 
мақсат оның к	зқарасын 	згерту болатын. 
Оның пайымдауынша, 1930-33 жылдар 
аралығында Қазақстанда егін шықпай 
қалған, табиғаттың қатаң мінезі қазақтарды 

Бес томдықтың алғашқы екі 
томы поэзияға арналса, 3-том – 
эссе, портреттік дүниелер, 4-том 
– қаламгер туралы жазылған 
естеліктер, 5-томына – телеви-
зия саласындағы еңбектері және 
 сұх баттары берілген. 

Кешті арнау 	леңімен аш қан 
ақын, «Ана тілі» газетінің бас 
ре дак торы Жанарбек Fшімжан 
жүргізді. 

Алғашқылардың бірі болып 
сахна т	ріне к	терілген Алматы 
қаласы әкімінің орынбасары 
Арман Қырықбаев қала әкімі 
 Бауыржан Байбектің құттықтауын 
жеткізді. ҚР Мәдениет және 
спорт министрлігі Тілдерді дамы-
ту және қоғамдық-саяси жұмыс 
комитеті т	рағасының орынба-
сары Ғалымжан Мелдеш министр 
Арыстанбек Мұхамедиұлының 
құттықтауын оқып берді. 

Бес томдықтың тұсаукесер рә-
сімін Асанәлі Fшімов,  Аман гелді 
Е р м е г и я е в ,  Қ у а н ы ш б а й 
 Құр манғали, Дәулет Тұрлыханов 
жасады. 

Кеш барысында КСРО халық 
артисі, Қазақстанның Еңбек Ері 
А.Fшімов, айтыстың  жанашыры, 
«Алматықұрылыс» ҰХК» АҚ 

Мырзахан Қаббасұлы 1998 
жылы Медеу  аудандық оқу  
б	лімінің жолдамасымен №98 
мектепке математика пәнінің 
мұғалімі  болып орналасты. 
 Содан бері тапжылмай еңбек  
етіп, бала оқытуда 	зіндік жолын 
қалыптастырды. Алматы қалалық 
білім жетілдіру институтымен 
тығыз шығармашылық байланыс 
орнатып, лекциялар оқыды. Оқу 
бағдарламалары мен тест тап-
сырмаларын дайындады. 2000 
жылы республика мектептеріне 
арналған тест тапсырмаларын 
құрастырушылардың бірі бол-
ды. Сонымен қатар «Орта мек-
тепте логарифм тақырыбын 
оқыту туралы», «Элементтер 
математиканың негізгі форму-
лалары», «Алгебра және ана-
л и з  б а с т а м а л а р ы н а н  е с е п -
тер жинағы», «Математикадан 
ҰБТ тапсырушыларға к	мекші 

президенті А.Ермегияев, КСРО 
және Қазақстанның Еңбек сіңірген 
спорт шебері Д.Тұрлыханов, ха-
лықаралық «Алаш» әдеби сыйлы-
ғының лауреаты Ғ.Жайлыбай 
және т.б. с	з с	йлеп, қаламгердің 
шығармашылығына қатысты ой-
пікірлерін білдірді. 

Сахна  т	ріне  к	терілген 
 «Жүр сіннің жүйріктері», айтыс 
ақын дары Балғынбек Имашев, 
Рүстем Қайыртайұлы, Мұхтар 
Н и я з о в ,  Қ а з і р е т  Б е р д і х а н , 
 Жандарбек Бұлғақов, Сырым 
Fуезхан  Құл мам бет ақынның 
ү л г і с і м е н  	 н е р  к 	 р  с е т і п , 
к	пшіліктің к	ңілін к	терді.

Белгілі әнші Медеу  Арынбаев 
а қ ы н н ы ң  с 	 з і н е  ж а з ы л ғ а н 
«Сыңарым» әнін шырқады. 
Қ ы з д а р  у н и в е р с и т е т і н і ң 
с т у д е н т т е р і  м е н  ж а с  а қ ы н 
 Б а т ы р х а н  С ә р с е н х а н  а қ ы н 
	леңдерін нақышына келтіре 
орындады. >мірқұл Айниязовтың 
жетекшілігіндегі «Сейхун» тобы 
үлкен-кіші сүйіп тыңдайтын 
«Жалғыз ұлым» әнін тарту етті. 

Кеш соңында шығып с	йлеген 
Жүрсін Ерман шығармаларын 
шығаруға қолдау білдірген ҚР 
Мәдениет және спорт ми нистр-
лігіне және осы кешті ұйым дас-
тырушыларға алғыс білдіріп, 
	леңдерін оқыды. 

құрал» сынды оқу құралдарының 
 авторы. Математика ғылымына 
беріл ген ұстаз алдына келген 
әрбір шә кіртіне ерекше мән 
береді. Сондықтан да ол дайын-
даған шәкірттер республикалық 
байқау ларда жеңімпаз атанып 
жүр. Ұстаз еңбегі ескеріліп, 
«  Ы б ы р а й  А л т ы н  с а р и н » 
т	сбелгісімен маратталды.

Санаулы ғұмырының 51 жы-
лын ұстаздыққа арнаған  Мырзахан 
Қаббасұлы тек математик қана 
емес, тілшілік қабілеті де бар. 
Оның қаламынан туған дүниелер 
қалалық, республикалық басы-
лымдарда жарық к	ріп тұрады. 

Ардагер ұстазбен  кездесуде 
№98 мектептің оқушылары 
арнайы мерекелік бағдарлама 
әзірлеп, ақсақалдың ақ батасын 
алды. 

А.МҰСАБЕК

Әзімбай ҒАЛИАйжамал ҚҰДАЙБЕРГЕНОВАТалас ОМАРБЕКОВСмағұл ЕЛУБАЙ

ТҰСАУКЕСЕР

ШУАҚТЫ 
ШЫҒАРМАЛАР

ҰСТАЗ ЖОЛЫ

-

-

ҚҰРМЕТ

САНАҚТЫҢ 
жаппай қырғынға ұшыратты-мыс. Яғни 
ол негізгі назарды климатқа аударғысы 
келді. Ол Қазақстан аймағындағы табиғи 
	згерістерді зерттеп, климаттық карта 
жасап алды. Олардың зерттеуінше егіннің 
шықпай қалуы, адам санының кемуіне әсер 
еткен-мыс, әрине, бұл шындыққа жанас-
пайды. Егін шықпаса да, халқымыз етпен 
азықтанған болатын. Қанша дәлелдесек те 
олар келіспейді. 

Қазір менің қолымда «Всесоюзная 
перепись населения 1937 года: Общие 
итоги» (Сборник документов и материа-
лов. М., РОССПЭН, 2007, 320 стр) деген 
кітап бар. Бұл кітап бізге әлі жеткен жоқ. 
Бұдан біраз уақыт бұрын Мәскеуге барып, 
осы кітаптың негізі болған мұрағаттағы 
санақ материалдарын к	ріп қайттым. 
1926 жылғы санақта қазақтардың саны 
3 968 289 болса, 1937 жылы ол 2 862 458 
адамға дейін кеміген. Яғни осы жылдар ара-
сында ашаршылық, қуғын-сүргін кезінде 
1 105 831 адам қаза тапты деген дерек 
келтіріледі. Жоғарыда атап 	ткен Батыс 
ғалымдарының сүйенетіні осы дерек. Біз 
оларға қарсы дерек ретінде Қазақстанда 
ауылшаруашылығы есебі (Нархоз учет) 
комитетінің бастығы болған Саматов 
пен оның орынбасары Машкеевичтің 
жазған хаттарын келтіреміз.  Стивен 
 Уиткрофт 	з зерттеулерінде бұл хатты пай-
даланыпты. Ол хаттың мәліметі бойынша, 
қазақтың саны 5 миллионға жуықтайды. 
Ал отырықтандыру мәліметтері туралы 
цифрларға к	з жүгіртсек, халқымыздың 
саны 4 млн 800 мың айналасында болды. 
Бірақ, 	кініштісі сол, санақ материал-
дары ресми болғандықтан, бұлар тарихи 
деректердің шынайылығына 	з кедергісін 
келтіріп отыр. 

1937 жылғы санақтың бір ерекшелігі 
– Қазақстаннан тыс жерлердегі қазақ-
тардың да саны туралы деректер бар. 
Ресейде қазақтардың саны 292 мың 99, 
Қалмыкияда 2004, Волга бойындағы 
немістер шоғарланған жерде де 6268 
қазақ тұрған. Новосибирск облысында 22 
288, Омскіде 49 685, Орынборда 69 666, 
 Саратовта 19663, Сталинград облысында 
71 225, Түркмен елінде 60 035, >збекстанда 
287 214, Тәжікстанда 12 396, Қырғызстанда 
25 441 қазақ бар делінеді. Қазақстандағы 
қазақтардың саны 2 181 520-ға дейін жетті. 
Мына санақ нақты сандарды алға тар-
тып отыр. Біздегі  1930-33 жылдардағы 
аштық нәубетін зерттейтін шетел тарих-
шылары 1926, 1937 және 1939 жылдардағы 
санақ мәліметтеріне сүйенеді де, біз 
келтіретін жанама мәліметтің бәрін жоққа 
шығарады. Ол кездегі санақ материал дары 
мен отырықтандыруға қатысты ресми 
деректердің, «Нархоз учет» деректерінің 
арасында біршама алшақтық бар. 

>зімбай ҒАЛИ, саясаттанушы: 1937 
жылғы санақты сәтсіз 	ткізілді деп есеп-
теп, 1939 жылы қайта санақ 	ткізеді. 
>йткені Кеңес басшыларын екі санақ 
арасында халықтың санының әжептәуір 
кеміп кеткені қатты алаңдатқан екен. 
Меніңше, екі санақ арасында пәлендей 
айырмашылық жоқ. Яғни бұл деректер 
арқылы мағлұмат беруге болады. Сонымен 
бірге ашаршылық кезінде біздің зардап 
шеккен ұлттардың құрамына кіруіміздің 
	зіндік артықшылықтары бар. Еврейлер, 
армяндар, хариджы, украиндер, қазақтар, 
т.б. ұлттар қаск	й саясаттың салдары-
нан қырылды. Қазақ халқының басынан 
	ткен ең қиын-қыстау күндердің бірі – 

ашаршылық жылдары. Ашаршылықтың 
кесірінен ең аз дегенде 1 млн 700 мың 
адамнан айырылдық. Яғни табиғи 	сім күрт 
т	мендеді. Тағы бір б	лігі к	рші мемлекет-
терге Қытай, Ресей, Тәжікстан, >збекстан 
мен Ресейге қоныс аударды. Санақ де-
рек береді. Бірақ оны қалай жүргізді де-
ген мәселелер бар. Мысалы, 1926 жылғы 
санақта рулық-тайпалық құрам туралы 
мәлімет берген. 

Ал биылғы санақта рулық-тайпалық 
құрам туралы мәлімет жинау қисынсыз 
болар. Бұл біздің ұлттық біртұтастығымызға 
сына қағады. Ұлттық санақта ескеретін 
мәселелер: миграция және ассимиляция 
мәселесі. Егер соңғы онжылдықта 26,3% 
	ссек, бұл 	те жақсы к	рсеткіш. >кінішке 
қарай, еліміздің жер к	лемі тым үлкен, 
халқымыз тым аз. К	рші >збекстан елінде 
33 млн, Қытайдағы халықтың саны 1млрд 
200 млн мен 500 млн арасында. Ресейдің 

мәліметтерді  Мырзатай Жолдасбеков 
Орынбор кітапханасынан тапқан. Демек, 
революцияға дейін қазақтардың саны 
осынша болса, онда Азамат соғысында да, 
қызылдар мен ақтардың қақтығысында 
да үлкен қырғын болды деген с	з. 1921 
жылғы алапат ашаршылық туралы біз 
к	п айтпаймыз. «Правданың» 	зі де осы 
ашаршылықта 1 млн қазақтың қырылғанын 
жазады.  Алашорда үкіметі 1921 жылы 
ашаршылықтан кейін үлкен жиын 	ткізіп, 
онда Мұхтар Fуезов 1 млн 700 мың қазақ 
қырылды деп мәлімдейді. 

Міне, бұдан кейінгі санақ мәліметтері 
бұрмаланбады дегенге  к ім сенеді? ! 
Жаңа ғалымдарымыз бұл санақтардағы 
мәліметтердің 	те күмәнді екендігін ай-
тып 	тті. Сталиннің санақ мәліметтерін 
бұрмалағандығы рас. Кеңес заманында 
шыққан бір кітаптан 1939 жылғы санақ 
мәліметтері бойынша, қазақтардың саны 

орталықтар жоқ. Егер де мемлекет керек 
деп білсе ХХ ғасырдың бас кезіндегі, 1917-
18 жылдардағы ашаршылықты, 1920-21 
жылдардағы ашаршылықты зерттеуге болар 
еді. Біздің зерттеушілер мәліметтерді тапты. 
Сол мәліметтерді қазір де зерттеуге бола-
ды, бірақ ол үшін қаражат керек. Толық 
зерттелмей жатыр. Азамат соғысындағы 
мәліметтер де нақты емес. Егер де осының 
бәрін зерттесек қазақтардың санын нақты 
білуші едік. К	птеген  деректер Ресей-
де 	ртеліп, бұрмаланып кетті. 1926-1937 
жылдар аралығында 1 млн 401 мың адамға 
т	мендеді. Жоғарыда ағаларымыз 1937, 
1939 жылдардағы санақты қате мәліметтерге 
толы десе, мен бұл кезеңдерді «қуғын-сүргін 
санағы» дер едім. Аудандық, облыстық, 
республикалық б	лімінде қатысқан басшы-
лар ату жазасына, репрессияға ұшырады. 
Одан б	лек 1937 жылдың екінші жартысы 
мен 1938 жылдың бірінші жартысында Ал-

халқы азайып келе жатыр. Бірақ әлі де 147 
миллион, 	те үлкен күш. Бұрын орыстар 
шетелге к	шсе, енді олар қайта к	шіп 
келуі мүмкін. Ең үлкен мәселе Үндістан, 
 Бангладеш елдері. Мұндағы халық саны 
Қытай елінен де к	п. Бір қуантарлығы, 
бізде миллион тұрғыны бар үш қала: 
 Алматы, Астана, Шымкент қалалары бой 
к	терді. Ірі қалаларда еңбек 	німділігі 
жоғары, облыс орталықтарында жарты 
миллионнан астам халық тұрады. Бұл да 
бір к	ңілді демдеуге жарайтын мәліметтер. 
Дегенмен, Қытайда 6 қалада 20 миллион-
нан халық бар. Қазақстаннан әлдеқайда 
к	п. Соған қарамастан, Қытай қазақтарды 
қимай отыр.

Кезінде Қазақстанға 1934 жылы, 1959 
жылы, 1962 жылы және тәуелсіздік жыл-
дарында 1 миллион қазақ келді. Қазір 
қазақтардың 94%-ы >збекстаннан келіп 
отыр. Олардың әлеуметтік жағдайы т	мен 
болғандықтан к	шуге рұқсат берген. Қалай 
болса да, қазақтарды қабылдауымыз ке-
рек. Мемлекетіміздің іргесі берік болу 
үшін қазақтардың санын к	бейту керек 
және к	рші мемлекеттегі қандас бауыр-
ларымызды Отанымызға қайтарсақ нұр 
үстіне нұр болар еді. Оларды тек ауылға 
қоныстандырмай,  қалаға  тұрғызуға 
мүмкіндік жасасақ, шетелден қоныстану 
үрдісі үзілмес еді. Былтыр климаттық 
	згерістен солтүстіктен орыстар к	п к	шті. 
Кейбір шағын қалалардан олардың тең 
жартысы кетті. Петропавл қаласынан да 
қаншама орыстар к	шті. Сондықтан к	шіп 
келетіндерге де жағдай жасауымыз керек. 
Қазақстандағы орыс этносының үлес 
салмағы 18%. Қазақтардың үлес салмағы 
к	бейіп келеді, бірақ 	кінішке қарай, қазақ 
тілінің мәртебесі әлі 	з дәрежесіне жеткен 
жоқ. Орыс тілі әлі күнге дейін доминанттық 
сипатқа ие. Ендігі кезекте осы саясатты да 
	згерту керек. 

Менің ойымша, біздің саясатта кім 
қай этнос 	кілі болып жазылғысы келеді, 
соған жол ашуымыз керек. Мысалы, соңғы 
жылдары т	лқұжатта немесе жеке куәлікте 
қай этносқа тиесілі екендігін жаздыру-жаз-
дырмау әркімнің 	з еркінде болып 	згерді 
ғой. Егер 	зге этнос 	кілдері жеке куәлікте 
«қазақ» деп жазыламын десе, оған кедергі 
болмау керек.

Талас Омарбеков: 1937 жылғы санақ 
деректерін жоққа шығарды ғой. Осы 
санақ материалдары туралы ақпараттарды 
мұрағаттан іздегенде к	зімнің жеткені, 
Қазақстанның санақ басқармасының ол 
кезде Халық шаруашылық есебінің бастығы 
(«Нархоз учет») Мұхтар Саматовты, орын-
басары Машкеевичті, аудандағы санақ 
басқармаларының барлық бастықтарын 
«халық жауы» деп ату  жазасына кесті. 
 Сталин 1934 жылы Коммунистік партияның 
ХVII съезінде халық саны к	бейеді деген 
болжам жасайды. Тіпті оның баяндамасын-
да нақты цифрлар келтірілген. Бірақ оның 
болжамы керісінше болып шықты. Кемуді 
жасырамыз дегені болмай, 1939 жылы бүкіл 
шындығы ашылды.

Смағұл Елубай, жазушы: Орынбордағы 
о р ы с  т а р и х ш ы с ы  А л е к с а н д р 
Чулошниковтың 1921 жылы «Очерки 
по истории казах-киргизии» деген бүкіл 
қазақ тарихын зерттеген кітабы шықты. 
Кіріспесінде 1911 жылғы статистика 
бойынша қырғыз-қазақтардың саны 8,5 
млн болды деген мәлімет бар. Ол оны 
орыстың статистикалық мәліметтеріне 
сүйене  отырып келт ір іп  отыр.  Бұл 

1 млн 900 мың болды деген ақпаратты 
к	рген болатынмын. Бірақ ол құжатты 
мен жоғалтып алдым. Ресми санақта бұл 
дерек 2 млн 300 мың деп кетті, бұл әдейі 
к	бейтілген. Ал 1932-1933 жылдары ха-
лық тың қырылған санын шетелдік ав-
торлар орыстардың деректерінен алады. 
Табиғаттың, ауа райының әсерінен қазақ 
қырылған деген – жалған ақпарат. Орталық 
комитет қазақтарды т	мпештеп мыңдаған 
тонна ет, астық 	ткізіңдер деп қыстады. 
Сол кезде Мәскеу мен Ленинград түбегейлі 
еліміздің мойнында отырды ғой... 

1997 жылы аштыққа қатысты арнайы 
комиссия құрылып, сол жылдары қаза 
болғандардың санын шығаруға тырысып 
к	рдік. Сол комиссияның есебі бойынша 
2 млн 300 мың адам қырылды деген дерек 
келтіріледі. Мен осы деректі біршама дұрыс 
деп ойлаймын. Алашорда үкіметінің берген 
мәліметіне сенемін. Екі ашаршылықты 
қосқанда 4 млн қазақтан айырылған 
 болатынбыз. 2012 жылы ашаршылықтың 80 
жылдығында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
«Қиянат болмаған жағдайда қазақтардың 
саны 45 млн болар еді» деп айтты.  Демек, 
біз 30 млн қазақты жоқтап отырмыз. Тіпті 
1897 жылғы санақ бойынша 	збектер 
қазақтардан екі-үш есе аз болған. Ал сол 
кездегі санақта олардың саны 700 мың 
болды. Қазақтар  4 млн 84 мың адам болған. 
Орта Азия  бойынша тең жартысы қазақтар 
болған. Болар іс болып, бояуы сіңді. Бос 
жатқан жер жау шақыратыны анық. Ендігі 
кезекте бес мемлекет сиятын жерімізді 
халыққа толтыруымыз керек. Осы жылы 
халқымызды санап алайық. Одан кейін к	п 
балалы отбасыларға жеңілдіктер жасап, 
айына к	п балалы анаға т	ленетін 16 000 
теңгені к	бейту қажет. Демография сала-
сында радикалды т	тенше іс-қимыл керек. 
>йткені халық азайса, мемлекет әлсірейді. 
Тағы да бір қазақтың санын к	бейтудің 
жолы Ресейдегі 1 млн-нан астам халықты 
к	шіру керек. Егер халықты к	бейтпесек 
соғыспен емес, демографиялық тасқынмен 
елімізді басқа мемлекеттер жаулап алуы 
мүмкін. Бұл мәселені шешу жолы саясаттың 
еншісінде. «Елу жылдығын ойламаған елден 
без» деген, болашағымызды ойлауымыз 
керек.

А й ж а м а л  Қ Ұ Д А Й Б Е Р Г Е Н О В А , 
Ш.Уәли ханов атындағы Тарих және 
 этнология институтының б�лім меңгерушісі: 
1718 жылы Ресейде I  Петр санақты 
жүргізу туралы бұйрық берді. Бұл  кезде 
санақ деп емес, ревизия деп аталған. 
Жан  басын, мал басын тексеру, эконо-
миканы тексеру, кім немен айналысады, 
қандай әлеуметтік топтар бар деген секілді 
мәселені қарастырған. >йткені кез келген 
санақтың 	зіндік арнайы сұрақтары бар. 
Fрбір санақта адамның жасы, жынысы, 
әлеуметтік жағдайы, кәсібі, мамандығы, 
отбасы құрамы қарастырылады. Fрине, 
1897 жылғы санақта ұлтын анықтау 
мүмкін болмаған, онда ана тілі арқылы 
ұлты анықталды. Қазақ жерінде тұратын 
татарлар, 	збектер, қырғыздар, тіпті 
орыстардың кейбірі ана тілі ретінде 
қазақ тілін к	рсеткен. Сол себепті, 1897 
жылғы санақта нақты этниқалық құрамын 
анықтау мүмкін болмаған. Сондай-ақ 
1917-18 жылдары Түркістан жерінде 
де ашаршылық болды. Ең к	п жойы-
лып кеткен қала – Шымкент. 37%-дан 
55%-ға жоқ болып кеткен. Қазақстанда 
демографиялық бағытта зерттеу жүргізетін 
адамдар аз. Бізде арнайы білім беретін 

маты облысының санақ қызметкерлерінің 
 75%-ы жұмыстан шығарылған. Саяси 
жағынан мән берілсе де, санақ дұрыс 
жүргізілмеді. Социализм дәуірінде 	ркендеп 
дамып келгенде халық саны 175 млн бо-
лады деген болжам жасалған. Ол болжам 
53 млн-ға дейін т	мендеді. Кейіннен 1939 
жылғы санақта жалған мәліметтерді қосу 
арқылы Кеңес халықтарының санын 162 
млн-ға дейін жеткізді. Енді халқы т	мен 
республикаларға сандар қосылды.  Мысалы, 
Қазақстанға 400 мыңнан аса адам қосылды. 
Адам саны аз аудандарға сандар қосыңыз 
деген тапсырмалар берілді. Оларды арнайы 
зерттеген шетелдіктер де бар. 

Бүкіл санақ мәліметтерінде қателіктер 
болады. Мәселен, к	п санақтардың 
бұрмалау деңгейі 0,99% яғни, 1%-ға немесе 
0,4%, 0,5%, 0,7% болған екен.

2009 ЖЫЛҒЫ САНАҚ 
НӘТИЖЕСІ ҚАЛАЙ БОЛДЫ? 

Есенгүл Кәпқызы: Тәуелсіздік алғалы екі 
санақ 	ткізілді. 2009 жылғы санақта екі түрлі 
мәлімет болды. Бірінші мәліметте титулды 
этностың үлес салмағы 67% деп к	рсетілсе, 
екіншісінде 63%-ға дейін т	мендеп кетті. 
Ал орыстілді басылымдарда славян тектес 
этностардың санын әдейі бұрмалады деген 
пікірлер к	п айтылды. Жалпы этникалық 
құрам – санақтағы  басты саясат болып тұр 
ма? 

Жандос Иманбай, «Стратегия» әлеу мет-
тік және саяси зерттеулер орталығының ма-
маны: Алдыңғы санақтың маңызы бірінші 
кезекте елдегі тұрғындар жайлы ақпарат 
және тұрмыстың 	згеруін, этникалық 
құрамын анықтап беруінде. Мысалға, 
1999 жылғы санақпен 2009 жылы 	ткен 
санақты салыстыратын болсақ, халықтың 
жалпы саны 1 млн 27 мың адамға 	сіп, 
этникалық құрамы біраз 	згерген. Бұл 
к	рсеткіштер 	з кезегінде алдағы он 
жылдың негізгі базалық мәліметтері бо-
лып экономикалық, әлеуметтік тұрғыда 
болжам жасауға үлкен септігін тигізді. 
Алайда халық санағының нәтижелігі оның 
қалай жүзеге асуымен тікелей байланысты 
екенін ұмытпау керек. Сапалы жүргізілген 
санақ сапалы мәліметтер беріп, болашақта 
экономикалық, әлеуметтік тұрғыда тура 
болжам жасауға септігін тигізеді.

Алдыңғы санақ барысында бірқатар 
кемшіліктер болды. Fуелі жемқорлыққа 
жол берілді. Нәтижесінде кейбір әлеуметтік 
құрылымдарға қатысты әркелкі мәліметтер 
кезігіп жатады. Мысалы, 2017 жылы 
Парламент отырысында 	зін 	зі еңбек-
пен қамтушылардың саны 2,7 млн адамға 
жеткені және олардың барлығының салық 
т	лемейтіндігін айтылған болатын. Ал 
статистика агенттігінің 2017 жылғы 3-тоқ-
санындағы жинағында бұл сан 2 176 144 
деп к	рсетіледі. Оның 1 900 735-і еңбекті 
белсенді атқарса, 275 409-ы керісінше пассив 
қатысушылар. 

Расул РЫСМАМБЕТОВ, саясаттанушы: 
Біздің барлық дерегіміз 2009 жылғы санақ 
пен динамикаға, зерттеулерге негізделген. 
Сондықтан мұндай ұлттық санақтар 
әлеуметтік және ішкі саяси бастамалары 
дұрыс арналар арқылы дами алатын қоғамда 
	мір сүретінімізді түсіну үшін қажет. Егер 
санақ дұрыс жүргізілсе, онда мемлекет 
әлеуетті еңбектің қаншалықты к	п екендігін, 
адам капиталын қалай дамыту керектігін 
жақсы білетін болады.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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2019 жыл« Н А Р К Е С К Е Н »  К Л У Б Ы
әлеуметтанушы керек десе, ал ЖОО-ға соған 
байланысты квота беріліп, сол мамандарды 
ғана дайындау керек. Сонда артық жұмыс 
күші болмайды. Мысалы, 20 экономист 
бітірсе, бес жылдан кейін олардың қайда ба-
ратыны белгілі болуы керек. Бұл экономика 
үшін де, мәдениет үшін де, демографиялық 
	сім үшін демаңызды. Мысалы, қала халқын 
да, ауыл халқында біз болашақта болжай ала-
мыз. Жастардың болашақта қаншасы ауыл-
да қалады, қаншасы қалада тұрмақ ниетте, 
кім қай салаға кеткісі келеді деген сауалдар 
арқылы да қаншама дерек жинауға болады. 
Бұның барлығы әлеуметтік мәселелерді рет-
теу үшін қажет. 

Сонымен қатар қазір жаңа туып жатқан 
сәбилердің саны мен зейнет жасына жеткен 
адамдардың санын есептеп, сәбилердің үш 
жылдан кейінгі балабақшасын, 6 жастан 
кейінгі мектебін, зейнеткерлердің әлеуметтік 
қорғалуын есептеуге мүмкіндік туады. Одан 
кейінгі мәселе, біз санақ арқылы еңбекке 
жарамсыз адамдарды айқындауымыз ке-
рек. Олардың жасына, жынысына қарап 
біз әлеуметтік саясатты құрғанымыз ж	н. 
Мәселен, зағип балалардың санын анықтау 
арқылы олардың келешекте оқуына, от-
басын құруына, еркін жүруіне жағдай жа-
сайтындай қаржы б	лінуі қажет. Осының 
бәрін халық санағы арқылы есептеп, реттеп 
отыратын болсақ, әлеуметтік мәселелер 
тым тереңдеп кетпес еді. Экономикалық 
тұрғыдан алсақ, бірінші сыныпқа қанша қыз 
бала барады, қанша ұл бала барады. Яғни біз 
оларға қажетті құралдарды, формаларды, тек 
сол сандық тұрғыдан ғана шешер едік. Яғни 
сандарды с	йлете білу керек.

Менің ойымша, биылғы санақтың 
ерекшелігі технологиялық құралдарды к	п 
қолданатын сияқты. Сол арқылы биылғы 
санақ бұрынғы санаққа қарағанда дәл дерек 
беруі мүмкін деп ойлаймын.

Жандос ИМАНБАЙ: К	птеген мем лекет 
сынды біз де статистикалық мәлімет терді түзу 
үшін қазіргі жаңа, 	зге балама жолдардың 
болуына қарамастан, тұрғындар арасында 
сауалнама арқылы жүргізілетін дәстүрлі жол-
ды, яғни бүкіл халықтық санақты жүргізуді 
ж	н к	реміз. Халық санағы мемлекеттегі 
халықтың нақты санын және құрамы мен 
тұрмыс жағдайын анықтауға к	мек береді. 

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,
Сабина ОЛЖАБИ

К	лемі 622 беттік кітапта қа-
зіргі жаһандану дәуірінің мәдени 
	міріндегі ғаламдық ауқымда жү-
ріп жатқан тілдік, әдеби құбылыс-
тар әлеуметтік, филология лық 
тұрғыдан шолынып, әлемнің тілдік 
бейнесі, түркі тілдерінің, оның 
ішіндегі қазақ тілінің тағдыр-
талайы, жүріп 	ткен жолдары мен 
бүгінгі күнгі жай-күйі, болашағы, 
ортақ рухани құндылықтары 
ғылыми тұрғыдан жан-жақты са-
раланады. Түркі халық та рының 
ортақ әліпбиі, тілі, тер мин дері, 
мәдени, әдеби мұрасы сияқты 
мәселелер кеңінен с	з болады. 

«Құрмет» орденінің  ие гері 

Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» атты мақаласын оқи оты-
рып, Алтай мен Атыраудың ара-
сын, Ертіс пен Есілдің жағасын 
мекендеп, Қаратаудан Ұлытауға 
дейінгі даланы жайлаған, сонау 
замандардағы бабаларымыздың 
батырлығы ұлттық санамызда 
тұратынын терең түсіндім. 

Ұлттың 	ркениеттегі орнын 
анықтау үшін, алдымен, оның ұлы 
дала т	сіндегі жеткен жетістіктерін 
саралау, бағалау қажет екенін 
Елбасымыз аталған мақаласында 
нақты дәйектермен келтірген. 
Мақалада к	рсетілген тарихи де-
ректер мен архивтерден табылған 
құнды құжаттар, ұлттық мұралар 
қазақ елі ұрпақтарына 	з тари-
хын терең тануға жаңа серпін, 

ҚР Гуманитарлық  ғы лымдар 
а к а д е м и я  с ы н ы ң  ж ә н е 
Халықаралық Айтматов ака-
демиясының академигі, Қазақ стан 
Жазушылар және  Журналистер 
одағының мүшесі, С.Демирел 
атындағы университет ректорының 
кеңесшісі, филология ғылымының 
докторы,  профессор Дандай 
Ысқақұлының бүгінгі күнге дейін 
25 кітабы, 700-ден астам мақаласы 
жарық к	рді.

Н.ЖАНД>УЛЕТҰЛЫ

жаңа жігер берді. Fлем елдерінде 
	здерінің ежелгі тарихына деген 
к	зқарастар қалыптасқан. Fлемнің 
тарихы шағын мемлекеттің немесе 
ұлттың тарихымен 	лшенбейді. 
Тарих дүниенің, жердің тарихымен 
тығыз байланысты дүние. «Ұлы 
дала ның жеті қыры» мақаласы 
жас ұр пақтың рухани санасына 
әсер ететін маңызды тарихи құжат 
болып қалатыны с	зсіз! 

А.Жұбанов атындағы дарынды 
балаларға арналған республикалық 
мамандандырылған музыкалық 
мектеп интернатының ұжымы 
Елбасының аталған мақаласын 
талдап-талқы лап, толықтай қолдау 
білдірді.

Ақлима ҚАЗАҚБАЕВА,
биология пәнінің мұғалімі

Жандос ИМАНБАЙАйсұлу МОЛДАБЕКРасул РЫСМАМБЕТОВМансия САДЫРОВА

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Шетелде 
жарық көрді

Санадағы серпіліс

БӘРЕКЕЛДІ!

Бір шындықты мойындауымыз керек – 
мемлекет экономиканы дамыту жолдарын 
іздестіруде біраз нәрсе жоғалтты. Санкция-
лар соғысы, Еуразиялық одақтың түсініксіз 
тағдыры, шекараны бойлай 	сіп келе жатқан 
Қытайдың тым белсенділігі сынды күрделі 
оқиғалар орын алды. Сарапшылардың 
айтуын ша, 5-10 жылдан бері болған 	зге-
рістерді назарға алмай, қазақ халқының 
мәдени кодексін түсінбей, демографиялық 
саладағы жағдайды білмей тиісті орындар 
бірқатар асығыс шешімдер қабылдады. 
Сондықтан экономика, мәдениет және 
білім саласында ары қарай қадам жасау үшін 
санақтың дұрыс жүргізілуі маңызды. 

Айжамал ҚҰДАЙБЕРГЕНОВА: Санақ – 
халықтың бір күндік фотосы. Статистикалық 
мәліметтерді нақты бермейді. Мұның бәрі 
мемлекеттік қауіпсіздік, экономикалық 
даму немесе халықтың жай-күйі үшін 
қажет. Қазақстандағы санақтар халықтың 
құрамының, мемлекеттің экономикасы, 
тарихи оқиғалардың халықтың санына әсер 
еткені жайлы деректер береді. Сонымен 
қатар, ең бастысы, салық жинау үшін керек.

Біз «1937 жылғы санақ нәтижесі бұрма-
ланды» деп отырмыз ғой, 2009 жылғы 
санақ нәтижесі туралы да осыны айтуға 
болады. Санақ нәтижелерінің күмән туды-
руына себеп болған бірінші мәселе – жем-
қорлық. Екінші мәселе – санақтың дұрыс 
жүргізілмегені.  Мысалы, мен мекен-
жайым ды 	згерттім, екінші мекен-жайға 
санақшылар келмеді. Мен 	зім туралы 
мәліметтерді санақшыларды қуып жүріп 
бердім. Ал мүлдем келмеген отбасылар к	п 
болған. Тағы да бір айта кететін жағдай, санақ 
қорытындысын шығарған комиссия анке-
таларды жинақтау, мәліметтерді жүйелеу 
кезінде оларды жинақтап жібере салып 
отырған. Бұны маған комиссия мүшелерінің 

ұлттық құрамы, тілі, азаматтығы, діни сенімі, 
осының барлығын анықтауға бізге санақ 
мүмкіндік береді. 

Екінші 	лшем – неке жағдайы. Бізде 
ажырасу деңгейі қандай, некеге тұру жасы 
қаншада, ажырасу жасы қаншада, яғни неке 
жағдайын, қыр-сырын осы санақ анықтап 
береді. Үшіншісі – білім деңгейі. Халықтың 
білім деңгейі қаншалықты к	терілді, қалай 
	тті, жоғары, ортаңғы және  бастауыш 
біліммен қамтамасыз етілген халық саны 
қанша, осыны анықтауға мүмкіндік береді. 
Т	ртінші жағдай – к	ші-қон. Еліміздегі 
халықтың ішкі-сыртқы миграция қанша, 
саны қанша, айырмашылық қанша? Яғни 
халық қайда к	шіп жатыр деген сияқты 
сұрақтарға жауап береді. Одан кейін санақтың 
тағы бір маңыздылығы   халықтың әлеуметтік 
белсенділігін анықтауға к	мектеседі. 
Яғни бізде жұмысқа қабілетті, белсенді 
халықтың к	лемін анықтау маңызды. Бұл 
екінші жағынан экономикалық потенциал, 
халықтың, мемлекетіміздің экономикалық 
саясатын жүргізуге қажетті күш. Одан 
б	лек, халықтың табысы, кіріс к	здері, 
шаруашылықтар саны, отбасы саны, 
үйлердің саны, т.б. Мысалы әрбір отбасында 
орташа қанша бала бар, әрбір отбасының 
кірісі қанша? Міне, халық санағы осындай 
сұрақтардың жауабын береді. >ткенде әрбір 
отбасының орташа табысы 500 мың теңге де-
ген мәлімдеме қаншама дау-дамай тудырды. 
Келесі санақта осы мәселелер анықталады 
деп ойлаймын. Сосын баспана жағдайы. Са-
нақ халық тұратын жерлер, ауылды жер мен 
қалалы жерлерде тұратын үйлердің жағ дайы 
қандай деген сұрақтарға да жауап береді. 

Біз атап 	ткен параметрлер бойынша 
сауалдарға жауап ала алсақ, ол әлеуметтік 
саясаттың басым бағыттарын анықтауға 
мүмкіндік береді. Яғни келесі онжылдықта 

компьютерлік сауаттылық: компьютерде 
жаза алатын, оқи алатын халықтың саны 
33% болған, санақта бұл 60-тан асады деп 
ойлаймын. Бұдан б	лек, тек қана компью-
тер емес, мобильді қосымшаларды пайда-
лану, сайттарды пайдалану, мобильді және 
ақпараттық технологияларды пайдалану 
деген тағы да 2-3 	лшем қосылады. Бұл – 
әлемдік  тенденция. 

Сосын экономикалық-әлеуметтік 
белсенді халықтың да саны 	седі. Себебі – 
алдында 6,5 млн болса, қазір 7,5 млн-нан 
асады. Енді бұл халық санының 	суімен 
тікелей байланысты. Соңғы онжылдықта 
демографиялық 	сімде әйелдердің репро-
дуктивтік жасы, яғни тууға қабілетті 
әйелдердің саны да артқан деп ойлаймын.

Мансия САДЫРОВА, әлеуметтанушы: 
Санақ тек біздің елімізде ғана емес, 
дүниежүзінде міндетті түрде 	ткізілуге тиісті 
шара. Себебі санақ – 10 жылдағы даму 
деңгейін, кері кеткенін, сандық тұрғыдан 
к	п мәселелерді айқындап алуға мүмкіндік 
береді. Сол арқылы қоғамда халықтың 	суі, 
тұрмыс жағдайы, экономика қалай, тағы да 
қандай жаңа 	згерістер бар, соның бәрі осы 
санақ арқылы анықталады. Ал санақтың 
жүргізілу әдістемесі қалай, к	п мәселе дұрыс 
жүргізілді ме деген мәселе туындайды. 
Қазіргі кезеңде санақ жүргізгенде цифрлық 
ақпаратты к	бірек пайдалану керек сияқты. 
Сонда к	бірек мәлімет аламыз. Мысалы, 
бұрынғы кезеңде үй аралап жүріп мәлімет 
жинады. Ол да керек шығар, бірақ ресми 
мекемеде жұмыс істейтіндер бар, ЖОО-да 
оқитындар бар, емханада тіркелгендер бар 
дегендей статистикада күн сайын ақпарат 
түсіп тұрады. Табиғи 	сім туралы ресми де-
рек перзентханалардан алынады, адамның 
қайтыс болғаны туралы да ресми ақпарат 
алуға болады. Қазіргі кездегі түйткілдердің 

САЛМАҒЫ
ЗІЛБАТПАН...

	здері айтты. Бұл не деген с	з? Мәліметтер 
дұрыс жи нақталмады. Сол себепті де санақ 
қоры тындысы туралы дау-дамай к	п бол-
ды. Бірақ арнайы зерттеулер жасалып, 
2009 жылғы санақта қандай ауытқушылық 
болғаны анықталмады. Санақ қоғамның 
әлеумет тік, тарихи және экономикалық бет-
бейнесін к	рсетеді.

>зімбай ҒАЛИ: 2009 жылғы санақтың бір 
жаңалығы қазақтың 60%-ының қалаға келуі. 
Қазақтың алтын бесігі ауылда емес, қалада. 
Сондықтан біз қалалық ұлтқа айналдық. 
Ұлттық санақтың қалалық сипаты және жаңа 
таптар пайда болды. Буржуазиялық таптар 
пайда болды. Ұлт құрамы 	згерді. Яғни біз 
	лкелік миграцияның, ішкі к	ші-қонның 
қарқынды жүргізілгенін к	ріп отырмыз. 

Тағы бір қызық мәселе, санақта жаңа 
з а м а н н ы ң  н а р ы қ т ы қ  к о н ъ ю н к т у р а -
сы анықталып жатыр. Қазір қазақтілді 
мамандарға, сондай-ақ ағылшынтілді 
мамандарға сұраныс к	бірек артып келеді. 
Бұрын менеджер керек болса,  қаз ір 
техникалық мамандарға сұраныс артуда. 

БИЫЛҒЫ САНАҚТАН 
НЕ КҮТЕМІЗ?

Айсұлу МОЛДАБЕК, әлеуметтанушы:  
Үшін ші халық санағы – ел дамуының келесі 
онжылдықтағы бет-бейнесін бағалайтын, 
ашып к	рсететін бір 	лшемі. Яғни 2019 
жылғы жаңа замандағы жаңа Қазақстанның 
жаңа бейнесін анықтайды. Мысалы, та-
рихи 	лшеммен қарайтын болсақ, тарих 
үшін 10 жыл деген түк емес. Ал әлеуметтік-
экономикалық 	лшеммен қарайтын болсақ, 
10 жыл деген белгілі бір елдегі болып жатқан 
	згерістерді нақты бағалауға, бағамдауға 
мүмкіндік беретін кезең. Сондықтан келесі 
онжылдықта осы 2019 жылғы санақтың 
маңызы жоғары болмақ. 

Енді қоғамдағы барлық 	згерістерді 
бір санақпен 	лшеуге болмас. Алайда жал-
пы қоғамдағы 	згерістердің белгілі бір 
	лшемдерін анықтауға мүмкіндік береді. Ол 
қандай 	лшемдер? Ең алдымен, халықтың 
демографиялық ахуалы. Адамның жасы, 
жынысы жағынан, орналасу тығыздығы, 

біз әлеуметтік саясатта неге к	ңіл б	луіміз 
керек деген сұраққа жауап табамыз. Мы-
салы, неке жағдайын алып қарайық. 
Алдыңғы 10 жылмен салыстырғанда, осы 
онжылдықтағы ажырасу деңгейі қандай? 
Оның себеп-салдарлары не? Егер ажырасу 
деңгейі бұрынғыдан артық болса, отбасылық 
саясаттың Қазақстанда дұрыс еместігін 
к	рсетеді. Сонымен қатар миграция пайы-
зы. Яғни к	шіп келушілер мен кетушілердің 
арасындағы айырмашылық үлкен болатын 
болса, бұл біздің миграциялық саясаттың 
кемшілігі. Бұл халықтың 	сімі тек қана 
табиғи 	сім, туудан болып жатқандығын 
к	рсетеді, ал сыртқа к	шіп кетіп жатқан 
халықтың к	птігі біздің демографиялық 
саясаттағы «минусымыз» болмақ.  Содан 
кейін экономикалық белсенділік. Бұл 
жұмыспен қамту саясатының тиімділігі. 
Мысалы, қазір бізде «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы бар. Мысалы, адамдарды 
қайта оқыту, жастар практикасы деген жаса-
лынып жатыр. Алайда соның барлығының 
тиімділігі осы экономикалық белсенді 
халықтың құрамын анықтауға мүмкіндік 
береді. Елбасы халықтың еңбекке қамтылуы 
мен 	зін-	зі жұмыспен қамтитындардың 
құрамын анықтайық деген болатын. Қазір 
к	шеде пісте сататынды да, үйінде екі 
 сауын сиыры барды да 	зін-	зі жұмыспен 
қамтушыға жатқызып қойған. Бұл санақ 
олардың ай сайынғы тұрақты кірісін де 
нақтылайды деп ойлаймын. Сонымен қатар 
соңғы Жолдауда айтылғандай, бізде 	мір 
сапасын, халықтың 	мір сүру жағдайын 
	лшеуде жаңа бір 	лшемдер қажет. Бүгінде 
халықтың 	мір сүру ұзақтығында алға 
басушылық бар. Халықтың 	мір сүру сапасы 
оның тұратын жері ме, жалақысы ма немесе 
тұратын жеріндегі жағдайы, экологиялық 
жағдайы, ішкі-сыртқы жағдайлар деген 
сияқты халықтың 	мір сапасын 	лшеудің 
жаңа әдістері қолданылады деп ойлаймын. 

Келесі мәселе – ақпараттандыру. Осы 
соңғы 10 жылда әлем бойынша ақпараттық 
технологиялардың даму тенденциясы 
байқалады. Соның нәтижесі де бұл санақтан 
к	рінеді. Яғни халықтың компьютерлік 
және ақпараттық сауаттылығы 	седі. Себебі 
2009 жылғы санақта бір ғана 	лшем болған 

бірі – бізде есептен тыс қалып жатқан 
адамдар бар. Соларды қалай есептеу керек, 
меніңше, осыны ойланған ж	н. Бізде жұмыс 
істеп жүрген, жасырын келген, тіркелмеген 
миграция 	те к	п. Мысалы, Алматының 
	зінде қанша адам тұрып, қанша адам жұмыс 
істейтіні туралы нақты мәлімет жоқ. Себебі 
күнде Алматының айналасындағы кіші 
қалалардан, аудандардан жұмысқа келіп-
кететін адамдардың санын білу мүмкін 
емес. Сонда Алматыда ресми қанша тұрғын 
тұрады, ал қанша адам келіп-кетіп жұмыс 
істейді? Базар жағалап жүрген, тіркеусіз 
тұрғындар қаншама? Сосын тіпті жұмыссыз, 
еш жерде тіркелмеген, мысалы мектептен 
кейін оқымай жүргендер қалай есептеледі, 
мені осы мәселе толғандырады. 

Санақ тек қана статистика үшін ғана емес, 
сонымен қатар қазіргі және болашақтағы 
үдерістерді болжау үшін де қажет.  Мысалы, 
қаз ірг і  кезеңде  биылғы жылы туған 
балалардың санын біз кейін 20 жылдан 
кейінгімен есептесек, жастардың саны 
қанша болатынын болжап шығара аламыз. 
25-30 жылдан кейінгі нәтиже қанша ер адам, 
қанша әйел адам екенін есептей аламыз. 
 Сосын бұл жерде жұмыс күші деген мәселе 
бар. Мысалы, қазір мектеп бітірушілер 
мұншама деген дерек алсақ, олар 5 жылдан 
кейін еңбек нарығына қосылады, олардың 
қай оқу орындарына, қайда кеткендерін білу 
арқылы, біз болашақта еңбек нарығында 
оларды жұмыспен қамтамасыз ету мәселесін 
де шеше аламыз. Ол мәселе, қазір бізде 
жүйелі орындалып тұрған жоқ. Бірақ негізі 
ұсыныс-сұраныс деген болу керек. Мысалы, 
экономика институттары ЖОО-ға сұраныс 
беру керек, бізге мұншама инженер, мұншама 

Халық санағынан жиналған мәліметтер 
еңбек және мүлік нарығын жоспарлауда, 
бюджет бекіту кезінде, транспорт, әлеуметтік 
қамсыздандыру, денсаулық сақтау, білім 
беру, этносаралық қатынастар және дін 
мәселесі салаларында маңызы жоғары. 
Қысқасы, халық санағы – тек статистикалық 
нәтиже емес, сонымен қатар экономикалық 
және әлеуметтік болжам жасауда маңызды 
құрал. Сонымен қатар бүгінгі таңда халық 
санағын 	ткізудің экономикалық аспектісі 
әлдеқайда кең. Жинақталған мәлімет-
тердің бюджетті бекітуде маңызы жоғары. 
 Мемлекет 	ңірлерге бюджетті трансферттер 
б	луі, муниципиалды ұйым дарға қаржылай 
к	мек к	рсетуі тиіс. Қара жатты рационалды 
тұрғыда б	луді нақты мәліметтерсіз іске асы-
ру мүмкін емес. 

Инвестициялық саясат та мемлекет 
тұрғындары жайлы нақты мәліметтермен 
тікелей байланысты. Бұл ақпараттар 
инвесторларға халықаралық стандарттарға 
сәйкес 	ңірдегі негізгі еңбек ресурстары 
мен тұтыну нарығы жайлы мәліметтер 
береді. >з кезегінде инвестиция тарту біздің 
мемлекет үшін 	те маңызды және сыртқы 
саясаттағы айқын басымдықтардың бірі. 
Халық санағының нәтижелері жалпы орта 
білімді дамыту жолында болжам жасауға 
к	мек береді. Санақ нәтижесінде 	ңірлерде 
қаншалықты білім мекемелеріне, ұстаздарға, 
балабақшаларға және т.б. атрибуттарға деген 
қажеттілік деңгейі анықталады. Осы сын-
ды халық санағының нәтижесі әлеуметтік 
саланың 	зге де атрибуттарының, денсаулық 
сақтау жастар саясатында, отбасы институ-
тында, миграциялық процестерді реттеуде 
маңызы зор.

«Ақиқат» журналының бас ре-
дакторы Аманхан Fлім, «Мысль» 
журналының бас редак торы 
Аяған Сандыбай, «Ана тілі» газе-
тінің бас редакторы Жанарбек 
Fшімжан, «Теңге монитор» газеті 
бас редакторының орынбаса-
ры Амангелді Шопан, «Уйғур 
авази» газетінің бас редакто-
ры Ершат Асматов және ұжым 
мүшелерін аталған институттың 
б а с ш ы с ы ,  ғ ы л ы м   д о к т о р ы 
В а к у р  С ү м е р  қ а р с ы  а л ы п , 
институттың жай-күйімен та-
ныстырды. «ERI TV» қоғамдық 
телеарнасы, 5 мың кітап қоры 
бар  институт кітапханасындағы 
сирек кездесетін кітаптар қызы-
ғушылық туғызды. 

2014 жылдан бастап зерт-
теу жұмыстарымен айналыса-
тын институт жас ғалымдармен 
қамтылған. Алды сегіз, кемі үш 
тіл білетін ғалымдар тобы бір-
неше зерттеу тобына б	лінген. 

Еуразия ғылыми-зерттеу инсти-
тутының директоры  Вакур Сүмер 
институтта қызмет атқаратын 
ғылыми қызмет кер лерді жеке та-
ныстырып, олардың 	з салаларын-
да атқарып жатқан жұмыстары мен 
жетістіктерін атап 	тті. «Институт 
ғалымдары мен сарапшыларының 
жан-жақты зерттеуі мен терең са-
раптама мақалалары т	рт тілде 
жарық к	ретін «Азия-Еуропа» 
журналында жарияланады. Кең 
ауқымда жасалып жатқан шару-
аларымызды к	пшілікке жеткізу 

үшін сіздермен жұмыс жасауға 
ниетті екенімізді жеткізгім ке-
леді» дей келе, басшы институт 
қабырғасында 	тетін апталық, 
айлық іс-шаралар кестесі ж	нінде 
де хабардар етіп, қойылған сауал-
дарға тыңғылықты жауап берді. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы 
Н.Назарбаев тың «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласын инсти-
тут мамандары жедел түрік тіліне 
аударып, қазақша-түрікше екі 
тілде жариялап, дер кезінде түрік 
жұртына жеткізуге атсалысқан. 

«Біз баспас	зге к	ңіл б	леміз, 
кез келген уақытта бірлесе жұмыс 
істеуге дайынбыз. Түркиядағы 
баспас	збен де тығыз қарым-
қатынасымыз бар. Сіздер мен 
Түркия баспас	зі  арасында 
дәнекер болуға әзірміз» деді кез-
десу соңында институт басшысы. 

Бұл к	ңілге шуақ құйған 
кездесу болды. Екі жақ та ал-
дағы уақытта тығыз қарым-
қатынаста жұмыс істеуге уағ-
даласты.  Институт ғалымдары 
қажет болған жағдайда «Қазақ 
газеттері» ЖШС 	тініші мен 
қызығушылығына орай зерттеу 
жұмысын бірлесе жүргізуге ниетті 
екенін байқатты. 

Еуразия ғылыми-зерттеу 
институты Қожа Ахмет Ясауи 
атындағы халықаралық қазақ-
түрік университетінің филиалы 
екенін еске салғымыз келеді. 

Б.МҰРАТҚЫЗЫ

ІСКЕРЛІК БАЙЛАНЫС

ЖҮЗДЕСУ
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Қалжанның қалыс қалғаны қалай...

ҰЛТТЫҚ БОЛМЫС ҰҒЫМДАРЫ

БАҒДАР -

 2019 жылы жұмысын бастаған «Алма-
ты – адалдық алаңы» жобалық офисінің 
мақсаты – мемлекеттік қызмет беру 
бағытында сыбайлас жемқорлықты азай-
ту, халықтың мемлекеттік билік органда-
рына деген сенімін арттыру. 

Бүгінде елімізде сыбайлас жемқорлық 
фактілерін болдырмау және қызмет алу-
шы лардың қызметкерлермен әрекет-
тесу к	рсеткішін т	мендету мақсатында 
цифрландыру мүмкіндіктері белсенді 
қолданылуда. «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы 
 Алматы қаласы бойынша филиалының 
директоры Ғалым Қарқынбаевтың 
 айтуынша, корпорацияның цифрлан-
дыру жобалары ашықтықты қамтамасыз 
ету, сыбайлас жемқорлыққа әкеп соғатын 
факторларды болдырмау, экономикалық 
қайтарым және қызмет к	рсету сапасын 
арттыруға негізделген. 

– Біз азаматтардың электрондық 
қыз мет терді пайдалану деңгейін артты-
ру мақ сатында 60/40 жаңа қағидатына 
сәйкес, фронт-офистерде кең ауқымды 
трансформациялауды жүргізіп жатыр-
мыз. Яғни фронт-офистегі жұмыс айма-
ғының 60% азаматтардың қызметтерді 	з 
бетінше алу секторына арнап отырмыз. 
Осылайша, біз қызмет алушылардың 
анықтамалар мен басқа да керекті 
құжаттарды 	здігінен алуын қамтамасыз 
етпекпіз, – дейді Ғалым Абиболлаұлы. 

Алматы қаласында 15 фронт-офис 
жұмыс істейді, оның 5-еуі мамандан-
дырылған ХҚО. Ондағы цифрлық алаң-
да 	зіне-	зі қызмет к	рсету секторлары 
орналасқан. >ткен жылы мұнда 1,588 
мил лион астам азаматқа мемлекеттік 
қызметтерді 	з бетінше алу тәртібі үй-

ретілді. Бұл жұмыс алдағы уақытта да 
жалғасын табады. 

Алматы қаласында алғашқы    №1 

ма   ман дандырылған ХҚО-сы 2013 
жылдың басында ашылды. Алты жыл 
ішінде мамандандырылған ХҚО-
ның жұмысы 5 есе артты, бекітілген 
	ткізу қабілеті күніне 500 адам бол-
са, ең жоғарғы кезеңде 2500 адамға 
дейін жетті. Қала шекараларының 
кеңеюіне байланысты тұрғындар саны 
1,5 есе артты және жүктеменің одан әрі 
ұлғаюы болжануда.

 Б а р л ы қ  м а м а н д а н д ы р ы л ғ а н 
ХҚКО-ларда бейнебақылау камера-
лары орнатылған және мемлекеттік 
қызмет к	рсету сапасын мониторингілеу 
үшін ахуалдық орталыққа қосылған. 
Арнайы ХҚО-да ғимаратқа кірер кезде 
және «анықтама» аймағында сыбайлас 
жемқорлық к	ріністерінің жолын кесу 
мақсатында жүгіртпе жолдар, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы баннерлер, 
сондай-ақ 	зінің заңсыз қызметтерін 
ұсынатын делдалдар тарапынан бола-
тын алаяқтықтан қызмет алушыларды 
сақтандыру үшін б	лімнің кіре берісінде 
орнатылған радиохабарлағыш арқылы 
дауыстық хабарлама беріледі.

Сонымен қатар сыбайлас жемқор-
лық к	ріністерін болдырмау және 
Мемлекеттік қызметтерді ұсыну процесін 
жетілдіру мақсатында қазіргі уақытта 
«электрондық үкімет» порталында 
К	лік құралдарын тіркеу және жүргізуші 
куәліктерін ауыстыру бойынша онлайн 
сервистер жұмыс істейді, онда аталған 
қызметтерді ұсыну мерзімі 60 минутқа 
дейін қысқартылған. 

2018 жылы Алматы қаласының 
мамандандырылған ХҚКО-ларында 600 
мыңнан астам қызмет к	рсетілді; 122 331 
жүргізуші куәлігі берілді, 557 827 к	лік 
құралы қайта тіркелді.

Нұрлан ҚҰМАР

«АЛМАТЫ – 
АДАЛДЫҚ АЛАҢЫ» 

халық ауыз әдебиеті; әдеби шығармалар; 
с 	 з д і к т е р ;  э н ц и к л о п е д и я л а р  ж ә н е 
библиографиялық к	рсеткіштер; діни 
әдебиеттер; баспас	з материалдары түрінде 
топтастырылып, жеке-жеке к	рсетілген. 
Энциклопедияның ғылыми аппараты 	те 
бай. Бұл ретте, мәселен, жаңа басылымның 
1-томында – 1102; 2-томында – 1101 зерт-
теу жұмысы, басқа томдарда да мыңнан 
астам зерттеу еңбектері пайдаланылғанын 
атап 	ткіміз келеді.

Энциклопедиядағы к	ңіл аудара-
тын жайттардың бірі бүгінде ұмыт бола 
бастаған к	не ұғымдар мен атаулар-
ды молынан қамтып, олардың мәнін 
ашып беретіні  деуге болады. Бұны 
энциклопедияның тағы бір қыры деп 
санаймыз. Соның бір дәлелі ретінде 

құрал-жабдық атауларының қамтылуы 
тілдік қазынамыздың сақталуына да 
қосылған үлес деуге болады.

Заман ағымы демекші, қазіргі элек-
тронды БАҚ арқылы алынатын к	птеген 
теріс пиғылды ақпарат тың жастарымыздың 
санасын улап жатқандығы аса қауіпті және 
қорқынышты жайт. Соның бір к	рінісі 
– қазіргі кезде суицид с	зін естіген екі 
адамның бірінің селт етпейтіндей жағдайға 
жетуі. Құлағымыздың үйреніп кеткені 
соншалық, 	зіне-	зі қол салған адам тура-
лы естігенде себебін де сұрамайтын күйге 
жеттік. Шын мәнінде, әлеуметтік, саяси, 
діни, психологиялық қырлары зерттеліп, 
оны барынша азайтуға мемлекеттік 
деңгейде қолға алынуы тиіс.

Қолымыздағы энциклопедияда ұсы-

Мұндай мәліметтер қазіргі қоғам 
мүшелерінің тілдік санасындағы «	лім» 
д еген ұғымның мазмұнын жан-жақты 
байыта түсетіні анық. Яғни мұны к	нек	з 
қ а р и я л а р  б о л м а с а ,  қ а р а п а й ы м  т і л 
ұстанушы біле бермейтін құнды мәлімет 
ретінде тануға негіз бар.

Сондай-ақ 1 томда «ас-тамақ-тағам» 
деп аталатын к	лемді мақалада баршаға 
белгілі қонаққа табақ тартуға қатысты 
ырымдар мен жосын-жоралғылар кеңінен 
қамтылған. Соның ішінде к	пшілік біле 
бермейтін «әйелге малдың құты дары-
сын» деп 	ңеш береді, «қыз балаға жүрек 
береді». Бұл мейірбан болсын дегенді 
білдіреді, құдаласу барысында табақ тартар 
алдында араластыра туралған құйрық-
бауырдың үстіне айран құйылып, құдаларға 
 кезек-кезек асатады (айран – тілектің ақ 
екендігін, ал құйрық-бауыр құдалардың 
ақ пен қарадай біртұтас араласып кетеді 
дегенді білдіреді). «Судан шошынған 
адамға жұлын, шеміршек жегізсе жазыла-
ды», «асқан еттің к	бігі екі рет алынады: 
біріншісі – қанды к	бік, екіншісі – ащы 
к	бік (әйтпесе, жеген ет харам болып, 
ауруға сеп болуы мүмкін)», т.б. мәліметтер 
оқырманның ұлттық танымға қатысты 
білім аясын кеңейтетіні с	зсіз. Мұнда да 
қазақтың бас тағамы – ет асқанда алына-
тын «ақ к	бік» және «қара к	бік» сияқты 
қолданыстар қатары енді «қанды к	бік», 
«ащы к	бік» тіркестерімен толықты деуге 
болады.

Энциклопедия қазақ этнологиясы ның 
қазірге дейін қол жеткен табысын к	р се-
тумен бірге бірінші басылымы (2011-2014 
жылдар) шыққаннан бергі аз уақыт ішінде 
университеттердің студенттері, магис-
трант тары мен  докторанттары, оқытушы-
лары пайдаланатын құнды дерек к	зге 
айналып отыр. Ол туралы Қазақ  станның 
баспас	з беттерінде және ғылыми-
конференция, д	ңгелек үстел сұхбат-
тарында айтылып та жүр. Ал Қазақстан-
дағы мұражай қызметкерлері үшін бұл 
еңбек күнделікті жұмыстарына пайдала-
натын құнды құрал екендігі айтпаса да түсі-
нікті. Қысқасы, бұл энциклопедия – қазақ 
халқының дәстүрлі материалдық мәде-
ниеті мен рухани әлемін ғылыми талдау-
лары арқылы кеңінен ашып к	рсеткен, 
жаңалығы мол, тұрпат-бітімі де ерекше 
құнды еңбек.

Қорыта келгенде, энциклопедияда 
қамтылған материалдар жас зерт теушілерге 
ұсынылатын диссертациялық тақырыптар 
ретінде жүйелі түрде насихатталса, сол 
арқылы күллі жұртшылықтың игілігіне 
айналар еді деген ойдамыз.

Сонымен қатар осыншалықты маңыз-
ды еңбектің к	пшілік үшін де, әсіресе 
қарапайым оқырман үшін де қолжетімді 
болғаны ж	н деп санаймыз.

Қалбике ЕСЕНОВА, 
Абай атындағы ҚазҰПУ-дың 

қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының 
меңгерушісі, ф.ғ.д., профессор 

Энциклопедияда барлығы он мыңнан 
астам этнографиялық категориялар, 
ұғымдар мен атаулар қамтылған. Алайда 
авторлар ұжымының барлық категория-
лар, ұғымдар мен атаулар толық қамтылды 
деп санамайтындығы, сондықтан алдағы 
уақытта қазақтың хан-сұлтандары, би-
батырлары, бақсы-емшілері, күйші-
жыршылары және т.б. ел есінде сақталып 
келе жатқан к	рнекті тұлғаларға байла-
нысты зерттеулер жүргізе беретіндігі ай-
тылады. Бұл – аса құптарлық жайт. Ондай 
зерттеу лер ҚР Президенті Нұрсұлтан 
Fбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру», «Ұлы даланың 
ж е т і  қ ы р ы »  а т т ы  б а ғ д а р л а м а л ы қ 
мақалаларында к	терілген мәселелерді 
бүгінгі күн талабы тұрғысынан зерделей 
түсетін еңбек боларына шүбә жоқ.

Айта кету керек, экспедиция бары-
сында материал жинаушылар қала мен 
ауылдарда ғана емес, олардан шалғайдағы 
жайлауларда (Алматы облысы, Райымбек 
ауданы, Ақдала жайлауы; ҚХР, Барк	л 
қазақ автономиялы ауданы, Ойжайлау 
жайлауы), күзеуде (ҚХР, К	ктоғай ауда-
ны, Белбұлақ күзегі), бекеттерде (Ақмола 
облысы, Бұланды ауданы, Елтай бекеті), 
б	лімшелерде (Жамбыл облысы, Меркі 
ауданы, 2-б	лімше) жұмыс басындағы 
е ң б е к ш і л е р м е н  к е з д е с і п ,  қ а ж е т т і 
деректерді солардың 	з аузынан жазып 
алған. Бұл да энциклопедия материалының 
құндылығын арттыратын тұстардың бірі.

Fдебиет тізімі пайдаланылған еңбек-
тердің сипатына қарай зерттеулер; дерек-
тер; мұрағат материалдары; жарияланған 
тарихи және этнографиялық деректер; 

лымы 200-ден астам жаңа мақалалармен 
толықтырылған.

Оның үстіне әр том сайын ондаған, тіпті 
жүздеген бұрынғы мақалалар жаңа дерек-
термен байытылып, толықтырылып, қайта 
жазылып шыққан. К	птеген мақалалар ре-
дакцияланып, атаулардың анықтамалары 
нақтыланған, жаңадан дерекк	здер 
қосылған, иллюстрациялар енгізілген. 
Соның нәтижесінде бұрынғы басылым-
мен салыстырғанда жаңа басылымның 
әр томына 100-ден астам бет қосылып, 
бес томның к	лемі 400-ден астам бетке 
ұлғайған (бұрынғы басылымның бес томы 
3 784 бет болса, жаңа басылымның бес 
томы 4 208 бет болып шыққан).

Бұның 	зі авторлар ұжымының үнемі 
ізденіс үстінде жүргенін, ғылыми әлеуеті 
жоғары екенін к	рсетеді. Осындай жаңа 
мақалалардың арқасында энци кло-
педияның материалдары деректік жа-
ғынан да, ғылыми танымдық жағынан да 
толығып, байи түскен.

Шы н д ы ғ ы н д а ,  т ұ р м ы с ы н 
толықтай табиғатпен ас-
тастыра білген ата-баба-

ларымыздың білмегені «жер астында» 
болған. Қазақ он сегіз мың ғаламдағы 
күллі жаратылыстың сырын, пайдасы мен 
зиянын терең зерттеп білген және оны 
баға жетпес байлығымыз – ана тілімізде 
қаттаған. Алайда тіліміздегі әр с	здің 
астарында қатталған сол құнды ақпаратты 
зерделеуге, жастарға танытуға, жалпы 
халықтық игілікке айналдыруға келгенде 
кемшін түсіп жатқанымыз рас. Сондықтан 
бабалардан мирас болып қалған ұлттық 
құндылықтар жүйесін қазіргі ұрпақтың 
санасына сіңіру, келер ұрпақтың мақ-
танышына айналдыру – біздің кезек 
күттірмейтін міндетіміз екенін әрбіріміз 
терең түсінуіміз керек. Осымен байла-
нысты ғалымдар тарапынан бірқатар игі 
істердің атқарылып жатқанын және оның 
алғашқы нәтижелерінің жарық к	ріп 
үлгергенін де қуана жеткізгіміз келеді.

2017 жылы «Қазақтың этнография-
л ы қ  к а т е г о р и я л а р ,  ұ ғ ы м д а р  м е н 
атауларының дәстүрлі жүйесі» атты 
бестомдық энциклопедияның екінші ба-
сылымы шықты. Бұл к	птомдық айтулы 
ғылыми еңбек – қазақ халқының дәстүрлі 
мәдениетін сипаттау ғана емес, оны жан-
жақты жүйелеп, саралап, талдау елегінен 
	ткізген жаңа деңгейдегі этнологиялық 
еңбек. Аталмыш энциклопедияның бірінші 
басылымы 2011-2014 жылдары жарық 
к	рген болатын. Алайда бұндай тұңғыш 
к	птомды энциклопедияның бірінші 
басылымында кейбір кемшіліктердің 
болуы с	зсіз еді. Бұл туралы к	рнекті эт-
нолог, энциклопедияның ғылыми редак-
торы Нұрсан Fлімбай: «Энци клопедияның 
екінші басылымындағы мақалалардың 
дені қайта 	ңделді, едәуір б	лігі, әсіресе 
	зекті мәселелерге арналғандары қайта 
жазылды. Ал деректік дәйектілігі шикілеу 
болған біраз мақалаларды 	кінішке орай, 
алып тастауға тура келді. Сонымен бірге 
бұл басылымға тың тақырыптарды игерген 
к	птеген жаңа мақала-зерттеулердің де ен-
гізілгендігін ерекше атап 	ту қажет» дейді.

Fлбетте, білікті мамандардан құралған 
авторлар ұжымынан бұл басылымға енбе-
ген мақалаларды толықтырып, дәйектеп, 
к	пшілік назарына қайта ұсынады деп 
сенеміз. Ал қазір осы 2-басылымның 
	зіндік артықшылықтарына тоқталғымыз 
келеді.

Біздің байқауымызша, тек 1-томның 
	зінде ғана,  мәселен,  «Ай қараңғы 
кешесі»; «Ақ пен қараның арасы»; «Ақ 
пен қызылдың арасы»; «Ақсабанның 
кезі»; «Алты ай жаз», «алты ай қыс»; «Алты 
қаз»; «Алты малта»; «Аңсат»; «Аңшының 
кешіккеніне сүйін»; «Бабтар бабы – 
 Арыстан баб»; «Барат түні»; «Баянбайдың 
малы»; «Берікәлі»; «Бесқонақ амалы»; 
«Б	лтірік майтабанын суға сорғызу» 
тәрізді к	п мақалалар бұрынғы басылымда 
кездеспейді, тыңнан жазылған дүниелер. 
Жалпы, энциклопедияның жаңа басы-

ЖАҢА ДЕҢГЕЙДЕГІ 
этнологиялық еңбек

ҚАРЫНДАСТЫҢ 

-

кілемге байланысты мақаладағы к�л, 
табақ, су тәрізді атаулар мен ұғымдардың 
түсіндірілуін келтірсек те жеткілікті ғой 
деп ойлаймыз. Қазақ кілемшілік 	нерінде 
кілемнің ою-	рнек терілген ортасы к�л не-
месе табақ деп аталады да, оның сыртын 
айналдыра жіңішкелеу түрде бір-біріне 
жалғаса терілген ою-	рнектерді су деп 
атайды. Су 	рнегінің сыртына терілген 
ою-	рнекті қорған  дейді.  Қазақтың 
дәстүрлі дүниетанымында к	л де, табақ 
та молшылық пен мамыражай, тоқ 
тіршіліктің символдары, яғни 	ркендеу 
идеясының жүзеге асуын білдіреді. К�л, 
табақ атауларының қатар қолданыла 
беретіндігіне қарап, оларды бірін-бірі 
толықтырып отыратын символдар ретінде 
қарастыруға болады. Демек, к�л немесе 
табақ - қазақ қауымының жоғарыда 
аталған мамыражай, тоқ тіршілігін 
білдіретін әрі айғақтайтын метафора. К�л 
немесе табақты ата-баба жолын ұстанған 
бақуатты қазақ тіршілігінің метафоралық, 
образдық моделі деуге болады. Осы к�лді 
қоршаған қорған мен су к	шпелілердің 
тіршілік кеңістігінің тұтастығын әрі мыз-
ғымастығын білдірсе керек...

Fрине, заман ағымына сәйкес к	ш-
пелі  тұрмыста тұтынылған қол	нер 
бұйым дарының қолданылу шеңберінің 
та рылғаны рас. Қолдан басылған киіз, те-
кемет, тоқылған кілем атауларымен бүгінгі 
ұрпақ мұражайларда танысып жүргені 
белгілі. >кініштісі – сол материалдық 
мәдениетпен бірге ұлттық мәдени код 
сақталған ақпараттың да ұмытылатындығы. 
Осы тұрғыдан қолымыздағы еңбекте қазақ 
кілемшілік 	неріне қатысты ою-	рнек, 

ныл ған «Арам 	лім» деген түсініктемені 
толығымен беруді ж	н к	рдік. «Арам 
	лім – 	зіне-	зі қол салған (асылып 	лу, 
суға кету, 	зін 	ртеу, у ішу т.б.) немесе 
жалғыз 	зі қараусыз жүріп, атаукересін 
ішпей к	з жұмған, имансуын алмай, денесі 
жуылмай қалып қойған жағдайға қатысты 
қолданылатын ұғым. >з-	зіне қол жұмсаған 
адамның жаназасын шығармай, мұндай 
адамдардың сүйегін аруақ тебіренеді деп 
қорымда б	лек бір жерге жерлеген».

Бұрын-соңды «арам 	лді» деп қолдан 
бауыздалмай, яғни арам қаны ағызылмаған, 
суықтан далада қатып қалған, түрлі ке-
селдерден 	лген малға қатысты айтыла-
тыны мәлім. Ал енді аталмыш мақалада 
берілген мәлімет суицидке бел буған 
адамның 	з 	мірін малдың жанынан артық 
бағаламағандығын к	рсетсе керек. Яғни 
бұл еңбекті оқыған адам қандай да бір 
шешім қабылдамас бұрын оңы мен терісін 
таразылағанда «арам 	лім» деген ұғымның 
қаперінде тұрары анық.

«Арам 	лімге» толығымен қарама-қарсы 
ұғым – «Аңсат 	лім». Энци клопедияның 
1-томының 227 бетінде берілген шағын 
ғана мақалада «	зекті жанға бір 	лім» 
бар екенін мойындаған әрбір саналы 
адамның мұратын айшықтайды: «Аңсат 
	лім – жасы үлкен қария адамдардың 
ауырмай, қиналмай бұл дүниеден жеңіл 
	туі. Байырғы кезде жасы ұлғайып, уақыт 
	ткен сайын қариялар «т	сек тартып жа-
тып қалмасам, міндетімді кісіге қаратпаса 
екен» деп, тәңірден аңсат 	лім тілеген. 
Ел ішінде сондай күйде 	мірден 	ткен 
қарияларды «тілеуі қабыл болды, аңсат 
	ліммен баз кешті» дейді.

й...

>ткен жылдың 7 желтоқсанында Алматы қаласы 
мәслихатының жергілікті мемлекеттік басқару және 
тұрғын үй мәселелері бойынша тұрақты комиссияның 
отырысында шаһардағы бірқатар к	шелер  атауын 
қайта атау ж	нінде мәселе қаралды. Яғни қалалық 
Тілдері  дамыту басқармасының ұсыныстары 
талқыланды. Мәслихат бұл ұсыныстарға келісімін 
береді. Соңында тұрақты комиссияның хаттамасын 
қала әкімдігінің интернет-ресурсында орналастыру 
және БАҚ-тарда жариялау, сондай-ақ тиісті оно-
мастика комиссиялардың қарауына енгізу ж	нінде 
шешім қабылданады.

Мәслихаттың хаттамасы «Алматы ақшамы» газеті-
нің 	ткен жылғы 8 желтоқсандағы санында жарық 
к	реді. К	ше атауына ұсынылған тұлғалар арасында 
с	зіміздің басында келтірген Қалжан Нұрмаханов та 
бар болатын.

Осыны к	ріп Қазына апа мәз болады. Ағасы тіріліп 
келгендей, қуанышы қойнына сыймайды. Газеттен 
к	рген болу керек, к	п адам телефон шалады. Олардың 
дені – ақын-жазушылар.

Биылғы жылы 5 қаңтарда жоғарыда тілге тиек 
етілген жергілікті басылымда Алматы қаласы әкімдігінің 
және қала мәслихатының қаланың к	шелерін қайта атау 
туралы бірлескен қаулысы мен шешімін мемлекеттік 
тіркеу туралы ақпарат жарық к	реді. Осындағы тізімде 
Қ.Нұрмахановтың аты-ж	ні жоқ болып шығады. 
Себебін білмек болып Тіл басқармасына хабарласады. 
Ондағылар «Ономастикалық комиссиялардың шешімі 
солай болған, бұл мәселе тағы да қаралады» дегенді 
айтады.

Ол еңбектерін екі тілде жазған. Сондай-ақ бірнеше 
тіл білген. Араб, парсы, түрік...

Талантты азамат әдебиетке 	ткен ғасырдың елуінші 
жылдарының басында келеді. Мәскеудің «Знамя», 
«Дружба народов» журналдарында мақалалары мен 
рецензиялары жиі шығып тұрады.

Жазушы Дүкенбай Досжан ертеректе жазған бір 
мақаласында Қалжанның орыс тіліне аударылып жатқан 
«Абай жолы» эпопеясының с	збе-с	з тәржімасына бел-
сене араласып, Леонид Соболев аударған тараулардың 
баршасында оның қаламының ізі, жүрек лүпілі, ой, 
сезім тасқыны сақталғанын айтады. Соболевтің 	зі 
«Маған Қалжан жасаған қолма-қол аударма бәрінен 
жақын, бәрінен ұғынықты, 	зінен-	зі к	ркем бояу 
тілеп, жұтынып тұратын салмақты с	йлем тіркестері 
болып келеді» деген екен.

Қалжанның үлкен суреткер Шыңғыс Айтматов пен 
достығы к	пке белгілі. Ол Айтматов шығармаларын 
қазақ тіліне 	те жатық аударды. Бұл ж	нінде кезінде 
Қалжанның жақын досы болған, 	зі де досы секілді 
	мірден жастай кеткен жазушы, сыншы,әдебиет 
зерттеушісі Айқын Нұрқатов былай деп жазған еді: 
«Егер Шыңғыстың бүкіләлемдік әдебиеттің даң ғыл 
жолына іркілмей шығуына ұлы Мұқаң к	п жәрдем, 
ағалық қамқорлық етсе, ал қырғыз жазушысын 
қазақтың қалың оқырман қауымымен тұңғыш 
рет, әрі мол таныстырған, табыстырған Қалжан 
Нұрмаханов».

М.Fуезов, С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, Ғ.Мұстафин 
де қазақ әдеби сынының жаңашыл жас қайраткерінің 
ой-пікірлеріне ризашылық танытқан. Кейініректе 
Мұзафар Fлімбаев: «Туғанына бұрмайтын, қаймана 
жұртқа қасақана қадалмайтын турашылдық туын биік 
ұстап, ақиқатын ашық айту, бедел алдында бебеу қақпау 

– міне Қалжан еңбектеріне тән танымды қасиеттер 
осындай» десе, ал ақын Ғафу Қайырбеков бір жазбасын-
да т	мендегідей пікір білдіреді: «Қалжан Нұрмаханов 
біздің әдебиетімізде нағыз кәсіби сынның қандай 
болатынын үйретіп берген сыншы еді... >зімен бірге 
оқыған Ш.Айтматов, Р.Ғамзатовтармен қатар отырып, 
пікірлескен, қоян-қолтық араласып, оларды 	з ойына 
бас изеткен, алғыр да адал, асқан зеректік танытқан 
қаламгер болды».

Белгілі  әдебиет сыншысы Құлбек Ерг	бек 
Қалжанның шығармашылығы мен 	мірін жан-жақты 
зерттеді. Ол бір с	зінде әдебиетшінің 	мірі ерте 
қиылмағанда, ол болашақта мықты прозашы, мықты 
драматург болуы да мүмкін екендігін тілге тиек етеді. 
>йткені Қалжан пьеса жанрына да қалам тербеген, 
роман да жазғысы келген екен. Алайда к	п мақсатына 
жете алмай, арманда кетті. Ерте жабысқан сырқат 
ақыры дегеніне жеткізді.

Ол әдебиет үшін жаралған жан еді. Аз 	мір сүрсе 
де соңына тұшымды еңбектер қалдырды. Оның ой-
толғамдары, сыни пікірлері бүгінгі күні де 	зектілігін 
жойған жоқ деп зор сеніммен айта аламыз.

Қазақ әдебиетіне елеулі еңбек сіңірген Қалжан 
Нұрмаханов есімі Алматы к	шелерінің біріне берілуге 
әбден лайық. Тиісті орындар кеткен қателіктің орнын 
толтырып, осы мәселені к	п кешіктірмей шешеді деген 
ойдамыз.

...Туған бауырынан ерте к	з жазып қалған Қазына 
апаның бұл жолғы 	кінішін жақсы түсінеміз. Ол 
к	п қарындастың бірі емес, қазақтың Қалжанының 
қарындасы ғой. 

Қарындастың к	з жасы бәрінен ауыр...

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

Fрине, 	кінішті. Қалжан Нұрмаханов қазақтың асыл 
азаматтарының бірі еді ғой. Кейінгі буын терең біле бер-
мес. Сондықтан да әдебиетте 	зіндік із қалдырған дарын 
иесі ж	нінде аз-кем сыр б	лісе кетейік.

Қалжан Сыр бойындағы Қазалы топырағының 
түлегі. М.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік 
универси тетінің филология факультетін бітірген. Кейін 
М.Горький атындағы Fдебиет институтының аспиран-
турасында оқыған.
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садақ асынып, қолына найза ұстанған қарулы сар-
баздар тұрды. Сүзге үшiн осы қорған-қалашықтың 
iшiнен ою-	рнектi етiп дуалы биік әдемi сарай 
салынды. Т	меннен жоғары қарай әсемдеп 
	рiлген баспалдақпен к	терiлуге болатын. Хан 
әр аптаның жұма күндерi намаздан кейiн осын-
да келiп демалатын. >зiмен бiрге Шығыстың 
қымбат киiм-кешектерiн, түрлi тiл үйiрер дәмдi 
тағамдарын ала келетiн едi. Осылай жылжып 	тiп 
жатқан бейбiт заманды казак Ермактың жорығы 
бұзды. Хан әскерлерi жан аямай қарсыласып 
соғысқанымен, оқ-дәрiмен атылатын зеңбiрекке 
және мылтыққа қарсы тұра алмады.

Ол жырда т	мендегідей жырланады:
– От крутых верхов Урала,
К нам от западной границы,
Без призыву, без прошения,
Вдруг пожаловали гости,
И пируют нашей кровью,
По сибирской всей земле…
Хандықтың құлағанын естiп, Сүзге қала-

шықтың барлық қақпаларын жаптырып, 

сақтап қалу үшiн Сүзге сарбаздарының ақырына 
дейiн соғысайық дегенiне де к	нбейдi.

Күңдерiне былай деп айтады:
Вы прислужницы-девицы!
Отпирайте кладовые,
Выносите все наряды,
И царицу наряжайте,
Завтра праздник у меня.
Таңертеңгiлiк осыған дейiн 	зiн қорғаған 

сарбаздары мен 	зiне қызмет еткен адамдардың 
үлкен кемеге тиелiп, Ертiспен т	мен қарай жүзiп 
бара жатқанын есiк алдындағы биiк тұғырдан 
қарап, к	рiп тұрады.

Үстiне алтын және күмiспен әсемделген 
киiмдерiн киiп, қаруын асынып, жылап тұрған 
едi. Қалашықты қорғаушылардың кетуiн асыға 
тосып тұрған орыс казактары қалашыққа лап 
қояды. Бiрақ олар ештеңеге үлгермедi. Қымбат 
байлықтың бәрiн ханым сарбаздарынан берiп 
жiберген болатын. Жау әскерi ханша сарайының 
алдында 	зiне қанжарсалып, қанға боялып 
жатқан Сүзгенi к	редi. Алдарында жатқан кер-
без ханшайымның осыншалықты сұлу әрi 
к	ркемдiгiне олар қайран қалады.

Что ты сделала царица?
Воскрикнул громко атаман,
Кровь рукою зажимая,
Вдруг царица задрожала…
Елiнiң  әр i  	з iн iң  ар-намысын аяққа 

таптатқысы келмеген Сүзге ханым 	зiн осылай 
мерт етедi. Жау әскерi ханымның жүректiлiгiне 
және адалдығына қайран қалып, оны Ертiстiң 
ел к	ретiн биiктеу жерiне апарып қояды. Бос 
қалған қалашықта жау к	п тұрмай, керi қайтып 
кеттi. Тек сонау биiкте, Есiл даласындағы қазақ 
сұлтанының ару қызы, атақты ханның сүйiктiсi, 
қазақтың ұлы ханымы мәңгiге қала бердi.

Бұл дастан басылып шыққан соң арты-
нан «Сүзге» деп аталатын пьеса дүниеге келдi. 
Кейiннен, 1896 жылы осы дастанның желiсiмен 
композитор И.Корнилов «Сүзге» операсын жа-
зыды. Осылай қайталанбас ұлы қыздың 	негесi 
	нерде де жалғасын тапты.

Ал қазақтың танымал жазушысы, халықара-
лық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты 
Шәрбәну Бейсенова бірнеше жыл зерттей жүріп 
Сүзге ханым туралы тарихи-деректі к	ркем 
шығарма жазып, к	лемді кітап етіп шығарды. 
Жалпы, Сүзге ханым 	мірі жазушы апамыздың 
індетіп зерттеп жүрген негізгі тақырыбы десе де 
болады.

Тарихқа зер салсақ, орыстардан бұрын 
бүкiл Сiбiрдi қазақ жерiне айналдырып, ашса 
алақанында, жұмса жұдырығында ұстаған қазақ 
азаматы, Сыр бойындағы қазақ руының мыр-
засы (кете не кердерi немесе басқа рулардан) 
болған. Ерте к	ктемде бұлғын аулауға барып, 
күзде қайтып оралып отырған. Fкелген бұлғын, 
басқа да терiсi қымбат түрлi аңдарды Бұхар, 
Самарқанд, Персия жақтың к	пестерiне сатып, 
орасан пайда тапқан.

К	шiм болса, осындай к	ктемнiң бiрiнде 
Сiбiрге кетiп, кейiн 	зiнiң н	керлерiмен қайтпай 
қалған. Сiбiрде қуатты қазақ хандығын құрып, 
бүкiл суық 	лкенi (Солтүстiк мұхитқа дейiн) 
бағындырып, алғаш игерген, Сiбiрге жол салған. 
Хандық құрамына бiздiң солтүстiк 	лкелерiмiздiң 
бiраз жерлерi де кiрген. Мiне, осы бiр қазақтың 
ұлы ханына және атақты Сүзге  ханымға 
Қызылжардан, Қостанайдан, Павлодардан к	ше, 
даңғыл аттарын берiп, ескерткiштерiн тұрғызса 
артық болмас едi. Толып жатқан темiржол 
бекеттерiнiң және елдiмекендердiң бiрнешеуiн 
осылардың атымен атаса, кiм қарсы болар едi. 
Тәуелсiз елiмiздiң терең тарихы осылай толыға 
түсетiнi күмәнсiз.

Бейсенғазы ҰЛЫҚБЕК,
Қазақстан Журналистер 

одағының мүшесi

қорғанысқа дайындалады. Азық-түлiктiң ұзақ 
уақытқа жететiндей қорын жинаттырады. 
Хандықтың орталығы Iскердi жаулап алған 
Ермак ендi 	зiнiң әскерлерiн 	зге қалалар мен 
бекiнiстердi басып алуға аттандырады. Жау 
әскерi Сүзге-Тураға келiп жеттi. Бұл Ермактың 
қолбасшыларының бiрi – Иван Грозаның 
әскерлерi едi. Қорған- қалашықтың түбiне кел-
ген жау қақпалардың ашылуын, мұндағылардың 
соғыссыз берiлуiн талап етедi. Бiрақ ханшайым 
оларға былай деп қатқыл жауап қатады:

– Гой, неверный воевода,
Прежде солнце потемнеет,
Прежде наш Иртыш великий,
Потечет назад к истоку,
Чем сдадим мы вам ограду!
Бiрнеше апта соғысып, жау әскерi қалашықты 

ала алмайды. Олардың зеңбiрегi де, қорқытқаны 
да, жалған уәде бергенi де iске аспады. Сарбаз-
дар аянбай соғысады. Сүзгенiң 	зi де садақты 
жақсы ататын. Жаудың бiраз адамын 	зi жусатып 
түсiредi. Бiрақ сарбаздары бiртiндеп азайып, 
қарсы тұрар қауқар кеми бердi. 

Ешқайдан к	мек келе қоймады. Хан мен 
Сүзгенiң туған ағасы Мұқаметқұл қазақ аймағы – 
Есiл даласына қарай шегiнiп кеттi. Бұл жаушының 
әкелген хабары едi. Осының бәрiн екшеп, терең 
ойластырған ханым 	зiнiң қарамағындағы адам-
дардың қанын бекерге т	ккiсi келмедi. Ол атаман 
Грозаға адам жiберiп, мынандай шарт қойды.

«Бiз қаланы барлық байлығымен саған 
қалдырайық, тек сен бiздiң адамдарды босат, әрi 
кеме берiп, 	зеннiң арғы бетiне 	туiмiзге жол аш» 
деп хабар айтады.

Жырда кестеленгендей атаман былай деп 
келiсiм бередi:

– …Дам вам волю,
Дам вам судна:
Но пускай царица ваша,
Нам отдаст себя в полон.
Қалашықтағы тiрi қалған адамдарды аман 

басқалары К	шiм ханды қазақ руының азаматы 
деп зерттеп жазған болатын.

Тiптi ұлы ғалымымыз Шоқан Уәлихановтың 
	зi «Кучум был султан киргизский» («қазақ 
сұлтаны» деп оқылады) деп жазған. К	шiм хан 
1510-1520 жылдардың аралығында қазiргi Арал 
теңiзiнiң солтүстiк 	ңiрiнде туған екен. Жас 
жiгiт кезiнде 	зiнiң аз ғана сарбаздарымен Сiбiр 
жаққа ауып, жергiлiктi бытыраңқы тайпалармен 
соғысқа жүрiп әрi бiрiктiрiп, ұйымдастырып, 
	зiнiң хандығын құрады. Жиырма жылдық та-
рихында хандық қатты күшейiп, дамиды. Бүкiл 
Сiбiр байлығы қазақ тайпаларының қолында 
болды. Хан артта қалған Сiбiрге 	ркениет әкелдi, 
бұл жақтың к	шпелi елiн ислам дiнiне бағыттады. 
 Сауран, Бұхар, Үргенiш, Қырым, Персиямен сау-
да қарым-қатынасын орнатты. Ол 	з заманындағы 
	те бай адам болды. Оны сол кезеңдегi «Сiбiр 
Крезi» деп айтуға толық мүмкiндiк бар.

Мiне, осы айбарлы да атақты ханның сүйiктi 
әйелi Сүзге ханым едi. Сүзге – Есiл даласын уы-
сында ұстаған қазақ сұлтанының қызы болатын. 
Хан сарайындағы ақындар мен әншiлер Сүзгенiң 
ақылдылығын, сұлулығын, адамгершiлiгiн, 
батылдығын аса жоғары бағалаған. Тіпті, «Кра-
сотой с которой могла спорить лишь утренняя 
звезда Шолпан» деп әнге қосқан.

«Но на всей земле сибирской,
Нет прекраснее Сузгуна» деп жырланады 

дастанда.
Хан 	зiнiң сүйiктi жас әйелiне Iскердiң 

қасынан ағаштан арнайы қалашық салдырады. 
К	птеген күңдер, құлдарды берiп, н	керлерiне 
қалашықты күзеттiрiп қояды. Бұл қалашықтың 
орны қазiргi Тобыл қаласының қасында үлкен 
т	бе болып осы кезге дейiн к	рiнiп тұр. Оны сол 
жердегi жұртшылық «Сүзге-Тура» деп атайды 
(Сүзгенiң тұрағы дегенi ғой). Айтылуының 	зiнен 
қазақ атауы екенi анық байқалады. Қалашықтың 
айналасы ағаштардан құрастырылып қағылған 
мықты қорған болатын. Fр бұрыштағы мұнарада 

Жалпы осы дастанды жазуға  Ершовты 
Сiбiрдiң тарихын терең бiлетiн, сол 
	лкенiң азаматы Петр Словцов 

итермелейдi. Сонымен қатар ол осы аймақтың 
тұрғындарының аузынан жазылып алынып, 
мұрағаттардың ескi жылнамаларында сақталған 
оқиға дерегiн iздеп тауып, шығармасына пайда-
ланады. Дегенмен, осыларды тарқатып айтпай 
тұрып, сол бiр мезгiлдегi тарихқа шолу жасайық. 
Заманында Сiбiр хандығының аумағы, ба-
тыс Сiбiр мен Солтүстiк Қазақстан аймағын 
алып жатқан, астанасы – Iскер қаласы Тобыл 
	зенiнiң Ертiске құяр жерiне орналасқан. 
Хандықтың негiзгi тұрғындары қазақтың арғын, 
қыпшақ, табын мен жалайыр және тағы басқа 
рулары болды. Бұл рулар хандықты құрған әрi 
ұстап тұрған. Бұлармен қоса азғантай вогул 
мен астяк топтары мекендедi (қазiргi ханты-
мансылардың ата тегi).

Бұл хандықты түрлi жаулармен тынбай күресiп 
жүрiп, 	зi ұйымдастарып, 	зi құрған К	шiм 
хан биледi. Егер тарихи шындыққа жүгiнсек, 
бұл да қазақтың ұлы ханының бiрi емес пе?! 
Т	ңкеріске дейiнгi орыстың тарихшы ғалымдары 
Н.Карамзин, А.Левшин, П.Небольсин және 

-

-

ЖАНАРҒА 
жарық сыйлаған

емделушілер, операция жасаушылардың 
жыл сайын артып отырғаны – бұл қатты 
алаңдаушылық тудыратын үлкен әлеу-
меттік мәселеге айналуда.

Кеңес одағы кезінде науқас Қазақ к	з 
аурулары ғылыми-зерттеу  институтына 
қаралатын, осы мекеменің қызметіне, 
кеңесіне жүгінетін. Қазіргі таңда ем-
хана, жекеменшік клиникаларда к	з 
дәрігері жеткіліксіз. Кей емханада штат 
бар болғанымен, к	з дәрігері жоқ. Бар 
болса тұрақтамайды, себебі жүктемесі к	п 
те, айлығы мардымсыз. Медициналық 
кадрлар даярлап келе жатқан Алматы 
қаласындағы жағдай осындай болса, 
алыс елді мекеннің жағдайы айтпаса да 
түсінікті.

Оның үстіне алдымен талон алып 
учаскелік дәрігердің қабылдауына бара-
сыз да, содан кейін барып к	з дәрігеріне 
қараласыз, науқастың к	птігінен талон 
жоқ, ең кемі жиырма күн күтуіңізге тура 
келеді. Сонда ауру асқынбағанда не бола-
ды? Ірі мегаполистегі жағдай осылай болып 
тұрғанда, алыс 	ңірдегі аудандық-ауылдық 
емханалардың, елді мекендердегі ахуал сын 
к	термейтіні заңдылық.

Ең үлкен кемшілік – к	з ауруларының 

-

жиі кездесетін ауруға айналып отырғанын, 
оның алдын алу оңай болмай тұрғанын 
айтады. Катаракт ұзаққа созылып, алдын 
алып ем қабылдамаса асқынып, дендеп, 
к	здің к	ру қабілетін т	мендетіп, тіпті 
к	рмей қалатын жағдайға тап болып қалуы 
да мүмкін екен. 

К	зге жасалатын операция сырт-
тай жеңіл к	рінгенімен, шеберлікті, 
тәжірибелікті, ізденімпаздықты, батылдық 
пен жүректілікті қажет ететін аса жауапты 
іс. Хирург үшін ота жасау 20 минутқа со-
зылатын болса, науқас үшін бұл тым ұзақ 
жасағандай к	рінеді. Мұндайда науқасқа 
білікті маман к	мекке келеді.

Сондай білімді де білікті маманның бірі 
– Fлия Усманова. Fлия Ғанимұратқызы 
«Орталық клиникалық аурухана» акцио-
нерлік қоғамында 	з әріптестері ара-
сында сыйлы да беделді, науқастар ара-
сында алғысқа б	ленген қарапайым әрі 
тәжірибелі хирург. Науқастарды қабылдау 
мәдениеті жоғары. Ол істейтін офталь-
мология б	лімінде келіп-кетушілер легі 
үнемі толастамайды, дәлізде де, қабылдау 
б	лмесінде де артық-ауыз с	з, орынсыз 
қозғалыс, сабылыс, қарбалас сезілмейді. 
Тәжірибелі хирург отадан кейін адамның 

бағалары бақылаусыз кеткен 	те қымбат 
	німдер де бар. >кініштісі сол – олардың 
ішінде тәуелсіз Қазақстанда жасалған 
бірде-бір дәрі-дәрмек атаулы жоқ, тіпті 
фармацевтикалық 	німдерді отандық 
фармацевтикалық фабрикаларда шығару, 
болмаса бірлесіп шығару бағытында мем-
лекет тарапынан іс-әрекет жасалынбай 
тұрғанына қатты қынжыласың. Елімізде 
фармацевтикалық 	ндіріс  тоқырап 
тұрғанын осыдан-ақ к	руге болады. 

Медициналық оқу орнын бітірген 
студенттер арасынан хирург мамандығын 
к	біне ер жігіттер таңдайды, себебі опе-
рация жасау күрделі, ақыл-ойдың күшін, 
жүйке жүйелерінің жұмысын жұмыл-
дыратын ауыртпалығы ауыр жұмыс, екінің 
бірі шыдай бермейтіні мәлім, ал мұндай 
жұмысқа нәзік жанды жандар шыдай 
бермейді деген түсінік бар. 

Алдымен Fлияның к	з аурулары хи-
рургы болуы – ер азаматтар атқаратын 
жұмысын 	з иығына к	тере білер батыл-
дығы деу керек, осы қыры назар аудартады. 

Батылы жоқ дәрігер 	з-	зіне сенімді 
бола алмайды, кез келген істен жүрексінеді. 
Хирург бойында батылдық қасиет болмаса, 
тәуекелге барып қалай операция жасай 

алмақ? Операция жасап жүрген қазақ 
қыздары – медицина майданының нағыз 
жауынгер дәрігерлері деу керек. Сондай 
батыл да жүректі хирург қазақ қызын атал-
мыш ауруханада кезіктірдік. 

Сарыағаш қаласында дүниеге келген 
Fлия мектепте оқып жүргенде дәрігер болу-
ды 	мірлік мақсаты етті, оқуды бітірісімен 
медициналық оқу орнына түссем де-
ген кеудеде маза бермей алға жетелеп 
тұрған арман жақын жердегі Шымкенттегі, 
Алматыдағы медициналық оқу орнына да 
емес, орталықта жатқан Қарағандыдағы 
медицина институтына жетеледі. Емти-
ханды ойдағыдай тапсырып, конкурстан 
	тіп, Қарағанды медицина институтының 
студенті атану бақытына б	ленді. Бұл 1996 
жыл еді. Одақ тарап, еліміз тәуелсіз ел 
ретінде күрделі, қиын кезеңді бастан кешіп 
жатты. Ол институттың емдеу факультетін 
таңдады, кейін жоғары курста терапевт 
емес, офтальмолог саласына мамандан-
ды. 2003 жылы институтты бітірісімен 
студент кезде 	зі тәжірибеден 	тіп, к	зге 
түскен Қарағандының к	п салалы ау-
руханасында қалдырылды. 2006 жылға 
дейін офтальмолог, стационарда хирург-
офтальмолог болып қызмет істеді. Сол 
жылдары тәжірибе жинады, интернатурада 
оқып жүріп профессор Ю.Шустеровтың 
жетекшілігімен хирургияның қыр-сырын 
тереңірек игерді. Fлияның бойындағы 
қабілетін, ұмтылысын к	ре білген про-
фессор оны операция жасауға баулыды. 
Ұстазынан үйренгені к	п.  «Ұстазы жақ-
сы ның – ұстамы жақсы» демекші, про-
фес сор жетекшісі ретінде 	зі игерген 
тә жі ри белерін үйретуден, түсіндіруден 
ешбір жалықпайтын, ерінбейтін. Хирург 
бол ғысы келген жас мамандар профессор 
Ю.Шустеровтың қамқорлығын ешқашан 
ұмытпайды.

2007 жылы Fлия тұрмыс құрды, 
отбасылық жағдаймен Қарағандыдан 
А л м а т ы  қ а л а с ы н а  а у ы с т ы .  Ұ з а м а й 
Оңтүстік мегаполистегі №12 қалалық 
орталық клиникалық ауруханаға қызметке 
 орналасты. Бұл кезде едәуір тәжірибе 

жинақтап үлгерген жас маман клиника 
ұжымына адал еңбегімен, кісілік мінезімен 
тез сіңісіп кетті. Жаңа орта 	зінің туған 
ұжымына айналды. Үлкен қалада жұмыс 
ауқымы да к	п, еңбек етуге деген құлшыныс 
та зор болатын. №12 қалалық клиникалық 
аурухана Алматыдағы ең үлкен, елдің 
назарындағы емдеу мекемесі болатын, 
республиканың жер-жерінен, түкпір-
түкпірінен де емделуге, операция жасауға 
келіп жататын. Кез келген маман мол 
тәжірибені осы ауруханадан алатын. Түрлі 
семинарлар, конференциялар да жиі 	тіп, 
тәжірибе, ғылыми жаңалықтар ортаға са-
лынатын. Дәрігер алған білімімен шектеліп 
қалмауы тиіс, үйренуден жалықпайды, 
тәжірибеде қолданатын жаңалықтар ой-
	рісіңді де кеңейтіп, тәжірибеңді де байыта 
түседі.

Fлияның 	мірінде 2011 жылы тағы да 
бір 	згеріс болды, ол бұрын «Совминнің» 
ауруханасы аталған, бүгінде «Орталық 
клиникалық аурухана» АҚ ауысты. 
Бұл аурухана кезінде үкімет адамда-
рын, белгілі қайраткерлерді емдейтін 
озық емдеу мекеме ретінде белгілі еді, 
әлем дік стандарттағы медициналық 
жабдықтармен жабдықталған, дәрігер-
лердің жұмыс істеуіне де барынша қолайлы 
жағдай жасалған бірден-бір заманауи 
емдеу мекемесі. Осы мекеменің белді 
офтальмолог-хирургі ретінде Fлия 	з 
әріптестерінің арасында іскерлігімен, 
шеберлігімен жақсы қырынан танылды, 
науқастар бағалайтын хирургке айналды. 

Күніне үш-т	рт, жылына алты жүз-
ден астам науқасқа операция жасап, 
жа на рына жарық сәуле сыйлап, қуа-
ны  шының себепшісі болып келеді. Хирур-
гиялық еңбек 	тілі 15 жыл болған Fлия 
Ғанимұратқызы осы жылдар ішінде 9000-
дай адамға операция жасапты, осыншама 
адамның жанарын қалпына келтіріп, 
сауықтырыпты. Бұл – аз еңбек емес. 
Білікті маман жанарларға жарық сәуле 
сыйлағанын мақтан етеді.

Мұхтар ҚАЗЫБЕК

К	зінің к	ру жағынан қазақ телес-
коптық к	ру қабілетіне ие халық ретінде 
танылған ер түріктің ұрпағы саналды, 
сондықтан тас түнек түнде де жолау-
шы барар бағытынан адаспаған. Ақыл-
ой зеректігі қандай мықты болса, алыс-
жақынды к	ру қабілеті де мықты, дүрбімен 
қарағаннан кем түспейтін.

Отарлық мақсатпен қазақ халқының 
тұрмыс-тіршілігін, әдет-ғұрып, салт-
санасын, дәстүрін, саяси тіршілігін зерт-
теген орыс ғалымдары, саяхатшылары 
«қазақтың алыстан шыққан дыбысқа 
дейін жақсы ажыратып еститінін, нағыз 
саққұлақ екенін, к	здерінің қиядағыны 
қалт жібермей к	ретінін, ат үстінде тұрып 
ш	п арасында жатқан инені де к	ре алаты-
нын» таңдана жазады.  

Ғылыми-техникалық прогресс зама-
нында, әсіресе түрлі-түсті теледидар, 
жаппай компьютерлендіру, ұялы телефон, 
айфондардың 	мір тіршілігіміздің бір 
б	лшегіне айналуы к	зге түсетін салмақты 
бұрынғыдан әлденеше рет арттырып 
жіберді. Жұмыс ауқымы артып, салдары-
нан елімізде к	з аурулары тым к	бейіп 
кетті. Бұрын мектеп оқушылары арасында 
к	зілдірік киетін шәкірт бірен-саран болса, 
қазір тіпті балабақшаға баратын балалар 
арасында к	зіне к	зілдірік киетіндер 
к	бейіп барады. 

К	зінің к	ру қабілеті күрт нашарлап, 

алдын алу, профилактикалық шаралар 
жүргізу ісі бүгінде мүлдем тоқтап қалған 
десе де болады. Аурудың алдын алып шара 
қолданғанға не жетсін, к	з ауруларына 
байланысты ондай шара жасалмай келеді. 
Кез келген емдеу мекемесінде офтальмолог 
дәрігерге қаралушылар қарасы к	п, ұзақ-
сонар кезек. Білікті мамандар к	з аурулары 
ішінде к	зді шел басу, ақ басу, глаукома ең 

	зін күтуін, дәріні пайдалану режимін 
қатаң сақтауын жеке-жеке түсіндіріп, 
жұмыс жүргізеді. 

Операциядан кейінгі дәрі жазып бер-
ген қағазға қарасаңыз, барлығы дерлік 
шетелдік фармацевтиканың медициналық 
тауарлары. Оның ішінде Германия, 
Ұлыбритания, Үндістан, Польша, Швейца-
рия, Румыния сияқты елдерде шығарылған, 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

2017 жылдың сәуір айынан бері бүгінге дейін ре-
спублика к	лемінде жаңғыру бағытында жүзеге асы-
рылып жатқан шаралар аз емес. Осы мақала негізінде 
қаншама тарихи кітаптар шықты, елдің салт-дәстүрі, 
әдет-ғұрпы, жалпы қазақылыққа қатысты дүниелерге 
жан бітті, ұлттық код, ұлттық сана бағытының тамы-
рына қан жүгірді деуге болады. 

Жас	спірім ұл-қыздар, жеткіншектер ата-
бабасының үлгілі істерімен танысты, түп-тегінен, 
асыл қасиеттерден хабардар болды. Еліміздің киелі 
жерлерін танып, пайым-парасаттарын арттырды. 
Сондай-ақ туған жерін қадірлеуді, Отаншылдық 
сезімді қалыптастыра білді. Иә, рухани жаңғыруды же-
леу етіп, жалаң ұран, бос дақпырттан аса алмай қалған 
жайттар да кездескен шығар. Бұлай болуы – заңдылық. 
Ел болған соң, кем-кетіксіз бола ма? Біз кемшілікке 
емес, игілікті істі бағалауды, нәтижелі дүниеге зер салу-
ды басты қағидаға айналдыруымыз керек. Кемшілікті 
тергеннен керемет болып кетпейміз, анығында, 
кереметтерді дәріптеу арқылы биікке шығамыз. 
Мәселен, оқушыға сен жамансың, сен тәртіпсізсің, 
сен бұзықсың дей бергеннен, ол түзелмейді. Керісінше 
құрдымға кете береді. Негізі балаға үміт артқан сайын 
оның жауапкершілігі артады, сенімі күшейеді. Бұл 
педагогикалық ғылымда дәлелденген. 

Елбасымыз Н.Назарбаевтың «Ұлы Даланың жеті 
қыры» еңбегі – «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
мақаласындағы жаңғыру жолдарының механизмі. Ұлы 
Далада билігін жүргізіп, жарты әлемді бағындырған 
империялардың бүгінгі жалғасы Қазақстан екендігіне 
ешбір ел дау туғыза алмайды. Керек десеңіз 	ркениет 
бастауы, қайнар бұлағы – осы Ұлы Дала екендігін 
мемлекет басшысы атап 	тті. Ең алғаш жылқыны 
қолға үйретіп, тері илеп, қайыс жасау, темір қорытып, 
ат әбзелдерін, үзеңгіні ойлап табу – ақылды, білімді 
қажет етеді. Демек, табиғатпен біте қайнасқан, т	рт 
түлікті тұрмыс-тіршілігіне пайдаланып, ғұмыр кеш-
кен түп-тегіміз бүгіндері ғылыми жетістіктер арқылы 
жеткен жаңалықтарды сонау ықылым заманда-ақ 
ашып қойғанына қалай таңғалмассың! Fрине, адамзат 
тарихында мемлекеттердің шарықтау шегі, құлдырау 
кезі болады. Бұл заңдылықты біздің ата-бабаларымыз 
да бастан кешкен. Fріге бармай-ақ, патшалық Ресей, 
кешегі кеңес заманына үңілсек, қазақтың басынан 
бағы тайып, қолдан билік, елден ерік кеткенін к	реміз. 
Қатыгез саясатпен жасалған нәубеттер қазақтың 
ұлттық болмысын бүлдірді, санасын 	згертті, қазақ 
тауқымет кешті. >р рухы құлады, 	зегі бүлінді. Ендігі 
мақсат – сол құлаған рухты к	теру, бүлінген 	зекті 
қалпына келтіру, үзілген үзікті жалғау. Ол ұлттық 
код, ұлттық сана арқылы Ұлы Даланың қыры мен 
сырына қаныққанда нәтижелі болмақ. Ол үшін 
бүгінгі жас ұрпақ ана тілінің уызына қанып 	суі тиіс. 
>кініштісі, тіліміздің хәлі мүшкіл. Тілсіз дұрыс ділдің 
де қалыптасуы қиын. Осыған мән берсек екен. Бүгінгі 
жас ұрпақ санасына ұлттық құндылығымызды, т	л 
байлығымызды түсіндіріп, олардың бойына сіңіре 
білсек, жасампаз ұрпақтың жаңғырғаны деп білемін. 
Болашақтан үміт зор. Лайым солай болғай!

Құралай >ЛХАНОВА, 
«Жаңа ұрпақ мектебінің» қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

ӨРКЕНИЕТ 
БАСТАУЫ
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ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Оразақын ағамыз кешегі 	зінің құр-
дастары Тұманбай, Қадыр сияқты ардақты 
ағалардың тобынан еді. Алаштың алдыңғы 
қатарлы ақын дарының бірі. >леңдерінде 
жазбаған тақырыбы, қозғамаған мәселесі 
жоқ. Балаларға, ке  ле шекке арнап, қазақтың 
қара 	леңін жинап, екі рет бастырды. Fлем 
халық тарының ең таңдаулы 	леңдерін ауда-
рып, жеке бір антология жасады. Осының 
бәрі Оразақын ағаның қазақ әдебиетіне 
сіңірген еңбегінің үлкен бір к	рінісі. 

Ол кісінің ақындығы да, азаматтығы да, 
адамгершілігі де бірқалыпты болатұғын. 
>зінің қарапайым мінезі мен к	пке ұнайтын.  
«Анадан кенде қалдым, анадан пайда тап-
пай қалдым» деп ештеңеге алас ұрмайтын. 
>зінің 	лең жазуын ғана білетұғын. 

Еліміздің тәуелсіздігін, егемендік 
алғаны мыз ды құлшына жырлады. Оған 

Оразақын аға 	леңдерінде жай кезде к	зге 
шалына бермейтін құпия бояулар, нәзік 
діріл бар еді. М	лдір таза лығымен баурап 
алатын. Табиғатты, туған жердің сұлулығын 
тебірене жырлады. >мірбаянын 	леңмен 
толтырған қаламгер еді. Поэзиялық туын-
дылары тілдік құнарымен, шұрайлылығымен 
қазақы пайымдауларымен, ұлттық болмысы-
мен ерекшеленді. Ересектерге, балаларға да 
мол мұра қалдырды.

Оразақын аға сынық мінезді, 	те сы-
пайы, үлкенге де, кішіге де артық с	зі жоқ, 
жел пін бейтін, кеуделемейтін, желікпейтін 
ақ ын  дар қатарынан болатын. Би язы 
қалпы, бипаз жүріс-тұрысымен-ақ қыруар 
шаруа тын дыратын. Қандай жұмысты 
қолға алса да жауап кершілікпен қарайтын 
еді. Сабырлылық пен сал қын қандылық 

Соңғы екі жылда қазақ балалар әдебиеті 
орны толмас үлкен 	кінішке ұшырады. Екі 
жылдың ішінде балалар әдебиетінің ауыр 
жүгін арқалап жүрген бес бірдей мүйізі 
қара  ғайдай ақын ағаларымыз 	мірден 	тті. 
Олар: Мұзафар Fлімбаев, Сұлтан Қалиев, 
Адырбек  Сопыбеков, Ескен Елубаев және 
Оразақын Асқар аға ла рымыз. Балалар 
әдебиеті жетімсіреп қалды. 

Оразақын аға 	зі қалай 	мірде  ақырын 
жүріп, анық басса, ел-жұртына ұсынған 
әрбір 	леңі де сондай ыждаһатты, ұқыпты, 
тәрбие мен тәлімге тұнып тұратын еді. >лең 
атты киелі 	нерге соншалықты адалдықпен, 
соншалықты   үлкен махаббатпен, кәусар 
тазалықпан қараған екінің бірі осы Оразақын 
ағамыз болатын. Сондай-ақ ол кісі 	мір бойы 
	зінің жүрегін, бо йын да, ойын да, санасын 
да кір шалдырмай таза ұстады. Соңынан с	з 
ертпеді. Жанына жау жи намады. Келеңсіз 
дауға да түспеді. Оның ба ла лар әдебиетінің 

Оразақын Асқар – 	мірге қандай 
таза болып келсе, солай кіршіксіз болып 
	ткен ақын. Кез келген 	нер адамы үшін, 
оның ішінде ақын үшін жанның, жүректің 
тазалығы б	лек. Бұл кісі сол жанын да, 
жүрегін де, к	ңілін де, пейілін де – бәрін тап-
таза ұстады. Алла тағала ол кісінің аузына 
	лең салған. Сол м	лдір жырларын жазумен 
ғана айналысты. Жазғандарын насихаттауға, 
жарнамалауға, жарқы ратуға, қызылды-
жасылды жалаулатуға құмартқан жоқ. Атақ-
даңқ, танымал дыққа бола, пендешілікке бар-
мады. Есесіне бағасы к	рнекті ақыннан да 
биіктеп, аса к	рнекті ақындардың қатарына 
кірді. Оны оқырмандары 	зі іздеп тауып, 

Қ а з а қ т ы ң  к 	 р н е к т і 
а қ ы н ы ,  х а  л ы қ  а р а  л ы қ 
«Алаш» әдеби сый лы ғы-
ның, М.Мақатаев атын-
дағы сыйлықтың иегері, 
Алматы облысы Панфилов 
ауда ны ның Құрметті аза-
маты Оразақын Асқар 84 
жасқа қараған шағында 
	мірден 	тті. 

Оразақын Асқар 1935 
жылы 16 мамырда Шығыс 
Түркістан 	л кесінің Іле 
аймағына қарасты Мүкей 
Қ а р а т а с  д е г е н  ж е р д е 
дүниеге келген. 

Бастауыш білімді Са-
рыбұлақ мектебінде алып, 
Құлжа қала сындағы «Білім жұрты» деп атала-
тын гимназияда оқыған. 1951 жылы Үрім ші 
қаласында ашылған Ұлттар институтының 
тіл және әдебиет факультетіне түсіп, оның 
екінші курсын аяқтағаннан кейін «Шыңжаң 
газеті» редакциясына қызметке тұрды. Бұл 
жылдары сол газетке және «Шұғыла» журна-
лына 	леңдері жиі жариялана  бастайды. 

1955 жылы атамекені Қа зақстанға к	шіп 
келіп, 1961 жылы Қазақ мемлекеттік уни-
верситетінің филология факультетін бітіріп 
шығады. 1955 жылы жарық к	рген «Қос 
жүрек» атты жас ақындардың ұжымдық 
жинағына 	леңдері енген. Біраз жыл Қазақ 
КСР Ғылым академиясының Ш. Уәлиханов 

атындағы Тарих, этногра-
фия және археология ин-
ститутында кіші ғылыми 
қызметкер, одан кейін 
Қазақстан Жазушылар 
одағының к	ркем әдебиетті 
наси хаттау бюросында нұс-
қаушы, республикалық 
Кітап палатасында б	лім 
меңгерушісі ,  «Жалын» 
баспасында аға редактор 
болған. 

Қазақтың қара 	леңін 
жинап, екі томын бастыр-
ды. Сонымен бірге «Бала-
уса» баспасында «Fдеби 
мұра»  бағдарламасына 
о р а й ,  « F л е м  б а л а л а р 

әдебиеті нің» қазақ тіліндегі елу том дығын 
шығару жұмысына атсалысты. 1961 жылы 
ҚазМУ-ді бітірген. «Тұңғыш», «Мейірім», 
«Күнгей», «Ләйла», «К	корай», «Бал-
қарағай», «Сәулет», «Таудайбол!», «Белжай-
лау», «>ркеш», «Керімсал», «Барк	рнеу», 
«Орбұлақ», «Тәуелсіздік тартулары» атты 
және басқа да жинақтары жарық к	рді.

Оразақын ағамыз бекзат мінезді, жа-
расым мен үйлесімді жырлаған талантты 
ақын еді. Ақынның жырлары ешқашан да 
ұмытылмайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС-ына 
қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары

арнаған 	леңдері  т іпт і  к	п.  Тарихи 
тақырыпқа барып, Орбұлақтың жеңісіне, 
Орбұлақтың атаулы тарихи күндеріне арнап 
шығармалар, 	леңдер жазды. Қазақтың 
дәстүріне, салт-ғұрпына арнаған 	леңдері 
к	п. Киіз үй жайындағы, адамдардың 
достығы, жайлау, бүкіл жер-судың әдемілігі 
жайындағы 	леңдерінің бәрі сала-сала, та-
рау-тарау. 

Ажал арамыздан алып кетті.  84-ке 
қараған шағында қайтыс болды. Құдайға 
шүкір, артында бір ұлы, екі қызы бар. 
Жеңгеміз бар. Ел-жұрты бар, елі бар, 
мемлекеті бар. Бұл кісінің шы ғармалары 
ұмытылмайды деп ойлаймын. Ағамыздың 
жатқан жері жайлы болсын!   

Бексұлтан НҰРЖЕКЕЕВ,
жазушы

Бізге таныс болмағанымен сізге белгісіз, 
«Fбдіғани кім еді?» десеңіз аз ғана шегініс жа-
сап 	мір дерегіне бір сәт назар аударайық. Ол – 
ҚХР, ШҰАР, Тоғызтарау ауданында 1969 жылы 
1-ақпанда дүниеге келген. 1986-2008 жылдары 
ҚХР-дың халықаралық, республикалық, облыстық 
және аудандық түрлі деңгейдегі ақындар айтысы, 
	нер фестивальдерінің жүлдегері. ҚХР-ның 11-рет 
мемлекеттік «Шоқжұлдыз» 	нер фестивалінің күміс 
медалінің иегері. ШҰАР-ға «Еңбегі сіңген әйгілі 
ақын» атағын алған. Шығармалары Қытайдағы 
түрлі басылымдардан жарық к	рген. Fн-термелері 
радио, телеарналарда орындалып жүр. Тоғызтарау 
аудандық мәдениет сарайының қызметкері, Іле 
облыстық Жазушылар одағының мүшесі, Шыңжаң 
«Таңжарық Зерттеу қоғамының» мүшесі, Іле Қазақ 
облысының әдебиет-к	ркем	нер бірлестігінің 
тұрақтыжорасы, Ауыз әдебиет қоғамының т	раға 
орынбасары қатарлы міндеттерді атқарды. 2004 
жылы сәуірде атамекенге қоныс аударды. Содан 
бері к	птеген халықаралық және республикалық 
ақындар айтысының жүлдегері болды. Талғар 
аудандық мәслихатының V-VI шақырылымның 
депутаты, Талғар ауданы Нұра ауылдық мәдениет 
үйінің директоры болып қызмет етті.Қазақстан 
Республикасының «Мәдениет саласының 
үздігі» т	с белгісімен, Бауыржан Момышұлы 
атындағы «Батыр шапағаты» және «Отан па-
триоты» медалімен, «ҚР мәслихаттарының 
20 жылдық» мерекелік медалімен, «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігінің 25 жылдығы» 
мерекелік медалімен марапатталды. Қазіргі кез-
де Алматы облыстық мемлекеттік банк және 
әлеументтік  сала  қызметкерлері  салалық 
кәсіподағы т	рағасының орынбасары, Талғар 
аудандық мәслихатының депутаты, Алматы об-
лысы Талғар аудандық «Нұр Отан» партиясы депу-
таттық фракциясының жетекшісі қызметін атқа-
рып келеді. Талғар ауданының Құрметті азаматы.

Fбдіғани Бәзілханұлы Қара шаңы раққа келе 
сала 	мірге еніп, тіршілікке етене араласып адал 
дос, абзал ағалар тауып, тосырқап тұрмай томағасын 
сыпырған тас түлектей талпына ұшты. Жатсынып 
жасыған жоқ, б	тенсіп б	гделенген жоқ. Сондықтан 
	рісі кеңіп 	зіндегі бар мүмкіндікті аша білді. 
>нерде дем беруші, қолдаушы ағалар кездесіп 
	леңін тыңдап, ризалық пейілдерін танытып 
жылы лебіздерін арнады. Жетісу жерінен шығып 
жеті жұртқа дауысын жеткізген ақын, Мұқағали 
ағасының артынан еріп мұңына ортақтасып, 
мұратына куәгер болған Айтақын Fбдіқал Fбдіғани 
інісіне берген бағасында: «>леңдерінің тілі жатық, 
айтар ойы анық, тақырып ауқымы кең. Мұнда 
әсерлі жырлар, ел мен жер, ұлт пен ұрпақ қамы жай-
лы 	леңдер мол. Ақынның азаматтық айқын дауысы 
естіледі» деп, татымды пікір білдіріпті. Жырларынан 
үзінді келтіре отырып сыр-сыйпатын ашып таразыға 
салыпты. 

Ақын туралы онан ары зер салып қарасақ, фило-
логия ғылымдарының докторы, профессор, белгілі 
ұстаз Темірхан Тебегенов Fбдіғани Бәзілханұлына 
тоқталып зерттеу тақырыбына алып, монография-
сында молынан с	з қозғайды. Ғалымның пікірінен, 
«Поэзия – 	мір келбетінің к	ркем шындықпен 
	рнектелген болмысы. Fбдіғани – ақын. Оның 
поэзиялық шығармашылығы бірнеше сала-
ларымен ерекшеленеді: біріншісі – жазба 
классикалық дәстүр негізіндегі лирикалық 
	леңдері; екіншісі – ауызша авторлық  поэзия 
дәстүріндегі арнау мен толғау жырлары; 
үшіншісі – әралуан сарынды ән-	леңдері» деп 
бір тоқталса, онан ары, «Ақын – еліміздің жаңа 
тарихындағы әдеби үдеріске 	зінің табиғи талан-
тынан туындаған 	леңдерін ұсынып отыр. Оның 
шығармалары к	пғасырлық тарихы бар халықтық 
поэзиядан рухани нәр алған ұрпақтардың к	ркемдік 
бай дүниетанымын айқын аңғартады» деп, тереңге 
тартып текті жырлардың ішкі құпиясына үңіледі. 
Ғалым оқырмандардың санасына жететіндей 
 саналы пікірінің салмағын ауырлатып, «Fбдіғани 

соңғы деміне дейін сақталды. Қазақтың 
қара 	леңін қазақтың дүние танымы, 
	мірге к	зқарасы деп түсінді. Құнттап 
ж инап ха лық тың игі лі  г іне жарат ты. 
Сондай-ақ Мұқағали еңбек теріне мұқият 
қа да лып, ж ү йелеп, текстолог и я лық 
жағынан сараптап, т	рт томдық мұрасын 
тарту етті. 

Орекеңнің орны б	лек еді. Құрдас тары 
Тұманбай мен Қадыр ағаның к	зін дей к	руші 
едік. Уақыт заңына бағын басқа амал жоқ. Аға 
да келмес сапарға аттанды. Сырымызды б	лі-
сетін, ерке лей тін тағы бір ағамыз кетті. Бақұл 
бол, асыл аға, ақын аға, жаныңыз жаннатта 
болсын!

Болат ҮСЕНБАЕВ, 
ақын

ауылына ат басын бұрып, талай буын ұрпақты 
тамаша тақпақтарымен там  сандырғаны да 
сол тазалығынан, періште к	ңі лінен болса 
керек. 

>мір бойы қазақтың қара 	леңінің 
қамын жеп, к	п жылдар бойы Мұқа ғали 
жырларының шырақшысы, іздеушісі де 
болды. Орағаңның үлкен әдебиетке сіңірген 
еңбегі ұшан-теңіз екені с	зсіз ғой. Бірақ 
балалар әдебиеті мен балалар басылымдары 
т	ңіре гінде жүрген біздер ол кісіні тамаша 
балалар ақыны ретінде танып, жақсы к	ріп 
кеткен едік. «Балдырған», «Ұлан», «Ақ жел-
кен» балалар газет-журналдары арқылы 
Оразақын ағаны бүкіл қазақ ұлан да рының 
жақсы к	ргенін де біз жақсы білеміз. Балалар 
әдебиетіне бергені де, еңбегі де зор еді…

Жаныңыз жаннатта болсын, жақсы аға!

Дүйсен МАҒЛҰМОВ,
«Балдырған» журналының бас редакторы

оқитын... Дәл осы заманда бұндай тазалықты 
сақтап қалу, дәл солай таза болып 	мірден 
	ту екінің бірінің қолынан келмейді-ау... 
Ондай бақ әркімнің маңдайына жазыла 
бермейді. 

Екінші байлығы, әрине, шы ғар ма шылығы, 
қисапсыз оқыр  мандары, ағайын-туыс тары, 
жинаған коллекциясы – қа ламдары... Басқа 
дүние жиып, уа қы тын зая кетірген жоқ. 
Мұқаға ли дың шығармашылығына бас-к	з 
болып, жанашырлық танытып, ең алғашқы 
жиып-тергендердің бірі еді. 

Бейбіт САРЫБАЙ, 
жазушы

Өлең боп өткен өмір

Қалыптан танбаған...

Орны бөлек Ораға

Балалар әдебиетіне бергені көп

Тазалықтың үлгісі еді
ҚҰЛАҚТАНДЫРУ

«Сағынышым – сары дала»
Ақын, сазгер Әбдіғани БӘЗІЛХАНҰЫЛЫНЫҢ 

«Күміс өзен күмбірі» жыр жинағының 
таныстырылымы 30-қаңтар күні сағ. 15.00-де 

Алматыдағы Ұлттық кітапханада, ал ақынның 50 
жасқа толған мерейтойына арналған «Сағынышым – 

сары дала» шығармашылық кеші 1-ақпан күні 
сағ. 8.00- де Алматыдағы Студенттер сарайында өтеді. 
Кеш қонақтары: Нұрғали Нүсіпжан, Ақжол Мейірбеков, 
Нұрлан Өнербаев, Дәлел Уәш, Еркін Шүкіман, Тілеубек 

Қожан, Алма Аманжолова, Нұржан Жанпейісов, 
Нұржан Қалжан, Айбек Мұхамедәли, Мұратбек 

Сарбасов, Қажымұрат Шешенқұл, Сәулежан 
Тағзия, Бейбіт Мұсаев, «Ретро», «Думан», 

«RAYYAN» топтары, т,б. танымал өнер 
жұлдыздары қатысады.

Бәзілханұлы – атамекенінен Атажұрты тәуелсіз 
Қазақ еліне қоныс аударып, орныққан отандас-
тарымызбен бірге еліміздің материалдық және 
рухани мәдениеті салаларына мол үлес қосып 
жүрген қайраткер азамат. Бұл – туған халқының 
ата-бабаларымыздан кейінгі ұрпақтарға жалғасып 
келе жатқан азаматтық-отаншылдық рух дәстүрі 
жалғасуының к	рнекті к	рсеткіші» деген байлауын 
жасайды. Ғалым шетелдегі қазақ әдебиеті туралы 
жазған кітабында біз әңгіме етіп отырған Fбдіғани 
Бәзілханұлына молынан орын беріпті. 

«Дарияның қасынан құдық қазба» десек те мен 
	з әсеріммен б	лісуді ж	н санадым. Онда да мен 
сезінген поэзияның санаға ұрылатын суретіне, 
к	ңілге түсіретін жарығына назар аудардым. >леңнің 
қара с	зден айырмасы жағаласқан бұлттардан 
жайдың оты жарқ еткендей шұғыласын т	гіп 	те 
шығатын сәті болғандықтан ойым солай ойысады. 
Құдайдың құдіретімен оң зарядты бұлт пен теріс за-
рядты бұлт желдің айдауымен жақындасып тоғысар 
сәтінде зарядтарда бағытты қозғалыс пайда болады-
да, ток қалыптасады. К	ктегі токты к	теріп тұратын 
трансформатор тұрмаған соң, к	з қарықтыратын 
жарық, құлақ тұндыратын дауысымен бұлтты қиып 
қара жерге құйылады. Меніңше, 	лең деген сол!.. 
К	ре алсаң таңғаласың, сезіне алсаң селк етесің. 
Жалпы Fбдіғани ақын туралы 	леңнің құрылымы, 
технологиясы, тіл қолданысы, с	здік қоры, ұлттық 
рухы... тағысын тағы мәселелерді іздеп жүру басы 
артық шаруа. >йткені ол, күнде баспадан к	рініп 
жүрмегенімен қалыптасқан, жортатын жолы бар 
ақын. Біз Fбекеңнен тосын ой, поэзиялық сәуле, 
айта білген образды ойларды іздедік.  

Мен ақынмын құрғамаған к	з жасым,
Қорғаштаған жан емеспін 	з басын.
Қоңыр тағдыр жүрсем-дағы күн кешіп,
Жырмен сүрттім мұңды жанның к	з жасын 
– деген шумақтағы айтары айқын, «Жырмен 

сүрттім мұңды жанның к	з жасын» деген жолдың 	з 
орнын тауып тұрғаны ақын ғана айтатын, жүректің 
к	зі к	ретін құбылыс. 

Арыстан шықпай апаннан,
Қояндар билік жүргізді.
Астым деп ата-бабамнан,
Даланың заңын бүлдірді, – деп толғайтын жыр 

жолдарынан қоғамның бүгінгі ащы шындығы, 
сүреңсіз суреті сүмірейіп к	рі неді. Даналықтан 
г	рі даңғойлық дүмін күжірейткен, тазалықтан 
г	рі тәкаппарлық тақ құрған, адамдықтанк	рі 
ақша дәурен деген 	тпелі 	ліара шақтың 	кінткен, 
	ксіткен 	зімшілдігін 	лтіре түйрегенін к	реміз. 

М	лтілдеп к	зіндегі тамшылары,
К	лбеңдеп келешектің сан сұрағы.
Аңырап Алатауға қарағанда,
Кісінеген дауысынан зар шығады, – деп 

«Түсіну» деген 	леңнің соңғы үш шумағын 
тұтастай алдым. Ананың еңбегі, ұрпақ жолындағы 
жанқиярлығын жеріне жеткізіп ашатын әдемі желі 
тартылып тұр. Бұл оқиғалы 	леңдегі әке мен ананың 
арасындағы диалог арқылы «сәби» мен «ана» туралы 
ақиқатты ашады. 

«Сәби» жылап жер тепкілеп ш	лдеді,
Маған дереу су әкеліп бер, – деді.
Енді суды алдына алып барғанда, 
– Сүт ішем, – деп сылдыр суға к	нбеді.

Сүт әкелді саптаяққа құйылып,
«Сәбиіне» берді «анасы» қиылып.
– Енді екеуін қосып бер, – деп жылады,
Жер тепкілеп, екпетінен жығылды.

Сүт пен суды қосып берді «анасы»,
Табылды деп «тентегімнің» дауасы.
– Енді екеуін айырып бер деп жылады,
Ерке тотай «баласы»,
Отағасы аяп кетті әйелін,
Сүт пен суды айыруға қайдан болсын шамасы!
>нер адамы суреткер, біреулері қыл қаламмен, 

біреулері с	збен сурет салып жан әлеміндегі 	з 
а қ и қ а т ы н  а ш а д ы .  F б д і ғ а н и  а қ ы н н ы ң  к 	 п 
картиналарының бірі былай болып келіпті: 

Қап-қара түн боталаған к	зіндей,
Қараңғылық тұнып қалған сезімдей.
Жұлдыз қалай ілініп тұр аспанда,
Жанарыңның тамшысындай т	г ілмей,  – 

десе, келесі бір 	леңі туған жері, табанының табы 
қалған Құлжасы туралы шиыршық ата тебіреніп 
Айша-Құлжа->лең бірлігін біріктіріп жіберіпті. 
Сағындырған Айша тәтті жырға, аңсаған Құлжасы 
сырлы шумаққа 	згере береді. >леңнің 	зегіне 
қарасам Айша жырға, жыр Айшаға алма кезек ауы-
сып, м	лдіреп тұрып ақын жүрегінен шыққанындай 
оқырман жүрегіне де тұп-тұнық күйінде сіңе береді. 
Осы 	леңдегі ақынды артына к	п қаратып қимастық 
сезім тудырған Айшаны біздің де к	ргіміз келеді екен. 

Айшажан, Құлжа қалай, Құлжа қалай?
Бауырмал жан барма екен қыз баладай!
Құлжада м	лдіреген 	лең қалды,
Айша қалды к	зіне тұнған арай...
Сонымен ақын туралы айтар әсеріміздің соңына 

таяп қалдық. Жалпы қалам ұстаған ақындардың 
ішінде Мұқағалимен мұңдаспаған, Мұқағалимен 
«ауырмаған» ақын кем де кем. Ал, ақын Fбдіғани 
арғымақ атына мініп, Аспантауларды бетке алып 
Қарасазға барып, мұзбалақ Мұқаңның мұражайына 
бас сұғыпты. Елшенбүйрек етегінде, Қарасудың 
жағасындағы бозқарған арасында «сағыныштың сал 
шекпенін жамылып» тұрған екен. Оны мына жыр 
жолдарынан к	рдік. 

Найзағай жыр 	лкені осқылаған,
Қағыс қалмай 	тіпті еш кінәдан.
Қарасаздың қартаңдау шанағынан,
Бір мұңлы күй толықсып жетті маған.

Жан-аға, жырларыңды жатқа білдім,
Сапарымды бастадым, атқа міндім.
Киелі су тартылып қалмасын деп,
Қарасазға бір тамшы жас тамыздым. К	рдіңіз 

бе, поэзиялық шешімді қалай тапқан!.. С	зімнің 
тегін айтылмағанына дәлел екі жол бар: «Киелі 
су тартылып қалмасын деп, Қарасазға бір тамшы 
жас тамыздым» деген сырлы с	з, астарлы теңеу 
к	ңілімнен шығып Fбдіғанидың к	кжиегіне 
риза қоштықпен қаратты. «Бір тамшы жас» 
ол – 	леңге, ата-мекен киесіне, 	нердің иесіне 
құрмет. Абай мен Міржақыптан ұласқан қазақ 
поэзиясы сарқылмасын деп, қайнары құрғамасын 

деп Қарасаздың арнасына бір тамшы жасын 
тамызған ақын сыры тереңде. К	ңілі күй болып 
шертіліп, сезімі лықсып, жанары боталап тұрғанын 
аңғартты. 

Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ,
 ақын, түркідүниесі әдебиетінің

 бірнеше халықаралық сыйлығының иегері

бір тамшы жас тамыздым...»

Б Е

-

-

-

Қ мұңайған ақынның айтары астарлы, базынасы 
батпан. Сеніп келген «Алатау» сен қайдасың, таба-
ным тиген тағдырлы 	лке мынау дүниені тарылта 
к	рме, миллиондаған жат жұрттыққа жайлы қоныс 
болған бабамның байтағы, ат т	беліндей ағайынға 
арқа сүйер тірегім болсаңшы!... деп еміреніп 
тұрған жоқ па?! Иә, «жылқы кісінескенше, адам 
с	йлескенше» деп, Fбекеңдер орныққанымен, 
арттан келіп жатқан қаншама к	генк	здер бар... 
Қасиетті 	лке соларға қоныс, тамыр тартар тыныс 
болғайсың деп тұрғанын естігендеймін. 

Текті ұрпақпен келешек нұрланады,
Тәрбиеге зәруміз тым бағалы.
Ұлдан – ұждан таппасаң қыздан – ұят,
Болашақ ата-аналар кім болады?! – деген 

шумақта алдынғы ойларын дамытқан, ұлттың 
ертеңін, Отанның болашағын ойлаған ақынның 
жүрек сыры екенінін аңғару қиын емес. «Ұждан» 
мен «ұят» алыстан айтсақ адам екенімізді, жақыннан 

айтсақ қазақ екенімізді қаз-қалпында сақтайтын 
қалып, ол бұзылса енесі қасқырға жем болып 

қалың шиб	рінің ортасында қалған бейшара 
лақтың күйін кешеріміз с	зсіз. 

Анам берген ақ сүтімен дарыған,
Ана тілім, баға жетпес қазынам.
Мен бағынсам тек 	зіңе бағынам,
Мен табынсам тек 	зіңе табынам, – 

деп, жалғасатын 	лең 	рнектері де «ұждан» 
мен «ұяттың» болу себептері. Тіл – ұлттың 
басты белгісі, тіл арқылы сенім, ұстаным, 
ғасырлардан келе жатқан құндылықтар 

сіңеді. Кімнің тілінде тәрбие алсаң, мүддесін 
жақтайтын түлегіне айналасың, сол жұрттың 
тірегіне айналасың. Ахмет Байтұрсынұлы атамыз 
айтқандай «С	зі жоғалған жұрттың 	зі де жоғалады» 
деген тұжырымды осы шумақ онан  сайын жеткізіп 
тұр.

«ҚАРАСАЗFА
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Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

Атам («к	ке» деуші ек) 1937 
жылы 77 жасында, әжем 
(«апа» дейтін ек) 1961 жылы 

93 жасында қайтты. Fртүрлі әке 
атына жазылған балалары осылар-
дың маңында 	сті. Немерелерінің 
үлкендері – Хамит екеуміз мектепке 
дейін к	кем мен апамның қолында 
болдық. Ағайынды үш адам –  Смайыл, 
Жәкен, Жаман үшеуі де б	лініп, 
әкесінен енші алмаған. Жақсыбайдың 
қолында қалған Қирабайдың малы 
Жақсыбайдан Жәкенге к	шкен. Кеңес 
заманында Смайыл мен Жаман атқа 
мінген де, Жәкен ауылда солардың 
ортақ шаруасына ие болған. Fкем 
(Смайыл) марқұмның: «Мал иесі – 
Жәкен ғой» деп отырғанын талай естіп 
едім. Енші алысуды олар туыстықтан 
б	ліну сияқты к	ретін. Бірінің баласын 
бірі асырап алу дәстүрі менің әкелерім 
тұсында да берік еді. Смайылдың 
үлкен ұлы Алпысбай Жақсыбай 
атамның алпыс жасында  туыпты. 
Мен Жәкеннің үлкені екем – 
анам бір жасымда қайтыс бо-
лыпты да, мені де Смайылдың 
бәйбішесі Бибіқамзе («Т	леупас» 
дейтін ек – жас кезінде тілі келме-
ген Алпысбай «Т	леудің қызы» деген 
с	зді бұрмалап, осылай атандырған) 
бауырына салған. Менен кейін туған 
Смайылдың ұлы Хамитты, қызы 
Бибіғайшаны Жаман иемденген. Одан 
кейін Жаман Жәкеннің Мереке деген 
ұлын асырап алған. Бұлардан басқа 
Смайылдың 	зіне тән Мәжит, Сәбит, 
Майра, Жәкеннің кейінгі әйелден 
туған Б	де, Тоқабай, Жәмила, Орын-
тай деген балалары бар. Жаманның 
жалғыз қызы Күләйша әкесі 1937 
жылы ұсталып кеткенде туып, шешесі 
Бәден жас босана салып, баласын та-
стап, күйеуін іздеп кеткенде қайтыс 
болған. Жас босанған әйел содан ау-
рулы болып, кейін бала к	термеген. 
Бүгінде Бәден Хамиттен туған немересі 
Нұрланның қолында. Ағайынды үш 
адамның атына б	ліп жазылғаны бол-
маса, балалардың да «менікі», «сенікісі» 
жоқ еді. Бәрі де үш үйге ортақ 	сті. 
Біздің жас күнімізде жазғы демалысты 
үш үйде кезек 	ткізетінбіз. Мектепке 
қай үй жақын болса, балалар сол үйде 
жатып оқи беретін. 

Біздің ауылымызда мектеп мен 
оқуға барғаннан бір жыл кейін ашыл-
ды. Бірінші сыныпты Қарағаш деген 
жерде, Жаманның қолында бітіріп, 
содан к	бінесе аудан орталығындағы 
мектепте оқыдым. Онда к	бінесе кісі 
үйінде жаттым. Сірә, менің ешкімге 
сүйенбей, 	з жолыммен 	мір сүруім 
сол кезден басталған болар. Ал қалған 
балалар негізінен ауылда оқыды. Ауыл 
дегенмен, әкелеріміз бір ауылда бірге 
тұрып к	рген емес, 	з ауылымызда 
олардың кіндігі сияқты Жәкен отыра-
тын да, қалған екеуі қызмет бабымен 
басқа ауылдарда тұрды. Ағайынды 
адамдардың біріне-бірінің к	ңілі, 
туыстық сыйласуы, құрметтеуі ерек-
ше еді, жылтырағы жоқ, терең, іштей 
құрмет сезілетін. Бірінің қалауы жоқ 
іске екіншісі баспайтын. К	бінесе 
Смайылдың қасқабағына қарайтын, 
ал ол: «Жәкен қалай қарайды екен?» 
деп отыратын. Ересектеу бала болып, 
мен олардың мұндай сырына қанық 
	стім. Бибіқамзе шешеміз қайтыс 
болып, орнына Айтыман деген жас 
шешеміз келді. Алғашқы кезде о кісі 
мен туыстардың арасында түсініспестік 
болып жүрді. Есейіп қалған Алпысбай 
да жаңа шешесін мойындай қоймады. 
Сонда Смайылдың к	ңіліне келеді деп, 
екі інісі бір адамның аузын аштырған 
емес. «Бәрінен де әкеңнің ренжімегені 
керек», – деген еді Жәкен бірде. Кейін 
бәрі де қалпына келді. Айтыман да 
айтулы ана болды. Ешкімді 	гейсіткен 
жоқ, барлық халыққа қамқор бола 
білді. Тоқсан жыл жасап, бертінде 
ғана қайтты. Үшеуінің 	зара құрметі 
балаға деген к	зқарастан да таныла-
тын. Бірінің к	ңіліне келмесін деп, 
асырауға берген баласына екіншісі 
жақындамайтын, іш тартпайтын. 
Смайылға бергеннен кейін Жәкен 
маған таянып, іш тартып, с	йлесіп 
к	рген жан емес. Смайыл 	лгеннен 
кейін де осы әдетінен жаңылған жоқ. 
Қайтыс болар алдында к	ңілін сұрай 
барғанымда: «Fкеңнің к	ңіліне ке-
лер деп бетіңнен сүйіп к	рмеп едім, 
қолыңнан сүйейін» деп, сәлем беріп 
ұстаған қолымның сыртынан сүйіп 
еді. Дініне қандай берік, ағасының 
аруағын сыйлауға қандай мықты адам 
деп ойлағам сонда. Жаманға берген 
балаларына да осылай қарады. Осы 
күні Жәкеңнің кейбір балалары туыс-
тарына кеткен балаларға жоқтаушы 
болып, олардың ұрпақтарын Жәкен 
атына (әкесі Жаман атында болса 
да) жаздырып жүр деп естимін. Олар 
бауырларын сыйлап 	ткен Жәкен 
соған риза болар деп ойлай ма екен?! 
Қайта бауырының атауы кемігеніне 
назаланып-ақ жатқан болар! Ал  Жаман 
	зі 	лгеннен кейін шын әкесін тапқан 
ұрпағына қаншалықты риза дейсіз? 
Аруақты назаландыру деген осы емес 
пе? Б	ліну деген осындайдан баста-
лады да. К	кірегінде саралық жоқ, 
ата-ана дәстүрін сезінбейтін жандар 
нанға тойса, кеудесі пісіп шыға келетіні 
де тәрбиесіздіктен болар. «Тамағым 
менікі, арағым менікі» деп, келген туы-
старын дастарқаннан қуған жастар 	ліні 
де, тіріні де сыйлайды деу қиын. Бала 
асырап алу дәстүрі кейін немерелерді 

ауыстырып асырауға ұласты. Хамиттың 
бір баласы Смайылдың үйінде 	сіп, 
ол кісі 	лген соң Сәбиттің асырау-
ында болды. Fкем марқұм Алматыға 
соңғы келген сапарында (1958) маған: 
«Fділ деген балаңды маған бер, 
асырайын» деп еді. Мен ол кісінің 
ұсынысына түсінбегендік к	рсеттім. 
Шынында, мен ол кезде 	з баласы 
бола тұрып, бала асырап алу дәстүрін 
түсіне бермейтінмін. «Fркім 	з әке-
шешесінде неге 	спейді? Оларды тірі 
жетім, тас бауыр етіп 	сіру неге керек?» 
деп ойлайтынмын. Fкеме осы ойымды 
айта салдым. 

Ү ш  ү й г е  о р т а қ  ү л к е н  б а л а 
болғандықтан, ойымды еркін, ашық 
айтатын әдетім де болатын. Fкем 
марқұмның: «Ой, сен не білесің? Біздің 
саясатымыз сендерді жат қылмау ғой» 
дегені есімде. Бүгін ойласам, осы с	зде 
к	п ақыл, 	неге жатыр екен ғой. Бірінің 
баласын бірі асырап алу арқылы олар 
ұрпағын байластырып, матастырып, 
біріне-бірін теліп кетуді мақсат еткен 
екен. Мысалы, маған Жәкеннің ба-
лалары жат емес, қанша дегенмен бір 
әкеден тудық. Ал Смайыл балаларымен 
бірге, бір т	секте 	стім. Сондықтан 
мен екі енеге телі т	л сияқтымын. 

адамдарға ілтипатты, кішіпейілдігі 
	з балалары үшін ғана емес, кейінгі 
ұрпаққа да 	неге боларлықтай еді. 
Ондай әкелердің атына с	з келтіру – 
күнәнің ең ауыры. 

Fкелерім де сол тұстағы заман-
дастары сияқты 	з дәуірінің адам-
дары еді. Олар қиын заман кешті, 
с	йте тұра барын сол кездің қоғамдық 
тәртібін нығайтуға, 	здерінің шама-
шарқынша елді к	теруге, адамдарды 
тәрбиелеуге сарқа жұмсады, 	здері 
де 	сіп, жаңа тәрбие алды. Жаңаша 
оқуы аз болғанмен, халықтық қайраты 
мол, к	кірегінде оты бар, сезімі сергек 
жандар еді. Елім деп жүрген солар-
ды да заманы еркелетіп к	рген емес. 
30-жылдардың орта тұсында менің 
әкем Жаңарқа ауданының бірінші 
ауылында ауылдық кеңестің т	рағасы 
болып істеді. Ол кезде бұл ауылдық 
кеңеске «Еңбек», «Қара жартас», 

қайтқанын, кебін киген К	шеннің 
кеткенін айтып жылағаны есімде. Осы-
дан кейін әкейді қайтадан ауылдық 
кеңеске т	раға етіп, 6-ауылға ауы-
стырды. Осы күні қарап отырсам, сол 
ауыстырулардың бәрі – артта қалған 
шаруашылықты к	теру үшін, іске жаңа 
қарқын беру үшін жасалады екен ғой. 
1939 жылы біз к	шіп келгенде бұл ауыл 
да жүдеу, шашыраңқы қоныстанған ел 
еді. Аз жылдың ішінде жинақыланып, 
іргелі ауылға айналды. Бұл кезде мен 
аудан басында орта мектепте оқитын 
едім. 

Бір күні әкей келіп, ауылға қайтып 
бара жатқанын, кешеден бері бір шұғыл 
шаруамен жүргенін айтты. Алдағы 
демалыс күндерін пайдаланып, үйге 
барып қайтуға мен де ердім. Алғашқы 
қар түскен кез. Ат-шана үстінде екеуміз 
ғана. Fкейдің қабағы түсіңкі, ашылып 
с	йлей алмай к	п отырды. Бір кезде: 
«Келтеталдан» маңқамен ауырды деп 
бір топ жылқы алып келіпті. Ішінде сұр 
ат та бар» деді. Мен елең ете қалдым. 
«Атты атып тастады» деді әкем аз 
үзілістен кейін. Мен жылап жібердім. 
«Алып қалатын жағдайым да бар еді, 
бірақ 	йтпедім. Қолдан кетіп қалды 
ғой. Fркімнің астында, жауыр болып 
жүргенін к	ргенше, атылып кеткенін 
дұрыс к	рдім», – деді әңгімесін үзіп-
үзіп жалғап. >зіне үйренген, к	п 

 (Қазақтың туыстық дәстүрі жайлы бір үзік сыр)

Туыстықты сақтау, балаларды 	зара 
жақын болуға баулудың саясаты да 
халықтық үлкен дәстүрдің бір к	рінісі 
екенін, әке с	зінің мағынасын есейе 
келе түсіндік. Fкелерім с	зіне де ие, 
ісіне де тиянақты, ұрпағына к	п 	неге 
қалдырған кісілер еді. Смайыл жа-
сынан ел ішіндегі кеңес жұмысын 
атқарып, ауылдың беделді, жағымды 
басшыларының бірі ретінде атағы 
шыққан адам болатын. Біздің елімізде 
Қирабайдың Смайылын білмейтін 
адам аз еді. Смайылдың баласы дегенді 
біз осы күнге дейін мақтан тұтамыз. 
Жас Жаман Смайылдың інісі болып 
танылды да, кейін аудан к	лемінде 
ол да к	п қызмет атқарды, белді 
азаматтардың бірі болды. Үнемі ағасы 
сияқты ауылдық кеңестің, колхоздың, 
совхоздың басшылық қызметтерінде 
жүрді. Жаңарқа к	лемінде бұл екеуі 
болмаған ауыл жоқ еді. Солардың 
қолында жүріп, біз де к	п жер к	рдік, ел 
таныдық, жақсыға жанасуға үйрендік. 
Кезінде Смайыл да, одан кейін  Жаман 
да ауданның қай жері олқы жат-
са, сол жерді толтыруға жұмсайтын 
е ң б е к к е р л е р і  б о л д ы .  Қ ұ л к е н 
 Шаяхметов деген бұрын аудандық 
кеңестің т	рағасы болған жігіттің 
«Қирабайдың Жаманы сияқты жігіттер 
тұрғанда, ауданда олқы шаруашылық 
болуы мүмкін емес. Ол қайда жіберсең 
де, бәрін орнына қояды. Оны орынба-
сар қып берсе, мен де кез келген артта 
қалған шаруашылықты басқаруға бара 
берер едім» деген с	зі ел арасына кең 
тараған. Смайыл қайтыс болғаннан 
(1960) кейін де Жаман бірқатар жыл 
қызмет істеді. Бұл жылдары ел ағасы 
дәрежесіне к	теріліп, беделі к	п артты. 
Смайылдың бар кезінде оның інісі бо-
лып қана жүрген Жаманның кейін елге 
беделі одан да артқанын замандастары 
да, онымен істес болған ел де Жаман 
қайтыс болғанда егіліп тұрып айтып 
еді. Жәкен осы екеуінің шаруасына ие 
болып, ауылда, 	з колхозында отырды, 
қозғалған емес. Fкелерімнің қоғамдық 
істері, к	ппен сыйлас мінезі, жұртпен 
тіл табысып, түсінісе кететіні, т	менгі 

«Қос там», «Қоғамшыл» деген кол-
хоздар қарайтын. Аштықтан жүдеп 
шыққан шағын ауылдар еді. Оларды 
аяғынан қаз тұрғызу, елдің есін 
жиғызып, кеше ғана ұжымдық 
шаруашылыққа сенімі азайған 
халықты қайтадан кеңес сая-
сатына бұру оңай шаруа емес-
ті. Fкем осы жолда аянбай, 
күн-түн демей еңбек етті . 
П а р т и я н ы ң  т а п с ы р м а с ы н 
орындады, елмен де тіл табысты. 
1936 жылғы Конституцияның 
жобасын талқылау, 1937 жылғы 
К С Р О  Ж о ғ а р ғ ы  К е ң е с і н і ң 
алғашқы сайлауын 	ткізу деген бол-
ды. Біз елге – 	з ауылымызға к	штік. 
Fкей ауданда қалып, бір-екі айдай 
тексерісте жүрді де, 	зіміздің колхоз 
– «Келтеталға» бастық болып оралды. 
Келісімен елді жинап, орталықтың 
меншігін күшейтуге күш салды. «Жа-
манды қамап қойып, мені тегін жіберіп 
отырған жоқ, сынауға жіберіп отыр», 
– деп, 	зінің бар малын ортаға 	ткізді. 
Басқаларды да аяған жоқ, малын алып, 
	здерін колхоздың жұмысына жекті. 
Колхозға 	ткізілген малдың ішінде 
«Смайылдың сұр аты» атанған әйгілі 
аты да кетті. Бәйгеге қосылғанын 
к	рген емеспін, бірақ жүрісті, сұлу, 
есті, қолға үйренген жануар еді. Ол ер-
келеп келгенде, балалар сұлы толы дор-
баны алып шығып, жемдеуші едік. Сол 
аттың ортаға берілуі бәрімізді егілтті. 
Fкем «>зім тұрғанда ешкім тимейді, 
	зім мінем ғой» деп жұбатты бізді. 
Колхоз к	теріліп, ел есін жинады, егін, 
ш	бі уақытында алынды. Жаулығы 
дәлелденбей, Жаман қайтып келді. 
Бұл күндер біз үшін үлкен қуаныш 
болып еді. Жаман ұсталғанда, біздің 
әкей: «Бұдан да 	ліп қалғаны жақсы 
еді» депті. «Жау» деген жаман с	зден 
жасқанғаны ғой, бетке шіркеу еткісі 
де келмеген болар. Сонда Қара Қасым 
деген туысымыз (әкейдің құрдасы): 
«Кебін киген келмейді, кебенек киген 
келеді» деп жұбатқан екен. Жаман бо-
сап келгенде, сол кісінің 	лген інісін 
еске алып, кебенек киген Жаманның 

жыл қанаты болған атына қиналып 
отырғанын к	рдім. Осыны айтып, мен 
үйге жылап кіргенде, Т	леупас анам 
бастап, үй іші түгел жылады. Fкем де 
к	зіне жас алды. Сынбайтын, қайратты 
кісі сияқты еді. Жаман ұсталғанда да 
жылағанын к	рмеп едім. Заман сын-
дырады екен, үнемі қыспақ пен сынға 
түсіп, қоғам мүддесі үшін жанына серік 
жалғыз атын да беріп кеткен адамның 
бір сәт болса да әлсіздікке берілуі 
қандай аянышты еді. «>зімдікі» де-
ген дүние болмады ғой оларда. Заман 
азаматтарын 	зін емес, елді ойлауға, 
халық тағдырына жауапкершілікке 
үйретті. Fкелерімнің бауырмалдығына, 
туыстық қарым-қатынасының сақ- 
талуына, маңына адам үйірілуіне аса 
айрықша еңбек сіңірген адам Бибіқамзе 
(Т	леупас) анам еді. Ол кісі қайтыс 
болғанда, Жәкеннің: «Ұйытқым-ау!» – 
деп жылағаны есімде. Мен де ол кісіден 
	гейлік к	рген емеспін, қайта дүниеге, 
	мірге к	зімді ашқан, ерте есеюіме се-
бепкер болған сол кісі болды. Бүгінде 
де мен шақырмаған жерге қыдырып 
баруға, бейсауат жүруге жоқ адам-
мын. Кейде ағаларым: «Сәлем беруді 
білмейсің» деп 	кпелеп те жүреді. Бірақ 
әдеттенбеген дүниені жасау қиын екен. 

Сол әдетке баулыған да анам болатын. 
Ол кісі мені үйден шығармайтын, 
к	рші үйлергеде жұмсамайтын (	з 
балаларын жұмсайтын). Бірде апам 
(үлкен шешем) бір үйге қонаққа барды. 
Fжелерінің соңынан қыдырып барып, 
ет жеп қайтатын балалардың әдеті 
ғой – к	рші балалар да мені үгіттеп, 
«әжеміздің артынан барайық» десті. 
Сонда анам: «Сен үй қыдырып жүрсең, 
жаманаты маған келеді ғой», – деген 
еді. С	йтсем, менің жетімдігімді ой-
лап, үй қыдырып жүргенімді намыс 
к	реді екен. Мен бармай қалдым. Сол 
анам 	лерде (1941) 	з балаларының 
бірін де шақырмай, мені бауырына 
басып отырып, «Бір емес, екі жетім 
 қалдың-ау» деп жылап еді. Сондай 
аналар қылығы ұмытыла ма? Соғыс 
жылдары әкей Карл Маркс атындағы 
колхозға бастық болып барды. Бұл да 
бір тозып кеткен, бастық құтаймайтын, 
арыз жазғыштары к	п ауыл екен. 
Соғыстың ауыр жылдарын біз осы 
ауылда 	ткіздік. Бұл кезде мен мектеп 
бітіріп, оқуға бара алмай, ауылдық 
мектепте сабақ бере бастадым.

 Колхоз шаруасының бас-аяғын 
 жинап, шашырап кеткен дүниені 
түгелдей бастаған біздің әкейдің 
үстінен де арыз жазылып, аудандық 
партия комитетінің бірінші хатшысы 
Жақан Сүлейменов келіп, жиналыс 
	ткізгенін білем. Біраз елді с	йлетіп, 
колхоз бастығына тағар кінәсін (кінә 
дерлік ештеңе де айтылған жоқ) тыңдап 
алып, Сүлейменов ұзақ с	йледі. Сон-
да: «Тозып кеткен ауылдарыңды 
жинап, еліңді ел қылғаннан басқа 
Қирабаевтың не кінәсі бар?» дегені 
есімде. Аудандық комитет хатшысы сол 
жолы арызшылардың кейбіреулерін 
б а с қ а  ж а қ қ а  а у ы с т ы р ы п  к е т т і . 
«Карл Маркс» атақты колхоз болды. 
Жылқылы ауыл еді. Жылқы  фермасы 
колхозға к	п пайда берді. Мен бұларды 
әкемді мадақтау үшін айтып отырған 
жоқпын. Заманның қыспақта ұстай 
жүріп, жаңа ұрпақ 	сіргенін, ел бастар 
азаматтар тәрбиелегенін, солардың 
дәстүрін еске алып жазып отырмын. 
Жаман да Смайылдың ізімен жүрді. 
Бұрын Смайыл істеп кеткен жерлерде 
болды. Сонда Смайылмен  достасып 
айырылысқан ел Жаманды қуана 
қарсы алып, кейін қиыспай айы-
рылысты. Студент кезімде бірінші 
 ауылда тұрған Жаман үйіне барғанда, 
мен оны анық к	рдім. Смайыл түгілі, 
соның сол кездегі кішкентай баласы 
маған елдің жасаған құрметі ерекше. 
Қайран ел-ай! Қимайтын, ұмытпайтын 
қасиеттерің к	п-ау! Ел басқару деген 
үлкен 	нер ғой. Ел басына қамшы 
үйіріп, қорқытып істететіндер де бола-
ды. Бірақ зорлық пен күшке сүйенген 
басшылықтың құны қандай екенін 	мір 
	зі дәлелдеп келеді. Мәселе – елмен тіл 
табысып, түсінісіп істесуде. Ұрсу мен 
айғайда емес. Fкелерімнің тәжірибесі 
маған осыны үйретті. «Таспен атқанды 
аспен ат» деген халықтық қағиданы 
берік ұстаған олар дұшпандарымен де 
жауласып к	рген емес. Оларға үнемі 
жақсылық жасап, кейін достасып 
жүрді. Жаманшылықты жақсылықпен 
жеңуші еді. «Иттің мінезіне иттікпен 
жауап берсең, 	зің ит боп кеткеніңді 
білмей қаласың» деуші еді әкем. 
Ондайдың бәріне де к	німпаз бола-
тын. Бірақ к	нбейтін нәрсесі – на-
мысын таптатуға бармайтын. >зін 
күштеуге, қорлатуға к	нбейтін. Осын-

дай мінезді бір бастықпен келісе 
алмай, жұмыстан да алпысқа жет-

пей босады. Зейнетақы сұрап 
та сол адамның алдына барма-
ды. Смайыл да, Жаман да ел 
с	зін к	п білетін, әңгімешіл, 
әзіл-қалжыңын араластырып, 
маңайына ел жинап отыратын 
кісілер еді. Жәкең бұйығылау, 
к	п с	йлемейтін адам бо-

латын, бірақ оның да 	зіне 
жетерлік әзілі бар-ды. Халықтық 

салт-дәстүрге берік адамдар 
заманның ұсынған жаңалықтарын 

жатырқамаған. Кейінгі шыққан 
салттың озығынан қашпаған. Мен 
Алматыдан үйленіп барғанда, әкем 
марқұм Fлияның басындағы орама-
лын 	з қолымен алып тастап: «Қалада, 
	з үйіңде қалай жүрсең, солай жүре 
бер. Келін болу орамалға байланысты 
емес, сыйлай білсең болғаны» деп еді. 
Үлкен келінімен ашық с	йлесіп, оған 
арқа сүйеді. Кейінгі балаларды соған 
жіберіп, соның маңында ұстауға тыры-
сты. Оқуға келетін балаларды к	бінесе 
	зі ертіп келетін. Кейін Жаман ертіп 
келіп жүрді. Олар келсе, біздің жал-
тара алмасымызды білетін және 
қабылдаудың жауапкершілігін артты-
рып кететін. Солардың арқасында бізге 
қараған елдің балалары едәуір оқыды. 
Жаңарқа «Қирабайдың бұзауына дейін 
оқыды» деп аңыз етіседі. Бізді пана-
лап, осылардың біразы Алматыны 
қоныстанды. 

Менің әкелерімнің туыстыққа, 
бауырмалдыққа к	зқарасы ғана емес, 
олардың бойындағы қазаққа тән мінез-
құлықтың, кеңдіктің, 	мірге азаматтың 
к	зімен қарай білгені де кейінгі 
ұрпаққа үлгі деп білем. >мір алдында 
жауапкершілік деген болады. Оны 
олар қатты сезінетін еді. >здері үшін 
	мір сүрмей, жанталасып, жағаласып 
жүріп еңбек етті, із қалдырды, ұрпақ 
тәрбиеледі. Алла сол әкелерге жар бол-
сын! Ал әкелер аруағы ұрпағын қолдап 
жүрсін!

 Колхоз шаруасының 
бас-аяғын жинап, шашырап 

кеткен дүниені түгелдей бастаған 
біздің әкейдің үстінен де арыз жазылып, 

аудандық партия комитетінің бірінші 
хатшысы Жақан Сүлейменов келіп, жиналыс 
өткізгенін білем. Біраз елді сөйлетіп, колхоз 

бастығына тағар кінәсін (кінә дерлік ештеңе де 
айтылған жоқ) тыңдап алып, Сүлейменов ұзақ 

сөйледі. Сонда: «Тозып кеткен ауылдарыңды жинап, 
еліңді ел қылғаннан басқа Қирабаевтың не кінәсі 

бар?» – дегені есімде. Аудандық комитет хатшысы 
сол жолы арызшылардың кейбіреулерін басқа 
жаққа ауыстырып кетті. «Карл Маркс» атақты 

колхоз болды. Жылқылы ауыл еді. Жылқы 
фермасы колхозға көп пайда берді. Мен 

бұларды әкемді мадақтау үшін 
айтып отырған жоқпын...
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К Ө Ң І Л А Ш А Р

Қарашы мұрнына,
Қарашы к	зіне.

Күлімдеп тұрғаны,
Ұқсайды 	зіңе.

(Сурет)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

>зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Қыста боран болар, қар борар,
Қыздар шәлі орамал оранар. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Насекомдар тек құрылыспен ғана 
шұ ғыл данбайды, кейбір түрлері тігінші-
лік пен де айналысады. Дәл осы қабілет 
құмырс қа лардан табылады. Ондай 
құмырсқаларды «тігінші құмырсқалар» 
деп атайды. 

Тігінші құмырсқалар ұя жасауда 	з-
дерінің личинкаларын пайдаланады. 
Құмырсқа личинкалары 	з денелерінен 
созылмалы сұйықтық б	ліп шығарады. 
Осы сұйықтық ауада қатая келе жібек 

тәрізді жіп болып шығады. Бұл жіп ұя жасауға пайдаланы-
лады. 

Ұя жасау кезінде тігінші құмырсқалардың бір тобы 
жапырақтарды бір-біріне жымдастыра тартып, енді 
бір тобы әрқайсысы бір личинкадан дайындап, 	здері 
жақындастырған жапырақтардың біреуіне жақтарымен 
қысып ұстаған личинканы тигізеді. Личинка сұйықтық 
б	леді де, одан пайда болған жіппен жапырақтарды 
біріктіріп тігіп, ұяларын әзірлеп алады. Құмырсқалардың 
бұл әрекетін Үндістан және Бразилия тұрғындары әлденеше 
рет бақылап, к	здерін жеткізген. Ғалымдардың есебі бойын-
ша, құрылысшы құмырсқалардың 5000-дай түрі бар. 

Егер адам табиғаттағы тіршілік дүниесіне зер салып, 
зерттемеген жағдайда, насекомдардың әр түрі 	зінің 
іс-әрекетін ақыл арқылы жүзеге асырды деп ойлар еді. 
Негізінде бұл мінез-құлықта ешқандай да саналылық жоқ. 
Бұл – инстинкт жемісі! 

Картинада жарық та, қою к�леңке 
де, жарық к�леңкеге алмасар тұстарда 
жартылай к�леңке де ұшырасады. Сурет 
�нерінде жарық пен к�леңкенің осын-
дай үйлесімі үлкен маңыз атқарады. Ол 
арқылы адамдар мен заттардың к�лемін, 
табиғат к�ркін, ауаны ұтымды бейнелеу-
ге болады. Бұл шығарманың әсерлілігін 
де арттырады. 

Итальян суретшісі  Микеланджело 
Меризи да Караваджо жарық пен 
к	леңкені атымен басқаша пайдаланған. Ол 	з картина-
сында жарық пен к	леңке арасындағы кереғарлықты шебер 
пайдаланған: қара к	леңке фонда айқын бояулы кескіндер, 
ал жарқын фонда, керісінше, қарак	леңкелеу тұлғаларды 
бейнелеген. 

Рембрандт – жарық пен к	леңкені пайдаланудың 
асқан шеберлерінің бірі болды. Оның шығармалары кей-
де асыл тастай жарқылдайтын, кейде түнгі шырағдандай 
маздаған жарық пен нұрға толы. Кейде к	л-к	сір шұғыла 
адамның бетіне, қолына түседі де, денесінің қалған б	лігі 
қарак	леңкеге сіңіп қалтарыс қалады.

ХХ ғасырдың 60 жылдардың соңына 
дейін аса ірі халықаралық спорт жарыс-
тарында екі спортшы бірдей нәтиже 
к�рсеткені үшін екеуіне де дәрежесі 
бірдей жүлде беруге тура келетін 
жағдайлар болып тұратын. 

1972 жылдан бастап конькимен 
сырға наушыларда нәтиже секундтың 
жүзден бір б	лігіне дейінгі дәлдікпен 
анықталатын болды.  1980 жылы 
Лейк-Плэсидте 	ткен Ойындар-
да фин шаңғышысы Т.Вассберг  пен Мието арасында 
Олимпиаданың алтын медалін алу үшін жарыс 	те-м	те 
тартысты 	тті.  Мието он бес шақырым аралықтың мәресіне 
жақындап қалған сәтте оның бәсекелесі әлі қалыңқы 
келе жатыр еді. Соңғы он шақты метр қалғанда Вас-
сберг бар күшін салып суырыла ж	нелді де, мәреге фин 
шаңғышысынан... жүзден бір секунд бұрын жетті. 

Бірақ осы секундтың жүзден бір б	лігіне дейінгі дәлдіктің 
	зі де аздық етеді екен. Сол Лейк-Плесидтегі ойындарда 
екі конькиші мың метрді сырғанап 	ткенде электронды 
хронометр екеуі де бірдей минут 16,91 секунд уақытта 
мәреге жеткенін анықтап, екі спортшыға да қола медаль 
беруге тура келді. Енді қазір конькимен жүйткуде, шанамен 
сырғанаушыларда нәтиже секундтың мыңнан бір б	лігіне 
дейінгі дәлдікпен анықталатын болды. С	йтіп, электронды 
	лшеу жабдықтарының қазіргі дәлдік деңгейі тартысты 
жарыстардың талабына әбден сай.

Тігіншілер

Жарық пен көлеңке 

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ

ҚЫЛҚАЛАМ 

Мыңнан бір бөлік есептеледі

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢҚҰМ ЖАЗУЫ

Қайта оралған «Сүйікті ағай»

КӨРМЕ

К	рмеге қылқалам шеберінің 
100-ден аса графика және кес-
кіндеме шығармалары қойылған. 
Т а қ ы р ы п т ы қ  б а ғ ы т т а р ы  – 
 қа зақтың табиғаты, ауыл 	мірі, 
қай таланбас тұлғалар, тіршіліктің 
қарапайым к	ріністері, замана 
тынысы, уақыт шежіресі, балалық 
шаққа саяхат тәрізді дүниелерді 
қамтиды. Сурет 	нерінің «экс-
прессионизм» жанрында салатын 
Т.Мұқатовтың шығармашылы-
ғы к	рермендерді туындылары-
ның ерекшелігімен тәнті етеді. Ол 
кісінің суреткерлік фантазиясы, 
қоршаған ортаны к	ре білу қасиеті 

дерін қолмен к	шіріп, маржандай 
жазуымен қағазға түсі ріп, ол жеке 
кітап болып шық қан. 9-қаң тарда 
басталған к	рме ақпан айының 
3-іне дейін жалғасады. 

Д.ЖҰМАТҰЛЫ

	зге суретшілерден б	лек. Қандай 
тақырыпты арқау етсе де, байыбы-
на барып, реңін кіргізіп, 	ңін аша-
ды. Туындылардың атаулары да 
тартымды: «Жүйрік», «Түйелер», 
«Жылқылар», «Түйеші», «Екі 
бейне», «Аттылы», «Тыныстау», 
«Дала әуені», «Сауыншы» және 
т.б. Суретшінің шығармашылығы, 
бір қарағанда қарапайым болып 
к	рінуі мүмкін, ал тереңіне бой-
лап, әрбір бояуға мән берсеңіз, 
оның 	зіне ғана жарасатын 	згеше 
«әлемді» байқауға болады. 

Қазақ бейнелеу 	нерінде 	зін-
дік қолтаңбасымен дарала нып 
келе жатқан ағамыз к	птеген 
кітаптардың иллюстрациясын 
жа сағанын да айта кеткеніміз 
ж	н. Олардың ішінде М.Fуезовтің 
«Асауға тұсау», С.Жүнісовтың 

Иван Войницкий жиені Соняның 
үйінде тұрады. Екеуі кішігірім шаруа шы-
лықтың тұралап қалмауы үшін күндіз-түні 
бір тынбай еңбек етеді. Тапқан табысының 
бір тиынын қалдырмай қаладағы ғалым 
жездесі,  Соняның әкесі  Александр 
Серебря ковқа жібереді. Себебі оның 
ғылымға қосып жатқан үлесіне сенеді 
және соған к	мектесуді парыз санайды. 
Иван ның анасы да күйеу баласын жақсы 
к	реді. Бірақ бұл картина Александр-
дың отставкаға кетіп, жас әйелі Елена 
 Андреевнамен бірге оралғанда 	згереді. Ол 
ғалым емес екен, ғылыммен айналысқаны 
тек аты ғана, шындығында «	нер туралы 
жазады, бірақ 	нердің иісі мұрнына да 
бармайтын» адам болып шығады. Бірақ 
қаншама жыл бойы 	зіне к	мектескен 
һәм сенген жақындарына қайтарымы 
жоқ, керісінше, кәрілігін міндетсінеді. 
Сонымен қоймай, үйді сатып, фин 
 саяжайын сатып алу туралы ойлайды. Ал 
ондай кішкентай үйге әйелі екеуі ғана 
сиятыны ойына да кіріп шықпайды. Бұл 
біреудің арқасында күн к	ретін паразитті 
еске  салады. Бірақ қойылымның басты 
мақсаты – осы паразитизмді к	рсету ме? 
Олай болмаса керек...

Войницкийдің 47 жасқа келсе де 	мірін 
күнделікті күйбең тіршілікпен 	ткізіп, 
түк бітірмегеніне, жалғыз қалғанына 
және сенген «қойының» сиқын к	ргенде 
қапаланып айтқан с	здері ойланды-
рады. «Қап, қалай қапы соғып қалдым 
десеңші! Fлгі профессор-сымақты, белін 
к	тере алмай жүрген безгелдекті сон-
дай қадірлеуші едім-ау, ол дегенде к	к 
	гіздей к	нтеріленіп, бар жұмысын бітіріп 
беруші ем! Соня екеуміз мына қонысының 

«Ақан сері», І.Есенберлиннің 
«Құлагер», «Қазақ поэзиясының 
антология сы» (екі том) атты 
туын  дыларға жасаған к	ркемдік 
суреттері байқауларда жүлделі 
орындардан к	рінді. Табылды 
Мұқатов әйгілі Махамбеттің 	лең-

ТЕАТР

бар  шаруасын жайғастырып ек; екеуміз 
кулактар құсап, тұзсыз май, бұршақ, 
сүзбе бәрін сатып сауда жасайтын едік. 
Сонда солардың шетінен ауыз тиіп те 
к	рмейтінбіз. Тиыннан-тиын балала-
тып, мыңдаған сомды 	зіне салып 	се 
беретінбіз. Оның ғылыми еңбектеріне 
мақтанып к	кірегімізді к	теруші ек. 
Оларсыз 	мір сүре алмайтындай, тіпті 
ауа жұта алмайтындай к	руші ек! Оның 
қаламынан туған, аузынан шыққан әр с	з 
данышпандықтың шырқау шыңындай 
к	рінуші еді... Ал енді қазір... Міне, 
ол отставкаға шықты, не бітіріп, не 
тындырғаны енді белгілі болды: 	лгенде 
оның артында қалар бір бет мұрасы жоқ 
екен, оның есімін бір жан білмейді екен, 
ол былайғы жұрт үшін ешкім де емес екен! 
Сабынның ақ езу к	піршігі екен, әншейін! 
С	йтсем мен алданыппын, ақымақ екем!» 
деп күйінеді. Тіпті  Серебряковты атып 
тастамақ та болады... Оның 	шпенділігін 
	ршітіп тұрған тағы бір себеп – Елена 
Андреевнаға деген сезімі.

Елена Андреевна – Серебряковтың 
әйелі. 27 жаста. >з с	зімен айтсақ, к	рген 
түстей, сағымдай тез жоғалатын к	п 
күңкілдек кездейсоқ адамдардың бірі... 
«>нер қуып та, күйеуге шығып та, ғашық 
болып та баянды ештеңе таба алмаған, 
т	беден түскендей кездейсоқ адам». Ол 
да к	птеген қыздар сияқты махаббат пен 
қызығушылықты шатастырып алған. 
Бірақ жағдайды 	згертуге құлықсыз. Мұны 
қойылым барысында шешіп тастаған 
«қарғыбауын» күйеуі Иванның оғынан 
аман қалғанда қайта киіп алуынан к	руге 
болады. 

Уақыт к	зі  ашық адамды да ая-
майды. Оны дәрігер Михаил Львович 
Астровтың образынан к	реміз. Адамдар-
ды да емдеп, орман шаруашылығымен 

де айналысуға уақыт табады. Чехов осы 
Астровтың  аузымен экология тақырыбын 
да қозғайды: «Орманның түбіне ақыры 
ақ балта жетіп тынады. Миллиардтаған 
бәйтерек босқа күйреп, талай аң-құс пана 
мен ықтан айрылды, талай 	зен тарты-
лып, талай арна құрғады: талай к	рікті 
к	рініс к	з к	рмеске жоғалды. Соның 
бәрі – қайдағы бір кер жалқаулардың 
аяғының астында жатқан тегін отынды 
иіліп теріп алуға ерінгендігінің салда-
ры. Соншама к	з жауын алар к	рікті 
отқа 	ртеп, 	з қолыңнан келмейтін 
кереметті оп-оңай құртып жіберу үшін 
ақылдан атымен саңылауы жоқ жабайы 
біреу болу керек шығар. Адамға 	зіне 
мирасқа бұйырған асыл қазыналарды 
одан әрі к	бейтсін деп ақыл-ой мен ора-
сан зор творчестволық күш берілген, 
ал ол болса, әліге дейін жайнатудың 
орнына жайратумен, құлпыртудың ор-
нына күйретумен келеді. Орман болса, 
азайған үстіне азая түсуде. >зендер болса, 
тартылған үстіне тартыла түсуде. Аң мен 
құс болса, ауып кетіп жатыр. Климат 
болса, бұзылды. Жер байғұс күннен-күнге 
құнарынан, к	ркінен айырылып барады. 
Кім біліпті, шынында да, бұным әпенделік 
шығар. Бірақ озбыр балтаның аузынан 
	зім  айырып алып қалған шаруалардың 
шағын тоғайларының қасынан 	ткенде 
немесе 	з қолымнан отырғызған балапан 
шыбықтардың жайқалып 	ніп, сусылдай 
сыбдырлағанын естігенде, климат, аз да 
болса, менің ықпалыма к	нгендей, егер 
бұдан мың жыл кейін адамдар 	здерін 
бақытты санаса, соған менің сәл де болса 
септігім тигендей сезінемін. Бала қайыңды 
отырғызып, оның бүр жарғанын, желмен 
тербеліп желкілдей бастағанын к	ргенде 
к	кірегімді мақтаныш кернейді» дейді. 
Десе де, бір кездері уездегі ж	ні түзу 
екеудің бірі осы Михаил болса, айналасы 
он жылдың ішінде тоғышар қауым оның 
да қанын улап, 	згелер сияқты босбелбеу-
ге айналдырған.

Соня. Бір қарағанда Еленаға кереғар 

образ. >мірінің негізгі ұстанымы – еңбек 
пен мейірімділік. Бұл оның әкесімен, ағасы 
Иванмен диалогынан байқалады. Қойылым 
соңында ағасына айтқан с	здері естіген 
жанға үміт ұялатады: «Біз! Ваня ағай, 	мір 
сүреміз. Fлі талай ұзақ-ұзақ күндер мен 
ұзақ кештерді бастан кешеміз, тағдырдың 
жіберген қай тауқыметін де тайсалмай 
бағамыз: қазір де, ертең қартайғасын да 
біреу үшін сілейіп қатып еңбек ете береміз; 
шекті мерзім жеткенде үн-түнсіз жан тап-
сыра саламыз; табытқа түскесін қандай азап 
шеккенімізді, қанша рет жылағанымызды, 
қанша қасірет тартқанымызды тапжылт-
пай айтып береміз; сонда тәңірдің бізге 
мейірімі түседі, ағатай, сүйікті ағатай, сіз 
екеуміз сонда әсем, сондай тамаша 	мір 
кешеміз, қатты қуанамыз, тіпті осы қазіргі 
бақытсыздықтарымыздың 	зіне күлімдеп 
сүйсіне к	з тастаймыз, сосын ағыл-тегіл 
рақатқа батамыз. Мен бұған, ағатай, ын-
ты-шынтыммен сенемін. Біз сонда ғана 
демаламыз! Сонда ғана рақатқа батамыз! 
Ақ қанатты періштелерді к	реміз, бүкіл 
аспанның меруерт моншақ тағынғанын 
к	реміз, біздің к	рген тауқыметіміз күллі 
дүниені жайлап алған мейірім мұхитына 
батып жоқ болады; біздің 	міріміз сондай 
жайдары, сондай нәзік, сондай тәтті аялы 
алақанға айналады. Мен бұған сенемін, 
қатты сенемін...» дейді ол.

Айта кетейік, «Сүйікті менің ағатайым» 
осымен екінші рет сахналанды. Бір кездері 
Fзірбайжан Мәмбетов қойған қойылымда 
Fнуар Молдабеков Иван Войницкий об-
разын асқан шеберлікпен ойнап, күллі 
кеңес к	рерменін тәнті еткен еді. Енді 
міне Асхат Маемировтың сахналауымен 
қайта оралды. Енді онда елімізге танымал 
Ғазиза Fбдінабиева, Т	леубек Аралбай, 
Бахтияр Қожа, Азамат Сатыбалды, Берік 
Айтжанов, Салтанат Бақаева, Зарина 
Кармен, Асан Қырқабақов, Еркебұлан 
Дайыров сынды актерлер ойнайды. Енде-
ше, сахнаға қайта жол тартқан қойылым 
к	рерменін немқұрайлы қалдырмайды 
деп сенеміз.

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»


