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ÓNER

Киелі Маңғыстау топырағында қазақ әдебиетінің даңқты классигі, көрнекті мем-
лекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбайұлының 80 жылдық мерейтойы өте 
жоғары деңгейде мерекеленді. Аты әлемге мәшһүр қаламгердің мерейтойының 
ашылу салтанатына қатысу үшін ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы  
келді. Маңғыстаулықтар Мемлекет басшысын аса зор қошеметпен қарсы 
алды. Президент еңселі ескерткіштің шымылдығын ресми түрде ашып, арнайы 
гүлдесте қойды. Барша жұртты мерейтоймен құттықтап, қаламгер рухымен 
қоса ел мерейін арттырар айшықты ойларын жеткізді. Қоладан құйылған 
ескерткіштің биіктігі тұғырымен қосқанда 6 метр, мүсіншісі – Көшер Байғазиев. 

Мемлекет басшысы біш Кекілбай-
ұлының ғұлама жазушы ғана емес, 
Елбасының сенімді серігі ретінде 
тәуелсіз Қазақстанның негізін қалауға 
қосқан үлесі орасан зор екенін, елі міз-
дегі жоғары лауазымдарда қызмет істеп, 
халықтың ықыласына б$ленгенін, 
Жоғарғы Кеңес т$рағасы, Мемлекеттік 
хатшы, Сенатор қызметтерін абырой-
мен атқарғанын айтты.

– біш Кекілбайұлы тәуелсіз-
дігімізді қорғауға және нығайтуға 
а т с а л ы с қ а н  а с а  к $ р н е к т і  қ о ғ а м 
қайраткері  болғанына ешқандай 
күмән жоқ. 'йткені ол қазақтың ой-
санасын жаңғыртқан ұлы $згерістердің 
б а с ы - қ а с ы н д а  ж ү р д і .  К $ р н е к т і 
қайрат кер егемен еліміздің тарихи 

Осы шараға  ҚР  Пре мьер -    Минис-
трінің   орынбасары Б.Сапарбаев, 
 б і ш  а ғ а н ы ң  ж а р ы  К л а р а 
Жұмабайқызы, ұрпақтары, елімізге 
бел гілі ақын-жазушылар мен қоғам 
қайраткерлері және шетелдерден 
арнайы келген қонақтар қатысты. 

Классиктің мерейтойына орай 
біш Кекілбайұлы атындағы Маң-
ғыстау облыстық тарихи-$лкетану 
музейі ашылды. Мемлекет басшысы 
Ақтау қаласына жұмыс сапары ая-
сында біш Кекілбайұлының аты 
беріліп, жаңа ғимаратқа к$шкен 
Маңғыстау облыстық тарихи-$лке-
тану музейінің жұмысымен танысты. 

П р е з и д е н т  Қ а с ы м - Ж о м а р т 
Тоқаев сәуір айында Маңғыстау 
об лысына жасаған жұмыс сапа-
ры кезінде аймақ әкімдігіне музей 
құрылысын сапалы әрі мезгілімен 
аяқтауды тапсырған. Тапсырмаға 
сәйкес, облыстық тарихи-$лкетану 
музейі заңғар жазушының 80 жылдық 
мерейтойы шеңберінде пайдалануға 
берілді.

(Жалғасы 2-бетте)

шежіресінде $з қолтаңбасын қалдырды. 
Оның «Тәуелсіздік – тәтті с$з ғана 
емес, ұлттық жауапкершілік» деген 
тұжырымы баршаға ой салады, – деді 
Мемлекет басшысы.

Сондай-ақ айтулы шарада  ҚР 
Парламенті Мәжілісінің депутаты, 
белгілі қаламгер Сауытбек Абдрахманов,  
қоғам қайраткері З ейнолла  Алшымбаев, 
ақын Светқали Нұржан к$зі тірісінде 
әулие атанған дара тұлғаның қазақ 
ұлты мен мемлекеті үшін, адамзат 
үшін сіңірген елеулі еңбегін, ұлылыққа 
сыятын ерекше қадір-қасиеттерін 
бірінен-бірі $ткізе баяндады, біш 
ағаның тойына арнайы келіп, қалың 
елге қалтқысыз қызмет  еткен ел 
Президентіне алғыстарын айтты. 

КЕКІЛБАЕВ КЕҢІСТІГІ

Индекс Мерзімі Қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367
6 ай 2391,00 2502,72

12 ай 4782,00 5005,44
Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367
6 ай 3414,00 3525,72

12 ай 6828,00 7051,44

«Өнер алды – қызыл тіл»  деген 
халқымыз тілдің, сөздің құдіретін 
әуелден терең түсініп, бар 
өнерден биік қойған. Тіл қадірін 
білетін қазақ бір ауыз сөзге 
тоқтаған, дуалы ауыз би-шешенді 
құрметтеген. Бірақ сол халықтың 
бүгінгі ұрпағы сөзге шорқақ,  
екі ауыз сөздің басын қосып, 
ойын еркін жеткізетін жағдайда 
ма? Бөтен сөзбен былғанғаны 
өз алдына. Жастардан Мұхтар 
Әуезов пен Сәкен Сейфуллиннің 
кім екенін сұрасаң, көзіңмен жер 
шұқисың... Күні кеше мектепте  
бірнеше жыл әдебиет пәнін 
оқығандардың мұнысы қалай? 
Оқи алмай ма, оқыта алмай 
жүрміз бе? Әлде оқулық олқы ма? 
Жалпы біз нені, қалай, не үшін 
оқытуға тиіспіз? Елдіктің алтын 
өзегі, ұлттық тәрбиенің қайнар 
бұлағы – қазақ тілі мен әдебиетін 
оқытудың мәні мен мазмұны, 
сағаты мен сапасы қандай күйде? 

Міне, осы саналы жанды бей-
жай қалдырмайтын ұлт тағдырына 
қ а т ы с т ы  к $ к е й к е с т і  м ә с е л е 
М.уезов атындағы дебиет және 
$нер институты ұйымдастырған 
«Орта білім берудің жаңартылған 
мазмұны аясында қазақ әдебиетін 
оқытудың $зекті  мәселелері» 
атты республикалық ғылыми-
практикалық конференцияның 
темірқазығы болды. Іс-шараға 
Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық 
білім академиясы, «'рлеу» білік-
тілікті арттыру, «Оқулық» рес-
пуб  ликалық ғылыми-тәжіри-
белік орталықтарының маман-
дары, әдебиеттанушы-ғалымдар, 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімдері қатысып, $ткір ой-
пікірлер мен ұсыныстарын ортаға 
салды. Жиын негізінен жалпы білім 
беретін мектептерде оқылатын қазақ 
әдебиеті пәні бойынша жалпыға 
міндетті білім стандарты мен оқу 
бағдарламаларын жасақтаудың 

КҮЛТӨБЕ

ОҚУЛЫҒЫҢ ҚАЛАЙ, 
ОРТА МЕКТЕП?

дап, оны жақсартудың жолдарын 
ортаға салуға шақырды. 

 Халқымыздың саны $скен 
сайын қазақ тілінде оқитын бала-
лардың  саны да $сіп келеді . 
 Мәсе лен,  екі жарым ғасыр бұрын 
қазақ тілінде оқытатын бір ғана 
мектеп болса, 2018 жылы елімізде 
қазақ мектептері 3797-ге жеткен. 

(Жалғасы 6-7-беттерде)

негізгі ұстанымдары, оқулықтардың 
сапасын талдау, жаңартылған білім 
беру мазмұнына к$шудің барысы, 
пәнаралық байланысын зерделеуге 
арналды.

К о н ф е р е н ц и я н ы  а ш қ а н 
М.уезов атындағы дебиет және 
$нер институтының директоры, 
ғалым Кенжехан Матыжанов жаңа 
білім мазмұнына к$шу жағдайын-
да  қазақ тілі мен әдебиеті,  тарих 

пен  Қазақстан  географиясы, 
қазақ $нері мен музыкасы сияқты 
ұлттық сипаттағы пәндердің жай-
күйі жұртшылықты алаңдатып 
отырғанын атап $тті. «Қазіргі жаңа 
білім мазмұнына к$шу жағдайында 
мектептердегі білім сапасы мен 
оқулық мәселесі аса $зекті болып 
отыр. Биылғы Тамыз конферен-
циясында ел Президенті Қасым-
Жомарт Тоқаев мәселені қоғамда 

ашық талқылауға қозғау салды. Ал 
Білім және ғылым министрі Асхат 
Аймағамбетов оған ерекше назар 
аударды. Қазір бұл мәселе қоғамдық 
ортада кеңінен талқылануда.  Соның 
ішінде қазақ тілі мен әдебиеті, тарих 
пен Қазақстан географиясы, қазақ 
$нері мен музыкасы сияқты ұлттық 
сипаттағы пәндердің оқытылуы 
ерекше алаңдатады» дей келе, 
К.Матыжанов нақты жағдайды тал-

– 18-19 жасқа 
келгенімде болуы керек, – деді 

әңгіме иесі. – Мені Отан алдындағы 
борышымды өтеуге шақыру үшін тізімдеуге 

аудандық әскери комиссардың үйге келгені есімде. 
Сонда: «Жалғыз баламыз еді. Бұл алысқа кетсе, күніміз 

не болады?» деп, әке-шешемнің зар жылағаны бар. Қонақ 
оған қараған жоқ. «Бойыңның ұзындығы ғажап екен. Сендей 

жастарды әскерге алмауға болмайды. Ертең комиссариатқа 
келесің» деді де полуторка мәшинесіне мініп, жүріп кетті. Бірақ 
ауылдан ұзай бере көлігінің өзектегі сазға тығылып, жүре ал-

май қалмасы бар ма? Мен дереу жүгіріп барып, мәшиненің 
арт жағын батпақтан жалғыз өзім тік көтеріп алып, саздан 

шығарысып жібердім. Сонда мына қимылыма аң-таң 
қалған комиссар: «Жарайды, мен сені әскерге 

шақырудан босаттым. Қарт әке-шешеңді 
бағып, ауылыңда жүре бер» деді 

риза болып.

ҚАРАҒАЙДАЙ 
ҚАЗАҚТАР
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(Басы 1-бетте)

Ж а л п ы  б ұ л  к е ш е н  «  б і ш 
Кекілбайұлы мәдени орталығы» деп 
аталады. Онда Маңғыстау облыстық 
тарихи-$лкетану музейінен б$лек, 
кітапхана мен облыстық музыкалық-
драма театрдың ғимараты салынады.  
Кешеннің құрылысы биылғы қаңтар 
а й ы н д а  б а с т а л ғ а н .  П р е з и д е н т 
Қасым-Жомарт Тоқаев сәуір айында 
Маңғыстау облысына жасаған жұмыс 
сапары кезінде аймақ басшысына 
 музей құрылысын сапалы әрі уақытылы 
аяқтауды тапсырған болатын. Толық 
аяқталуы 2020 жылдың желтоқсан 
айына  жоспарлануда. Оның жалпы 
аумағы 10,6 гектар жерді құрайды. 

Мемлекет басшысы облыстық 
музейдің жаңа ғимаратын аралап к$рді. 
Естелік кітапқа тілегін жазып, қолтаңба 
қалдырды.

А у д а н ы  8 7 4 2  ш а р ш ы  м е т р д і 
 құ райтын  облыстық тарихи-$лкетану 
музейі жазушының $мірі мен шығарма-
шы лығына және мемлекеттік қызмет 
жолына арналған экспозициялық зал-
дардан тұрады. 

Түстен кейін  Абай атындағы 
 мә дени-демалыс кешенінде Мем-
лекеттік сыйлықтың иегері, Халық 
жазушысы біш Кекілбайұлының 80 
жылдық мерейтойының салтанатты 
ашылуы болды.

Жиынға Премьер-Министрдің 
орынбасары Бердібек Сапарбаев, 
Маңғыстау облысының әкімі Серікбай 
Тұрымов және еліміздің әр түкпірінен 
келген ел ағалары, біш ағаның 
 замандастары, әріптестері, қазақтың 
қабырғалы қаламгерлері мен $нер 
тарландары, ғалымдар, жұртшылық 
$кілдері  қатысты. Вице-премьер 
Б.Сапарбаев Тұңғыш Президент, 
 Елбасы Н.Назарбаевтың мерейтойға 
арналған құттықтауын жеткізді. 

Мерекелік шара айтыскер ақын 
Мэлс Қосымбайдың біш Кекілбаевқа 
арнаған жырымен басталып, театрлан-
дырылған сахналық к$рініске ұласты. 

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

КЕКІЛБАЕВ КЕҢІСТІГІ

Ш.Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университетінде өңірімізге іссапармен 
келген ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің өкілі Арман Бердалин және 
Республикалық арнайы мониторинг тобының мүшесі, Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын 
сапа» сыйлығының, «Құрмет» орденінің иегері, этнодизайнер Ырза Тұрсынзада және  аумақтық депар-
тамент басшысының бірінші орынбасары Серік Қаныбеков студент жастармен кездесті.

Белгілі болғандай, елімізде 1 қарашадан бастап мекенжай анықтамасы 
талап етілмейді және мемлекеттік қызметтер реестрінен алынып тастала-
ды. Яғни еш мемлекеттік орган, мектеп не медициналық мекеме азамат-
тардан мекенжай анықтамасын аталған күннен бастап сұрата алмайды. 
Оны «Азаматтарға арналған үкіметтің» филиалдарынан да, электронды 
үкімет порталынан да алу мүмкіндігі болмайды.  

ЖҮЗДЕСУ

ИГІ ІС БАЙҚАУ

ҚҰЛАҚҚАҒЫС

Басқосуда с$з алған Арман Бердалин Агент-
тіктің білім саласын назардан тыс қалдыр-
май, мектептердегі «Адал ұрпақ» ерікті мектеп  
клубтарының, жоғары оқу орындарындағы 
 «Саналы ұрпақ» жобалық кеңселерінің жұмысын 
қадағалап  отыратындығын, бұндағы мақсат 
аталған жобалар арқылы әрбір $скелең жас 
ұрпақтың бойына  адалдық пен парасаттылық 
дәнін егіп, болашақ елінің отансүйгіш ұрпағын 
тәрбиелеу екендігін атап к$рсетті.   

Қазақтың ұлттық $нерін  дәріптеп жүрген 
Ырза Тұрсынзада $з әңгімесін жастарға, соның 
ішінде қыз балаларға арнады. Болашақтың ар-
намысы қыздың қолында, Ер адам азаматты 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 
университетінің әлеуметтік және 
гендерлік зерттеулер институты 
Қазақстанның іскер әйелдері туралы 
онлайн кітапхана жасақтауда. Ол Уики-
педия желісінде орналастырылмақ.

Оқу орнының Баспас$з қызметі 
таратқан ақпаратқа сүйенер болсақ, 
жоба Нидерланды Корольдіг інің 
елшілігінің қолдауымен жүзеге асыры-
луда. 

Аталған мемлекеттің Қазақстандағы 
Е л ш і с і  А н д р е  К а р с т е н с  Қ ы з д а р 
университетіне жасаған сапары аясында 
оқу орнының Стратегиялық даму және 
халықаралық байланыстар ж$ніндегі 
проректоры Ләззат Булебаева мен 
кездесіп, ынтамақтастықты дамыту 
жайын  талқылады. Атап айтқанда, 
 тараптар әйелдер мен қыздардың 
әлеуетін арттыру және мүмкіндіктерін 
к е ң е й т у ,  о л а р  ж а й л ы  и н т е р н е т 
кеңістігінде ақпарат тарату жайын 

қаузады. Сонымен қатар аталған бірегей 
жобаның маңызы туралы да айтылды. 

– Бұл жобаның Қазақстан үшін пай-
дасы к$п деп ойлаймын. Басты мақсат 
– есімі к$пшілік үшін беймәлім десе де 
$з саласы бойынша жетістікке жеткен 
нәзік жандыларды кеңінен насихаттау, 
интернет кеңістікте олар туралы ақпаратты 
қолжетімді ету. Онлайн кітапханадағы 
мәлімет қазақ, ағылшын және орыс 
тілдерінде жарияланбақ, – деді кездесу 
барысында Ләззат Булебаева. 

'з кезегінде Андре Карстенс екі ел 
арасындағы ынтымақтастық жайы туралы 
әңгімелеп, Нұр-Сұлтан мен Амстердам 
арасындағы тұрақты байланыс деңгейінің 
$сіп отырғандығын ерекше атап $тті.  

Сапар аясында дипломат универси-
теттің «Ақтұмар» тарихи-этнографиялық 
музейі мен «Art Dara» $нер галереясындағы 
жәдігерлермен танысып, қылқалам 
шеберлерінің туындыларын тамашалады.

Аружан ТАНАБЕК

«Жастар жылы» аясында,  
сондай-ақ еліміздегі шығар-
машыл жастарды қолдау 
мақсатында Нұр-Сұлтан 
қалалық қоғамдық даму 
істерінің ұйымдастыруымен 
+ткен «Біз жастарға сенеміз!» 
атты жыр байқауы жуырда +з 
мәресіне жетті. 

Поэзия сайысына респуб-
ликаның әр аймағынан келген 
қалам иелері қатысып, $зара 
бақ сынады. Аталған байқау 
осымен үшінші жыл $ткізіліп 

отырғандықтан жастар арасын-
да кең танымалдыққа ие болып 
үлгерді. Шараға қатысушылар 
 таланттарын $рістетіп,  бір-
бірінен тәлім алып, тәжірибе 
алмасады. Мұның $зі олардың 
қанаттарын қатайтып, шабытта-
рын шыңдай түседі. 

Сонымен, биылғы байқауда 
замандастарынан оқ бойы озық 
шығып, үздік деп танылған жас 
ақындардың есімін атайтын  
б о л с а қ ,  А қ ж і г і т  А м а н г е л д і , 
 К е н ж е б е к  Д у л а т б е к  ж ә н е 
Нұрдәулет  'мірбек  жүлделі 

ІІІ орыннан к$рінді. Ал нұр-
сұлтандық ақындар – Ернар 
Мақсұтов пен Сәния Жүрсінова 
ІІ орынға табан тіреді. Ал жүлделі І 
орынды Алматы қаласының намы-
сын қорғаған Нұрбол Мұратбек $з 
қанжығасына байлады. Жобаның 
бір ерекшелігі – онда жыл сайын  
жаңа есімдер анықталады. Жүзден 
жүйрік шыққандардың үздік 
 туындылары алдағы уақытта жарық 
к$ретін поэзия жинағына еніп, 
қалың оқырмандарға жол тартады. 

Диана ЕЛЕУСІН

Қажет болған жағдайда 
қазақ стандықтар тіркеуге тұрған 
мекенжайларын egov.kz элек-
тронды үкімет порталы мен eGov 
mobile  қосымшасындағы жеке 
кабинеті арқылы тексере алады. 
Мемлекеттік органдарға келетін 
болсақ, олар бұл мәліметті Ішкі 
істер министрлігінің деректер 
базасымен интеграцияланған 
ақпараттық жүйелері арқылы 
алады. 

Сонымен бірге,  азамат-

т а р д ы ң  м е к е н ж а й  т і р к е у і 
 туралы ақпаратты сұратуы 
мүмкін басқа ұйымдар, соның 
ішінде жеке компания лар  egov.
kz   электрондық үкімет пор-
талындағы үшінші тұл ғалар-
ға анықтама беруге мүм кіндік 
беретін сервисті пайдалана 
алады.  

Естеріңізге сала кетейік, бұған 
дейін «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпо-
рациясы сараптама жүргізіп, 

қазақстандықтардың жыл сайын 
әртүрлі ұйымдарға ұсыну үшін 20 
миллионнан  астам анықтаманы 
басып  шы ғаратынын анықтады, 
олардың жартысына жуығы 
–  мекенжай анықтамалары. 
М е к е н ж а й  а н ы қ т а м а -
л а р ы ,  н е г і з і н е н ,  ж ұ м ы с қ а 
орналасу,   балаларды мек-
теп пен балабақшаға тіркеу, 
банк қызметтерін алу кезінде, 
сондай-ақ әртүрлі мемлекеттік 
бағдарламаларға қатысу үшін 
сұратылған. Осылайша, мекен-
жай анықтамаларының күші 
жойылған кезде азаматтардың 
Х Қ О - ғ а  к е л у  с а н ы  е д ә у і р 
азаймақ. 

Р.ХАЛЕЛОВ

тәрбиелейді, әйел адамзатты тәрбиелейді дей 
келе, студент жастарға адалдық парасаттылықтың 
бастауы екенін түсіндіріп, әрбір азаматтың рухын 
к$теріп, намысын биіктетер рухани әңгімесімен 
жалғастырды.

 Шараға қатысушылар аға буын мен кейінгі 
буын арасында ұрпақтар сабақтастығы әділ де  
адал к$зқараста болып, әркезде мемлекетке демеу 
болар жастар $сіп келе жатқанына сенімдерін 
білдірді. Еркін форматта $ткен кездесуді жастар 
жылы қабылдап, $з ойларын ашық білдіріп, 
жүрекжарды ұсыныс-пікірлерімен б$лісті.

Т+леген НҰРЛАНҰЛЫ

ИМАНДЫЛЫҚ

Облыс әкімі Серікбай Тұрымов 
салтанатты жиында әйгілі қаламгердің 
$мірі мен шығармашылығына арнап 
ел к$ңі лінен шығар сапалы баяндама 
жасады. 

Байрақты жиынның құлаққа сіңер 
сүбелі с$зін жазушы Т$лен бдік 
айтты. «біш бізге қандай ыстық 
болса, біш туған $лке, осы $лкеде 
тұрып жатқан халық та бізге сондай 
ыстық. Қазаққа біштей кемеңгерді 
берген Маңғыстау $лкесінен той 
арылмасын!» деп с$зін бастаған 
к$рнекті қаламгер тұғырлы тұлғаның 
үш қырына – ұлан-ғайыр талан-
ты, қаламгерлігі, қайраткерлігіне 
айрықша тоқталып, күллі бейнесін 
ашып берді.

А л  ж а з у ш ы н ы ң  ж а р ы  К л а р а 
Жұмабайқызы:

– Айналайын елім, халқым, ел аза-
маттары, бәріңе к$п-к$п рақмет! Бүгін 

біш қайта туғандай болып к$рініп 
тұр. біш екеуміз 51 жыл бірге $мір 
сүрдік. Анамыз 98 жасқа келіп қайтыс 
болды. Сол кісінің $сиет-$негесі 
екеумізге де жұғысты болды ма деп 
ойлаймын, – деп, жарының мерекесін 
ұйымдастырушы к$пшілікке алғысын 
айтты.

Мерекелік кеште Айгүл Үлкенбаева-
ның орындауында Абылдың «Абыл» күйі 
күмбірлеп, Нұрым Асқанов Тұрсынның 
«К$лқайнар» әнін шырқады. Н.Жан-
т$  рин    атындағы музыкалық драма 
театры актерлерінің орындауындағы 
«Маңғыстау» поэтикалық қойылымына 
ұласты. 

Екінші күні .Кекілбаевтың 80 жыл-
дық мерейтойына орай Н.Жант$рин 
атындағы облыстық музыкалық-
драма театрында «Abish alemi» атты І 
халықаралық театр фестивалі ресми 
түрде ашылды.

Фестивальдің ашылу салтанатына 
Маңғыстау облысының әкімі Серікбай 
Тұрымов, біш Кекілбаевтың жары 
Клара Жұмабайқызы жылы лебіздерін 
білдірді. 

Т$рт күнге созылған фес тивальге 
Армениядан, Грузиядан, Түркиядан, 
И р а н н а н ,  Т ү р і к м е н с т а н н а н , 
Тәжікстаннан, 'збекстаннан және 
Алматы, Нұр-Сұлтан, Павлодар театр-
ларының ұжымы қатысты. 

Театр фестивалінің жұмысын 
 қ а  з ы л а р  а л қ а с ы н ы ң  т $ р а ғ а с ы , 
 Қазақ станның Еңбек Ері Асанәлі 
шімов бастаған $нер саңлақтары 
бағалады. «Abish alemi» І Халықаралық 
театр фестивалінің 14 қазан күні  жабылу 
салтанаты $тті. Т$рт күн бойы маң-
ғыстаулықтар түрлі театр ұжым да-
рының қойылымдарын тамашалап, 
ке ремет әсерге б$ленді. 

Дәл осы күні Ақтау қаласындағы 

«Достық үйінде» .Кекілбайұлының 
80 жылдығына арналған әдебиет және 
$нер қайраткерлерінің Халықаралық 
конгресі $тті. Маңғыстау облысының 
әкімдігі мен Ш.Есенов атындағы 
 Каспий мемлекеттік технология-
лар және инжиниринг университеті 
мұрындық болған шараға әлемнің әр 
түкпірінен келген әдебиеттану, тіл 
білімі, тарих, философия, педагогика, 
психология, әлеуметтану, саясаттану 
секілді гуманитарлық сала мамандары, 
мемлекет және қоғам қайраткерлері 
мен ғалым-зерттеушілер қатысты. 
Конгрестің пленарлық отырысын 
Парламент Мәжілісінің депутаты,  
филология ғылымының докторы  
 С а у ы т б е к   А б д р а х м а н о в  а ш ы п , 
жүргізіп отырды. 

Мұнда алғашқы болып с$з алған 
ҚР Премьер-Министрінің орынба-
сары Бердібек Сапарбаев, Мәжіліс 

депутаты Қуаныш Сұлтанов Кекілбаев 
әлемінің  терең философиялық 
ерекшелігіне тоқталды. 

Ақын, ҚР Мемлекеттік сый-
лығының лауреаты, Қазақстан Жа-
зушылар одағы басқармасының 
т$рағасы Ұлықбек Есдәулетов тіл 
туралы толғай келіп, .Кекілбаевты 
тіліміз үшін күрескен, бізге $лмейтін 
әдебиет жасап беріп кеткен Алаш 
алыптарының заңды жалғасы деп атап 
айтты.

Үшінші күні рухани тәлімі мол 
 мерейтой біш Кекілбаевтың туған 
ауылы Оңды топырағында жалғас-
ты. Біртуар қаламгерді  дүниеге 
әкелген $лкеде $ткен ұлы тұлғаларға, 
ж а з у  ш ы н ы ң  а т а - б а б а л а р ы н ы ң 
рух-шәріптеріне арнайы Құран 
бағышталды.

(:з тілшімізден)

Жиналған жамағат алдында с$з алған ҚМДБ 
қайырым дылық және уақып қоры б$лімінің 
меңгерушісі Камалжан  Тұрдыбаев: «Дін – иман 
айнасы. Ата-бабаларымыз ғасырлар бойы аттың 
жалы, түйенің қомында жүріп $мір $ткерсе де, 
Алланың хақ жолынан еш тайған емес. Күллі 
адамзат баласына мейір бағыштайтын осы бір 
қасиетті дінді берік ұстанған ұлтымыз қаймағы 
бұзылмаған салт-дәстүріне сабақтастыра 
білген. Жер жаннаты – Жетісу ұлтымыздың 
небір би, әулие шешендерінің кіндік қаны 
тамған киелі $лке. Олар кезінде бұл аймақтан 
мешіт-медреселер салдырып, халқымыздың 
дінін, тілін сақтап, ұрпақтарының білімді де 
білікті болуына ерен еңбек сіңірді. Сол үрдіс 
бүгінде жалғасын табуда. Бүгінгі Талдықорған 
қаласы аумағынан ашылып отырған діни 
орталық – соның бір дәлелі. Енді осы жер-
ден, Алла бұйырса, қарилар оқып жетіліп, 
ұлтымыздың болашағы, Тәуелсіз еліміздің 
ертеңі үшін еңбек етеді деп сенемін» деді.

Алматы облыстық ардагерлер кеңесінің 
т$рағасы  Ермек Келемсейіт  жиналған 
жамағатты жаңа діни орталықтың ашылуы-
мен құттықтап, ақ тілегін  арнады. ҚМДБ 
Талдықорған $ңірі бойынша $кіл имамы  
Ардақ Нүсіпханұлының айтуын ша, қазірге бұл 
орталыққа діни білім алып, Құран сүрелерін 
жаттауға ниетті  20-ға жуық бала тіркелген. 
Ғимарат ішінде оларға жайлы  жатын орын, 
жуынатын б$лме, тамақтанатын жер, сабақ 
тыңдап, Құран жаттайтын үстел-орындықтарға 
дейін дайындалған. 

Айдын К<ЛІМХАН
Алматы облысы

ҚАРИЛАР 
ДАЯРЛАНАДЫ

Онлайн кітапхана әзірленбек

Жырлары көркем жас дарын 

Мекенжай анықтамасы қажет болмайды

Адал ұрпақ тәрбиелеуіміз керек

Талдықорған қаласына қарасты Еңбек 
ауылында қарилар даярлайтын арнайы 
орталық ашылды. Әр мұсылман баласын 
ізгілік пен имандылыққа баулитын бұл 
медреседен бір мезгілде 20 бала білім алуға 
болады. Жаңа орталық Еңбек ауылдық 
мешітіне іргелес орналасқан. Күндердің 
сұлтаны, қасиетті жұма күнге тұспа-тұс 
келген діни білім ордасының ашылу 
салтанатына танымал дін та ну шы ғалымдар 
мен мешіт имамдары және аймақтағы өзге 
де саланының жетек шілері мен зиялы қауым 
өкілдері қатысып, жүрекжарды ақ тілектерін 
жеткізді.
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Мария Шоқай алғаш рет болашақ 
 жарымен 1916  жылы 10  тамызда  
Ташкентте генерал Сахиб-Гирей 
Еникеевтің үйінде Петербургтен келген 
қонақтармен бірге болғанда танысқан. 
Ол кезде Мұстафа лихан Б$кейханның 
ұсынысымен Мемлекеттік Дума мен 
Үкіметтің тыңдауына Дума жанындағы 
Мұсылман фракциясының т$рағасы 
Қ.М.Тевкелев жетекшілік еткен фрак-
ция мүшесі Ш.Мұхамедияров және кейін 
қосылған депутат А.Ф.Керенскийлер 
бар делегацияның аудармашысы, 
хатшы сы және маман зерттеушісі еді. 
Делегация 1916 жылғы патша үкіметінің 
тылдағы жұмысқа 19-43 жастағыларды 
алу туралы жарлығына қарсы жергілікті 
халықтың к$терілісін қатыгездікпен 
басқаны туралы арнайы материалдар 
жинау мақсатымен келген болатын. 
Комиссияның Түркістандағы тексеру 
жұмыстарына Ташкент $лкелік проку-
ратура мүшелері қызу араласады, мұның 
құрамында Мария Горинаның күйеуі 
де бар еді, ал $зі Ташкенттегі опера  
театрының әншісі-тұғын. Мұстафа 
Шоқай жоғарыдағы құрамда бірнеше 
рет бұлардың да үйінде болады. Тіпті жас 
қонаққа арнап бірнеше ән де шырқалған 
к$рінеді. Мария Горина «астаналық 
сәнмен киінген, тәрбиелі, $те ұқыпты 
жанның қасында жүру аса қызықты 
к$рінетін» деп те жазған-ды.

1918 жылдың сәуірінде Ташкентке  
келген Шоқайдың үлкен ұлы Сыздық 
і н і с і н і ң  ү с т е л  ү с т і н д е г і  М а р и я 
Горинаның суретін к$ріп: «йелің ғой, 
ә?» деп сұрайды. Інісі құптағаннан соң 
мақұлдағандай бас изеп, бақыт тілейді. 
Қоштасарда інісіне бұрылып: «Сенің 
дұшпаның к$бейіп барады, құдай қаласа, 
әйелің саған нағыз дос болар» деген еді. 
Мария Шоқай Мұстафаның басына 
түскен талай тағдырлы тірлікте қасында 
болды. Ері күлсе қуанды, уайым даса 
қайғырды. Жары қайтқаннан кейін де 
бұл сенімді толық ақтады.

1941 жылдың 27 желтоқсанында 
Мұстафа Шоқай жұмбақ $ліммен 
дүниеден озғаннан кейін алдымен 
жары 1942 жылдың 8 ақпанында Париж 
мешітінің «Дебасси» залында қырқын 
$ткізіп, оған оның елу шақты жақын 
достарын жинады. Онда Мемлекеттік 
Думаның мүшесі болған, Грузия Ұлттық 
үкіметінің Сыртқы істер министрі 
А.Чхенкели, зербайжан Ұлттық 
үкіметінің басшысы М.Расулзаде 
сияқты марқұмның достары мен 
әріптестері Мұстафа Шоқайдың күреске 
толы $мірі мен қызметі туралы жылы 
лебіздер білдіреді. сіресе, Украина  
Ұлттық үкіметінің Сыртқы істер 
министрі болған Александр Яковлевич 
Шульгиннің с$зін жиналған к$пшілік 
беріле тыңдайды. Ол «Тірілердің 
ішіндегі ең тірі жанның $мірден $тті 
дегеніне еш сенгің келмейді» дей келіп, 
Мұстафа Шоқай Орта Азияның, барлық 
Түркістанның нағыз к$семі болатын, 
егер тірі болса, Неру, Ататүрік сияқты 
қайраткер болар еді дейді. 

Осыдан кейін Мария Шоқай әлі де 
атқарылуға тиісті жұмыстар ауқымын 
топшылайды. Алдымен Мұстафадан 
қалған мол тарихи мұраларды келесі 
ұрпаққа жеткізудің амалын қолға алып, 
оларды сұрыптап, түптеп, арнайы 
қораптарға салып мұрағатқа $ткізеді. 
Бар байлығы, қанша жоқшылықта жүрсе 
де к$п жылдан $здерімен алып жүретін 
жалғыз пианиносын сатып, ерінің 
бейітіне бейнесімен ескерткіш орнатады. 
Осыларды бітіргеннен кейін, асықпай 
күрделі іске кіріседі. Ерен еңбектің 
үлгісін к$рсетіп, «Менің Мұстафам» 
атты естелік жазып, 75 жасында, 1963 
жылы соңғы нүктесін қояды. Автор 
«Оқырмандардың бұл шығарманың 
әдеби к$ркемдігіне аса мән бермеуін 

Естелікте Мұстафа Шоқайдың 
саясаткерлік қасиетіне де шынайы 
сипаттама берілген. Автордың жазуын-
ша, Мұстафа к$пшілікті басқару үшін 
саясат адамының тез шешімге келе 
алатын, қатал мінезді болуы керек 
деп санаған. Ешқашан $з мінезін 
түзеуден және оқудан жалықпаған. 
Сондай-ақ саясатта да намысқой 
әрі жанға жақын болуы арқасында 
адамдардың жүрегіне жол табатын, 
сондай-ақ қызуқанды болған. 'з пікірін 
дәлелдеуде қарсыласының намысына  
тиюден аулақ бола отырып, $зінің 
к$зқарас к$кжиегі кең болғандықтан 
ойын еркін жеткізеді екен. Сондай-ақ 
тар ауқымды ұлтшылдықтың дұшпаны, 
бүкіл Түркістан ұлттарының бірігуі 
жолындағы күрескердің: «...Біз барлық 
халықты құрметтеуге тиіспіз. Мемлекет 
үшін бір халықтың $зге халықтан айыр-
масы жоқ. Географиялық жағдайымыз 
да Ресеймен достық және бейбіт 
қатынастарда болуымызды талап етеді. 
Жаман халық жоқ, жаман адамдар бар; 
адамгершілігі мол мемлекет болмайды, 
адамгершілігі мол адамдар болады» деуі 
кемел ойлардың жарқын к$ріністері 
болатын. 

М ұ с т а ф а  Ш о қ а й  т ү р л і  с а я с и 
к$зқарастағы адамдарды және олармен 
пікір таластырғанды ұнатқан. Мұндай 
жағдайда $те сабырлылық танытып, 
қарсыласының пікіріне құрмет к$рсетіп 
отырған. Сонымен қатар Мария Шоқай 
жарының ең үлкен кемшілігі – оның 
сенгіштігі, тез иланғыштығының кесірі-
нен үлкен қиындықтарға ұшырағанын 
жазады. Мұстафа Шоқайдың адамдардың 
адамгершілікке жатпайтын әрекеттеріне 
ренжіп қалатындығы, алайда қателіктерді 
кешіре салатындығы, тез ұмытатыны, 
кейін есіне де алмайтыны ерекше 
қасиеттер ретінде атап к$рсетіледі.

Автор Мұстафа Шоқайдың бойын-
да  саяси менмендік атымен  жоқ, саяси  
интригаларды жаны сүймейтін, ал 
жағымпаздық ол үшін $зін-$зі қорлаумен 
бірдей еді дейді. Сондай -ақ саясат адамы  
ретінде ол шенқұмарлықтан аулақ 
болған, бірақ $зі қаламаса да алдыңғы 
қатарда болуға оны тағдыр мәжбүр 
 еткен. Мұстафа Шоқайдың адамды 
жақсы танитыны, психологияға жетік 
болғаны, оның $з мінезін түзеуден 
және оқудан ешқашан жалықпағаны да 
байып ты жазылған.

Естеліктің тағы бір тағылымды 
жағы – фашистер лагеріндегі адам 
т$згісіз жағдайды басты кейіпкердің 
к$збен к$руі ,  жүрегімен сезінуі . 
Мария  Шоқайға жазған бір хатында 
Мұстафа: «Менен к$мек сұрап, үміт 
күткен осы бақытсыз бейшараларға 
ешқандай жәрдем жасай алмағаным 
үшін жан азабын шегудемін. Мен оларға 
к$мектесетінімді айтып с$з бердім, 
алайда бұл әншейін оларды жұбату ғана. 
Қолымнан ештеңе келмейтінін біле 
тұра жалған с$йлеп жүрмін. ...Кеше 35 
адамды ату жазасынан құтқардым, бірақ 
қаншаға дейін екені белгісіз. Оларды 
бір шұңқырға тізіп қойды, қазір қазан 
айы, ал олар болса жаздық киімдерімен 
жартылай жалаңаш, суықтан қорғану 
үшін, топырақтан пана жасау үшін 
қолдарымен жер қазуда. Оларға итке 
тастаған сияқты нан тастайды, су 
атымен  жоқ». Осыларды к$ргеннен 
кейін Мұстафаның $лгенім артық деуі 
кімнің болса да, жүрегін сыздатады, 
кешегі соғыста қайтқан әке-аталарының 
тағдырын ойлап жүдетеді. Ал Мария 
Шоқайдың «л-дәрменім азайған, 
к$зім де дұрыс к$рмейтін боп бара-
ды. Жаңадан к$зілдірік алуым керек. 
Дәрігерге барғым келмейді. Барудың 
қажеті бола қояр ма екен? Қанша $мірім 
қалды дейсің?» деп аяқталатын естелігі 
ешкімді де бейжай қалдыра қоймас.

М а р и я  Ш о қ а й д ы ң  « М е н і ң 
Мұстафам» атты естелік кітабы мұстафа-
тану ғылымына қосылған баға жет-
пес тұңғыш туынды дегіміз келеді. 
Екіншіден, соңғы жарты ғасырдан астам 
уақыт Мұстафа Шоқай туралы қалам 
тартқан кез келген тарихшы не саясат-
кер, ғалым зерттеуші алғашқы қадамын 
осыдан бастайды. Мұнсыз ұлы тұлға 
$мірін толыққанды білу мүмкін емес. 
Еуразия мемлекеттеріндегі ондаған ірі 
саяси тұлғалармен тығыз байланыс, 
олардың аты-ж$ні, білімі мен біліктілігі, 
ұ л т ы ,  ә л е у м е т т і к  к $ з қ а р а с ы ,  і с -
әрекеттері сол кездегі саяси $мірдің қыр-
сыры туралы жазылған нақты  деректер 
дүниетанымды кеңейте түседі. Мария 
күйеуінің $міріндегі түрлі кезеңдер 
мен жағдайларға байланыс ты бүкпесіз, 
шынайы сыр шертеді. Естелікті оқып 
отырғанда мына тылсым $мірдің түпсіз 
тіршілігі сені де терең ойдың тұңғиығына 
қайта-қайта жетелеп отырады.

Адамзат $мірінде сирек кездесетін 
қайсар да ұлы тұлғаға шынайы берілген 
Мария Шоқай $з қабілеті мен мүмкіндігі 
жеткенше, арының алдында жауап бере 
отырып, марқұм күйеуінің жетістіктері 
мен кемшін тұстарын ешбір қоспасыз 
айтып, адами болмысын қарапайым 
тілмен, бірақ ыстық жүрекпен шебер 
суреттеп шыққан. Бүгінгі ұрпақ бұл 
естелікті оқи және зерделей отырып, 
Мұстафа Шоқай $мірі, саяси қызметі 
мен шығармашылық мұрасына бай-
ланысты мәлім де беймәлім тарихи 
деректерді айқындап, толықтыра түсері, 
рухани ерекше ләззат алары с$зсіз.

<бдіжәлел Б<КІР, 
саяси ғылым 

докторы, профессор

ақшасын т$леп жазылуын $тінеді. Ол 
таңғалады. Осы кезде Мұстафа келіп, 
онымен түрікше с$йлесе бастайды. 
Танысқаннан кейін бұрын Ресейде 
Иранның елшісі болған ол 10 франк 
беріп кетеді. Шетелде тағдыр осылай 
басталды. 20 жылдан астам Мұстафа 
Шоқай елім деп, түркі жұртым деп 
$мір сүрсе, солардың болашағы үшін 
бар ақыл-парасатын, қажыр-қайратын 

Мұстафатану ғылымының бастауы  
болып саналатын еңбегінде Мария 
Шоқай алғаш рет аты әлемге танылған 
тұлғаның рухани дүниесіне, табиғи 
 жаратылысына терең зер  салды. 
Естелікте $те жұмсақ мінезді және нәзік 
жанды, үлкен жүректі, терең сезімді 
қарапайым адамның сонау Еуропаның 
ортасында жүріп елін сағынған сәттері 
де шебер берілген. 1922 жылы екеуі 

езінде Ресейдің тарих пәнінен революциялық көңіл күйдегі дворян дардың 
1825 жылдың желтоқсан айындағы Санкт-Петербургтегі көтерілісі туралы 
оқығанымыз, әсіресе Сібірге айдалған ерлерінің соңынан бірсыпырасының 
әйелдері іздеп барғаны, бар қиыншылықты бірге көргені әлі жадымыздан  
кете қойған жоқ. Мұндай тағдыр кешегі 30-жылдардағы зобалаңда 
Қазақстанда да болды. Тіпті жазаға тартылғандардың әйелдері үшін арнайы 
«Алжир» сияқты лагерьлер ашылғаны белгілі. Мемлекеттің саяси жүйесін 
басқарушы өзінің халық өкілі екенін ұмытса, мансапсүйгіштікке салынып, 
тек өзі мен маңайының қамын ғана ойласа, қарапайым адам баласы ойлай 
бермейтін тағдырлар қайталанып тұрады екен ғой. 
Мұны мен бүкіл түркі жұртының ұлы перзенті Мұстафа Шоқайдың жары 
Мария Яковлевна Горинаны арнайы еске алып айтып отырмын. Кеңес 
үкіметі Қоқан автономиясын қиратып, тұтқындалудан қашып жүріп, қайта 
жолығып, табысқан Мұстафа Шоқайдың талап етуімен мұсылмандықты 
қабылдап, 1918 жылы 18 сәуір күні екі өзбек жігітінің куәлік етуімен ескі 
Ташкент қаласының имамы некелерін қиып, сол күннен бастап өзіне Шоқай 
атын қосып алған Мария Яковлевна кім еді? Өмірбаяндық мәліметтеріміз 
тым жұпыны. Жақында қолымызға түскен орыс тілінде жазылған «Екінші 
дүниежүзілік соғыстағы қазақтар: шетелдік архив құжаттары» атты кітапта 
«Гурина (туғандағы тегі – Ә.Б.) Мария 1890 жылы 23 желтоқсанда Вильнюсте  
дүниеге келген. Әке-шешесі Яков және Анастасия Карцинкиндер. Одесса 
опера  театрының әншісі болған» деп жазылған. Сосын білетініміз: төрт жасы-
нан он алтыға дейін Одессада тұрып, 1912 жылы Мәскеу опералық труппа-
сында болған. Ал тағдыр қосқан Мұстафасымен бірге болған, одан кейінгі 
ширек ғасырдан астам өмірін өзі жазып кеткен еді. 

һәм$тінемін. 'йткені мен шығарма жазуға 
қабілетсізбін» деп, аса қарапайымдылық 
танытқанымен, бұл Мұстафа Шоқай 
туралы тұңғыш әрі нақты мәліметтерге 
толы естелік кітап еді. 

«Дүниеден қайтқан адамды еске 
алғанда оның $ткен $мірі, істеген 
әрекеттері к$з алдыңа елестеп, жанды  
бейнеге айналатыны сондай» деп 
 басталатын екі б$лімді еңбек 1958 және 
1963 жылдары орыс тіліндегі қолжазба 
күйінде Мұстафа Шоқайдың шәкірт-
тері, профессор бдуақап Оқтайға 
және оның жұбайы Саида Оқтайға 
жіберіледі. Бұл түрік тілінде 1972 жылы 
Мұстафаның дүниеден $ткеніне 30 жыл 
қарсаңында Ыстанбұлда «Жұбайының 
аузынан Мұстафа Шоқайұлы» (166 
бет.) деген атпен Т.Шағатайдың аудар-
масымен жарық к$реді. 1997 жылы 
Ыстамбұлда «Мұстафа Шоқай. Мария 
Шоқай. Естеліктер» деген атпен қазақ 
тілінде жарық к$рген кітаптың бірінші 
б$лімінде Мұстафа Шоқайдың «1917 
жыл естеліктерінен үзінділер» атты 
шығармасы беріліп, екінші б$лімінде 
Мария Шоқайдың «Мұстафа Шоқай 
туралы естеліктері» орын алған еді. 
Бұған бүкіл түрік жұртшылығына белгілі 
азаматтар Тұран Язған мен Хасан Орал-
тай қамқор болған. Естелік шағатай тілі 
жазуынан қазіргі қазақ тіліне  Айтан 
Нүсіпханның аудармасы бойынша 
алғаш 1999 жылғы Мұстафа Шоқайдың 
таңдамалы шығармаларының екі 
томдық жинағына «Менің Мұстафам» 
деген атпен енді. Оны екінші рет 2000 
жылы Ыстамбұлда «Тұран» мәдениет 
қоры жеке кітап етіп бастырды.

 Естелік Мұстафа Шоқайдың ата 
тегі, оның мектепке баруы туралы  
мәліметтерден басталып, Таш кент-
тің ерлер гимназиясындағы және 
Санкт-Петербург  Императорлық 
университетіндегі оқуы, терең білім 
алуы, Ташкентте басталған қоғамдық 
саяси белсенділіктің Ресей орталығында 
жалғаса түскені толымды баяндалған. 
Мұстафаға «Сен ақ патшаға жақын 
тұрасың, оған біздің тілектерімізді 
жеткіз. Мына мәселе былай болуы  керек 
еді, былайша уәде берілген еді, бірақ 
олай болмады» деген мазмұндағы $тініш 
хаттар жиі келген к$рінеді. Осындай 
арыз хаттармен Ақмешітке де талай кел-
ген сияқты. Бұл кезеңнің ол үшін тағы 
бір тағылымды жағы $з халқын азат ету 
басқа да түркітектес езілген халықтарды 
патша $кіметінің отаршылық саясаты-
на қарсы ұйыстырудың нәтижесінде 
ғ а н а  м ү м к і н  е к е н д і г і  ж $ н і н д е г і 
бұрынғы түсініктің тереңдей түскені 
еді. Осы таным Мемлекеттік Думаның 
Мұсылман Фракциясы хатшылығына 
орналасқаннан кейін ерекше маңызды, 
айрықша мәнге ие болады. Сондықтан 
да ол Ресейдің езгісіндегі Түркістан 
$ңірінен тыс түркі халықтарын – Еділ, 
Қырым татарларын, Кавказ халықтарын, 
Орал башқұрттарын біріктіру қажет 
деп есептеді. Кейін шетелде жүрген 
кезінде де оның $з халқымен бірге 
$зге аймақтардағы халықтардың ортақ 
отарлық езгіден құтылуын армандау ы 
жайдан-жай емес  ед і .  Сонымен, 
Петербургтегі кезең Мұстафаның нағыз 
саяси университеті болды. Ол саясаткер, 
саяси күрескер ретінде қалыптасты.

Барлығы 64 күн $мір сүрген Қоқан 
автономиясын кеңес үкіметі қырғынға 
ұшыратқаны белгілі. Содан Мұстафа 
Шоқай Ферғана тауларына бас сауғалап, 
талай тағдырды бастан кешіріп, Таш-
кентке жетіп, жасырынып жүріп, $зіне 
қиын-қыстау кезеңде сүйеніш бола-
тын адам іздеді. Таңдау 1916 жылдан 
танитын, бірақ кейінгі кезде кездесе 
қоймаған Мария Яковлевна Горинаға 
түседі. Мұндай қадамға баруға бұрын 
табиғатын таныған жанның кейінгі 

адамы «пролетариат диктатурасын тара-
тушы» деп атып тастауы мүмкін. Мария 
Яковлевна  жарын қаладан алып шығу 
туралы ойларын ешкімге айтпай,  оны 
оңайлықпен адам танымайтын етіп ауыр 
жаралыға ұқсатып, бет-аузын таңып, 
жолға дайын болған соң, станцияға 
к е л і п ,  п о й ы з ғ а  о т ы р а д ы .  Б ұ л а р 
жолаушылардың билеттері мен рұқсат 
қағаздарын тексеріп жатқанын к$ріп 
қатты абыржиды.  Мұстафаның аузы 
мен мұрнын ауа жұту үшін ғана ашық 
қалдырып, басын жақсылап таңып 
тастайды. 1 мамыр. Ыстық күн мен 
қорқыныштан Мұстафа зорға  шыдайды. 
Ол кезде құжаттарға сурет жапсырыл-
майтын. Сондықтан бет-жүзін ашып 
тексерсе, оны танып қоюы мүмкін еді. 
Кезек осыларға келгенде тексеруші 
артына қарап біреумен с$йлеседі де, 
жаңылысып, келер купеге $тіп кетеді. 
Осылайша бұлар тексеруден ойда-жоқта 
құтылады, пойыз да қозғалады. 

Мұстафа  және  Мария Шоқай 
мінген пойыз Ақт$беге жеткеннен 
кейін тоқтайды. Орынбор бағытындағы 
т е м і р ж о л  с о ғ ы с қ а  б а й л а н ы с т ы 
жабық. Содан түрлі к$лікпен, алды-
мен Орынборға, сонан соң Самара 
арқылы Уфаға, одан Екатеринбург-
ке жетеді. Ал Челябинскіде болғанда 
ондағы қалыптасқан саяси жағдайға 
байланысты Мұстафа Шоқай мен 1918 
жылы 19 қарашада Екатеринбургте 
таратылған Құрылтай мәжілісінен кейін 
қосылған украиндықтардан осы жиынға 
сайланған Вадим Чайкин екеуі б$лек, 
Кавказға қарай қашуға мәжбүр болады.  
Ал Мария Шоқай 1918 жылдың 24 
желтоқсанында Челябинскіден шығып, 
бірде қиындыққа тап келіп, енді бірде 
жанашыр жандарға кезігіп, 1919 жылы 
20 сәуірде Бакуге жетеді. Содан бірнеше 
күннен кейін Тбилисиге бағыт алып, 
пойыз станцияға тоқтағанда қолында 
шоқ гүлі бар Мұстафа Шоқай күтіп ала-
ды. Осылай қайта табысқаннан кейін де 
бұлт ыдырап, күн жарқырай қойған жоқ. 
Қызыл армия мұнда келіп, қаланың 
быт-шытын шығарып, басшыларын 
тұтқындай бастағанда, бұлар Батумиге  
кетеді. Сол жерден түрік кемесіне 
мініп, Ыстанбұлға барады. 1921 жылдан 
Францияға, Париж қаласына жеткен 
соң да жат жердің жаңа қиыншылығына 
жолықты. Екі б$лмелі,  асханалы, 
 жасауы бар пәтерге орналасқанымен, 
к$п ұзамай Мұстафамен екеуінің табы-
сы күн к$рістеріне жетпей, ақшалары 
таусылып, тұрмыстары қиындайды. 
Қалталарында небәрі 15 франк,  содан 
мойындарына алжапқыштарын іліп, 
жұртқа дәм дайындап, күнелтудің 
қамына кіріседі. Мария Шоқай мына-
дай хабарландыру даярлайды: «Мадам 
Шоқай үш тағамнан тұратын түскі 
тамақ береді. Бағасы 5 франк. Тамақ 
берілетін уақыт 12-ден 3-ке дейін. 
Тамаққа келгісі келген адамдардың 
жазылып қоюын $тінемін». Сағат 3-те 
тамақ жеуге алғашқы тұтынушы келеді. 
Мария Шоқай оған бүгін тамақтың 
таусылғанын айтып, ертеңге алдын ала 
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отбасылық жағдайы, он жыл отасқан, 
$зінен жиырма жас үлкен заңгер 
күйеуімен ажырасып, енді Мәскеуге 
кетудің қамымен жүргені себеп болған 
сияқты. 

Мария Яковлевна бірде к$ктемнің 
шығуына байланысты кешкілік бұрынғы 
үйіне жаздық киім алу үшін келгенде 
 алдынан қасында қорғаушысы бар, осы 
үйде біраздан бері $зін күтіп жүрген 
Мұстафа Шоқаймен кездеседі. Үлкен 
ғимараттың бір б$лігінде бұрыннан 
 таныс үй иесімен келісіп уақытша 
тұрып жатқан ол с$з арасында паналай-
тын жаңа жер іздеп жүргенін, бұл үйде 
к$п тұра алмайтынын айтып, к$мек 
сұрайды. Алдымен Мұстафа Шоқайға 
әскери киім тауып беріп, шаһардың 
оңашалау ауданынан күйеуі майданға 
кеткен, $зі жақсы танитын әйелдің үйіне 
уақытша орналастырады. Марияның 
$зі онда жиі барып, азық-түліктер 
жеткізіп тұрады. Осылай 1918 жылдың 
сәуірінде екі арыс мәңгілік табысады. 
Енді Мұстафаның $мірін сақтап қалу 
үшін Ташкенттен кету керек болады. 
Қаладан тысқары жерге аттап басуға 
рұқсат жоқ. Мұстафаның басына 1000 
рубль бәйге жарияланған. Іздестіру 
 шаралары жүріп жатқан кез. Оны 
таныған кез келген ресми органның 

салып күрессе, Мария Яковлевна жан 
жарым деп $мір сүрді, бәрінен бұрын 
соның жағдайын ойлады.

1 9 3 9  ж ы л д ы ң  1  м а м ы р  к ү н і 
Муссолини  Францияға соғыс жариялай-
ды. Италияның әскери ұшақтары  Париж 
аспанын торлайды. К$шеде жүру қауіпті. 
Мұстафа үйде отырып жазумен айналы-
сып, 5 лампалы радиоқабылдағыштан 
үзбей соңғы жаңалық тыңдайды. Радио 
ескі болғандықтан кейде хабарлар дұрыс 
естілмей, Мұстафа қатты ашуланып, 
каналдарды түрік, неміс тілдеріндегі 
толқындарға ауыс тырып әбігерге түседі. 
Кейбір кездері $зімен-$зі болғанды 
қалап, тұйықталып та қалатын. сіресе, 
соғыс басталғалы жүйкесі сыр бере 
бастайды. Ақылдасу керек дегенді 
жиі айтатын. Бірақ Мария Яковлевна 
ештеңе сұрап мазаламайтын, кейін 
оның бәрінің себебін Мұстафаның $зі 
айтып беретін.

Сол кездегі Франция үкіметінің 
заңдары шетелдік пана іздеушілер 
(эмигранттар) үшін, демократиялық 
тұрғыдан алып қарағанда, қолайлы 
болған к$рінеді.  Бірақ Германия 
соғысты бастаған соң, эмигранттардың 
бірсыпырасы Америкаға, мұсылмандары 
Т ү р к и я ғ а  к е т і п  ж а т т ы .  М ұ с т а ф а 
Шоқайға да кетуге мүмкіндік болды, 
Америкаға визасы да бар еді. Алайда 
Мұстафа мұндағы идеялас жолдастарын 
тастап, мұхит асып, тым жырақ кетуді 
қаламады. Ол «паналайтын орын берген 
мемлекетті тастап кету, $з Отаныңды 
тастап кеткенмен бірдей» деп ойлады. 

К$п ұзамай, 1940 жылы 13 мамыр 
күні немістер Парижге келеді. Гер-
мания Францияны басып алғаннан 
кейін Мұстафа Шоқай тұтқындалып, 
Кампиен түрмесіне жабылады, одан 
босатқаннан соң екі күн Германияға, 
Берлинге кетуге дайындалады. Оған 
түркістандық тұтқындар алдында радио-
дан с$з с$йлеу туралы ұсыныс жасалады, 
бірақ Мұстафа тұтқындармен кездеспей, 
оларға радио арқылы ештеңе айтпай-
тынын түсіндіреді. Берлинге кетерінде 
ол хабарласып тұруы үшін, үйлерінде 
екі рет болған неміс полициясының 
қызметкері Уали Каюм сарайының 
адресін беріп, ашық хат жазуын $тініп, 
$зінің де хаттар салып тұратынын, соғыс 
кезінде осылай еткен дұрыс екенін 
айтады. Мария Шоқай жарының кетіп 
бара жатқан сәтін к$ру үшін терезеге 
жақын барып, оның соңғы рет ишарат 
етіп «сүйдім дегенді білдіріп» қолын 
бұлғағанын, содан кейін оны к$ре 
алмағанын қинала еске алған болатын.

Екі жарым ай лагерьлерді аралап, 
қайтатын болып, пойызға отырғанда 
Мұстафа Шоқайдың басы ауырып, 
ыстығы к$теріледі. Берлинге жетіп, 
«Виктория» ауруханасына түсіп, бір апта 
жатқан соң, 27 желтоқсанда сүзек деген 
диагнозбен соңғы сапарға аттанады. Осы 
кезге дейін ауыр қайғыны ең бірінші Ма-
рия Шоқай тартты.  Жиырма сегіз жыл 
жалғыздықтың талай тағдырын басынан 
$ткізіп, 1969 жылы бұл пәни дүниеден 
бақилыққа «Мұстафам!» деп аттанады. 

Париждегі Трокадеродағы этнография 
музейінде болғанда Мұстафа сондағы 
домбыраны қызметкерден сұрап алып, 
құлақ күйін келтіріп, әсем қазақ күйін 
орындайды да аспапты орнына қояды. 
Жүзі жабырқау тартып, жанары жасқа 
толады. Мария Шоқай «Мен алғашқы 
және соңғы рет Мұстафаның к$з 
 жасын сол кезде к$ріп едім» деп жазды.  
Болмаса  «Үлкен ағамның (Сыздық 
.Б.) жесір әйелі әлі тірі. Ол қалай $мір 
сүріп жатыр екен? Мені ең қатты ой-
ландыратын мәселе де осы. Оларға бұл 
жерден к$мек те бере алмаймын. Мені 
кішілердің (інілердің) тағдыры ойлан-
дырады, бәлкім оларға к$мектесетін 
ешкім болмағандықтан азып-тозып кет-
кен шығар» деген жолдарды толғанбай, 
тебіренбей оқу мүмкін емес. Бұлайша 
уайымдау, ойлау Мұстафа Шоқайдың 
адами болмысын, кісілік қалпын айқын 
танытады.

Мұстафа Шоқайдың $з Отаны мен 
халқын жанындай жақсы к$румен 
бірге оның осал тұстарын ойлауы, 
келешегі мен тыныштығы үшін еш 
аянбайтын жан ретіндегі болмысы 
да $те сәтті шыққан. Ол әрдайым 
былай деуші еді: «Біздің Түркістан 
үшін ең қорқыныштысы – халықтың 
бірлігінің болмауы. 'зіміздің әлсіз 
екенімізді мен білемін. Мен халықтың 
тыныштығын және бірлігін қалаймын». 
Бұған оның Мұстафа Кемалға таң 
қалып, оны биік санауы, Түркістан 
үшін осындай реформашы болса деп 
тілеуі де, Түркістанда Швейцария 
тәрізді мемлекеттік жүйенің болғанын 
қалауы мен армандауы, елдердің 
 федерация ішіндегі бауырластығына 
сүйенген  саяси сенімі дәлел бола ала-
ды. Мұстафа: «Біз қазір оқымасақ, 
ешқашан тәуелсіз бола алмаймыз, 
ол жолды бізге сырттан біреу әкеліп 
бермейді, біз $зіміз бірте-бірте мемле-
кет органдарын қолға алып, $зімізді-
$зіміз басқаруға тиіспіз» дейді. 'мірінің 
соңғы сәттерінде, 40 жылдарда,  соғыс 
кезінде ол үнемі Түркістанның боль-
шевиктерден құтылуын армандаған: 
«Алла елімнің тәуелсіздікке қол 
жеткізгенін к$руді нәсіп етсе, мен 
тек саяси үгіт ісімен айналысар едім. 
 Жастар үкімет құрса, мен елімнің 
тарихы  және басқа $лке халықтары 
туралы кітаптар жазумен шұғылданар 
едім. Адамдар бір-бірімен араласуы ке-
рек. Халық $зара білім алмасып, бірін-
бірі терең танып және түсініп, жара-
сымды қатынас дәрежесіне к$терілсе, 
сонда ғана халықтар федерациясын 
құруға жол ашылмақ». Бұл с$здер, 
бірінші, Мұстафа Шоқайдың Отаны 
мен халқының болашағын, тәуелсіз 
ел болуын армандайтынын  танытса, 
екіншіден, оның терең білімді, $зі 
азаттығы үшін күрескен Түркістанның 
тарихын да жақсы білетінін к$рсетеді. 
Мұндай мақсатқа  жету  үшін ол 
мемлекеттік масштабтағы қызмет 
қажет, соғыстан бас тарту, оны бол-
дырмау керек, жер бетінде барлық 
адамға орын жетеді дейтін к$рінеді.

К
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л-Фараби ислам философиясымен 
қатар, $зінің еркін ойларымен орта ғасыр 
Батыс $ркениетіне ықпал етті. л-Фараби 
ислам фило софиясының тарихында алғаш 
болып философиялық жүйелі ілімін жасады. 
л-Фараби трактаттары арқылы Платон 
мен Аристотель еңбектері, философиялық 
к$зқарастары орта ғасырда дұрыс түсініліп, 
баға ланды. Француз философы Этьен 
Жиль сонның айтуынша, орта ғасыр ислам 
философтары әл-Кинди, әл-Фараби, ибн 
Синаның еңбектерін оқып, танып білмей 
Акуинолық Тoмас, Дунс Скот және басқа да 
Еуропа философтарының еңбектерін түсіну 
мүмкін емес. л-Фараби еңбектері орта ғасыр 
еуропалық қайта $рлеу үдерісінің дамуына 
тікелей ықпал етті.

л-Фарабидің ортағасырлық христиан-
дық философияға тигізген ықпалы жайлы 
құнды еңбектердің бірін ағылшын шығыс-
танушысы Роберт Хаммонд жазған еді. л-
Фараби шығармашылығын зерттей отырып, 
оның философия тарихында жоғары орынға 
ие болуының үш себебін атап к$рсетеді:

Біріншіден, әл-Фараби алғашқы болып 
эллиндік мұраны мұсылман әлеміне таныс-
тырушы және мұсылман әлемін Батысқа 
таныстырушы $зіндік к$пір іспеттес болды.

Екіншіден, әл-Фараби орта ғасыр схоласт 
ойшылдарына ерекше ықпал еткен. Бұған 
Ұлы Альберттің әл-Фараби еңбектеріне 
сілтеме жасауы дәлел бола алады. Егер ол әл-
Фараби еңбектерімен танысып білмесе бұл 
мүмкін болмас еді. л-Фараби еңбектерін 
түсіну Ұлы Альбертке және оның шәкірті 
Сент Томасқа христиандық философияны 
түсіндіруде жаңа логикалық жүйе тудырып, 
бірқатар таласты тақы рыптарға жауап табуы-
на к$мектескен.

Үшіншіден, әл-Фараби Арис тотель дің 
к$птеген теорияларын одан әрі жетілдіріп, 
шешілмей келе жатқан біраз мәселелердің 
күрмеуін шешті. Сондай-ақ ол схоластика-
ны қажетті  болмыс,  шартты болмыс, 
спекулятивті және практикалық интеллект 
сияқты тағы басқа да к$птеген терминдер-
мен дамытты. л-Фарабидің орта ғасыр 
Еуропа  $ркениетінің дамуына ықпалы ту-
ралы белгілі ақын Олжас Сүлейменов: «VII 
ғасырда арабтар Гибралтар бұғазы арқылы 
$тіп  барып, Испанияны басып алды, сол 
жерде VIII ғасыр бойы тұрақтады. Сондықтан 

К і т а п т ы ң  ж $ н - ж о б а с ы м е н 
 таныс   т ы р   ған А.Тұрғанбаев: «Бұл басылым 
қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі, репрессия 
құрбандары Сәкен Сейфуллин, Ілияс 
Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің 125 
жылдық мерейтойларына орай, Қазақстан 
суретшілерінің олардың шығармашылығы 
туралы салған к$ркемсурет туындылары-
нан құралған. Бұл дәстүр бұрындары бар еді. 
Қандай да бір жазушының кітабы жарық 
к$ргенде ол шығарма кейіпкерлері кәсіби 
суретші қылқаламында кейіптелетін. 
Сол дәстүрді жандандырып, үш арыстың 
шығарма кейіпкерлерінің к$ркемсуретін 
осы альбомға жинақтадық. Альбомда 
тек суреттер ғана емес, авторлардың 
шығармаларынан үзінділер де берілген»  
деп атап $тті. 

Айта кету керек, «Үш арыс» кітабының 
идея авторы, «ТҮРКСОЙ» Бас хатшысы 
Дүйсен Қасейінов кітаптың алғыс$зінде: 
«'ткен жылы заңғар жазушы Шыңғыс 
Айтматовтың 90 жылдық мерейтойына 
орай, «Айтматовты оқығанда» атты жаңа 
жоба бастадық. Бұл жобаның ерекшелігі 
– әдеби туындыны қылқалам шеберінің 
к$зімен тану. Биыл бұл жобаны қазақ 
әдебиетінің «Үш арысы», «Үш бәйтерегі» 
аталған, үшеуі де бір жылда жарық дүниеге 
келіп, бір жылда сталиндік репрессия 
құрбаны болған Сәкен  Сейфуллин, 
Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлиннің 
әдеби мұраларына арнауды ж$н к$рдік. 
Шығармашылықтарының шыңында 
тұрып, к$ркемдік әлеуетін аша алмай, 
жазықсыз жазаланған бұл тұлғалардың 
тағдыры ұлттық әдебиет үшін орны тол-
мас $кініш екені анық. Кезінде жаңа 
қазақ әдебиетінің негізін салған үш 

олар Испанияның да, жалпы Еуропаның 
да мәдениетіне к$п жаңалық енгізді, біздің 
әл-Фараби бабамыз да олардың қатарында. 
Оның еңбектері XI ғасырда араб тілінен 
латыншаға аударылды... Сол кітаптар ХІ 
ғасырда Гранада мен Кордоваға жетеді. Сол 
жерде оларды латын тіліне аударады. Сосын 
Аристотель мен Платонның кітаптары күллі 
Еуропа бойынша жасырын түрде тарап кетеді. 
Осылайша, қайта жандану, яғни ренессанс 
дәуірі басталды» деген ойды алға тартады. 

Ислам философиясын зерттеуші ғалымдар 
әл-Фарабидің $зінен кейінгі философтарға 
тигізген ықпалы ж$нінде әртүрлі ой-тұжы-
рымдар жасаған. Сондай пікірлердің бірін 
фpан цyз шығыcтанyшыcы Диляc Oлъepи: 
«л-Фаpабидiң ұлылығына қатыcты нe 
айтcақ та, әcipeшiлдiккe ұpынбаймыз. Ибн 
Cина, ибн Pyшд eңбeктepiндe кeз кeлгeн 
идeя лаpдың түп кiлiктi мәндiк нeгiздepi әл-
Фаpабидiң iлiмiн дe жатыp» дeген батыл ой 
айтады. Ма cиньoн әл-Фаpаби тypалы: «Бұл 
тұлға иcлам филocoфтаpының аpаcындағы eң 
түci нiк тici, к$нe ғылымдаpға eң к$п жүгiнyшi, 
oл таза филocoф, oл шынында бiлгip» дeп жаз-
ды. л-Фаpабидiң философиялық жүйесін-
дегі дін тypалы oйлаpына oдан кeйiн дүниеге 
кeлгeн тeoлoгтаp мeн миcтиктep әл-Ғазали, 
әт-Тycи, coндай-ақ филocoфтаp ибн Cина, 
ибн Pyшд, ибн Баджа, ибн Тyфейл, Мұcа 
бен Маймонид, Акуинолық Тoмас, Ұлы 
Альбepт, Бpабанттық Cигep, т.б. жүгiндi, 
oның философиялық идеяларын аpы қаpай 
дамытты.

Ибн Cина мeтафизика мақcат таpын 
әл-Фаpабидiң аталған iлiмiн oқығаннан 
кeйiн ғана түciнгeнiн айтады. Oл $зiнiң 
әл-Фаpабигe бopыштаp eкeнiн былайша 
жазады: «бy Наcыp әл-Фаpабигe кeлceк, 
қай cалада бoлмаcын oған дeгeн ceнiмiмiз 
кәмiл бoлyы кepeк». Ибн Cинаның айтқан 
пiкipлepi мeн к$зқаpаcтаpының түпнeгiзiндe 
әл-Фаpабидiң идeялық мұpаcы жатыp. «Ибн 
Cинаның филocoфияға ciңipгeн eңбeгi 
oның «Eкiншi ұcтаздың» иcлам фәлcафаcы 
cалаcында айтқан oйлаpын түciндipyiндe, 
oлаpды дамытyында, Фаpабидi танытyында 
eдi»  дeйдi, XX ғаcыpдағы аpабтың филocoфы 
пpoфeccop Ыбырайым Мадкyp. Coндай-ақ 
бiз әл-Фаpабидiң иcлам дiнiндe opаcан зop 
бeдeлгe иe бy Xамид әл-Ғазалигe eткeн 
әcepiн ұмыт қалдыpмаyымыз қажeт. л-

Ғазалидiң әл-Фаpабидi қатты cынға алғанына 
қаpамаcтан, оның «бақыт», «пайда бoлy», 
«ақыл», «байланыc» тypалы тeopиялық 
к$зқаpаcтаpы oған ерекше ықпал eткeн.

Ибн Баджа, ибн Тyфейл, ибн Pyшд 
cияқты иcпандық мұcылман филocoфтаpын 
қаpаcтыpғанда, бiз oлаpдың әл-Фарабиге 
қаpыздаp eкe нiн аңғарамыз. Ислам жәнe 
яһуди филocoфиясын зepттeyшi C.Мoнктың 
айтқан пiкipлepiнe cүйeнceк, әл-Фаpабидiң 
байланыc тy pалы тeopияcының ибн Баджаның 
шы ғаpмашылығында opын алғанына кyә 
бoламыз. Oның «Coпының шаpаcы» трак-
таты мен әл-Фаpабидiң «Қайыpымды қала 
тұpғындаpының к$зқарастары» трактаты 
үндec. Coндай-ақ ибн Тyфейлдің «Xай бeн 
Яқзан» трактатында да oның аcтаpлы жәнe 
миcтикалық cтилиcтикаcының әл-Фаpабидiң 
бақыт жәнe байланыc тeopиялаpын, oның 
тeoлoгиялық жәнe ғылыми к$зқаpаcтаpын 
нeгiз eткeнiн байқаймыз. Ибн Pyшдтiң oны 
қатты cынаyына, әлeмнiң жаpа тылыcы 
жәнe oндағы бeлceндi жәнe бeлceндi eмec 
ақылға қатыcты қаpама-қайшылықтарына 
қаpамаcтан жаcампаздыққа толы cыни 
к$зқарас ретінде қабылданады. Дегенмен, 
ибн Pyшд әл-Фаpабидiң бақыт тypалы 
тұжырымын қабылдайды.

 л - Ф а р а б и д і ң  п и р е н е й л і к  и с л а м 
 философтары мен латын тілді Еуропа 
 философиясына ықпалын ерекше бағалап, 
оның біліміне құрметпен қараған яһуди 
философиясының $кілі Мұса Маймонид. 
Маймонид шәкірті Самуель бен Тиббонға 
жаз ған хатында: «Аристотельдің ғылы ми 
трактаттарының түп тамы рын Александр 
Афродисийскийдің немесе Фелийстий мен 
ибн Рушдтің түсіндірмелерінің к$мегімен 
ғана ұғыну мүмкін емес. Менің сізге айтар 
кеңесім, логика еңбектерін түсіну үшін тек 
бу Насыр әл-Фарабиді оқу керек. Оның 
барлық шығармалары күмәнсіз керемет. 
Оны оқып түсіну қажет, себебі ол ұлы адам 
болған» деп, бу Насыр әл-Фарабидің Еу-
ропа мәдениеті мен $ркениетіне жасаған 
ықпалы туралы жоғары баға берген болатын.

Жақыпбек АЛТАЕВ,
ф.ғ.д., профессор, 

ҚазҰУ-дың <л-Фараби 
ғылыми-зерттеу орталығының

 директоры

 «Бүгін туған жерінің т$рінен 
ақынға арналып еңселі ескерткіші 
орнатылып отыр. Бұл – елінің тарлан 
талантқа деген құрметі, ерен ерге 
деген тағзымы деп білеміз. Заңғар 
жазушы Мұхтар уезов «Қазақтың 
Абайдан кейінгі заманындағы аса 
дарынды ақыны Ілияс Жансүгіров, 
Ілияс поэзиясы – ойға қанат, сезімге 
нәр беретін, ешқашан ескірмейтін 
мәңгі жас поэзия» деп баға бер-
ген еді. Жетісу топырағында туған 
қайраткер-тұлға қазақ әдебиетінің 
барлық жанрына елеулі еңбек сіңірді. 
Қазақстан Жазушылар одағының 
тұңғыш т$рағасы болды. Ақын 
 шы ғармаларынан Құлагер дүбірі, дала 
жыры, қобыз үні, домбыра күмбірі 
есіп тұрады. Осы даналық ізі, ұлылық 
биігі – ұрпақтың ойына қуат, бойына 
нәр беретін баға жетпес байлық» деді 
облыс әкімі. 

Ресми орындардан келген құт-
т ы қ т а у  ж е д е л х а т т а р  о қ ы л д ы . 
 Қа зақ с тан  Жазушылар одағы басқар-
масы т$рағасының орынбасары Ба-
уыржан Жақып, жетісулық ардагер 
Наурыз Қылышбаев, Қызылжардан 
арнайы келген Бейімбет Майлиннің 
немересі Дәмен білқасымқызы 
және т.б. с$з с$йлеп, естеліктерімен 
б$лісті. 

Ілиястың тойына ең үлкен тар-
ту жасаған, граниттен қашалған, 
биіктігі алты метрлік ескерткішті $з 
қаржысына салдырып, демеушілік 
к$рсеткен ақсулық кәсіпкер, «Газ 
шаруашылығы» қауымдастығы-
ның т$рағасы Молдияр Нұрбаев 
пен ескерткіштің авторы, мүсінші, 
Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі, Мәдениет саласының үздігі 
Қазбек Дулатовқа бүкіл ел-жұрт риза. 

Мерекелік шара орталық ста-
дионда жалғасып, «Құлагер» атты 
театрландырылған к$рініс к$рсетілді. 
Елімізге белгілі режиссер, ҚР еңбек 
с і ң і р г е н  қ а й р а т к е р і  С ә у л е б е к 
Асылханұлының режиссерлігімен 
сахналанған к$рініс к$пшіліктің 

ҒҰЛАМА
БАТЫС ӨРКЕНИЕТІНЕ 
ҚАЛАЙ ЫҚПАЛ ЕТТІ? Құлагер-жыр дүбірі

Үш бәйтерек шығармалары – суретші көзімен

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен «Екінші Ұстаз», ұлы 
ғұлама, философ Әбу Насыр әл-Фарабидің 2020 жылы 1150 жылдық 
мерейтойы елімізде кең көлемде аталып өтіледі. Бүгінде  президент 
жарлығына сәйкес мемлекеттік коммисия да құрылған. Соның 
нәтижесінде келесі жылы еліміз ұлы ойшылға үлкен құрмет көрсетеді. 
Біздің әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, әл-Фараби 
ғылыми-зерттеу орталығы да мерейтой аясында ауқымды жобаларды 
жүзеге асыруда. Ұлы ойшылды тануға бағытталған бірнеше ғылыми-
танымдық кітаптарымыз жарық көрді. Тіпті Голландия мен Түркияның 
бірқатар баспалары да біздің еңбегімізге қызығушылық танытып, өз 
оқырмандарына ұсынып үлгерді. Ал бұл мақаламызда әл-Фарабидің 
Батыс өркениетіне қалай ықпал еткеніне жауап іздеп отырмыз.

– Көрініп сонадайдан бүкіл еңсең,
Құлагерді көмбеден күтіп ең сен.
Қазақтың маңдайына өлең бітсе,
Өлеңнің маңдайына бітіп ең 
сен! – деп Тұрсынзада Есімжанов 
жырлағандай, халқымыздың 
біртуар перзенті, қазақ 
поэзиясының дүлдүлі, Алты 
Алаштың ардақты ақыны Ілияс 
Жансүгіровтың 125 жылдық 
мерейтойы Жетісу өлкесінде кең 
көлемде аталып өтті. 
Ілияс Жансүгіров атындағы ауылда 
ақынның ескерткіші ашылды. Сал-
танатты жиында сөз алған  Алматы 
облысының әкімі Амандық Бата-
лов жиналған қауымды мерейтой-
мен құттықтады.

ҚР Ұлттық кітапханасының Н.Дәулетова атындағы залында ақын, қазақ әдебиетінің 
классигі Ілияс Жансүгіровтің туғанына 125 жыл толуына орай әдеби кеш және 
Халықаралық «ТҮРКСОЙ» ұйымының бастамасымен жарық көрген «Үш арыс» кітап-
альбомының тұсаукесер рәсімі өтті. Іс-шараны ҚР Ұлттық кітапханасының ғылыми 
хатшысы Болат Жүнісбекұлы ашты. Жиынның модераторы «ТҮРКСОЙ» халықаралық 
ұйымының өкілі Асқар Тұрғанбаев болды.

Үсенбаев,  Алпамыс Файзолла, 
Қозыбай Құрман, Алтыншапақ Ха-
утай, Батырхан Сәрсенхан, Мұхтар 
Күмісбек бар. Ал Ілиясқа $лең арнаған 
ақын Тұрсынзада Есімжановқа 
Жетісу жұрты ат мінгізіп, бірқатар 
азаматтар кеудесіне І.Жансүгіровтің 
мерейтойына арнайы шығарылған 
«Құлагер» т$сбелгісін тағып қайтты. 
Атақты «Құлагер» поэмасына әуен 
жазған Нағашыбай Алпысовтың 
орындауындағы ән бір серпілтті. 

 «Осында кіндік кесіп, «Ағынды 
менің Ақсуым» деп жырлап $ткен 
Ілияс Жансүгіров – бір ғана Ақсудың, 
и ә  б о л м а с а  Ж е т і с у д ы ң  а қ ы н ы 
емес. Ол – Алаш руханиятының 
алыбы, әдебиеттің қай саласын-
да, қай жанрында болсын, $зінің 
к$пқырлылығын танытқан күллі 
қазаққа ортақ тұлға. Мұндай ар-
налы ақын бір ғана Жетісудың 
құшағына қалай сыйсын?! Сондықтан 
Жансүгіров тойы Алматы облысында 
жүріп жатқанымен, биыл күллі қазақ 
даласы Ілияс рухымен тыныстап, 
Ілияс жырымен нұрланып тұр ғой деп 
ойлаймын» деп облыс әкімі А.Баталов 
айтқандай, осы сәтте шын мәнінде 
бүкіл қазақ даласы ақын рухымен 
тыныстап тұрғандай болды. Біз де жан 
дүниеміз байып, құлагер  ақынның 20 
томдығымен арқаланып қайттық.  

Алматы облысы

ТҰСАУКЕСЕР

алыптың биыл туғанына 125 жыл толып, 
бұл мерейтойды республика к$лемінде 
жоғарғы деңгейде атап $туде. Тәуелсіздік 
кезеңінен кейінгі  кеңестік мұраны 
қайта саралау дәуірінен $тіп, кез келген 
шығармашылыққа объективті баға бере 
бастаған бүгінгі уақытта $ткен ғасырдағы 
және қазіргі заманғы белгілі отандық 
қылқалам шеберлерінің аталған ақын-
жазушылардың әдеби шығармаларын оқи 
отырып, дүниеге әкелген к$ркемсурет 
туындылары «Үш арыстың» мерейтойы-
на  Халықаралық «ТҮРКСОЙ» ұйымы 
тарапынан тартылған сый деп қабыл 
алыңыздар» деген екен.

Жиын барысында жоба директоры 
Берік Барысбеков кітапты шығарған 
шығармашылық ұжымға, қажет суреттерді 
салған суретшілер тобына, демеушілерге 
алғысын айтып, кітаптың бояуы мен реңкін 
сақтау үшін Германияның сапалы поли-
графиясында тасқа басылғанын, кітапты 
шығару жұмысындағы жаңалықтарымен 
б$лісті. «Үш арыс» кітап-альбомының 
лентасын Қазақстанның Еңбек Ері 
 Олжас Сүлейменов, мәдениеттанушы-
ғалым,  дипломат Мұрат уезов, Ілияс 
Жансүгіровтің ұлы Саят Жансүгіров кесті.

С а я т  І л и я с ұ л ы  к е ң е с  $ к і м е т і 
қуғындап,  «Халық жауы»  атағын 
т а ң ғ а н ы м е н ,  қ а р а п а й ы м  х а л ы қ 
Ілияс Жансүгіров есімін әрдайым 
ардақтағанын тілге тиек етті: «кемнің 
туғанына 125 жыл толды. Иә, Ілиястың 
ұлы болу маған үлкен жауапкершілік 
жүктеді.  Сонымен қатар Ілиястың 
ұлы атану мен үшін үлкен мәртебе де 
болды. Осы жасыма дейін қаншама 
адамды кездестірдім, барлығы да маған 

тектінің тұяғы деп үлкен құрметпен 
қарады. Оның барлығы да әкеме деген 
халықтың махаббаты деп білемін. Тіпті 
әкеме «халық жауы» жаласы жабылып 
тұрған шақта да, қарапайым халық Ілияс 
Жансүгіровті құрметтей берді. Сіздерге 
бірер ғана оқиғаны әңгімелеп берейін. 
Ұзынағаштың жанында Еңбекшіарал 
деген колхоз болды. Соғыс уақытында, 
1942-43 жылдары сол жаққа жазда барып 
жүрдік. Арғы жағындағы ауылда Жамбыл 
Жабаев тұрады деп естиміз. Баламыз, 
әкімдіктің ауласына барып ойнаймыз. 
Бірде к$пшілік «Жәкең келеді, Жәкең 
келеді» деп шуласып кетті. Қарасақ, 
екі жігіт қолтығынан сүйемелдеп әкеле 
 жатыр екен. Біздің тұсымызға жақындай 
бергенде үлкен кісіні демеп келе жатқан 
жігіттердің біреуі тоқтай қалып: «Жәке, 
мына бала Ілиястың ұлы, аты – Саят»  
деді. Сонда Жәкең: «Қарғым, Саят, аман 
жүр. Сенің әкең ешқандай да халық жауы 
емес, ұмытпа» деді. Бұл с$з менің жадым-
да жатталып қалды. Кейінірек Мәскеуге 
оқуға түстім. Ол кезде Мәскеуге билет 
алу қиын. Оқуға жете алмай қиналып тұр 

едім, «Несіне қиналасың, Ілиястың ұлы 
емессің бе, ж$ніңді айт» деді. Билет сата-
тын жердің басшылығы с$зге келмес тен 
билет тауып берді. Бұл оқиғаларды не 
үшін айтып отырмын? кем $кіметтің 
теперішін к$ргенімен, қай кезде де 
халықтың сүйіспеншілігінен айырылған 
жоқ. Сол үшін біздің жалпақ жұртқа 
алғыстан басқа айтарымыз жоқ».  

Олжас Сүлейменов арыстардың 
$негелі $міріне, соңына қалдырып кеткен 
шығармашылық мұрасына тоқталды. 

М.уезов атындағы дебиет және 
$нер институтының директоры Кенжехан  
 Матыжанов Ілияс шығармашылығы 
туралы  кеңінен толғады. «Биыл үш 
бәйтеректің 125 жылдығы. Қазақы ортада, 
қазақтың арасында үшеуін бір-бірінен 
б$ле-жармай қараған. Үш арысымызды 
бір-бірінен б$лмесек, неліктен мерейтой-
ларды  облыстарда, $ңірлерде жеке-жеке 
атап $тіп жатырмыз? Бүгінгі күні тұсауы 
кесілген мына кітап сол к$ңілге түскен 
кірбіңді жуып-шайып кеткендей. Рухани 
астанамыз Алматыда, барлығымыздың 
 алтын ұямыз болған Ұлттық кітап-

ханамызда таныстырылып жатқаны да 
к$ңіліме ерекше ұнап тұр. Кітаптың фор-
маты ерекше. Үш бәйтеректің басын 
қоса отырып, олардың әдебиетте, $нерде 
қалыптасқан бейнесін берген, әлемдік 
баспа мәдениетінің жоғарғы деңгейінде 
шығарылған кітап дер едім. 

Сәкен де, Ілияс та, Бейімбет те – 
қазақтың жазу мәдениетінде үлкен орны 
бар қаламгерлер. Ілияс Жансүгіров 
халық шығармашылығын жинаумен 
айналысқан адам. бубәкір Диваевтің 
«Сырдария», «Жетісу» деген екі экспеди-
циясы болды. Жетісу экспедициясының 
құрамында Ілияс пен Мұхтар ел арала-
ды. Мұхтар соның негізінде «Қараш-
Қараш оқиғасын», «Қилы заманды» жаз-
ды. Ал Ілияс «Жетісу суреттері» деген 
$леңдер циклін дүниеге әкелді. Жетісуда 
$сетін $сімдіктердің барлығының атауын 
$леңге түсіріп кеткен – Ілияс. Жетісудың 
халық шығармашылығын, халық әндерін 
жинаған – Ілияс. Сүйінбайдың, Албан 
Асанның шығармашылығын жинап, 
алғаш баспаға бастырған – Ілияс. «Ел 
$мірінен» деген фольклорлық жинақты 
бастырған да – Ілияс. Балалар әдебиетінің 
негізін салған да – Ілияс. Ол Абаймен, 
Мағжанмен рухтас  ақын. Абаймен рухтас  
болуының себебі – «Абайдың осы $леңін 
оқығаннан кейін $леңнің қалай жазы-
латынын түсіндім» дейді. 1933 жылы 
Абайдың шығармалары басылған кезде  
  редактор  болып, алғыс$зін жазады. 
Сондағы алғыс$зі әлі күге дейін $зектілігін 
жойған жоқ. 

Мағжанмен рухтас болатынының 
себебі – екеуінің қаламынан $рілген 
шығармалардың серті – біреу. Ақан серіні 
бірінші жазған – Мағжан. Мағжан ұсталып 
кеткен соң, Ақан сері тақырыбы к$п ай-
тылмай жүргенде Ілияс былай деп жазады:

Қырдағы қара сойыл бақандаған,
Қалада қара жүрек қаһарланған.
Тұсында сері болсын, пері болсын,
Ұнайды $мірімен Ақан маған. 

Ілиястың Құлагер поэмасы – Ақанға 
қойған ескерткіш іспетті. Мағжан Қор-
қытты жазды. Ілияс: 

Қ о б ы з ш ы  –  М о л ы қ б а й  ш а л 
Матайдағы,

Матайда – Кенже, Тұңғат Сақайдағы.
Қазақта қобызшының қалғаны сол,
Жорға еді маймаңдаған бақайшағы – 

деп жырлайды. 
М і н е ,  І л и я с  –  А б а й м е н  д е , 

Мағжанмен де рухтас ақын дейтініміз 
сондықтан. Ілиястың «Мәйек» де-
ген шығармасы бар. Арыстарымыз-
дың жастарға беретін рухани мәйегі 
таусыл масын» деп түйіндеді с$зін 
К.Матыжанов. 

Мұрат уезов арыстардың шығар-
м а  ш ы л ы ғ ы н  ә л і  д е  з е р т т е й  т ү с у 
қ а ж е т  т і л і г і  ж $ н і н д е  о й  т о л ғ а д ы . 
«Жұлдыздай жарқыраған тұлғаларды 
жоқ қып жіберген жүйенің зардабын 
әлі де тартып келеміз. Ақталғанымен, 
арыстарымыздың шығармашылығын әлі 
де зерттей түсу маңызды. Фатима анам 
Ілияс Жансүгіровтің ашаршылықты су-
реттеген «Аққала» деген поэмасы барын 
айтып отыратын» дей келе, 1916 жылғы 
ұлт-азаттық к$терілісті прозада Мұхтар, 
поэзияда Ілиястың жазғанын тілге тиек 
етті. 

 « Ү ш  а р ы с »  к і т а п - а л ь б о м ы н а 
демеушілік еткен Сәкен Сейфуллиннің 
туыстары да $з лебізде рін білдірді. Шара 
аясында Ұлттық кітапха наның қорынан 
Ілияс Жансүгіровтің $мірі мен шығарма-
шылығына арналған «Халық $мірінің 
қаһарман жыршысы» атты кітап к$рмесі 
ұйымдастырылды.

Іс-шараға зиялы қауым $кілдері, 
түркітілдес халықтардың диаспора-
ларының $кілдері, кітапхана оқыр-
мандары мен БАҚ $кілдері қатысты. 
Со нымен қатар дәстүрлі әнші Ерлан 
Т$леутай әннен шашу шашты.

Қараг+з СЕРІКҚЫЗЫ 

Жиын барысында І.Жан сү гіров-
тің  $мірі мен шығармашы лы ғына  
арналған 20 томдық жинақ пен 
«ТҮРКСОЙ» халықаралық ұйымы-
ның бастамасымен жарыққа шыққан 
«Үш арыс» кітабының таныстыры-
лымы $тті. Облыс әкімі А.Баталов 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында атқарылып 
жатқан іс-шараларға тоқталды. 
Дәлірек айтқанда, ақынның мұрала-
рын жинау мақсатын к$здеген ар-
найы экспедицияның елге олжалы 
орал ғанын, Ресейдің мұрағаттарынан 
бұрын оқырманға беймәлім болған 18 
кітап табылғанын жеткізді. 

Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасының т$рағасы, ақын 
Ұлықбек Есдәулет ілиястану шы-
лардың к$пшілігі бұ дүниеден $тіп 
кеткенін тілге тиек етіп, әдебиет-
танушы жастардан зор үміт күтетінін 
жеткізді. Қараша айында Қазақстан 
Жазушылар одағының 85 жылдық 
мерейтойы аясында «Үш арыс. Үш 
бәйтерек» тақырыбымен Сәкен, 
Ілияс, Бейімбеттің 125 жылдығының 
қатар тойланатынын айтып, к$п-
шілікті бір қуантып қойды. 

«Ілияс – Құлагер ақын» атты 
негізгі баяндаманы ақын, фило-
л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы , 
Қазақ стан Жазушылар одағы бас-
қармасы т$рағасының орынбаса-
ры Бауыржан Жақып жасап, ақын 

 Бағдагүл БАЛАУБАЕВА 
«Ана тілі»

к$ңілінен шықты. Ақсу ауданына 
қарасты І.Жансүгіров ауылындағы 
тойдың к$ркін к$к пар қыздырды. 
Ақынның аруағына арнап ас беріліп, 
аудандық халық театры ның ұжымы 
«Дала дастаны» қойылымын ұсынды. 

Тойдың екінші күні Б.Римова 
атындағы драма театрда «'з елі $з 
ерлерін ескермесе, ел тегі алсын 
қайдан кемеңгерді» атты респуб ли-
калық ғылыми-тәжірибелік конфе-
ренциямен жалғасын тапты. Облыс 
орта лығында $ткен конференцияны 
ақын, Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы т$рағасының бірінші 
орынбасары Ақберен Елгезек жүр-
гізіп, конференцияның маңызын 
атап $тті. 

шығармашылығының тереңіне бой-
лады. М.уезов атындағы дебиет 
және $нер институтының ғалымдары 
Нұрдәулет Ақыш пен Серікқазы 
Қорабай, І.Жансүгіров атындағы 
Жетісу мемлекеттік университетінің 
оқытушысы, филология ғылымының 
докторы Мұратбек Иманғазинов, 
«Қазақ әдебиеті»  газетінің бас 
 редакторы Дәурен Қуат және т.б. $з 
баяндамаларында ақынның тұлғасын 
жан-жақты ашып берді. 

Шара аясында жазба ақындар 
мүшәйрасының жеңімпаздары 
м а р а  п а т т а л д ы .  Б а с  ж ү л д е н і 
Байбота  Қошым-Ноғай иеленсе, 
1-ші орынды Серік Ақсұңқарұлы 
алды. Жеңімпаздар арасында    Болат 

ҚҰРМЕТ

Азаматтың суреті
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Бақытжамал ОСПАНОВА,
Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кітапханасының директоры,
Қазақстандық кітапханалық 

одақтың төрағасы

ңтүстік астанамыз – Алматыда республика кітапханаларының басшылары бас қосты. Жыл сайын өтетін дәстүрлі 
кеңесті, әдеттегідей Қазақстанның Ұлттық кітапханасы ұйымдастырды. Алқалы жиын басталмас бұрын, еліміздің 
аймақтарынан келген әріптестерге қазақстандық және шетелдік кәсіби басылымдардың «ХХI ғасыр кітапханалары» 
және «Сирек қордағы латын қарпіндегі кітаптар» көрмелері ұсынылып, арнайы эксурсия өткізілді. Бұған қоса Ұлттық 
кітапхананың Ақпарат орталығының жұмысы өзара пікір алмасу, сұрақ-жауап түрінде таныстырылды. Қазақстан 
кітапханалары басшыларының кеңесін еліміздің Ұлттық кітапханасының директоры Б.Оспанова ашып, республи-
ка кітапханаларының қазіргі жай-күйі туралы баяндама жасады. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігі жауапты хатшысының міндетін атқарушы, Заң департаментінің директоры К.Сейітова республика 
кітапханаларының өзекті мәселелеріне тоқталып, қойылған сауалдарға жауап берді. 
Республикалық кеңесте, сондай-ақ кітапханашылар қауымы мен жалпы оқырман күтіп отырған «Қазақстан Респу-
бликасында кітапхана ісін дамытудың 2025 жылға дейінгі кезеңге арналған тұжырымдамасының жобасы» жайында 
Назарбаев Университеті кітапханасының бас сарапшысы П.Лапо, «Қазақстандық кітапханалық одақтың қызметі» 
және «WEB-RABIS жүйесі мен Ұлттық электронды кітапхана» туралы Ұлттық кітапхана директорының орынбасар-
лары, тиісінше А.Юсупова мен Н.Искалиева, «Қазақстандық кітапханалық одақ негізінде кітапхана ісі бойынша 
сертификаттау орталығын» ашу мәселелері» жөнінде Алматы қаласы Кәсіпкерлер палатасының адами капиталды 
дамыту бөлімінің басшысы В.Цзин сөз алып, қатысушыларды толғандырған сауалдарға жауап берді. Қазақстандық 
кітапханалық одақтың атқарушы алқалық басқару органы – ҚКО-тың басқару кеңесі сайланды.

Қазақстан кітапханаларының басшылары кеңесте, сондай-ақ «Кітап және 
кітапхана» республикалық кәсіби журналы, тоқтап қалған «Жылдың кітапхана 
астанасы», «Шекарадағы кездесулер» жобаларын жаңғырту және Ұлттық 
кітапхананың бұрын ғы басшысы, оның дамуына ұзақ уақыт үлкен үлес қосқан 
қоғам қайраткері Р.Бердіғалиеваның 75 жылдығы жайында өз ойларымен 
бөлісіп, «Оқырманы озық өлке» байқауының 2018 жылдағы жеңімпазы Солтүстік 
Қазақстан облыстық С.Мұқанов атындағы әмбебап ғылыми кітапханасын 
(директоры Б.Әбілмажинова) марапаттау қуанышына қол соқты. Міне, 
республикамыздың кітапханаларының басшылары кеңесінің аяқталғанына да 
біраз уақыт болды. Әрине, әріптестердің өз қызметтеріндегі ортақ мәселелер 
жайында ашық пікір алысып, қиын сауалдарға жауап іздеуінің ортақ іске қашанда 
тиімді екені анық. Ал келісілген шаруаның қалай атқарылып, оқу мен ойдың 
ордалары – еліміздегі кітапханалардың дамуына қаншалықты пайдасы тиері 
баршамыздың жұмыла қызмет жасауымызға байланысты болмақ. 

Мәдени-танымдық кез келген  
 шараны, әсіресе республикалық 
бас  қосуды дайындау мен $ткізудің 
қашанда жан-жақты ұйымдасты-
р у ш ы л ы қ  ж ұ м ы с т ы  т а л а п  е т е р і 
түсінікті. Ал к$терілген $зекті мәсе-
лелер мен қабылданған шешім  дердің 
айтылған жерінде қалмай, нақты жүзеге 
асуының жауапкершілігі одан да зор. 
Соған орай республикалық кеңестің, 
ең алдымен, Ұлттық кітапхананың 
бастамасымен былтыр, 2018 жылдың 
1 3 - 1 4  қ ы р к ү й е г і н д е  « К і т а п х а н а 
– қоғам ның к$пфункционалды, 
к$пдеңгейлі әлеуметтік-мәдени инсти-
туты» тақырыбында ұйымдастырылған 
бүкілқазақстандық кітапханашылар 
съезінің қисынды қорытындысына 
айналғанын атап айтар едім. Олай 
болса, дамуымыздың стратегиялық 
б а с ы м  б а ғ ы т т а р ы  т а л қ ы л а н ғ а н 
 форумда к$терілген, бірақ уақыттың 
т ы ғ ы з д ы ғ ы н а  б а й л а н ы с т ы  ж е т е 
қамтылмаған және әріптестермен 
қатар, барша кітапқұмар қауымды 
толғандырған мәселелер қандай 
еді? Бұл туралы республикамыздың 
к і т а п х а н а л а р ы  б а с ш ы л а р ы н ы ң 
кеңесінде тағы да жан-жақты с$з 
болып, $зекті мәселелер одан әрі 
пысықтала түсті. Олай болса, егемен 
еліміз кітапханашыларының тыныс-
тіршілігіндегі елеулі оқиға – Қазақстан 
к і т а п х а н а л а р ы н ы ң  б а с ш ы л а р ы 
кеңесінің кейбір қорытындылары мен 
ортақ іске тигізер оң ықпалы қандай? 

Қазір кітапхана ісіндегі ең бірінші 
м ә с е л е  –  с а л а н ы ң  н о р м а т и в т і к -
құқықтық негізінің жетілмегендігі  болып 
отыр. Республиканың «Мәдениет 
 туралы» заңында кітапхана қызметіне 
қатысты бір ғана, 24-ші бап бар. 
Халқымыздың рухани $мірінің асыл 
қазынасы сақтаулы кітапхана саласын-
да жұмыстың сенімді атқарылып, оның 
жемісті дамуы үшін аталмыш баптың 
санын, яғни аясын кеңейту және $з ал-
дына дербес, жеке заң қабылдау керек. 
'йткені қолда бар нормативтік құжаттар 
мен заң актілері кітапханалардың 
ақпараттық және мәдени-танымдық, 
оқу-тәрбиелік білім беруге бағытталған 
қызметін толыққанды жүзеге асыруға 
мүмкіндік бермейді. Арнайы заңның 
жоқтығы, т іпті  саланың дамуын 
құқықтық реттеу мен үйлестіруде түрлі 
деңгейдегі кітапханалар қызметінің 
тепе-теңдігінің бұзылуына әкеліп 
соғатын елеулі қиындықтар туғызуда. 
Сондықтан мүдделі жақтар, әсіресе 
кітапхана саласының мамандары $зара 
бірігіп, жаңа заңға байланысты нақты 
ұсыныстар бергеніміз абзал. Мәселен, 
кітапханалардың мемлекеттік ұйымдар 
ретінде $ткізетін әртүрлі шаралардың 
шығындарын $теуге құқылы емес екенін 
ескере отырып, «Мәдениет туралы»  
заңның 4-тармағын, оның бірінші 
с$йлемінен соң, «к$пшілік, іскерлік 
және мәдени іс-шараларды кітапхана 
ғимаратын ұсынып ұйымдастыру және 
$ткізу бойынша қызмет к$рсету» деген 
с$йлеммен толықтырған ж$н. 

Б і з д і ,  с о н д а й - а қ  з а м а н а у и 
қазақстандық кітапханалардың негізгі 
кітапханалық-ақпараттық ресурсы 
 болып табылатын кітапхана қорларының 
баяу жаңаруы еріксіз ойландырады. 
Мәселен, к$пшілік кітапханалардағы 
әртүрлі к$лемдегі және жеткізгіштегі 
басылымдардан: кітаптар, баспас$з 
$німдері, аудиобейнелі, электронды 
және басқа құжаттардан тұратын қорда 
73 млн 815 мың данадан астам басылым 
жинақталған. Бірақ кітапханаларды 
қаржыландырудың айырмашылығы 
салдарынан олардағы қорлардың к$лемі 
мен сапасы да ала-құла. Рас, ұлттық 
 репертуар негізінен міндетті тегін дана 
есебінен мейлінше толық қамтамасыз 
етіледі. Бұған қоса, Қазақстан туралы 
басылымдар топтамаларын толық 
қамтуға және есепке алуға ұмтыла 
отырып, қорларды мәдени, ғылыми 
және к$ркемдік құндылығы жоғары 
шетелдік құжаттармен және басқа да 
ақпараттық ресурстармен толықтыру 
назарда ұсталады. Соған орай, олар 
құжаттардың міндетті  даналары, 
мемлекеттік және республикалық 
бюджеттік  бағдарламалар,  кітап 
 саудасы мен баспа ұйымдарынан 
 сатып алу, сыйға берілген кітаптар мен 
халықаралық кітап алмасу есебінен 
толығып отырады.

Жалпы алғанда еліміздің кітапхана 
қоры моральдық-физикалық жағы-
нан  тозған, ол к$п жағдайда халықты 
ақпаратпен қамтамасыз етудің заманауи  
талаптарына жауап бере алмайды. Бұған 
мемлекеттік жос парлы қолдаудың 
жетімсіздігі, баспалардың бірыңғай 

тақырыптық-типтік жоспарының 
жоқтығы, басылымдардың міндетті 
даналарымен толық түрде қамтамасыз 
етілмеу фактілері де теріс әсер етуде. 
Демек, аймақтық мәдени мұраның 
құрамдас б$лігі ретінде республиканың 
облыстық кітапханалары қорларының 
толығуын қамтамасыз ету үшін атал-
мыш заңның 24-ші бабының 2-1 
тармағын 3-ші азат жолмен мына-
дай мәтінде толықтыру қажет: «Қала, 
аудан аумағында басылып шыққан 
басылымдардың міндетті тегін данала-
рын меншік иелері олар дайындалған 
күні облыстық әмбебап кітапханаларға, 
ал білім берудің тиісті салалары  немесе 
тәжірибелік қызметтер бойынша 
 басылымдарды салалық республикалық 
кітапханаларға жібереді». 

Кітапхана саласының маңызды 
бір к+рсеткіші кітап қорының бір 
оқырманға шаққандағы м+лшері десек, 
ол есепті кезеңде 1,6 бірлікке артқан. 
Соның арқасында еліміздің к$пшілік 
кітапханалары әртүрлі тақырыптағы 90 
млн 897 мыңнан астам құжаттар ұсынса, 
оның жартысынан астамы  қазақ тілінде 
екен, яғни орташа статистикалық 
оқырманға шаққанда 19,7 кітаптан 
а й н а л ғ а н .  Б ұ л  к і т а п  ш ы ғ а р у д ы 
мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде 
қазақ тіліндегі кітаптар санының 
артуының нәтижесінде мүмкін болды. 
Айталық, еліміз кітапханаларының 
қоры 2018 жылы 2 млн 540 мың 
данаға к$бейсе, оның 66,5 пайызы 
мемлекеттік тілде келіп түскен. Осы 
кезеңде қор толығуының жалпы к$лемі 
де алдыңғы жылмен салыстырғанда 
1,5 есе, ал қазақшасы 1,4 есеге $скен. 
Негізінен к$ркем әдебиет, тіл білімі 
мен әдебиеттану кітаптары басым 
(62, 3 пайыз), сан жағынан екінші 
орында әлеуметтік-экономикалық 
және саяси әдебиет (25 пайыз), ал 
қалған салалық әдебиеттер 3,4 және 
5,8 пайыз аралығында  болып келеді. 
Соған сәйкес, к$пшілік кітапханалар 
пайдаланушыларының саны биылғы 
жылы 4 млн 672 мыңнан асып отыр. 

Кеңеске қатысушылар кітапхана 
ісіндегі проблемаларды осылайша 
қайта саралап, оларды жүзеге асырудың 
жолдары айқындала түсті. Биылғы, 
2019 жылғы 1 қаңтарда елімізде жалпы 
түрлі жүйелер мен ведомстволардың 
11091 кітапханасы жұмыс жасауда, 
олардың 6979 – ҚР Білім және ғылым 
министрлігіне бағынысты, 4012 – 
к$пшілік кітапхана, 100 – басқа жүйелер 
мен ведомстволардың кітапханасы.

Республиканың кітапхана жүйесі 
мынадай к+рсеткіштермен сипатталады: 

– жалпы кітапхана қоры – 334 млн 
433 мың;

– оқырмандар саны – 8 млн 828 
мыңнан астам;

– келушілер саны – 107 млн 101мың;
– кітапхана кадрларының саны – 19 

мың адам.
Т а л д а у  Қ а з а қ с т а н  а й м а қ т а р ы 

ОҚУ МЕН ОЙДЫҢ
О Р Д А С Ы

мен түсіндіріледі. Екіншіден, к$пшілік 
кітапханалар санының қысқаруының 
тағы бір себебі – $ңірлердегі кітапхана 
желісін оңтайландыру шараларын-
да асығыстыққа жол беру болып 
табылады.  Осы орайда, республикалық 
Кеңесте айтылғандай, Мәдениет 
және спорт министрлігінің берік 
ұстанымы бойынша  кітапханаларды 
оңтайландырудың қалалар мен аудан 
орталықтарының іргесіндегі ауылдық 
кітапханаларға ғана қатысты екенін, ал 
шалғайдағы мекемелердің оған жатпай-
тынын және бұл жауапты істі науқанға 
айналдыруға болмайтынын есте ұстаған 
дұрыс. 

Кітапхана саласының білікті кадр-
лармен қамтылуы біздің қызметіміздегі 
тағы бір жанды мәселе. Қазір жоғары 
немесе  арнаулы орта  б іл імі  бар 
мамандардың тапшылығы $ткір 
сезіледі. Республиканың к$пшілік 
кітапханаларында 9 мыңнан астам 
адам еңбек етсе, соның 66 пайызының 
ғана  арнаулы біл імі  бар  немесе 
кітапхана қызметкерлерінің әрбір 
үшіншісінің ондай білімі жоқ. Соған 
да қарамастан, бәсекеге қабілетті 
болу үшін кітапханалық үздіксіз 
білім берудің нақтыланған ғылыми 
жүйесін қалыптастыру жұмысы созы-
лып барады. Республикада «кітапхана 
ісі» бойынша маман даярлайтын 8 
жоғары және 15 арнайы орта оқу 
орны болғанымен олар талапкерлерді 
қажетті м$лшерде қабылдауға кепілдік 
бермейді. 'йткені, біріншіден, атал-
мыш мамандыққа б$лінетін гранттар 
саны жеткіліксіз, екіншіден жастардың 
арасында жалақысы аз кітапханашы 
мамандығына қызығушылық деңгейі 
т$мен. Сондықтан Білім және ғылым 
министрлігі тарапынан «бакалавр», 
«магистр» академиялық дәрежесімен 
«кітапхана ісі» мамандығы» бойынша 

л а р ы  н ы ң  б і р і  б о л ы п   т а б ы л а д ы . 
Сондай-ақ Елбасының қоғамда зор 
серпіліс туғызған «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру», «Ұлы даланың жеті 
қыры» еңбектерінде алға қойылған 
міндеттер де бізге зор жауапкершілік 
жүктейді .  Соған  орай ел імізд ің 
кітапханашылары ұлттың адами 
 капиталын қалыптастыруға, қоғамдық 
 сананы жаңғыртуға және Қазақстанның 
жалпы әлемдік ақпараттық кеңістікке 
шығуына  рухани ықпал етуде. 'ткен 
жылы Ұлттық кітапхана Қазақстан 
Жазушы лар одағымен бірлесе оты-
рып $ткізген «лем жазушылары: с$з 
арқылы келісімге» халықаралық әдеби 
биенналесі соның жарқын айғағы.

К$пшілік кітапханалар жүйесінің 
қазіргі жай-күйіне талдау жасағанда 
соңғы жылдары еліміздің тарихи және 
мәдени мұрасын сақтау мен насихаттау, 
кітапханалық-ақпараттық қызметтің 
и н н о в а ц и я л ы қ  н ы с а н д а р ы  м е н 
әдістерін енгізу, ақпараттық жүйелерді 
құру жолымен пайдаланушылардың 
әлеуметтік маңызы бар ақпаратқа қол 
жеткізуін қамтамасыз ету ж$ніндегі 
жұмыстардың айтарлықтай алға 
басқаны байқалады. Ендігі міндет – 
кітапханалардағы қызмет к+рсетудің 
қ а л ы п т а с қ а н  д ә с т ү р л і  ж ү й е с і н 
жаңғырту.  зірге оның дәрежесі 
$скелең $мір  талабынан шабандап 
қалды. Кітапхананы білім «үйіне» 
және ақпаратқа еркін қолжетімділік 
кепіліне, әлеуметтік және кәсіби 
бейімделуге жәрдемдесу орталығына, 
зияткерлік  демалу және әңгімелесу 
орнына, яғни $з-$зіне сенімділік пен 
қабілеттілікті және басқа да рухани  
артықшылықтарды жүзеге асыру 
ортасына айналдыру талап етіледі. 
Б і р а қ  п а й д а л а н у ш ы л а р ғ а  ж а ң а 
қызмет к$рсету түрлерін таппастан 
және оларды енгізу мүмкіндігінің 

құндылығы маңызды 133 мыңнан астам 
құжат цифрланған. Отандық және 
шетелдік $ндірушілердің электрондық 
мәліметтер қорларын (толықмәтінді, 
реферативтік журналдар, анықтамалық-
библио графиялық және т.б.), соның 
ішінде онлайн режимінде сатып 
алу бойынша жұмыстарды кеңейте 
отырып, $ткен жылы 10 мәліметтер 
қорына қолжетімділік ұсынылды. 
Сол сияқты кітапханааралық або-
нент желісі ретінде бізде құжат тарды 
электронды жеткізу жүйесі қызмет 
к$рсетеді. Бұл қашықтағы пайда-
ланушыларға, сондай-ақ кітапханадағы 
оқырмандарға интернет арқылы элек-
тронды жарияланымдарға сұраныс 
жасап, пайдалануға мүмкіндік береді. 

 рине, еліміздегі кітапханалар 
қызметінде, әріптестер айтқандай және 
басқа да кереғарлықтар баршылық. 
Осы тұрғыдан Назарбаев Университеті 
кітапханасының бас сарапшысы 
П.Лапоның $з тәжірибесімен кеңесте 
кең б$лісуі әріптестер арасында жанды 
әңгіменің $рістеуіне ұйытқы болды. Ол 
«Қазақстан Республикасында кітапхана 
ісін дамыту тұжырымдамасының 
жобасымен жұмыс туралы» баян-
дамасын ұсынды. Айталық, «Нұр 

Отан» партиясының кеңсесі Порт-
фолио жобалау  тобы Қазақстан 
Республикасының электрондық 
кітапханаларының бірыңғай цифрлық 
кеңістігінің тұжырымдамасын, ал оның 
«Жас Отан» жастар қанатының жобалау 
тобы $ңірлік кітапханаларды жаңғырту 
негізінде жаңа форматтағы жастар 
білім орталықтарын құру ж$ніндегі 
тұжырымдаманы әзірлеген. 

 Қазір «Қазақстан Республикасында 
кітапхана ісін дамытудың 2025 жылға 
дейінгі кезеңге арналған тұжырым-
дамасын» әзірлеу бойынша жұмыс тобы 
құрылып, оның құрамында «Нұр Отан» 
партиясының стратегиялық  бастамалар 
институтының қызметкерлері мен 
р е с п у б л и к а н ы ң  к і т а п х а н а л а р 
қауымдастығының $кілдері жұмыс 
істеуде. Ендігі міндет – еліміз кітапхана-
ларының ұсыныстарын, сондай-ақ 
алдыңғы қатарлы шетелдік тәжірибені 
біріктіру мен талдау, адамзат әлеуетін 
дамыту мен оның зияткерлік, руха-
ни, к$ркем мұрасына қол жеткізу, 
кітапхана кеңістігінде тұлғааралық 
диалог негізінде қоғамның тұрақты да-
муына ықпал ету болып табылады. Бұл 
жан-жақты жұмыс кітапханалардың 
мемлекетт ік  және  халықаралық 
бағдарламаларға қатысуы арқылы 
олардың әлеуметтік функцияларын іске 
асыру, саланың нормативтік-құқықтық 
базасын жетілдіру, ақпараттық ресурс-
тар мен материалдық-техникалық 
базаны дамыту, кадрлық әлеуетті 
нығайту мен кәсіби қоғамдастыққа 
топтастыру арқылы жүзеге асырыла-
ды. Сондықтан, бірінші кезекте, ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігі 
жанынан ведомствоаралық Кітап-
ханалық кеңес құру, Қазақстандық 
Кітапханалық одақты ҚР кітапхана 
қауымдастығының жұмыс органына ай-
налдыру, ҚР кітапхана ісін дамытудың 
2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын 
әзірлеу, кітапхана әлеуетін қоғам ал-
дында тұрған міндеттерге жұмылдыру 
және сала қызметкерлерін моральдық 
қолдау мақсатында Кітапханашы күнін 
бекіту қажет.

Ал білім беру мекемелеріндегі оқу сапа-
сын арттыру үшін жұмыс берушінің және 
кітапхана бірлестіктерінің қатысуымен 
кітапханалық кәсіби стандарттар әзірленуі 
тиіс. Себебі заманауи талаптарға сәйкес 
кадрлар тапшы:  балалармен, мүмкіндігі 
шектеулі жандармен жұмыс істей ала-
тын кітапханашылар, басқарушы ме-
неджерлер, кітап реставраторлары және 
басқа да мамандарға ділгірміз. Кеңесте 
кадр сапасы жайын да с$з алған Алматы 
қаласының Кәсіпкерлер палатасы адами  
капиталды дамыту б$лімінің басшысы 
В.Цзиннің пікірінше, бітірушілердің 
біліктілігін сертификаттау үдерісін 
білім беру жүйесінен ажырату қажет. 
лемдік тәжірибеде жоғары оқу орын-
дары мен колледждердің түлектері $з 
еркімен немесе жұмыс берушілердің 
талабы бойынша салалық сертификат-
тау орталықтарының желісі арқылы $з 
біліктіліктерін растау үшін сертифи-
каттаудан $туге құқылы. Соған орай 
жұмысқа кадрларды даярлау сапасын 
объективті к$рсететін жүйе арқылы 
сертификаттаудан $ткен түлектерді 
қабылдау жақсарады. Кәсіби стандарт-
тар, білім беру стандарттары, біліктілікті 
бағалау – мұның барлығы бір тұйық 
тізбектің құрамдас буындары. Олардың 
барлығы $зара байланысты және үнемі 
жетілдіру мен жаңартуды қажет етеді. 
Салалардың мазмұны (жабдықтар, 
технологиялар, материалдар және 
т.б.) $згереді, яғни білім беру мен 
біліктілікті бағалау стандарттары да 
қайта қаралуы, $згертілуі тиіс. ҚР ҰКП 
Т$ралқасының шешімімен мамандар-
ды сертификаттау орталықтарының 
және сертификатталған мамандардың 
тізілімдерін қалыптастыру мен жүргізу 
тәртібі туралы ереже, сертификат 
 нысаны, мамандарды тәуелсіз серти-
фикаттауды ұйымдастыру әдістемесінің 
бекітілуі әбден құптарлық жайт.

Кеңесте к$терілген сан-салалы 
іске қамқор болуы тиіс Қазақстандық 
кітапханалық одақтың басшы орган-
дары ашық дауыс беру арқылы сайла-
нып, оның бірінші кезектегі міндеттері 
нақтыланды. 2017 жылы құрылған 
және құрылтайшылары Қазақстанның 
Ұлттық кітапханасы, Ш.Уәлиханов 
атындағы Жамбыл облыстық әмбебап 
ғылыми кітапханасы мен С.Сейфуллин 
атындағы Алматы облыстық әмбебап 
кітапханасы болып табылатын Одақтың 
құрамында қазір республикамыздың 67 
кітапханасы бар. Сондықтан еліміздің 
кітапхана ісіндегі жаңа айтылған 
және басқа да проблемаларды қоян-
қолтық бірлесе отырып шешу, яғни 
оның сенімді қадаммен алға қарай 
дамуы үшін аталған Одақтың қызметін 
жандандырудың ортақ іске пайдалы 
болары даусыз. 

жоқ екеніне де қарамастан к$птеген 
кітапханалар дәстүрлі және консер-
вативтік қызмет түрлерінің таптаурын 
жиынтығын ұсынумен шектелуде. 
Бұған қоса мүмкіндігі шектеулі адам-
дар үшін кітапханалық-ақпараттық 
қызмет к$рсету жағдайын жасаудың 
деңгейі $те т$мен. Атап айтқанда, 
р е с у р с т а р ғ а  қ о л ж е т і м д і л і к  п е н 
кітапханалардың қызметі, олардың 
а р н а й ы  ж а б д ы қ т а р м е н  ж ә н е 
бағдар ламалық қамтамасыз етілуі, 
сондай-ақ жарықтандыру, кітапхана 
қызметкерінің құзыреті мәселелері 
қайта қарауды қажет етеді.

Қазір республиканың элек трон дық 
кітапханалық-ақпарат тық ресурстарын 
біртіндеп бірың ғай интеграцияланған 
жүйеге біріктіру жүріп жатыр. Еліміз дің 
кітапханаларында үлкен ақпараттық 
р е с у р с т а р  к $ л е м і  ж и н а қ т а л ғ а н , 
алайда  олар бір-бірінен оқшау жұмыс 
атқарады және ведомстволық тұрғыдан 
да бытыраңқы күйде. Ал әртүрлі 
автоматтандырылған кітап хана-
лық-ақпараттық жүйелерді қолдану 
салдарынан $зара корпоративтік 
әрекеттестік үдерісі баяулайды және 
ақпараттық ресурстарды жиынтықты 
пайдалану тиімділігі  т$мендейді. 
С о н д ы қ т а н  е л і м і з д і ң  к $ п ш і л і к 
к і т а п х а н а л а р ы н д а  а қ п а  р а т  т ы қ -
электрондық дерекк+з жүйесін бірыңғай 
форматқа келтіру үшін тұғырнама 
ретінде Web-Rabis автоматтандырылған 
кітапханалық-ақпараттық жүйесін 
енгізу керек. Ал бұған қорды цифр-
лау, пайдаланушыларға қашықтағы 
электронды ресурстарға қолжетім-
ділікті қамтамасыз ету қолайлы жағдай 
туғызады. Мәселен, Ұлттық кітапханада 
халқымыздың мәдени игілігінің бір 
б$лігі ретінде айрықша сақтауды талап 
ететін, тарихи-мәдени және ғылыми 

кадрлар даярлауға қосымша гранттар 
б$лінуі қажет. 

Дегенмен, к$пшілік кітапхана-
лар дың санының азаюына байланыс-
ты, жалпы алғанда негізгі к$рсет-
к і ш т е р д і ң  ( к е л у ш і л е р  с а н ы н а н 
басқасы) т$мендегеніне қарамастан, 
кітапханалардың әлеуметтік-мәдени, 
білім және демалыс уақытын мәнді де 
қызықты $ткізу орталықтары ретіндегі 
қызметтерінің жандана түскенін 
атап айтуымыз керек. Осы орайда 
пайдаланушыларға шек қойылмайтын 
к$пшілік кітапханаларды (жалпы 
саны – 4012) $ңірлердегі атқарушы 
билік органдарының ведомство-
лық кітапханаларынан б$лек қарас-
тырған ж$н. 'ткен жылы к$пшілік 
кітапханалар 190 мыңнан астам 
бұқаралық іс-шара $ткізсе, олардың 
б а с ы м  б $ л і г і  ә л е у м е т т і к - с а я с и 
тақырыптарға арналған. Сонымен 
қатар оларда кітапхана қорларын 
цифр лы форматқа к$шіруге байланыс-
ты ауқымды жұмыстар атқарылуда. 
М ә с е л е н ,  р е с п у б л и к а  б о й ы н ш а 
к$пшілік кітапханалар 2018 жылғы 10 
қыркүйекке дейін 36 399 құжатты, оның 
ішінде 29 496 қазақстандық басылым 
аталымын цифрлы форматқа к$шірді.

Қазақстанның к ітапханалары, 
бар шаға мәлім, к+пфункционалды, 
к+пдеңгейлі әлеуметтік-мәдени инсти-
тут ретінде мемлекет $міріне белсене 
қатысуда. Еліміздің азаматтарына олар 
ұсынатын қызметтер мемлекеттік сая-
сатты қолдау, республиканың Тұңғыш 
Президенті Н..Назарбаевтың баста-
масымен жүзеге асырылып жатқан 
«Қазақстанның әлеуметтік жаңғыруы: 
Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына 
қарай жиырма қадам», «Цифрлық 
Қазақстан» сияқты мемлекеттік 
бағдарламаларды орындау фактор-

 бойынша кітапханалардың орна-
ласуының біркелкі емесін к$рсетеді және 
бұл олардың әрқайсысында тұратын 
халықтың санымен түсіндіріледі . 
Мәселен, к$пшілік кітапханалардың 
ең к$п шоғырланған жері – Түркістан, 
Батыс Қазақстан және Ақмола об-
лыстары. Соңғы жылдары, $кінішке 
қарай, аймақтардағы демографиялық 
және басқа әлеуметтік-материалдық 
қиындықтардың салдарынан к$пшілік 
кітапханалары қызметінің негізгі к$р-
сеткіштері т$мендесе, кейбір $ңірлерде 
жергілікті мемлекеттік басқару орган-
дары тарапынан кітап ханалар жүйесін 
оң тайландыруға жете мән бермеу, асы-
ғыстыққа жол беру, оларды тарату секілді 
теріс тенденциялар бай қа лады. Соның 
салдарынан к$пші лік кітапханалар саны 
44 бірлікке қысқарған. 

Кітапханалар қатарының кемуі, жаңа 
айтқанымыздай, ауыл халқының қалаға 
жаппай к$шуіне байланысты  олардағы 
тұрғындар санының азаюы салдары-
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АРАЛАС МЕКТЕП – 
УАҚЫТША ШЕШІМ...

Рахман АЛШАНОВ, 
«Тұран» университетінің 

ректоры

К Ү Л Т Ө Б Е

(Басы 1-бетте)

Бұл ж$нінде  «Тұран» университе-
тінің ректоры Рахман Алшанов кеңінен 
тоқталды. Еліміздегі мектептердің саны 
мен сапасына талдау жасаған ғалым ара-
лас мектептер мәселесіне ерекше  назар 
аударды.  «Демографиялық, этникалық 
саясатқа байланысты еліміздің барлық 
$ ң і р і н д е  с о ң ғ ы  о н  ж ы л д а  а р а л а с 
мектептердің саны 2147-ден 2255-ке $скен. 
Осы мектептер де 2018 жылы  республика 
бойынша 1380 мың оқушы білім алды, 
соның ішінде 691,7 мыңы қазақша 
оқитындар. Сол балалардың жалпы саны 
бір мың қазақ мектебін құрайды екен. 
Жергілікті басқару орындары болашақта 
бұл мектептерді бірыңғай қазақ мектебі 
дәрежесіне ауыстыру жолдарын іздестіруі 
қажет» деді Р.Алшанов.   

Қазақстан Жазушылар одағы т$ра-
ғасының орынбасары, жазушы Мереке 
Құлкенов қазақ әдебиетінің болашағы 
бүгінгі  мектеп қабырғасында қала-
натынына назар аударды: «Қазақ әдебиетін 
оқытатын мұғалім әдебиетті жақсы білуі 
керек. 'кінішке қарай, бұлай болмай 
тұр. Мұғалімдер әдебиетті білмейді, бірақ 
әдебиеттен сабақ береді. Соның салдары-
нан к$ркем әдебиетті мүлде оқи алмай-
тын жастар к$бейді». Жазушы, сондай-
ақ  «Оқулық» республикалық ғылыми-
тәжірибелік орталығының жұмысын 
жолға қою,    балама оқулықтарды балалат-
пай, сыннан $ткен ең сапалы оқулықпен 
оқыту, мектеп кітапханаларына кітап 
сатып алуға қаражат б$лу, т.б. $зекті 
мәселелерге тоқталып, $з пікірін айтты. 
«Жас ұрпақтың санасына адамгершілікті, 
мейірімді, ізгілікті қалыптастыратын – 
к$ркем әдебиет. Сондықтан мұғалімдер 
бала бойына әдебиетке сүйіспеншілікті 
сіңіруге мән беруі тиіс» деп түйді с$зін 
М.Құлкенов.

Жоғарыда  айтылған «Біз  қалай 
оқытып жүрміз?» деген сауалға әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
профессоры, филология ғылымының док-
торы Жанғара Дәдебаев $з с$зінде айқын 
жауап берді. «5-сыныптағы «Керқұла атты 
Кендебай» ертегісін, «Қобыланды батыр» 
жырын, «Асан қайғының жерге айтқан сы-
нын» оқытуда «К$ркем шығармадан алған 
әсерін сипаттап, авторға хат, $лең жазу» 
деген тапсырма беріледі. Бағзыдан жеткен 
ауыз әдебиеті шығармаларын оқытуда 
мұндай мақсат қоюға қандай ғана жанның 
ақылы жетті екен?! Орындалуы мүмкін 
емес тапсырма беру – оқушыға қиянат. 
Білім мазмұнын бұлайша жаңартуға бол-
майды!» дей келе, ғалым мемлекеттік білім 
бағдарламаларының кемшілігін ортаға 
салды.   

Айта кетерлігі, мектепте білім беру 
үдерісі  ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес 
әзірленген «Жалпы орта білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты» 
бойынша жүргізіледі. Бұл стандарттарда 
білім берудің мазмұны, оқу жүктемесі,  
білім алушылардың дайындық деңгейіне 
және оқу мерзіміне қойылатын талап-
тар к$рсетілген. Яғни мұғалімдер осы 
стандарттарды басшылыққа ала отырып 
әзірленген оқу бағдарламалары бойынша 
сабақ береді және одан алшақтап кете 
алмайды. Міне, осы оқу бағдарламалары 
соңғы кезде  жиі сынға алынып жүр. 
Мәселен, Ж.Дәдебаевтың айтуынша, 
мемлекеттік стандарттардағы «Білу, 
қолдану» сияқты танымдық деңгей 
дағдылары бағдарламаны жасаушылар мен 
бекітушілердің назарынан тыс қалған. «Біз 
оқу мақсаттарының жүйесін $зіміз жасай 
алмадық, мемлекеттік стандарт деңгейінде 
Блумның таксономиясын қабылдадық. 
Блум таксономиясындағы «білу; түсіну; 
қолдану; талдау; жинақтау;  бағалау» 
дейтін оқыту мақсаттары Білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартта-
рында анық к$рсетілген. Бірақ танымдық 
сипаттағы осы дағдылардың біразы «Қазақ 
әдебиеті» пәнінің бағдарламаларында 
қолданылмай, олардың орнына жауап 
беру, интерпретация, салыстыру деген-
дер қосылған. Білім мен ғылым сала-
сын басқарушылар оқу мақсаттарының 
жүйесін $здері жасай алмай, Блумның 
таксономиясын мемлекеттік стандарт 
деңгейінде қабылдап отырып, Блумның 
таксономиясын да дұрыс қолдана алмады. 
Нәтижесінде не ол емес, не бұл емес, басқа 
бірдеңе шықты» деді Ж.Дәдебаев.

Жиында жаңартылған білім беру 
мазмұнын игеру ж$нінде де с$з болды. 
М.уезов атындағы дебиет және $нер 
институтының бас ғылыми қызметкері, 
ф и л о л о г и я  ғ ы л ы м ы н ы ң   д о к т о р ы 
Гүлжаһан Орда оқу бағдарламасында 
балалардың жас ерекшелігі ескерілмей-
тінін айтты. Ғалымның айтуынша, 7-8 
сыныптарда оқушылар роман-повес-
тер оқиды, ал 10-сыныпта қарапайым 
тақпақтар берілген. Яғни бағдарламаны 
әзірлеушілер «Қарапайымнан күрделіге 
қарай» деген қағиданы ұмыт қалдырған. 
«Жоғары  сыныптарда Ш.Мұртазаның 
«Қызыл жебесі» неге оқытылмайды? 
Сәкенді неге «Сыр сандықпен» шектедік?» 
дей келе, Г.Орда қазақ әдебиетін дәуірлеп 
оқыту назардан тыс қалғанын жеткізді. 
М ұ н д а й  ж а ғ д а й д а  қ а з а қ  ә д е б и е т і 

пәнінің мұғалімдері оқушыларға к$ркем 
әдебиеттен қосымша тапсырмалар беруге 
тиіс екендігін алға тартты.

А.Байтұрсынұлы білім академиясының 
басшысы, филология ғылымының кан-
дидаты Ұлан Еркінбай қазіргі интернет 
пен жаңа технологиялар дәуірінде тіл 
мен әдебиет сынды т$л пәндеріміздің 
тағдыры қыл үстінде екенін айта келе, $з 
ұсыныстарын келтірді. «Ел болашағы – 
бүгінгі оқушылар мектепте, ұстаздардың 
алдында отыр. Сондықтан мұғалімдердің 
ұсыныстарын ескеру маңызды. Атап 
айтқанда, мектептегі тіл мен қазақ әдебиеті 
пәнінің білім мазмұнын, оқу бағдар-
ламасын жасауға педагог, психолог, ғалым, 
білім сарапшылары, пән мұғалімдері, 
әдіскерлер қатысуы  керек. Оқулықта 
мәңгілік құндылықтарды қозғайтын 
халық әдебиеті мен бала ұғымына сай 
жазылған мәтіндер сұрып талып берілуі 
тиіс. Шығармашылық пәндерді оқытатын 
мұғалімдердің еркіндігі шектелмесін, 
оларға ғылыми, креативтік, әдіскерлік 
қ а б і л е т і н  ұ ш т а с т ы р а т ы н  т ә у е л с і з 
шығармашылық платформа  керек» деді ол.

Пленарлық отырыстан кейін жарыс-
с$зге шыққан қатысушылар мәселені 
тереңнен қаузап, $ткір ой-пікірлерін 
білдірді. сіресе, мұғалімдер қауымы 
оқу бағдарламаларының, оқулықтардың 
кемшілігін ашық айтты. Мәселен, Ал-
маты қаласы Д.Бабаев атындағы №115 
орта мектептің мұғалімі Мейрамгүл 
Барказатқызы Кембридж тәсілімен 
оқытудың жай-күйіне тоқталды. «Кез кел-
ген бағдарламаны енгізу үшін  шетелдерде 
алдымен оқушының қабілетін, деңгейін, 
т.б. зерттеп алады. Ал Қазақ станда Кем-
бридж тәсілін енгізерде осы жағдай 
зерттелген жоқ. Назарбаев зияткерлік 
мектептеріндегі дарынды балаларға 
арналған бағдарламаны жалпы білім 
беретін мектептерге енгізе салдық. 
Қателіктің басы осында.  'кінішке 
қарай,  бұл шындық және ол айтылуы 
тиіс. Біз он жылдан бері қазақ мектептері 
оқушыларының ерекшелігін, олардың 
менталитетін ескеру жайында айтып 
келеміз. К$бінесе қала мектептерінің 
проблемалары к$теріледі  де,  ауыл 
мектептерінің жай-күйі  назардан тыс 
қалады. Мәселен, Кембридж тәсілі 
бойын ша, 1-сыныпқа келген оқушының 
с$здік қоры үш мың с$зге жету  керек. 
Бірақ бізде олай емес. Ата-анасы күні 
бойы жұмыста, сәби кезінде ертегі 
тыңдамаған, тақпақ жаттамаған ба-
лада с$здік қор қайдан болсын? Егер 
оқушының сабақта $тетін материалды 
түсінетін таным деңгейі болмаса, ол оны 
түсінбейді, қабылдамайды. рине, жат-
тап алып айтуы мүмкін, бірақ жатталған 
дүние тез  ұмытылады.  Сондықтан 
біздің оқушылар Абай мен Сәкенді 
 танымайды» деп, бүкіл мұғалімдердің 
жанайқайын жеткізген М.Барказатқызы 
қазақ әдебиеті оқулықтарының сапа-
сын да сынға алды. Мысалы, 5-сынып 
оқулығында әдебиет теориясы мен сыны 
баса оқытылады, бұл  оқушылардың жас 
ерекшелігіне сай келмейді. «Менің ал-
дымда отырған жүздеген баланың амана-
ты, $тініші – мектептегі қазақ әдебиетінің 
оқулығына кәдімгі к$ркем мәтіндерді, 
ертегі-аңыздарды тұтас енгізіңіздерші! 
К$ркем әдебиетсіз қазақ елінің азаматын 
тәрбиелейміз дегеніміз бекер. Алтын-
сариннен, Ушинскийден үлгі алайық. 
деби шығармаларды іріктеуде баланың 
жанын, психологиясын да ескеру міндет» 
деп, Мира Барказатқызы барлық мәселеде 
мұғалімдерді кінәлай беруге болмайты-
нын айтты. Сондай-ақ қазақ әдебиетінің 
қысқарып қалған сағаттарын қайта 
қалпына келтіруді $тінді.   

Сонымен, М.уезов атындағы дебиет 
және $нер институты мұрындық болған 
маңызды жиында оқу мен оқыту, оқулық 
пен оқушы, оқу бағдарламаларының 
мазмұны, оқытудың маңызды қағидалары, 
сан және сапа деген $лшемдер кеңінен 
т а л қ ы л а н д ы .  Қ о р д а л а н ғ а н  м ә с е л е 
к$п,  содан шығудың жолдары, нақты 
ұсыныстар айтылды. Соның ішінде ана 
тіліміз бен туған әдебиетімізді оқытудың 
проблемаларын шешу кезек күттірмейді. 
Айтулы жиыннан түйгеніміз, қазақ тілі мен 
әдебиетінің мәселесі – қазақ қоғамының 
мәселесі болып отыр. Сондықтан тиісті ор-
гандар тарапынан оқу бағдарламаларына, 
оқулықтарға ұлттық ұстаным, білікті 
кәсіби к$зқарас тұрғысынан назар ауда-
рылмай, ана тіліміз бен туған әдебиетіміз 
математика мен ағылшын тілінің к$лең-
кесінде қалғаны қалған. Елінің келешегін 
ұрпағымен байланыстыратын ата-ана, 
қалың жұртшылық та баланы бесік жыры 
мен ертегі-аңызбен сусындатып $сірсе, 
бұл іске $з тарапынан үлкен үлес қосқан 
болар еді. Ең бастысы, қазақ тілі мен 
әдебиеті басты идеологиялық құралымыз 
ретінде үстемдікке ие болуы тиіс.

Енді т$менде «ұлт болып қалыптасудың 
негізі – тіл мен к$ркем әдебиет» деп 
ұран тастаған   келелі жиындағы қадау-
қадау к$зқарастарды арнайы беріп отыр-
мыз. Ойланайық, ой қорытайық! Ұрпақ 
тәрбиесінде ұтылмайық!

Дина ИМАМБАЕВА

ОҚУЛЫҒЫҢ ҚАЛАЙ, 

2019 жылы шілде айында Қазақстан 
халқы 18,5 миллион адамнан асты, 
оның ішінде қазақтың саны 12,5 млн-ға 
жетті (67,6%). Бүгінде қазақтың саны 
солтүстіктен басқа барлық $ңірде басым. 
Соның ішінде: Түркістан облысында – 
1508,2 мың қазақ (76,0%), Алматы  облы-
сында – 1469,9 мың (72,1%), Алматыда  
– 1120,6 мың (60,4%), Нұр-Сұлтан 
қаласында – 851,9 мың (79%), Шығыс 
Қазақстан облысында – 834,8 мың 
(60,5%), Жамбыл облысында – 818,5 
мың (72,7%), Қызылорда облысын-
да – 764,6 мың (96,3%), Ақт$бе об-
лысында – 720,4 мың (82,8%), Қара-
ғанды  облысында – 714,1 мың (51,8%), 
Шымкент  қаласында – 676,7 мың 
(67,05%), Маңғыстау облысында – 617,1 
мың (91%), Атырау облысында – 586,8 
мың (92,6%), Батыс Қазақстан облы-
сында – 418,0 мың (64,1%), Павлодар 
облысында – 394,7 мың (53,4%), Ақмола 
облысында 379,3 мың (51,4%) қазақ 
тұрады.

Ал әзірге қазақтар аз  тұратын 
$ңірлер: Солтүстік Қазақстан облысы 
– 194,2 мың (35,0%), Қостанай облысы 
– 355,7 мың (40,7%).

Осылай халық санының $суіне қарай 
қазақша оқитын балалардың саны да 
$суде. 2008 жылы олардың саны 1546 
мың (60,3%) болса, 2018 жылы бұл 
к$рсеткіш 2515,9 мың оқушыға жетті 
(65,5%). Ең к$бі Түркістан облысында 
– 364,7 мың оқушы (77,7%), Алматы об-
лысында – 288,1  мың (73,0%),  Жам был  
облысында – 171,2 мың (72,6%), 
Қызылорда облысында – 142,0 мың 
(91,4%), Шымкент қаласында – 133,9 
мың (66,8%), Алматы қаласында – 125,6 
мың (43,6%), Маңғыстау облысында 
122,1 мың (86,6%) бала қазақша оқиды.

Ал ең т$менгі к$рсеткіш Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша – 19,7 мың 
оқушы (27,2%), Қостанай облысында – 
43,0 мың (40,0%), Павлодар облысында 
– 45,8 мың (44,2%), Ақмола облысында 
– 59,3 мың оқушы (47,9%).

Қуантатын бір жағдай – осы соңғы он 
жыл ішінде қазақша оқитын балалардың 
саны Ақмола облысында 16,6 мыңға 
$скен, ал Қостанай облысында 13,1 мың 
оқушы қосылған. 

Елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында 
да қазақ мектептері қарқынды дамуда.   
2008 жылы астанамызда қазақша 
оқитын балалар саны 38,2 мың (54,7%) 
болса, 2018 жылы олардың саны 166,2 
мыңға (57,3%) дейін к$терілді. Демек, 
он жылда қазақша білім алатын $ренде-
ріміздің саны бас қаламызда 57 мыңға 
к$бейген, бұл дегеніңіз қатарға 100 жаңа 
қазақ мектеп косылғанмен бірдей. Бұл 
– Шымкент қаласынан кейінгі екінші 
к$рсеткіш (+ 65,8 мың).

Соңғы он жылда елдегі жалпы мек-
теп саны 2008 жылы 5867-ні құраса, 2018 
жылы 7893-ке жетті, ал қазақ мектептері 
3836 болса, он жылдан кейін 3797-ге 
т$мендеген. Осы мерзімде қазақша 
оқитын балалардың саны 969,9 мыңға 
$скен. Сонда әр қазақ мектебін дегі 

оқушылардың саны 2008 жылы 403,8 
баланы құраса, 2018 жылы орта есеппен 
алғанда бір мектепте 662,6 бала оқыды 
деген с$з. Демек, бір қазақ мектебіндегі 
балалардың саны он жылдың ішінде 
258,8 оқушыға $скен. Бұл к$рсеткіштер 
мектептердің ірілендіріліп, қосылып, 
жаңа үлкен мектептер ашылып, шағын 
мектептердің азайғанын к$рсетеді.

Қазақ мектептерінің ең к$бі Түркіс-
тан облысында – 705, Алматы облы-
сында – 441, ШҚО-да – 344, Жамбыл 
облы сында – 314, Қызылорда облы-
сында – 273, Ақт$беде –  263, Батыс 
Қазақстан облысында – 257, Қарағанды 
облысында  – 230, Ақмола облысын-
да – 160, Павлодар облысында – 140, 
Атырау облысында – 138, Маңғыстау 
облысында – 130, Қостанай облысында 
– 120, Солтүстік Қазақстан облысында – 
118, Алматы қаласында – 76, Шымкент 
қаласында – 57, Нұр-Сұлтанда – 31.

Он жылда сегіз $ңірде қазақ мектеп-
терінің саны 181-ге $скен. Алматы облы-
сында 48 мектеп қосылған, Маң ғыс тау 
облысында – 31, Алматы қаласында – 
25, Шымкент қаласында – 24, Түркістан 
облысында – 22.

Осы мерзімде тоғыз $ңірде 193 
шағын қазақ мектебі қысқартылған. 
Оның ішінде Шығыс Қазақстан облы-
сында – 38 мектеп, Ақт$бе облысында 
– 35, Батыс Қазақстан облысында – 32, 
Солтүстік Қазақстан облысында – 29, 
Қостанай облысында 22-ге азайған.

 Демографиялық, этникалық, ұлттық 
саясатқа байланысты еліміздің барлық 
$ңірінде соңғы он жылда аралас мектеп-
тердің саны 2147-ден 2255-ке $скен. Ең 
к$п аралас мектебі бар $ңірлер: Алматы 
облысы (319), Ақмола облысы (224), 
Қарағанды облысы (196), Түркістан 
облы сы (192), Шығыс Қазақстан облы-
сы (185) және Павлодар облысы (165).

Осы аралас мектептерде 2018 жылы 
республика бойынша 1380 мың оқушы 
білім алды, соның ішінде 691,7 бала 
қазақ ша оқитындар. Аралас мектеп терде 
ана тілінде оқитындардың к$бісі Алматы 
облысында – 138,5 мың, Жам был облы-
сында – 66,6 мың, Түркістан облысында 
– 72,4 мың, Шымкент қала сында – 66,6 
мың, Қарағанды облысында – 47,1 мың, 
Ақт$бе облысында 35,8 мыңға жеткен. 
Сол балалардың жалпы саны бір мың 
қазақ мектебін құрайды екен.

Иә, түрлі себептермен аралас мек-
тептер саны $сіп келе жатыр. Оған 
бюд жеттің тапшылығы, жоспарлаудағы 
кемшіліктер, туындаған мәселелерді 
жеңіл әрі тез шешуге ұмтылу сынды  
жайт тар себеп болуда. Жергілікті басқару 
орындары болашақта бұл мек тептерді 
бірыңғай қазақ мектебі дәре жесіне ауы-
стыру жолдарын іздестіруі қажет.

Соңғы жылдары қазақ, орыс, ағыл-
шын тілінде оқытатын аралас мектептер  
қатары да к$беюде. 2007-2008 жылдары 
пилоттық жоба бойынша осындай үш 
тілді 33 мектеп болса, қазір олардың 
саны 117-ге жеткен. Онда 63 мың бала 
оқиды, бұл еліміздегі барлық оқушы-
ның 2,3%-ын құрайды. Осы мектеп-
терде сабақ беретін мамандар дайындау 
жұмыстары да қолға алынды. 42 жоғар ғы 
оқу орнында үш тілді дамытатын жүйеге 

байланысты ағылшын б$лімдері ашыл-
ды. Бұл тұрғыда біраз сын айтыл ған соң, 
бұған да $згерістер енгізіліп жатыр.
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Қазақстан – к$пұлтты ел. Оның 
к$рінісін ұлттық мектептердің дамуы-
нан к$руге болады. Елімізде 3717 қазақ, 
1312 орыс, 12 $збек, 11 ұйғыр, 1 тәжік 
мектебі және 5 басқа ұлттың мектептері 
бар. Оларда 2385,9 мың қазақ, 392,7 мың 
орыс, 129,9 мың $збек, 51,9 мың ұйғыр, 
32,6 украин, 25,7 әзербайжан, 24,1  татар, 
17,1 кәріс, 15,6 түрік, 11,2 тәжік, 6,2 
қырғыз, 60,2 басқа ұлттардың балалары 
оқуда. Соңғы он жылда қазақ оқушылары 
556 мыңға $скен, орыс оқушылары – 16 
мыңға, $збек – 27,6 мыңға, ұйғыр – 7,8 
мың, әзербайжан – 5,4 мың, кәріс – 2,9 
мың, тәжік – 2,9 мың, қырғыз – 1,8 мың, 
түрік 0,5 мыңға к$бейген. Керісінше, 
украиндық оқушылар саны 5,5 мыңға, 
татарлар 0,05 мыңға т$мендеген.

Демография, миграция, мектептерді 
ірілендіру, үлкен мектептер ашу сынды 
жаңалықтар мектептер санына да елеулі 
$згерістер әкелді. Мысалы, орыс мек теп-
терінің он жылда 573-і қысқарған, соның 
ішінде Солтүстіқ Қазақстан облысында – 
190, Павлодар облысында – 76, Қостанай 
облысында – 64, Қара ғанды облысында 
– 55, Ақмола облы сында 53 орыс мектебі 
қыс қар тылған. Ал осы мерзімде респу-
блика қ$лемінде орыс мектептеріндегі 
оқушы лардың саны 16 мыңға $скен. 
Сонда әрбір орыс мектебінде 2008 жылы 
оқитын оқушы лар саны 199 бала болса, 
он жылдан кейін, яғни 2018 жылы ол 
к$рсеткіш 299 балаға дейін к$бейген. 
Жалпы жоға рыдағы факторлардың 
әсерінен орыс мектептерінің к$пшілігі 
шағын, аралас деңгейде. Ал $збек, ұйғыр 
мектептері іріленіп келеді. Мұнда мек-
тептер қыс қа рып, оқушылардың саны 
$суде, $збек мектептерінің саны 63-тен 
12-ге дейін азайса, $збек оқушы лары 27 
мыңға $скен, ұйғыр мектептері 15-тен 
11-ге азайса, оқушылар саны 7,8 мыңға 
$скен.

Еліміздің білім саласындағы бір ерек-
шелік, басқа ұлттың $кілдері соңғы жыл-
дары қазақ, орыс мектеп терін таңдауда. 
130 мыңнан астам басқа ұлттардың бала-
сы қазақ мектептерінде, ал 85,5 мың $зге 
ұлттардың баласы орыс мектептерінде 
білім алуда.

Қазіргі жаһандану заманында әр 
елдің жауапкершілігі, міндеттері еселене 
$суде. Дүниежүзінде қазақ халқы 15 млн-
нан асты. Соған сай сан мен сапа пара-
пар болуы тиіс. Бүгін гідей бәсеке зама-
нында әр азаматтың қабілеті зор болуы 
керек, яғни білім-білік сынды қасиеттер 
жекелеген ерек ше адамдарда ғана емес, 
барлы ғымыздан табылғаны абзал, ол – 
уақыт талабы. Ал жақсы білімнің негізі 
мектеп қабырғасында қаланатыны с$зсіз. 
Сондықтан бүгінгі таңда қазақ мектеп-
терінде к$птеген тың жаңа лықтар, атап 
айтсақ, жаңа оқулықтар, жаңа бағдар-
ламалар, жаңа методикалық оқу құрал-
дары енгізілуде. Дамыған елдердің 
тәжірибелері де соңғы жыл дары біздің 
қазақ мектептерінде қеңінен пайда-

ланылуда. Мысалы, барлық Назар-
баев зияткерлік мектеп терінде қазақ 
сынып тары бар. Жыл сайын педагогика 
мамандығына 12 мың грант б$лінеді, 
оған қосымша әрбір жергілік ті әкім діктер 
$здерінің грантын береді. Педа гогика 
мамандығы бойын ша мұға лімдердің білім 
жетілдіретін «'рлеу» ұлттық орталығы 
2011 жылдан  бері  ұстаздарды ағылшын 
тілінде оқытатын арнайы бағдарламаны 
іске асырып келеді. Бұл бағдарлама 
бойынша 3900 мұғалім Ұлыбритания, 
Жапония,   Испа ния,  Португалия, Гер-
мания универси теттерінде арнайы дәріс 
алып келді.

Дегенмен, түйінді мәселелер де 
жоқ емес. Ауылдағы үш ауысыммен 
оқыта  тын және апатты жағдайда тұрған 
мектептердің жайы $зекті. «Дипломмен 
ауылға», «Серпін» сынды бағдарла-
маларға әлі де екпін берілуі тиіс.

Қазақ мектептерінің даму кезеңінде 
арнайы орта білім беретін коллед-
ждерде де оң $згерістер болып жатыр.  
Соның ішінде қазақ б$лімдері тез $суде. 
 Коллед ж  дерде қазақша оқитын студент-
тердің саны 289,6 мыңға жетті. Бұл 
барлық колледжде оқитын 489,8 мың 
студенттің 59,1%-ын құрайды. Ал қазір 
республика мыздағы 130 жоғары оқу 
орнында 542,4 мың студент дәріс алуда, 
соның ішінде қазақша оқитын студент-
тердің саны 350,4 мыңға жетті, бұл 
еліміздегі барлық студенттің  64,6%-ын 
құрайды.

Е л і м і з д е  1 9 9 2  ж ы л д а н  б а с т а п 
жекеменшік мектептер ашыла бастады.  
Бүгін гі таңда олардың саны 120-ға жет-
кен, соның 51-і – Алматыда, 12-сі  — 
Нұр-Сұлтан қаласында. Алматы  облы-
сында – 8, Шымкентте – 7, Ақт$беде 
– 7, Ақтауда – 5, 'скеменде – 4,  
 Қоста най да – 4, Таразда – 3, Оралда – 3, 
 Се мейде – 2, Петропавлда – 2, Атырауда 
– 2, Қызыл ордада – 1, Қарағандыда – 1, 
Теміртауда – 1, Ақмола облысында — 1 
жекеменшік мектеп жұмыс істеуде.  
Олардың к$пшілігі аралас мектеп, 
яғни қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде 
оқытады. Жекеменшік мектептер 
арнайы бағдарламалар шеңберінде, 
қосымша сабақтар беру, шет тілдерін 
тереңдете оқыту, әр оқушыға жеке 
тұлға ретінде ерекше к$ңіл б$лу арқылы 
$здеріне тартуда.

Соңғы жылдары мемлекет пен 
жекеменшік  әр іптест ікт і  дамыту 
бағдарла масына сәйкес, жеке меншік 
мектептерге мемлекеттік тапсырыс тар 
беріле бастады. Мысалы, 2018 жылы 
Шымкент қаласында – 3310 орынға, Нұр-
Сұлтан қаласында – 3721, Ақт$бедегі 
дарынды балаларға арналған «Сым-
бат» мектеп-интернатында  600 баланы 
оқытуға мемлекеттік тапсырыс берілді. 
Ал алдағы 2022 жылы  республиканың 
3 $ңірінде 89 жекеменшік мектепте 
56300 баланы оқытатын мемлекеттік 
тапсы рыс берілу жоспарланып отыр. 
Бола шақта білім саласына жеке басты 
қаржыландыру жүйесі іске қосылған 
кезде, жекеменшік мектептер саны 
қарқынды түрде $седі деген болжам бар.

 Соңғы он жылда қазақ мектеп терінде 
сабақ, дәріс беретін ұстаздар дың саны да 
$сіп келе жатыр. 2018-2019 оқу жылында 
барлық мектепте 338775 оқытушы жұмыс 
істеді, ал 2008-2009 оқу жылында бұл 
к$рсеткіш 279982 болған. Демек, он жыл-
да мұғалімдердің саны 58793-ке $скен.

Осы орайда бізді алаңдататын бір 
жағдай, соңғы жылдары ұстаздар ара-
сында білім саласынан кету деректері 
к$птеп кездесуде.  2016 -2017 оқу 
 жылында білім саласынан 11 704 
оқытушы  кеткен болса, 2017-2018 оқу 
жылы бұл к$рсеткіш 12 154-ке жеткен. 
Сонда он жылдың ішінде орта есеппен 
100 мыңнан астам ұстаз білім саласынан 
кетіп қалған. Басты себеп – жалақының 
т$мендігі. Қазіргі таңда бұл бағытта 
қабылданып жатқан түрлі іс-шаралар 
әлі де қауқарсыз. Жыл сайын педаго-
гика саласының маманын дайындап 
шығару үшін 12 мың грант беріледі. 
Он жылда 120 мың грант б$лінсе, 61 
мың грант артығымен беріледі. Зейнет 
жасына, денсаулығына, отбасылық 
жағдайларға және басқа да түрлі 
 себептерге байланысты бұл к$рсеткіш 
$згеруі мүмкін, бірақ жалпы ахуалға 
айтарлықтай әсер ете қоймас. Сонда 
жыл сайын 17,5 млрд теңгені қосымша 
грантқа жұмсағаннан г$рі, бұл қаржы 
мұғалімдердін жалақысына жұмсалар 
болса, онда жыл сайын әр ұстазға 51,5 
мың теңге қосуға болар еді.

Патша заманында, бұдан екі жарым ғасыр бұрын қазақ тілінде оқытатын бір-ақ мектеп болған. Оның өзі Ыбырай Алтынсарин 
ашқан бастауыш мектеп. Кеңес дәуірінде қазақ мектептері, ал техникумдарда, жоғарғы мектептерде қазақ бөлімдері ашыла 
бастады. Бірақ қазақ мектебінің карқынды дамуы Тәуелсіздік жылдары ғана өрістеді. Бұған бірнеше фактор әсер етті. Мысалы, 
экономика өсіп, әлеуметтік мәселелерді кеңінен шешуге жол ашылды, барлық шешімді егемендіктің арқасында өзіміз қолымызға 
алдық. Бастысы – елдегі халықтың саны, соның ішінде қазақтың өсуі байқалды.
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Құжаттағы негізгі міндеттердің жалпы мазмұны: мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамытудың отандық және халықаралық практи-
касын зерделеуден, білім мазмұнын жаңғыртуды қамтамасыз ету мен білім сапа-
сын бағалау мен мониторинг жүргізу жүйесін дамытудан тұрады.

Жалпы функционалды сауатты адам деген қандай адам? Оның қандай 
ерекшелігі бар? Бұл сауалдарға кешенді түрде жауап іздеген халықаралық зерттеу 
ұйымдары жеткілікті. ЮНЕСКО пайымында функционалды сауатты адам – 
қазір гідей мың құбылған заманда әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық 
$мірге белсене араласуға бейім, сондай-ақ тұла бойы $мір бақи білім алуға қажетті 
қадір-қасиетке толы жан. Жалпақ тілмен айтқанда, еті тірі адам. Қалай болғанда да 
жа санды интеллект пен ХХI ғасырдың үздік 10 дағдысының пәрменіне қарсылық 
таныту күн $ткен сайын қисынсыз болып келеді. Жаһандық бәсекелестік 
 тұ жы рымдамаларының ықпалы ең әуелі білім беру саласын нысанаға алатыны 
түсінікті.

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) оқушылардың 
функционалдық сауаттылығына қатысты тұрақты халықаралық бағалау жүргізіп 
келеді. Еліміз бұл аламанға алғаш рет 2009 жылы қатысқан. Зерттеу нәтижесінде: 
«Қазақстанның PISA мен TIMSS-қа қатысу нәтижесі республикадағы жалпы 
білім беретін мектептер педагогтерінің мықты пәндік білім беретіндігін, бірақ 
оны нақты $мірдегі жағдайларда пайдалануға үйретпейтіндігін к$рсетеді» 
 деген қорытындығы келген. Яғни мұны «құрғақ теория бар, іс-әрекет жоқ» деп 
түсінеміз. Ұлттық жоспар аясында осы бағдарламаға мемлекеттік қазынадан 25 
миллиард теңгеге жуық қаржы б$лінген. Ұлттық жоспардың негізгі орындаушы-
лары ҚР Білім және ғылым министрлігі мен «Назарбаев зияткерлік мектептері» 
және жергілікті атқарушы органдар болып бекітілген.

Оқушыларға басы артық абстрактілі-теориялық білім мен бітпес тапсырмалар 
беруді жойып, білім мазмұнының неғұрлым практикалық сипаттағы болмысын 
қалыптастыру кешенді жобасының қысқаша тарихы осындай.

Егер ескі және жаңа бағдарламаны салыстыратын болсақ, онда екеуіндегі 
білім мазмұнының берілуіндегі айырмашылық жер мен к$ктей екенін к$реміз. 
Ескі бағдарламада мақсаттың орындалуындағы нақтылық деген атымен жоқ. 
Оны мойындауымыз керек. Жалпы шолу! Бір сағатта бір кезең не бір ғасырдың 
к$ркем мұрасы туралы ҰБТ-лық ақпаратты /үлгерсе/ беру. Ал жаңартылған 
оқу бағдарламасында оқу мақсаттарын күрделендіріп алған. Тіпті бакалавр 
деңгейінде де ауыр болып келетін тақырыптар к$п кездеседі. Бұл туралы 
бағдарлама авторлары «қазіргі оқушылардың деңгейінің жоғары, танымдық, 
ақпараттық мүмкіндігінің мол» екендігін алға тартады. Ал оқу мақсаттарының 
сынып жоғарылаған сайын күрделене түсуі, керісінше, құптарлық жағдай. Яғни 
оқу мақсаттары арқылы берілетін тапсырма нәтижесінде білімнің дағдыға айналу 
үдерісі орын алған. Бұл жаңа бағдарламаның бірден-бір ерекшелігі деуге болады. 
Дей тұрғанмен, оқу мақсаттары туралы әлі де пысықтайтын жайттар жетерлік...

ҰСТАЗДАН 
ҚАРЖЫ АЯМАЙЫҚ

Еліміздегі  барлық саланы эко но-
ми калық жағынан саралап келгенде, 
айлық жалақысының т$мен дігі жағынан 
мұғалімдер  ең соңғы орында орналас қан. 
Сондай-ақ бұл к$рсеткіш к$п жыл бойына 
$з орнынан мызғымай, сақта лып қеледі. 
Бұл мәселені оңтайлы шешу үшін түрлі 
жол іздестірілуде. Солардың бірі – Ұлттық 
дәрежелік тестілеу жүйесі. Бұл сыннан 
$ткен оқытушы лардың жалақысына  30-50% 
үстеме ақы т$ленеді. 'ткен оқу жылын-
да біліктілік сынға түсетін бұл тестілеу 
жүйесіне 56 910 оқытушы қатысып, 36 272-
сі (63,7%) қажетті балл жинап, екінші турға 
$ткен.

Қазіргі дайындалып жатқан, педагог-
мұғалім дәрежесін қ$теруге арналған 
Заң  жобасы осы негізгі жалақы мәсе-
ле сін  түбегейлі шешуі керек. Бюджетте 
мұғалімдердің т$лемақысының деңгейін 
нақты белгілеп, инфляциядан қорғай тын 
коэффициенттер ескеріліп, шеші мін заңды 
түрде енгізіп, бекітетін уақыт келді.

Адам капиталы туралы соңғы жыл дары 
к$п айтып келеміз. Оның маңыз дылығын, 
стратегиялық орнын бәріміз білеміз. 
 Ендеше, бүгінгі таңда адам капиталының 
негізін қалайтын, яғни мектеп оқушыларын 
сапалы оқытып шығаратын мұғалімдердің 
жалақысы бюджеттің стратегиялық, 
экономи калық, әлеуметтік қауіпсіздігі 
міндетін атқаратын категориясы деп 
қарау керек. Егер бюджеттен жылына 1,2 
трлн теңге оқытушылардың жалақысына 
жұмсала тын болса, ол экономикадағы сұра-
нысты осы к$лемге ұлғайтумен бірдей деген 
с$з. Осы уақытқа дейін біз $нді рушілерді 
қолдап келсек, енді тұтыну шыларды да 
қолдайтын кез жетті. Яғни экономиканың 
екі жағын теңестіретін уақыт келді, былайша 
айтқанда, біз осы мәселеге келіп тірелдік. 
Мұны шешпей әрі қарай жылжу мүмкін емес 
деп ойлаймын.

Білім саласында біз атқарар, қолға алар 
жұмыс $те к$п. Мектептердің, оның ішінде 
мақаламыздың басында айтып кеткен 
қазақ мектептерінің алдында тұрған орасан 
жұмыстар шаш-етектен. Соның ішінде ең 
басты міндет теріміздің бірі – жаңашыл, 
болашаққа бейімделген, отансүйгіш, алғыр, 
бәсе кеге қабілетті, кез келген қиындықтарға 
дайын жас буын дайындау.

Қазақ мектептерінің санын к$бейтіп 
қана қоймай, ондағы жеткіншектерді қазақ 
әдебиеті, Қазақстан тарихы, мәдениеті 
мен $нері сынды құндылық тарымызға 
тереңдете, сапалы оқыта білуіміз керек. 
Олар – біздің болаша ғымыз. Қазақстанды 
Мәңгілік ел ететін сол $рендер. Сондықтан 
мемлекет мұға лім мәртебесін к$теруі тиіс. 
Баламызға қалам-дәптер ұстатып, әріп 
танытып, одан әрі оқытып, азамат етіп 
шығарып, үлкен жолға салатын ұстаз деген 
қауымнан қаржыны аямауымыз керек, 
жалақысын к$теру қажет. Бұл үшін біздің 
әлеуетіміз жетеді деп ойлаймын.

Қазақстанның болашағы бастауыш,  
орта және жоғары мектепте қалана-
т ы н  б о л ғ а н д ы қ т а н ,  қ а з і р г і  т а ң д а 
мектеп  оқулықтарындағы олқылықтар 
қоғамның ең $зекті мәселесі. Мектеп 
оқулықтарын жазу үшін бірінші кезекте  
о н ы ң  б а ғ д а р л а м а с ы  ж а с а л а д ы .  А л 
бағдарламаны кімдер жасағаны ж$нінде 
ақпарат жоқ. Себебі бағдарлама ұжымдық 
еңбек болғандықтан, онда оқулықтағыдай 
 авторлар к$рсетілмейді. Сонда кемшілікті 
оқулықтан емес, бағдарламадан іздеу 
керектігін ұмыт қалдырамыз. 

Жаңартылған білім беру бағдарла-
масының мақсаты – «азамат ретінде $з 
к$зқарастарын қалыптастыруда және 
мінез ерекшеліктері мен құндылықтарын, 
жеке дағдыларын дамытуда, адамзатқа 
ортақ сұрақтарды зерттеуде әдебиеттің 
маңыздылығын айқындай білуді және 
т ү с і н у д і  ү й р е т у .  П ә н  м а з м ұ н ы н д а 
әдебиеттің тарихпен, мәдениетпен, 
қоғаммен, тәрбиемен сабақтастықта 
меңгертілуі оқушының дүниетанымын, 
адамгершілік қасиеттерін қалыптастыруға 
оң ықпал етеді» деп к$рсетілген. 

Бағдарламаның мақсаты айқын 
болғанымен, тілі жұтаң, с$йлемдер шұба-
лаңқы. Тәжірибе барысында  нәтижеге 
қол жеткізу оңай болмай тұр. Сондықтан 
аталған бағдарламаға айтылар  сын 
жетерлік. Ендеше, аталған бағдарламаның 
жетістігі мен кемшілігіне үңіліп к$релік:

Біріншіден, бағдарламада оқушылар-
дың шығармашылық жұмыспен айналысу-
ына мол мүмкіндік қарастырылған. 'ткен 
жылы «Балдәурен-Қапшағай» респуб-
ликалық оқу-сауықтыру орталы ғында 
қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімдеріне 
арналған республикалық семинар $тті. 
Семинарға оқулық  авторлары, сарапшы-
лар мен мұғалімдер қатысты. Мұғалім-
дердің баяндамаларын тыңдау, шеберлік 
с ы н ы п т а р ы н  к $ р у  б а р ы с ы н д а  к $ п 
нәрсені түйдік. Жаңа бағдарламаның 
негізгі мақсатын толыққанды түсінген 
мұғалімдер керемет жетістіктерге жетіп, 
оқушылардың шығармашылықпен ай-
налысуына мүмкіндік жасалғанын баса 
айтса, екінші топтағылар оқу жүйесіне 
еніп кеткен жаңартылған бағдарламаның 
қандай мақсатқа негізделіп жасалғанынан 
бейхабар болып шықты. 

Екіншіден, жалпыадамзаттық және 
ұлттық құндылықтар алдыңғы кезекке  
шықты. Сол арқылы ғасырлар бойы 
қалыптасқан к$шпенділер $ркениетін 
оқытуға бет бұрдық. Кеңестік дәуірде 
т а р и х ы м ы з д ы  Қ а з а н  т $ ң к е р і с і н е н 
бастағанымыз есте, ал бұл бағдарлама 
сан ғасырлық тарихымызды түгендеуге 
мүмкіндік берді. 

Үшіншіден,  саннан сапаға к$шу  
негізге алынды. Оқулықтың бағдарла-
ма сын  жасаушылар к$птеген ақын-
жазушылардың шығармашылығын қамту-
ды қажет деп таппай, әр дәуірдің к$рнекті 
$кілдері арқылы ұлттық әдебиеттің тұтас 
тарихын сақтап қалуды к$здеді.

Т$ртіншіден, пәнаралық байланысқа 
арнайы к$ңіл б$лініп, тапсырмалар берілді. 
Бұл үрдіс ХХ ғасыр басында Алаш арыстары  
шығарған мектеп оқулықтарында да 
бар болатын. Оған жас ұрпақты жаңаша 
тәрбиелеу, жаңаша білім беру мақсатында 
жазылған А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, 
М.Жұмабаев, Х.Досмұхамедов, Е.Омаров, 
Н.Т$реқұлов, М.Дулатов, С.Қожанов, 
.Ермеков, Ф.Ғалымжанов, Б.Сәрсенов, 
И . Т ұ р ғ а н б а е в ,  Қ . К е м е ң г е р ұ л ы , 

Т.Шонанов, т.б. оқу құралдарынан мысал-
дар келтіруге болады. 

Бесіншіден,  Блум таксономиясы 
бойынша  қарапайымнан күрделіге қарап 
оқыту к$зделген. ««Қазақ әдебиеті» пәндік 
білімнің мазмұны түсіну және жауап беру, 
анализ және интерпретация, бағалау 
және салыстырмалы анализ, дағдыларды 
қалыптастыратын б$лімшелерден тұрады».

Бұл айтылғандар жаңартылған білім 
беру бағдарламасының жетістіктері ретінде 
танылмақ. Осы айтылған мәселелердің 
жүзеге асуы қалай, білім жүйесінде 
неден  ұттық, неден ұтылдық  деген 
сауалға үңілетін болсақ, ұтқанымыздан 
ұтылғанымыз к$п болып тұр...

Бір іншіден,  пәннің мақсатында 
к$рсетілген қарапайымнан күрделіге 
қарай оқыту бағдарламада сақталмаған. 
Халық ауыз әдебиеті тұрмыс-салт жыр-
лары сияқты шағын жанрдан баста-
лып,  эпосқа қарай оқытылу керек еді. 
 5-сыныпта «Қобыланды батыр» жырын, 
7-сыныпта Орхон-Енисей ескерткіштерін 
оқыту балалардың жас ерекшелігін 
ескермегендікті байқатады. Сол сияқты 
орта сыныпта поэма,  роман оқыған 
оқушылар жоғары сыныпқа барғанда 
шағын $лең мен әңгіме оқиды  (7-сыныпта 
М.Жұмабаевтың «Батыр Баян»  поэмасын,  
9-сыныпта І.Жансүгіровтің «Құлагер» 
поэмасын оқыған бала 10-сыныпта  
Ұ.Есдәулетовтің «Біз  түркілерміз», 
11-сыныпта С.Сейфуллиннің «Сыр 
с а н д ы қ » ,  Қ . А м а н ж о л о в т ы ң  « ' з і м 
 туралы», Т.Молдағалиевтің «Бауырлар» 
$леңін оқумен шектеледі. 8-сыныпта 
М.Дулатовтың «Бақытсыз Жамал» романы 
оқытылса, 10-сыныпта Ш.Мұртазаның 
«Тәуекел той» әңгімесі оқытылады).  

11-сыныптың 2-тоқсанында С.Елубай-
дың   «Жалған дүние» романы  мен 
Қ.Аманжоловтың «'зім туралы» $леңі 
оқытылады. Жоғары сынып оқушысының 
тоқсан бойы бір роман, бір $лең оқуы тым 
аз екені ескерілмеген. 

Екіншіден, бұған дейін қалыптасқан оқу 
жүйесінен бас тартамыз, жаңашылдыққа 
ден қоямыз деп,  әдебиеттің аясын 
тарылтып  алдық. Бағдарламада саннан  
сапаға  к$шуді  үйлест іре  алмадық. 
Қаламгерлерді іріктеу барысында к$рнекті 
ақын-жазушылар бағдарламаға енбей 
қалды. Мәселен:

1. Сал-серілер мен халық ақындарының 
шығармашылығы ұлттық әдебиеттің басты 
ерекшелігі болып к$рсетілу керек еді. 

2 .  С.Сейфуллин,  І .Жансүг іров, 
Б.Майлин сияқты әдебиеттің үш алыбы 
бірге жүру керек еді. 

3.  Сондай-ақ М.уезов оқылған 
жерде С.Мұқанов қоса оқытылу керек. 
Ғ.Мүсірепов тұрған жерде Ғ.Мұстафин де 
жүруге тиіс. Оқулықтағы жүйесіздік, міне, 
осындай мысалдардан к$рінеді.

4. Қазақ мектебінде оқитын балалардың 
т$мендегі қаламгерлердің $мірі мен 
шығармашылығы туралы мәлімет алмай-
тыны $кінішті. Олар: 

1. Спандияр К�беев  «Үлгілі тәржіма», 
«Үлгілі бала» жинағы мен «Қалың мал» 
романы.

2. Мәшһүр Жүсіп К�пейұлының «Сарыар-
қаның кімдікі екендігі?», т.б. �леңдері.

3. Сәбит Мұқанов «Сұлушаш» поэмасы, 
«Балуан шолақ» повесі.

4. Ғабиден Мұстафиннің «Қарағанды» 
романы.

5.  Нұрпейіс Байғанин  «Нарқыз», 
«Ақкенже» поэмасы.

6. Иса Байзақов   «Құралай сұлу»,  «Алтай 
аясында» поэмалары.

7. Тайыр Жароков «Тасқын», «Жапанды  
о р м а н  ж а ң ғ ы р т т ы » ,    « Т а с қ ы н ғ а 
тосқын»  поэмалары.

8. Ғали Орманов «Қарағай», «Емен».
9. Bбу Сәрсенбаев «Сен құрметте оны». 
10. Дихан Bбілев «Сұлтанмахмұт» 

 роман-трилогиясы.
11. Қалижан Бекхожин «Науан батыр»  

поэмасы.
12. Ғафу Қайырбеков «Дала қоңырауы» 

поэмасы.
13. Мұзафар Bлімбаев «Аспандағы әпке» 

жинағы үшін Қазақстанның Мемлекеттік 
сыйлығы берілген. 

14. Оспанхан Bубәкіров «Сүзеген с�з» 
жинағына енген �леңдері.

15. Шона Смаханұлы «Ұр, тоқпағым, ұр» 
жинағына енген �леңдері. 

16. Жұбан Молдағалиев «Мен қазақпын» 
поэмасы.

17. Сырбай Мауленов «Құлыншақ», 
«Бала жолбарыс» жинағы.

18. Жұмекен Нәжімеденов «Менің 
Қазақстаным», т .б.

5 .  1 0 - с ы н ы п т ы ң  2 - т о қ с а н ы н д а 
 Жүсіп  бек тің «Ақбілек» романына қара-
ғанда «Қартқожасы» дұрыс еді. Себебі 
«Ақбілек» романының ішінде әйел мен 
еркек арасындағы анайы оқиғалар жиі 
кездеседі. 

6 .  1 1 - с ы н ы п т ы ң  2 - т о қ с а н ы н д а 
Қасым Аманжолов Смағұл Елубайдан 
кейін оқытылады. Қасымның «Жамбыл 
тойында»  (1938) поэмасы немесе қазақ 
ақыны Абдолла Жұмағалиев туралы «Ақын 
$лімі туралы аңыз» (1943) поэмасы оқы-
тылу керек. Қасым Аманжоловтың «'зім 
тура лы» $леңін тапсырмамен де беруге 
болады. Болмаса «Туған жер» $леңін беру 
керек. 

7.  Осы сыныптың 4-тоқсанында 
Тұманбай Молдағалиевтің жалғыз $леңін 
оқыту дұрыс емес. Дәуір суреті туралы 
«Хаттар, хаттар» поэмасы тақырыпқа 
сай келмесе, ел бірлігі, тұтастығы үшін 
күрескен батырлар туралы «Атантай ата» 
поэмасы оқытылу керек.

Үшіншіден, бағдарламада жүйесіздікке 
жол берілген. 10-сыныптың 4-тоқса нын-
дағы «Заман, дәуір тұлғасы» тақырыбы 
бойынша Қ.Жұмаділовтің «Тағдыр» 
романы,  Шахмардан Құсайыновтың 
«Томирис»  драмасы, Ш.Мұртазаның 
«Тәуекел той» әңгімесі оқытылады. 
Жүйе қайда? Жазушы ларды әдебиетке 
келген уақытына қарай жүйелеу неге 
е с к е р і л м е й д і ?  Ш . М ұ р т а  з а  н ы ң  б а р 
ғұмырын арнаған «Қызыл жебе» роман-
эпопеясы мен «Ай мен Айша»  романы неге 
мектеп бағдарламасында жоқ? «Қызыл 
жебені» кеңестік дәуір тұсында мектеп 
оқушылары оқыды емес пе?

Т+ртіншіден, ұлттық әдебиет классик-
терінің орнына қазіргі  әдебиеттен 
Н.Айтұлы, Ж.Б$деш, О.Асқар, Н.Ақыш, 
Ұ.Есдәулет, Р.Мұқанова, А.Кемелбаева, 
А.Алтай, М.Райымбекұлы, Қ.Сарин, 
Е.бікенұлы сияқты қаламгерлер қам-
тылған. Аға буын $кілдерінің қатарынан 
С.Сматаев, Д.Досжанов, Т.Медетбек, 
Е.Раушанов, С.Ақсұңқарұлы орын алу 
керек еді, ал жастарды  оқулыққа кіргізу-
дің қисыны жоқ. М.Райымбекұлының 
«К$шбасшы»  поэмасы мен Е.бікенұлы-
ның «Пәтер іздеп жүр едік...» әңгіме-
с і н і ң  к $ р к е м д і г і  с ы н  к $ т е р м е й д і . 
М.Райымбекұлы $з замандастарының 
ішінде постмодернизмді алып келген, 

әдебиетке жаңа құбылыс жасаған талантты 
ақын ретінде танымал. Оның лирикасының 
орнына аталған поэмасының оқытылуы 
ақынның  шы ғарма шылығына нұқсан 
келтіріп тұр.  Сондықтан М.Райымбекұлы, 
Қ.Сарин, Е.бікенұлы шығармаларын 
оқулықтан алып тастауға негіз бар.

Бесіншіден,  әдебиеттің тарихын 
дәуірлеп оқытудан айырылып қалдық. 
р дәуір туралы шолу тараулардың 
берілмеуі мұғалімдерге де, оқушыларға 
да қиындықтар туғызуда. Мәселен, ҰОС 
туралы бағдарламада с$з жоқ. Сондықтан 
40-жылдардағы әдебиет пен майдангер 
қаламгерлерді оқулықтан таба алмай-
сыз. Себебі $ткен ғасырдың 40-жыл-
дары қазақ әдебиеті әлемдік деңгейге 
к$терілді .  Жамбыл бастаған халық 
ақындары мен Б.Бұлқышев сияқты 
майдангер қаламгерлердің отты жыр-
лары кеңес халқы мен әскерін к$ркем 
с$здің құдіретімен жігерлендірді. Оқулық 
 авторлары бағдарламада жоқ дүниені $з 
тарапынан қоса алмайтынын осындай 
дүниелерден аңғаруларыңызға болады.

Дәуірлеп оқытудан к$з жазып қалғаны-
мызды бағдарлама авторлары шиыршық 
әдісімен түсіндіреді. Ал осы бағдар ламамен 
оқытып отырған «Жалпы тарих» пен 
«Қазақстан тарихы» пәндері ежелгі дәуір, 
орта дәуір жаңа заман деген сықылды 
дәуірлеп оқыту жүйесін сақтап қалды. 
Қазақ әдебиетінің бағдарламасындағы 
кемшілік, міне, осы тұрғыдан к$рінеді. 

Алтыншыдан, әдебиеттің тарихы мен 
 теориясы сақталғанмен, сыны назардан 
тыс қалды. Сонымен бірге қоғам $мірін 
сын тезіне алатын сатириктердің бірде-
біреуі оқулыққа енбеген. 

Жетіншіден, оқушылардың білімін 
күнделікті әр сабақ сайын бағаламаудың 
(баға қоймаудың) салдарынан білім 
деңгейіміз т$мендеп кетті. Ұстаздар 
қауымы жаңартылған бағдарламаны игеру-
де түрлі тәсілдерге к$п к$ңіл б$лгендіктен, 
пән мазмұны тасада қалып қойды. 

Мектеп оқушыларының әдебиетті 
оқымайтынын мектептен, не оқулықтан 
іздеудің қисыны жоқ. Үйде ертегі тыңдап 
$спеген бала әдебиетті қайдан сүйсін? 
Оқушыда неге ынта жоқ, мұғалімде неге 
құлық жоқ? Себебі оқушы кітап оқуға бала 
күнінен жаттықпаған. Оған оқулық кінәлі 
емес. Сондықтан мектеп оқушыларының 
әдеби шығарманы оқымайтынын отбасы-
нан іздеген ж$н. Ал елдің баласына білім 
береміз деп, $з баласына қарауға мұршасы 
келмейтін мұғалімдердің еңбекақысы сол 
еңбектеріне сай емес. Сол үшін мұғалім-
дерді қағазбастылықтан құтқарып, сабаққа 
дайындалатын уақыт қалдыру керек. 

Сегізіншіден, білімнің негізгі фунда-
менті бастауыш сыныпта қаланады. 
'здеріңіз жұмыс істейтін мектепке сарап-
тама жүргізіп к$рдіңіздер ма? Бастауыш 
мектепке сабақ беріп жүрген ұстаздардың 
б і л і к т і л і г і н  т е к с е р і п  к $ р і ң і з д е р . 
Қаланы білмеймін, ауыл мектептерінің 
бастауыш  сынып мұғалімдерінің дені 

сырттай оқып диплом алғандар. Ал 
біздің балалардың негізгі құрамы ауыл 
мектептерінде оқитынын ескеретін 
болсақ, болашағымыздың тамырына бал-
та шауып жатқан да сондай ұстаздар. Бұл 
ұстаздар қайдан шықты? Педагогикалық 
оқу орнына түсушілерге жоғары талап 
қою керек. Себебі сол ұстаздарға білім 
беріп, қолына диплом ұстататын жоғары 
оқу орындары. Міне, мәселе қайда? 
Қазіргі таңда білім жүйесіндегі осындай 
келеңсіздіктерге мемлекет тарапынан 
тосқауыл жасайтын уақыт келіп жетті. 
Конкурстан $тпей қалған бітірушілерді 
ақылы негізде оқытуды тоқтату – бүгінгі 
білім жүйесінің $зекті мәселесі. 

Тоғызыншыдан, мектеп мұғалімдерін 
ЖОО дайындайды. Жоғары мектептен 
шалажансар білім алып шыққан бакалавр 
мектепке барғанда $зінен сауатты балаға 
не береді? Бакалаврлар неге шаласауатты 
десеңіздер, қазіргі таңда студенттердің 
дені жан бағу үшін жұмыс істейді. Неге? 
Себебі ақылы б$лімде оқиды, не бол-
маса елдегі әке-шешесінің беретіні жоқ 
болғандықтан, $з күнін $зі к$руге мүдделі. 
Сол үшін болашақ ұстаздар дайындай-
тын педагогикалық оқу орындарына 
жаңартылған білім беру бағдарламасы 
ж$нінде арнаулы курстар енгізу керек. 
Осы мақсатта Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық ұлттық университеті бака-
лавларға жаңартылған білім беру бағдар-
ламасы бойынша арнайы курстар енгізді.

Қорыта айтқанда, жоғарыда к$рсетіл-
ген  $зекті  мәселелер жаңартылған 
білім беру бағдарламасы мен «Қазақ 
әдебиеті»  оқулығын жетілдіре түсу 
к е р е к  т і г і н  б а й қ а т а д ы .  Б і л і м  ж ә н е 
ғылым министрі А.Аймағамбетовтың 
тапсыр масымен қазіргі таңда «Оқулық 
орталығы» мен Педагогикалық ғылым 
академиясы бірлесіп оқулықтың ғылыми-
педагогикалық сараптамасын ұсынып, 
авторлар мен сарапшыларды бекітілген 19 
функцияның 128 критерийімен оқытуды 
бастап кетті. Қазіргі таңда сарапшылардың 
ғылыми-педагогикалық сараптамасы  
бойынша авторлар қауымы жұмыс 
істеуге кірісті. Бұл бастама да қолға кеш 
алынып  отыр. Себебі үстіміздегі жылы 
11-сыныптың оқулықтары жазылуда. 

Оқу бағдарламасында әдебиеттің дәуірі 
сақталып, қалыптасқан жүйемен оқытылу 
керек. Ол үшін т$мендегідей ұсыныстарды 
қолға алу керек деп ойлаймыз. Олар: 

1. 5-11 сыныптарға арналған «Қазақ 
әдебиеті»  оқулығын жетілдіру  үшін 
жаңартылған білім беру бағдарламасына 
+згерістер енгізу керек; 

2. 5-11 сыныптарға арналған «Қазақ 
әдебиеті» оқулығының бағдарламасын 
жасауға М.<уезов атындағы <дебиет және 
+нер институтының ғалымдары қатысу 
керек;

3. 5-11 сыныптарға арналған «Қазақ 
әдебиеті» оқулығына М.<уезов атындағы 
< д е б и е т  ж ә н е  + н е р  и н с т и т у т ы н ы ң 
ғалымдары сарапшы болу керек.

ХХІ ғасыр басында әлемдегі озық тәжірибелер қазақстандық оқу жүйесіне 
енгізіле бастады. Қазіргі таңда орта және жоғары мектептер Блум таксономиясы 
бойынша  оқытылып, PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS 
сияқты оқушылардың функционалдық сауаттылығын тексеру мен бағалаудың 
халықаралық бағдарламасына енді. Бұлар оқушылар қабілетін тексеру мен 
бағалаудың әлемдегі озық бағдарламасы ретінде танымал. Осы бағдарламалар 
бойынша мектеп мұғалімдері соңғы жылдары деңгейлеп оқыту, жаңартылған 
білім мазмұнын игеру үшін біршама семинарларға қатысып білімдерін жетілдірді, 
біліктіліктерін арттыр ғанына үстеме еңбекақы алуда. Жаңа бағдарламаны 
оқу жүйесіне енгізу оңай шаруа емес екені тарихтан белгілі. Ол көп ізденуді, 
ыждағаттылықты, білімді қажет етеді.

Жаңартылған бағдарламаның жыры ертерек басталды. Елбасы 
Н.Назарбаевтың 2004 жылғы Жолдауында білім берудің әлемдік бәсекеге 
қабілетті жаңа сатысына көшуіміз керек екендігі баса айтылды. Елбасының 
2012 жылғы «Әлеуметтік-экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының 
басты бағыты» атты Жолдауы негізінде ел Үкіметі «Мектеп оқушыларының 
функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі 2012-2016 жылдарға 
арналған Ұлттық жоспары» бекітілді. 

Демография, миграция, мектептерді 
ірілендіру, үлкен мектептер ашу сынды  
жаңалықтар мектеп тер санына да 
елеулі өзгерістер әкелді. Мысалы, 
орыс мектептерінің он жылда 573-і 
қысқарған, соның ішінде Солтүстік 
Қазақстан облысында – 190, Павлодар 
облысында – 76, Қостанай облысында  – 
64, Қарағанды облысында – 55, Ақмола 
облысында 53 орыс мектебі қысқар-
тылған. Ал осы мерзімде республи-
ка көлемінде орыс мектептеріндегі 
оқушылардың саны 16 мыңға өскен. 
Сонда әрбір орыс мектебінде 2008 жылы 
оқитын оқушылар саны 199 бала болса, 
он жылдан кейін, яғни 2018 жылы ол 
көрсеткіш 299 балаға дейін көбейген. 
Жалпы жоғарыдағы факторлардың 
әсерінен орыс мектептерінің көпшілігі 
шағын, аралас деңгейде. Ал өзбек, 
ұйғыр мектептері іріленіп келеді. Мұнда 
мек тептер қысқарып, оқушылардың 
саны өсуде, өзбек мектептерінің саны 
63-тен 12-ге дейін азайса, өзбек 
оқушылары 27 мыңға өскен, ұйғыр мек-
тептері 15-тен 11-ге азайса, оқушылар 
саны 7,8 мыңға өскен.
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ҚАРСАҢДА ЗАМАНДАС

Лауазымы мен атақ-дәрежесі, оған қоса қалың қалтасын 
да жылы тонға айналдырып қымтанып алғандардың болмысын 

дөп басу қиынның қиыны. Кейде солардың рухы да құндыз жағалы 
тонға айналып, қадірі де сол тонның бағасынан аспайтынын көргенде 

көңілім құлазып қалатыны бар.  
Ал рухы қамқа тонның жылуына мұқтаж емес, керек болса иы ғына 

 кебенек іліп алып та қиын дықпен бетпе-бет келгенде қай мық пайтындарды 
жолықтырғанымда жаным жадырап сала береді. Ішім нен ондай азаматтардың 

ұлтына жасаған жақсылығына риза болып,  бойындағы бар күш-қайратын 
елінің өсіп-өркендеуіне жұмсап, батасын ала беруін тілеп отырамын. Құдайға 
шүкір, «кебенек ішінде танылған» ондай ерлер аз да болса халық ішінде бар. 

Сондай жандардың бірі Нұрлан Асқарұлы Ноғаевпен осыдан бірнеше жыл бұрын 
мен кездейсоқ таныстым. 

деген сүйіспеншілік, ата-анаға  деген 
адалдық алдыңғы қатарда тұрды. 
Сіздердің де бойларыңыздан осын-
дай рухты к$ріп тұрмын» деді.  Үйдегі 
жалғыз тентектің т ілінде қалай 
с$йлеймін деп жүргендерге үлгі бола-
тын есті с$з. 

Жыл сайын ақынның туған жерінде 
Жұмекен Нәжімеденовтің оқулары 
$теді. 'зім де барып, ортасында 
 болып, атыраулық жастардың жігеріне 
қуаттанып қайтамын. Ноғаевтың 
ұлттық тұғырымызды нықтап, бүкіл 
қазақ қоғамын ұлтсызданудан қорғауда 
аянбаған қызметіне ризамыз. 

Осыдан жиырма шақты жыл 
бұрын, «рух», «қазақтың жаны» менің 
де жүрегімді жиі ауыртатын. Іштегі 
отты сыртқа шығарып, қайта-қайта 
айналып соғып қағазға т$гіп, рухым-
ды жоқтап зар илейтінмін. Алайда 
тірліктің илеуіне  түстім бе, дауы-
сымды естір құлақтың жоқтығына 
$зімді сендірдім бе бара-бара дауы-
сым да шықпай, етім үйреніп кеткен 
еді. Жұмекен оқуларында мінберде 
с$з с$йлеген Нұрлан Асқарұлы: «Біз 
ұл-қыздарымызды ұлтсызданудан 
қорғауымыз керек. Ал бұл процеске 
т$теп беретін бірден-бір жол, ол – 
рухтың биіктігі. Жастар рухқа азық 
 болатын халқының мұраларынан 
үнемі нәр алып отыруы қажет» дегенде 
мүдделес серігімді тапқандай қуандым.  

Қайтадан күлдің арасынан үміттің 
оты жылт етті. Атамыздың шаң басқан 
қара шапанын т$рге ілер ме екенбіз? 
'зіміз жатсынып қалған тұрмыс-
салтымыз, әдет-ғұрпымыз қайта 
жаңғырып, адасқан болмысымызға 
қуат берер ме екен? Дүбара болған 
болмысымызға қазақы намыс жүгіріп, 
$зімізді $зіміз танып, «бұл менмін, мен 
қазақтың баласы» деп, жаһанға жар 
салар ма екен? 

Б і л м е й м і н .  Б і р а қ  « қ а з а ғ ы м » 
дегендердің бәрін туғанымдай  жақсы 
к$ремін.  Бейшаралығымыз болса 
қайтейін, ұлтының тілінен, дінінен,  
мәдениетінен жерінбеген басшылар-
ды құдірет к$реміз. 'з заманында ел 
басқарған Ілияс Омаров, Жұмабек 
Тәшенов, 'збекәлі Жәнібековтер еске 
түскенде менің арқама да кішігірім  жал 
бітеді. Бертіндегі қолына билік тізгінін 
ұстағандардың ішінде мына біздің 
халқымыздың әдебиеті мен мәдениетіне 
қамқорлық к$рсету арқылы ұлтымыздың 
сүйіктілеріне айналған Иманғали 
Тасмағамбетов, Ерлан Арын, Бақытжан 
Сағынтаев,  Жансейіт Түймебаев, 
'мірзақ Шүкеевтерге бүйрегіміздің 
к$бірек бұратыны ешкімге де құпия емес.  
Білімділігімен, парасаттылығымен,  
тектілігімен кез келгеннің мысын баса-
тын, үндемей жүріп руханиятымыздың 
жамауын к$ктеп жүретін Мұхтар Құл-
Мұхаммед ағамыз бір т$бе. Бүгінгі 
таңда ұлтымыздың $неріне,  яғни 
 жанына жақын болуы арқылы олар күн 
$ткен сайын халықтың билікке деген 
к$зқарасын жақсартып келеді. Осындай 
шоқ жұлдыздардың шоғыры айнала-
сына жарығын т$ксе, құндылығынан 
адасқан қазақты қайта қазығына байлар 
ма еді. Осы міндетті, мемлекетшілігі де, 
ұлтшылдығы да жаныма жақын Нұрлан 
Ноғаевқа да артқым келеді. Азамат атын 
қолдан бермей алып шығатынына бек 
сенімдімін.

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ

Бірде ұлтымыздың ұлы ақыны 
Жұмекен Нәжімеденовтің жары Нәсіп 
апамыз Елордаға ат басын тіреген күні 
кенеттен сырқаттанып, ауруханаға 
түсіп  қалды. 'зімен де, отбасымен 
де тонның ішкі бауындай арала-
сып жүрген апамның науқастанып 
қалғанын естіген менде жан қалушы 
ма еді. Алып-ұшып ауруханаға жетіп 
бардым. Хал-жағдайын біліп, апаммен 
әңгімелесіп бола бергенімде палатаға 
бір кісі кіріп келді. Бұрын-соңды 
бетпе-бет кездеспесем де мен оның 
Нұрлан Ноғаев екенін бірден таныдым. 
'йткені сол жылдары  Нұрекеңнің 
бастамасымен Батыс Қазақстан облы-
сында қазақтың біртуар ақыны Қадыр-
Мырза лі орталығының ашылғанын 
жұрт жыр қылып айтып жүрген-ді.  

Н ә с і п  а п а м ы з  ж а н ы  қ а л м а й 
екеумізді таныстырып жатыр. Ол 
да мені сыртымнан жақсы білетін, 
республикалық басылымдарда жарық 
к$рген дүниелерімді үзбей оқып жүреді 
екен. Ішім жылып сала берді. ңгіме 
барысында жазған еңбектерімді 
оқығысы келетінін айтып, кітабымды 
қалай алуға болатынын сұрады.  
Мен қазір «Нұр Отан» партиясында 
жұмыс істейтінімді, егер к$мекшісінің 
қолы тиіп кеңсемізге соғып жатса, 
беріп жібере алатынымды айттым. 
 Шынымды айтсам, білдей бір облыс-
ты басқарып отырған әкімнің менің 
бір кітабымды алу үшін партияның 
бас кеңсесіне басын сұқпақ түгіл, 
к$мекшісін жіберіп әуре болатынына 
аса сенген жоқпын. 

Күн дүйсенбі еді. Сол кездері пар-
тия Т$рағасының Бірінші орынба са-
рының кеңесшісі қызметін атқарған 
Берік Уәлидің б$лмесінде екі-үш 
жігіт жиналып, жұмыс барысын 
талқылап отыр едік, кенеттен ұялы 
телефоным безілдеп қоя берді. Теле-
фонымды к$терген бетте арғы жақтан 
естілген қоңыр дауыс: «Бауырым, 
жұмыс істейтін кеңсеңнің алдына 
келіп тұрмын. Кешегі берген уәдеңе 
байланысты» деді.  Кеше кешке ғана 
с$йлескен Нұрлан Ноғаевтың сыпайы 
дауысын жазбай таныдым. Менің 
кітабымды алу үшін к$мекшісін жібере 
салмай, арнайы $зі келіпті. «Ұлық 
болсаң, кішік бол» дегенді с$зімен 
емес, ісімен дәлелдеп жүрген әкімнің 
қарапайымдылығын к$здерімен к$ріп, 
куә болған партиядағы әріптестерім 
кейін осы оқиғаны жыр қылып айтып 
жүрді. 

Міне, сол күннен бастап Нұрлан 
Асқарұлымен бұрыннан таныс ескі 
достардай жақын араласып кеттік. Осы 
жылдардың ішінде нағыз азамат екеніне 
к$зім жетіп, қарапайымдылығына, 
адамгер шілігіне, кәсіби шеберлігіне 

Жаңа әкім қазақ тарихының бір 
шоқтығындай   Сарайшықтың «екінші 
тынысын» ашуға бел байлады. Тари-
хи мәдени орталық, қарт Каспийдің 
жағалауын курорттық аймаққа ай-
налдырып, Жайық $зенін тереңде-
тумен бірге жағалауын абаттандыру 
Ноғаевтың мың-сан  қызметінің басты 
бұрышында тұрды. 

Бұл облыстың дамуында мұнай-
газ  секторының ықпалы ерекше. Осы 
сала дағы түрлі индустриялық- ин-
но ва циялық жобалар жүзеге асыры-
лып, оның  деңгейі халықаралық 
дәрежеге әлдеқашан к$теріліп кеткен. 
Халқының да осы тірлікке тартылуы-
мен де, сом жаратылысында да бір 
қасиеті артып тұрады. Тіпті Нұрлан 
Асқарұлы к$п жылдар әкімдік  еткен 
кіс ікиіктеу,  эмоциясын сыртқа 
шығара бермейтін оралдықтармен 
салыстырғанда  ерік-жігері  мен  
қызуқандылығымен ерекшеленіп 
тұрады.  Сондықтан да болар, үлкенді-
кішілі түйінді дау туғанда,  «бас жа-
рылса б$ріктің ішінде» дейтінің 
атыраулықтар емес. «Атырауда тағы 
ел к$теріліп жатыр. Ақ-қарасын 
кім анықтар, сын-сағатта әкім не 
істер екен?» деп, біздің де батысқа 
қарайлайтынымыз бар. кім мұндайда 
халқымен бірге екен. Ашық диалогқа 
шығып, к$пшіліктің с$зін тыңдай 
біледі, бұқараға $з пікірін тыңдата 
алады. Бұл кісілігі мол ел билеген 
әкімінің бір қасиеті. Дегенмен, менің  
тоқталғым келгені бұл емес. 

Атыраудың мәдени-әдеби шара-
ларының дүбірі Елордаға жетіп,  

қызметіне тікелей байланысты 
болмақ. Осыған орай Ш.Шаях-
метов атындағы «Тіл-қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орта лығының 
ұйымдастыруымен 2019 жылдың 
24 қазанында «Жаһандану және 
ұлттану үдерісіндегі қазақ тілінің 
$міршеңдігі» атты Тіл  форумы $тпек. 
Форумның басты мақсаты – қазақ 
тілінің қолданыс аясын ғылым, білім, 
саясат, БАҚ, бизнес, кәсіпкерлік, 
$ндіріс, яғни әлеуметтік салалардың 
б а р л ы ғ ы н д а  к е ң і н е н  қ о л д а н у 
мәселелерін талқылау,  әліпби 
реформасының жалпыхалықтық си-
пат алу тетік терін іске қосудың жол-
дарын анықтау. «Тіл форумында» 
алты блок жұмыс істеп, ашық пікір 
алаңын ұйымдастырады:

1) Білім, ғылым және тіл
2) Бизнес және тіл
3) Заң және тіл
4) БАҚ және тіл
5) Мемлекеттік тіл болашағы – 

жастар болашағы
6) 'ңірлердегі тілдік ахуал
р блокта мемлекеттік тілге 

қатысты $зекті проблемалар талқы-
ланып, оны шешудің жолдары 
сараланбақ. Форум нәтижесінде 
қарар қабылданады. 

Мемлекеттік тілдің тұғыры биік 
болсын десеңіз, Тіл форумына 
келіңіз, ашық пікіріңізді білдіріңіз, 
ұсынысыңызды айтып, $з үлесіңізді 
қосыңыз! 

              
Гүлфар МАМЫРБЕК

Ш.Шаяхметов атындағы 
«Тіл-қазына» ұлттық ғылыми-

практикалық орталығы орфография 
басқармасының басшысы

тық басқармасында, кейін облыстық 
кәсіподақтар орталығында – әрқайсысында 
он жыл басшылық етті. Қай салада да 
ізденгіштігін к$рсете білді. Негізгі қызметін 
атқара жүріп, Қазақстан экономика және 
жобалау институтында (КИМЭП) сырт-
тай оқып бітірді, ауылшаруашылығы 
ғылымының кандидаттығына диссер-
тация қорғады. Қазіргі күнде Сақтаған 
Бәйішев атындағы Ақт$бе университетінің 
аға оқытушысы, облыстық қоғамдық 
кеңестің мүшесі ретінде саяси-әлеуметтік 
шаралардың бел  ортасында жүреді . 
Қол жеткізген табыстары үшін әуелі 
ата-анасына, мектеп пен институттағы 
ұстаздарына қарыздармын деп, кішілік 
танытады, байырғы партия қызметкерлері, 
ауылшаруашылығының танымал тұлғалары 
Сматолла Беркімбаевтан, Мәжит Тәжіғұлов-
тан, Дәулетжан Елеусізовтен алған тәлімін 
аузынан тастамайды. Мінсіз қызметі мен 
ел-жұрттан алған батасының қайтарымы – 
омырауындағы «Құрмет» ордені, «Еңбекте 
үздік шыққаны үшін» медалі және бірнеше 
мемлекеттік мерекелік медальдары. Кейіп-
керіміз зайыбы, «Қазақстан Республикасы 
«Білім беру ісінің үздігі» атағының иегері 
Күләймен жарасты ғұмыр кешіп, үлкен 
әулет тірлігін оң жолға бағыттап келеді. Тек 
бірге туған бауырлары Ләйла мен ліби 
жалғанның к$шімен мәңгілік кете барды, 
шүкірлік етері – соңында $рісті ұрпақ бар. 

Ерлі-зайыптылар отбасынан $рбіген 
лжан мен Гүлмира Мексикада тұрады, бірі 
ұлтаралық «Vitol» компаниясында аумақтық 
директор, екіншісі – әлеуметтанушы; 
Миржан – Қашаған кенішінде «NKOK» 
консорциумында үйлестіруші, келіншегі 
Сәндігүл – дизайнер; ал  Гүлфайрус 
отағасы лібекпен Ақт$беде тұрады, бірі – 
қаржыгер, екіншісі – кәсіпкер.  

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның Құрметті

журналисі 
АҚТ'БЕ

бүгінгі әдебиет пен $нерді халқымен 
қауыштырып жүргенін естіп-к$ргенде 
басында тұрған әкім еске түседі.  

Кейбір $ңірдің үлкен кемшілігі 
$з жерінде туған, $з елінде жасаған 
ақын-жазушыларынан асып, басқа 
$ңірдің $кілдеріне ортақ қазақ мәде-
ниетіндегі орны бар тұлғаларды елей 
бермейді. Осылайша, к$пке ортақ 
тұлғаларымыздың  мұрасын   жергілікті 
жердің мақтанына ғана  айналды-
рып,  соны місе тұтады. Тіпті алда-
жалда  к$шелеріне ат беріліп жатса 
да, осы қалыптан аса алмай жатады. 
Бұл әрине, кең ойлап, елдіктің қамын  
мем лекеттің мінберінен емес, $лке нің 
ортан қол $ркешінде отырып, айнала-
сын  шолғанның әрекеті. 

Осы ретте, атыраулықтардың  исі 
қазаққа бауырым деп  құшағын ашатын 
қасиетімен ел басқарған әкімдерінің 
ойы ұштасып жатқаны сезіледі. Ата-
дәстүріміздің қаймағын бұзбаған киелі 
кеніштің исі қазақтың мәдени ортасы-
на айналып келе жатқанына қуанамын. 
Осы оттың ұшқыны жастарының 
бойында жанып тұр. Олардың «ай-
налайын» деп отырған әкімі бар. 
Оның бір  кездесуінде  жастарға 
айтқан с$зіне тәнті болдым: «Менің 
түсінігімде, жастар тек болашағымыз 
ғана емес, бүгініміз де» деді. Жас-
тарды «болашағымыз» деп ысырып 
 тастап үйренбеген жанашырдың с$зі: 
«Мені айфон ұстауларыңызға, жаңа 
техно логияны пайдалануларыңызға 
қарсы екен деп ойлап қалмаңыздар. 
Жоғарыда айтқанымдай, оған түк 
те қарсылығым жоқ. Бірақ кітапты 
да жиі оқысаңыздар екен. Мәселен, 
әдеби кітап оқыр болсаң, ондағы оқып 
отырған кейіпкерлеріңді к$з алдыңа 
елестетесің. Біздің әдебиетіміздегі 
кейіпкерлердің $зі қандай керемет! 
Жастық шағымызда телефон болған 
жоқ. Есесіне, біз әдебиетпен сусындап 
$стік. Ауыз әдебиетіндегі  батырлар 
жыры, «Ер т$стік», «Алпамыс  батыр», 
«Қобыланды батырды» тыңдадық. 
Бізде РУХ болды. Туған жерімізге 

талай тәнті болдым. Үлкен сияқты 
болып к$рінгенімен, Нұрекеңнің 
 менен бір жас қана айырмашылығы 
бар екен. Сонау дүние т$ңкеріліп, 
әлсіздерді иірім алып кетіп жатқан 
тоқсаныншы жылдардың ауырлығын 
жотамызбен сезінген замандас екенбіз.  
Сол алмағайып  кезеңде сүрінбей, $з 
сүрлеуін тапқан барлық замандаста-
рымды шын құрметтеймін. Ал Нұрлан 

жүріп ісімен халқына жаққандарды 
саусақпен санай аламыз. Сондай 
азаматтардың бірі Нұрлан Ноғаевтың 
шабысы салғаннан б$лек болды.  
'ңірдің  мың-сан  шаруашылық 
жайы, халықтың әлеуметтік жағдайы, 
тағысын тағы бітпейтін қарбаластың 
ішінде тұншықтырған тірліктің түтінін 
тазартып, елдің к$кірек к$зін ашып, 
рухани құндылықтарды ұлықтауға 
қатты к$ңіл  б$лді .  Мәдениетке 
келгенде әсіреқызылға ұрынып, 
мағынасыз думандатпай-ақ, кешенді 
к$зқарасты ұстанды. Соның бірі 
Ақ Жайықтың бойындағы $зінің 
уақыт к$шінде мен мұндалап тұрған 
оқиға – Қадыр Мырза лі атындағы 
мәдениет және $нер орталығы екені 
даусыз. Ұлттық сана-сезімдерінің 
биіктігінің арқасында бұл жер осы 
$ңірден шыққан қаламгерлердің ғана 
емес, ұлт әдебиетін биікке к$теріп 
кеткен барлық ақын-жазушылардың 
да  мекеніне айналған.  Мұндағы 
музейдің т$рінен Қажым Жұмалиев, 
Қасым Аманжолов,  Тайыр Жароков,  
Сағынғали Сейітов, Хамза Есенжанов  
с и я қ т ы  а қ ы н - ж а з у ш ы л а р д ы ң 
е ң б е к т е р і ,  $ м і р б а я н д а р ы  ж ә н е 
тұтынған бұйымдарымен танысуға 
болады. Осы орталықтың салтанатты 
ашы луы н да облыс әкімі Нұрлан Ноғаев 
та болып, арнайы келген үш мыңнан 
астам қонақты қарсы алды. 'нер мен 
мәдениеттің Оралдағы бірегей қара 
шаңырағының есігін ашты. 

2016 жылы қызмет ауыстырып, 
Атырау облысының  шаруашылық 
тізгінін әкім ретінде қолына алды. 

да тіларалық елеулі үдерістер жүріп 
жатыр. Оның қозғаушы күш-
тері  ақпарат пен бизнес  болып 
отыр. Мемлекеттік тіл әлем түгілі 
Қазақстанның $зінде осы екі 
 салада ұтылып қалып жатқанын 
күнде  к$реміз .  Егер  осы екі 
 салада елімізде мемлекеттік тілдің 
басымдығын қалыптастыра ал-
масақ, онда бүгінгіден де ойсы-
рай ұтыламыз деген қауіп зор» 
дейді. Қазақ тілінің жанашырлары, 
әсіресе қазақтілді журналистер, 
ғалымдар, т.б.  зиялы қауым $кілдері 
тарапынан мемлекеттік тілдің 
мәртебесін к$теруге бағытталған  
ұсыныс-пікірлер к$птеп айтылып 
та, жазылып та жатыр. Бірақ нақты 
нәтижеге қол жеткізу оңай бол-
май тұрғаны шындық. Қазақ тілі 
мемлекеттік тіл ретінде қоғамдық 
$мірдің барлық саласында еркін 
қолданысқа енбейінше, ұлтаралық 
қатынас тіліне айнала қоюы да 
екіталай. 

Қ а з і р г і  т а ң д а  м е м л е к е т т і к 
тілді латын әліпбиіне к$шіруге 
бағытталған жұмыстар қарқынды 
түрде  қолға  алынып отыр.  Ал 
ұ л т т ы қ  ж а з у  р е ф о р м а с ы н ы ң 
 сапалы әрі уақытында жүзеге асуы 
мемлекеттік тілдің толыққанды 

аудандық кеңес атқару комитетінің т$рағасы 
Түрікпенбай Айжарықовтың кандидатура-
сын мақұл к$рді. 

Біз с$з еткелі отырған кейіпкеріміздің 
бір артықшылығы – сол Байғанин $ңірінің 
перзенті,  әкесі  $лке жұртшылығына 
ісімен де, с$зімен де кең танылған азамат, 
ауылшаруашылығы $ндірісінің шебер 
ұйымдастырушысы Жұбанның тәлімін 
бойға сіңіре білген. Алматы зоотехникалық-
малдәрігерлік институтын мал дәрігері 
мамандығы бойынша бітірген соң, облыстық 
ауылшаруашылығы басқармасында, $з 
ауданындағы «Ақжар» және Байғанин 
кеңшарларында, Ырғыз ауданында жауапты 
қызметтерде болып, тәжірибе жинақтады.

Халық қашан да сыншы, үнемі $з 
қалпынан ауытқымай, айналасындағы 
құбылыстарға сергек қарайтын Айжарықов 
аудандық партия конференциясында 
делегаттардың к$пшілік даусымен бірінші 
хатшылыққа сайланды. Ауданның  облыс 
бойынша алдыңғы қатардан к$рінуін 
қамтамасыз етті. Екі жыл $ткен соң, ел 
егемендігімен енгізілген әкімдік басқару 
институтының құрамына қабылданып, 
Байғанин ауданының әкімі қызметін 
үзіліссіз жеті жыл атқарды. 

Іскер, алдына қойған игі мақсатқа 
жету жолында табандылығымен ауызға 
іліккен Т.Айжарықов Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің Ақт$бе облыстық аумақ-

АЗАМАТ
сол күнге дейін де  $з жолын салып 
келген азамат болып шықты.   

Олай дейтінім, сол тұста қазақ жас-
та рының білім алуының $з қиын дығы 
болатын. Ноғаев та туған жері Ақт$бе 
облысында мектеп бітіріп, тағы бірер 
жыл жұмыс істеп, оның соңы әскердегі 
қызметке ұласады.  Екі  жылдық 
әскери міндетін атқарып келгеннен 
кейін жоғары оқу орнына түсу үшін, 
 «рабочий факультет» деген болады 
сонда, 9 ай оқиды. 'мірдің $кпегінен 
$ткен жігіт, тау-кен инженері, эко-
номист дипломын алады. К$біміз 
$ткен дәуірдің елесін $шіре алмай, 
келер күннің к$кжиегіне к$зімізді 
жеткізе алмай  жүргенде жас жігіт аб-
дырап саспайды. 1993-1995 жылдары 
Мәскеудегі «Гили-Паскер» ЖШС-де 
мұнай $німдері ж$ніндегі бас сарап-
шы, б$лім бастығы, бас директоры 
қызметтерін атқарып, «қара алтынға» 
баланған мұнайдың қасиетін бар-
лайды. Одан кейін «Қазтүрікмұнай» 
серіктестігіне инженер болып орнала-
сып, бас директоры қызметіне дейін 
$сті. «ҚазМұнайГаз» ҰК» ак ционерлік 
қоғамының атқарушы  директоры бол-
ды. ҚР Энергетика және минералдық 
р е с у р с т а р  м и н и с т р л і г і  М ұ н а й 
$неркәсібі департаментінің директоры  
болып жүріп, әкімдікке тәуекел етті. 
Алдымен, 2007 жылы  Батыс Қазақстан 
облысы әкімінің орынбасары  болып, 
араға біршама жыл салып Батыс 
Қазақстан облысының әкімі қызметіне 
тағайындалды.

Бұл заманда кім әкім болмай  жатыр, 
тәйірі.  йткенмен, осы қызметте 

Белгілі ақын Қазыбек Исаның 
Ұлттық Кеңес отырысында:  «Бар-
лық   жерде мемлекеттік  т ілді 
міндеттейтін  Мемлекеттік тіл 
туралы  заң қабылдауымыз  керек! 
Орыс тілі  туралы   7-баптың 
2-тармағын алатын уақыт жетті» 
деген ашық ұсынысын мемлекеттік 
т і л г е  д е г е н  ж а у а п к е р ш і л і к т і 
арттыруға бағытталған нақты қадам 
дей аламыз. Ғалым Анар Фазылжан 
посткеңестік кеңістіктегі елдерде  
т і л  с а я с а т ы н ы ң  з а ң н а м а л ы қ 
базасының $згеруі  қарқынды 
түрде жүзеге асырылғандығын, 
ал Қазақстан Республикасының 
«Тіл туралы» заңы Кеңес $кіметі 
кезінде қабылдаған орыс-қазақ 
қ о с т і л д і л і г і н і ң  қ о л д а н ы с ы н 
толық сақтауға қызмет етіп келе 
ж а т қ а н д ы ғ ы н  а й т а  о т ы р ы п : 
«р мемлекет тіл саясатында 
ұлттық мүддесіне үйлесімді, ішкі 
жағдайына оңтайлы, халқының 
( б ү г і н г і  ж ә н е  б о л а ш а қ т а ғ ы ) 
с ұ р а н ы с ы н а   ж а у а п  б е р е т і н 
бағыттарды,  амал-тәсілдерді 
таңдайды. Осы таңдалған бағыт 
пен амал-тәсілдер тіл туралы 
заңнамада толық регламенттелуі 
керек» дейді. Қоғам қайраткері 
Оразкүл Асанғазы: «Қазақстанда 

Ақт$бе облысында Темір, Мұғалжар,  
Шалқар,  Ойыл,  Атырау  облысының 
Қызылқоға, Жылыой, Маңғыстау облысының 
Бейнеу аудандарымен, Қарақалпақстан 
Республика сымен шектесетін, 61,4 мың 
шаршы шақырым аумақта орналасқан 
Байғанин ауданында негізінен Байұлының 
Адай, Жетірудың Табын тайпаларының, 
алты ата лімнен Қаракесек тайпасының 
және Назар аталығының ұрпақтары тұрады. 
Сағи Жиенбаев, Бәкір Тәжібаев, Есенбай 
Дүйсенбаев, 'тежан Нұрғалиев, Қажығали 
Мұханбетқалиев, Мәди Айымбетов және 
басқа с$з зергерлері туып-$скендіктен 
«Қазақстан Жазушылар одағының филиалы»  
деп аталатыны және бар.

Кешегі  Кеңес Одағының тұсында 
аймақтың бірінші басшылығына кадр 
таңдау қатаң тәртіппен жүргізілгенін 
аға буын $кілдері ұмыта қойған жоқ. 
Тоқсаныншы жылдардың соңына қарай 
Байғанин аудандық партия комитетінің 
бірінші хатшылығына баламалы әдіспен екі 
азамат ұсынылды. Бұл орынтақты осыған 
дейін иеленген замандас $згеге жамандық 
ойламайтын, сенгіштігі басым, иі жұмсақ 
жан еді, кейбір пысықайлардың осындай 
к$ңілжықпастықты еркін пайдалануы сал-
дарынан бірқатар тұста шаруаның қыры кете 
бастаған. Обкомдағылар шұғыл бетбұрыс 
қажеттігін сезінген болар, баламалы әдіспен 
сайлауға сол тұстағы қызмет иесімен бірге 

Тіл форумынан не күтеміз?

ТӘРТІПТІҢ 
АДАМЫ

Тәуелсіздік алғанымызға отыз жылға жуықтаса да, қазақ тілі қоғамның 
барлық саласында өз деңгейінде қолданылмай келе жатқандығы мәлім. 
Егемендік алғаннан бастап-ақ Қазақстанда өмір сүретін барлық халыққа 
мемлекеттік тілді меңгеруге, үйренуге толықтай жағдай да жасалды, 
мемлекеттік бағдарламалар да қабылданды, алайда қазақ тілі толыққанды 
қызмет атқара алмай келеді. Бұған «Тіл туралы» заңның осалдығы 
мен Конституцияда көрсетілген орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең 
қолданылатындығы түрткі болып отырғандығы белгілі және бұл мәселе 
зиялы  қауым тарапынан соңғы кездері жиі айтылып жатыр. 

Ұлан-байтақ елімізде әр аймақтың өзіндік ерекшелігі 
бар. Аймақ басшылығында лауазымды қызметке 
тағайындалған немесе сайланған адам сол өңірдің 
өзіне тән сипатын, тұрғылықты халықтың түсінік- 
пайы мын, қанға сіңген мінез-құлқын зерттеп, орынды 
пайдалана білсе, ұтары хақ.
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Жанболат АУПБАЕВ, 
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Т и м у р  С а н ж а р ұ л ы н ы ң  о с ы 
әңгімесінен кейін мені бip қызық 
ой билеп алды. «Уәйіс Ақтаевты 
қоя тұрайық. Ол $з алдына б$лек 
әңгіме, – деймін іштей. – 'йткені 
оны сол 50-60-жылдардағы газет-
журналдар арқылы талай елдің білуі 
мүмкін. Ал сондай, сондай болмаса 
да соған жетеғабыл жандар біздің 
мына $зіміздің қазақтардың арасынан 
шықпады ма екен? Соны іздеп к$рсек 
қайтеді?».

Осы ойдың жетегіне берілген 
біз т$ңірегімізге сұрау салып, бұл 
тақырыпты игеруге ынты-шынты-
мызбен кірісіп кеткеніміз бар. С$з 
ретіне қарай айта кетейік,  жазушы 
Т а у м а н  Т $ р е х а н о в т ы ң  « Д а л а 
Геркулесі» атты тарихи романында 
ертеде сондай бір қандасымыздың 
бар болғандығы айтылыпты. Бойы 

Біз бұған дейін «Тіл – қатынас құралы» деп 
келдік. Туған тіліміз – ана тілі – қазақ тілі де 
мемлекеттік тіл дәрежесінде тағы сол қатынас 
құралы ретінде жұмсалып келді. Мемлекеттік тіл 
бола тұра, ол толыққанды кеңсе тілі болмады, іс 
қағаздары қазақ тілінде жүргізілмеді. Белгілі бір 
мемлекеттік құжат алдымен орыс тілінде жаса-
лып, содан кейін ғана ол қазақ тіліне аударылып 
берілді, тек әйтеуір сол «аудардық қой» деген 
к$зқарас қалыптасып кетті. Тіпті кез келген меке-
меге барсаңыз, толтыруға берілетін бланктердің 
қазақша нұсқасында қате атаулы $ріп жүретініне 
де к$з үйрете бастадық, бұл, әрине, жол беруге 
болмайтын немқұрайлылық болып саналуы қажет. 
С$йтіп, $з ана тіліміз $з жерімізде екінші сұрыпты 
тілге айналды. Ол қоғамда к$шірме, аударма тіл 
қызметінде жұмсалып келді. Оған  себеп: тіліміз 
елде үстемдік құрып тұрған ұлтаралық тіл – орыс 
тілінің к$леңкесінде қалып қойды, мемлекеттік 
тілден г$рі ұлтаралық қатынас тілінің дәрежесі,  
р$лі мен қолданыс аясы артып кетті. Халықтың 
сұранысы $зге тілге ауды.

Қажеттілік тіл қадамын аштырады
Президент Қ.Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 
негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, 
ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. 
Қазақ тілі болашақта әрі мемлекеттік, әрі ұлтаралық тіл болмақ. Тілді «тізеге салып», қысастықпен 
үйрете алмаймыз. Тіл саясаты сындарлы, салмақты да ымыралы (пәтуәлі) мәжбүрлеуді қажет етеді. 
Ұлт тілін тұтынушыларға, үйренушілерге диалогтік, тілдік орта, қолданыстық ая қалыптастырған жөн. 
Өзге ұлттар мен өз тілін өгейсіп жүрген қандастарымызды бауырымызға тартып, оларға қазақ тілінің 
сұлулығын, әлеуеті мен қолданыс қажеттілігін шебер ұйымдастыра түсіндіруіміз қажет. Ендеше, алды-
мен «қазақ қазақпен қазақша сөйлесуі» (Н.Назарбаев) бүгінгі күн талабы болғаны жөн.

2 метр 30 сантиметр ол кісі XIX 
ғасырда $мір сүрген атақты Есет 
батыр  екен. «Бұл бабамыз жайында 
нақты  дерек қалдырған сол замандағы 
орыс зерттеушісі Е.Ковалевский» 
дейді кітап авторы. Хо-о-ш! Ал 
бертінгі XX ғасырда ше? Іздеп жүріп 
бұл кезеңнен де бір қандасымызды 
тапқан сияқтымыз. Ол – 1972 жылғы 
Мюнхен Олимпиадасының алтын 
жүлдегері, КСРО құрама команда-
сында ойнаған жалғыз баскетболшы 
қазақ лжан Жармұхамедов дер едік. 
Сол кездегі жарық к$рген «Спорт» 
анықтамалығында оның бойының 
ұзындығы 2 метр 7 сантиметр деп 
к$рсетіліпті.

Осындай деректерді жинастырып 
жүргенімізде «Казахстанская правда» 
газетінің 2005 жылғы 11 қарашасында 
жарияланған шағын хабардан Сабыр 

Тәнекеев атты бір ауыл адамының 
аты-ж$нін кездестіріп қалдық. Бойы 
2 метрден асатын бұл қандасымыз 
Жамбыл облысының Мойынқұм 
$ңірінде тұрады екен. Осыны оқып, 
жергілікті жердегі тиісті орындармен 
хабарласқаннан кейін кейіпкерімізбен 
кездесуге жолға шықтық.

Бұл 2007 жылдың маусым айы еді. 
Сабыр Тәнекеев ағамызбен аудандық 
әкімдік үйінде отырып әңгімелестік. 
Аға дейтін себебіміз, ол кісінің жасы 
сол кезде 71-де екен. Ұлы Отан соғы-
сының алдында қарапайым шаруа от-
басында $мірге келіпті. Ғұмыр бойы 
Мойынқұм $ңірінде еңбек етіп, $мір 
сүріпті. Және осы ауданнан аттап 
басып ешқайда шықпаған, шет жаққа 
бармаған.

– 18-19 жасқа келгенімде болуы 
керек, – деді әңгіме иесі. – Мені 
Отан алдындағы борышымды $теуге 
шақыру үшін тізімдеуге аудандық 
әскери комиссардың үйге келгені 
есімде. Сонда: «Жалғыз баламыз еді. 
Бұл алысқа кетсе, күніміз не болады?» 
деп, әке-шешемнің зар жылағаны бар. 
Қонақ оған қараған жоқ. «Бойыңның 
ұзындығы ғажап екен. Сендей жа-
старды әскерге алмауға болмайды. 
Ертең комиссариатқа келесің» деді 
де полуторка мәшинесіне мініп, 
жүріп кетті. Бірақ ауылдан ұзай бере 
к$лігінің $зектегі сазға тығылып, 
жүре алмай қалмасы бар ма? Мен 
дереу жүгіріп барып, мәшиненің арт 
жағын батпақтан жалғыз $зім тік 
к$теріп алып, саздан шығарысып 
жібердім. Сонда мына қимылыма аң-
таң қалған комиссар: «Жарайды, мен 
сені әскерге шақырудан босаттым. 
Қарт әке-шешеңді бағып, ауылыңда 
жүре бер» деді риза болып.

– Содан кейін сіздің құдай берген 
осы бойыңыз бен керемет күшіңізді 
к$руге іздеп келген ешкім болған жоқ 
па?

– Болды. 1959 жылы-ау шама-
сы. «Алматыдағы физкультура тех-
никумынанмын. Оқуға жүр. Алып 
кетейін» деп, бір орыс азаматының 
біздің үйге бас сұққаны есімде. Со-
райып тұрған бойымды $лшеп, 
қатты таңғалды. 2 метр 12 сантиметр 

– Елге оралған соң, – деді осы 
арада ол, – Алматыдағы спорт және 
дене тәрбиесі институтына оқуға 
түсуге бел байладым. Бұл қазіргі спорт 
және туризм академиясы ғой. Міне, 
сонда білім алып жүргенімде бойым-
ның ұзындығы 2 метр 14 сантиметр 
бол ғанын білдім. Студенттік $мір 
аяқталып, қолыма диплом тигеннен 
кейін Шымкентке келдім. 1983 жыл-
дан бері осындағы технология инсти-
тутында, қазіргі Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің техни-
калық мамандықтарға арналған дене 
тәрбиесі кафедрасында жұмыс істеп 
келемін.

–  Ж а р а й д ы .  Е н д і  м ы н а н ы 
айтыңыз шы.  'зіңіздің  бойшаң 
болуыңыз сізге қайдан келген қасиет 
деп ойлайсыз? Ілгерілі-кейінгі 
уақыттардағы әулетіңіздің арасында 
еңселілік ерекшеліктеріне ие жандар 
болған ба?

– 'зімнің естіп-білуімше әке-
ш е ш е м н і ң  т ү п  т е г і н е  ж а т а т ы н 
жандардың бәрі ірі кісілер екен. 
Мәселен, туған атам Нұржанның 
бойы 1 метр 98 сантиметр бол-
са, оның баласы, яғни менің әкем 
Бақытжанның дене тұрқы 1 метр 85 
сантиметр-тін. Ал нағашыларыма 
келсем, Қожахмет ағамның бойы 1 
метр 90 сантиметр еді де Марқабайдікі 
2 метр 5 сантиметр болатын. Демек, 
біздің тұқымымыздағы бұл ерекшелік 
екі жақтан да бар сияқты.

– Салмағыңыз ше? Ол қанша?
– 105 килограмм тартамын.
– Аяқ киіміңіздің $лшемі?
– 50-ші размер.
ңгіме осымен бітті. Телефондағы 

қысқа да нұсқа сұхбаты үшін біз 
Қалдыбайға рақмет айтып, жолға 
 жинала бастадық. Содан к$п кешікпей 
Ташкент жақтан тағы бір тың деректің 
табылғаны!.. Оны айтқан сондағы қазақ 
қауымдастығының құрметті мүшесі, 
ақын Мекембай Омаров болды.

– 'ткен қыстағы $тінішіңді 
ұмытқаным жоқ, – деп бастады с$зін 
ағамыз. – Білетіндерден сұрастырып 
к$рсем, бізде, осы Ташкент іргесінде 
Құралбай Қосақов деген қандасымыз 
$мір сүріпті. «Бойының ұзындығы 
2 метр 17 сантиметр еді»  дейді 
білетіндер. Соғысқа дейін Шыршық 
$зенінде сал айдапты. Одан кейінгі 
бейбіт уақытта шағын ағаш пароммен 
судың арғы-бергі бетіне ат-арбалы 
адамдарды $ткізуді кәсіп етіпті. Ел 
арасында $те сыйлы адам болған. 
Кейін еңбегі ескеріліп, Ташкент 
шаһарының шетіндегі бір к$шеге ол 
кісінің аты беріліпті.

– Ұрпақтары бар ма?
– Бар. Хабарласып с$йлестім. 

Бала-шағасы т$менгі Шыршықта 
тұратын болып шықты. Құжаттар 
солардың қолында. Ескертіп айтар  
ж ә й т ,  о с ы д а н  2 - 3  ж ы л  б ұ р ы н 
оларға 'збекстан астанасындағы 
қазақ тілінде шығатын  газет тілшісі 
 барыпты. ңгімелесіп болған соң, 
алдағы жазылатын мақалаға керек деп 
Құралбай ағаның альбомдағы келісті 
суретін сұрап алыпты. Содан бері 
 газетке жарияланған материал да жоқ, 
фото да жоқ. Енді соны табу керек 
болып тұр. Келетін ойың болса, хабар 
бер. Бәрін де бірлесе отырып іздеуге 
күш саламыз.

– Барамын, – дедім мен мына с$зді 
естігенде дегбірім қалмай. – Барамын. 
Күтіңіз!

Қарағайдай қазақтар... Олардың 
дерегі. 'мірбаяны. Кескін-келбеті. 
Солардың тағы біреуінің тағдырын 
білу үшін енді Ташкентке сапар шегуге  
тура келіп тұр.  

НҰР-СҰЛТАН

ҚАРАҒАЙДАЙ 
ҚАЗАҚТАР

2006 жылы күзде атақты аяқдоп шебері Тимур Сегізбаевты арнайы іздеп барып, ол 
кісімен асықпай сұхбат тасқаным бар. Сондағы: «Балалық шағыңыздағы есіңізден 
кетпей, жатталып қалған ерекше жәйттер болды ма? Болса ол қандай өмір суреттері 
деп айтар едіңіз?» деген бір сұрағым әлі есімде. Оған Тимур Санжарұлы: «Ондай 
нәрселер көп қой. Солардың ішінен бір ғажайыпты ғана бөліп айтып берейін, – 
деді. – 50-жылдардың басы. Алматы. 11-12 жастағы кезіміз. Құрдастарым Жәнібек 
Сауранбаев,  Диас Омаров бастаған бір топ бала мектептегі сабақтан кейін 28 панфилов-
шылар паркінің спорт алаңына келеміз. Сөйтеміз де Октябрь Жарылғаповтың волейбол-
шылар командасының тордан қиыс кеткен доптарын әкеліп беруге қолғабыс тигіземіз. 
Сондай  сәттердің бірінде кенет менің көзім көрші алаңдағы өтіп жатқан баскетбол-
шылар бәсекесіне, олардың арасындағы бойы керемет ұзын, денесі де өте зор жігітке 
түсті. Ол басқалар сияқты алаөкпе боп көп жүгірмейді. Қарсыластар жағынын шегіне 
өтіп алып, ыңғайлы сәтті күтіп тұрады да қояды. Серіктерінің ебін тауып, өзіне қарай 
лақтырған добын көрсе, оны иілмей не секірмей-ақ қағып алып, шығыршыққа тастай 
салады. «Бұл кім?» дейміз аң-таң болып. Сөйтсек, ол бойы 2 метр 34 сантиметр Уәйіс 
Ақтаев деген шешен жігіті болып шықты. Кейін сұрастырып білсек, тұрқы жағынан өте 
ерек бұл баскетболшы сол кездегі КСРО көлемінде ғана емес, бүкіл әлемдегі ең биік 
ойыншының бірі екен. Ал сол ғажайып жан – қайталанбас құбылыс иесін қазір кім 
біледі? Ешкім де. Егер Алматының көнекөз тұрғындарынан сұрастырып, архивтерден 
cypeтін іздестіріп тапса, сол Уәйіс газетке жазатын жақсы-ақ тақырып болар еді, шіркін!».

екенмін.  Пошымыма қонақ керемет 
қызықты. Қайта-кайта үгіттеді-ау 
дейсің келіп. Баруға бейіл едім, бірақ 
тағы сол әке-шешемнің зарлап қоя 
бергені. Содан қойшы, ол жолы да 
алыс сапардан қалып қойдым да осы 
ауылдан $мір бойы алысқа ұзай алма-
дым емес пе. 1957 жылдан 1994 жылға 
дейін $зіңіз келіп отырған Мойынқұм 
ауданындағы Жамбыл кеңшарында 
механизатор болып еңбек еттім. Зей-
нетке шыққаныма 12-13 жылдың жүзі 
болды.

– Бойыңыздың ұзындығы 2 метр 
12 сантиметр екен. Ал салмағыңыз 
ше?

– 102 килограмм тартамын, қара-
ғым. 

– Бәрекелді! Жігіт кезіңізде полу-
торка мәшинені шопақ құрлы к$рмей, 
к$теріп алғаныңызға қарағанда 
күшіңіз де біраз болған-ау, шамасы.

– Кезінде 150 литрлік жанармай 
толы б$шкені арбадан к$теріп алып 
немесе оны қайта орнына қоюға онша 
к$п қиналмайтынмын. Қазір енді 
ондай  күш қайда, қарағым...

– Қанша балаңыз бар?
– Тоғыз перзенттің әкесімін. Олар-

дан 15 немере к$ріп отырмын. Ұрпақ-
тарымның ішінде бойы жағынан 
маған тартып келе жатқандары да бар.

Ауылдағы шаруа адамы Сабыр 
ақсақал осылай деді де үнсіз қалды. 
Қариядан бұдан артық не сұрауға 
 болады. Ол кісі білгенін айтып отыр. 
Бір ескеретіні,  қартайғалы бері 
ақсақал 3-4 сантиметр ш$гіпті. Қазіргі 
бойы 2 метр 8 сантиметр екен.

...Арада жылдар $тіп жатты. Біз 
еліміздегі бойы ұзын қандастарымызды 
іздеуді тоқтатпадық. «Қай жерде кім 
бар?» дейміз түрлі басқосулардағы 
әңгіме тақырыбы жоғарыдағыдай 
жағдайға ойыса қалғанда. С$йтіп 

жүргенде 2011 жылы «КТК» телеарна-
сынан: «Шымкентте Қалдыбай атты 
жігіт тұрады. Бойы – 2 метр 14 сан-
тиметр» деген хабарды естіп қал-
масымыз бар ма? «Іздеп баруы мыз 
керек, – дедік іштей. – С$йлесуіміз 
қажет». Ойымыз осылай дегенмен, 
сапарымыз түрлі науқандық жұмыс-
тардың салдарынан кешіге берді. 
Ақыры биыл... иә, биылғы к$ктемде 
Оңтүстік $лкесіне жолымыз түсті-ау, 
әйтеуір. Қонақүйге орналасқан бойда 
«Жеті жарғы» қоғамдық қорының 
қызметкері Нұрсұлтан есімді жігітпен 
Қалдыбай жұмыс істейтін Оңтүстік 
Қазақстан мемлекеттік университетіне 
тарттық. 'кінішке қарай, онда ол 
жоқ болып шықты. «Бір жағдаймен 
с ұ р а н ы п ,  А л м а т ы  о б л ы с ы н ы ң 
Ұзынағаш ауылына жол жүріп кетті» 
деді кафедрадағы әріптестері. Тосуға 
уақыт тапшы. Қайта айналып келуге 
жағдай к$термейді. Ақыры: «Тәуекел!» 
деп, телефон арқылы тіл десуге бел 
байладық. С$здің тоқетері, Қалдыбай 
Атажановтың сондағы айтқа нынан 
мына т$мен дегідей жайға қанық-
қанымыз бар, құрметті оқырман.

Ол 1953 жылы 'збекстанның 
мудария ауданындағы Жұмыртау 
ауылдық кеңесіне қарайтын $ңірде 
дүниеге келіпті. кесі Бақытжан 
мен анасы Тұрсынбике мал бағуды 
кәсіп етіп, «айранын ұрттап, қойын 
құрттаған» қарапайым еңбек адам-
дары екен. Олар 8 перзент к$ріпті. 
Қалдыбай солардың үлкені болып 
шықты. Оның дене тұрқындағы 
ерекшелік 1967-1968 жылдардағы мек-
тепте оқып жүрген 7-8 сыныптарда 
байқала бастаған. Ал Отан алдындағы 
әскери борышын $теуге аттанған 
1972-1975 жылдардағы Тынық мұхиты 
флотындағы қызметі кезінде бойы 2 
метрден анық асқан еді.

Сабыр Тәнекеев Қалдыбай Атажанов

Әлжан Жармұхамедов (ортада)

Не істеу керек? Сұраныс бар жерде 
қажеттілік пен қолданыс бар. Ана тіліне 
қолданыстық ая жасауымыз керек.  Ең 
алдымен,  таза қазақша балабақша (аралас 
емес), мектептер (аралас емес) к$птеп ашылуы 
қажет. Аралас деген нәрсенің $зі кейде, менің 
түсінігімде «дүбәра, қалаймақан, мәңгүрт» 
с$здерімен астасып жататыны белгілі. Біз 
аралас балабақша мен мектептерде бала 
оқытып, тәрбиелеп еш опа таппаймыз. Онда 
оқыған бала үзіліс арасында, бір-бірімен 
қарым-қатынас кезінде орыс тілінде с$йлеседі, 
ұғысады. Ондағы жалпы атмосфера орыс 
тілінде болады. Ендеше, ұлт тілінде мектеп 
ашсақ, ол таза қазақша дәріс беретін білім 
ошағы болуы керек, ал орыс тілінде ашылса, 
ол таза орыс тілінде сабақ жүргізуі қажет. Мен 
осы «аралас» мектептерді кім және қандай 
мақсатта ашқанын әлі түсіне алмай жүрмін. 
Мүмкін, ұлтаралық татулықты дамыту, орыс 
балаларын қазақша, керісінше, қазақ балала-
рына орыс тілін үйрету ниеті болған шығар. 

Қазақ және орыс тілінде білім беретін мек-
тептер б$лек орналасса, олардың арасында білім 
мен тәрбие саласында бәсекелестік пайда бола-
ды. Ал $зге тілді үйретпек болсақ, мектептегі сол 
пәндерді $з дәрежесінде тереңдете оқытудың 
$зі де жеткілікті әрі тіл үйренем деген бала $з 
бетінше ізденіс арқылы, тіпті ауладағы доста-
рымен қарым-қатынас жасауда қалыптасатын 
тілдік ортада-ақ үйреніп алады.

Президент үкімет пен министрлік алдына 
мынадай тапсырма-міндеттер жүктеді: білім 
жүйесіне білікті мамандар тарту мақсатында 
және педагогтардың мәртебесін к$теру үшін 
мұғалімдердің еңбекақысын 4 жылдың ішінде 2 
есеге арттыру; ауыл мен қала мектебіндегі білім 
айырмашылығын жою; ағылшын тілін оқытуды 
2-3-сыныптан немесе ата-аналардың қалауына 
қарай 5-сыныптан бастау; жоғары сынып-
тарда жаратылыстану-техникалық пәндерді 
мектептердің дайындығына қарап жүргізу.

Ауыл мен қала мектептеріндегі білім беру 
айырмашылығын жою әзірше мүмкін болмай 
тұр. 'йткені дала емес, қаланың $зінің шеткері 
аудандарында әлі күнге дейін компьютерлік 
кластар толық жарақтандырылмаған. Ауыл 
мектептері кейбір пән мұғалімдерімен толық 
жасақталмаған. Институт түлектері ауылға 
 барудан әлі де қашқақтайды, себебі онда еңбек 
етуге қолайлы жағдай жасалмай тұрғаны да 
белгілі. «Дипломмен ауылға» жобасының да 
соңы сұйылып кетті.

Шет тілін 2-3, тіпті 5-сыныптан бастап 

оқытуды қос қолдап қолдар едім. 'йткені 5-сы-
нып оқушысы мектепке біртіндеп бой үйретеді, 
ақылы толысады, ұлт тілінде еркін оқып, жазу-
ды меңгереді, ұлттың салт-дәстүрі, әдет-ғұрпы, 
діні мен ділі жайлы аздаған мәлімет алады. 
Осы орайда мектептерде болашақта «Ұлт 
болмысы», «Қазақ салт-дәстүрлері, «Қазақша 
әдет-ғұрып, ырымдар»,  «Ұлт ділі мен дініне 
кіріспе» тәрізді қазақ ұлтын таныстыратын 
жаңа пәндер оқытылса, нұр үстіне нұр болар 
еді. Сонда ғана бала $зінің кім екенін, қандай 
елдің, ұлттың $кілі екенін түсіне бастайды. 
Қысқасы, 5-сыныпқа дейін бала бойына 
ұлттық болмыстың құнарлы дәнін сіңіру қажет.

Жоғары сыныптарда жаратылыстану-
техникалық пәндерді шет тілінде оқыту  үшін 
мектептерді білікті, үштілді жетік білетін 
оқытушылар тобымен жасақтап, оқу орында-
рының материалдық-техникалық базасын 
жетілдіру қажет. Бұл – асықпай біртіндеп 
жүзеге асырылатын үдеріс. Бала ағылшын тілін 
жетік меңгергеннен кейін ғана оларға жоғары 
сыныптарда пәндерді шет тілінде оқытуға болар 
еді. 

Бәрімізге белгілі, 2025 жылы мемлекетімізде 
латыннегізді жаңа ұлттық қазақ әліпбиіне 
к$шу жоспарлануда. Бұл – рухани жаңғырудың 
нағыз тұрпаттық белгісі, қазақ үшін нағыз 
тағдыршешті кезең. Алайда біз, қазақ халқы, 
к$п жағдайда немқұрайлылыққа, к$біне 
асығыстық пен науқаншылдыққа жол беретін 
халықпыз. ліпби, емле ережелері толыққанды 

даярланбай, оларды қолдануға жоғарыдан 
жарлық шықпай жатып, елді мекен, к$ше, 
 мекеме, жоғары оқу орындары атауларын  латын 
қарпімен жазу үрдісі белең алды. Ал кейін 
әліпбидегі кейбір к$зк$рімге ыңғайсыз, жазуға 
қолайсыз әріптер $згертіліп жатса, сол жазы-
лымдарды $згертуге тура келеді.  Бұл қыруар 
қаражатты желге шашумен бірдей болмай ма? 
Ең болмаса, латыннегізді жаңа қазақ ұлттық 
әліпбиін салтанатты түрде енгізетін тарихи 
сағатты неге күте білмейміз?

Қорыта айтқанда, тілімізді ұрпағымызға 
қайнар бұлақ суындай таза қалпында жеткіземіз 
десек, оны қолдануды «Ел болам десең, бесігіңді 
түзе» деп М.уезов айтқандай, т$меннен – 
балабақшадан – $скелең ұрпақ тәрбиесінен 
бастау керек. Тілді қоғамның барлық саты-
сында қолдануға күш салған дұрыс. Қазақ тілін 
қолдануды қажеттілік ретінде санауымыз қажет. 
Ал оның бәрі белгілі бір заңмен бекітілгені  абзал 
және ол заңның салтанат құруын мемлекет 
қатаң қадағалауға тиіс. Сонда ғана ана тіліміз 
ұлтаралық тіл де, мемлекеттік тіл де дәрежесін 
толыққанды атқарып, қазақстандықтарды бір 
тудың астына айрандай ұйыстыратын, темірдей 
қайнастыра біріктіретін әлеуетке ие бола алады. 

Н.ШҮЛЕНБАЕВ,
А. Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институты
терминология б+лімінің
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Биыл ел жүрегінде «Шұғаның белгісі», «Тар жол, тайғақ 
кешу», «Құлагер» шығармаларымен аты қалған, үш бірдей 
алып бәйтерегіміз – Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіров 
және Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл толып отыр. 
Арыстардың ұлт әдебиетінің дамуына серпіліс әкелгені 
барша халыққа мәлім. Осынау айтулы жылда қабырғалы 
үш қаламгердің шығармашылығы мен өмір деректеріне 
азды-көпті зер сала кетсек дейміз.

Адам баласы  шыққан тегіне, түпкі тамырына тарта туары  
сөзсіз. «Ұлы жол үйіңнің табалдырығынан басталады» 
демекші, тектің тамыры ең алдымен тал бесіктен, талмай 
баққан әке-шешеден. Жүрегі  «Тәуелсіз елім, қазағым, абы-
ройлы Ана тілім!» деп соққан тіл жанашыры, жаны қазақ, 
жүрегі қазақ Асылы Әлиқызы Османның сондай құнарлы 
ортада тәлім алғаны анық. 

уелі әжептәуір әңгіменің басын 
ыңғайсыздау оқиғамен бастағалы 
отыр ғаным үшін патша көңілді 
оқырман нан кешірім сұрай кетейін.
Қызылорда облысы Сырдария 
ауданында тұратын ақын, өтірік 
айтыстың хас шебері Замаддин 
 Ибадуллаев туралы бертінге дейін 
білмейтін едім. Бұл күнде жасы 
сексеннің сеңгіріне шыққан ақсақал 
жайлы әңгіме бір жақынымыздың 
тойындағы асабаның әзіл сөздеріне 
байланысты басталып кеткен. Тойды 
қыздырып, жұртты күлкіге қарқ 
қылып тұрған асаба сөзінің астары-
на саяси-экономикалық әңгімелерді 
қыстыра келіп, соның алдында 
ғана әлеуметтік желіде жаппай сөз 
болған «екі сиыр» жайлы әзіл айтты. 
Жұрт ду күлді. Дәл қасымда отырған 
қызылордалық ақын ағамыз Мамыр 
Байдәулет әзілді ұнатпады. «Е, е, е, 
бұл балалар екі сиырдың қадірін 
қайдан білсін...» деді де қойды. 
Содан не керек, той тарап, өзіміз 
қалып шайға отырған уақытта 
асабаға қарсы отырған Мамыр 
ағамыз тойды жақсы басқарғанына 
алғысын айта отырып, «әй бала, 
екі сиыр жайлы әңгіме керек болса, 
мен айтып берейін, айналай-
ын, тоқшылық заман болған соң, 
қадірін білмей жатырсыңдар ғой. 
Қазір жасы сексенге тақап отырған 
 Замаддин Ибадуллаев деген атаң 
бар, сол кісінің өмірі ғой мені сенің 
әзіліңе күлдірмей отырған» деп, 
әңгімені әріден бастады. 

Замаддинның әкесі сонау ертедегі Перғана 
соғысына қатысып, содан бір аяқтан айы-
рылып, мүгедектің арбасына таңылған адам 
екен. Анасы да ұзақ жыл ауру азабын тартқан 
бейнеткер жан болыпты. Бәрінен де қиыны 
– к$терген тоғыз құрсағы шетінен шетіней 
беріпті. К$зіне к$рінген к$белектердің 
тұмсығын жарытып иіскетпестен ғайып бола 
беретініне к$зі жеткені сондай, әйелі босана 
сала күрегін сайлап, дайындала беретінді 
шығарыпты. Сол шетінеген тоғыз баладан 
кейін осы Замаддин $мірге келіпті. Күн ар-
тынан күн $тіп, бала аман-есен апыл-тапыл 
аяғы, бұлдыр-салдыр тілі шығып $се бастап-
ты. Алдындағы тоғыз перзенттің күйігінен 
жандары әбден жұқарған ата-анаға аман $сіп 
келе жатқан бала әр күні мереке сыйлағандай 
болады ғой. Жалғыздарының жолына жанда-
рын салып, кірсе-шықса тілеуін тілеп отыра-
ды екен. 

Содан не керек, жыл артынан жыл $тіп, 
Замаддин мектеп табалдырығын аттайды. Бұл 
енді соғыстан кейінгі елдің тұрмысы тұралаған 
1946-47 жылдар шамасы. Ауыл Шандай деген 
к$лдің жағасында отырады.  Балалар мектепке 
қыстыгүні мұзбен, жаздыгүні қайықпен $тіп 
барады екен. Мұздың еріп, сеңнің енді тарқап 
жатқан к$ктемгі уақыты екен, бала сабаққа 
кетеді. Түс әлетінде  Ибдадулла ақсақалдың 
үйіне сол ауылдың қадірлі ақсақалдары 
Ерімбет, Дюуан бастаған, Мүтән жырау 5-6 
кісі кіріп келеді. Жайшылықта бұлай жүре 
қоймайтын ақсақалдардың жүрісінен тіксініп 
қалған Ибадулла аңтарылып отырып қалады. 
Т$рге жайғасқан қариялардың «й, Ибадулла! 
Сен не к$рмеген Ибадулласың, соғысқа да 
қатыстың, аяқтан да айырылдың, перзент-
тен тартқан күйігің де аз емес, соның бәріне 
шыдаған Ибадулласың ғой...» деп басталған 
с$здері т$бе құйқасын шымырлатып, бір 
сұмдықтың болғанын анық аңғартады. Іштей 
«Е, қу жалғыз, сенен де айырылған екенмін-
ау...» деп ойлайды ғой, «Айтпақтары сол 
болса, естімей қалармын ба, с$здің соңын 
бағайын» деп бүктеле түсіп, ышқына күрсінген 
уақытта отбасында отырған әйелі «Ойбай, не 
айтпақсыңдар? Жалғызымыз аман ба?» деп 
еңіреп жібереді. Тіксініп қалған кісілер, «й, 
тоқта, тоқта, сабыр! С$здің соңын тыңдасаңшы, 
әй запы болған қайран жүрек-ай, жалғызыңды 
білмейміз, келетін шығар, екі сиырларың 
бірдей суға кетіпті» деген екен. Сонда іштен 
тынып отырған Ибадулланың $зі де «Құдай-
ау, сиыры несі, жалғызым, жалғызым кет-
кен екен дедім ғой мен, жалғызым» деп, 
кемсеңдеп қоя берген екен. Дәл сол кезде 
есіктен «Ассалаумағалейкум» деп, Замаддин 
кіріп келеді ғой, сонда т$рде отырған мүгедек 
Ибадулла құйрығымен жорғалай сырғып кеп 
баласын бас салып «Жалғызым-ау! Жалғызым!» 
деп еңіреп жылағанда үйдің ішін күңіренткен 
екен...

«Ауыл ақсақалдарының суға кеткен екі 
сиырға бола кісі $лімін естірткендей ғып келіп 
отыруы сол кездегі сіңірі шыққан кедейлік, 
жұтаң тұрмыстың жағдайының к$рінісі еді» 
дейді Мамыр ағамыз. Бір ауылдың кішкентай 
балаларының асқазанын алдап, жыламай 
ұйықтауы осы екі сиырдың емшегіне байланыс-
ты болған екен ғой. «Оның алдындағы аштық 
бар, одан кейінгі соғыс бар, соның бәрін де 
жоқшылықтан жүдеген жұртқа ауыл қарап 
отырған сиырдың суға кетуі қаншалықты ауыр 
соққы екенін бұл күнде біз елестете алмаймыз-

БІР ТЕАТР
 беташар айтады деген күні қойшы кезегін 
біреуге тапсырып, егінші суын біреуге 
ұстатып, арнайы келіп тыңдаушы еді» дейді 
ақын к$кесі туралы әңгіменің тиегін еркін 
ағытқан Мамыр Байдәулет.

« Б е т а ш а р »  д е г е н д е  о с ы  к ү н г і  к $ п 
адамдардың есіне әркімнің есімін айтқанда 
табаққа ақша салатын адамдар ғана елестеуі 
мүмкін. Негізінде ол үлкен мәдениетіміз еді. 
Оның тәлім мен тәрбиесі, елді қыран күлкіге 
к$метін қызықшылығы мүлде басқаша $нер 
еді. Ондай болмаса классикалық терме-
толғаулар секілді беташар жырлары қала 
ма еді. Базар жыраулардан қалған беташар 
жырлар, әне сол ізбен бізге жеткен жоқ па? 
'зім білгенде, $зім к$ргенде сол беташардың 
ең озық үлгісін де Замаддин к$кеміз жасады. 
Ауыл адамдарының сыр-сипатын $леңмен 
бергенде ондай шебер к$ргенім жоқ. Бірде 
аузы добалдай бір құрдасына «Жайылған аузы 
жайықтай, Дәндібай соққан қайықтай» деген-
де ел күлкіден $ліпті. С$йтсе, $зін «ұстамын» 
деп ойлайтын, бірақ қолынан шыққан заты 
қолапайсыз Дәндібай деген кісі болған екен, 
соның жасаған қайығын білетін жұрт күлкіге 
қарық болмай қайтсін. Сондай с$здер әлі елдің 
аузында жүр. Зәкең әзілді к$ңілге тигізбей 
айтатыны таңғалдырмай қоймайды. Бала 
күнінде мұрнына жел түскен бе, басқа ма, 
танаудың ішіндегі шершеуі жоқ бір кісі бар 
екен, беташарда соны $леңге қосып: «Түгенше 
деген қайынағам, Запорож ды ызғытқан, ауаны 
бізден к$п жұтқан»  дегенде тапқырлығына 
таңғалған әлгі кісінің $зі сықылықтап тұрып 
күлді дейді. «Мұрның пұшық» деген, «танауың 
қисық» деген жоқ, бұдан артық қалай әзілге 
қосуға болады?» деп тамсанады Мамыр ағамыз.

Сыр $ңірінде $ткен жазба ақын Балашбек 
Шағыров «Егер мен ақын емес, суретші бол-
сам «Беташар» деген сурет салар едім» деген 
екен. Оның себебін сұрағанда «Замаддинның 
беташарын к$рдім,  $зінің де бойы сұңғақ, 
дауысы зор кісі ғой, ауылды жерде сәл 
к$теріңкі жерде тұрып алып айналада жүрген 
адамдардың бәріне анық естілетін айрықша 
асқақ дауысымен жұртты үйіріп әкетіп, 
әртүрлі адамдардың мінездемесін дәл беретін 
тапқыр шумақтарына беташарға жиналған 
жұрт қоғадай жапырылып күлетін. Айтылып 
жатқан $леңге құлағын тосып, бір сәтке тына 
қалған мыңдаған жұрт, шумақтың түйінін 
қайырғанда ортасына тас түскен судың 
толқынындай жан-жаққа шашыла құлап ду 
күліп, келесі шумақ бастала бергенде бірін-
бірі түрткілеп тоқтатып қайтадан тына қалады 
екен, аздан кейін қайтадан жарыла күледі. 
Халықты бұлай шынайы күлкіге қарқ қылу 
екінің бірінің қолынан келер шаруа емес, 
оған жан-жақты талант керек» деген екен.

Ақын, композитор Елена бдіқалықова 
ол кісі туралы: «Замаддин Ибадуллаев 
Сыр сүлейлерінің жалғасындай үлкен аза-
мат, үлкен ақын. Менің алғаш айтысқа 
шыққанымнан бастап, кішкентай кезімнен 
$зінің қызындай к$ріп, ақыл-кеңесін ай-
тып отыратын абзал аға ретінде қатты 
құрметтейтін адамдарымның бірі. Замаддин  
аға – осы біздің Тәуелсіздік алғанға дейінгі 
айтыстың 70-80 жыл жоғалып кетіп, қайтадан 
қолға алына бастаған уақытында «Ал, енді 
кімдер айтысады?», «Енді кімдер сахнаға 
шығады?», «Айтыс $нерін қалай жандан-
дырамыз?» деп отырған уақытта жарыққа 
шыққан ақындардың бірі. 

ниетінде алатын орны ерекше деп түсінемін» 
дейді.

Елена апайымыздың с$зіне дәлел 
ретінде 1986 жылы Қызылорда мен Орал 
ақындарының арасында $ткен айтыста 
оралдық ақын Кенжеғали Балабасевпен 
$тірік айтыс жасап отырып: 

«Оралдан Қызылорда қашық жатыр,
Дегенмен к$п жаңалық ашып жатыр.
Тасыған шамадан тыс Сырдың суы,
Біздерді тасқындатып басып жатыр.
Бұрынғы кеуіп қалған Арал теңіз,
Ұрпағым, бүгін к$рсең тасып жатыр,
Аралдағы баяғы сары сазан,
Топ-топ боп Қапшағайға қашып жатыр.
Суы мол, жер қайыса бітіп егін,
Ел-халқым жинай алмай сасып жатыр.
Болмаған тарихтағы ш$птер шығып,
Мал басы секунд сайын асып жатыр.
Біледі бұл жағдайды басшыларым,
Жер-жерге жаңалықты шашып жатыр» 

дегені шынымен де сол кездегі тікелей айтуға 
ауыз бара қоймас шындық еді.

Айтыстың ақсақалы, айтулы ақын Жүрсін 
Ерман ағамыз Замаддин Ибадуллаев жайында: 
«Айтыс қайтадан жандана бастаған кезде сонау  
80-жылдардың басында ұмытылып кеткен 
$нерді жолға салып берген біраз азаматтар 
болды. Манап К$кенов, Қалихан Алтынбаев, 
К$кен Шәкеев, К$кбай Омаров сияқты к$шелі, 
к$пті к$рген ақындар. Солардың $кшесін 
басып келе жатқан сол кездегі осы Замаддин 
Ибадуллаев 1983 жылдан бастап облысаралық 
айтыстарда Қызылорда облысының намы-
сын қорғаған дарынды адамдардың бірі. 'зі 
сол кезде күріштікте бригадада еңбек еткені 
есімде қалыпты. Айтыстың алдында елден 
«Замаддин  Ибадуллаевтың бригадасы күріш 
$ндіру ж$ніндегі жоспарды бәленбай есе артық 
орындады» деген телеграмма келді. Ол енді сол 
кездегі елдің ақынға шабыт тілеген ықыласы 
ғой. Замаддин ол кезде к$біне жанрлық 
айтыстарға қатысып жүрді. 'тірік $лең айты-
сында жақсы к$зге түсті. Сол кездің қажетті 
с$зін айта білген, айтыс $нерін жалғастырып 
келген, санаулы сауатты ақындардың бірі. 
Енді қазір бұл кісі де 80-ге келіп қалыпты. Сыр 
бойындағы ескінің к$зі. Бұл кісілердің жады 
жақсы. Ескі с$здерді, әңгімелерді к$п айта-
ды. Замаддин сол ескі қалпын сақтап, кейінгі 
жастарға үлгі-$неге болып, шамасы келгенше 
тәрбие беріп жүре берсе екен деймін» деп, 
ақжарма тілегін ақтарады. 

Замаддин Ибадуллаев шын мәнінде шаппа-
шап айтыстың хас жүйрігі болған екен. Ай-
тысты бастай сала домбыраны қағып-қағып 
жіберген қарсыласы:

«'зіңді тумас бұрын танып едім,
Замаддин ет туысым, қаным едің.
Білдіртіп амандықты жүз жыл бұрын,
Барды ма, телеграмма салып едім» дегенде 

қолма-қол жауап қайырған Зәкең:
Шабытым осындайда тасып еді,
Бұл Зәкең неден, сірә, жасып еді.
Телеграммаң барғанда інішегім,
Тоқсан тоғыз жарымда жасым еді» деп, 

к$рерменді ду күлдірген екен. Тағы бірде $тірік 
айтысқа шыққан қарсыласы:

Баппым, баппым, баппым-ау,
Он бір бала таптым-ау.
Бір к$шені шулатып,
Іңгәлатып жаттым-ау» дегенде Замаддин:
«Мен $зім $тіріктің бәтиесі едім,
Демеймін мына с$зің қате сенің.

батын жаста да емессің, сені мен маған не 
тіршілік керек?» деген екен. Қанша дегенмен 
әйел заты ғой, қиындыққа қасқайып қарсы 
тұрып, сол рудың аузы дуалы ақсақалын 
алдыртып, күйеуін тіршілікке араластырып-
ты. С$йтіп жүргенде Құдай Тағала әдеттегі 
әйелдердің бала к$теретін жасынан асып 
кеткен пендесінің құрсағына тағы да перзент 
беріпті. Бір ғана емес, арт-артынан үш қыз 
дүниеге келіп, аман-есен бойжетіпті. Енді 
мына тағдырды қараңызшы, біз с$з етіп 
отырған кейіпкеріміз Замаддин Ибадуллаев 
сол үш қыздың біреуінің қызынан туады екен. 
Бұл тарихты Алты Алашқа аты мәлім әйгілі 
Алмас жырау Алматов ағытып отырған бір 
әңгімесінің әредігінен тыңдап едік. Артық-
кемін толықтыра жатармыз.

Жаратушы шебер жалғыздан жалғап бүгінге 
жеткізген қилы тағдыр иесі бұл күнде сексеннің 
сеңгіріне шыққан, үбірлі-шүбірлі, жапырағы 
жайқалған үлкен әулет. Жақында ғана Сырда-
рия ауданына әкім болып барған, қазақ әдебиеті 
мен мәдениетіне қанық  Руслан Рүстемов мырза 
қазақы жосынға салып, ең алдымен, Замаддин 
ақсақалға амандаса  барыпты. Шындығында, 
атқа мінген азаматтар елемесе, алтын болса 
да топырақ құмның арасында к$міліп қала 
берер талант тағдыры қызық қой, сол сона-
аау Кеңес заманында Қызылорданың атынан 
айтысқа шығып, алдына жан салмаса да әлі 
күнге ауданның Құрметті азаматы атағын 
алмаған екен.  Руслан бірден соның бәрін рет-
теп, «Сырдария ауданының Құрметті азаматы» 
т$сбелгісін кеудесіне тағып, ауданда «Замад-
дин Ибадуллаев  атындағы дәстүрлі ақындар 
мектебін» ашыпты. Енді апта соңында ақынның 
80 жылдық мерейтойына орай «Заңғар ақын – 
Замаддин» атты облыстық ақындар айтысын 
$ткізіп, алыс-жақыннан қонақтар шақырып 
жатыр екен. Міне, ер мерейі деген осы да! 
Ақынын ардақтаған әкімнің к$ргенді ісіне 
к$ңіл толқитындай іс болған екен. 

Тағы да сол Мамыр ағам, аяулы, ардақты 
Замаддин к$кесі жайлы с$йлеп отыр:

«Манап К$кеновтың «бір $зі бір театр» 
деген с$зі бар. Біз осыны тек с$з ретінде ғана 
қабылдаймыз. Бір $зі бір театр деген с$з – ол 
бір адамның бойындағы сегіз қырлы $нердің 
тоғысуын және соны бірінен бірін аласарт-
пай халықтың алдында к$рсете білуі, яғни 
бір адамның бір театрдың р$лін атқаруы деп 
ойлаймын. Соның барлығын мен Замекеңнің 
бойынан к$рдім. Ол кісінің беташары $з алды-
на, ауызекі қалжыңдары $з алдына, жыраулығы 
бір б$лек, іскерлігі тағы бар. Ол кісі $мір бойы 
бақша екті. Сонда бригадир болып қызмет етті. 
Жер жағдайын, ауа райын одан жақсы білетін 
адам кемде-кем. Міне, бір адамның осын-
шама дүниенің қыр-сырын жақсы меңгеруі, 
Құдай берген талантың болмаса, оңай шаруа 
емес. Енді кісімен тіл табысуы, кісінің к$ңілін 
қалдырмауы жатқан хикая ғой...» деп, алысқа 
бой ұрған с$з тізгінін ақырын ғана іркіп еді. 
Айтылмаған әлі талай әңгіме бар, әрине...

Қилы тағдыр, ерен талантымен ел к$ңілін 
к$тере білген Зәкең қарияның к$ңілін енді ел-
халқы к$теруде.

Бала-шағасын еңбектің жолына үйретіп, 
бүгінде сол бір үзіле жаздап жалғанған 
әулеттің үрім-бұтағы алқапты атызға ақ күріш 
жайқалтқан айтулы шаруа шылық иелері екен. 
Бәрі баянды болғай!

Ұларбек НҰРҒАЛЫМҰЛЫ

ау... Сондықтан ғой, елдің бәрі «екі сиыр» 
тақырыбын әзілге айналдырып, той-жиында 
сайқымазақ қылып жүргені. Е, «жоқшылық не 
жегізбейді, тоқшылық не дегізбейді» деген осы 
екен, айналайын...» деп әңгімесін қайырды-ау, 
Мамыр аға...  

«Кейін сол ақсақалдар келген күнді, 
әкесі есікке дейін құйрығымен сырғанап кеп 
құшақтап жылаған күнді есіне алып:

«Кедейлік деген бұл бір с$з,
Білемін бала күнімде...» деп басталатын 

$лең жазған екен Замаддин. Ел ішінде жыр-
термелер айтып жүріп, айтыстың к$шіне 
қосылған Закең $тірік айтыстың хас шебері 
болған екен. Мүгедек әке, ауру ананың 
қамы мен тағы да сол жоқшылықтың 
 жолында жүріп еңбекке піскен ол қырықты 
қырқалай барып республикалық айтыстарға 
шыға бастайды. Оған дейін ел ішіндегі 
беташар, той-томалақта елді күлкіге 
қарық қылып, бүйірі енді шыға бастаған 
жұрттың к$ңілін к$тереді. Ертеректе Сыр 
$ңірінде Жорықбай деген жырау $ткен 
екен. Сол Жорықбай жырау сонау Қазан 
вокзалында аштықтан қырылып, бірі арбаға 
тиеліп, бірі бұралып, талықсып жатқан 
адамдардың қасына келіп $лең айтып оты-
рады екен. Кейбіреулер «әй, Жорықбай! 
'лең деген ойын-тойдың мүлкі ғой, аштан 
$лгелі жатқан адамның басына кеп $лең 
айтқаның не сұмдығың?» дегенде «е, мен 
не жырғағаннан $лең айтып жүр дейсің, 
бейшараның с$зге назары бұрылсын, алғы 
күннен үміт еткен с$зден қуат алсын» деп 
$лең айтып жүрмін» деген дейді. Менің 
 Замаддин к$кем де сол Жорықбай секілді 
адам ғой, шіркін! Ол кісінің беташары 
$з алдына б$лек той еді ғой, Замаддин 

Замаддин ағамыздың ақындығы негізі 
жыраулықпен үндесіп  жатқан үлкен 
эпикалық тұлға. 'зінің шығаратын қаншама 
толғау-дастандары бар, ол кісі ақындықты 
жыраулықтың бір сипаты деп қабылдаған 
сияқты.

Ең алғашқы айтыстар жалпы к$рер-
мен нің, тыңдарманның есінде болса, 
$тірік айтыс деген айтыстың формасы 
ұйымдастырылды. Бұл, әрине, қазақтың 
ойын-тойында бұрыннан келе жатқан дәстүр 
еді. 'кініштісі, осы жанр соңғы кезде айтыл-
май кетті. Жұрттың бәрі кесекті с$з, к$шелі 
әңгіме айтқысы келеді. Бірақ ол айтыстың 
біржақты таптаурын болуына әкеліп соғады. 
Мысалы, бір кездері облыс-облыс болып 
айтысқан уақытта Республика бой-
ынша Замаддин ағамыздың алдына 
түскен ешкім болған жоқ. Ол сол 
$тірік айтып отырып ел-жұрттың 
мұң-мұқтажын жоқтайтын. 
'тірік айтып отырмын деп, 
басқалар айта алмай жүрген ащы 
шындықты айтатын. 

Замаддин ағамыз біздің 
Сыр бойының салт-дәстүріне 
қанық, сипатына сыралғы, со-
сын сахнадағы отыру мәнері, 
домбыра тартуы, мақамы 
да бәрі-бәрі есіңе Сыр 
бойының жыраулық 
$нерінің сарынын са-
лады. Сол тұрғыдан 
келгенде, дәстүр-
д і  ж а ң ғ ы р т у -
шы, сақтаушы 
р е т і н д е  С ы р 
$ңірінің мәде-

Он бір бала тапқаның к$з алдымда,
'йткені мен солардың әкесі едім» дегенде 

зал толы к$рермен орындарынан тік тұрып кет-
кен екен. Мұндай мысалдарды к$птеп келтіруге 
болар еді, әттең  мақа ламыздың ауқымы 
к$термейді, сондықтан айтыс үзінділерін осы 
араға қайырмақтай тұрып, ақын тағдырындағы 
тағы бір жайды тілге тиек ете кеткенді ж$н 
санадық.

Тағы да сол Cырдың бойында бір ерлі-
зайыптының басынан $ткен жағдай екен. 
5-6 баладан кейін әрең тоқтаған бір баласы 
азамат жасына келген уақытында қайтыс 
болып, отағасы қайғыдан қан жұтып орны-
нан тұрмай  жатып қалыпты. Сол  жатыс апта 

емес, ай емес, жылға ұласыпты. 
Бір күні әйелі зарлап: «ау, 

т ұ р с а ң ш ы ,  т і р ш і л і к 
қ ы л а й ы қ  т а »  д е п т і . 
Сонда  күйеуі: «жазған-
ау,  сен екеумізге енді 
не тіршілік керек? Сен 
ауылдың ана басынан 
бастап әр үйге кірсең бір 
айың $теді, мен мына 
басынан кірсем бір 
айым $теді. Келешегіне 
керек қой дейтін балаң 

жоқ, енді бала та-

Бейімбет Майлин қазақ әдебиетінің проза, поэзия, драма-
тургия жанрларына тың жол салып, $з шеберлігін мойындатып, 
$мірдің терең шындығын танытқаны белгілі. Қазақтың ұлттық 
театрының репертуарына «Шаншар молда», «Ауыл мектебі», 
«К$зілдірік», «Неке қияр»,   «Қос қақпан», «Жасырын жиылыс», 
«Келін мен шешей», «Талтаңбайдың тәртібі» атты пьесалары 
енді. Қазақ  драматургиясындағы комедия жанрының негізін 
қалаушы ретінде де аталып жүр. Б.Майлин 1937 жылы 22 қазанда 
НКВД н$керлері тарапынан тұтқынға алынып, $мірден $ткен 
соң, кейін 1957 жылы 16 сәуірде КСРО Жоғарғы Соты оның ісін 
қайта қарап, қылмысы жоқ деп тауып, «ақталды» деген шешім 
қабылдаған.  

Ал Ілияс Жансүгіровтің қаламгерлігі жайында әңгіме 
қозғағанда, қайраткердің қоғамдық-саяси, әлеуметтік 
мәселелерге белсенді атсалысқанын атап кеткен ж$н. Оны 
соңында қалған мол мұрасынан аңғаруымызға болады. 
Ілиястанушы Қажет Андастың айтуынша, Жансүгіровтің 
тұтқындалу себебі мен ақталу барысы әлі күнге дейін толық 
зерттелмей, ашылмай келеді. Атақты «Тар жол, тайғақ кешу» 
романының авторы, ұлт ақыны Сәкен Сейфуллинге тоқталар 
болсақ, ол 1922-25 жылдары Қазақстанның үкіметін басқарғаны 
белгілі. Осы жылдар ішінде бірнеше игі істердің бастамашысы 
болды. 1923 жылы «Қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік» деп 
айбатты мақала жазып, кейін елдің атын Қазақстан  деп $згертуге 
септігін тигізді деп айтуға негіз бар. Бұдан б$лек, қазақ тілінің 
кеңсе, яғни басқарушы тілге айналу керектігі ж$нінде де батыл 
ойын айтты. Қайраткер мұрасын зерттеуде Т.Кәкішұлының 
еңбегі зор. Ол «Сәкен аялаған арулар» еңбегінде:  «Сәкеннің 
ақындығына келгенде түйіп айтар тұжырым – ұлы ақын, 
т$ңкерісшіл, дауылпаз ақын. Қазақтың жаңа жазба әдебиетіне 
негіз қалаған Абайдың жаңашылдық рухы, әсіресе Сәкенге 
жұққан, Сәкенде күшті...» деген тұжырым жасаған.   

Қажет кезде қоғам игілігі үшін тер т$ккен арыстарды 
әрдайым еске алып, санамызда қайта жаңғырту – біздер, яғни 
жастар үшін парыз. Осы орайда Алматы қаласы Қоғамдық даму 
басқармасының тапсырысы бойынша «Мәңгілік Қазақстан» 
қоғамдық қорының ұйымдастырған  «Үш бәйтерек» атты 
әдеби-сазды шығармашылық кештің тағылымы да айрықша. 
Кешке жоғарыда аталған ұлы тұлғалардың ұрпақтары арнайы 
қонақ ретінде шақырылып, оларға құрмет к$рсетілді. Осындай 
игі шаралар елі мен жеріне $лшеусіз қызмет еткен арыстардың 
есімдерін әрі қарай да ұлықтай түсуге негіз болатыны с$зсіз. 

А.БАҒДОЛЛА

Асылы апаның $мірбаянымен жақсы таныспын. Ол 1941 
жылдың 13 тамызында Грузия КСР-нің Ахалкалак ауданына 
қарасты Хавет селосында дүниеге келген. 1944 жылы, яғни үш 
жасар Асылы апайдың отбасы, сол жылдың қараша айында 
қуғын-сүргінге ұшырап, Қазақстанға, сол кездегі Шымкент 
облысы Түлкібас ауданының Жаңаталап ұжымшарына жер 
аударылады. Даласы дарқан, халқы жайсаң қазақ елі Асылы 
апайдың отбасын жатсынбай, бауырына басып, қанатының 
астына алып, қара нанды б$лісіп жейді. А.Осман 1950-57 
жылдары сол жердегі жеті жылдық мектепті бітіреді. Одан соң, 
Түркістан педагогикалық училищесінде білімін жетілдіреді. 
С$йтіп, $зі оқыған Жаңаталап мектебінде мұғалім болып 
қызмет атқарады. 1963-67 жылдары Алматы қаласына келіп, 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық институтының фило-
логия факультетінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалім 
мамандығы бойынша оқу орнын үздік бітіріп шығады. 1969-73 
жылдар Қазақ КСР ҒА Тіл білімі институтының аспирантура-
сын ойдағыдай тамамдайды. 

1993-96 жылдары ҚР Министрлер кабинеті жанындағы 
Тіл комитетінің Ұлт тілдерін дамыту б$лімінің бастығы, 
1996 жылдың шілдесінен Ұлт саясаты ж$ніндегі комитеттің 
мемлекеттік тілді дамыту, терминология және ономастика 
ж$ніндегі Бас басқармасының бастығы болып қызметтер 
атқарады. Осындай қызметін жұрттың бірі білсе, бірі біле 
бермейді. Асылы апай әртүрлі $зекті тақырыптарға арналған 
400-ден аса ғылыми мақалалардың, сонымен қатар «Қазағым 
барда мен бармын», «Тіл тәуелсіздігі – ел болашағы» атты 
кітаптардың авторы. 

Алғаш 1998 жылдан бастап Қазақстан телеарнасында 
«Мемлекеттік тіл – менің тілім» атты хабарды тізгіндейді. Қазіргі 
таңда мерзімді баспас$з беттерінде жүйелі түрде мемлекеттік тіл 
саясатына байланысты жазған мақалалары жарияланып тұрады. 
Асылы лиқызы филология ғылымының кандидаты, про-
фессор және қоғам қайраткері. Мемлекет тарапынан берілген 
«Достық», «Парасат» ордендерінің және марапаттардың иегері. 
Алматы және Оңтүстік Қазақстан облыстарының, Оңтүстік 
Қазақстан облысы Түлкібас ауданының Құрметті азаматы. 

«Үлкенге қарап кіші бой түзер» демекші, Асылы апайымыз-
дай елін-жерін бар жан-тәнімен сүйетін нағыз патриоттар к$п 
болса қазақ тілінің ғұмыры мәңгі боларына сенімім мол. 

Айбол АБАШОВ
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(«Қодар қазған құдықтар» атты мақаланың жалғасы)

Шығыс Қазақстан облысындағы 
Ақтоғай станциясының күнбатысында 
жеті шақырымдай жерде Қопа 
дейтін көнеден келе жатқан шағын 
ауыл бар. Көне дейтінім, оның аты 
сан ғасырларды артқа тастаған 
әйгілі «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
 жырында, ары-бері өткен байырғы 
саяхатшылардың жазбаларында 
жиі кездеседі. Тұрғындары негізінен 
мал шаруашылығымен айналысады. 
Ауылдың теріскей жағынан аядай 
мөлдіреген, балығы мол, қаншама ән-
жырға арқау болған әйгілі Аягөз өзені 
жарып өтеді. 
Сол Аягөздің оң жағалауында, 
қозыкөш жерде қарауытқан 
қалың Шоқтеректі мен алғаш 1976 
жылдың жазында көрдім. Әскерден 
оралып, осы ауылдағы үлкен 
нағашыларымызға амандасуға барған 
бетім еді. Ауылдың қай шетінен 
қарасаң да, Үркердей болып көрінетін, 
жасыл желегі үлпілдеген шоқ ағаштың 
әдемі суретіне көзім түсе берді. Ай-
наласын дөңгелектеп қиып, жазық 
далаға қолмен апарып қондыра 
салған қыздың жүгіндей жинақы. 
Арғы-бергі маңайы ашық.

Ұ Л Ы  Д А Л А  Ж Ә Д І Г Е Р Л Е Р І

– Бұл баяғы Қозы К$рпештің тығы-
латын Шоқтерегі ғой, – деді менің сол 
жаққа жиі қарағыштай бергенімді бай-
қаған Шәріпхан ағам. – «...Мінді дейді 
Қозыекем К$ксеректі, мекен қылған сол 
кезде Шоқтеректі» дегенді естуің бар 
шығар.

– Иә, естуім бар. Мектепте оқыдық 
қой.

Ұзақ жыл отарлы қой, үйірлі жылқы 
баққан, осы $ңірдің ой-шұңқырын жақсы 
білетін нағашымның с$зі табиғат сырына  
қызығушылығымды оятса да, оқуға 
 баратын уақыт таяп қалғандықтан, асығыс 
аттанып кеттім. К$кейімде «Қозы К$рпеш 
– Баян сұлу» жырындағы әйгілі Шоқтерек, 
шынымен, осы емес пе екен?» деген сауал 
бірге кетті.

...Біз білмейтін құпиясы мол Ұлы 
Даланың бір қиырында талай сырды ішке 
бүгіп, алыстан «мен мұндалап» тұрған 
сол Шоқтерекке осы күзде арнайы іздеп 
барудың сәті түсті. рине, әуелі Аяг$з 
$зенінің бойымен жоғары $рлесеңіз, 
осы арадан елу шақырымдай жердегі 
биік қырқада тұрған Қозы мен Баянның 
кесенесіне барып, тәу еттім. Кесененің 
дәл кіре берісінде Мұқағали Мақатаевтың 
бірауыз с$зі бедерленген:

– Жол түсіп, ұрпақ, 
Таңсыққа барсаң тегінде,

Бір соқпай кетпе күмбезге 
сонау к$рінген.

Қазақтың осынау қасқайып 
тұрған т$рінде,

Бабаларыңның махаббаттары к$міл-
ген... – киелі орынға ауыл молдасымен 
бірге барып, құран бағыштадық.

Кезінде осы қастерлі топырақта ізі 
қалған Мұхтар уезовтің естелігі бойын-
ша,  бұл кесенені 1858 жылы Қапал 
бекінісін ұйымдастыруға бара жатқан ақ 
патшаның $кілі Н.Абрамов жолшыбай 
к$ріп, Қозы мен Баянның хикаясын 
«Вестник» журналында орысша бастырған 
екен. Сонда бейіт қасында тастан ойылған 
бірнеше мүсін суреттер болған депті. Оның 
екеуі – Баян мен Қозыға, екеуі – қыз 
әпкелері Ай мен Таңсыққа арналса керек. 
Бастарында әдемі кимешек, қолдарына 
к$зе сауыт ұстап тұрған бойжеткендердің 
ап-анық суреті к$рген жандарды қатты 
таңырқатқан екен. 

«Сарыбайдың інісі Тайлақ би күмбезді 
берік етіп тұрғызып, екі ғашықтың 
суретін тасқа түсірткенде, Баян сұлудың 
$ңін, келбетін әдемілеп келтірген» деп 
В.Радловтың да айтқаны бар.

Аппақ к$рік, маңдайлы, қолаң шашты,
Шашының ұзындығы тізе басты.
Аузы гүлдің шашағындай, тісі меруерт,
Мұндай сұлу жаһанда жаралмас-ты…
Ж ы р д а  о с ы л а й ш а  с у р е т т е л г е н 

Баянның кескін-келбетін тасқа түсіру де 
оңай шаруа болмаған шығар-ау. Ғажайып 
сол мүсіндердің біреуін 1897 жылы Шығыс 
Африкадағы неміс губернаторы майор 
фон-Биссаман алып кетсе, бір жылдан соң, 
1898 жылы орыс зерттеушісі Н.Пантусов 
барып к$ргенде, сынтастар б$лініп 
 жатыпты. Ал 2000 жылы «Қозы К$рпеш 
– Баян сұлу» жырының 1500 жылдығы 
қарсаңында, мемлекеттің қолдауымен 
күмбез қайтадан жаңғыртылған кезде, бұл 
маңда қосалқы ескерткіштердің бірі де 
қалмаған екен. 'кінішті-ақ!

Тарих қойнауындағы ғасырлар жүгін 
арқалаған махаббат мұнарасының маңайы 
мүлгіген тыныштық.  Атшаптырым 
аумақтың тазалығы байқалады. Темір 
шарбақтың есігінен кірген бетте, сол 
жақта қорым т$мпешіктер жатыр. Биіктігі 
12 метрдей болатын қызғылтым мазардың 
еңсесі биік, сұсы басымдау. Табаны т$рт 
бұрышты, жоғары қарай сүйірленіп біткен 

ҚОЗЫ мен БАЯННЫҢ 
«ШОҚТЕРЕГІ»

күмбездің қалың қабырғасы қалақ тастар-
дан қаланған. Қызыл-қоңыр гранит тастар 
таяудағы Арғанаты тауынан әкелінген 
деседі. Ол да мүмкін. Егер, күн ашықта 
анықтап қарасаңыз, Балқаш к$лінің бергі 
солтүстік-шығысындағы Арғанатының 
к$гілдір сұлбасын анық байқауға болады. 

 «Біздің жастау кезімізде кесененің 
оң жақ бүйірінде темір қанжар қадалып 
тұрушы еді. К$ре алмай тұрмын ғой» 
деп қалды бізбен бірге жүрген Жұматай 
 Жексембаев деген ағамыз. Жетпістің 
үст індег і ,  бұл  күнде  Талдықорған 
қаласында тұратын қария осы жердің 
тумасы екен, бертінге дейін бас инженер 
болып қызмет істепті.

– Ол не қанжар еді, ақсақал?
– Аңыз бойынша Қозыны жерле-

ген соң, Баян амалын тауып Қодардың 
к$зін жояды да, $зіне таласқан қалған 
батырларға «Тірі қалғаныңа тиемін» 
деп, күмбезден секіруге шарт қояды. 
Ниет білдірген тоқсанға жуық адамның 
бірі қалмай, мерт болады. Мына жатқан 
т$мпешіктер солардың мүрделері. Ең 
соңында Баян кесенеге кіріп, $зіне қанжар 
салады. Міне, сол қанжар әнебіреу тұста 
сабы шошайып, к$рініп тұратын. 

Жұмекең жобалап к$рсеткен мазардың 

Жырдағы 90 мың жылқысын шұбырт-
қан Қарабайдың мына Аяг$зден Арқаға, 
одан әрі Есіл мен Тобыл $зеніне дейін 
к$шіп барып, ерсілі-қарсылы қайтатын 
жолы да осы Қопаның үстінен $теді.

«Қыздың берген жалауы түсіп қалып, 
«Абыралы», «Жалаулы» қоя сапты...» 
дейтін жолдардағы Абыралы, Жиде-
байға салт атпен т$тесінен тартып 
кетсеңіз, бір күншілік жер. Одан ары 
солтүстік батыстағы Қарқаралы, Есіл, 
Баянауылыңыз алыс емес.

Қопада жолаушыларды баяғы Шәріп-
хан ағаның үлкен ұлы Нұржан күтіп 
алып, бастап жүретін болды. «'зі жоқ 
болса да, к$зі бар» деген осы! Бүгінде 
қырықтың қырқасына шыққан Нұржан 
Есенжолов әкесінің жолын қуып, жеке 
шаруашылығын д$ңгелетіп отырған 
жылқышы екен. Үкіметтің «Сыбаға» 
бағдарламасымен несие алып, бауырла-
рымен бірлесе құрған шаруашылығы біз 
баратын жақта болып шықты. Арқыраған 
«Джип» машинасымен кең даланың т$сін 
қуырып, жүйткіп келеміз. Бір кездегі қара 
жолдың табанын қалың қурай, қураған 
ш$п басып кетіпті. Бытыр-бытыр, сытыр-
сытыр. Лезде-ақ к$зұшында сағымданған 
Шоқтерекке жақындап қалдық.

аңдыған дұшпандарының к$зінен тыс 
оңашада, жастық шақтың қызық дәуренін 
бірге $ткізеді. «Ғашықтар кездесетін кез 
күткенде, сезімдері сескенбес сезіктен 
де...» дейді жыр жолдары.

Махаббат дерті – адамзат жаратыл-
ғаннан бері бірге келе жатқан, ешқашан 
ескірмейтін, ақыл-есіңді алып қоятын, 
жер бетіндегі пенделерді бірде табысты-
рып, бірде атыстыратын алапат күш. 
«Қозы-Баян» хикаясында да жырдың 
нәрін кіргізіп тұрған ғажайып к$рініс 
осы – ғұмыр бойы сыңарын аңсаған 
ғашықтардың ынтызарлыққа толы 
қауышуы. «Жасағаннан бір-ақ нәрсе 
тілеймін, $тпесе түн, атпаса екен таңы 
да...» дейтін (Мағжан) $мірдің қайталанбас 
шырын сәттерін бастан $ткерген екі 
жастың достары (Айбас, Ай, Таңсық) 
сырттай сүйінсе, қастары (Қарабай, Қодар, 
лжаппар) күйінеді. Бұл жалғанның ең 
қызығы сол. Ыстық құшақ, м$лдір сезім. 
Біреуге бұйырады, біреуге бұйырмайды.

Тазша келеді аңсаған Баянына,
Баянжан Қозыдан аяды ма?
Түн алса құмарлығын, күн артады,
Сұм тағдыр әлде нені таяды ма?..
Бірде Шоқтеректің к$леңкесінде 

сағынышпен $біскен Қозы мен Баянды  

Шоқтерек, міне, дәл к$з алдымызда тұр. 
Мәңгілік махаббаттың қастерлі ұясы! Жоқ, 
Шоқтерек үнсіз емес екен. Бізді алуан 
түрлі құстардың сайраған үнімен қарсы 
алды. Адамдардың келгеніне қуанғандай, 
шаттана шықылықтаған құстардың ара-
сында Баянның сүйкімді торғайы ғана 
жоқ еді... Екі ғасырдай бұрын, 1771 жылы 
осы $ңірде болған швед зерттеушісі, ака-
демик Иоганн Фальк «Шоқтерек Қозы 
К$рпеш – Баян сұлу мұнарасынан 8 
шақырымдай солтүстік-батыста тұрған 
еді» деп, к$р сеткен екен. Радловтың 
нұсқасында да Шоқтерек кесене маңында 
және оған Айбас батыр талай мәрте барған 
деп айтылады. Дегенмен, бұл арада сырт-
тан келген зерттеушілер Шоқтеректі $з 
к$зімен к$рмегені, тек елден естігендерін 
ғана  жазып алғаны аңғарылып тұр. 
Себебі  кесене мен Шоқтеректің арасы 48 
шақырым болатынын жоғарыда айттық.

Ал Ресейден 1909 жылы шыққан Ба-
тыс Сібір картасында Қозы-Баян мазары 
мен «Лес Чоктерек» деген жер атауы анық 
к$рсетілген. «Лес» деп жазылуының негізі 
бар, $йткені жергілікті тұрғындар бұл 
$лкені «Жүзағаш» деп атайды. Осы алқапта 
қатарласа ағып, Балқашқа құятын Аяг$з, 
Ай, Таңсық $зендерінің арасы кезінде ну 

ді.  Шоқтеректің түбіндегі к$не құдық та 
сол Қодарға тиесілі екеніне күмәндан-
баймыз. Орны тұр. «Осы жерден су 
инженерлері құдық қазған кезде, орасан 
зор адамның сүйектері шыққан болатын. 
Ортан жілігінің $зі пілдікіндей» дегенді 
Қопа ауылының үлкендері әлі айтып жүр.

Қулығына құрық байламас Қарабай-
дың айтақтауымен Қодар аңдып жүріп, 
осы Шоқтеректің ішінде алаңсыз ұйықтап 
жатқан Қозыны садақпен атып $лтіреді.

Жас құлыным қырылды тамам, Қодар,
Бір су тауып бере к$р маған, Қодар,
Сен ш$лдетпей малымды алып $тсең,
Ақ Баянды беремін саған, Қодар! – 

деген қу байдың уәдесіне сеніп қалған 
ожар батыр жазықсыз жанды құрбан еткен 
әрекетін қылмысқа баламайды. Даңғой 
«күйеу» $зіне тиесілі «қалыңдығына» қол 
салған есіктегі құлды, келімсек «тазша 
баланы» жазаладым деп қана ойлай-
ды. Оның басты себебі – Қарабайдың 
Қодар сынды қарымды жылқышыдан 
айырылып қалмауды ғана ойлап, Баянның 
атастырылғанын жасырып қалғанында 
болып тұр.

Қозының к$зін құртқызған соң, 
Қарабай басқа жаққа ауа к$шіп, Баян 
ілеспей жұртта жалғыз қалады. Сол кезде 
қасына Қодар келіп: «Маған ти» дейді. 
Қыз: «Тиейін, бірақ Қозыны бір к$рсет» 
деп жауап береді. Қодар оны бастап, мына 
Шоқтерекке әкеледі.

Келді ғой Шоқтерекке Баян батыл, 
Болады осы арада заман ақыр. 
Зар жыламай не қылсын сорлы Баян 
Қозыеке арыстандай $ліп жатыр...
Шоқтерекке келген соң, Баян қулыққа 

басып: «Ш$лдедім, су әпер» дейді. 
Теректің қасындағы терең құдықтан су алу 
үшін Қодар Баянның бұрымынан ұстап, 
т$мен түсе бергенде, қыз қойнындағы 
қанжарымен шашын қиып жібереді. 
Жуан бұрымға маталған қалпында Қодар 
шыңырау құдықтың түбіне құлайды.

Жалпы жырдағы Қодар қара күштің 
ғана емес, құлай сүйген ессіз жүректің 
де иесі. «Қалыңдығы» не айтса, соны 
бұлжытпай орындауға бар. Бірақ ақыл, 
сезімі аз, $зінің күлкі боп жүргенін түсінуге 
$ресі жетпейтін аңғалдығы басым. Сол 
к$зсіз сенгіштігінен, $зі қазған апанға 
$зі түседі. «...Мұнша қастық қылғандай 
неттім, Баян. Аңдып жүріп түбіме жеттің, 
Баян!» деген $кінішін $зімен бірге 
ала кетті. Осылайша, Қозының кегін 
қайтарған Баян сұлу: «кеме сіңіп еді сенің 
күшің, құл болдың есігіме менің үшін. 
Шоқ белбеу, алтын айдар мырзам қайда? 
Шұнақ құл, $лтіремін соның үшін!..» 
деп, Қодарды (зұлымдықты) жер бетінен 
жою арқылы $з махаббаты жолындағы 
бітіспес күрестің соңғы нүктесін қояды. 
Ықылым заманнан бізге жеткен аңыздың 
ақыры, міне, осындай. 'мірде болған, 
ертегіге бергісіз ғажайып дастанның соңы 
Шоқтеректің түбінде аяқталады. Одан 
беріде қаншама су ақты? Қаншама дүние 
$згерді? Ұрпақтар ауысты. 'згермеген тек 
Шоқтерек қана! К$к аспанмен таласып, 
биікке $рлеп барады.

Небір уақыт сынына т$теп бер-
ген жап-жасыл Шоқтерек сахарадағы 
ғажайып «махаббат аралы» секілді. лкей 
Марғұланның айтуынша, Алтай тауынан 
табылып, бүгінде Эрмитажда сақтаулы 
тұрған белдіктегі алтын құймада Шоқтерек 
к$рінісі  бейнеленген. Бір бұтағына 
қорамсақ ілінген бәйтеректің саясында 
сәукелелі ару мен еркек отыр, олардың 
алдында ұзынынан сұлап, бір ер адам 
жатыр. Зерттеуші ғалым мұны б.д.д. IV-
III ғасырлардың еншісіне жатқызып, 
Қозы-Баян хикаясымен байланыстыра-
ды. Жатқан адам Қозы, оның маңдайын 
сипап отырған Баян, ат тізгінін ұстаған 
Айбас деп болжайды. зірге қарсы уәж 
айтушылар шыға қойған жоқ. Демек, 
қазақ даласындағы Шоқтерек тарихы 
Эрмитажға дейін жетіп, жаһанды мойын-
датып отыр.

Жалпы қазақ дәстүрінде «бәйтерек», 
«ақ терек», «к$к терек» деген ұғымдар 
адамдар мен к$ктің арасындағы рухани 
байланысты білдіреді. Бұл тіршіліктің 
$сіп-$нуінің символы. Осыған орай, 
мәдениеттанушы Серік Ерғалидың бір 
тосын с$зін оқыдым. «Шоқтерек – мықан 
ағашының, $мір ағашының бір сипатын 
аңғартады. Ертеде жол бойындағы теректі 
айналу, сыйыну әрекетінен шыршаны ай-
налу дәстүрі дүниеге келген. «Жол» с$зінен 
«Иол», «Елка» туындаған» деп жазыпты 
автор. Жаны бар с$з. Иен далада бұтағына 
ақ шүберек байланған киелі ағаштарды аз 
кездестірмейміз. Соның ішінде, тамыры 
тереңге кеткен $сімтал, қандай дауыл 
соқса да сыр бермейтін мықты, саялы 
бәйтерек ерекше бағаланады.

Халқымыз жастарға бата бергенде: 
«Бәйтеректей қаулап $сіңдер, ұрпағың 
$ркенді болсын» немесе «Қозы К$рпештей 
келбетті бол, Баян сұлудай аяулы бол, 
мәуелі бәйтеректей саялы бол» деп, ізгі 
ниетін білдіріп жатады. 

Естуімше, жаңадан шаңырақ к$терген 
жастар Шоқтерекке жиі барып, тәу етіп 
қайтады екен. Бірлі-жарым саяхатшы-
лар да, мектеп оқушылары да соғып 
тұратын к$рінеді. рине, бүгінгі ұрпақ 
үшін рухани жаңғыруды кітаптан ғана 
емес, $мірден де үйренуде қастерлі 
Шоқтеректің орны б$лек екені хақ. 
Сондықтан айнымас асыл махаббат 
иелері – Қозы мен Баянның к$зіндей 
сақталған, шежірелі, қасиетті Шоқтерек 
алдағы уақытта Қазақстанның киелі 
жерлер картасының қатарын толықтыра 
түсетініне еш күмәніміз жоқ.

Қайым-Мұнар ТАБЕЕВ,
журналист-жазушы

ортаңғы тұсы аттылы адамның бойы 
жетпейтіндей биікте еді. Бейсауат жандар-
дың алып кетуі мүмкін емес. Ендеше, 
қисыны бар орынды с$здің жұмбағын 
құрылыс жүргізгендер білмесе, енді кімнен 
сұрайсың? Бармақ тістегенмен, қайран 
жоқ. Қолда бар дүниенің бағасын, қадір-
қасиетін білмегендіктен, алып сахарадағы 
талай-талай асыл жәдігерлеріміз осылай 
із-түссіз жоғалды емес пе?! Соның бірі – 
әлгі тас мүсіндер. 

К$ңілге медеу тұтарлығы – ару қыз-
дарға қойылған тас ескерткіштер жоғал-
ғанымен, $здерінің т$л есімдері ел есінде 
мәңгі сақталған. Ай, Таңсық ауылдары 
мен Ай, Таңсық $зендерінің атауы ақ 
патшаның да, кешегі кеңестік жүйенің де 
сұрқия саясатынан аман қалыпты (С$з 
ретіне қарай айта кетейін, Қозыдай айдар-
лы ұлды дүниеге әкелген Мамабике мен 
айкелбетті ару Баянның шешесі Қараг$з 
сынды алтынқұрсақ аналарды әспеттейтін 
айшықты белгі қоюдың да уақыты жеткен 
сияқты. Аяг$з қаласының орталығында 
болса, тіпті жақсы!).

Кесене басындағы қысқа әңгіме 
кезінде молдекең осыдан бірқыдыру жер-
де Қодардың құдығы мен белгі тасы бар 
екенін еске алды. Айбас пен Айғыздың 
 ке сенелері де алыс емес екен. Осы сәт, 
менің есіме жырдағы Қодар батырдың 
Таң сық к$лін жасайтын жанкешті тірлігі 
түсті.

 «кемнің малының есебін ал. Сусыз 
жерден к$п терең құдық қаз. Таңсық 
күмбезінің қасына Аяг$здің суын келтіріп, 

үлкен к$л жаса. Сонда мен сендікпін» 
деуші еді ғой Баян. Қодар серт беріп, 
 жанын сала осы үш шартты да орындайды 
(Не деген ерлік? Қазіргі жігіттер осындай 
сертте тұрудың не екенін білер ме екен?).

– Сол Таңсық к$лін к$рсете аласыз 
ба?, – дедім қызығушылығым артып.

– Бұл жақта бірнеше шағын к$лдер 
бар, ал оның қайсысы Қодар жасаған к$л 
екенін білмедім. Келер жолы асықпай 
кел, інім. Білетін ақсақалдар болса, тауып 
қояйын. Қодардың ең соңғы құдығы мен 
белгі тасын к$рсетейін. Қызылқиядан 
он шақырымдай болар-ау, – деді ауыл 
ақсақалы. 

Біз уәделесіп, түс ауа $зіміз арнайы 
к$здеп шыққан Қопа $лкесіне аттандық. 
Қазақта Қопа, Қопалы дейтін жерлер аз 
емес. Бірақ біздің халық үшін бұл Қопаның 
орны мен мәні ерекше. Бұл Қопа – $з 
махаббаты жолында нетүрлі азап пен мех-
натты бастан кешірген Қозы К$рпештің 
фәнидегі ең соңғы пана тапқан жері.

«Сенен басқа хор қызы болса да к$ңіл 
салмаспын. Шашы күміс, басы алтын, 
болса-дағы алмаспын» деп, Қозының 
Баянға ынтықтығын жеткізе алмай, маза-
сыз күндер мен түндерде к$к терекпен сыр 
б$лісетін қастерлі мекені.

– Қазір мына Аяг$з $зенінен $тсек 
болды,  ар жағы тиіп тұр, – дегенге маңайды 
шола қарасам, баяғы шалқыған $зен 
к$рінбейді. Оны айтасыз, арнасы кеуіп, 
табанындағы құмы бұрқырап  жатыр. 'з 
к$зіме $зім сенбедім! Осыдан үш жыл 
бұрын келгенімде, немереммен бірге 
балық аулаған айдынның сусап қалғанына 
к$ңіл шіркін сенер емес!

(«Сұмырай келсе, су құриды» дегенді 
халқымыз бекер айтпаған ғой. Жүрек 
ауыртар ауыр к$ріністен кейін арнайы 
зерттеу жүргізіп, табиғат апатына себепкер 
болып отырған «сұмырай» алпауыттарды 
анықтадым. Кен $ндіруші «Қазақмыс» 
компаниясына қарасты сырттан келген 
кәсіпорындардың шектен тыс ашк$здігі 
туралы мақалам «Аяг$з қайда, су қайда?» 
деген тақырыппен республикалық аға 
 газетте жарияланды).

Тақырыптан сәл ауытқығаныма 
түсіністікпен қараңыздар, қадірлі оқыр-
ман! С$з туған жердің тағдырына қатысты 
болып отыр, ұзындығы 450 шақырымдық 
алып дарияның қылүстіндегі жай-күйін 
қайталап айтпасқа амалым жоқ. Бүгінде 
Аяг$зден су ішіп, күн к$ріп отырған 
мыңдаған ағайындардың $тініші мен 
$кініші бұл! Кешегі қос аққудай Қозы мен 
Баянның мейірін қандырған, ат үстінде 
ауыздықпен су ішкен ата-бабаларымыздың 
жан-тәнімен қорғап қалған Аяг$зі еді ғой, 
бұл! Ендеше, солардан қалған айдынды 
$зенді, ен байлықты жат қолды $згенің 
құртып жатқанын олардың рухы кешірер 
ме екен? й, қайдам...

Қайран, Аяг$з!
Жиделі-Байсын жерінен қалыңдығын 

іздеп шыққан Қозының $мірінің соңғы 
күндері осы Аяг$з жағасында $теді. 
З ауыт, фабрика жоқ о заманда құт-
береке мол дарыған $лкеде мыңғыртып 
мал ұстаған бай-бағландар аз болмаса 
 керек. Сондай шіріген байлардың бірі 
– есепсіз т$рт түліктің иесі Қарабай еді. 
Сүйіктісіне жақындаудың жалғыз жолы 
сол болғандықтан, Қозы амалсыз соның 
қойын бағып, үш жылдай шыдап жүреді. 
Бір жолы Баянның отауына жақындап, 
сазды күй тартады, мұңды ән салады. 
Бесікте атастырылған ғашықтар хикаясын 
жеткізіп, қайырмасында «Жақында досы 
келеді, қабылдар ма екен қалыңдық?» деп, 
Қозы бәйіт жолдарын қайталап отырады. 
Сондай бір сәтте сыртқа к$з салған Баян 
әнші жігіттің алтын айдарын к$ріп қалып, 
$зін іздеп келген сүйген жары екенін 
сезеді.

Содан бастап, жаратылысы ерек 
«тазша  бала» Қозы мен тордағы тотықұстай 
сұлу Баян танысып, табысып, бірде ақ 
отауда, бірде Шоқтеректің саясында 
кездесіп жүреді. Жүрек пен жүрек, тілек 
пен тілек қосылады. Аз ғана күн бол-
са да, бір-біріне ынтық екі жас іздерін 

аңдып жүрген жеңгесі к$ріп қалып, болған 
жайтты Қараг$зге жеткізеді. Енесі болса:  
«Жатса жата берсін, $з жары» деп, келінін 
тиып тастайды. Бұл енді, тағдыр сыны-
на ұшыраған шарасыз жастарға іштей 
тілеулес, бірақ к$мектесуге еш дәрмені 
жоқ ананың ақ пейілі еді. Шындығына 
келсек, «Қызға қырық үйден тыйым»  
 деген қағиданы ұстанған шығыс тәрбиесі 
күйеу жігітті қайын жұртында ешқашан 
еркінсітіп қойған емес. сіресе, анасының 
к$зінше. Бұл арада, Қараг$з шешей 
«бесікте атастыру» сияқты байырғы қазақ 
қоғамында ғана кездесетін некелесу 
дәстүрін мойындағаны аңғарылады (Иә, 
қазақ қоғамында ғана!). Сол себептен, 
Қозы мен Баянның табысуын тілеулестері 
ақ-адал батаның нышаны деп қабылдайды.

«Екі қабат болдым, – деді Баян, 
Ат жаратып, дайындал, тез алып қаш».
[Қозы]: Қашып, ол неден қысылғаным?
Ерге ердің сыбағасын ұсынғаным.
Елді жинап, аламын салтанатпен,
Аллаға ақ, халыққа аян, ісім, мәлім.
[Баян]: 
Оныңа менің әкем к$нбес, Қозы
Ж$н с$зге зорын таппай к$нбес, 

Қозы...
Шынында да, бар ойлағаны мал 

мен байлық болғандықтан, Баянның 
әкесі Қарабай ежелден қалыптасқан 
ата дәстүрін тәрк етіп, $зі берген серт-
тен тайқып, жастарға үлкен қиянат 
жасайды.  Сол  себептен,  халықтың 
кешірілмес  қарғысына ұшырайды. 
«Малым – жанымның садағасы...» деп 
білетін Алаш ұрпағы, дүние мен ақшаға 
арын айырбастайтындарға «Қарабай 
екенсің» деп жатады. Ол рас. Мыңғырған 
жылқысы болса да, тапқанын $зінен 
аяп, «үстіне іліп алар шекпен» кимеген 
Қарабай қайырымсыз, мейірімсіз әке 
екенін дүниеқоңыздығымен аңғартады. 
Жақынына жаны ашымас қарау жанның 
қаһарынан қорыққан жастар амалсыз 
Шоқтеректі паналайды.

Жырда Қозының Шоқтерекке кел-
ген хабарын к$бінесе қыздың ұшқыр 
торғайы жеткізіп отырады. «Шоқ, шоқ!» 
деп, шаттана шықылықтаған торғайдың 
үнін бірінші болып естіген қыз жеңгесі 
бірде «сүйіншілеп», Баянның к$к етігін 
қалап алады. Енді бір жолы, қырғидан 
қашқан әлгі торғай Баянның мақпал 
 шапанын киген жеңгесін шатастырып, 
оның қолтығына тығылғанда, Қодардан 
сыйлық алып қойған жеңгесі торғайдың 
т$бе жүнін жұлып $лтіреді. 

Осы секілді қызғылықты оқиғалардың 
– адалдық пен зұлымдықтың, жақсылық 
пен жамандықтың, сүйіспеншілік пен 
қара ниеттіліктің үнсіз куәсі болған 

тоғай болғаны байқалады. Бүгінде суы 
тартылып, $ңі қашқан сар даладағы әр-
әр жерден бой к$рсеткен, к$терем аттың 
қабырғасындай бәкене ағаштар соның 
дәлелі. Одан басқа тобылғы, қараған, 
қурай, к$кпек, шеңгел дегендеріңіз аяқ 
астында бірімен-бірі шарпысып жатыр. 
Жыр желісінде қоралы қойын қасқырға, 
түйесін Алак$лге, жылқысын Жидебайға, 
шешесін Құдайға тапсырып, Аяг$зге бет 
алған Қозы К$рпешті «Оюлыда он б$рі 
бар, Қиюлыда қырық б$рі бар» деп, Мама-
бике ана тоқтатпақ болушы еді ғой. Оған 
к$не қоятын Қозы бар ма?

«Оюлының он б$рісінен айқай салып 
$темін, Қиюлының қырық б$рісінен қиқу 
салып $темін, – дейді қасқая қарап.

– Ну шеңгелден қалай $тесің?
– 'рт қоямын...».
Адымыңды аштырмайтын мынау 

бытысқан қалың шеңгел соның жұрнағы. 
Тамыры мықты, ш$лге шыдамды, тасты 
да жарып шыға беретін $сімдік. Ал тоғайға 
келсек...

– Бұл жердегі тоғайдың ағаштарын 
$тпелі кезең дейтін 90-жылдары жұрт 
жапатармағай қиып, отын-суға тасып 
әкеткен. Бір ақиқаты, қандай қиыншылық 
заман болса да, киесінен қорқа ма, халық 
алақандай Шоқтерекке тиіспеген, – дейді 
Нұржан бауырымыз. Онысы рас секілді. 
Аумағы бес-алты кигіз үйдің орнындай 
болатын қалың Шоқтеректің ішіне ит 
мұрыны батпайды. Қураған, сынған ағаш 
бұтақтары сол күйі жатыр. Теректі ай-
налдыра қоршап, ені сегіз-тоғыз метрлік, 
тереңдігі бір метрдей ор қазылған. Оның 
не үшін қазылғанын бүгінгі адамдар біле 
бермейтін сияқты.

– Білетініміз, к$ктемде мына орға 
қардың суы шүпілдеп толып қалады, орта-
сына қарай $те алмаймыз, – дейді Нұржан. 
– Ал анау тұрған екі цемент астау сәбет 
$кіметінен қалған моторлы құдықтың 
қаңқасы. Соның орнында аталарымыз 
Қодардың қазған құдығы болған деп ай-
тып отыратын. Рас-$тірігін кім білсін?

Шоқтерек пен Қодардың құдығы! Иә, 
жырда бар ондай құдық. Осыдан  біраз 
уақыт бұрын Қодар қазған құдықтар 
жайындағы зерттеуіміз «Ана тілі» газетінде 
жарияланған болатын. Сонда  осы $лкеде 
Қодардың, кем дегенде,  40 құдығы ба-
рын айтқанбыз. Аяг$з $ңірінде отыз 
жыл жылқы баққан Сәкен Шонаев 
аға: «Қодардың екі құдығы Шыңырау 
дейтін жердегі Сасықбастауда, үшіншісі 
Телібай б$ктерінде, т$ртіншісі Майбүйрек 
аңғарында,  бесіншісі   солардан елу 
шақырым солтүстік батыста жатқан 
Қошқар к$лінің аяғындағы Табылдыда»  
деп, бірнешеуін саусақпен санап берген-
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ANA TILI

Адамдар күн сайын, минут сайын, 
тіпті секунд сайын сыртқы ортаның 
 зиянды әсеріне душар болады. 

Жүзден асқан әртүрлі вирустар, 
саңы рауқұлақтар және басқа да 
микроор ганизмдер біздің ішімізде 
және сыртымызда $мір сүреді. Кей-
біреулерінің бізге зияны болмауы 
мүмкін, $йткені оларды иммундық 
жүйеміз жойып отырады. Алайда олар 
түрлі аурулардың – асқазан-ішек 

бұзылыстарының, тыныс алу жүйесі сырқаттарының және 
т.б. пайда болуына ықпал етуі мүмкін. 

Жеміс-жидек пен к$к$ністі жуу, азық-түлікті пісіру 
арқылы патогенді қоздырғыштардың ас қорыту жолы 
арқылы организмге түсуіне тосқауыл қоя аламыз. 

Ал жеке тазалықтың қарапайым ережелерін сақтау 
арқылы теріден шырышты қабатқа түрлі жұқпалардың 
түсуіне тосқауыл қоя аламыз.

Тазалық – денсаулық кепілі 
Адам құпиясы

Қол басындай ағашта
Сансыз адам байлаулы, 
Санасаң саны бар, 
Аяғында жаны бар.

(Жүгері)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

<зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Шешей отты к$сеумен к$седі 
К$сеумен кесек-кесек тезек т$седі. 

Дәрілерді ретсіз тұтыну түбі жақсы-
лық қа апармайды. Оның үстіне кез кел-
ген дәрі химиялық құрамнан тұрады. 

Құрамындағы заттардың қайсысы 
ағзаға қалай әсер ететінін басқа саланың 
адамы дәрігердей қайдан білсін. 

Қарапайым аспиринді ішкенде 
гидрокортизон, лоринден, предни-
золон, флуцинар, фторокорт майла-
рын, бутадион, кофеин таблеткаларын 
бірге қолдануға болмайды. 'йткені 
аспириннің улы қасиеті күшейеді. Кейде дәрілерді кейбір 
сусын, тамақ түрлерімен қосып ішуге де болмайды. Тағы да 
сол аспирин дәрісін қабылдағанда балық жеуге болмайды, 
қан кетуі мүмкін. Тетрациклин ішкенде сүт тағамдарын 
пайдаланбаған дұрыс.

Қатерлі ісік – адамзат баласына ауыр қасірет әкеліп отыр-
ған к+п кездесетін қатерлі дерт. Алайда медицинаның бүгінгі 
қауқарының арқасында «ем қонбайтын ауру» болудан қалды. 

Алдын ала байқалған жағдайда үштен бірін емдеп жазуға 
мүмкіндік бар. Ал кейбір науқастардың ауру халін жеңілдетіп, 
ұзағырақ $мір сүруіне мүмкіндік жасауға болады. 

Негізгі салауатты $мір салтын ұстанып, дұрыс тамақтанса 
омырау обыры, тоқішек ісігі, $ңеш қатерлі ісігі және асқазан 
қатерлі ісіктерінің алдын алуға болады. Ал шылым шек-
песе, темекі шегушілерден аулақ болса, $кпе қатерлі ісігі, 
ауызқуысы қатерлі ісігі, к$мей қатерлі ісігі, қуық-бүйрек 
қатерлі ісігі, ақ қан ауруы, бауыр, асқазан қатерлі ісіктерінен 
сақтануға мүмкіндік бар. Адамдар психикалық абыржуды 
азайтып, рухани қысымнан құтылып, к$ңіл күйді тұрақты 
ұстап, пайдалы дене әрекеттерімен шұғылданса кішігірім 
 аурулар түгілі, аты жаман дерттерден де қорғануға болады. 

Бұл дертті ерте байқау, диагнозын дұрыс қою, ем қабыл-
даудың ерте болуы – дертті $німді емдеудің шешуші жолы. 

Галактикадағы Үлкен Жарылыстан кейін 
пайда болған <лемнің алғашқы  ме зетінде 
материя мен антиматерия бірдей м+лшерде 
к+рінген. 

Бейне заттың айнадағы к$рінісіндей 
деп суреттеуге лайықты. Физика заң-
дылығы бойынша, дәл осы жағдайда олар 
бір-бірімен реакцияға түсіп, тек энергия 
ғана қалушы еді. Олай болмай шықты. 
Неліктен осы симметрия бұзылды? 
 Материя галактиканы, Күн жүйесін, соның 
ішінде Жер шарын, бізді түзді? ATLAS  жобасы материя мен 
антиматерия арасындағы симметрия – сәйкестіктің бұзылуына 
не себеп болғанын анықтауды жолға қойған. Осы мақсатта 
ұзындығы – 46  метр, биіктігі – 25 метр ATLAS  детекторы да 
жұмысқа кіріскен. Құрылғы т$рт б$ліктен тұрады: ішкі детектор 
әрбір зарядталған б$лшектің екпінін $лшейді. Калориметрлер 
б$лшектердің тасымалдау барысында пайда болатын қуатын 
нақтылайды. Одан б$лек, спектометр бар. Ол физикалық шама – 
мюндарды анықтап, қозғалу екпінін белгілейді. Және магниттік 
жүйе – детекторды айнала қоршаған зарядты б$лшектердің 
ұшу бағытын, екпін жылдамдығын түзеді. Осы мақсаттар 
тиянақталған жағдайда біздің материя мен энергияға қатысты 
қалыпты пікірлеріміз $згеруі әбден мүмкін екен.  

Біз де балалық шағымыздан жады-
мызда сақталған болжамды келтірмекпіз: 
«Мұхаммед (с.ғ.с.) пайғамбарымыз Құдайға 
құлшылық етіп, ислам дінін тарату жолындағы 
жаугершілік ұзақ жорықта сарбаздары, 
жалпы  елі ашаршылыққа ұшырайды. Жұттан 
мұсылмандарды аман сақтап қалу үшін үш 
тал ақ шағылдың түйіршігін адамдарға ас 
бол деп шашқан-ды. Алланың әмірімен құм 
түйіршіктері гүлдеп шығып, $нім беріп, 
ел құмнан жаратылған тағамды құмаршық 
атаған» дегенді естігенбіз.

Ш ы н д ы ғ ы н  д ә л е л д е у г е  ш а м а м ы з 
келмес. Анық білеріміз қоректік күші 
жоғары, ақ уызы мол, майлы $сімдік. 
Кез келген жерде болмайды, $сулеріне 
қолайлы қалың ұйық үлкен к$лемдегі ақ 
шағылдықтарда, қар және жаңбыр сула-
ры қақтанып жинақталған ылғалды жерге 
шығады. Бір тамырдан к$птеген тарамыс-
танып шашыраған уақ сабақтары ұйысып 
шеңберленеді. Жапырақтары ұзыншалау, 
екіұшы сүйірленген, ені жіңішке үш сан-
тиметрден аспайды. Сидаң түрі шоқтанып, 
биіктігі кейде бір метрге, кейде одан да асса, 
жатағаны жайыла аумақтанады. Биіктігі 50 
см-дің айналасында болады. Ірілі-уақты 
сабақтары және дән шығатын к$зінің бәрі 
$ткір уақ тікенді. Адам жалаң қолмен ұстай 
алмайды. Маусымның орталарында тебіндеп 
к$ктейді, тамыз айында бас салады. Сол 
кезде ауа райы жаңбырлы болып, жердің 
ылғалдылығының әсерінен тұқымы толысып 
жетіледі. Қуаң жылдары корек жетпей, дәні 
пыштанып қалады. Қыркүйектің ортала-
рында пісіп жетіледі. Шабуды алғашқы шық 
түскен күннен бастайды. Ертелетіп бастаған 

Дәрілік заттардың жанама әсері

Қатерлі ісіктің алғашқы белгілері

Үлкен Жарылыстан соң...
Ғарыш 

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Сіз білесіз бе? 

Білгенге – маржан 

Анамның көңілі

жұмыстарын ш$п кебе, яғни сәске түстерде 
тоқтатады . 

Құмаршықты дайындау оңай емес: 
бірінші шабу; шабылған ш$пті бір айыр 
к$леміндей етіп жинап, аяқпен баспалап, 
к$к баспа  жасайды; екі-үш күннен кейін 
құмаршық сабағы кеуіп қатайғанда бірнеше 
баспаны тіктеп, бір-біріне сүйеп, араларынан 
жел $тетіндей етіп д$ңгелектеп жинайды; 
3-4 күн жиналған ш$п қурағанда жаймаға 
салып, ұзындығы 2-2,5 метрдей жас тал 
сойылмен әбден ұсақтайды. Бұл әдістер 
ш$п сабақтарынан қайталанады; кебек ара-
лас тұқымды алады. Қалған сабанын б$лек 
жинайды, оны «топан» деп атайды. Тікенді 
сабақтардың қауызынан шықпаған дәнді 
қажетінде еселеп соғады; Кебегімен алынған 
дәнді күн к$зіне жайып, әбден кептіреді; 
Жұмыстың келесі сатысы суырып, ақтау. 
Желдің самалдап соғып тұрған кезінде кең 
жайманың үстіне жайпақ ыдыспен кебек 
аралас дәнді жай саумалдап т$сенішке т$гіп 
тұрады. Желдің әсерінен салмақты тұқым 
тіке түседі, кебектері ұшып, кейіндеу қалады. 
Ақталып алынған дән-құмаршық Кебекпен 
аралас ұшқан тұқымды алу үшн кері суыруға 
салады. Бұл 3-4 рет қайталануы мүмкін.  

Осындай жұмыс сатысынан $тіп алынған 
құмаршықты азыққа пайдалану барысында 
атқарылар жұмыстар баршылық. 

Диірменге тартып ұн алынады, нан 
пісіріледі; келіге түйіп, жармасынан к$же 
дайындайды, онысы сүттен жасалғандай ақ 
болады; құмаршықты суға б$ктіріп, елекпен 
сүзіп алып, қуырылғанын диірменге тартып 
талқан жасайды. Одан дайындалған тағамның 
барлық түрінің де қоректігі жоғары.

Ерекше қасиеттері. Құмаршықтың азық 
ретінде қоректік қасиеті $те жоғары. Одан 
дайындалған нанның екі тілімін  жегенде 
тоқтықты сезесің. Ашаршылық, ет не сүттің 
тапшы кезінде құмаршықтың жармасынан 
дайындалған сорпа ақ және бетінде май 
түйіршіктері қалқып жүреді. Адамға жұғымды, 
күш-қуат береді. Талқаны $те дәмді. Адам 
ағзасында қорытылып, нәтижесінде глюкоза 
мен фруктозаға б$лініп, адам $мірінің қалыпты 
болуын қамтамасыз ететін энергетикалық 
құрамдар түзеледі. Құмаршықтың құрамында 
аз м$лшерде  кумарин бар. Оның қандағы май 
түйіршіктерін ерітіп, тромба болудан сақтап, 
қанды сұйылтатын қасиеті белгілі. Гипер-
тониямен ауыратындар не оған бейімдер, 
холистерині мол адамдар, залалы жоқ табиғи 
дәрумен етіп, емдікке қолданса оң нәтижеге 
жетеді. Оған тек құмаршықпен қоректеніп алу 
қажет.  Құмаршықтың қоректікпен қатар емдік 
қасиетін жақсы білетін исатайлық қаламгер 
Мұрат Бектенұлы былай дейді: «Адамның 
күйген денесіне қуырылған құмаршықты тар-
тып, ұнтақтап, майда қылып сепсе жараның 
іріңдеп, тереңдеп ішке түсуінен сақтайды». 

Бір қасиеті, $сіп тұрғанда басқа ш$птер-
ді қырқып-сорып зияндайтын құрт та, құрт 
к$белек те құмаршыққа түспейді. Айнала-
сындағы құрт жеген $сімдіктер с$лінен 
суалып, күңгірттене қарайып, жапырағынан 
айырылғанда ол жап-жасыл күйінде тұрады.

р заман $зінің тыныс-тіршілігі, $мір-
салтымен келеді. Бүгінгі адамдар құмаршыққа 
тірелген аштық жоқ, қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалап тамаққа еш кенделік жоқ 
кезде ескінің қалдығындай құмаршықты 
к$теріп әңгіме етудің қандай қажеттілігі 

Бәрібір... бәрібір. кенің орны б$лек  десек 
те, қыз бала боп жаратылғаннан кейін бе, 
жүрегіміз анаға қарай елжірей соғып тұрады. 
Себебі ананың махаббаты ғаламда жоқ қол 
жетпес қазына. ттең, біз оны кейін түсінеміз 
ғой. Алланың қалауымен ертең алып шаһар 
Алматыға оқу, білім деп аттанатын күнім. 
Биыл мамандығымның екінші курсына қадам 
бастым. Енді бұрынғыдай $зіңді қол с$мкеңмен 
бірге жатақхана табалдырығына дейін жетектеп 
әкелетін анаңның еркелетуі артта қалған. Осы 
жолы керек-жарағыңды қолыңа ұстатып: «Ал, 
жақсы. Бос жүрмей, сабағыңды оқы» деуінің 
астарында: «Қызым, қызым, жалғызым» деген 
жүрегіңді елжіретпей қоймайтын жылы с$здер тұрады. Менің 
анам сол жылы с$здерді жиі айта бермейтін, қатқыл мінезді, 
к$п дүниені ішінде сақтайтын адамдар қатарынан болуы керек 
еді, бірақ ондай емес. 

Білесіз бе, бүгін оның к$ңіл күйі жоқ. Жасар әрекеті мен 
с$йлер с$зінен мән қашқан. Күн ұясына кірер уақыт болды-
ау дегенде маған келіп: «Сен кетсең үйде түк қызық емес. 
Жұмыстан үйге жетуге асық болмаймын. 'зіңді кетпей тұрып 
сағына бастағандаймын ба, қалай?..» демесі бар ма?! Жүрек 
қойнауындағы жанартаудың атқылауына себеп болатын осын-
дай с$здерге ұзақ ойланып қалғаным болмаса, аса аяушылық 
таныта алмадым. Себебі мінезімнің қаттылығынан к$п нәрсеге 
жібіп, махаббат, сезім деген түсініктерді ұғына бермейтінім 
бар. Кейін, кейін... Күн ұясына қонып, ай нұрын т$ккен 
уақытта сыртқа шықтым. Жалғыз отырып, ертеңгі күніме 
ойша жоспар құра бастадым. Кенет, т$бемнен жай түскендей 
селк ете қалдым. Анамның бүгінгі с$здері миымды торлап 
алды. Асықпай ойландым. лі баламыз ғой. Алды-артымызды 
аңғармай, айтылған с$зге тоқталмай жүре береміз. С$з астарын 

Алматы қаласындағы №13 мектеп-гимназиясында 
«Рухани жаңғыру» күні +ткізілді. Аталған шара «Аза-
мат тық бастамаларды қолдау орталығының» жобасы 
аясында ұйымдастырылды. 

«Ұлы дала тарихы – ұрпаққа аманат!» атты кезде-
сумен ашылған шаралар кешені «Талантты таныту» 
кешіне ұласты. Кешке ақын, Моңғолия қазақ ақындары 
арасында $ткен «Алтын жебе» жыр мүшәйрасының бас 
жүлдегері Гүл Зарқұмар қатысып, тыңдармандарды $лең-
жырмен сусындатты. Оқушылардың «Рухани жаңғыру» 
тақырыбына арналған «Ұлы дала $нері» атты к$рмесі де 
жоғары дең гейде болды. Болат Бопай, Ауған соғысының 
ардагері Еркін Қуанбай, этнографтар – Болат Бо-
пай, Байахмет Жұмабай, журналист Жаңыл петова, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
аға оқытушысы Рахила Наралиева, ақын Ләззат 
Игісіннің «Қазақтану» тақырыбындағы дәрістеріне 
жалғасып, оқушылардың «Мен рухани жаңғыруды қалай 
түсінемін?» атты шы ғарма жазу байқауында шәкірттер $з 
к$зқарастары мен ой-пайымдарын жеткізді. 

«Буккроссинг» жобасы да балалардың қызығушы-
лығын тудырды. Мектеп ұжымы мұндай шараны міндетті 
түрде жалғастырып, дәстүрге айналдыратындарын айтса, 
қоғам қайраткері Еркін Қуанбай $ткізген «Букдатинг» 
деп аталатын бағдарлама балалардың «К$шпенділер» 
трилогиясын оқуға деген құштарлығын арттырды. 
Соңында викториналық ойындар ұйымдастырылды. 
Алғырлығымен, зеректігімен, к$зге түскен балаларға 
«Алғыс хаттар» мен арнайы сыйлықтар табыс етілді. 

Нұрлан ҚҰМАР

бар деп кері тартып білгішсінуі – мәселенің 
мәнін түсінбей жеңіл қараған күнделікті 
баршылықтан к$кірекке бу біткендердің ғана 
ойы.  ріден байыппен ойлап, барды бағалай 
білетін қауым $згеше түсінетіні с$зсіз. 

Біріншіден, қандай дертке де дәріні 
ш$птен жасайды. Құм қазағы оны біліп, 
қажетіне пайдаланған. Дамыған ғылым да 
біздің тұжырымның шындығын дәлелдеді. 
Соңғы кезге дейін дауа табылмаған қауіпті 
оба дертіне жусанның емдік қасиетін тапқан 
ғалымдардың еңбегі жарық к$рді. Сол сияқты 
адыраспан, жуа, жантақ, мия, басқа да 
ш$птердің қатары мол. Құмаршықтың сыртқы 
жараға емдік қасиеті анық дәлелденген. Егер 
де оны дайындап, сұйық күйінде пайдаланса, 
асқазан-ішек ауруларына дәрулігіне, алдын 
ала сақтандыратынына күмән келтірмейміз. 

Құмаршықтың емдік-дәрумендік қасиетін 
зерттеу біздің ғалымдардың еншісіндегі 
тақырып. Ел үлкен үмітпен қарайды. Себебі 
қандай да жақсылық жағдайды, бірегей 
$німдерді шетелдік пысықайлар патент-
теп иеленуде. Біздердің ғылым қарыштап 
 дамып келеді. Оқымыстыларымыздың білімі 
ешкімнен кем емес. Осыны тиімді пайда-
ланып, шетелдік әріптестеріне $здерінің 
еншілеріндегі  жетістіктерді  иемденіп 
кетулеріне жол бермеу керек.

Құмаршықтан тек азықтық к$же ғана 
емес, $ңдеу арқылы түрлі сусындар әзірлеу 
технологиясын игеріп, $німдерінің пайда-
лылығын дәлелдеуде ғылыми-зерттеу инсти-
туты кенже қалмас деген үмітіміз бар. 

:мірзақ ҚАЖЫМҒАЛИЕВ,
жазушы

ұғынбау, жете түсінбеу балалығымыздың салда-
рынан шығар, сірә?!

С$йтсем, біз алысқа кетсек анамыздың 
жарты жүрегін $зімізбен бірге ала кетеді екенбіз 
де, алаңдау мен уайымға салып қояды екенбіз. 
Осыны ойладым да, үнсіз қалдым. Жүрегім сыз-
дап қоя берді. Анамның сол айтқан бір-екі ауыз 
с$зінен бір томдық кітап түйінін түсінгендей 
болып, есімді лезде жиып алдым. К$з жасымды 
ешкімге білдіртпей сығып алдым. Сол уақытта 
іңгәлап тұрып, құшағына неге кіріп кетпедім 
деген сұрақ $зегімді $ртей түсті. Қанша жерден 
қыңыр болсам да ол менің аяулы анам, ол менің 
періштем. Жылы с$зіне еріп сала беруім керек 

еді. «Сен кеткен соң қызық жоқ» деді, ойлаңызшы... Яғни 
оның бар қызығы да, қуанышы да мен екенмін ғой. Менің 
әр басқан қадамыма риясыз шаттанып, алыстан ақ тілеуін 
жаудыртатын ғазиз анамның шексіз махаббатының иесі мына 
мен, $зіммін. Олай болса, алысқа кеткенімді қаламайтын, кет-
сем артымнан құстай ұшып жетуге дайын тұратын маған $мір 
сыйлаушы анамның жүрегі ауырғанда $зімнің егіліп  жылауым 
былай тұрсын, ыстық құшағыма қысып, бар перзенттік 
сүйіспеншілігімді білдірсем де артық етпес. Осы бір сәтке ой 
к$зімен зер салсам, бұл ғаламда менен асқан бақытты адам, 
$міріне разы болатын менен басқа қыз баласы жоқтай. Мен дәл 
осы пікірді жол жүрмей тұрып түсінгенім үшін $з-$зіме іштей 
шексіз риза болдым. Себебі анамның жанында $ткізетін бұл бір 
ғана түннің $зім үшін үлкен мәнге ие екенін ұғындым. Тыста 
отырып, к$п нәрсені ой елегінен $ткізгеннен кейін, үйге кіріп 
анамның мойнына асылдым. Езуім жиылмай, еркелей бергім 
келді. Иә, мен анамның қызымын. лемде жоқ ананың... 

Диана ІЗБАСАР

ҚАСИЕТТІ ҚҰМАРШЫҚ

Ұлт жанашы-
ры,  Атырау облысының 
әкімі Нұрлан Асқарұлы 

Ноғаевтың зұлмат жылдары құм 
қазағын ашаршылықтан сақтаған 

құмаршыққа арнап ескерткіш понорама 
орнатуға тапсырыс беріп, бақылауға алғаны 

аға буын біздерді ризашылыққа бөледі. 
Нарын құмын жайлаған ел де Алланың берген 

байлығын қажеттілігіне пайдаланудың әдістерін 
игеріп, аянбай тер төгіп, еңбек жасау арқылы 

қол жеткізді. Өмір мұхитынан сүртіліп, құрдымға 
кетпей  сақталу үшін Құдай жаратқан сәбіз, жуа, 

желкек, атшонқай, қоян тобық, шүйлім ең қасиеттісі 
– құмаршық, тағы басқа да шөптердің өсіп-жетілуін 

меңгеріп, қоректенуге, емге пайдаланған.  
Құмның қасиетті шөбі – құмаршықтың жараты-

лысы жөнінде нақты дерек кездеспейді. Аңыз 
әңгімелердің желісінде асқан шабытпен кең 

көлемде баяндалған. Қаламгер Мұрат 
Бектенұлы «...Өлген төлін жоқтаған нар 

ботасының тұлпына еміреніп, иіп, 
желінінен саулаған уызы тамған ақ 

шағылға Алланың нұрымен 
құмаршық шыққан» деген 

аңыз келтірген. 
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