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Әкесі жақсы 
қандай-ды... 12-бет6-7-бетте

9-бетте

Адамзатты 
ақпараттық 
технология 
арбап тұр...

Раиса ӨСКЕНБАЕВА:

3-бет

«ÓZGERISTI 

  
  

Енді аз күндерде қазақтың таудай ет үйіп, көлдей сорпа сапырар – соғым 
сою дәстүрі басталады. Қазақтың соғымы туралы сөз қозғаған соң әңгіме  
жылқы жарықтық туралы, оның бал татыған еті туралы болмақ. Жылқы етін 
кімдер жеген деген сауалдың туындауы да заңды. Бірден айтайық – бәрі 
жеген. Мұсылмандар ғана жеген деген қате түсінік. Орыс та, неміс те, фран-
цуз да сүйсініп жеген. Кейінде діни нанымдары бойынша ажыраған. Кімдер 
 ажы ра маған деген сауалға келер болсақ, оның әу басында қазақтар тұрмақ. 
Одан қалды қырғыз бен ноғай тұр. Одан қалды башқұрт, татар, саха тұр. Киіз 
туырлықты, алдарына ырғын жылқы қостарын салған көшпелі елдер қата-
рындағы қалмақтар, буряттар, тұңғыстар бұл күнде жылқы етін татып алмайды.

БЕЛГІМАЛДЫ 
АЛҒАННЫҢ БЕЛІ КЕТЕДІ...

ДӘУІР ДАУЫСЫ

«ҰШҚЫННАН» 
ОТ АЛҒАН «ЕГЕМЕН»

Латын әліпбиі 
және жазу 
кемелдігі 4-бет

Осы күндері халқымыздың үніне, жүрекжарды 
сөзіне айналған, ұлттық рухтың ұлы 
ұстанымдарының бірі ретінде бағаланатын ел 
газеті – «Егемен Қазақстанның» 100 жылдығы 
кеңінен атап өтілуде.
Үлкеніміз де, кішіміз де «Егемен» атай-
тын Алты Алашқа айғақ басылым алғаш 
рет «Ұшқын» деген атпен шығып тұрғаны 
белгілі. Одан бері де газет аты бірнеше рет 
өзгерді.  Талай ғасыр армандап, көксеген 
Тәуелсіздігіміз тұғырына орныққаннан кейін 
ғана басылым қазіргі атымен оқырманымен 
қауышып келеді.
Кезінде газетке басшылық жасағандар 
қатарында ұлтымыздың дара перзенттері, 
белгілі мемлекет қайраткерлері, көрнекті 
қаламгерлер болғанын айта кеткен жөн. 
Олар: Смағұл Сәдуақасов, Жүсіпбек 
 Аймауытов, Мұхтар Әуезов, Бейімбет 
 Майлин, Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, 
Ораз Жандосов, Ғабит Мүсірепов және басқа 
да ардақтыларымыз. Кейінгі уақыттары 
да басылым тізгіні есімдері елге танымал 
тұлғаларға тиді. 
«Егемен» туған елімен бірге жасап келеді. 
Ел басына түскен зұлмат жылдарды да,  
ұлттың мерейін тасытқан қуанышты сәттерді 
де бастан өткерді. Алайда газет қай кезде  
де, қандай жағдайда да ұлтының сөзін 
сөйлеуден, ел-жұртты жақсылыққа, іргелі 
істерге ұмтылдырудан жаңылған емес. Қазіргі 
таңдағы  алдына шырақ етіп ұстанған басты 
мақсат-мұраты – тәуелсіздігімізді бекемдеуге, 
ел ішіндегі бірлік пен ынтымақты нығайтуға 
қызмет ету.
Жұртшылық «Егеменді» еліміздің бас 
газеті санайды. Осының өзі басылымның 
беделін, оның салмақты да салиқалы сөзін 
бағалағандық. 
«Егемен» барда елдігімізге сына түспес. Қазақ 
та, оның қайсар рухы да мәңгілік жасай 
беретіні күмәнсіз.
Той құтты болсын! «Егеменнің» тойы – елдің 
тойы.

(Газетіміздің бүгінгі санында «Егеменде» 
қызмет жасаған әріптестеріміздің мерей-
тойлық лебіздері беріліп отыр).

Қазірде жылқы еті ең таза эколо-

гиялық �нім ретінде жарнамалану-

да. Соған орай жылқы етін кез кел-

ген супермаркеттерден кездестіруге 

 болады. Еуропа елдерінің бәрі жылқы 

етін таңсық ас ретінде пайдаланады. 

Англосакс елдері болмаса (Канададан 

басқасы), сондай-ақ ж�йіттер болмаса 

жылқы еті барлық құрылықтарда саты-

лады. Ал жылқы етін тұтынуда қытайлар 

алдына жан салмай тұр. Одан кейінгі 

орында қазақтар тұр. Одан кейінгі 

орында моңғол ағайындар.

Жылқы етін жейтін жұрт жылқы ма-

лын жосықсыз тұтына бермеген. Оның 

ішінде белгімалдарының амандығын 

есте ұстаған. Соғы мымыз осы белгімалға 

жатады. Ірі қараларды барымталау, 

ұрлау, тонау осы соғым сою қарсаңында 

үдеп кететіні жанға  батады-ақ...   Ала 

жаздай белгі соғып, д�ңгелетіп баққан 

түлігіңді түн жарымда түгін қалдырмай 

айдап әкетіп, одан қалса оңаша жер-

ге апарып қанжоса етіп сойып алып 

жатқан қасапшы-қарақшылар аз ба? 

Алайда мал-жан табиғатын терең 

түйсінген шопан ата белгімалдың қолды 

жағдайда әлгі белгімалдарын шалады. 

Мұндай белгімалды кешегі шалдарымыз 

«құрбандық» деп отыратын. 1йткені 

солақ ат сырқат адам айықса да, к�з 

жұмса да жаратылады. Сол солақ атты 

алушылар болмаған. Оларда  әлгі ат 

иесінің сырқаты алған  адамға к�шеді 

деген ұғым болған. 

Белгімал тобындағы бәйгемал-

дарын да әсіре әспеттеген. Ұранға шы-

ғарылғандықтан оларды «ұранат» деген. 

Ұранаттарын қазақ баласы еш қашанда 

пышаққа жықпаған. Мезгіл-сағаты 

соққанда барып ол атты кәдімгідей 

жұмыр басты пендедей  арулап жер 

қойнына тапсырған. Оларға арнап ар-

найы ән-жырлар шығарған, ескерткіш 

қойған. Сондай-ақ жегін мал (жылқы) 

етін де тұтынбаған. Ал оларды союға 

ниеттенгенде құр жіберген.

Жылқы етінің қастерлісі – соғымы, 

соғым малы. Ата-бабаларымыз соғым-

дарын қазіргідей сатып, болмаса 

базар барып қыртысына қарап сау-

далап алмаған. Соғымдарын  айтып жүр-

геніміздей үш-т�рт ай бұрын емес, жар-

ты жыл бұрын белгілеген. Соғым малы 

да белгімалға жатады. Белгімалдың 

басына ноқта,  арқасына тоқым, 

аяғына тұсау түспеген. Қазақ  баласы 

белгімалын қазіргідей еш уақытта жем-

деп бордақыламаған.

Соған қарамастан соғымдарын 

кондициясына жеткізген. Ешқандай 

да екпе жасамай, дәрі бермей, қолда 

бордақыламай-ақ!

(Жалғасы 5-бетте)

болуы, арам қатуы, болмаса аяқтан 

қалуы сынды тосын оқиғалардың ал-

дын алуға ұмтылған. Ондай малды 

ата болып, ауыл болып, аймақ болып 

қарауылда ұстаған. 6рі-беріден кейін 

«белгімалды алғанның белі кетеді»  деген 

кезбелерді жасқаншақ етер қарғыс с�з 

де бар. Сондықтан сертке берік әккі 

барымташылар мал алғанның �зінде 

де әлгіндей белгімалдарды жазбай та-

нып, міндетті түрде оқшаулап, тұсаулап 

 тастап кеткен.

Белгімалдың біз танып біле бер-

мейтін эзотерикалық сипаты бар. 

Айталық. Қайтқан адамның мінген 

атының тұлымы кесіліп, тұл данады. 

Мұндай аттарды «тұ лымат», кей жер-

лерде «тұлат» дейді. Ондай адамның 

жылына жара тылатын тұлыматты 

алғанның �зі, болмаса ет жақыны 

шетінейді деген түсінік қалыптасқан. 

Бұл санатқа солақ таңбалы аттарды  да 

қосар едік. Солақ таңба болғанда ай 

таңбалылар. Ай таңбаның ада мының 

(иесінің)  нашарлағанын білдіреді. 

Мұндай таңбаны иесі тезірек сауығып 

кетсе екен деп салады. Сауыққан 

ОҢДАСЫНОВ
ҰРТАСН

...Сол күнді біз Нұрекеңнің 
қа сында өткіздік. Оның әңгімелерін 

жалықпай тыңдадық. Өзіміз бұрын естіген 
кейбір әңгімелерді сұрақ арқылы қайта қозғап қойып, 
шын жағдайларына қанықтық. Асықпай, баппен әдемі 

сөйлейтін кісі екен. Тілді де таза, нағыз қазақы қалпын бұзбай, 
орысша араластырмай сөйлейді. Кетерде біз көп жыл сағынысып 
көрісіп, шер тарқатысқан бауырларша айырылыстық. Нұрекеңе 

риза болғанымыз соншалық, мен оны қонаққа шақырдым. – 
Нұреке, есіміңіз халық жадында сақталған үлкен ел ағасысыз ғой. 
Сізбен танысып, әңгімелеріңізге қанық тық. Ризалықпен, қуанып 

кетіп барамыз. Мына балаңыз Хакімжан – біздің досымыз. 
Бір үйге келіп, бір үйден қайтпаңыз, уақытыңыз болса, 

бізге қонақ болып кетіңіз, – дедім. Нұрекең келісім 
берді. Ертең оны Хакімжандар алып келу-

ге келісті. 
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Қазақтың ұлттық өнері мен мәдениетінде 
академик Ахмет Қуанұлы Жұбановтың 
сіңірген еңбегі өлшеусіз екені белгілі. 
Сондықтан да өзіміз жиі айтатын «Ахаң 
қалыптастырған», «Ахаң негізін салған» 
дейтін дүниелер руханият саласында өте мол. 
Ұлттық музыкалық білімнің, оның ішінде 
аспаптық өнердің қарыштап дамуының түп 
бастауы да осынау ұлы реформатордың 
есімімен тікелей байланысты. Көрнекті 
жазушы Ғабит Мүсірепов: «Халықтың 
қадірменді ұлы» деген мақаласында Ахаң 
жайында былай деп тебірене жазған екен: 
«Қажырлы да қайратты, ойлы да білімді жас 
жападан-жалғыз өзі дерлік, қазақ халқының 
рухани мәдениетінің көтерілмеген тыңын 
игеруге, қазақ халқының үні қосылмай 
келген музыкалық аспаптарының басын 
қосып, жаңадан жан бітіруге, музыкалық 
мәдениетін мәңгі өркендету жолдарын 
іздестіруге бірден-ақ кірісіп кетті».

Тұңғыш Президентіміз – Елбасы Н.А.Назарбаев «Біз, Қазақ Елі, уақыт 
көшіне ілесіп, әлемдегі өркениетті мемлекеттердің қатарына қосылу үшін 
жалпы ұлт ретінде сақталып қаламыз десек, көп кешікпей, әліпбиімізді 
латын жазуына  көшіруіміз керек. Бұл – бүгінгі күннің талабы» деген бо-
латын. Сөйтіп, 2025 жылға дейін кезең-кезеңмен латын графикасына 
толық көшу белгіленді. «Келісіп пішкен тон келте болмайды» демекші, 
құрылған комиссия мемлекеттік, қоғамдық ұйымдардың, ғалымдардың, 
отандастарымыздың ұсыныстарын мұқият қарап, сараптап, оңды 
ұсыныстарына назар аударуда. Осы өте маңызды мәселеге байланысты 
мен де өз  пікірімді ортаға салып отырмын.

КИЕЛІ МЕКЕН

Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р

Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ
«Ана тілі» 

Ерсұлтан БЕКТҰРҒАНОВ, 
ҚР Парламенті 

Мәжілісінің  депутаты

ЖҰБАНОВТАН 
ҚАЛҒАН ЖҰРНАҚ

Төл әліпбиіміз төрге шықсын десек...
КӨЗҚАРАС

Түркістанның Оңтүстік Қазақстан облысының орталығы болып, Түркістан 
облысы атанғанына да бір жыл толып отыр. Аз уақыт ішінде атқарылған 
іс те аз емес, атқарар дүние де жетерлік. Еліміздің рухани астанасы, 
түркілердің екінші Атажұрты атанған киелі өңірдің маңызы жайлы елге 
белгілі ғалымдарымыз бен қоғам белсенділерінің пікірін назарларыңызға 
арнайы ұсынып отырмыз.

Түркі дүниесінің ордасы

Келер ұрпаққа 
тартылған сый 

Мәрзия АСЫЛБЕКОВА, педагогика ғылымының кандидаты, доцент 

Тұрсын СЫДЫҚОВ, 
филология ғылымының докторы,  профессор

Түркістан жаңа дәуірімізде ұлтымыз бен ұлттық болмысымызды сақтауда 

ерекше үлес қосатын еліміздің мақтанышы, түркі дүниесінің рухани астанасы. 

Бұл қаламен мың жарым жылдық тарих сабақтасып жатыр. Он ғасырдан астам 

тарихтың қолтаңбасы жатқан қала �ткен жылы жаңа құрылған Түркістан 

облысының орталығы болып бекітілді. Оңтүстік Қазақстан облысының 

Түркістан болып, орталығының Түркістанға к�шуі – стратегиялық тұрғыдан 

да, саяси-экономикалық жағынан да, бастысы рухани-мәдени жағынан �те 

орынды шешім болды. Бұл Шымкенттің республикалық қала мәртебесін 

иеленуіне, Түркістан облысының басқа аудан дарының дамуына жаңа серпін 

бермек. Қазақстанның экономикалық дамуы үшін, әрі геосаяси мәселеде 

ұтымды шешімдер қабылдауда Түркістанның облыс орталығы болғаны 

дұрыс. К�ршілес елдермен тығыз қарым-қатынас орнатып, түркі елдерімен 

етене араласуда Түркістанның маңызы зор. Себебі түркі дәуірінің даму 

сатысының екінші к�шпелі кезеңінде түркі жұртының атажұрты атанған дәл 

осы Түркістан еді. Жиырмадан аса хандарымыз бен атақты батырлардың 

қорымы жатқан жерде атақты Қожа Ахмет Ясауидің кесенесі орналасқан. 

Орта ғасырдың керемет сәулет ғимараты бүгінде к�пшіліктің жыл сайын ағыла 

келетін тарихи-мәдени кешеніне айналды. Ежелде Шавгар деп аталған к�не 

қалада ЮНЕСКО-ның қорғауындағы ғимараттар да жетерлік. 

Бүгінде облыс орталығы атанған шаһар қайнаған құрылыс ортасы. Жаңа 

бас жоспар бойынша қалада бой к�теретін барлық нысандар шығыстық 

стильге негізделіп, ұлттық нақышта салынады екен. Оның �зі к�ңіл қуантады. 

Ұлттық бейнемізді жоғалтпай, жаңа дәуірдің жаһандану кезеңінде дамудың 

келесі сатысына батыл қадам басуға мүмкіндік беретін мұндай бастама әлі 

талай игілікті істерге әкеледі деп есептеймін. Мемлекетіміз үшін саяси-

экономикалық тұрғы дан да, рухани-мәдени жағынан да пайдалы бұл шешім �з 

жемісін берсе, Тәуелсіз Қазақстанның картасында жаңа, келбетті әрі сәулетті 

дамыған �ңірдің пайда болғандығын дәлелдейді деп есептеймін.

(Жалғасы 10-бетте)

Түркістан түркі дүниесінің түрленген дәуірінің озық жетістігі. Бұл шаһар 

ғасырлар бойы бүтін бір �ркениеттің қайнаған қазаны атанып, озық ойлар 

мен ұлы ойшылдардың отаны атанды. Тарихтың қатпар беттерінде ойып 

тұрып із қалдырған к�не қала қазақ тарихының сан қилы кезеңдерін �ткерді. 

6бу-Насыр әл-Фараби бастаған ұлылар к�ші кешегі күнге дейін дамудың 

даңғыл жолында �лшеусіз үлес қосып, бір ұлттың ғана емес, күллі әлемнің 

жақсаруы жолында еңбек етті. К�не Фараб қаласының маңында дүниеге 

келіп, Самарқанд, Бұқара, Ташкент шаһарларында �мір сүріп, Аристотель 

мен Платонның еңбектерімен танысып, �з еңбегімен Бағдадқа жеткен әл-

Фараби �з заманында Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанып, жер жүзін 

мойындатқан. Ұлы ойшылдың ізін жалғап, бір ғана Фараб қаласынан отыз-

дан астам ғұлама-ғалымдар түлеп ұшқан. Сол сынды Түркістанды мекен ет-

кен, жұмыс жасаған яки шаһарға қатысты тұлғалар тек бір �ңірдің ғана емес, 

бүтін бір контигенттің дамуында сүбелі қосты. Қазіргі күні Түркістан облысы 

болып, Түркістан қаласы облыс орталығы атанып, сол бір құмға сінген тарих 

қайта түлегендей күй сездіруде. Бұл дегеніміз тарихқа құрмет, елге мәртебе, 

болашаққа �лшеусіз мұра деп түсінемін. 1ткен мен бүгін сабақтасқан к�не 

шаһар қазір қайнаған құрылыс орталығына айналып, ескірген ғимараттар 

жаңарып, �згеше бейнедегі нысандар бой к�теруде. Бірақ қала �зінің 

келбетін жоғалтпай, тарихи айнасын сақтап қана қоймай, жаңаша деңгейге 

к�теруде. Сондықтан �згерту туралы шешім �те орынды деп білемін.

Алдағы уақытта қаланы кеңейту, облысты таныту кезеңінде тарихи 

тамырынан ажыратпай, оны бұл күнгі жаһандану дәуірімен сабақтастыра 

отырып, ұлтымыздың �ткенін к�не кітап беттеріндей парақтауға жол 

ашатын қала қылсақ келер ұрпаққа алдағы жүз жылда сыйлар сыйымыз 

болар еді. Не болса да Түркістанның жаңа мәртебесі тек береке мен бірлік 

әкелсе дейміз.

Иә, шын мәнінде солай. Академиктің 

қазақ  музыка  �нерінің  ашылмаған 

кендерін, дамымай жатқан тұстарын тап 

 басып к�ре білуі және соған сай келелі 

істерді қолға алуы ұлттық музыкамыздың 

к�кжиегі мен арнасын кеңейтті. Ахаңның 

ерекше қасиетінің бірі ретінде ол кісінің 

�нерге енді ғана қадам басқан �скелең 

ұрпаққа, жастарға деген қамқорлығын 

айтуға болады. 6сіресе ел-елдегі, жер-

жердегі талантты балалардың орталыққа 

келіп білім нәрімен сусындауы бұрын-

соңды болмаған үрдіс еді. 

Міне, осы үрдістің бастамасы ретінде 

1964 жылы �зі негізін қалап, қазығын 

қаққан республикалық музыка мектебі 

тұңғыш рет Алматыда ашылды. 1968 жылы 

Ахаң дүниеден �ткен соң оқу орнына 

ұлы тұлғаның есімі берілді. Биыл бұл та-

рихи сәтке де 55 жыл толып отыр. Қазақ 

музыка  �нері үшін де, Жұбанов мектебі 

үшін де айтулы кезең, маңызды белес. 

1йткені қазақтың �нері мен Жұбанов 

атындағы республикалық музыка мектебін 

б�ле-жара қарау мүмкін емес. Себебі 

мектеп түлектері ұлт мәдениетіне мол 

еңбек сіңіріп, отандық және шетелдік 

сахналардың биігін бағындырып келеді. 

Уақыттың болмысын «кеше, бүгін және 

келешек» деп үш кезеңмен қарастыратын 

болсақ, Жұбанов мектебі жас дарындардың 

ұстаханасына  айналып, шеберлікті жа-

стайынан шыңдаудың алтын ұясы ретінде 

қалыптасты. 

Аптаның сейсенбі күні Абай атындағы 

Опера және балет театрында мектептің 

55 жылдығына арналған салтанатты кеш 

�ткен болатын. Мерейтойлық концерттің 

алдында қасиетті шаңыраққа арнайы 

 барып, оның тыныс-тіршілігімен танысып, 

біршама жаңалықтарға қанық болған едік. 

Басшылық қызметке жаңадан тағайын-

далған күйші-композитор, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, �зі де осы 

мектептің жарқын түлектерінің бірі 

Нұркен 6шіров жарты ғасырдан астам 

тарихқа шолу жасап, бүгінгі атқарылып 

жатқан жұмыстарға, келешектегі жоба-

жоспарларға тоқталды. 

ТҮРКІСТАН – 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАҚТАНЫШЫ

– Ахмет Қуанұлы Жұбановтың бұл 

мектепті құрудағы бірден-бір мақсаты 

шалғай елді мекендердегі, орталыққа келіп 

оқуға мүмкіндігі жоқ қазақ балаларын 

�нерге, білімге тәрбиелеу, Еуропалық 

 музыка мәдениетімен таныстыру, соларды 

үйрету болды. Қазақтың балалары домбыра 

мен қобызда ғана ойнап қоймай, сонымен 

қатар скрипка, фортепьяно, виолончель, 

флейта, габой және тағы да басқа әлемдік 

аспаптарды кәсіби дәрежеде меңгеруін 

қалады. Демек, бұл мектептің �мірге 

келуі – ғасырда бір болатын құбылыс. 1зі 

кеңестік саясаттың теперішін к�ріп жүрсе 

де, Ахаңның мұндай мектепті ашуы – үлкен 

ерлік іс болды, – дейді Нұркен 6шіров. 

Музыка мектебінде  490  оқушы 

білім алады екен. Олар 6 жастан бастап 

қабылданып, 12 жыл оқиды. Мектеп- 

интернат болғандықтан балалар күн 

ұзаққа осында таланттарын шыңдап, 

қ а б і л е т т е р і н  д а м ы т а д ы .  Б і р н е ш е 

кішігірім концерттік залдар, музыкалық 

бағыттағы сыныптар, тағылымды тари-

хынан сыр шерте тін музей, асхана және 

т.б. оқу үдерісіне қажетті мүмкіндіктер 

қарастырылған. Тек бір әттеген-айы, 

мектеп күрделі ж�н деу к�рмеген екен. 

Бұған тиісті сала басшылары, Білім 

және ғылым,  Мә дениет және спорт 

министрлігі  назар аударып, Ахаңнын 

ізі қалған, ұлттық мақ танышымызға 

айналған тұғырлы тұл ғаның айшықты 

еңбегінің бір к�рінісі ретіндегі қастерлі 

шаңырақтың заманға лайық жарқырап-

жайнап тұруына к�ңіл б�лінсе, ұлт 

мерейінің �скені емес пе? 6сіресе «Руха-

ни жаңғыру», «Жеті қыр» бағдарламалары 

жүзеге асырылып жатқан қазіргідей 

уақытта  Жұбанов  мектебін  қайта 

жаңғырту, жаңаша түлету  керек-ақ!    Ру-

хани жаңғырудың �зегі – �нер, мәдениет 

десек, ал ұлт мәдениетін әрі қарай 

ілгерлететін, алдағы замандарға апаратын 

�скелең ұрпақ екені заңдылық. Осынау 

мәртебесі биік мектептен қаншама аза-

маттар түлеп ұшқанын айтсақ, түгендеп 

тауыса да алмаспыз. Десек те, бірқатарына 

тоқталайық. Олардың арасында есімдері 

елге белгілі азаматтар бар. Атап айтқанда, 

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұлова, белгілі эстрада әншісі 

Мақпал Жүнісова, Құрманғазы атындағы 

Қазақ ұлттық консерватория ректоры 

Арман Жүдебаев, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткерлері, композитор-

лар, дирижерлар мен әнші-күйшілер 

– Е.Үсенов, Б.Дәлденбаев, Б.Демеуов, 

6.Бестібаев, Д.Үкібай, А.Дүйсенов, 

Т.Забирова, А.Еңсепов, М.Қадыров, 

Р.Баймұрзин, Е.Бақтыгерей және �зге 

де �нерпаздар – Жұбанов мектебінің 

түлектері. 

Мектеп ұлағатты ұстаздардан да  кенде 

емес.  Мұнда Ахаңның шақыруымен 

жұмысқа келіп, габой класын ашып, 

осында 55 жыл бойы табан аудармас-

т а н  қ ы з м е т  а т қ а р ы п  к е л е  ж а т қ а н 

 профессор Темір Тікішев еңбек етеді. 

Е.Мұстафаев, Л.Шуженова, Б.Бимұрзаев, 

6.Тойшыбекова, Г.Мелькова, В.Бардашов, 

Ы.Нұрғалиев, Д.Байжұманов және т.б. 

к�птеген білікті мұғалімдер, кәсіби маман-

дар дәріс беруде. 

Мектепте шәкірттерден құралған 

бірнеше шығармашылық ұжым бар. 

Оқушылардың арасында республикалық 

ж ә н е  х а л ы қ а р а л ы қ  б а й қ а у л а р д ы ң 

жүлдегерлері мен лауреаттары к�птеп 

саналады. Бір с�збен айтқанда, Жұбанов 

мектебі �зінің 55 жылдық белесіне зор 

жетістіктермен жетіп отыр. Ең бастысы, 

ұжым Ахаңның аманатына адалдық таны-

тып, к�здің қарашығындай сақтап, «бұлақ 

к�рсең, к�зін аш» деген сара жолды бекем 

ұстанып, дарынды балалардың талабын 

шыңдау жолында жемісті қызмет атқарып 

келеді. 

Мерейтойлық концертке келетін 

болсақ, ол жоғары деңгейде �тті. Кеште 

Алматы қаласы әкімі орынбасарының 

кеңесшісі Данияр 6лиев қала әкімі 

Б а қ ы т ж а н  С а ғ ы н т а е в т ы ң  а т ы н а н 

ұстаздарға «Алғыс хаттар» тапсырды. ҚР 

Мәдениет және спорт министрі Ақтоты 

Райымқұлованың құттықтауын жеткізген 

Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 

академиясының ректоры Ақан 6бдуалиев 

м е к т е п к е  е ң б е к  с і ң і р г е н  б і р қ а т а р 

мұғалімдерді Мәдениет министрлігінің 

«Құрмет грамотасымен» және «Мәдениет 

саласының үздігі» т�сбелгілерімен мара-

паттады. Салтанатты шарада к�рермен 

назарына «Жалынды жастар» атты 

концерттік бағдарлама ұсынылды. Онда 

Ахмет Жұбановтың «Би күйі», «К�ктем» 

шығармалары, Б.Дәлденбаевтың «1мір 

жыры» күй-поэмасы, А.Жайымның 

«Тайшық ханның қуаныш биі» және 

�зге де айшықты туындылар орын-

далды. Айта кетейік, мерекелік кеште 

мектептің �з түлектері мен оқушылары, 

шығармашылық ұжымдары �нер к�рсетті. 

Асылбек Еңсепов, Нұрсұлтан Омарғазин, 

Ғаламат және Нұрәлі Бейсеқожа, Ақнұр 

Шәріпбаева, музыка мектебінің «Жез 

киік»,  «Қарлығаш»,  «Асыл мұра», 

« А қ ж е л е ң »  а н с а м б л д е р і  ж ә н е  т . б . 

�нерпаздар к�рермен қауымның ыстық 

ықыласына б�ленді.

сында бар Х әрпі мүлдем енбей қалған. 

Сонда кейбір с�здерді жазуда ала-

құлалық пайда болады. Б�лек әріппен 

алуға қалай болмағанына таңғаламын. 

Жалпы, екі әріппен жазылатын бір 

әріптің мағынасы барлық уақытта 

да қиындық туғызатыны – ақиқат! 

Ү әрпі ретінде үстіне нүкте орнатып, 

бұрынғы и-ді алған. Ұ әрпін бұрынғы 

и-мен белгілеген. У әрпінің үстіне нүкте 

қойылған. 

Бастапқы нұсқада апостроф қою 

арқылы әліпби жасалған кезде, мен 

жазуға да, қолдануға да оңай болуы 

үшін қазіргі әліпбидегі 7 (ә, ғ, ұ, ү, 
қ, 1, ң) әріпті осы латын әліпбиінде 

де қалдырсақ қалай болады деп �з 

ұсынысымды айтқан едім. Біздің ла-

тын әліпбиіміз �зге елдің әліпбиіне 

сәйкес келмейді. Бәрібір �збектің 

не түріктің әліпбиіне ұқсамайтыны 

с�зсіз. 6р елдің, әр халықтың �зіндік 

ерекшеліктері ескерілуі тиіс қой. Олар 

�здеріне қалай ыңғайлы болса, со-

лай алған. Осы орайда, атап �ткен т�л 

әріптерімізді қалдырсақ, одан ұтпасақ, 

ұтылмаймыз.

Сонда біз к�птеген проблеманы 

бір-ақ шешеміз. Біріншіден, латын 

әліпбиіне к�шу процесі оңай болады. 

Екіншіден, біздің қолданысымыздағы 

компьютерлерде мен атап �ткен әріптер 

орнатылған. 6рі ол әріптерімізді осы 

кезге дейін қазақ тілімен таныс болған 

�зге елдердің азаматтары да біледі. 

Егер апострофтарды қолданылатын 

әріптерді түсіндіретін болсақ, жаңа 

әліпбиді халықтың қолданысына енгізу 

үшін к�птеген қиындық болуы мүмкін. 

Қысқарған он әріптің ішінде я 
да бар. Қазақтың дария, қария деген 

с�здері енді алты әріппен жазылмақ. 

Ю әрпі де жоқ. Аю, ою с�здері де үш 

әріппен берілмек. Э әрпі де түбегейлі 

жоқ. Енді элеватор, экономика деген 

к�здерді е әрпімен айтып, қате дыбы-

сталатын болды. Ц әрпі де жойылғалы 

тұр. Сонда циркуль с�здері, сондай-

ақ Цхай, Цыбенко, Цирульник деген 

адамдардың тегін жазғанда екі әріппен 

белгілеуге тура келеді. 

6ліпбиімізді осы күйінде алар 

болсақ, қиындық туындайтыны айқын. 

Мұның «жыры» к�п жылға созылып 

кете ме деген қаупім бар.

Ү с т і н д е  н ү к т е л е р і  б а р  ә р і п 

жасағанымыз к�ңілімізге орнықты 

болып тұрған жоқ. Кездесулер кезінде 

сайлаушылар да осы мәселені қозғап, 

тіліміздің байлығын толық жеткізе ала-

тын әліпби қажет екенін алға тартады. 

Бүгінде қалаларда мекемелер, 

ғимараттар мен сауда орталық-

т а р ы н ы ң ,  м е й р а м х а н а л а р  м е н 

дәмханалардың атауларын әркім 

�зінше латын әріптерімен жазып жа-

тыр. Жарнамалар қаншама? Олардың 

жазуына қандай құжатпен рұқсат 

берілгенін ешкім білмейді. Бұл жерде 

бір жүйе жоқ. 6ркім �з білгенінше 

жазып қойған,  қате жазулар да 

баршылық. Біраз адам солай жазуға 

бейімделіп қалады да, кейін �згерістер 

енген кезде, бұрынғыша жазып, 

қателіктерге ұрынады. Сондықтан 

бұл мәселеге үстіртін қарамай, егжей-

тегжейлі, жүйелі түрде к�ңіл б�ліп, 

бір тоқтамға келу қажет. Ең соңғы 

нұсқасы жасалып, ол халықтың 

талқысына ұсынылуы керек. Ең ба-

стысы, халықтың к�ңілінен шығатын 

әліпби жасауымыз керек. 

Осы орайда, жақын арада Еліміздің 

Президенті  Қ.Тоқаевтың осы әліпбиді 

қайтадан қарап, жетілдіру ж�нінде тап-

сырма бергені �те орынды болды. 

Қазір осы істі жүзеге асыру үшін 

мемлекеттен қомақты қаржы б�лінуде. 

Сол себепті жетілдірілген әліпби 

жасауымызға ешқандай кедергі жоқ. 

Шетелдерде орын алған жайттарды 

терең зерттеп, тұжырымдама жасау 

қажет. Сонымен қатар к�рші елдердің 

жіберген кемшіліктерін қайталамай, 

олардың тәжірибелеріне жан-жақты 

мән бергеніміз абзал.

Бір ғасырдың ішінде бірнеше 

әліпби ауыстырдық. 6уелі т�те жазуға 

бейімделдік. Одан кейін он жылдай 

латын графикасын қолдандық. Кейін 

кириллициға негізделген әліп биге 

к�штік. Сол кездерде болған кем-

шіліктер мен олқылықтарды болдыр-

май, ең ыңғайлы әрі тиімді нұсқасын  

таңдап алуымыз қажет деп санаймын. 

1йткені жаңа ғасырда латын әліпбиіне 

к�шу еліміз үшін тарихи маңызы бар 

істің бірі екені с�зсіз. 

Жаңа графиканың межелі 
мерзімде елімізде толықтай енуі 
үшін әрбіріміз,  жаңа дәуірдің 
жаңа талаптарына сай, жаhандану 
кезеңінде латын әліпбиіне 
көшудің мемлекетімізге ауадай 
қажетті екендігін жүрегімізбен 
сезінуіміз керек.

жылға, кейін тіпті 2010 жылға дейін 

қалдыруға мәжбүр болды. Яғни бұл 

�ткен уақыт ішінде жаңа графиканы 

енгізуде біраз тәжірибе жиналғанымен, 

оны бір жүйеге келтіруде шешілмеген 

сұрақтардың болғанын к�рсетеді. 

Қазақстан  Республикасының 

Президенті Қ.К.Тоқаев «@ліпбиді латын 
қарпіне к1шіру туралы тарихи шешімнің 
қабылданғанына екі жылға жуықтады. 
Бірақ қарпімізде әлі де олқылықтар бар. 
Тіл мамандары жаңа әліпбиді жетілдіруі 
керек. Мәдениет және спорт министрі 
А.Райымқұловаға тиісті  тапсырма 
бердім. Алдымызда ауқымды жұмыс 
тұр» деп, латын графикасына к�шудің 

маңызды мәселе екендігі туралы айтқан 

болатын. Бірақ осы істі қолға алған 

 жауапты азаматтардың жұмыстарына 

әлі де халықтың к�ңілі толмай отыр.

Қазір латын графикасына негіз-

делген әліпбиді түрлі-түсті бояумен 

шығарып қойды. Кабинеттерімізде іліп 

қойдық. Ал бірақ оны қолданып жа-

зайын десеңіз, жазуға келмейді. Үстіне 

нүкте қойып жазатын әріптерді ком-

пьютерде терудің де қиындықтары бар. 

Бізге ұсынылған жаңа әліпбиде 6 
әріптің үстінде нүктесі бар. Ол әріптер 

компьютерде жоқ. Егер Қазақстанда 5 
млн-нан астам компьютер бар деп есеп-

тесек, оның бәріне орналастырғанша, 

біраз  уақытты жоғалтып алатын 

сияқтымыз. 

Қысқарып кеткен әріптердің 

ішіндегі ш, ч әріптері екі таңбамен 

белгіленеді. Ал кейбір жерде с деген 

әріп с болып оқылады. Һ деген әріп әрі 
х, әрі һ болып алынған. Латын графика-

Жалпы, қандай әліпби болса да, ол 

тілдің заңдылығын сақтап, бір жүйеге 

негізделіп жасалуға тиіс. 6р дыбыстың 

мағынасы мен мәнін, ұлт тілінің терең 

байлығын бере білуі қажет. Буын 

мен тасымал, с�йлеу ырғағын бұзбай 

қолдануға қызмет етуі керек. 42 әріптен 
32 әріпке түсіп қалған соң, қазақ тілінің 

с�йлеу, жеткізе білу жағы қиындап 

кете ме деген қауіп бар. Мысалы, 

жыр-толғауларда, әндерде әріптердің 

жетіспеуінен олқылықтар орын ала 

ма деп ойлаймын. Бұл мәселе тек мені 

ғана емес, к�пшілікті алаңдататын 

сияқты. 

Екіншіден, латын графикасына  

кейінгі жылдары к�шкен к�рші  ел-

дер  бар .  Айталық,  6з ірбайжан, 

Түркіменстан, 1збекстан мемлекет-

терінде жаңа әліпбиге к�шуде әлі 

де болса сұрақтар бар екені белгілі. 

 Мысалы, 1збекстан тәуелсіздігін 

алған жылдардың басында-ақ латынға 

к�шті. Содан бері біраз жыл �тсе де, 

алфавиттеріне к�птеген �згерістер 

енгізумен келеді. 1ткен жылдар ішінде 

1збекстан билігі латын әліпбиіне 

к�шуді 2000 жылға, одан кейін 2005 

Біздің қазіргі қолданыстағы, яғни, 

кириллицамен алынған т�л әліпбиіміз 

42 әріптен тұратыны белгілі. Ал енді 

жаңадан ұсынылып отырған латын 

графикасына негізделген әліпбиімізде 

32 әріп бар. Сонда 10 әріп жоқ. Енді 

келіп бұрыннан қалыптасқан жазу, 

оқу және айтылуға бейімделген ере-

желер, заңдылықтар түгел �згерейін 

деп тұр. С�здер, дыбыстар жазылу 

барысында қиындықтарға ұшырайды. 

Азаматтың суреттері
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ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
Бүгінгі таңда студент өмірі, білімі, 
таңдаған мамандығына қатысты 
алаң көңіл көбейген. Оның себебі 
түсінікті де болар. Болашақтың 
еңбек нарығында бәсекелестіктен 
ұтылып қалмауы үшін әркім де жақсы 
маман иесі атанғысы, болашақтың 
еңбек нарығындағы бәсекелестікте 
маңдайы жарқырап алдыңғы 
қатардан көрінгісі келеді. Осы ретте 
Халықаралық ақпараттық технологиялар 
университетінің ректорын келелі әңгімеге 
тартып, бұл білім ордасында қандай 
білім бағдарламасына басымдық 
беретінін, талапкерлер мен студенттер 
үшін білім беру мен кәсіби бағдарды 
анықтаудың нендей үлгілерін 
ұсынатынын анықтап, жаңа заман 
студентіне қатысты тағы да бірталай 
мәселелердің басын ашып қайттық...

Робототехника саласында Азия 

мемлекеттері арасында �тетін үлкен 

сайыс бар. Тоғыз жылдай уақыт бол-

ды, оған да қатысып жүрміз. Бірінші 

орынға шыққан жоқпыз, алайда үздік 

он университеттің құрамына кірдік. 

3-4 жыл болды арнайы жұмыс істеп, 

бұйырса, келесі жылы сайыстың 

орталығын Қазақстанға әкелмекпіз. 

Байқаған боларсыз, біздің оқуға 

жобалар қызықтыратын, ақпараттық 

технология саласына жаңалық енгі-

зетін маман боламын деген бала келеді. 

– Сізбен сұхбаттасар алдында 
университетті аралап шықтым. Lзімнің 
салама қатысы бар болғандықтан, 
журналистика бағытындағы кабинет-
т е р д і  н а з а р д а н  т ы с  қ а л д ы р ғ ы м 
келмеді. Теориялық оқыту ғана емес, 
практикалық тәжірибе үшін заманауи, 
әдемі студиялар ашып, студенттер оқу 
мекемесінде отырып-ақ жұмыс істей 
беретін жағдай туғызған екенсіздер. 
Барлық бағыттар бойынша осындай 
тәжірибелік орындарыңыз бар ма? 

– Қазіргі заманның студенті ондай 

жабдықталған кабинетте оқымаса, 

жеткілікті білім ала алмайды. Мәселен, 

пиар жасайтын департаментіміз бар. 

Онда маманданатын студенттеріміз 

бізге ғана пиар жасап қоймайды, 

жұмыс беретін компаниялармен 

қоян-қолтық жұмыс істейді. Ар-

найы университеттік порталымыз 

бар. Жұмыс беретін компанияларды 

таныстырамыз және студенттердің 

де резюмесін береміз. Бір-бірімен 

байланыстырамыз. Барлық бағыттың 

да �з зертханалары бар. SАП бізде 

биыл ашылған бағыт болса да, онда 

да зертханада отырып жұмыс істеуге 

мүмкіндік бердік. Бұл зертхана ТМД 

бойынша екінші зертхана. Осы зерт-

хана жұмысы үшін Қазақтелеком, 

Қазпоштаны шақырдық. Осы екі 

компаниялардың жобалары үшін SАП 

�зінің технологиясын береді. Оны 

біздің зертханада отырған студенттер 

орындайды. Яғни олар оқу саласында  

теориялық білімін алып жатса, 

практикада сол білімді қолданады. 

Практикалық жұмыс к�бейген соң, 

тапсырманы орындау үшін теорияны 

�зі іздейді. Алатау инновациялық 

орталығында да филиалымыз бар. 

Бірнеше компаниямен тығыз жұмыс 

істейміз. 

Сіз мысалға алған журналистика 

бағытында да классикалық біліммен 

қатар, студенттердің бірінші курс-

тан жұмысқа араласуына жағдай 

жасағымыз келеді. Сол үшін зертхана-

ларды жабдықтауға к�п к�ңіл б�леміз. 

– Студентт ік  1мір  –  жастық 
кезеңнің ең бір ғажайып шағы. Ен-
деше студенттердің осы бір сәулелі 
күндері  ерекше есте қалуы үшін 
ұ й ы м д а с т ы р ы л а т ы н ,  т ә р б и е л і к 
м а ң ы з ы  з о р ,  қ о с ы м ш а  қ а н д а й 
да бір іс-шаралар жоспарларын да 
дайындайтындарыңызды білеміз. Олар 
туралы да айта отырсаңыз. 

– Студенттік шағы – адамның 

ең ғажайып жылдары ғой. Сол ең 

тамаша уақытын студент зертханада 

отырып, сабақ оқып қана �ткізбеуі 

керек. Дамудың басқа да жолдары бар. 

Университет жұмысының процесінде 

студенттік үкімет құрылған. 1здерінің 

әр сала бойынша министрлері бар. 

Б і л і м  м и н и с т р і  б і л і м  б о й ы н ш а 

қызықты істерді, Мәдениет министрі �з 

саласы бойынша басқосуларды, Спорт 

министрі �з саласы бойынша сайыстар-

ды ұйымдастырады. Оған студенттер �з 

қызығушылығы бойынша қатысып, 

университеттің мәдени-қоғамдық 

тыныс-тіршілігінен де құр қалмайды. 

Түрлі клубтарымыз бар. Спорт студент-

терге ең қажет сала ғой. Сондықтан, ең 

әуелі осы бір спорт туралы  қосымша 

жетістіктерімізді мысалға алайын. Фут-

залдан ұлттық студенттік лигаға кірдік. 

Университетіміздің экс-ректоры сол 

лиганың т�рағасы болған еді. Был-

тыр біздің университет қабырғасында 

халықаралық чемпионат �ткіздік. 

Біздің студенттер қатысып, тобымыз 

халықаралық жарыста үшінші орынға 

шықты. Одан б�лек, шахматтық клу-

бымыз да бар. Кеше ғана елімізде 

студенттер арасында ҚБТУ-да �ткен 

сайыста чемпион атанды. Енді уни-

верситеттер арасындағы халықаралық 

чемпионатты біздің елде де �ткізсек 

деп жоспарлап жүрміз.  Осындай 

жаңалықтарымыз к�п. 

Мәдени клубтарымыз бар. Тілдер 

кафедрасында осы аптада қазақ тіліне 

арналған іс-шаралар басталды. Күн 

сайын әр бағытта оқып жатқан сту-

денттер қойылым қояды, �леңдерін 

оқиды. 

Университетте жалпы жиырма 

шақты клуб бар шығар. Осы демалыста 

бірінші курс студенттеріне Алматы-

ны таныстыру мақсатында Медеуде 

 Айс-пати �теді. 

Жалпы біздің студенттеріміздің 

�мірі қызық деп ойлаймын. Олар ин-

теллектуал балалар ғой, тосын, қызық 

шығармашылық шешім шығара біледі. 

Оқу ордамызда 4500 студент, 350-

ге жақын оқытушылар бар. Міне, 

осы үлкен ұжымның әрқайсысы уни-

верситетіміздің іргесі бекіп, мәртебесі 

асуы үшін �те қымбат маман деп са-

наймын. 

– @ңгімеңізге к1п рақмет!

@ңгімелескен 
Қараг1з СІМ@ДІЛ 

күні телефоныңызбен отырып біраз 

жұмысты еңсеріп тастайсыз. 

Елімізге міне, осындай ақпараттық 

жүйелерді дамытатын, жаңартатын, 

үлес қосатын маман керек. Ал ондай 

мамандар даярлайтын университет-

тер сол жаңа бағдарламаға лайық 

болғаны маңызды. 1зіміз ақпараттық 

технологияның болашақтағы ең 

үздік маманын даярлап отырып, оқу 

бағдарламасын қағазға жазып, оны 

бір-бірімізге тасып жүрсек не �згереді? 

Демек ең әуелі оқу орны сандық уни-

верситетке к�шуі керек. Міне, осы 

саладағы жаңашылдыққа биылғы оқу 

жылынан бастап кірістік. 

– Университетте қандай маман-
дықтар бойынша дәріс оқылады? Бүгінгі 
таңда ақпараттық технологияны білімді 
студенттердің к1птеп таңдауының себебі 
не деп ойлайсыз? 

– Оның себебі айқын. Адамзаттың 

дамып келе жатқан жолында бәрі 

де білім алғысы келеді. Келісетін 

шығарсыз, қазір таза мамандық 

жоқ. Қай саланың маманы болса да, 

ешқандай технологияны қолданбайтын 

адамды таппайсыз. Дәрігер сізді емдеу 

үшін дене құрылысыңызды к�ріп, 

зерттеп отырады. Қалай? Ақпарат-

тық технологияның к�мегімен. Сон-

дықтан қазір қай салада да мықты 

 маман боламын десе, ақпараттық 

коммуникациялық технологияларды 

үйренуі �те маңызды. Біз ақпараттық 

технологиялар университеті, оған 

қ о с а  х а л ы қ а р а л ы қ  м ә р т е б е м і з 

болғандықтан жаңа заманның ең үздік 

мамандарын дайындауға талпынуы-

мыз керек. Құрғақ с�збен талпынуға 

да болмайды. Сол үшін биыл оқу 

бағдарламасына к�п �згертулер 

енгізілді. Біздің университетте ғана 

Міне, осы бағыттарда жаңа бағдарлама 

жасап, оқу үдерісіне енгіздік.

М ә с е л е н ,  « ж а с а н д ы  з е р -

де»  деген ұғым қазір к�пшілікке 

�те таныс. Ол адамның зердесі ке-

рек емес дегенді білдірмесе керек. 

Бар болғаны адамға к�мектесу үшін 

жүйелерді автоматтандыруға тура 

келеді. К�п салада  адамдар деректер-

мен, мәліметтермен жұмыс істейді. 

Ол мәліметтерді талдап, пайда табу-

ымыз керек. Оны бизнес-сараптама 

дейміз. Бүгінгі жаңа заман терминімен 

айтсақ, Big data – үлкен деректермен 

жұмыс істеу қажет болады. Одан б�лек, 

блокчейн деген шықты. Жасанды зер-

деге байланысты machine learning – 

машиналық оқыту деген ұғым бар. 

Кішкентай баланы да үйретесің ғой, 

үйрену арқылы ол бала білім жинап, 

маман болады. Тура солай, маши-

наны да оқытып, үйретуге болады. 

Машинаны, жүйені үйретіп, адамның 

білімін жинап, машина жұмыс істеуге 

қабілетті бола түседі. Тағы бір жаңа 

ұғым, аugmented reality – арттырылған 

шындық деген термин бар. Біз шындық 

затпен жұмыс істейміз ғой. Енді оның 

моделін жасап, машинаға салсақ, адам 

сол арттырылған шындықтың ішіне 

ене алатын болады. Оны виртуал-

ды шындық, арттырылған шындық 

деп атап, осы саланың жандануына 

к�п  маман қызығып отыр. 3D printing 

дейміз, қазір қолыңыздағы қаламсапты 

дәл солай қылып принтерден шығарып 

бере алатын бағдарламалар бар. Осы 

салада да бәсіміздің биік болғанын 

қалаймыз. Internet of industry дейді. 

Жоғарыда айтқан «Индустрия-4.0.» 

дегенге қосымша Internet of Things 

– заттар интернеті деген де шықты. 

Мәселен қолыңыздағы электронды 

АДАМЗАТТЫ

АРБАП ТҰР...
ақпараттық технология 

заттарыңыздың барлығы �зара бай-

ланысады. Қазір одан да күрделірек 

ұғым – «internet  of  every things» 

�мірімізге енді. Яғни �зара байланы-

сатын электронды заттардың арасына 

енді адам да қосылып жатыр. Жалпақ 

тілмен айтқанда, адам да енді затпен 

с�йлесіп отырғандай бола алады. Міне, 

ақпараттық технология саласындағы 

осындай жаңалықтар бізде оқып жатқан 

балаларға қызық, қажет әрі маңызды. 

Сондықтан бұл саланың сұранысы �те 

жоғары. Біз бұл жаңалықтың бәрін 

мектептегі балаларға жеткіземіз, олар-

мен тығыз қарым-қатынас орнатамыз. 

Зертха наларымызды к�рсетеміз. Робо-

тотехникадан алты мектепке зертхана 

жасап бердік. Қазір бұл к�рсеткішті 

к�бейтсек деп отырмыз. Міне, мектеп 

табалдырығынан балаларға ақпараттық 

технологияның жаңа лықтарын, қыр-

сырын үйреткен діктен бе, ол бала 

к�п дүниені біліп, жүрегінен �ткізіп 

алған соң ғана біздің университеттің 

табалдырығын аттайды. 

– Бәсекеге қабілетті  елдердің 
қатарынан к1ріну үшін маман даярлауға 
да ерекше зейін қоюымыз маңызды 
екені белгілі. Дүниежүзінде сұранысқа 
ие мамандар даярлайтын оқу орыны 
ретінде студенттеріңіздің болашақта 
Қазақстанда  ғана  емес,  әлемдік 
қызметтер нарығында да суырылып алға 
шығуы үшін қандай жұмыстар атқарып 
жүрсіздер?

– Иә, дұрыс айтасыз, бұл ерекше 

бір жағдайды қажет ететін міндет. 

Қазақстан – жабық емес, ашық 

 мемлекет. Біздің де мамандар еңбек 

нарығында сұранысқа ие болуы керек. 

Біз тәуелсіздік алғанда шетелдерден 

мамандарды к�птеп шақырттық. Енді 

біздің мамандарды да шетел аттай 

қалап алдыртатын уақыт келді. Ондай 

жұмыстар жүргізілді, жүргізіліп те жа-

тыр. Бізде алып жатқан диплом басқа 

мемлекеттерге де жарауы керек. Ол 

үшін біздің университетте ғана емес, 

басқа университеттерде де аккреди-

тациялардан �тіп жатады. Шетелдік 

IEEN деген аккредитациялық бю-

ромен байланысып, сол жерден ак-

кредитациядан �ттік. Қазақстанда 

осы сала бойынша аккредитация 

алған алғашқы оқу орны – біздің 

білім ордасы. Институционалдық 

білім беруде біздің деңгейіміз биік 

екенін дәлелдейтін сертификат алдық. 

Басқаша айтсақ, біздің диплом Еуропа 

мемлекеттеріне де, басқа да шетелдер-

ге де жарай береді. Бізде оқытылатын 

әрбір бағдарламаға сертификат алы-

нады, демек, бізде бар мамандықтың 

бәрін сол аккредитациядан �ткіздік. 

Осылайша, бізде оқитын студенттер-

ге мүмкіндік бердік. Олар біздің оқу 

орнының дипломымен  шетелдерде 

жұмыс істей алады.  Иә,  б ізд ің 

тәжірибемізде ондай балалар бар. 

Google-де жұмыс істейтін екі бірдей 

түлегімізбен мақтанамыз. Yandex-ке, 

Amazon-ға кеткен шәкірттеріміз бар.

Кейде жас мамандар шетелге 

кетіп жатыр деп қорқамыз, олардың 

 шетелге шыққаны да дұрыс қой. Олар 

шетелден к�п тәжірибе жинақтайды. 

1здерінің білім,  білік деңгейін 

к�тереді. Шетелдердің мәртебелі ком-

панияларында жұмыс істеп жатқан 

соң, оларға Қазақстанның бар екенін 

к�рсетеді. Ондай таланттарды шетел-

ге жіберуден қорықпау керек. Олар 

бәрібір, түптің-түбінде елге қайта ора-

лады. Ал олар елге келгенде білімді, 

білікті, толысқан, тәжірибелі маман 

болып келеді. Мен оған сенемін.

Біздің географиямыз кеңейтілген 

деп санаймын. Балаларға қоятын тала-

бымыз к�п, стартап жобалар, байқаулар 

к�птеп �тіп жатады. Студенттер әлгі 

жобаларға қатысуы керек. «ASIIN – 

Association for computering macinary» 

деген жоба бар. Дүниежүзінің 135 

университеті қатысады, бағдарламау 

жағынан чемпионат �ткізеді. Бір топта  

үш бала болады. Сол сайысқа, он жыл 

болды, қатысып келеміз. Үш жыл бол-

ды, біздің студенттер алғашқы үздік 

жиырманың арасына қосылды. 135 

мемлекеттің ішінен, Stanford, Oxford, 

Cambridge секілді әлемдік мәртебелі 

университеттермен бір  қатарда 

 қа тысып, алғашқы жиырмалықтың 

ішіне енуі біз үшін үлкен мәртебе. Осы 

сайыс тың бірінші деңгейіндегі фина-

лына қатысып, Қазақстанның чем-

пионы болдық. 1,3,2, орынды біздің 

университеттің студенттері алды. 

– Үш орынды да сіздер алдыңыздар 
ма?

– Иә, үш орынды да біз алдық. 

Бізде осы бағыттарды дамытып, 

тәжірибеден �ткізу үшін инновация-

лық орталығымыз бар. Арнайы ашқан 

едік. Сол жерде студенттерді ғана емес, 

мектептегі балаларды да шақырып, 

жаңа білім к�зімен таныстырамыз. 

– Раиса Қабиқызы, әңгімемізді 
 университет туралы сауалмен бастасақ. 
Бұл білім ордасы әуел баста қандай 
мақсатпен құрылып еді? Мемлекеттік 
және халықаралық стандарттарға жауап 
беру үшін университеттің құрылымдық 
базасы және оқытушылар құрамы қалай 
жасақталды?

– 2009 жылы, яғни осыдан он 

жыл бұрын Қазақстанның тұңғыш 

президенті – Елбасының ұсыныс-

қолдауымен Халықаралық ақпараттық 

технологиялар университеті құрылған 

еді. Ол заманда да, қазіргі заманда да 

ақпараттық технологиялардың да-

муы �те маңызды болатын. Ол үшін 

мамандар даярлау қажет. Иә, ұлттық 

университеттерде де мұндай маман-

дықтар бар. Ал біз жеке, арнайы ма-

мандар даярлауға к�п к�ңіл б�луіміз 

керек болды. 

Б і л і м  о р д а с ы  х а л ы қ а р а л ы қ 

ынтымақтастыққа да қатты ден қояды. 

Осы бағытта беделді шетелдік универ-

ситеттермен және IT-ком паниялар-

мен ынтымақтастық байла ныстар 

 орнатуды қолға алдық. Стратегиялық 

білім беру процесіндегі ең басты 

әріптесіміз Carnegie Mellon University 

(АҚШ). Осы университетпен шартқа 

тұрып, солардың оқу бағдарламаларын 

алдық. Окырманға таныстыра кетейін, 

Сarnegie Mellon дүниежүзіне алгоритм, 

компьютерлік желілер, бағдарламалау 

тілдері, робототехника, компьютерлік 

лингвистика, бағдарламалық жасақта-

малар құрастыру бойынша к�шбасшы 

ретінде танылған университет. Міне, 

осы білім ордасының он модулін 

Қазақстанның оқу стандарттары-

мен сәйкестендіріп, әуел баста оқу 

бағдарламаларын құрастырған едік. 

Кез келген бағдарлама т�рт жылда 

ескіре бастайды ғой. Қазір Carnegie 

Mellon University-дің инженерлік 

оқу бағдарламаларын қарастыра-

тын Roboatter деген мекемесімен 

келісімшартқа отырып, олардың 

оқу бағдарламаларын алып, тағы 

он екі модульді университетіміздің 

бағдарламасына қостық. 

Университетіміз алғаш ашылғанда 

мемлекет 300 грант б�лген. Студент-

терге жақсы білім беріп, дұрыс жұмыс 

істегендіктен, грант санын к�бейтті. 

Екі жыл болды, 1100 грант б�ліп, 

сонша студентті қабылдаймыз. АҚШ-

тан келген бағдарламамен жұмыс 

істегендіктен, бакалавриатқа бірінші 

күннен бастап ағылшын тілінде сабақ 

�теміз. 

– Оған студенттер ілесе ала ма?
– 6лбетте. Қазіргі ұрпақ сандық 

ұрпаққа жатады ғой. Оларға ағылшын-

ша оқу қиын емес. 

– Біздің білуімізше, сіздерге шалғай 
ауыл мектептерін бітірген талапкерлер 
де оқуға түседі. Олардың тіл білу деңгейі 
қандай?

– 1те жақсы. Сабақ басталғанда 

әр студенттің деңгейін анықтап, сол 

бойынша жеке дәрістер оқимыз. 

17 кредитті ағылшын тілі бойынша 

қойдық. Ол студент ағылшын тілін 

дамытып, IELTS-ті тапсыруға ша-

масы жететіндей болады. Курстан-

курсқа �ткенде студент ағылшын 

тілінен сол деңгейде қала ма, жоқ 

па тексеріп,  шамасы келсе, келесі 

деңгейге �ткіземіз. 

– Осы күні дүниежүзінің ІТ саласына  
деген қызығушылығы, ынтасы артып 
келеді. Біздің Қазақстандағы жағдай 
қалай, бұл саланың мүмкіндіктері мен 
жаңашылдықтары туралы не айтасыз? 

– Ақпараттық технология жер-

әлемде дамып келе жатқан жаңа 

сала ғой. Ашығын айтсақ, жақсы 

мағынасында адамзатты ақпараттық 

технология арбап тұр. Бұл – біздің 

тағдырымыз, тіпті мемлекетіміздің оң 

бағытта дамуының, әлемдік бәсекеге 

түсудің кепілі десек те болады. Қай 

салада болмасын, ақпараттық техно-

логияны міндетті түрде қолданады. 

Қазақстан да бұл дамудан кенже 

қалмауы керек. Қазақстан – ұмтылар 

биігі, алға қойған мақсаты заңғар ел. 

Германияның «Индустрия-4.0» деген 

бағдарламасында жүйелердің арасына 

адамды да қосады. Сандық Қазақстан 

деген бағдарлама қабылданғанына үш 

жыл болды. Тұңғыш Президентіміздің 

соңғы екі Жолдауында да осы мәселе 

к�теріліп, бұл т�ңіректе бірталай 

жұмыс жүргізіліп жатыр. Оқу саласы 

Цифрлы Қазақстан бағдарламасында 

жеке тақырыппен берілген. Адам 

капиталының дамуы үшін универси-

Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы
теттер деңгейінде бір бағдарлама 

қолға алынып, оны универси-

теттер бастап та кетті. Біз де 

солардың қатарындамыз. Ол 

– сандық университетке к�шу 

бағдарламасы. Университет 

қазір стратегиясын �згертіп, 

б и ы л ғ ы  о қ у  ж ы л ы  о с ы 

жаңа бағдарлама бойынша 

жұмыс істеуге кірістік. Бұл 

бағдарламада маманды ғана 

дайындау мәселесі емес, 

болашақта ол студент қандай 

маман болады, ол маманды 

даярлаудағы университеттің 

р�лі, үлесі қандай – соны 

а н ы қ т а у д ы  м а қ с а т  е т і п 

қойдық. Бізге келген студент-

тер мектептен осы саланы біліп, 

үйреніп, дағдыланып келген ба-

лалар. Олар бәрін біледі. Демек,  

сол терең білімге сәйкес оқу 

бағдарламасын ұсынуымыз керек. 

Сол бағдарлама бойынша оқытуға 

дайын болғанымыз ж�н. Мәселен, осы 

емес, Білім министрлігі ҚР «Білім ту-

ралы» заңына бірнеше �згерту енгізді. 

Соған байланысты оқу жүйесінің 

заңдары да �згерді. Былтырғы жылға 

д е й і н  о қ у ғ а  қ а б ы л д а н ғ а н д а р ғ а 

бұрынғы бағытпен білім бере береміз. 

Ал І-ІІ курстардағы бағдарламаны 

�згерттік. 

Қазіргі мамандық деген түсінікке 

де басқаша қарайтын уақыт келген 

секілді. Сол үшін әр мамандықтың 

ішінде қандай тараптар бар, сол 

 тараптарды мамандық есебінде б�лек 

оқу бағдарламасы ретінде �згертіп, 

оқу жылын бастадық. Біздің универ-

ситет талапкерлерге биыл қырық оқу 

бағдарламасын ұсынды. Қырық деген 

санды ойдан ойлап тапқан жоқпыз. 

6рбір саланың негізгі трендтері бар. 

Ақпараттық тех но логия лардың 

тренді 10-13 деуге болады. 

К�бінесе он деп атай-

ды, күрделендіріп 

айтқанда, 13-

к е  ж е т е д і . 

Азаматтың суреттері

Раиса ӨСКЕНБАЕВА,
Халықаралық Ақпараттық 
технологиялар 
университетінің ректоры:
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ANA TILI

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ 
және ЖАЗУ КЕМЕЛДІГІ

Тіл – әр елдің тарихи шежіресі. Кез келген 
халықтың, елдің тілінде –  ең бірінші оның 
тарихы, мәдениеті, рухани құндылықтары, 
дүниетанымы көрініс табады. Өйткені 
талай-талай замандардан осылардың 
барлығының шашауын шығармай бүгінгі 
күнге жеткізіп отырған ұйытқы – ол біздің 
тіліміз. Тілдің қасиеті де, қадірі де сонда. 
Тіл – адам баласын қазіргі парасаттылық 
пен өркениетке жеткізген ұлы да бірегей 
туынды. Осы себептерден де сөйлеу 
мәдениетіне жетілу, тілді дұрыс та тиімді 
және шебер де тартымды пайдалана білу 
талабы көне замандардың өзінде-ақ 
басталған. Қоғамның мәдени  дәрежесін 
көтеру бағытындағы әрбір қадам, алды-
мен тіл мәдениетін, жазу, сөйлеу өнерін 
дұрыс жолға қою, оны үздіксіз жетілдіре 
беру талабынан басталып отырғанын  
ғалымдар дәлелдеген. Әрбір елдің мемле-
кет болып қалыптасып, әлемдік аренада 
мығым орнығуы үшін аса қажет 3 негізгі 
тірегі бар. Ол – ұлт, тіл және мәдениет. 
Еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізген жыл-
дарынан бері қазақ халқының тілін, ділін, 
мәдениетін дәстүрін қайта жаңғыртып, 
оның ұлттық рухын тірілтіп, жандандыру  
жұмыстары қызу жүргізілді. Қазіргі 
гүлденген зайырлы мемлекетіміздің 
жетістіктері  – Елбасымыздың сарабдал 
с аяси реформаларының нәтижесі демекпін. 

Алаш арыстары ең бірінші саяси-әлеуметтік бостандықтың бастауы 
ретінде ана тіліміздің азаттығы үшін күреске баса назар аударғаны 
мәлім. 1905 жылғы ұлт-азаттық қозғалыстың алғашқы қадамында 
Алаш көсемі Әлихан Бөкейхановтың қазақ тіліне бостандық берілуін 
көтеруі тектен-тек емес. 1989 жылдың 22 қыркүйегінде еліміздің 
тарихында тұңғыш рет «Тіл туралы» заң қабылданып, қазақ тілі 
мемлекеттік мәртебеге ие болды. Ал, тәуелсіздік орнағаннан кейін, 
1995 жылы Конституция қабылданған соң өмірге келген 1997 жылғы 
«Тіл туралы» заңы да бекітілгені белгілі.

Атырау облысында мемлекеттік тіл саясатын жүзеге асыру бағытында 
көптеген іс-шаралар өткізіліп келеді. Олардың арасында түрлі 
байқаулар мен фестивальдер, тіл сайыстар мен ақын-жазушылар 
атындағы көркемсөз оқу жарыстары ұйымдастырылады. Солардың 
бір парасына тоқталсақ, биыл А.Байтұрсынұлы атындағы оқытушылар 
арасындағы «Үздік оқытушы» облыстық байқауы өтті. 

Т О Л Ғ А У Ы  Т О Қ С А Н  Т У Ғ А Н  Т І Л
меңгертуге жол ашады.Үшіншіден, әлемдік 

аренада зайырлы мемлекетіміздің ұлттық 

тілінің, мәдениетінің �ркендеуіне әкелер жол. 

Бүгінгі жаңа заманауи талапқа тіл реформа-

сын сәйкестендіріп, күшейту – «Мәңгілік ел» 

идеологиясын толыққанды жүзеге асыруға 

зор мүмкіндіктер береді. Ұсынылып отырған 

әдістемелік жұмыстар қазақ тілінің латын 

әліпбиіне к�шу мәселесінің теориялық 

аспектісін қамтып қана қоймай, жоба арқылы 

қамтылатын бірыңғай жұмыстар жүйесін 

ұсынуы қажет. Жұмыстар жүйесі латын 

әліпбиіне сатылы к�шуді қамтамасыз етеді. 

Осы ретте тілдің тарихына назар аудар-

мау мүмкін емес. Қазақ тілінің тарихы  сонау 

ертеден бастау алады. Тіліміз к�не түркі 

тілінің қыпшақ-ноғай тармағына жатады. 

Қазақ жазуы ғасырлар тоғысында бірнеше 

рет �згеріске ұшырап отырды. 1929 жылдарға 

дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылса, 

20 ғасыр басында ағартушы А.Байтұрсынов 

 бастауымен араб графикасына негізделген 

«т�те жазу» пайдаланылды. 

1929-1940 жылдар арасында латын графика-

сы қолданылса, 1940 жылдан соң кирилл әліпбиі 

енгізіліп қазірге дейін қолданылуда. Яғни к�ріп 

отырғанымыздай, латын графикасын қолдану 

тәжірибесі біздің ел тарихында болған, және 

мұрағат материалдарына сүйенсек, латын 

графикасында басылып шыққан ғылыми 

еңбектер мен шығармалар қоры қазақтың 

Бұл осыдан сексен жылдан 

астам уақыт бұрын қазақ тілінің 

мемлекеттік мәртебесі туралы 

конституциялық қағида да, заң 

да жоқ болғанымен ұлттық рухы 

күшті Алаш ардақтыларының 

ашық әрекеті болатын. Оларға 

мемлекет иесі қазақтың �зі тұратын 

кеңістікте ана тілі үстем болуға тиіс 

деген к�зқарас ортақ еді.

Тарихқа сәл шегініс жасай 

ой қозғасақ, республикадағы ана 

тілдік кеңістікте қаншама қай-

шылықты жағдайларға әкелген 

1938 жылғы 13 наурызда БКП 

( б )  О р т а л ы қ  К о м и т е т і  м е н 

КСРО Халық Ко мис сариатының 

«Ұлттық республикалар мен 

облыс тардағы мектептерде орыс 

тілін міндетті оқыту туралы» 

қаулы қабылданғаннан сексен 

жыл дан астам уақыт �тсе де, сол 

кездегі кейбір жағдайды бүгін 

де қайталап отырмыз. Мәс кеуде 

қабылданған қаулыға бір ай да 

толмай жатып, яғни 5 сәуірде 

Қазақстан КП (б) Орталық Ко-

митеті мен ҚССР Халық Комисса-

риаты кеңесі жоғары ор ган дардың 

шешіміне сәйкес кешенді іс-шара 

қабылдағанда сол кездегі �зіміздің 

ұ с ы н ы с т а  р ы м ы з д ы ң  і ш і н д е 

 жаратылыстану пәндерін орысша 

оқыту туралы да пікір  болып еді. 

Бірақ мұның теріс шара екендігі 

к�п ұзамай дәлелденіп, ұсыныс 

пайдаға аспай қалған болатын. Біз 

әуелі жаратылыс тану бағытындағы 

т�рт пәнді ағылшынша оқытамыз 

деп  дауыстап едік, кейін сәл 

шегініс жасадық. Осының �зі арада 

сексен жыл �тсе де, біздің ұлттық 

санамызда сапалы �згерістің бола 

қоймағандығын байқатады.

Қазіргі ана тіліміздің алға 

ж ы л ж и   а л м а й  о т ы р ғ а  н ы н ы ң 

бірнеше әлеуметтік себептері 

бар. Бі ріншіден, қоғамымызда 

ұлттық тілді қалыптастыратын 

әлеу меттік орта әлі жетімсіз, 

әлсіз, тіпті жоқтың қасы. Дәстүрлі 

отбасы бұзылып, нағыз тәлім-

тәрбие алатын әлеуметтік ортаның 

жүдеулігінен ұл-қыздарымыз �з ана 

тілінде еркін с�йлеуге мүмкіндік 

ала  алмай отыр.  Екіншіден, 

ұлттық құндылықтарымызды 

ғасырдан-ғасырға жалғастырушы, 

ұрпағымыздың тәлім-тәрбиесінің 

тағдыры тапсырылған анала-

рымыз, әсіресе кешегі кеңестік 

кезеңнің белсенділері болған, 

бүгінгі әжелер мен жас аналар �з 

тілінде с�йлей бермейді. Тіпті, 

қазір «қазақ мектептері латын 

графикасына негізделген қазақ 

жас аралы ғындағы мемлекеттік 

тілді оқы татын алты оқытушы 

қатысты. 

Б а й қ а у  қ о р ы т ы н д ы с ы 

 бо йынша жүлделі І орынға Ақ-

қыстау орта мектебінің қазақ 

тілі және әдебиеті пәні мұғалімі 

Айгерім Қойтанова  (Исатай 

ауданы) ие болып, байқаудың 

республикалық кезеңіне жол-

д а м а  а л ы п ,  р е с п у б  л и к а л ы қ 

байқауда Алғыс хатпен марапат-

талды. Жүлделі ІІ орынға Алға 

орта мектебінің мұғалімі Гүлдана 

Сағидолла (Махамбет ауданы) ие 

болса, ІІІ орынды 6сел Қуанышева 

(Мақат ауданы, Х.Санбаев атын-

дағы орта мектебі) мен Нұргүл 

Құрманбаева (Жылыой ауданы, 

№2 Жалпы орта білім беретін мек-

теп) �зара б�лісті.

2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында:  «Мемлекет �з тарапынан 

мемлекеттік тілдің позициясын нығайту үшін 

к�п жұмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен 

қолдану ж�ніндегі кешенді шараларды жүзеге 

асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан 

бастап әліпбиімізді латын қарпіне, латын 

әліпбиіне к�шіруге кірісуіміз керек. Бұл – ұлт 

болып шешуге тиіс принципті мәселе» деген 

болатын, осыған байланысты бұл жоба жүйелі, 

кезеңді түрде іске асуы тиіс. Сол себепті де, 

ең алғашқы этап ол бейімдендіру кезеңі. 

Бұл кезеңде әрбір оқу орны �з ұжымын осы 

реформаға және оның �зекті мәселелеріне 

қатысты негізгі ақпараттармен қамтып, жаңа 

мәліметтер мен материалдармен танысты-

рып, жаңа процеске бейімдеу жұмыстарын 

жүргізуі керек деп ойлаймын. Осы орайда 

Елбасы Н.6.Назарбаевтың «Қазақстан – 

2050»   бағдарламасын, «Болашаққа бағдар: 

р у х а н и  ж а ң ғ ы р у »  м а қ а л а с ы н  б а с ш ы -

лыққа ала отырып ақпараттық-түсіндіру 

жұмыстарын ұйымдастыру, студенттердің 

жеке к�зқарастарын білу, анкеталық сұрақтар 

беру, қазақ тілінің тарихын, тілтанушы 

ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері ж�ніндегі 

мәліметтер бойынша қысқартылған дәрістер 

�ткізу, латын графикасының тиімділігі мен 

артықшылығы ж�нінде түсінік жұмыстарын 

қолға алу, «Латын әліпбиіне к�шу – заман тала-

Содан бергі жиырма екі жылда  

мемлекеттік тілді қоғамдық �мірде 

дамыту және қолдану бағы тында 

елеулі жұмыстар  жү зеге асты. 

Бұрын қасаң тартқан мем лекеттік 

ұйымдар мен �зін-�зі басқару 

органдары қазақ тілі т�ңірегінде 

оң �згеріске бет бұрды. Білім, 

бұқаралық ақпарат құралдары, 

мәдениет,  �нер,  экономика, 

ғылым, саясат, қорғаныс салала-

рында да елеулі �згеріс  бай қалды. 

Б і л і м  б е р у  ж ү й е с і н д е  қ а з а қ 

мектептерінің саны артты. 

Алайда, қайта құрудан бастал-

ған тіл үшін күрес, ұлттық рухтың 

қарқыны егемендікке жету мен 

тәуелсіздік алудан әрі �рісті 

 дамытылмады. Елімізде белсенді 

құрылған және к�п істерге ұйытқы 

болған «Қазақ тілі» қоғамдары 

к�п ұзамай жаппай ұйқыға кетті. 

Ең �кініштісі, 1995 жылғы Ата 

Заңның 7-бабындағы «1. Қазақстан 

 Республикасында мемлекеттік 

тіл – қазақ тілі», сондай-ақ 1997 

жылы қабылданған Қазақстан 

Республикасының «Тіл туралы» 

заңындағы «Мемлекеттік тіл – 

мемлекеттің бүкіл аумағында, 

қо ғамдық қатынастардың барлық 

саласында қолданылатын мемле-

кеттік басқару, заң шығару, сот ісін 

жүргізу және ісқағаздарын жүргізу 

тілі» деген құқықтық нормалар �з 

дәрежесінде жұмыс істемей келеді. 

Осы арада �ткен ғасырдың 

30-шы жылдарындағы қазақ 

зиялыларының қайсар мінезі 

еске түседі. Белгілі композитор 

Е.Брусиловский �зінің «Дүйім 

дүлдүлдер» атты �мірбаяндық 

кітабында Халық ағарту комис-

сары Темірбек Жүргеновтың �з 

кабинетінде �ткізген бір мәжілісін 

мысалға келтіреді: «Наркомның 

�зі  де,  басқа с�йлеушілер де 

қ а з а қ  т і л і н д е  с � й л е п  о т ы р . 

Бір кезде Борис Николаевич 

(қарағандылық Орлов) орнынан 

тұрды да Жүргеновтен қазақша 

с�йлемеуін �тінді, мұнда не жай-

ында әңгіме болып жат қанын �зі 

ұқпай отырғанын, с�йлеушілерді 

түсінетіндей болуы үшін орыс-

ша с�йлеу ж�н екенін айтты. Бір 

кезде Жүргеновтың қара к�здері 

ұшқындап кетті. Жұрттың бәрі 

бүкшие түсіп, тым-тырыс бола 

қалды. «Сіз қайда отырсыз, Ор-

лов жолдас!  Сіз  Қазақстанға 

келдіңіз екен, егер де мұнда жұмыс 

істегіңіз келсе, сіз республиканың 

мемлекеттік тілін білуге міндеттісіз! 

Сіз қазақ әндерін де орыс тілінде 

зерттемексіз бе?» дейді. 

Байқаудың мақсаты – мемле-

кеттік тілдің қолданылу аясын 

кеңейту және оны сапалы оқыту 

мақсатын жүзеге асырып жүрген 

үздік оқытушылардың жаңашыл 

әдіс-тәсілдерді  қолданудағы 

 жұ мыс тәжірибесімен таны-

су,  қазақ тілінің мамандары 

арасында  шы ғар машылықпен 

жұмыс  жасайтын оқытушыларды 

анықтауға бағытталды. 

Соның бірі 2019 жылдың   5 

шілдесі  күні Атырау облыстық 

тілдерді дамыту ж�ніндегі бас-

қар масының тапсырысымен 

Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау 

мемлекеттік университетінде 

А . Б а й т ұ р с ы н ұ л ы  а т ы н д а ғ ы 

 об  лыстық «Үздік  оқытушы» 

байқауы �тті. Байқауға Атырау 

қаласы мен аудандардан 23-45 

Елбасымыз Нұрсұлтан 6бішұлы Назарбаев  

тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап-

ақ, тіл мәселесін басты назарда ұстап, оған 

мемлекеттік статус беріп, қазақ тілінің 

мәртебесін к�теріп, мерейін асыруға к�п 

еңбегін сіңірді. «Ғасырлар бойы қазақтың 

ұлт ретіндегі мәдени тұтастығына ең негізгі 

ұйытқы болған – оның ғажайып тілі» дей оты-

рып, қазақ жерін �зінің тарихи отаны ретінде 

қабылдаған �зге ұлт �кілдерінің тіліне, діліне, 

дініне деген құрметпен қарауды, халықаралық 

ынтымақтастықты, бірлікті қолдап, �зінің 

к�реген саясаткер, танымды к�сем екендігін 

тағы бір мәрте дәлелдеді.

Қазіргі жаңа заман серпіні адамзатты «жазу», 

«графика» дәуіріне жетелеуде. Түрлі заманауи 

техника мен технологияның, инновацияның 

шарықтап �ркендеуі – заңды құбылыс. 

Осы цифрлық, графикалық дәуір �ткелінде 

ұлттық, мемлекеттік тілімізді сақтап, сол тіл 

арқылы сан ғасыр тоғысында тарихымызды, 

мәдениетімізді, ұлтымызды, мемлекетімізді 

нығайтып, оны тарих беттерінде шежіре қып 

таңбалағымыз келсе – латын графикасына 

�туіміз �те орынды реформа. Оны жүзеге асы-

ру – «Мәңгілік ел» ретінде, рухы биік мемлекет 

ретінде даму үдерісінің негізгі сатысы болып 

табылады. Еліміздің тарихына к�з жүгіртсек, 

жазу реформасы қазақ елі үшін тың құбылыс 

емес екендігін білеміз. Қазақтың алғаш зия-

лылар қауымы «Алашшылардың» бұдан бұрын 

салып кеткен сара жолы. Реформаны қайта 

жаңғыртып, жандандыру – ұлттық мүддемізбен 

қайта қауышуды білдіреді. 

2017 жылдың 12 сәуірінде Елбасымыз 

«Бола шаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақала-

сында Қазақстанның 2025 жылға дейін латын 

әліпбиіне к�шетіндігін мәлімдеген бола-

тын. Елбасы Н.6.Назарбаев �з мақаласында 

тіліміздің тарихын тереңнен толғай келе, 

«Латыншаға к�шудің терең логикасы бар. 

Бұл қазіргі заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ ХХІ ғасырдағы 

ғылыми және және білім беру процесінің 

ерекшеліктеріне байланысты» деп келешекті 

мақсаттың түпкі негізін айқындап берді.

Қазіргі дәуір – ол жазу заманы, латын гра-

фикасын енгізіп отырған елдердің әліпбиінде 

әріп саны тілдегі фонемадан әлдеқайда аз болуы 

да оның жетістігі екені анық.  Сонымен қатар, 

бұл саясат ақпараттық кеңістік үдемелі түрде 

дамып отырған заман талабымен бірге алға 

ілгерілеуді, ғылым мен инновацияда алдыңғы 

қатарлы озық тәжірибелі елдер қатарына 

қосылу мақсатын к�здейді. 

Менің ойымша, бүгінгі күннің �зекті 

мәселесі «Қазақ тілінің латын әліпбиіне кезеңді 

�туі» жобасының әрбір оқу орнында (мектепте, 

орта кәсіптік оқу орындарында, жоғары оқу 

орындарында) 2017-2025 жылдарға арналған 

іс-шаралар жоспары болғаны дұрыс. Себебі 

латын графикасына біртіндеп �ту бағытындағы 

жұмыстар – халықты бейімдеу кезеңдерінен 

бастап, толыққанды латынға �ту сатысына 

дейін, шикіліксіз, толыққанды әрі жүйелі түрде 

атқарылуы тиіс. 

Елбасы Н.6.Назарбаевтың «Қазақстан 

– 2050» бағдарламасын, «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласын басшылыққа ала 

отырып ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын, 

қоғамның зиялы �кілдерінің, жастардың, 

м е м л е к е т т і к  қ ы з м е т к е р л е р д і ң  ж е к е 

к�зқарастарын білу және мониторинг жүргізу 

мақсатында анкеталық сұрақтар, тесттер 

�ткізу, қазақ тілінің тарихын, тілтанушы 

ғалым А.Байтұрсынұлы еңбектері ж�ніндегі 

мәліметтер бойынша дәрістер жүргізу, латын 

графикасының тиімділігі мен артықшылығы 

ж�нінде түсінік жұмыстары сияқты бейім-

дендіру іс-әрекеттерінен бастап, күрделі 

қызмет түрлеріне: латын графикасында сауат 

ашу, грамматикалық сауаттылық негіздерін 

үйретуге қарай сатылы түрде жүргізілгені 

тиімді. 

Бұл жобаға қатысты атқарылатын жұмыстың 

нақты кезеңдерін анықтап, оларды жоғары оқу 

орындарында т�мендегідей үлгіде жүргізуге бо-

лады: І кезең – «Бейімдендіру». Елбасы �зінің 

2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан – 

бы» тақырыбында немесе басқа тақырыптарда 

жарысс�з, дебаттар жасау және т.б. 

ІІ кезеңді – Латын графикасы бойынша 

қайта сауаттандыру деп алып отырмыз. Бұл 

кезең – латын әліпбиіне кезеңді к�шу жоба-

сына байланысты жұмыстарды сатылы түрде 

жүзеге асыра бастау, латын графикасы бойынша  

сауаттандыруға к�шу. Бұл кезеңде мынадай 

жұмыстардың атқарылғаны ж�н: ЖОО (ин-

ститут) латын әліпбиінде сауат ашу әдістемелік 

құралдарын құрастырып, бағдарламалар мен 

жоспарлар құру, латын әліпбиін үйренетін, 

және латын графикасында қазақша жазуға 

үйрететін курс ұйымдастыру. Ол курс мынадай 

жұмыстарды қамтитын болады: 

1. Ресми түрде белгіленген Латын әліпбиін 

үйрету;

2. Латын графикасы арқылы қазақша 

мәтіндерді жазуға машықтану;

3. Қазақша мәтіндерді латын графикасында 

оқу сауаттылығын дамыту;

4. Кириллицада жазылған мәтіндерді латын 

графикасымен таңбалап к�шіру дағдысын 

дамыту.

ІІІ кезең – Оқу-әдістемелік құралдар қорын 

жасақтау. Бұл кезең үдерісті тұрақтандыру 

кезеңіндегі жұмыстарды қамтиды: 

– мониторинг жүргізу мақсатында оқыту-

шылар мен студенттер арасында тесттер 

жүргізу;

– кафедралардағы О6К мен Sillabus-ды 

 латын қарпіне к�шіру жұмыстарын бастау;

– институттың латын графикасында теріл-

ген құрылымдық құжаттарының қорын/база-

сын жасақтау. 

– жеделдетілген сауаттылық курстарын 

жүргізу.

ІV кезең – Құзыреттілікті қалыптастыру 

және дамыту кезеңі. ЖОО базасында түрлі 

құзыреттіліктерді қамтитын іс-шараларды 

ұйымдастыру және �ткізу. Мысалы: тарихи  

шолу; тіл тарихына байланысты к�рме, д�ңгелек 

үселдер, конференциялар ұйымдастыру; 

сауаттылықты анықтау арттыру мақсатында 

екі ай сайын диктант, тесттер �ткізу; тілдер 

жәрмеңкесін ұйымдастыру; институттың элек-

тронды кітапхана қорын жаңғырту. 

Дүниежүзінде орын алып жатқан �згерістер, 

Қазақстанның білім саласындағы рефор-

маларының, тіл саясатының, білім мазмұнының 

уақыт талабына сай болып, күнделікті �мірдегі 

қажеттіліктерді �теуге бет бұруын міндеттейді.

Қазіргі уақытта коммуникативтік біліктілік, 

тілдесім, ойын еркін жеткізумен бірге, топ-

тар арасында �зін-�зі ұстай білу, ақпаратпен 

жұмыс істеу, компьютерленген техника мен 

бірнеше тіл меңгеру қай елде болмасын басты 

талапқа айналып отыр. Сол талаптарға сәйкес 

алға ілгерілеудің, ұлтаралық, мәдениетаралық 

қарым-қатынасты орнатып, оны дамытудың 

бірден-бір жолы – қазақ жазуын, тілін латын 

графикасына к�шіру.

Бұл реформа, біріншіден, ғаламдық 

ақпараттық кеңістікте мемлекеттік тіліміздің 

еніп орнығуы мен сақталуының кепілі. 

Екіншіден, �зге ұлт �кілдеріне қазақ тілін 

белгілі ағартушылары, «Алаш» қозғалысының 

белсенділері арқасында сақталынған болатын. 

Ақпараттық кеңістік – ақпарат туындай-

тын, орын ауыстыратын және қолданылатын 

кеңістік. Ақпарат тасқынының бағыты мен 

жыл дамдығы, оны қолдану және құру амалдары 

акпараттық кеңістік құрылымын анықтай ды. 

Бұл кеңістіктің құрылымы ғылым, БАҚ, білім 

беру кіретін қоғамның ақпараттық инфра құ ры-

лымын к�рсетеді. Ұғымды В.И.Костюк енгізген. 

Демек, біздің латын графикасына к�шуіміз 

– біздің алғашқы қазақ зиялыларының салған 

сара жолына қайта оралу деген с�з. Тіліміздің 

келешегіне қарқынды дамыған заман сарынына  

қарай бір мықты серпін беру. Бұл шешім –

техникалық инновациялық мүмкіндіктері 

шарықтаған әлемдік ақпараттық кеңістікке 

еліміздің еркін енуіне кепіл болмақ. 

С�з соңында айтарым, латын графи-

касына �ту – біз үшін аса қиындық туды-

ра қоймайды. Олай ойлауымыздың себебі, 

біріншіден жоғарыда айтып кеткеніміздей 

бұл біздің тарихымызда орын алған тәжірибе, 

екіншіден, біз латын графикасымен таны-

спыз, жастарымыздың к�п б�лігі ағылшын 

тілін жақсы меңгерген, оларға таныс замана-

уи техниканың атауларынан бастап, әлемдік 

брендтер барлығы латын графикасымен 

таңбаланған. 

Бұл жерде аса қатты к�ңіл б�летін мәселе 

ол тіл меңгерудегі грамматикалық сауаттылық 

пен жазудың емлесі. Тіл үйренуші қазақ тіліне 

тән ә, �, қ, ғ сияқты дыбыстардың латын 

 графикасында таңбалануын ұғынып кетсе, 

латын графикасында жазу аса қатты қиындық 

тудыра қоймайды.

Тіл маманы ретінде оқушылар, студент-

тер арасында к�п кездесетін н, ң, к, қ  ды-

быстарының таңбалануында жіберілетін 

емлелік қателіктер орын алмайды деп есеп-

тейміз. Сонымен қатар, біздің елде қызмет ба-

бында жүрген шетелдік азаматтарға қазақ тілін 

меңгерту әлдеқайда жеңіл тиеді, олардың да 

�здеріне таныс латын графикасы арқылы қазақ 

тілін меңгеруге деген құлшыныстары оянады 

деген ойдамыз. 

Жаңа әліпбиге к�шу тіліміздің әлсіреуіне 

әкеліп соға ма деген сауалмен тіл мәселесіне 

жанашырлық білдірушілердің алаңдауы негізсіз 

дегіміз келеді. 1йткені тіл сол қалпында қалып, 

�згеріс тек таңбалануында к�рініс табады. 

Керісінше, латын графикасының әлемде беделі 

�сіп тұрған кезеңде, қазақ тілінің одан әрі 

нығайып әлемдік кеңістікте сақталуына, 

сондай-ақ Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаев биылғы �зінің алғашқы Жолдауында  

айтқандай, «Қазақ тілінің мемлекеттік тіл 

ретіндегі р�лі күшейіп, ұлтаралық қатынас 

тіліне айналатын кезеңі келетін болады» деп 

есептеймін. Латын әліпбиіне к�шу соған ықпал 

ететініне мол сенім артамыз. 

@сел ЫҒЫЛОВА, 
Атырау инженерлік-гуманитарлық 

институтының оқытушысы,
педагогика ғылымының магистрі

ТІЛ ҚАДІРІ 
қайтсе артады?

«Үздік оқытушы» байқауы

әліпбиіне к�шеді» дегенге қатты 

үрейленген жас ата-аналар бала-

ларын орыс мектептеріне бере 

бастады.

Үшіншіден, бүгінгі жастарымыз 

қазақтілді хабарларды сирек к�реді, 

қазақтілді кітап, басылымдарды 

оқи бермейді. Олардың күнделікті 

қарым-қатынас құралы к�біне 

орыс тілі, пайдаланатындары �зге 

тілдердегі түрлі техникалық және 

ойын құралдары болып келеді.

Осыған орай, �зіндік ұсыныс-

пікірлерімді білдіргенді ж�н к�ріп 

отырмын:

Біріншіден,  Қазақ елінің 

жас ұрпағы балабақшада, мек-

тепалды даярлық топтарында, 

бастауыш мектепте білім мен 

тәрбиені тұла бойына ана сүтімен 

сіңген тек қана қазақ тілінде 

алуы қажет. Таяу және алыс шет 

мемлекеттердің тілдерін 5-6 кла-

стан бастап үйренсе де меңгеріп 

кете алады. Себебі қазақ халқының 

жас �рені тілді меңгеруде дарын-

ды, қабілетті,  талантты екендігі 

дәлелденген. Мемлекет  басшы-

сы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 

жақында «мектептерде ағылшын 

тілін оқытуды 5-кластан бастау 

орынды әрі тиімді болады деп са-

наймын» деген пікірі �те дәл әрі 

уақытында айтылды. 

Екіншіден, 2019 жылдан бастап 

жалпы білім беретін мектептердің 

жоғары кластарындағы физи-

ка, химия, биология, информа-

тика пәндері ағылшын тілінде 

оқытылады деген «дүрбелең» 

сәл-пәл саябырсыды. Дегенмен, 

биылғы оқу жылынан бастап осы 

пәндердің біреуі ата-ана лар дың 

келісімімен, әрі мектеп әкім-

ші лігінің шешімімен ағылшын 

тілінде оқытыла бастайды. Егер 

осылай болса, пәнге қатысты ең 

басты ұғымдар мен түсініктерді 

ғана ағылшын тілінде беріп, негізгі 

тақырып мазмұны қазақ тілінде 

түсіндірілуі керек.

Үшіншіден, қазір жоғары оқу 

орындарында к�птілді топтар (по-

лиязычные группы) ашылып, осы 

топтарда білім алатын студент-

терге негізгі пәндерден дәрістер 

мен практикалық сабақтар қазақ, 

орыс және ағылшын тілдерінде 

түсіндіріліп жүр. 1зіндік пікірім 

бойынша, үш тілде бір мезгілде 

оқыту студенттерге күрделі лингво-

психологиялық ахуал қалып-

тастырады және ағылшын тілін 

барлық негізгі пәндерге «тықпалай» 

беру қисынсыз деп санаймын. 

Сондықтан, болашақ педагог 

мамандарға жекелеген пәндерді 

оқыту әдістемесі ғана (мысалы: 

физиканы оқыту әдістемесі) орыс 

немесе ағылшын тілінде жүргізілсе 

тиімді болады.

Тақырыпқа тобықтай түйін: 

Егер отбасындағы тәрбиенің 

негізі, темірқазығы ата-ана �з 

тілінде с�йлеген жағдайда бала 

орыс мектебінде оқыса да, �з 

тілін білетін болады. Ал ата-ана 

�з тілінде с�йлемесе, баласы 

 ата-анасының тілінде ешуақытта 

с�йлемейді.  Бұл – аса �ткір 

мәселе. Себебі �з тілін білу – 

мәдениеттің бастауы. Бірнеше 

тілде с�йлеу әркез мәдениеттің 

к�рсеткіші бола алмайды. 6рбір 

ұлт �кілінің мәдениетке барар 

жолы �зінің ана тілінен басталуы 

қажет. Сондықтан да, отбасын-

да баланың ана тілінің рухын 

түсінетін, оны �з тілінде с�йлей, 

оқи және жаза алатын деңгейге 

ж е т к і з у  –  ә р қ а й  с ы м ы з д ы ң 

Азаматтық парызымыз!

Айдар САБЫРОВ,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік 
университетінің доценті

5-
5

Сонымен қатар «Латынға 

к�шу – �ркениетке қадам» 

атты журналистер арасындағы 

б а й қ а у  д а  � з  д ә  р е ж е с і н д е 

�тті. Жеңімпаздар облыстық 

тарихи-�л кетану музейінде 

марапатталды. Латын графи-

касына негіз делген қазақ тілі 

әліпбиіне кезең-кезеңімен 

к�шіру ж�ніндегі жұ мыстар 

туралы бұқаралық ақпарат 

қ ұ р а л д а р ы н д а  н а с и х а т т а у 

және халық арасында кеңінен 

т ү с і н д і р у ,  Б А Қ  � к і л д е р і н 

ынталандыруға бағытталған 

сайыс үш аталым бойынша 

�ткізілді. Байқау қо рытындысы 

нәтижесінде «Үздік баспа ма-

териалы» аталымы бойынша 

«Дендер» газетінің тілшісі Сүйеу 

Халиков, «Үздік телевизиялық 

сюжет»  аталымы бойынша 

«Atyraý» телеарнасының ре-

дакторы Гүлназ Кәрімжан, ал 

«Үздік ғаламтор жарияланы-

мы» аталымы  бойынша «Atyraý» 

газетінің тілшісі Амандық Абдол 

үздік деп танылды. 

Бетті дайындаған Lтеген Н@УКИЕВ

Азаматтың суреті
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лматыдан Амангүл жеңгей телефондайды.
– Ағаң жайында естелік жазамын деген едің?
...Мен үнсіз қаламын. Естелік жазамын дегенім рас. Әжібайдай әулиебейіл 
 азамат, еңбегін бүгінгі ұрпақтан гөрі ертеңгі ұрпақ іздейтін, демек, елейтін 
тындырымды түрколог ғалым, сыйлас аға жайында жазғым келеді-ақ. Бірақ 
Әжібай тұлғасы асығыс толғаныс, жедел жаза салуды көтермейді. Кеңірек 
ойлануды, тереңірек толғануды тілейді. Оған жер тар. Не амал? «Жазамын. 
Жазамын, жеңгей! Жазғанда бар ғой, жақсы жазуым керек».
Әжібай Керімұлы ағаның  аяулы жары Амангүл жеңгеймен арадағы әңгіме бір 
рет емес, бірнеше рет осындай уәдемен басталып, уәдемен жалғасып келеді. 
Шыным сол, Әжібай жайында жазу оңай емес. Себеп? 
Әжібай ғылымды еріккеннің ермегі көрмеген жан. Ғылымда асығыстықты 
жаны қаламағаны тағы бар. Әжібай Керім өңгеміз қазақология төңірегінде 
малтып жүргенде ізденіс арнасын түркологиядан тартқан, талантын түреңге 
салған тәуекел шіл тұлға!  Асықпай еңбек етті. Тындырымды еңбек берді. 
«Алақай, мен мынадай еңбек бердім. Сендер неге көрмейсіңдер?» деп 
айғайлау да оған жат. Сырдарияның терең иіріміндей, үйіріліп ағып, әдемі 
ағыспен еңбек ете берді, еңбек ете берді.

А

З Е Р Д Е

(Басы 1-бетте)

Осы жерде сәл шегініс жасайық. Бүгінде соғымға 

түйе, сиыр союшылар қатары к�бейіп тұр. Одан 

қалды қой союшылар шықты. Олардың есебінше 

үш қой сойсаң бір қараның есебіне жүрмек. Ал 

кешегі күнде бабаларымыз соғымға тек жылқы 

малын сойған. Басқадай сойылған мал күздік мал 

есебінде қаралған.

Қазақ баласы «шүйгін болсын!» деп тек жылқы 

жануарға қаратып айтқан. Шүйгін деген с�з жұқ 

 деген с�з. Қалған жайда семіз болсын деген. 

Қарамал сойғанда сүйкімді болсын деп те айтатын-

дар бар.

Бүгінде жаз соғым дегенді шығарып алғандар 

бар. Бұлайша жазда сойған жылқы малын  айтып 

отыр.  Бұл жерде айтарымыз бабаларымыз 

ешуақытта жылқы малын орынсыз жұмсамаған. 

Мәжбүрлік болғанда ғана (�лім-жітім, той-томалақ) 

жылқы малын пышаққа жыққан. Тіпті, қадірлі 

қонақтың �зіне қой жыққаннан әрі аспаған. Соған 

орай ешкім де �кпе-реніш білдірмеген.

Бүгінде соғым сойып алушылардың жаңа 

бір тобы пайда бола бастады. Олар ерте бастан 

жылқы малын жаз (күз) айында сойып алып, 

етін тоңазытқышта сақтайды. Олардың майлары 

қабырғаға жұғып үлгермегендіктен шылқып тұрады. 

Мұны да соғым деп айта алмаймыз. 

Жаз, күз айларында сойылған жылқы малын 

бабаларымыз сойыс малы деген. Адам баласына 

алардың белгісі үш ай бұрын к�рінеді. Алар деп 

бабаларымыз аяққа кірген ісікті айтады. Ондай 

ісік ешқайда қашпайды. Аяқтан белге, белден 

алқымға к�теріледі. Соңында алып тынады. Мұндай 

жағдайда айналасы қонағасына (қырқы, жылы) деп 

сойыс малын белгілейді. 

Бабаларымыз той-томалаққа белгілеген 

 малдарын тоймал дейді. Мұндай белгімалдарын 

Орта ғасырлардағы руханият ізіне түсіп 

алды да тереңдей берді, тереңдей берді.

Шын ғылым айқай-шуды к�термейтінін 

ол білетін. Есесіне, �з т�сіңді �зің  сабалап 

айғайламасаң, түбіміз түрік, біз түріктің 

жұрағатымыз десең тұра қашатын айналаң 

сені ұмытуға дайын! Содан да 6жібай 

Керімұлының еткен еңбегі кезінде к�зге 

к�рінбеді, қаперге алынбады, ақырында 

ескерусіз  қала берді .  Ал �зі  болса 

айғайшыл, ұраншыл – бүгіншіл қоғамға 

сыймай, к�зтүрткіге ұшырады, к�ргені 

шетқақпай болды. Жә, қайда кетіп бара-

мын, осы мен? Түсінікті болу үшін бәрін 

басынан бастайыншы!

...1973 жылы болса керек. Қазақ 

түркологиясы басында тұрған Бейсекең, 

қазақ филологиясын түркологияға апа-

рып сабақтаймын деп тасыр қоғамның 

басыр «ғұламалары» тарапынан оққа 

байланып, дертті болып жүрген сырқат 

профессор Бейсембай Кенжебайұлы 

шақырып Мәскеуден атақты түрколог 

6мір Нәжіп қара шаңырақ ҚазҰМУ-

ға келіп лекция оқыды. Алғашқы күні 

зал толып-ақ қалып еді. Дәріс аяғына 

дейін тыңдаушылар қатары селдіреп, 

келесі күндері залда азғантай ғана қара 

отырды.  Атақты ғалымның айтқанын 

түсініп жетпедік шамасы. Студенттерді 

қойшы. Тіпті Ұлттық университеттің про-

фессор оқытушылары да қатыса қоймады. 

Бір ғана «Қазақ әдебиеті» кафедрасының 

меңгерушісі,  профессор Бейсембай 

Кенжебайұлы ортадан т�мендеу бойы бар, 

тығыншықтай татар кейіпті сары кісімен 

бірге келіп, бірге қайтып жүрді. Шамасы, 

студенттер түгілі профессор оқытушылар 

да «1зім де қумын. Айдаса да Октябрьден 

әріге барман!» дейтін Тайыр Жароковтың 

(Жарықов) «принципін» ұстанамыз әсілі. 

Алтын Орда тарихында, Орта ғасырдағы 

түріктік руханиятта шаруамыз шама-

лы шамасы. Тек, Бейсекең дәрісінде 

 айтып қалып тартынып, бауырына тартып 

жүрген шәкірттерін оңашалай әріге, тым 

әріге сілтеп әңгіме айтады. Бірін түсініп, 

бірін түсінбей біз жүреміз.

Мәскеулік ғалым үшінші күні ме, 

әйтеуір маған бұрылып: «Кешке үйге 

келерсің» деді. Деді де татар түстес 6мір 

Нәжіпті қолтығынан алып кері бұрылып 

жүріп кеті.

Кешкілік Алматының Т�лебаев к�шесі 

154 үйдің 1-пәтерінің қоңырауын бастым. 

Үйде Бейсекең 6мір Нәжіппен әңгімелесіп 

отыр екен. Бейсекең мені жеңіл танысты-

рып �тті де, «6мірдің әңгімесін тыңдауға 

шақырдым» деді маған.

Шамалыдан кейін есіктің қоңырауы 

қағылды. Жүгіріп барып есік аштым. 

Сұңғақ бойлы қалың қара  шашты 

к�зіл дірікті жігіт кіріп келді. Жүзінде 

 кешіктім-ау  деген абдыраушылық бар. 

6мір Нәжіп «Кел, кел, 6жібай!» деді. 

Қатарға 6жекең келіп қосылды. Бір 

кеш әдемі әңгіме тыңдадық. Шәй іштік, 

Белгімалды алғанның белі кетеді...
 ебелекке жіберген, ебелекті жерде ұстауға тырысқан. 

1йткені ебелек жеген мал майын қабырғаға 

жинаған. Малдың жазда қазы шығаруы осыдан. 

Сонымен, қандай жағдай болсын қазақ бала-

сы қар түспейінше соғым соймайды. 1йткені қар 

түскенде ғана жылқы баласы іш майын қабырғасына 

жинай бастайды. Сонда соғымды қай мұғдарда 

сойған ж�н? Оны да айталық. Қыс тоқсан түскенде! 

Бұл шамамен бүгінгі жыл қайыруымыз бойынша 

желтоқсан айының 13-і.

Неге?

Жылқы малының шүйгіндігі қабырғасындағы 

қыртысымен белгіленеді. Оны қазы дейді. Оның 

�зі саусақ �лшемімен �лшенеді. Пышақ сырты, 

бармақ, елі, екі елі, үш елі, т�рт елі, табан, сере деп 

кете барады. Бұл жерде байқағыш адам сырт тұрған 

екі �лшемді анық к�реді. Пышақ сырты, табан деген 

қандай �лшемдер?

Соғым малы ешқашан тырық болмайды. 

 Болатын кезі бар. Отбасында сусамыры, қан кемі, 

қан асыры бар ағайындар ондай жандарға малды 

арнайы баптаған. Қабырғасына пышақ сырты май 

тұрғызған. Демек, бұл тырық мал деген с�з емес. 

Тырық мал �сіру үшін біраз тер т�гуге тура келеді. 

Сонан кейін саусақ �лшеміне жатпайтыны табан 

шығарған малдар. Табан шығар малды азған адамды 

торалту үшін баптаған. Азған адамдарға ебедейсіз 

семіз адамдар да жатқан. «Қардың басын қар алады» 

демекші, �ртке қарсы �рт салған бабаларымыз май 

басқанға май жегізген ғой. Осыдан кейін оларды 

данышпан демей к�ріңіз? Қайран, қазақтың қара 

шалдары! Тоқсан түскенде олар қараңғы қорада 

ұсталған. С�йтіп, оларды қабырғаға май жинау 

мүмкіндігінен айырған.

Сонымен, қазақтың соғымы қай соғым? Іші-

сырты бірдей соғым!

Ондай соғым тек қыс тоқсан түскенде білінеді. 

Бұл, қайталап айтамыз, желтоқсан айының  13-і. 

6дет те, соғымға жылқы малының ұрғашысы 

жаратылған. Оның �зінің кәделісі бар. Олар – 

жабағы (тай), байтал, ту бие. Еркек мал  союдан 

қашқақтаған. Алдайды деп. Құнанға атымен 

жоламаған. Екі жасында тісейді деп. Д�ненді 

жақтырмаған. Айғыр шығар деп. 

Осы жазбамды жазу барысында «ел не дейді?» 

дегендейін ғаламторды қосқам. Мұндайда к�мек-

шіміз «Уикипедия» болса керек еді. Алайда  айтып 

отырған тақырыбымызда да сусаниншіл дігінен 

танбапты. Басқасы басқа, мынауы қай с�з? 

«Қазақ қасиетті мал есебіне жатқызатын түйе мен 

жылқының басын б�лмей асып, пісірген. Сиырдың 

басын ғана б�ліп, жеке-жеке тартқан». Ал керек бол-

са... Сиырдың басының үшке б�лінетінін білмеген, 

жылқы басының сойылып, екіге б�лінетінін 

және оның шеке аталатынын білмеген «білгіш» 

парақшамыздан не қайыр, не үміт? «Қазақ тарихы» 

сайтына салған «Соғымыңыз шүйгін болсын» деген 

танымдық жазбасында тағы бір Сусаниніміз – Ал-

тынбек Құмырзақұлы деген бауырымыз «Қазақ та-

рихында ірі байлар соғымға деп 20-ға тарта жылқы, 

100-ге жуық қой, 30-ға тарта ірі қара, 1-2 түйе малын 

сойған» деп жазады. Сонда әлгі байымыз ай сайын 

он жылқы, болмаса сиыр, жиырма қой жеп отырған 

ба? Олай болғанда бай ауылы мешкейлер ауылы 

болды ғой... 

Қош, сонымен соғым сойдық дейік. Бірінші 

болып кім сояды? 6рине, баршылықтағы жандар 

 сояды. Ауылдың үлкені, елағасы, абыз ақсақалы соя-

ды. Оны соғымбасы дейді. Соғымбасы қазанға тұтас 

асылады. Келмей қалған жандар болса олардың 

сыбағасы жеткізіледі. Жалпы, соғымбасыдан ауыз 

тимейтіндер болмайды. Жаппай соғым сою содан 

кейін басталады. Соғымбасын беретін адам кемі екі 

мал сояды. Оның біреуі соғымбасы. 

Сонда соғымды кім сояды? Кім сойғаны қалай, 

қасапшы сояды да. Ең алдымен, айтарымыз – 

қасапшы сояды ма, шабады ма? 6рине, шабады. 

Олай болса... Малды соятын адамды қасапшы емес, 

союшы дейді. «Союшысы келіссе сорпасынан кім 

қалар» деген мәтел бар. Демек, союдың да ж�н-

жосығы бар деген с�з. Союдың басы бауыздау-

дан басталады. Бауыздағанда орады. Екі орғаны 

бауыздаушыға сын. Содан да олар «менің қолым 

емес» деп �здерін орынсыз жазғырудан арашалап 

жатады. Ал соғым союшыны сойымшы дейді. Осы 

соғым мен сойым с�здерінің түбірі бір ме деп ой-

лаймын. Оны тіл мамандарымыз түптей жатар. Со-

юшы мен сойымшының айырмасы қандай дегенге 

келейік. Сойымшы тек соғым ғана сояды. Соғым 

сойған пышағымен басқа мал баласын соймай-

ды. Мұндай пышақты мүкі дейді. Жай уақыттың 

�зінде мүкімен жылқы соймайды. Қазақтың тағы 

бір пышағы – бәкі осы мүкімен түбірлес с�з бе 

деп ойлаймын. Мүкамал с�зін де осы саптағы 

с�з деп білемін. Қазақтың мүк қалтасы осы мүкі 

сақтайтын қалтасы ма деп ойлаймын. Қасапшы 

қазақ ұғымында күндіз-түні мал қасаптайтын адам, 

қасаптан басқа кәсібі жоқ адам. Оның басты талабы 

мал терісінің бүлінбеуі. Сонымен бірге ол ет шабу-

шы. Ет шапқанда сүйектің �зін ет қылып жібереді. 

Қасапшыны �сіре мақтағанда «сүйек таппадық» деп 

отырады. «Шымшық сойса да қасапшы сойсын» деп 

жатсақ оның осындай мәні бар. 

Тілімізде тәрбие деген с�з бар. Кейінге дейін 

арабтардан енбеді ме екен деп келген едім. Бүгінде 

�зіміздің т�л с�зіміз екендігіне ден қойдым. 

Адамның тәрбиесі түсінікті. Осы тәрбие с�зінің 

соғымға тура қатысы бар. Күнделікті сойыста 

малды мүшелейді. Жылқыны да. Ал соғымды 

мүшелемек тұрсын, тәрбиелейді. Ең бастысы, 

етке жел тигізбейді.Ондай ет піскенде сағызданып 

тұрады. Етті жас күйінде сақтаймын десе суға шы-

лап, мұздатады. Жер қазып, мұзқаптап сақтайды. 

Мұндай ет бұзылмайды. С�лін ұстап қалады. Нағыз 

сүр керек болса онда етті ұнда сақтау керек болады. 

Мұндай ет ешуақытта бұзылмайды және оны суға 

қайнатпай-ақ жей беруге болады. Оны қазақтар 

мейізсүр деген. Шынымен дәмі мейіз татып тұрады. 

Бұрынғы қазақ етті етқапта сақтаған. 

Ет табаққа ешқандай б�тен қоспасыз түсуі 

 керек. Тәрбиесі келіскен етке ешқандай сарымсақ, 

жуа, басқа да дәмдеуіштердің қажеті шамалы. 

Кемеліне келген мұндай дәмді қазақ соғым еті деп 

әспеттеген. 

Жіліктерді буындарынан шығаруды жіліктеу 

деген. Етті мүшелеріне қарай б�лшектеуді мүшелеу 

деген.

Жылқының қазысы он екі қос қазыдан тұрған. 

Қабырғалары мен жіліктерін екіге б�ліп, табақтық 

шығарған. Мүшелеп салғанда бір малдың еті он 

алты табақ шығарған. Турап салғанда жиырма бес 

табақ шығарған.

Қазақтың еті тек еттен ғана тұрады. 

С�з соңында айтарымыз... Айтпасақ та болатын 

еді... Дегенмен...

Е р т е д е  к а н д и д а т т ы қ ,  ә л д е  д о к т о р л ы қ 

қорғамақшы болып жылқылы ауылға әлде адам 

дәрігері, әлде мал дәрігері келіп түрлі сауал 

шығарыпты. Соның бастысы жылқы етінің пай-

дасы ж�нінде болса керек. Бәрін айтып келіп 

жылқышы с�зінің соңына келгенде тосылып 

қалыпты. 1йткені бала-шағасы т�рт к�зі түгел 

отырса керек. Содан әлгі адам қайтып кетеді. Арада 

екі-үш жыл түскенде жылқышының үйін қайтып 

жазбай тауыпты. Алайда отағасы бақилыққа озған 

екен. Содан ж�н сұраспай ма?

Сонда әжеміз теріс бұрылып:

– Кетер-кеткенше қасымда жатты, – деген екен.

Соғымдарыңыз шүйгін болсын!

Т1рехан МАЙБАС,
жазушы-этнограф

ҰЛТТЫҚ ДӘМ

ырысты қонақасы жедік. Бір тойдық. 

«Кедейдің бір тойғаны – шала байығаны». 

Студентпіз ғой... 6жекең аспирант па, 

ізденуші ме? 6йтеуір даңқты түріктанушы 

6мір Нәжіптің тонның ішкі бауындай 

жақсы к�ретін шәкірті екен. 6ңгіме 

ауаны ХХ ғасырдың жиырмасыншы 

жылдарындағы Тәшкенттегі қазақ зи-

ялылары, жалпы түріктік саясатшылар 

 жайында �рбіді. Екі ақсақал аракідік 

күрсініп салып, к�здеріне жас алып де-

гендей шерлі әңгіме �рбітті. Ол күнгі 

әңгіменің ауаны ала-б�тен. 

6жібай Керімұлымен алғаш осылай 

 танысып едім. Арада біраз жыл үзіліс жүрді. 

Менің 6жекеңмен, 6жекеңнің менімен ісі 

болған жоқ. Кейін білсем, Ғылым Акаде-

миясында қызмет атқарыпты. Академик 

Ісмет Кеңесбаевтың жол к�рсетуімен 

Мәскеуге барған. 6мір Нәжіптен тақырып 

алып, ш�ңкиіп отырып ғылым жасаған. 

Берікбай Сағындықов екеуі егіз қозыдай 

жүріп,  даңғайыр түр іктанушының 

мектебін қалыптастырыпты. Кейін келе 

ҚазҰМУ-ға қызметке ауысты. Бұл кезде де 

тым жиі араластық десек, артық болады-

ау шамасы. 6жекең тұйық, тіпті бұйығы 

жан еді. Саяқтау жүрді. Елмен араласуы 

сақа жігіт кезінде еліне барып, Созақтан 

Амангүл есімді үріп ауызға салғандай 

қызға үйленіп қайтқан соң адым алды. 

Шаңырақ к�терген жылдардан адами 

бақыттың дәмін татты дер едім. Жар 

сүйді. Перзент к�рді. Береген Құдайдың 

алаған сәті де болады. 1зі берген бір 

перзентті қыршынынан қиып қайтып 

бақилыққа алып қойғаны. Міне, осы кезде 

Жанғара Дәдебаев, Зинол Бисенғалиев 

дегендей достармен бірге 6жібай аға мен 

Амангүл жеңгейдің қасынан табылдық. 

Бар қазақша рәсімде академик Ісмет 

Кеңесбаев бізбен бірге болды. Жұмекең 

жеңгей екеуі қайғылы қара шаңырақ 

бұлтын сейілтісті.  6лі есімде: «Жас 

адамның баласы �ле ме, тәйірі? Келін 

шыбын қонса бала к�теріп қойғалы тұр. 

Қайғыға берілмей, қызымыздың орнына 

ұл тілегімен ұмтылыңдар...» деп бастап 

жұбату әңгімелерін айтып отырар еді, 

марқұм. Орынды, орынсыз қысылтаяң 

жердің �зінде де әзілін қыстырып қоятын 

әдетімен.

Қарындасымыздың жылдық асын 

берер сәтте Амангүл жеңгей босанса 

бола ма, Құдай жарылқап. Тағы да т�рде 

т�бедей болып отырған Ісмекең әңгімені 

студенттерінің �зі байыбына барып түсіне 

қоймас еді. Енді келіп Ауыл шаруашылығы 

университетіне ойыса еңбектеніп, дәріс 

оқығанда оны аудитория қайдан түсінсін?! 

Бұрын түркология ғылымының �рісі тар 

болушы еді ғой. Сол тар �рістілік зардабын 

табиғатында үлкен түрколог 6жекең тар-

тудайын тартты. Ғылыми ізденісі тоқтады 

десе де болады. 

ХХ ғасырдың 90-шы жылдары жәдігер 

шаһар – туған жеріміз Түркістанда  алдымен 

«Түркістан университеті» ашылды. Араға 

жыл салып университет халықаралық 

қазақ-түрік ортақ жоғары оқу орнына ай-

налды. Түрк республикасы Ататүрк ама-

натын ескеріп, қиын жылдары осы ортақ 

оқу орны арқылы Қазақстанға жақсы-ақ 

к�мектесті.  Мекемтас Мырзахметовтің 

шақыруымен Алматыдан Түркістанға жы-

лысып, аталмыш оқу орнына жайғастым. 

Кадр  керек. Ауылдық жерден ашылған 

оқу орнын Алматы менсіне қоймайды. 

6сіресе жетелі оқымыстылар болса, 

шіркін! Арманның асқақтығы. Ұлы ғалым 

Рәбиға Сыздықованы, аға тұтар 6жібай 

Керімұлын, курстас досым профессор 

Жанғара Дәдебаевты, кандидаттық дис-

сертацияны Мәскеуде қорғап, бірақ 

жеке бас мінезінен (жүрісінен) ҚазМУ-

дан ығысып қалған журналист Сейдол-

ла Садықовты қызметке шақырдым. 

 Басында «мақұл» болған Жанғара кейін 

Алматыдағы салқын үй, салулы т�секті 

қимады да айнып қалды. Қалған екеуі 

Түркістанға келіп, қатарға тұра қалып 

қызметке кірісіп-ақ кетті. Аға-інілі арамыз 

қайыра жақындап, жиі к�рісіп, күніге, 

күнәра дидар-ғанибет жағдайында жүрдік. 

Ш ә к і р  Ы б ы р а е в ,  М е к е м т а с 

 Мырзахметов, 6жібай Керімұлы сынды 

түркологтардың арқасында Түркістан – 

түркологиялық орталыққа айнала  бастады. 

6рине, университеттің қосшысынан бас-

шысына дейін �се қызмет атқарған біздің 

де ықпалымыз болып жатты. Екі жылда бір 

рет «Халықаралық түрколо гиялық конфе-

ренция» �ткізуді дәстүрге айналдырдық. 

Конференцияға алыс-жақын шет елдерден 

небір түркологтар келер еді. Раихл (Ал-

мания), Иванов (Москва), Альберт Берта 

(Чехия), Миңнегулов (Татарстан), Ювалы 

(Түркие), Идельбаев (Башқұртстан), Бута-

наев (Хакасия), Қызыласов (Алтай), Баха-

дырова(Қарақалпақстан) секілді к�птеген 

түркологтармен конференция барысында 

танысып, жақын араласып кеткен кезіміз 

Ұстазының тәлімін алу үшін Мәскеуге 

к�бірек шапқылады. Үйінде жиі болып 

жүрді. «Қашан барсам, 6мір аға шағын 

пәтердің түкпірінде жазу жазып отырар 

еді, – деп еске алатын. – Жары қарсы 

алады екен (Жас шағында Жәмилә есімді 

қазақ қызына үйленген. Одан бір баласы 

бар. Мәскеуге барған соң орыс қызына 

үйленіпті). Қарсы алып тұрып айтады 

екен: «Ағаларың ана кабинетінде әрі қарап 

отыр. Ағаларыңның желкесін ғана к�ріп 

келе жатқаныма 50 жыл» деп. Шамасы 

ерінің ғылымға берілгендігін айтқаны.

6жібай аға, кейде бір �зі, кейде Берікбай 

Сағындықов екеуі арғы тегі қазандық, 

�зі қазақ жерінде Бақтыда туған (бүгінде 

Қытай жерінде қалды) – ғылым әлемінің 

ғажайып фанаты – 6мір Нәжіппен 

әңгімелесіп, жазған-сызған еңбектерін 

к�рсетіп қайта кітапханаға тартады екен.

Екеуі де жақсы ғылым жасады. 6жекең 

Орта ғасырлардағы, әсіресе Алтын Орда 

дәуірінің жәдігерлерінің тілін зерттеді. 

Онда да с�зжасам мәселесімен к�бірек 

айналысты. С�зжасам тарихи категория. 

Байырғы жазба ескерткіштердің тіліндегі 

түбірді танып, оны бүгінгі түрік тілдерінен 

тауып алып тіл эволюциясын қарастыру 

инемен құдық қазғандай екені рас. Иә, 

6жекең инемен құдық қазған ғалым.

6жекеңнің кандидаттық диссерта-

циясын керек қылған қазақты к�рген 

жоқпын. Ол Түркістанға қызметке 

ауысқанға дейін кандидаттық диссер-

тациясын кітап етіп шығара алған жоқ. 

Бейсембай Кенжебайұлы синдромы! 

Тіпті �з ұстазы 6мір Нәжіп те к�птеген 

еңбектерін жарыққа шығара алмай, 

ақыр аяғы 6бдуәли Қайдарға аманаттап 

кеткені мәлім. Жалма-жан қолқабыс 

жасауға университетте (А.Ясауи атындағы 

халықаралық қазақ-түрік университеті) 

бірінші басшы емеспін. Бірінші бас-

шы Президент аталады.Университет 

жұмыс істеп келе жатқалы отыз жыл. Бірақ 

«Бұл университет Түркиемен ынтымақта 

ашылған, күллі түрік жұрағатын оқытатын 

о қ у  о р н ы .  М а қ с а т ы н а  қ а р а ғ а н д а 

түркологиялық бағытта дамыса жара-

сар еді. Ол үшін бір түрколог басшы 

болсыншы» деген ҚР Президентінен 

қатардағы Пендесіне дейін бірде-бір 

адамды к�рген емеспін. Ылғи да осы 

отыз жылда «дорбасын» арқалап барып, 

 Президент алдына жығылып барып ХҚТУ 

президенті болып шыға келеді. Химик, 

медик, экономист, химик, математик, 

биолог... Міне, ХҚТУ президенттері диа-

грамасы. Мен бірінші вице-президентпін. 

Менің қолымда ештеңе тұрған жоқ. 

Түркологияның жағдайын ойлап жатқан 

ХҚТУ президентін к�рмегеніме иманым 

кәміл. 

Осындай қиыншылықпен жүріп уни-

верситет баспасынан 6жібай Керімұлының 

кандидаттық диссертациясын кітап етіп 

шығарып бердім. Томаға-тұйық 6жекең 

балаша қуанды. Адамға қуаныш сыйлау, 

қуаныш сыйлаудан бақыт табу ұмытылған 

заманда «менің де қолымнан бірдеңе 

келді-ау...» деп мен де шаттандым. 6рі 

қарай университет баспасынан (Тұран) 

«Түрктану кітапханасын» ашпақ бо-

лып қиялға кіріп кеттім. 6мір Нәжіп, 

Рәбиға Сыздықова, 1мірзақ Айтбайұлы 

кітаптарын осы сериямен басшылықпен 

бірде түсінісіп, бірде тартысып жүріп 

жарыққа шығардым. 6жекеңе шәкірт 

тәрбиелеңіз деп �тіндім. Тәрбиеледі. 

Түркістанда 6жекеңнің шәкірттері бар.

Кітабы жарыққа шыққан соң 6жекең 

қолына қайта қалам алды. Осы тұста 

�зара ақылдасып, мәскеулік қандас 

түрколог 6мір Нәжіптің кітаптарын 

с е р и я  е т і п  ш ы ғ а р у д ы  о й л а с т ы қ . 

6жекең құмбыл. Іске кірісті. Дайын-

дады. Алғыс�з жазып 6мір Нәжіптің 

түркологиялық кітаптарын бірінен 

кейін бірін дегендей жарыққа шығарып 

жаттық. Еңбектің сүбелі б�лігі шәкірті 

6жібай Керімұлынікі! Ол кісінің ұстазға 

құрметі б�лек еді. Біз осы жүйемен ұлы 

ұстаздың «Регионы и этапы формиро-

вания тюркских письменных языков 

и литератур» (Тұран 2007 ж.) секілді 

кітаптарын жарыққа шығардық. «Вы-

дающийся тюрколог ХХ века» деп атап, 

алғыс�з жаздым. Құнды еңбекті Та-

тарстан, Башқұртстан, Хакасия, Ал-

тай, Якутия... дегендей бірсыпыра жер-

ге ұзата тараттық та. 6мір Нәжіптің 

еңбектерін �ндіріске дайындау азаптың 

азабы. Одан �з еңбегіңді жазған артық. 

Мәтін арасында араб, латын, орыс, 

қазақ тілдері аралас жүреді. Мұндай 

мәтінді туындыгер қолжазбасынан 

айнытпай �ндіріске дайындау қайдан 

оңай болсын?! Үлкен қайрат к�рсеткен 

ғалым тағы да 6жекең.Ұстазына адал еді. 

Адалдығы ғой, «6мір ағай кітапханасын 

Академияның Тіл білімі институтына 

жіберіп еді. Арнайы б�лме б�ліп едік. 

Байқаймын, соңғы кездері кітапхана 

қолды болды» деп мұңайып қалып 

жүрді. «Егемен Қазақстан» газеті бетінде 

«Қайда екен, сол қымбат қазына?» деген 

тақырыппен академик 6бдуәли Қайдарға 

хат жаздым. 6жекеңе қарата, «Сізді 

ғылымға бастаған Ісмет Кеңесбаев, 

6мір Нәжіп, Катанов жайында мақала 

жазсаңызшы» деп қолқаладым. Оған 

себеп бір жағы к�зк�ргендік. Екіншіден, 

Түркістанда «Түріктану кітапханасын» 

қалыптастыруды ойладым. Бұл әрі 

Түркістанда ұйымдастырған «Түрік тілдес 

халықтар кітапханасы» үшін де керекті 

іс. 6жекең аталған түркологтардың 

шығармашылық портретін жазды. Айта 

қалғандай жақсы, тиянақты жасады. 

С�йтіп, 6жекең жетекшілігімен 6мір 

Нәжіптей к�зк�рген ұлы түрколог бағын 

жандырысқан сәттеріміз де бар. Бұл 

күнде мынау жарық жалғанда екеуі де 

жоқ. Рухы шат болсын, марқұмдардың!

Түркістан жылдары 6жекең үшін 

табысты жылдар болды ғой деп ой-

лаймын. Бір �кініші,  мұнда химик 

(математигін қоса айтқанда) президент-

тер 6жекең қадіріне жетпеді. 6рине, гәп 

6жекеңде де емес. Гәп түркологияның 

бағаланбайтынында. Түркологияның 

қадіріне кім жеткен, тәйірі?! Түркология 

қадірленбеген соң химик президенттер 

түрколог 6жібай Керімұлын не істесін?! 

Түркиелік ағайындар да қызық, олар 

түркология – түрік тілі мен әдебиеті деп 

ұғады. Ол жақтан да бір шолақ белсенділер 

келеді басшы болып. Екі жақтың дым-

сызбастары қосылып екі дәулеттің Оқу 

орнын дамытуға б�летін қаржысына 

«ынтымақтасып» қол салады... 

Ий, айта берсек 6жібай Керімұлы 

жайындағы әңгімеміз қазақ қоғамындағы 

30 жылдық берекесіздікке барып тіреледі.

6жекеңнің Түркістанда қалдырған 

ізіне сенімді болдым. 1зі де сенген шығар.

Демалысқа шығып, к�ңілі жайлана 

бастағанда сырқат жабысты. Перзенттері 

Түркиеге дейін апарып емдетті. Ота 

 жасады.  Тағы да,  тағы да.. .  Ақыры 

айналдырған ауру алып тынды.

Қ а з а қ т а  а р т ы н  к ү з е т у  ұ ғ ы м ы 

бар. Амангүл жеңгеміз ағаның артын 

күзетудейін күзетті. Жанарын жасқа 

шылап жүріп 6жекеңнің бар жазған-

сызған еңбегін жинақтап «Туған тіл: 

�ткені мен бүгіні» (Орта ғасыр жазба 

ескерткіштері және қазақ тілі)» (2019) 

аталатын к�лемді кітап етіп шығарды. 

Бұрынғы жазбалар. Міне, ақтарып қарап 

отырмын. Бұрын оқыған дүниелер. 

 Авторсыз қайта оқығанда ойыңа әрқилы 

жағдаяттар түседі, түрлі әсерде боласың. 

Ғалым еңбегі сапалы. «Мұхаббат наме» 

ескерткішіндегі қазақ тіліне қатысты 

кей элементтер жайында...», «Иасса-

уй мұрасының зерттелу тарихынан», 

«Сүлеймен Бақырғани мұраларының 

зерттелуі», «Дивану луғат ат-түрк», «Алтын 

Орда аймағында жазылған ескерткіштер», 

«Құдатғу білік» жәдігерінің зерттелуі 

мен тілі туралы қысқаша мағлұматтар», 

«Наһжул-Фарадис» жәдігерінің зерттелуі 

мен тілі туралы қысқаша мағлұматтар», 

«Ғасырлардан жеткен с�з», «Ғибраты мол 

с�здер»... 

Атының �зіне қараңыз. Бізде к�п 

зерттеле қоймаған кезең жайында, ділгір 

мәселелер хақында. Сыйлас аға, қимас 

ағаның еңбегін қайыра оқып, ризалық 

сезімде отырмын. Бағасын бере салуға сәл 

тартынамын. 1йткені к�не ескерткіштер 

жайында білімім аздау соғады-ау деп қорқа 

соғамын... Шын бағасын келешек ұрпақ 

берер!

Құлбек ЕРГLБЕК,
жазушы, профессор

ТҮРКІТАНУШЫ

сыздықтатты. «1зі табиғат дегенің қызық 

қой. Баламыз кеткен сәтте, тіпті сол 

күндері бере салған ғой мына баланы. 

1здерің ойлап к�ріңдерші. Санаңдаршы. 

Есептеңдерші. Ал, мұндай бала данышпан 

болуы мүмкін...» Ісмекең әңгімешіл кісі 

еді, марқұм!

Қайғының орнын баса келген қуаныш 

6жібай аға мен Амангүл жеңгемізді 

сергітті, қайыра бақыт бақшасына баста-

ды. Бақытты еді аға-жеңгеміз!

1993 жылы Қазақ Ауыл шаруашылығы 

институтындағы қазақ тілі кафедрасының 

меңгерушілігіне шақырылды. Ауыл 

шаруашылығы институты 6жекеңе қол 

бола қоймады. 1йткені, 6жекең Орта 

ғасыр жазба жәдігерліктерін зерттеп, 

кандидаттық диссертация қорғаған ғалым. 

Ол кісінің дәрісін Ұлттық университет 

бар. Соның қайсысында да 6жекеңді алға 

ұстауға тырысатын едім. 1йткені, 6жібай 

Керімұлы ХІ-ХІV ғасырларда араб әрпімен 

жазылған жәдігерліктердің зерттелу тари-

хын, жазылған дәуірі, туған орны, уақыты, 

авторы, тілдік негізі жайында танып, біліп 

зерттеген шынайы түрколог. Сырт ел 

түркологтарымен таныстырған сәтімде 

6жекең к�не ескерткіштердің тілдік 

стихиясын айтып, оларды таңғалдырып 

жүрді. Еліне оралған соң олар �здерінің 

еңбектерін 6жекеңе ыстық сәлеммен 

жолдап жатар еді. Асыл ағаның 

түркологиядағы абыройына біз 

марқайып қарар едік, шіркін!

Р а с ы н д а  д а  6 ж і б а й 

Керімұлы маман түрколог 

б о л а т ы н .  Ұ с т а з ы  – 

а т а қ т ы  6 м і р  Н ә ж і п . 
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БІР МАҚАЛА – БІР ТАҒДЫР

Тарихты оқытудың екі түрлі тәсілі бар деп еститін едім.
Бірі – бұрынғы заманнан бүгінге дейін, екіншісі – бүгіннен бұрынға дейін...
Осының бүгіннен бұрынға дейінгі түрін таңдайын. Қазір Сенат депутатымын. Мұның 
алдында он екі жылға жуық «Айқын» газетінде істеппіз. Оның алдында «Астана 
ақшамындағы» бас редакторлығымыз, сәл ілгерірек «Егемен Қазақстанда» Бас директор 
болғанымыз бар. «Ақ жол Қазақстан» газетін екі жылдан аса басқарғанымыз тағы бар. 
Алты жыл «Жас Алаштың» редакторы болғанымызды бір есептеп қойыңыз. Оның арғы 
жағындағы алты жыл «Егемен Қазақстанның» қабырғасында өтіпті. Еңбек жолымыздың 
бастауында тұрған Павлодар облыстық «Қызыл ту» газетіндегі алты жылды және қосыңыз. 
Сол «Қызыл туда» жүргенде Ертіс тің Павлодар өңіріндегі жылт еткен жаңалықты 
республикалық газеттерге жолдап жіберетін бір дағды пайда болған. Сол жазбалар бірде 
«Жас Алашта», енді бірде «Егемен Қазақстан» га зетінде жарық көріп жататын. Сирек те 
болса шағын материалдар шығушы еді.

«ҰШҚЫННАН» ОТ АЛҒАН 

Бірде �ндірістік �ңірдің әлеуеті ту-

ралы «Сазына дейін сары алтын» атты 

мақаламызды машинкаға жылдамдата 

тердік те пошта конвертіне салып, аузын 

желімдеп Алматыға жолдап кеп жібердік. 

Араға аз уақыт салып жазған дүниеміз 

«Егеменге» жарқ етіп шыға келсін.

С о д а н  « Ж а с  А л а ш т а »  � з і м і з  а л -

дын к�рген, аға тұтып еркелеген, сту-

дент кезімізден бізге  ұстаздық жасаған 

Ержұман Смайыл ағамыз қоңырау шалып 

тұр. «Шерағаң сені бізге жұмысқа келуге 

ықтияр ма деп сұрап жатыр. Не дейсің?» 

деді. Ойландық. Облыстық газеттегі жұмыс 

та, жағдай да жақсы. Ерағаң жауапты тез 

бер деген. «Мақұл» деген жалғыз ауыз жа-

уап берілді.

Алматы келдік. Шерағаңның бірден 

айтқаны: «Үй мәселесі қиын, �зің бір 

әрекетін жаса» болды. Басқасы үйреншікті 

жұмыс. Газеттің Экономика б�лімінде 

тілшіміз. Ержұман ағамның айтқаны: 

«Ешқандай с�зге ерме, жұмысыңды істе». 

Құп дедік. Пышылдап жүріп, пысылдап 

жүріп жұмысқа бас қойдық та кеттік. 

Жазғанымызға Шерағаң не дейді екен 

деген іште сауал бар. Тәп-тәуір материал 

жазған тәрізді боламыз. Шерағаң лезде-

меде ешкімді мақтамайды да, даттамайды 

да. «Апыр-ай, бұл қалай болды?» деп 

іштей �з жазғанымызға к�ңіл толмай, 

үстін-үстін үдете жазуға к�штік. Шерағаң 

амандасқанда қолымызды  сәл қысып, 

жібермей қалады. Кейде ондайы білінбейді. 

Келе-келе жазған мақаламыз дұрыс болса, 

редакторымыздың қолымызды қысатынын 

сезіндік. Онша болмаса, бас редактордың 

алақаны да салқындау секілденеді.

«Мен осы жұмысқа бір топ жасты 

алған сияқты едім» деп күркіреді бір күні. 

«Қайда олар? Бар ма �здері? Неге үндері 

шықпайды?».

Бізге дейінгі қалыптасқан жұмыс 

тәртібі бойынша лездемеде б�лім ре-

дакторлары, редакцияның ақсақалдары 

ғана с�йлейтін. Шерағаң «жастардың 

үні неге шықпайды» дегенде жастар неге 

талқылауға қатыспайды, неге �з пікірін 

білдірмейді дегенді аңғартқан екен. Бас-

шыдан қолдау сезілгесін «үніміз» шыға 

бастады. Лездемеде с�йлейтін болдық. 

6детте Шерағаң бір жиналыста бірнеше 

тақырыпты ортаға тастайды. «Осыны кім 

жазады?» деп мұртын тікірейте бір қарайды. 

Лездемеден шыға сала аталған тақы рыпты 

жазуға жарыс басталады. Ақпарат б�лі-

міндегі Қайнар Олжай – нағыз ақ мыл -

тықтың �зі. Демде жазады да тастайды. Біз 

де сол қатардан қалғымыз келмей, редак-

тор айтқан тақырыптардың оң жамбасқа 

келетінін зырылдатып отырып жазуға 

машықтандық. С�йтіп, «сықиған «СҚ»-ға 

жан біте бас тады. Кез келген тақы рыпты 

қорықпай, қаймықпай жазуға ұмтылыс 

пайда болды. Бодандықтан бостан дық-

қа шығудың алғышарты жасалды. Ел 

Тәуелсіздігі бізге тың серпін берді. Арты-

мыз дағы қорғанымыз – Шерхан Мұртаза! 

Ал дүрілдеді газет. Күнде бір �ткір мақала. 

Халықтың мұңы ашық айтыла бастады.

Г а з е т  ж ұ м ы с ы н  ұ й ы м д а с т ы р у д а 

Ержұман Смайылдың орны ерекше. Бұған 

дейін де бірнеше бас редактормен тіл табы-

сып жұмыс істеген Ерағаңа Шерағаң үлкен 

сенім білдірді. 1зіне жүктелген міндетті 

Ержұман аға адал атқарды. Шын мәнінде 

«Егемен нің» иесі де, киесі де Ержұман 

болатын.

6леуметтік әділет, құқықтық рефор-

ма мәселелерін Нури Муфтах  қақырата 

к�тереді. Нұрекең – екі тілге бірдей жүйрік 

журналист еді. Жылдам жазатын. Заң 

саласын бес саусағындай білетін. Редак-

цияға соттан әділет таппаған адамдар 

Мамадияр ЖАҚЫП, ардагер журналист

Аян-Сейітхан
НЫСАНАЛИН,

ақын

6детте кез келген басылым тура-

лы әңгіме қозғалса, алдымен оларды 

басқарғандар ойға оралады. Ол да 

ж�н. 1йткені басылымның бағыт-

бағдары, оның сапалық деңгейі сол 

адамдарға байланысты. Газеттің 

алғашқы басшыларының кейбірін 

айтайықшы: Смағұл Сәдуақасов, 

Мұхтар 6уезов, Бейімбет Майлин, 

Сәкен Сейфуллин, Тұрар Рысқұлов, 

Ораз Жандосов, Ораз Исаев, Жа-

найдар Сәдуақасов... Еліміздің 

болашағын ойлаған, сол жолда ба-

старын бәйгеге тіккен тұлғалар, 

солар басқарған газеттер қандай 

болуға тиіс?!

Кейбір кер ауыздардың бұл басы-

лым биліктің с�зін с�йледі, биліктегі 

партияның солын насихаттады де-

ген күңкілдері де естіліп қалады. 

Олармен дауласып, уәж айтып жату 

да артықтау болар. Заманына орай 

әртүрлі аталып, бүгінде «Егемен 

Қазақстан» болған газет қашанда 

халықпен бірге болып, бірге  жасасты, 

қиындықты бірге к�рді. Бір назар 

аударайықшы: газеттің алғашқы он 

сегіз басшысының он бесі «халық 

жаулары» ретінде атылған екен. 

Биліктің с�зін с�йлегені үшін емес, 

халықтың с�зін айтқаны үшін ғой ол.

Газет к�птің к�ңілінен шығуы 

үшін ең алдымен оны шығаратын 

редакция ұжымы мықты болуы 

керек. Нағыз редакторлар алды-

мен соны ойлайды. Кешегі «Со-

циа листік Қазақстан»,  бүгінгі 

«Егемен Қазақстан» басшыла-

ры бұл қағиданы қатаң ұстанды. 

Бұл ұжымда басшыдан бастап, 

редакциядағы шығармашылық 

қызметтегі әрбір адам, машинка 

басушы, әріп теруші, қате түзеуші 

де �здерін осы газет шығарудағы 

ең жауапты адам қатарында сезінді. 

Бұл жауапкершілік сезімі ұжымда 

ұрпақтан-ұрпаққа созылып, бүгінге 

дейін жалғасып келеді.

«Егеменнің» бір ғасырлық тари-

хы бар десек, соның алпыс жылына 

�зіміз тікелей куәлік ете аламыз. 

Университетте оқып жүріп, 1958-59 

жылдарда осы газетте тәжірибеден 

�ткен бізге газет ұжымы, ағаларымыз 

үлкен қамқорлық к�рсеткен еді. 

Содан бері бұл газет редакциясы 

ұжымынан ажыраған емеспіз. 47 

жыл осы газетте тікелей қызмет 

еттік. 

Сыртта қызмет кеткен шамалы 

уақытқа да газеттің қатысы бар. 

Алматы облыстық «Жетісу» газетіне 

редакторлыққа адам іздегенде, 

«Социалистік Қазақстанның» жа-

уапты хатшысына тоқтапты. Бірақ 

біздің ондағы қызметіміз ұзаққа 

созылған жоқ. 1,5 жылдан кейін сол 

«Жетісуда» желтоқсан оқиғасына 

байланысты қатысқандарға болған 

соттан материал жариялағанда, 

соларға «бүйректерің бұрды» де-

ген айыппен редактор қызметінен 

қуылып, партиядан шығарылды. 

Алматыдан «жұмыс табылмай», 

Қаскелең қаласындағы аудандық 

газеттің корректоры болып екі жыл-

дай жұмыс істеуге тура келген. Сол 

«айдаудан» қайтқан соң, қайтадан 

�зіміздің «СҚ»-ға оралғанбыз. 

Бұл ұжымда небір марқасқалар 

еңбек етті. Басшыларды айтпағанда, 

о й ғ а  ұ ж ы м н ы ң  б е р е к е с і н д е й 

болған ағайлар мен апайлар ора-

лады. Оралғанда, жеке-дара емес-

ау, бір-бірімен қолтықтасқандай, 

үлкен айдынның  толқындарындай 

шоғырланып оралады. Бәрінің атын 

атап жату да қиын. Тізім ұзаққа со-

зылар еді. 

Белгілі  қайраткер Балғабек 

Қыдыр бекұлы ағамыздың «осында 

қызмет еткен 37 жыл ішінде жеті 

редактормен істес болдым» деп 

жазғаны бар. Ал біз осынау қара 

шаңырақта болған кезде  он екі 

редактормен қызметтес болып-

пыз. Бір тізім. Бірақ бірін атап, 

екіншісін  тастап кеткен орынсыз 

к�рінеді. Түгел айтайық: Қасым 

Ш ә р і п о в ,  К е ң е с б а й  Ү с е б а е в , 

Ұзақ Бағаев,  Сапар Байжанов, 

Балғабек Қыдырбекұлы, К�рік 

Дүйсеев, Шерхан Мұртаза, 6біш 

Кекілбаев,  Нұрлан Оразалин, 

 Уәлихан Қалижан, Ержұман Смай-

ыл,  Сауытбек Абдрахманов. Жасы 

үлкендерінің ақылын тыңдадық, 

кішілеріне аға да болдық. Атап 

айтатын бір жайт: бұлардың қай-

қайсысы да �зіне дейінгілердің 

жақсы ісін жалғастырып, ұжымның 

ынтымағын нығайтты. 

Сол ұжым �з ішінен де талай 

тұлғаларды шығарды. «Егеменнің» 

м е к т е б і н е н  ш ы ғ ы п ,  е л і м і з д і ң 

ақпарат құралдарына басшылық 

жасағандар к�п. Ұжым ел басшы-

ларын да әзірлеген. Бұл ретте алды-

мен Балғабек Қыдырбекұлы ағамыз 

ойға оралады.  Студент кезінен 

тілші болып қабылданған ол, осы 

ұжымнан ажыраған емес, барлық 

сатыдан �тіп, ақырында редактор 

болды. «Мені ұжымым дайындады» 

дейтін ағамыз Ержұман Смайыл да 

«Егеменнің» �з баласы. Студенттік 

т ә ж і р и б е д е н  о с ы н д а  � т к е н  о л 

жоғарыға сатылап к�терілді. Ұзақ 

уақыт орынбасарлықта отырып қалса 

да, кейбір қырын қарағандарды мой-

ындатып барып, �з ұжымының �зінің 

сүйікті жетекшісіне айналды. Кеше 

ғана «Егеменнің» бір бетіне Сауытбек 

Абдрахмановтың «Азамат еткен «Еге-

мен», Ардақтамаймын неге мен?» деп 

аталатын сұхбаты жарияланды. Газет 

ұжымын ең ұзақ уақыт басқарған аза-

мат қазір Мәжілістің депутаты, �зінің 

перзенттік сезімін әдемі баяндапты. 

«Егемен Қазақстанның» сар-

ғ а й ғ а н  б е т т е р і н д е  е л і м і з д і ң , 

халқымыздың тарихы, шежіресі 

жатыр. Бас басылымымыздың да �з 

жолы бар, ол тайғақ кешулерге толы. 

Онда талай ғасырлар бойы аңсаған 

Тәуелсіздікке де жеткізген жол жа-

тыр. «Егемен» сол Тәуелсіздігіміздің 

жаршысы, ұраншысы болды. Алдағы 

уақытта да ол �з халқымен бірге сол 

халық үшін жасай береді. 

«ЕГЕМЕН» 
ӨТКЕН САРА ЖОЛ

ХАЛЫҚ ӨМІРІНІҢ ЖЫЛНАМАСЫ

«Егемен Қазақстанның» бір ғасырлық тарихы жайлы соңғы кезде айтылып та жатыр, 
жазылып та жатыр. Ғылыми конференциялар да өтуде. Жұртшылық оны еліміздің 
рухани өміріндегі айтулы оқиға ретінде қабылдап отыр. Мынау пікір алуандығы көп 
заманда бұл басылым жайында әртүрлі пікір айтылар. Бірақ еліміздің бір ғасырлық 
шежіре-тарихын осы газеттің сарғайған беттерінен табатынымыз да анық. 

шы едік. С�йтсек, асыл ағалар адамдық 

қасиеттен аттап кетпейді екен ғой...

Газеттің б�лімдері к�п еді. Он-он бес 

б�лім бар болатын. Кеңес �кіметінің тұяқ 

серпер алдында елдегі зауыт-фабрика-

лар дың директорларын баламалы жолмен 

сайлау жүріп жатқан. Бір күні Шерағаң 

«Біз де б�лімдерді екшеп, ірілендіріп, ашық 

сайлау �ткіземіз» деді. Бір б�лім редакторы 

қызметіне баламалы жолмен бірнеше кан-

дидат ұсынылуы керек. 

Жиналыс басталды. Ашық дауыспен ре-

дакция қызметкерлері б�лім редакторларын 

сайлай бастады. Ауыл шаруашылығы б�лімін 

Мамадияр Жақып ағамыз басқа ратын. Біз бір 

жыл тілші болғасын, аға тілші, одан Эконо-

мика б�лімінің редакторы болып үлгергенбіз. 

Егін шаруашылығы, мал шаруашылығы, 

әлеуметтік мәселелер, спорт дейтін бірнеше 

б�лім біріктіріліп, Эко номика б�лімі деп 

аталатын болды. 6ріптестер Мамадияр 

Жақып екеумізді қатар ұсынды. Сол кезде 

Мәкең с�з алып, «Редакторымыз жастарға 

сенім артып отыр, мен «самотвод» аламын, 

жолымды Нұрт�ре Жүсіпке бердім» деді. 

Дауысқа түстік. Бір ауыз дан б�лім редакторы 

қызметіне сайландық.

Қайнар Олжай – ақпарат б�лімінің 

редакторы,  Нури Муфтах  – құқық 

б�лімінің редакторы, Аян Нысаналин – 

руханият б�лімінің редакторы, Рысбек 

Сәрсенбайұлы – насихат б�лімінің редак-

торы қызметіне сайланды. Бәріміз бірден 

редакциялық алқа мүшесі болып және 

бекітілдік.

Газеттің құрылтайшылары – ЦК, 

Жоғарғы Кеңес, үкімет. Шерағаң «пар-

тия қайда болса, біз сонда боламыз» деп 

Орталық комитетке Құдайдай сенді. 

Жоғарғы Кеңес бір құрылтайшы қатарынан 

шықты. Елде бірқатар саяси партиялар 

құрылды. Демократия екпіні дүңкілдей 

бастады. «Азат» партиясының үні қатты 

естілетін тұс. «Азаттықтар» Жоғарғы Кеңес 

үйі орналасқан ғи ма рат тың маңында 

аштық жариялап жатып алды. Күн сайын 

бір оқиға. Ауылдан келген жастар қаладағы 

ашық жатқан жерлерді басып алып, үй 

салуға кірісті. Парламентте қырғын ай-

тыс-тартыс. Бір топ «жастүркілер» жер 

сатуды қолдап, үндеу жариялады. Балғабек 

Қыдырбекұлы ағамыз жер сатуға ашық 

қарсы шықты. Республиканың атауын 

белгілеу де тартысқа түсті. Қазақ тіліне 

мемлекеттік мәртебе беру мәселесі де 

дау  болды.  Орал  жақтан казактар, 

Шығыс Қазақстанда орыстар «одақтан 

айрылмасқа» бекінген. Оның артынша 

Қарағандыда шахтерлер ереуілі бұрқ ете 

қалған. 6йтеуір, Қазақстан �з егемендігін 

жариялап, елдік туын тіктегенше талай 

айтыс-тартыс �рбіп жатты. Оның бәрі 

газеттің тігіндісінде тұр.

Партия бар кезде Мәскеуден Гор-

бачев сала құлаш баяндама жасайды, 

ТАСС, сосын КазТАГ арқылы сол баян-

дамалар аударылады. «Түзетуге» түзету 

келетін кез. Газет жұмысы түннің бір 

уағына дейін созылады. Ержұман Смайыл 

ағам түннің бір уағында үйіне қайтады. 

Таңертең тоғызда жұмыста отырады. «Не 

деген жаны сірі адам» деп қоямыз. Шаршау 

дегенді білмейді. Партияның жібі босаған 

тұста орталықтан келетін баяндаманы 

КазТАГ аудармайтын болды. Редакцияда 

Ержұман Смайыл, Мыңбай Ілес және мен 

40-50 бетке дейін кететін баяндамаларды 

үшке б�ліп алып, «диктовка» жасайтын 

болдық. «Диктовка» арқылы аудару дегенді 

қазіргі жастар білмейді. Табанда мәтін 

қазақшаланады. Үстінен үшеуміз салысты-

ра бір қарап, тексеріп шыққан соң терімге 

кетеді. Сонда Мыңбай Ілестің аударма ісіне 

әбден машықтанғанына куә болдым. Кейде 

бір с�здің, не тіркестің баламасын таппай 

қиналған кезде «Мыңбай аға, мына с�здің 

қазақшасы қалай болады?» деп сұрай 

қалсақ, �зі диктовка жасап отырып, әлгі 

с�здің  бірнеше баламасын тақ-тақ еткізіп 

тауып бере қоятын.

Бас редактордың бір орынбасары 

6біраш Жәмішев кетіп, оның орнына 

 Сабыржан Шүкірұлы келген. Қазақы 

с�здің қайнарын ішкен, нағыз с�зсейістің 

�зі еді. Батыл жазатын. Талдықорған 

облыстық партия комитетінің І-хатшысы 

Ануфриев дегеннің қалпағын қайырып 

жіберген. «Кіші 37» деп партия ісіндегі 

келең сіздік терді �ткір жазып еді. Кейін 

оның орнына Ербол Шәймерденұлы келді. 

Талай жыл солтүстік облыстарда, Ақмолада 

меншікті тілші болған, Орталық комитетте 

қызмет атқарған, Президенттің алғашқы 

баспас�з хатшысы болған Ербол ағамыз да 

�те сауатты жан еді.

Тәжібай Битаев, 6діл Дүйсенбек тәрізді 

ағалар алдымызда. Бахтияр Ерім бетов, 

Қуандық Боқай, Саясат Бейісбай орта 

буын. Сосын желкілдеген жастар.

Газет жұмысын секретариатсыз к�зге 

елестету мүмкін емес. Жанат Елшібек – 

жауапты хатшы. Газетті безендіру ісінің 

май талман маманы. Шалт қимылдайды. 

Шера ғаңның к�ңілінен шыққан азамат. 

Совет Шиманбай, Марат Аққұл, Жанұзақ 

6лімқұлов, 6зиз Алдаберген сияқты 

азаматтар күнделікті газеттің бүкіл қара 

жұмысын арқалап жүрді. Сьезд Бәсібеков, 

Шүкір  Шахай фотот ілші  қызметін 

ұршықша үйіріп әкеткен.

Аян Нысаналин – руханият б�лі мінің 

редакторы, қарамағында Қали Сәрсенбай, 

Қарашаш Тоқсанбай, 6мірхан Меңдекелер 

бар. «Жансарай» деген рухани мәселелерге 

арналған бет �те мазмұнды. Мәдениет пен 

�нердің небір мәселесі к�терілді.

Рысбек Сәрсенбайұлы да �з б�лімінің 

жұмысын ұйымдастыруда аз еңбек еткен 

жоқ. Ермұрат Бапи, Қыдырбек Рысбекұлы, 

Абзал Б�кен, Мағауия Сембай, К�пен 

6мірбек, Ақпамбет 6ліш, Гүлзейнеп 

Сәдір қызы, Гүлшат Сапарқызы, Гүлсім 

Еңсепова, Құдияр Білал, Серік Жұмабек, 

Дәуітәлі Стамбек секілді журналистердің 

ынтымақ-бірлігі, қаламгерлік тірлігі �ріс 

алған. Жұмысқа желпілдеп келіп, елпілдеп 

қайтатын едік.

Не керек, Шерағаң басқарған тұста 

«Егемен Қазақстанның» айдарынан жел 

есті. Айтқаны болды, жазғаны еленді. 

Егемендік пен елдіктің нағыз үнжариясына 

айналып сала берді.

Шерхан Мұртаза бір күнде «ов» пен «ев»-

ті алып тастады. Газеттің маңдайшасына 

жазылатын ай аттарын қазақшалады. 

6біш Кекілбайұлы Бас редактор болған 

тұста газеттегі мақалалардың мазмұнына 

баса мән берілді. Ол кісі азғантай ғана уақыт 

басшы болды. Асқан білімдарлығымен, 

адами ізгі қасиеттерімен  ерекше сый-

құрметке б�ленді.

Нұрлан Оразалин ағамыз басшылық 

тізгінді қолына алғанда Шерағаң салған 

үрдісті жалғастырды. Газеттің �ткірлігі еш 

кеміген жоқ. Нұрлан ағаның �зі м�лдірете 

жазатын. Мені �зіне Экономика және 

коммерциялық мәселелер ж�ніндегі орын-

басар етіп алды. Нұрекең – алды кең, �те 

мәдениетті, салмақты басшы болды. 6лі 

күнге дейін алдын кесіп �тпейміз. Қатты 

құрметтейміз!

Тақырыпты бір мақаладан бастағанбыз. 

Осы «Ана тілі» газетіне қол қойып отырған 

бас редактор Жанарбек 6шімжанды «Ла-

Скалада» жайқалған жалғыз арша» атты 

бір ғана мақаласын оқып, «Жас Алашқа» 

жұмысқа қабылдаған едім...

Бір мақала – бір тағдыр!..

Нури Муфтахты іздеп келетін. Қай жерде 

заң бұзушылық орын алды, Нури Муфтах 

сол жерден табылатын. Ол кісі Асан-

бай Асқаров туралы бір кезде «жаман-

дап» жазған секілді. Асқаров ақталғанда 

«мақтап» жазды. Осы әрекетін Кеңесхан 

Зәкенов ағамыз жақтырмайтын. Партия 

жиналысы деген болады. Сол жиналыста 

Кеңкең Муфтахты «принципің жоқ» деп 

ашық с�ге ж�нелетін. Екеуі с�збен ұстасып, 

біраз жерге дейін баратын. «Енді қайтып 

бет к�ріспейтін шығар» деп ойлайтынбыз. 

Жоқ, жиналыстан шыққан бетте ештеңе 

болмағандай шахмат ойнап отырады. Таң 

қаламыз. Жаңа ғана жаға ұстасуға дейін 

барған жоқ па еді?..  Ойпырым-ай,  бұл қалай 

деп шақшадай басымызға сыйғыза алмау-

«Егемен Қазақстан» – еліміздегі баспас�здің флагманы. Бір ғасырда 

атын �згерткенмен, затын �згертпеген халықтың �мірінің қайнар 

бұлағындай болып, �мірін жырлап келе жатыр.  Ол осы уақыттың ішіндегі 

эпопияға тең үлкен баспалдақтардан �ткерді. Алғашқы бесжылдықтардың 

гүрсілі, Түркісібтің қалай құрылғаны даусы бәрі естіліп тұр. Сондықтан ол 

қай мағынада да халық �мірінің жылнамасы іспеттес. 

Басылымның басында мемлекет пен қоғамның ірі қайраткері Тұрар 

Рысқұлов, жазушылар Бейімбет Майлин, Ғабит Мүсірепов, Шерхан 

Мұртаза, 6біш Кекілбаевтың болуы – халықтың рухани �міріне үлкен 

әсер етті. Ол ешуақытта да әлсіреген жоқ. Осы жылдардың ішінде 

әлеуметтік �мірінің нақ, жан-жақты �суіне әсер етті. Ол ешуақытта кері 

кеткен жоқ. 6лсіреген емес. Меніңше, 100 жылдықтан асқаннан кейін  

екінші 100 жылдыққа жете алатын басылымның  болашағы �те зор деп 

ойлаймын. Еліміздің бас басылымының алдағы атқаратын жұмысы да 

үнемі биік деңгейде жүре беретініне кәміл сенуге болады. 1йткені газет 

100 жылдығын атап �ткеннен кейін, алдағы жылдарда да мәңгілікте 

�мір сүруге бейім. Сондықтан ақпарат айдынында еркін жүзе беруіне 

тілектестік білдіремін. 
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ӨНЕР

Ата-әжелеріміз немере-ш�бересін 

к�ргенде елжіреп, бар мейірімін т�-

гетіні �з алдына б�лек дүние, оны 

с�збен жеткізу мүмкін емес. «Сенің 

табаныңа кірген тікен менің маң-

дайыма кірсін» деп, сәл абыржып 

қалған баласын бауырына басатын 

ата-ананың махаббатында шек жоқ 

қой, сірә. Жаны қиналғанда қазекем: 

«Е, Алла, мені сынасаң да, баламен 

сынай к�рме» деп жатады. Астарына 

үңілсеңіз, мәні тереңде жатыр. 

1.Жолдасбеков атындағы Студент-

тер сарайында «Заңғарға к�мек» атты 

қайырымдылық шарасы �тті. Ақ қан, 

лейкоз дертіне шалдыққан алматылық 

бес жасар Заңғар Мәуленұлының еміне 

қаржы жинау мақсатында �ткізілген 

қайырымдылық кешіне Р.Рымбаева, 

М.Жүнісова, С.Медеуов, М.Базарбаев, 

Ж.Айжанова, Ж.Ысқақова, А.Керім-

бекова, Н.Серікбаева, Ж.Аупбаев 

және т.б. елімізге белгілі �нер иелері 

қатысып, қолдау білдірді.

Заңғар Мәуленұлы бір жарым 

жыл бұрын арқасының ауырғанын 

айтып жиі шағымданған соң, ата-

анасы дәрігерге қаратады. Ұзақ 

уақыт тексерістен соң ақ халатты 

абзал жандар лейкемия диагнозын 

қойып, Заңғар анасымен бірге Ал-

маты қаласындағы Педиатрия және 

балалар хирургиясы ғылыми орта-

лығында сегіз ай ем қабылдайды. 

К�пке созылған химиятерапиядан 

соң жазылды деп үйге шыққанымен, 

араға үш ай салып, қайта ауыра 

бастаған. Жүру мүмкіндігі азайып, 

қайтадан жарты жылдай аталған 

орталықта ем қабылдаған. Бірақ 

нәтиже жоқ. Керісінше, ағзасының 

�зге мүшелері химиятерапиядан 

зақымдалып, отбасы қолындағы 

бар дүние-мүлкін сатып, жиналған 

70 мың доллар қаржымен Оңтүстік 

Кореяға аттанады. Сеулдегі Asan 

Medical Center-де емін жалғастырып, 

ол жақта бүлдіршіннің жілік майын 

трансплантациялау отасын шұғыл 

түрде жасау қажеттігіне тоқталды. 

1зінің 4 жастағы туған қарындасымен 

ағза жасушалары жүз пайыз сәйкес 

келгендіктен, қарындасы донор бола-

ды деп шешеді.

Диагноз қою, донормен сәйкестікті 

а н ы қ т а у ,  а л ғ а ш қ ы  е к і  к у р с т ы қ 

химиялық тәсілмен емдеу сынды ем-

домға т�леген соң, �здерімен алып 

барған қаржы жетпей, ал сеулдік 

Бұл артистің Жапония елінде 

ал ғаш рет �нер к�рсетуі болмақ. 

Фестиваль ұйымдастырушылары – 

 құрамы на  «Хабар» Агенттігі кіретін 

Азия-Тынық мұхиты хабар тарату 

одағы. Телефестиваль бәсекелестік 

жарыс алаңы емес.  Бұл Азия-

Тынық мұхиты аумағына кіретін 

мемлекеттердің ең үздік деп таныған 

артистерін ұсынатын алаң.

«Димаш Құдайбергеннің ауди-

ториясы Қытай, Азия елдерінде 

�те к�п екенін біз білеміз. Фести-

валь «Хабар» телеарнасы эфирінен 

к�рерменге жол тартатын болады. 

Сондай-ақ Корея, Жапония, Ин-

донезия, Австралия, Түркия сын-

ды мемлекеттер де қатысады» деді 

«Хабар» телеарнасының директоры 

Динара Бисембина.

Жуырда Димаш Құдайберген 

Instagram парақшасында NHK жа-

пон ұлттық телеарнасына берген  

сұхбатымен б�лісті. Сұхбат бары-

дәрігерлер отаға шамамен 162 мың 

доллар қаржы қажеттігін айтады. Одан 

б�лек, отаға дейін және отадан кейін 

қабылдайтын химия және сәуле тера-

пиясы, реабилитациясына қосымша 

қаражат тағы керек. Дәрігерлердің 

айтуынша, баланың дертінен айығуына 

70% мүмкіндігі бар.

Бала үшін жанын салып, ты ғы-

рықтан шығуға тырысқан отбасы 

мүшелері �з күшімен қаржы жинауға 

кіріскен. Мұны естіген «Алматы» 

телеарнасының ұжымы ақпараттық 

қолдау білдіріп,  қайырымдылық 

кешін ұйымдастырды. Біз «Алматы» 

телеарнасының бас директоры Нұржан 

Жалауқызын с�зге тартқан едік. 

– «Алматы» телеарнасының жаңа-

лықтар б�лімінде «Мерейлі мекен» 

айдары бар.  Осы айдарды ашқалы бері 

мүмкіндіктері шектеулі азаматтар, ем-

домға қажет к�мек сұраған жандар және 

олардың ата-аналары к�п хабарласады. 

Соның бір к�рінісі – 5 жасар Заңғар 

Мәуленұлына к�мек к�рсетсеңіздер 

деп �тініш түсті. Кішкентай бүлдіршін 

ж�нінде сюжет к�рсетілді. Сюжет-

те кішкентай Заңғардың Алматы 

қаласында ем делгенін, �кінішке қарай, 

ол ем-домнан жазылып кетудің орнына 

ішкі органдарына зақым келгендігін 

білдік. Қазір Оңтүстік Кореяда ота 

жасалуы қажет екен. Донорлыққа 

�зінің туған қарындасының органы сай 

келетіні белгілі болды. Қолымыздан 

келсе к�мектесіп к�рейік деген 

шешім шығарып, ақпараттық демеуші 

болдық. Қаржыны Заңғардың атына 

ашылған есепшотқа тікелей жіберуді 

құп к�рдік. 6л-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің рек-

торы Ғ.Мұтанов �тінішімізге қолдау 

к�рсетіп, Студенттер сарайын тегін 

берді. Заңғардың еміне сәл болса да, 

қарлығаштың қанатымен су сепкендей 

к�мек к�рсете алсақ біздің шын ниет-

пен, шын жүрекпен атқарған ісіміздің 

ақталғаны ғой деп ойлаймын, – дейді 

Н.Жалауқызы.

Ұйымдастырушылардың айтуын-

ша, қайырымдылық кешіне арналған 

1600 билеттің барлығы сатылған. 

Олар кеш барысында «Қайырымды 

жандар» еріктілер тобы к�рерменге 

арналған жәшік қойып, жиналған 

қаражатқа үлесі қосқанын атап �тіп, 

к онцертке қатысып, бүлдіршіннің 

�мірін сақтап қалуға ат салысқан 

ағайынға ризашылық білдірді. 6лде 

де кішкентай балапанымыздың үй іші 

мейірімді жандардың к�мегіне зәру 

екенін еске салды. 

сында ол Қазақстан елі, домбыра 

туралы, �зінің шығармашылық 

жолы мен ұстаздары жайында с�з 

қозғаған.

«Қазақстанда туып-�скенімді, 

әлемнің қай бұ рышында болсам 

да, қазақтың ұлттық �нерімен су-

с ы н д а п ,  О т а н ы м  н ы ң  н а м ы с -

жігерін бойыма сіңір генімді мақтан 

тұтамын» дейді Димаш Құдайберген.

Аружан ТАНАБЕКОВА

Алғашқы он жылға тақау уақытым жас қаламгерлер 

ұстаханасы саналатын «Лениншіл жас» газетінде �тті. 

1978-79 жылдары «Социалистік Қазақстан» газетіне 

б�лім меңгерушісі қызметіне шақырғанда жүрексінген 

едім. Араға уақыт салып, үшінші жылы барып, со-

дан бергі бүкіл саналы ғұмырым осы газетте �тті. 35 

жыл қазақ баспас�зінің қара шаңырағында тер т�ккен 

екенмін. 

Кейде �ткен жолыңа қарап ойланасың. Қазір күн 

сайын газеттің айдарында «100 жылдық жылнама, 

100 жылдық шежіре» деген с�з тіркесі орынды айты-

лып жатыр. Журналистердің ұстаханасына айналған 

шаңырақтың ғасырлық тойы, бейнелеп айтқанда, 100 

жылдық журналистік той деп айтып жатқаным сол. Бұл 

қазақ мәдениетінің мерекесі. 

«Социалистік Қазақстаннан» бастап «Егемен 

Қазақстан» атанғанға дейінгі тарихи оқиғаларды, та-

рихи жағдайларды жұртпен бірге к�рдім десем артық 

айтқандық емес. Қарап отырсам, он бас редактормен, 

ондаған бас редактордың орынбасарларымен қызмет 

істеп, иық тіресіп, тізе қосып газетті шығардық. Газет 

жасау оңай емес. Ішкі кухнясынан бастап оқырманға 

жеткенге дейінгі аралықта біраз тер т�ккен сияқтымын. 

Той үстінде айта кетейін, басшы болған, ұстаз болған, 

журналистиканың ұңғылы мен шұңғылын үйреткен 

ағаларымыз Сапар Байжанов, Балғабек Қыдырбекұлы, 

К�рік Дүйсеев, Шерхан Мұртаза, 6біш Кекілбаев, Нұрлан 

Оразалин, Уәлихан Қалижан, Ержұман  Смайылов, 

Сауытбек Абдрахмановтармен бірге тер т�ксек, 500-ге 

жуық журналист, техникалық қызметкерлерді қосқанда 

бас-аяғы 700 қызметкермен 35 жылда осы «Егеменнің» 

шаңырағында бірге жұмыс жасаған екенбіз. 

Бір кездері «Социалистік Қазақстан» 4 бет еді. 

Кейіннен Шерағаңның тұсында 6-8 бет болғанымен, 

ол кезде жағдай мәз емес. Қорғасынмен терілетін. Бүкіл 

штрихтар, безендіру элементтерінің бәрі қолмен жа-

салатын. Темірмен, қорғасынмен иетінбіз. Қазіргідей 

компьютер жоқ. Байқаусызда бір қатені жіберіп алсақ, 

түзету үшін машинаны қайтадан қыздыруға жарты сағат 

кететін.  

Алғаш барғанда газетті безендіру, к�ркемдеу 

б�лімінің меңгерушісі болдым. Ол кезде мазмұны, 

сапасы жағынан «Лениншіл жас» к�ш ілгері еді. Бір 

жағынан ресми материал сирек беретіндіктен солай 

болған шығар. Бізге оқылатын газет шығару қажет деген 

талап қойды. Сірескен сең, сұрғылт газет деп аталатын 

басылым ұжымның, шығармашылық топтың арқасында 

оқылатын газетке айналды. Қазір, құдайға шүкір, 

еліміздің шежіресін жазып келе жатқан бас газет.  

Кейіннен спорт, жаңалық, туризм, �неркәсіп және 

экономика б�лімдерін басқардым, редакция алқасының 

мүшесі болдым, кейінгі 25 жыл жауапты хатшы қызметін 

атқарып, зейнетке шыққаннан кейін де екі жылдай 

қызмет атқардым.

Журналистке тән оқиғаның бірін айтып кетелік. 

«Газет ішіндегі кітап» деген айдармен шағын-шағын 

материалды немесе оқылатын мақаланың басын 

біріктіріп, кітапша шығардық. Алғаш рет еліміздің 

тұңғыш Президенті Елбасының «6ділеттің ақ жолы» де-

ген кітабын тұтас сол газет ішіндегі кітап деп бердік. Бұл 

үрдіс жақсы қабылданды. Т�ле би, Қазыбек би, 6йтеке 

би қосымшалары да дәл солай, кітап құсап бүктеп, 

кішкентай форматпен берілді.   

Тағы бір жаңалығымыз, Астанаға к�шіп келген-

нен кейін газет оқылуы үшін айына бір рет «етжеңді» 

н�мір шығару басталды. Ол оншақты жыл тұрақты 

шығып, оқырман іздеп жүретін қосымшаға айнал-

ды. Айдың аяғында сәрсенбі күні «Етжеңді «Егемен 

Қазақстан» 16 бет, басынан-аяғына дейін танымдық, 

тағылымдық, әдеби-к�ркем материалдың басы бірігіп, 

�зекті мәселелер де қамтылатын. 

Газеттің 75 жылдығын мерекелейтін тұсты да айтып, 

оқырманды құлағдар етіп қояйын. Бұл – 1994 жыл.  Ол 

кезде кішкентай форматта, 32 беттік арнаулы н�мірімізді 

шығаратын к�к не қызыл бояудың �зін таба алмадық. 

С�йтіп, қара бояумен әдеттегі н�мірмен шыққанымен, 

безендірілуі, к�ркемделуі �те жақсы болды. Тәуелсіздік 

алғаннан кейінгі елең-алаң, кеңестік империяның 

салқыны тиген уақыт қой. 

Ал қазір күн сайын бұрқырап, 16, 24, кейде жарнама 

берген кездері 48, 64 бет болып шығып жатады. Осындай-

да 4 бетті бүкіл ЦК-ның баспаханасының қызметкерлері, 

директорлары, инженерлері қатар жүріп, жалғыз газетті 

графикке іліндіру үшін таңнан-таңға дейін жүретін кезең 

еріксіз еске түседі. Қазір газет шығарудың қаншалықты 

дәрежеге �скенін осыдан-ақ білуге болады. 

Бүгінгі мерекелік тұста, әр газеттің бетінде, әр 

газеттің ішінде біздің маңдай теріміз бар екенін айта кету 

керек. Кезінде Шерхан аға Мұртаза бейнелеп айтқандай, 

журналистің еңбегін «К�тергені алтын, жегені тікен» 

деп дала алыбы түйеге теңегені, қаламгер еңбегін биік 

бағалағаны ғой. Ал қазір ақпараттық технологияның 

дамыған кезінде газеттің бәсекелесі артып отыр. 

Ғасыр тойын к�ру кез келген журналистің маңдайына 

бұйыра бермейді. Журналист ағайынға, �зіміздің ізімізді 

жалғастырушы ұжымның жас журналистеріне, газеттің 

адал серігі болған оқырманға айтар тілегім – той құтты 

болсын, қазақтың баспас�зі дамып, �зінің тәуелсіздік 

шежіресін жалғастыра берсін!

Заңғарға 
жанашыр болды

ДИМАШТЫҢ ӘН КЕШІН
 «Хабар арнасынан» тамашалаңыз

ТАЛАЙ ЖУРНАЛИСТІҢ 
ҚАЛАМЫН ҰШТАҒАН

ҮЛКЕН 
МЕКТЕП

Бала – адамның бауыр еті. Бұл өмірде нәрестенің кіршіксіз таза, періште 
көңіліне ештеңе жетпейді. Жүгіріп алдыңнан шығып, тәп-тәтті қылығымен 
тойдырып, маңдайынан бір иіскесеңіз сізден бақытты адам жоқ. Атам 
қазақ «Балалы үй – базар, баласыз үй – қу мазар» деп бекер айтпаса керек. 
Отбасының көркін кіргізетін де – бала. 

Димаш Құдайберген Токиода өтетін ABU Song Festival фестивалінің арнайы 
шақырылған қонағы ретінде өнер көрсетеді. Көрермен халықаралық 
фестивальдің эксклюзивтік арнайы ТВ-нұсқасын 22 қараша күні кешкі сағат 
21.40-та «Хабар» телеарнасынан тамашалай алады. 

Ең алдымен ,«егеменқазақстан дықтарды», барша оқырман мен авторларымызды, 
қазақ баспасөзі тарихының тұтас дәуірін басынан өткізген  «Егемен Қазақстанның» 
ғасырлық  мерейтойымен құттықтап алайын. Әркімнің жүрегінде Өз «Егемені», 
«Егемен» жайлы айтар жылы естелігі бар. Өйткені бұл қара шаңырақтың киесі, рухы 
мен қалыптасқан мектебі болады. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

«ЕГЕМЕН»

Ең бастысы – ұрпақтар сабақ-

тастығы жалғасқан, үлкенді сыйлап, 

кішіні құрметтей білетін, ұлттық салт-

дәстүрімізді берік ұстанатын, қазақы 

рухани орта болды. Жүз жыл ішінде 

газет бетінде қаншама мақала жари-

яланып, қаншама адам осы газеттің 

шығуына үлес қосты десеңші! Мыса-

лы, аптасына бес рет шығатын басы-

лым оқырманның қолына жеткенше 

қаншама адам тер т�кті, қаншама 

жүйке тозды. Күн қатып, түн қатып 

жұмыс істеді. Тәуелсіз Қазақстанның 

іргетасы қаланып жатқан кезде, бар-

дан жоқ к�п, достан сыншы к�п, 

халық айлап жалақы к�рмей жүрген 

кезеңде де басылым қызметкерлері 

аянбай тер т�кті. «К�к кептердің 

мойнындай қылтылдап тұрған 

алмағайып заманда» «Егемендіктер» 

ашуға басқандарға басу айтты, 

қаламдарын қайрап, жігерлерін жа-

нып жұмыс істеді. Сол шақтың �зінде 

де басқа мамандық иелерінен, басқа 

ұжымдардан ерекшелігі, бұл жерде 

еңбек ету қызық әрі к�ңілді болатын. 

6ңгіменің майын тамызып айтатын 

марқұм ағаларымыздың тауып айтқан 

біратар с�зін, к�ңілге тимейтін әдемі 

әзілін бүгінде к�зі к�ргендердің бәрі 

аңыз қып айтып жүр. Сонда, «Егемен 

Қазақстан» газетінің редакциясына 

журналистер тойға келгендей келетін, 

кетуі қиын болатын. Себебі біздің 

орта пендешіліктен жоғары, с�здің 

қасиетін, қалжыңның қадірін білетін 

мекен еді. Осы күні де бұл ортаға 

келгісі, осы ортадан табылғысы 

келетіндердің қатары к�п-ау деп ой-

лаймын. Біздің басылымға материалы 

шықса шын қуанатын қаламгерлерді 

де к�п к�реміз.

Жүз жылдық тарихы бар басы-

лым талай журналистің қаламын 

ұштаған ұстаханаға айналған. «Еге-

мен Қазақстан» газетінің несібесі 

қандай еді! Қаншама адам баспаналы 

болды, тіпті сол қиын кезеңдерде 

екі ай жұмыс істеп үйлі болғандары 

да бар. Құдайға шүкір! Басылым 

сол несібесінен әлі де айырылған 

жоқ. Егеменнің абырой-беделі талай 

адамның қызметіне баспалдық болды. 

Бүгінде к�птеген басылымдардың ба-

сында отырған біздің әріптестеріміз, 

«Егемен Қазақстан» газетінен �сіп 

шыққан азаматтар. Қазіргі таңда за-

ман басқа, уақыт �згерді. Бұрындары 

қорғасынмен жұмыс істеп, темірді 

тоқпақтап машинка бассақ, қазір ин-

тернет деген жарықтықтың арқасында 

к�п жұмыс жеңілдеді. Газетіміздің 

к�лемі де оқуға ыңғайлы форматқа 

к�шті. Дегенмен, қазіргі тілшілерге 

талап жоғары. Олар мақалаларын га-

зетке де, сайтқа да жариялауы керек. 

Уақытпен бірге біздің редакцияға 

жаңа буын келді. 

Басылымның бір  ғасырлық 

жыл на масы болса, жарты ғасырға 

жуық шежіресіне тікелей куә болға-

нымды, оған қал-қадірімше үлес 

қосқанымды Құдайдың маған бер-

ген бағы деп білемін. Қазақтың 

айтулы қаламгерлерімен, жақсы- 

жайсаңдарымен қатар жүріп, қызмет 

жасадық. Жүз жылда отыз үш редак-

тор басылымының тізгінін ұстаса, 

соның тоғызымен бірге жұмыс жа-

сау бақыты бұйырыпты. 1мірлік 

мектебім осы «Егемен Қазақстан» 

газеті. 1зіндік қолтаңбасы бар, 

бағыт-бағдары айқын, тәуелсіз 

еліміздің  ақпарат  айдынының 

к�шбасшылық беделінен әлі күнге 

дейін айныған жоқ, әлі де қазақ 

журналистикасының желкені болып 

саналады. Қазақ деген ұлт барда 

«Егемен Қазақстан» мәңгілік жасай 

береді деген ойдамын.

Жанат ЕЛШІБЕК, ардагер журналист

Мейрамбек 
ТӨЛЕПБЕРГЕН,

Жамбыл облыстық 
Кәсіподақтар бірлестігінің 

төрағасы

100 ЖЫЛДЫҚ 
ЖУРНАЛИСТІК ЖОЛ

ЖҮРЕГІМІЗДЕН ОРЫН АЛҒАН

Дәл бүгінгі таңда қазақтың мәдени, рухани әлемі «Егеменмен» тыныстап тұрғандай. 
Қазір бүкіл баспасөзде, теледидарда Отанымыздың бас газеті, қазақ баспасөзінің 
қара шаңырағы аталатын «Егемен Қазақстанның» 100 жылдығы, ғасыр тойы аталып 
өтіп жатыр. Мен осы қасиетті табалдырықтан аттап, бүгінгі күнге дейін газетпен бірге 
өмір сүрдім. Бүкіл журналистік ғұмырым баспасөзбен байланысты.

«Егемен Қазақстанның» қазақ баспас�зінің қара шаңырағы деп аталуы 

бекер емес. «Егеменде» 12 жыл қызмет істеген жылдарымда бұған анық 

к�зім жетті. Бұл газет менің журналист ретінде танылуыма, азамат болып 

қалыптасуыма әсер еткенін үнемі айтып жүремін. «Егемен Қазақстан» �зінің 

тарихында талай кезеңнен �тті. Егемендіктің елең-алаңында да ел үшін, халық 

үшін қызмет етті.

1990 жылдардың басында, тәуелсіздік алғаннан кейін «Егеменнің» арқасында 

Мемлекет басшысымен де, журналистік сапармен де шетелге шықтық, ел к�рдік, 

жер таныдық. Газеттің тілшілері шетінен сайдың тасындай азаматтар болды. 

Мен әсіресе сол газетте жүрген кезде бәрімізге үлгі болған Шерхан Мұртазаны 

ерекше атар едім. Батылдықты да, еркіндікті де, адалдықты да үйреткен Шерхан 

Мұртазаның мектебі. Сол мектептен дәріс алдық. «Егемен Қазақстанның» бүкіл 

ғұмырындағы ең аяулы сәт, ең мықты кезең деп ешқайсысын б�ліп ала алмай-

сыз, газет �зінің алдына қойған мақсатын барлық уақытта мүлтіксіз орындады. 

Елдік мүддені, ұлттық мүддені қандай қиын саясат болса да жоғары қоя білді деп 

есептеймін. Сондықтан да «Егемен Қазақстанның» 100 жылдық жылнамасы бұл 

қазақтың жылнамасы деп санаймын. 

«Егемен» бір кездері Ержұман Смайылов, Жанболат Аупбаев сияқты нағыз 

еңбек торылары жұмыс істеген жер. Адалдықпен жұмыс істеп, түн ұйқысын 

т�рт б�ліп, шын мәнінде, аямай денсаулығын да берген жер. Бұл басылымның 

басқа газеттермен салыстырғанда орны б�лек. Бай тарихы, тағдырлы кезеңдері 

бар. Қалай болғанда да жүз жыл бойы тоқтаусыз шығып келе жатқан «Егемен 

Қазақстан» біздің �мірімізде жүрегімізден орын алған басылым.

«Егемен Қазақстан» – қара шаңырақ басы-

лым. Біздің қазақ руханиятында алатын орны 

ерекше. Менің �мірімнің 27 жылы осы «Егемен 

Қазақстан» газетінде �тті. 1990 жылы Шерхан 

Мұртаза бас редактор болып тұрған кезде Шым-

кент облысындағы меншікті тілшісі қызметіне 

кірістім. 1996 жылы газеттің орталық аппаратына 

бас редактордың орынбасары болып ауыстым. Ол 

кезде редактор Нұрлан Оразалин еді. Содан табан 

аудармай 2017 жылға дейін еңбек еттім. 

«Егемен Қазақстан» бүкіл журналистер 

қауымына үлкен мектеп, ұстахана болды. 

Қазақтың нар тұлғалы азаматтары еңбек еткен, 

�зінің ізін қалдырған қасиетті мекен ғой. Біздің 

замандастар осы қара шаңырақта Шерағаң 

мен абыз 6біштің алдын к�ріп, тәлім алғанына 

бақытты. 

Бүгін 100 жылдық, бір ғасырлық мерейге 

жеткен «Егемен Қазақстанның» 70 жылға жуық 

уақыты кешегі Қызыл империяның шеңгелінде 

тұрған мезгіліне тұспа-тұс келді. Ол кезең күрделі, 

күрмеулі кезең еді. Ашығын айтқанда, газеттің 

редакторының, қызметкерлерінің �з ұстаған 

саясатын жүргізуге мүмкіндік болмады. Соған 

қарамастан бас газет жаңбыр-жаңбырдың ара-

сынан жол тапқандай, елдің, халықтың мүддесін 

білдіріп отыруға тырысты. 

Кейде сол кездегі солақай науқанға, ұлтқа 

кесірін тигізген жайттарға байланысты бұған бас 

басылымның да қатысы болды деген пікір ай-

тылып жатады. Қазақтың үлкен азаматтарының 

біреуін қаралап, сол қаралаған адамға бүкіл 

интеллигенцияны айдап салып, әртүрлі хаттар 

ұйымдастырып, науқандық жұмыстардың бел ор-

тасында бұл газеттің және сол кезде жарық к�рген 

басқа да басылымдардың болғаны ақиқат. Оны та-

рих жоққа шығара алмайды. Бас басылым кешегі 

кеңестер империясының идеологиялық құралы 

болғанын ұмыт пауымыз керек. 1зіміз �ткенге 

салауат айтып, тәубеге келіп алмай, алға жылжу-

ымыз қиын. Мәселен, күнделік жүргізетін адам 

күнде не к�ргенін, қандай оқиға болғанын, бәрін 

жіліктеп, тәптіштеп жазып отырады. «Егемен 

Қазақстан» да елдегі күнделікті жағдайды жазатын 

шежіресі, күнделігі деп айтар едім. Бұдан 50, 70, 90 

жыл бұрын елде не болды, сол күйі тасқа басылып 

қалды. 1ткен заманға баға берген кезде болашақ 

ұрпақ осы «Егемен Қазақстанға» сүйенеді, 

кітапхана, архивтерді ақтарады. Қандай шешім, 

қандай қадам жасалғанын, оның елге, ұлтқа зар-

дабы мен пайдасын газет бетіндегі жазбаға қарап 

айтады. Ержұман Смайыл газетті жаңа елордаға 

бастап келгеніне де осы күндері жиырма жыл то-

лып отыр. Қара шаңырақ басылымның Сарыарқа 

т�сіне орнығып, дамуына ол кісі к�п еңбек 

сіңірді. Сауытбек Абдрахманов басшылық еткен 

тұста оның орынбасары ретінде «Егеменнің» 8 

қабатты кеңсе ғимаратын, 2 жатақхана, 2 тұрғын 

үй кешенін салуға жетекшілік жасағаным бас ба-

сылым дамуына қосқан бір үлесім деп есептеймін. 

Бас ғимаратты басылымның 90 жылдық мерей-

тойы үстінде Елбасы Н.Назарбаевтың �зі келіп 

ашқан болатын. 
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шбу дүниені жазуыма Есқара себеп-дүр. Есқара – Кентау қаласында тұрып келе жатқан кекселенген жазушы. 
Тоқтасынұлы. Жетпістен асыңқырап барады. Бізге салса, баяғы балаң кезіндегідей көреміз. Бәріміз жас жазушы деп 
аталатын анау заманыңызда, анау қоғамыңызда Есқараны Нәсіреддин Серәлиев ағамыз айрықша жақсы көретін.
Есқара – Тәкен Әлімқұловтан да тәлімденген, Нәкеңнен де нәрленген талантты тұлға. Небір-небір мөлтек 
әңгімесімен талайды таңырқатқан. Сол мөлтектері жұқа-жұқа жинақ боп басылып шыққан. Қазақ әдебиетінің 
тарихында спорт дей-тұғын тақырыпқа тұңғыш рет «Бауырым-ай» атты роман туындатқан. Одан кейін де 
бірер кітабы қолдан-қолға тимей оқылған. Өзінің һәм оқып-тоқығаны ұшан-теңіз. Әлеміңіздің әдебиетін Созақ 
қойының жілігінше шағып талдайды-ай.

Ү Қазақтың белгілі ақындары, сал-серілері, Шәкәрім 
қажы, Жаяу Мұса, Балуан Шолақ, Иманжүсіппен 
тағдырлас, жазықсыз жалалы болып, «банды» атанған, 
әрі әнші, әрі сері Аманғали Кенжеахметұлы 1928 жылы 
ГПУ-НКВД тобының қолынан қаза тапты. 

Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің жарқын болашағы 
білімді де білгір жастардың қолында. Қай заманда бол-
масын қоғамның қозғаушы күші – жастар.

К Ө Ң І Л  К Ү Н Д Е Л І Г І Н Е Н

сүмірейтіп, т�мендетіп жібердің» деп ұрысты. 

Шанин театрының сахнасында.  Қатар 

отырғанымызда. «Барым осы. Ұнатпасаң, 

�зің жүргіз» деп мен де қатты кеттім. Ертеңіне 

бейнефильмді к�ріпті. 6дейі келіп, бетімнен 

сүйді. «Жақсы жүргізуші екенсің» деді.

Сол елу беске толғанында ғой, поэзия пат-

шайымы, қазір қазағы жоқтап жүрген, сағынып, 

аңсап үлгерген Фариза Оңғарсынқызы әпкеміз 

Ханбибі Есенқарақызына құттықтау с�зін 

арнап, алғаш �з «стиліне» басып ұрсыңқырап 

алды. Бәріміздің жүрегіміз суылдап кетті.

«Мына Ханбибілерің «Шындыққа қарай 

жүздім мен» деген эссе жазыпты. Сол шығар-

масында менің кілең к�леңкелі, нашар 

жағымды к�рсетіпті» деп бір қойды. Жүргізіп 

отырған маған қарап, сұқ саусағын шошай-

тып: – Мархабат, сен де барсың, сені де мәз 

қылмаған мына Ханбибі» деді. Бірақ сәл ғана 

паузадан соң: «Бірақ бұның жазғаны түгел 

шындық. Шындыққа қарай шын жүзген. 

Шындықты жазбаған ақын – ақын емес. 

Ханбибі – нағыз ақын! Ханбибі Есенқарақызы 

менен озды...» деп бір тоқтады поэзия 

патшайы мы.

«Шынымен с�йдеді ме?! С�йтті ме?!» дейді 

Есқара Тоқтасынұлы терек түбіне тоқтай 

қалып. Айғай салып.

«Жақында Есқарақызына... ой, кешір, 

Есенқарақызына қатты қайран қалдым, 

– дедік біз. – Тектіліктің аты – тектілік. 

Тұрдықылышты тұқыртқысы келген бір 

әйелге Ханбибі дүрсе қоя беріпті. Қорғапты. 

Қызғыштай қорғап, ара түсіпті-ей, білдің бе?! 

Ондай қасиетті қылық екінің бірінің қолынан 

келмес...

Қалай болғанын тағы бірде айтармын. 6не, 

маршруткаң жүрмекке айналды. Жолың бол-

сын, Есқара дос!».

Есқара темір к�лікке отырып, оң қолын 

к�терді. Терезені ашып жіберіп: «Есенқара-

қызын к�рсең, Есқарадан сәлем айт!» деді.

Есқара мінген м�лтек автобус орнынан 

жұлқына қозғалды.

Жазушының мойнындағы торк�з әжім 

анық к�рініп тұрды.

* * *

Жақында «Қазығұрт КZ» журналына 

Ханбибінің «СМС немесе телефон хат» және 

«С�зжұмбақ» деген дүниелері шыққан. Оқы-

ғандар қоңырау шалып: «Керемет нәрселер 

екен!» десіп жатыр. Шынында да, бағалай 

білетіндер үшін баға жетпес туындылар. 

Қарындас-дос Ханбибі қара с�зде де дес бе-

рер емес. Эссеистік таланты барған сайын 

ашыла түсіп келеді-ай. Анар Аспанға арнаған 

жазбасында небір ойдым-ойдым ой, қуатты 

қорытындылар тұнып тұр. Оқымайтындарға 

обал-ақ.

Ханбибі бүй дейді: «Азат жаның – басқа 

 п л а н е т а л а р д ы  к е з і п ,  р у х ы ң  н ұ р л а н ы п 

жүргенмен, жер атты – адамдарды жеп бітетін, 

туғаныңда «бұрқ етіп» топырағы к�терілген �з 

планетаңа да к�з салып қой. Мұнда �зің айтқан 

«жалғыз жолбарысың» жортып жүр, әзірше...».

Анар к�зі тірісінде: «Адамдардың қатыгез-

дігінен қасқырға айналдық. Қасқыр мінезді 

қызсың. Мен жынданғанда сені іздеп ұлимын. 

Орманда жалғыз жортқан жолбарысым, аман 

жүр!» деп аяқтаған екен ақырғы СМС хатын.

Журналға жарияларда екі шығармасын да 

оқып, қатты күрсіндім. Сәлден соң: «Жол-

барыс деп, әдетте, ерен еркектерді айтар 

еді» деп те ойландым. Бірақ жолбарыс-

тың ұрғашысы да болады екен ғой. Қайта 

 қыз-жолбарыстар қайсарлау келеді деседі. 

Қалай болғанда да, «Жалғыз Жолбарыс» де-

ген теңеу Есенқарақызына, Есқара айғай лай 

айтып, айғайлай күліп, қатты қайраң данатын 

Ханбибіге жарасады. Мұқағали жазғандай, 

ақындардың бәрі жалғыз.

Мархабат БАЙҒҰТ

Айналасын ән мен жырға б�леп, азат �мір, еркін 

тірлік кешкен, ер мінезді, сезімтал қазақ серісін қуғын-

сүргінге ұшыратып, құрбандыққа итерген тоталитарлық 

жүйенің қиянатын, Батыс Қазақстан �лкесіндегі сол кездің 

саяси-әлеуметтік уақиғаларын, басты кейіпкер – «банды» 

Аманғалидың және оның уақиғаларын, туған-туыстарының 

қиын тағдырын «Банды Аманғалидың ісі» (Алматы, «Арыс», 

2004 ж.) атты кітап авторы жазушы Ләтифолла Қапашев 

нақты архив деректерін пайдалана отырып, нанымды баян-

дайды. Сондай-ақ кітапта сол кезеңнің баспас�з материал-

дары және к�нек�з қариялар мен куәгерлердің естеліктері де 

мол пайдаланылған. 

Тайсойған мен Бүйректі егіз кұм, Нарын құмы егіздердің 

ағасындай деуші еді бұрынғылар. Осы құмдар да банды 

атанған Аманғали Кенжеахметовтің кезінде айтуға болмай-

тын �леңдерін халық �леңі деп айтып келген Ғарифолла 

Құрманғалиев �мірінің соңғы сағаттарында 15 жыл «Балық 

министрі» болған атыраулық Ысқақ 1теғалиевті шақырып 

алып: «Ысқақ, менің мойнымда бір борыш кетіп бара 

жатыр. Сол борышты сендей азамат арқылы мойнымнан 

түсірмекшімін және саған аманат етіп тапсырсам деймін. 

Мен Аманғалидың �леңдері жоғалып кетпесін деп, алты 

�леңін халық �леңі деп амалым жоқ орындап жүрдім. Енді 

ақиқатты айтатын кез келді. Атырауда менің шәкіртім десе 

болады, Елемес Мағазов деген әнші бар, соған жеткізіп 

айтқызуды тапсырам» дейді. Ысқақ сол аманатты орындаса 

керек. 

Ысқақ 1теғалиевтің Атырауда 70 жасын тойлап 

�ткізгенде, сол тойда Ысқақ Ғарифолланың осы аманатын 

дүйім жұртшылыққа айтып, сал-сері Елемес Мағазовқа екі 

�леңін айтып беруін сұрап орындатқан болатын. 

Анамыз Бектен зайыбы Сисенғалиқызы Марфуғаның 

қалдырған қолжазбаларын қарап отырып, Аманғалидың 

бірнеше �леңдерін тауып алдым. Еш жерде кездеспеген 

мына �леңінде халықты аштықтан аман алып қалған 

құмаршық пен сұлы туралы с�здер кездескесін, Аманғалимен 

тағдырлары бір, солақай заманның құрбаны болып қудалауға 

түсіп, туған елден кетуге мәжбүр болған, Тайсоғанда «банды» 

атанған Құныскерейдің аты аталғасын іштерінен осы �леңді 

қағазға жазып қалдырған екен. Аманғалидың осы �леңін 

оқырманға ұсынып отырмын.

Тайсойған мен Бүйректі егіз құмым,

Ағалық жасар сендерге Нарын құмың.

Қамығып тарыққанда пана болған,

Айналдым ақ шағылды бұйрат белім.

Құмаршық сұлбас бітік шыққан алқаптарым,

Аш болып к�рген жоқ мекендеген халықтарым.

Пана іздеп, сендерден шет шыға алмай біздер жүрген

Жатақ қылып жүрміз, шағыл етек шоқалдарын.

Ел кездім жанат жерді табам ба деп,

Қас дұшпанда кеткен кегімді алам ба деп.

Түз тағысы аш қасқырдай болып барам,

Жапанда жалғыз кездессе жұта салам ба деп.

Тайсойғанға сыймай жүр елге Құныскерей,

Нарында мен жүрмін дұшпандарға әлім келмей.

Екі арыс жүр қоныс-тұрағы жоқ дала кезіп,

Қатын, бала-шаға амандығын естіп білмей. 

Егіз құм жерің жаннат екен біз білмеген,

Шықпаған қырыңмен, белің бар ма біз к�рмеген.

Бас сауғалап жаның үшін кетуге де болар еді-ау,

Қимайды екенсің туған жерді, кіндік кескен.

Ажалда маған да жақындады-ау күннен-күнге, 

Арманым жоқ сүйегім қалса туған жерде.

Аманғали «банды» атанып кетті-ау дейді, 

Жанға батад, банды атанған с�з қалған елде.

Елім, жерім деп еңіреп, ат үстінен түспей �ткен ерлер 

қаншама. Үстемшілікке қаны қас, бір ауыз с�зді бас-

тан асырмай, т�сін ешкімге бастырмай, �ле-�лгенше қас 

 жауымен арыстанша арпалысып �ткен қайран ерлер батыс-

тың Тайсойған мен Бүйректі егіз құмы мен Нарын құмында 

аз болмаған. Аманғали мен Құныскерей солардың бірі ғана.

Мұрат БЕКТЕНОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі,

Исатай ауданының Құрметті азаматы
Атырау облысы

Осы ретте Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың 

«Мен, сіздер, бүгінгі жастар ерекше ұрпақ екендеріңізді 

қайталаудан жалықпаймын. Сіздер тәуелсіз Қазақстанда 

�мірге келдіңіздер және сонда ержетіп келесіздер. Сіздердің 

жастық шақтарыңыздың уақыты – біздің еліміздің к�терілу 

және гүлдену уақыты. Сіздер осы жетістіктер рухын және 

табысқа деген ұмтылушылықты бойларыңызға сіңірдіңіздер» 

деген с�зі мемлекетпен, ұлт болашағы – жастар болашағымен 

тікелей байланысты екендігін айқындайды.

Бүгінгі күнде еліміздің үштен бір б�лігін құрайтын жастар 

келешек қоғамның жарқын болашағын қалыптастыратын 

стартегиялық мақсаттарды жүзеге асырушысы екені мәлім. 

Олар �з халқының рухымен тәрбиеленіп �суі тиіс. 1йткені 

ұлттың барша мұрасы жастарға аманат етіледі. 

Осы орайда келешек үздік маман, еңселі елдің ертеңі 

болар азаматтар мен азаматшаларға білім беруде әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті маңызды орынға 

ие. Бұған дәлел ретінде оқу орнының әлемнің үздік 210 

университетінің қатарына енуін айтуға болады. 

С�з соңын Елбасымыздың «Егемен еліміздің ертеңіне 

тіреу, іргесіне сүйеу болатын жас ұрпақты жан-жақты 

білімді етіп тәрбиелеп жетілдіру басты назарда болуы тиіс» 

деген с�зімен аяқтай келе, еліміздің ертеңі жастарымыздың 

болашағы үшін тәрбие мен білімнің сара жолын ізденуден 

жалықпайық дегім келеді.

Айнаш ЕСЕКЕЕВА,
ҚазҰУ оқытушысы

Мінекиіңіз, сол Есқара, �ткен ғасы рыңыз-

дың жетпісінші жылдары бала к�рінетін Ескең 

Кентаудан телефон соқты:

«Ерсін досымыз екінші қайтара ауру ханаға 

түсіпті. Ертең саған соғамын, Сайрам жаққа 

бірге барып қайтуға қалайсың?» деді. «Жарай-

ды» дедім мен. 

Ерсін Қойбағарұлы кейінгі кездері к�бірек 

ауырып жүр. Нәкең – Нәсіреддин Серәлиев 

Қазжазодақтың облысаралық б�лімшесінде 

бас шырақшы шақтарында бүй дейтін: «Т�р-

теуің тату болыңдар. Жазуларың жаман емес. 

Жастарың қарайлас. Т�рт прозашы бір-бірің-

мен араласып, жазғандарыңды оқып, пікір лесіп 

тұрғандарың ж�н...». Т�ртеу деп отырғаны: 

осы Есқара Тоқтасынұлы, Жәлел Кет тебек, 

мен және Ерсін Қойбағарұлы. Есқара қы рық 

т�р тінші, Жәлел екеуміз қырық бесінші, Қой-

бағар дың баласы қырық алтыншы, яғни ит 

жылғы.

Есқара сәске түстің шамасында Шымкент-

кештерінде «Есқарақызы» деуші еді. Тегін емес 

екен ғой...

– Жоқ, бұл жерде анау-мынау қалжың 

жүрмейді. Ханбибінің �леңдеріне де, �зіне де 

қайран қалам! – деп тағы айғайға басты Есқара 

ағамыз. Құрдасымыз. – Нанбасаң тыңда, ол бүй 

дейді: «С�з бар – тыңдар құлақ жоқ, К�з бар – 

к�ңіл шырақ жоқ»...

«Тобырда биік тұлғасы, Алтын да болса бір 

басы, Шелденген шепті бұза алмас, 6ттең де, 

затым ұрғашы...».

«Қызы едім мен бір байдың «1лең» деген, 

1леңнің тектілігін дәлелдеген, Жасауым тоқсан 

тоғыз болса-дағы, Жарытып қалың малы 

т�ленбеген...».

«Ел �згерді, ептелді, Айтарға ауыз кеп-

телді...».

«Табақтас боп жүрсең де аймен-күнмен, 

Қайта айналып соғарың – баяғы жұрт...».

«Айдын-шалқар к�л едім, К�лден к�леңке 

іздеді, Кең сахара ш�л едім, Сарыды ит тізбегі... 

Сонымен, әдеби кеш басталды. Ибрагим Има-

нов кіріспе с�з с�йлеп ашты. Мен жүргізуге 

тиіспін. Қарасам, залда екі жүз елудей прокурор 

отыр. Қиын екен. Бәрі кәдімгі қызмет киімдерін 

киген. Сұсты. Сесті. Мұндай сірескен аудито-

рияны кім к�ріпті. Бір прокурорыңыз бен бір 

полицейіңіздің �зі қаймықтырады емес пе?! 

Екі жүз елу прокурорыңыз қимылдамай қарап 

отыр. Ханбибі екеуміз сахнадамыз. 6білда 

прокурорлардың ішінде. Жүргізуге оқталып, 

бірдеңе айтайын десем, аузыма с�з түспеді. 

Ханбибіңізге қарасам, пәруәйі пәлек. Ол-дағы 

прокурорлардан бетер сірескен секілденді. Мен 

ғана әлек. Не де болса, әзілден бастайын дедім. 

Ханбибінің де, оның осындай кешін, облпро-

куратура тарихында алғаш мәрте �ткелі отырған 

әдеби кешті жүргізгелі отырған біздің де жас 

қыз, жас жігіт болғанымызды, Ханбибінің белі 

бір кездері талдырмаш, шамамен отыз-қырық 

сантиметр болғанын, ал қазір бір метр жиырма 

сантиметр болуы бек бәлкім екенін айттым. 

Екі жүз елу прокурор түгел рахаттанып күлді. 

Сұстары да, сестері де сезілмеуге айналды. Кеш 

әдемі, қызықты арнаға түсті.

Ал енді ақынымыз – хан қызындай Ханбибі 

әлсін-әлсін с�з алып, сауалдарға нақ-нақ жауап 

беріп, �леңдерін оқығанда про курор ла рыңыз-

дың бәрі тәнті боп, ду қол шапалақ тап, екі 

жарым сағатыңыздың қалай �ткенін білмей 

қалдық.

Есқара, солай. Содан бірер ай �ткенде 

мына мені де облыстық қаржы полиция сының 

ұжымы кездесуге шақырды. Ханбибі де, 6білда 

да Шымкентте жоқ екен. Жалғыз �зім бардым. 

Қаржы полициясының бастығы Серікбай 

Ерімбетов дейтұғын генерал к�пті к�рген, 

ысылған, кішіпейіл басшы екен. «Қазақ 

әдебиеті» газетін, к�ркем әдебиетті, ақындарды 

оқитыны бірден байқалды. Бірақ кездесудің 

аты менікі, заты Ханбибінікі болғандай сезілді. 

Прокуратурадағы әдеби кешті естіп-білген 

екен. Сұрақтың бәрі Ханбибі туралы берілді. 

6ңгіменің басым б�лігі Есенқарақызы туралы 

�рбіді. Екеуміздің әзіліміз, «айтыстарымыз», 

Ханбибінің хикаялары екі сағаттай уақытты 

алды. Тіпті Тұрдықылышқа «Нұрикамалдың» 

с�зін қалай жазғанына дейін айтып беруіме 

тура келді» деймін Есқараға. Есқара да 

айғайлай күліп: «Есенқарақызы екеуің туралы 

әңгіме к�п қой» деп қояды. «Қандай әңгіме?» 

дейміз біз.

«Білмеймін, әртүрлі нәрселерді естиміз 

ғой» дейді аға-дос.

«Ешқандай нәрсеге иланбаңыз, к�ке, – 

дейміз біз. – Ол – ол менің дос-қарындасым. 

Қалжыңымыз қалың. Кездесуге к�бінесе бірге 

шақырады. Қайбір жылы қатарынан бес-алты 

жерге бірге шақырды. Бардық. Тұрар Рысқұлов 

атындағы №25 мектепте екеуміздің суретімізді 

үлкейтіп, қатар іліпті. Ханбибі: «Мыналарың 

қалай? Екеумізді «үйлендіріп» қойыпсыңдар 

ғой» деп жұртты күлкіге кенелтті. Осы жақында 

қала шетіндегі және бір мектеп шақырды. 

Кештің атын «6дебиеттің қос шынары» деп, 

үлкен етіп жазып қойыпты. Мен: «Ыңғайсыздау 

болды ғой» десем, Ханбибі тағы қалжыңға ба-

сып: «Неменеге бет моншағың үзіле қалды. 

Екеуміздің шынар екеніміз рас. Қаламгермін 

деп жүргендердің арасында қисық-қыңыр қара 

бұта, қиқайған қарағаштары к�п қой» де-е-еп 

тұр.

«Қалай-қалай сілтейсіңдер, ә!» деп дауыс-

тай сықылықтайды Есқара.

«Мен Ханбибінің жүргізушісімін ғой» 

деймін Есқараға. «Оларың қалай? Темір 

к�лік жүргізе алмайтын едің ғой сен?» дейді 

Есқара. «Жо-о-оқ, оның 55-ке толғандағы, 

60-қа толғандағы, жайшылықтағы кештері 

мен кездесулерін жүргізіп келе жатыр-

мын. Ең алғаш, осыдан он жыл бұрын «Елу 

бесімді сен жүргізесің» деді. «Ойбай, ондайға 

жоқпын ғой» дедім. «Жоқ, айттым – бітті» 

деді Есенқарақызы. Содан жүргізіп отырмын 

ғой. Елу бесін. Бір кезде: «Кештің деңгейін 

кекселенген жазушы.
міз. Бәріміз жас жазушы деп 
з айрықша жақсы көретін.
бір-небір мөлтек 
қан. Қазақ әдебиетінің
тқан. Одан кейін де 
міңіздің әдебиетін Созақ 
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ке келді. Сағыныса сәлемдестік. Біраздан бері 

кездеспегенбіз. Сабаз сарыңыз бидай �ңденіпті. 

Жып-жылы жымиысынан басқасы б�тен-б�где 

тартыпты.

Сәуір айының ортасы-тұғын. Есқараңыз 

екеуміз Ақсукенттің әлдебір әдемі к�шесіндегі 

жиек жолмен жаяу келе жатқанбыз. Алма әлі 

гүлдей қоймаған. Есесіне �рік түйін тастап 

үлгерген. Үсік шалмағандары. Жауынға шайыл-

ма ғандары. Шие мен алша гүл жарған. Жидеңіз 

жаңа бүр жарған. Жоңышқа желкілдеген.

«Есаға, әжімдерің бұрын арбажол еді, 

енді торк�з дәптердің сызықтарындай тор-

ланыпты ғой» дедім. «Осы мәселе жағынан 

бір-бірімізге күлмей-ақ қояйық та» деді ол. 

«Ханбибі ханымыңыздың біздің бетіміздегі сан-

сыз сызықтар турасында не дейтінін айтайын  

ба?».

Кенет кентаулық досымыз дүр сілкініп 

шыға келді. Жетпістен жаңа асқан ағамыз, 

қалжыңдасар қалтарыстардағы құрдасымыз 

Есқара жон арқасын дүр-р-р еткізе түрленетін 

тұлпардайын тарпаң тарта тіктелді. Бүрленген 

бір жаңғақтың түбінде тоқтатты. Бізді. 

Айғай салды: «Ей, сен Ханбибі дейсің бе?! 

Есенқарақызы ғой ол! Ханбибі Есенқарақызы 

– сұмдық ақын! – деді Есқараңыз. – Қара: 

«1мірге бір кез құлшынып келгем, жаса, – 

деп, Тәңірі, тіршілік берген... Арты лас мынау 

қоғамның дертін, Кеудеме терең, тұншығып, 

к�мгем... К�к б�рі – к�ңіл, шулады, жылап, 

Тастаққа біткен – бір шыбық мен ем, Осы ма, 

осы – тіршілік, – деген... К�ркім бар рас, �ртім 

бар іште, Сапырып бәрін толқындар ішкен. 

Н�серде күзгі найзағай салған, қос жүзді сем-

сер жарқылдар іште, Қабаған қара ит – �ңімде 

үнсіз. Тақымнан тартып, арпылдар түсте...».

«Таусылармын, тағатым аз, күн еңкейді, 

сағатым аз, Жұртқа танық ақыныңның, Қас-

қабағын бағатын аз».

«Сүйем бе, жоқ па, махаббат бар ма әлемде, 

Тізбедім бірін, жазбадым «сенсіз �лем» деп, 

Кішкентай ғана кеудемде жанған бір отты, 

Перзентіңмен бердім дәлелдеп».

Айнала-т�ңіректен �тіп бара жатқандар 

аңтарыла қарап қояды. 6сіресе сол маңай дағы 

колледждің балғын жастары:

«Мына екі шал шаңқай түсте шатақтасып 

тұр ма?» дейтіндей-ау.

Есқара Тоқтасынұлы тоқтайтын емес. 

Баяғыдан-ақ белгілі. Бірдеңеге қаттырақ 

әсерленсе болды, қасында кім келе жатса 

да бәрібір, дауыстап айғай салады. «Білесің 

бе, Ханбибідей мықты ақынды табу қиын! 

Оның �леңдері бар ғой, ә?! Оның �леңдерінің 

�ткірлігіне тең келетіндер кем! Жоқ демеймін, 

бірақ кемде-кем! Таңғаларлық құбылыс. Барған 

сайын Ханбибінің �леңдері �ткірленіп, күшейіп 

бара жатыр. Білесің бе?!

К�п ақындар бір кезіндегі  биіг інен 

т�мендеп, шыққан шыңының шенейіне де 

жолай алмай қалады. Ал бұл! Ал бұл ақын ылғи 

да биіктейтін сияқты, білдің бе?!  Мінеки:  «...

Ірілерде  болмайды сын, Ақындардың мол 

қайғысын – Астары к�п болатынын, Қайдан 

білсін ел байғұсың? ...Заман –  түлкі, адам – 

жалған. 1ткен �мір талайлардан, 6кімдіктен 

қолын сүртіп, Ақындықпен Абай қалған... 

Адамдардың жаманы жоқ, Жамандықтан 

 аманы жоқ, Абылай хан санасатын Бұқар жырау 

заманы жоқ!».

«Ару аспан асығыстау к�ктейді, Алтын 

жіппен жыртық қара шекпенді».

«Дарқан қазақ қақпағы жоқ қазандай, Елім 

неткен, жауабы жоқ ел еді?!». «Осы біз де «К�к 

б�ріден» тудық па?».

«6кім, сені қайтейін, Елдің жыртық жағасы, 

Ақын, сені қайтейін, Мақталар тек моласы!».

«Барысы – мысық болғанда, К�кб�рі – 

сайда қалғанда, Намысы – тырдай жалаңаш, 

1теміз бе екен арманда?!».

– Білеміз, тек жайырақ айтшы. Соншама 

айғайлап не к�рінді, Есқара, – дейміз таңырқай 

түсіп. – Есенқарақызы дегенді кейбір кездесу 

Түйені к�рместерім. Түйсіксіз жерлестерім, 

Жазықсыз жазалауға, Алла жол бермес дедім...». 

Ханбибі, «Хан Тәңірі» шыңындай атына заты 

сай, жай мақтауға сыймайтын, Мағжан, Ілияс, 

Қасым, Мұқағали, Қадыр Мырза 6лі поэзия-

сы биігінде! Осы уаққа дейін неғып к�рсоқыр 

болғанбыз деп �кіндім. Ханбибімен замандас 

болғанымызға қуанайық.

Бұл кезде біз Сайрам аудандық аурухана-

сына да жеткен едік. Ерсінді, ит жылғы «итті» 

тауып алдық. Қырық алтыншы жылғы «ит-

термен» бір класта оқығандықтан, олардың 

баршасын «олқысынып», «ит» дегім келіп 

тұратыны рас. Шұрқырастық. Шынымен-ақ 

Қойбағарұлы �зі ғажайып «сиқыршы» (гип-

нозшы) дәрігер, білгір психотерапевт бола тұра 

қатты сырқаттанып, қиналып, жүдеп қапты. 

Жанында жары Бағдагүл мен манкенттік �збек 

шайыры Абдурахим Пратов отыр екен. Есқара 

екеумізді к�ріп, сағатқа жуық сырласқан соң, 

соған дейін «ит тигендей» имиіп отырған 

Ерекең де қунап, қунақыланып, қалжыңға 

басты. «Мен мына «Манкент» шипажайын-

да ширек ғасыр дәрігер, психотерапевт боп, 

гипнозбен емдеп ем. Осы жолы сол жерде 

емделіп жатқанда ауырдым. Демек, баяғыда, 

Махаң айтпақшы, біраз-біраз шалыс басқан 

шығармын» деп қояды. «Мойындағаның дұрыс 

болды, енді сауығып кетесің, – дейміз біз әзіл 

үстеп. – «Сұңқар» деген кітабыңды оқыдық, 

содан сақ бол».

Есқара екеуміз Ерсін мырзаны емдеп, 

сырқатын жеңілдеткенімізге мәзденіп, қайтар 

жолға шықтық. Мәшинеге мінгіміз келмейді. 

Жаяу жүріп, сәл де болса сырлас қымыз бар-ау, 

сірә.

Мәшинеде де, одан түскен соң да Есқара 

құрдас Есенқарақызы турасында айғайлап 

с�йлеуден танбады. 1леңдерін талдады. 

1ткірлігіне, �ршілдігіне мысалдар келтірді.  – 

«Сен осындай-осындай ой-пікірлеріңді жалғыз 

маған �ршелене �ңмеңдеп дәлелдегенше, неге 

жазбайсың? Неге жұртқа жарияламайсың?» 

дейміз  біз .  Сонсоң біразға дейін үнсіз 

«с�йлестік». Құдайға шүкір, осы оңтүстіктің 

ақын-жазушыларына, ынтымағы мен бірлігіне, 

бірін-бірі іздейтініне, бірін-бірі оқитынына, 

бір-бірінің қуаныштары мен қайғыларына 

ортақтаса білетініне, бір-бірлерінің той-

томалақ тарында т�бе к�рсетіп, тілеулестік 

таны татын тектіліктеріне таңырқайтындар, 

қызығатындар баршылық.

– Шынында да мен осындай ойларымды, 

қаламдастарым туралы пікірлерімді жазып, 

жариялауға салғырт қарайды екем. Қорытынды 

шығарамын, – деді Есқара. «1згелер туралы, 

Есқара мен Ерсін, Ханбибілер хақында, тағы 

басқалар ж�нінде там-тұмдап болса-дағы, қайта 

мына біз жазыңқыраймыз ғой» деп қойдық аға-

құрдасымызға.

«Былтырғы күзге салым қызық болды,– 

дедік біз Есқараға.– Сен Ханбибінің біраз-

біраз мықты �леңдерін талдадың ғой, мен 

кездесулеріміз туралы айтайын...».

С�йтіп, Сайрам мен Шымкент арасында 

аға-құрдасыма аздап-аздап әңгіме шерттім. 

Есқара ерекше әсерленгенде қалайша қатты 

айғайлап с�йлесе, біреудің баяндауын ұнат-

қанда, тап солай айғай сала, кіршіксіз к�ңілмен 

күледі. «Айта бер жаңағы әңгімеңді. Зады, 

Ханбибі хақында шығар» дейді Есқара сәбише 

күліп.

Біз былтырғы бір жағдайды қысқартып 

қана баян еттік. Оңтүстік Қазақстан облыстық 

прокуратурасының бүкіл тарихында бірінші 

рет ақынмен кездесу �ткен. Облпрокуратура 

басшысы генерал Ибрагим Иманов мырза 

Ханбибіні әдеби кешке, �лең кешіне шақырған. 

6білда Аймақ екеуміз ілесіп бардық. Қожа 

 Ахмет Ясауи бабамыздың әкесі Ибрагим еді. 

Абай мен Ыбырайдың да шын ныспылары 

Ибрагим болған. Бұл �зі тегін прокурор болма-

ды дейміз. «Прокурорлар да �лең оқуы керек, 

ән шырқауы керек» деп қояды Имановыңыз. 

МҰРА

БІЛІМ

«Қимайды екенсің 
туған жерді...»
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сыйлықтың лауреаты

1942 жылдың қысында, Екінші 

дүниежүзілік соғыстың нағыз дүрілдеп 

тұрған кезінде Нұрекең Қостанай облы-

сына барады. Онда Ұзынк�л ауданында 

болады. Аудандық атқару комитеті 

т�рағасының кабинетінде саз балшықтан 

жасаған Абай мен Жамбыл мүсінін, қой, 

е ш к і ,  ж ы л қ ы ,  т ү й е  с и я қ т ы  ү й 

жануарларының бейнесін к�реді. Оны 

қ ы з ы ғ а  қ а р а п ,  к і м  ж а с а ғ а н ы н 

сұрастырады. «Осында бір 16 жасар ат 

бағушы бала бар. Соның суреттері» дейді 

аудан иесі. Нұрекең баланы шақырып 

с�йлеседі. «Осының оқуына жіберейін» 

дейді. Саздан мұндай мүсін жасауды 

оқусыз-ақ жасаймын деп ұққан бала 

оқуға к�нбейді. Нұрекең оған мүсін деген 

�нердің үлкен түрі екенін, қазақта әзірше 

мүсінші жоғын, оқып, білім алса, үлкен 

�нер иесі болып кететінін түсін діреді. 

6уелде тәтті басталған әңгімені бала 

бұлдана берген соң, қаттырақ с�йлесуге 

бұрады. Бала үлкен кісіні ренжітіп 

алғанына ыңғайсызданып: – Ойланып 

к�рейін, – дейді. Содан келесі жылдың 

(1943) жазында Нұрекең нің тапсырмасы-

мен Хакімжанды оқу министрі 6.Семба-

ев шақыртады. Ол Нұ рекеңе алып келеді. 

Ол сол кезде соғыстың әсе рінен Алматыға 

қ о н ы с  а у д а р ғ а н  ү л к е н  с у р е т ш і , 

мүсіншілермен таныстырады. Бәрі 

ақылдасып, Алматыдағы К�ркем сурет 

училищесіне орналастырады. Ольга 

 Николаевна Кудрявцева деген Харьков-

тен келген мүсіншінің жетекшілігімен 

училищеге осы мамандық бойынша 

жалғыз оқушы болып түседі. Училищені 

бітірген соң Хакімжан Харьков К�ркем 

сурет институтына түсіп, Мухинаның 

жетекшілігімен оқиды. Осының бәріне 

Нұрекең қамқорлық жасайды. Сол 

кісінің айтуымен Хакімжан Алматыда, 

Мәскеуде, Украинада сурет, мүсін 

� н е р і н і ң  к � р  м е л е р і н  а р а л а й д ы . 

Нұрекеңнің Хакім жанға қамқорлық 

 жасау мақсатымен әркімге жазған хатта-

ры сақталған екен. 6ңгіме үстінде 

Хакімжан оның Мухинаға жазған бір ха-

тын әкеп оқыды. Бұл әңгіме бұрын да аты 

ел аузында жүрген азаматтың қалдырған 

игі істері ж�нінде к�п естіген бізге оның 

тұлғасын тіпті биіктетіп к�рсетті. Сол 

күнді біз Нұрекеңнің қа сында �ткіздік. 

Оның әңгімелерін жалықпай тыңдадық. 

1зіміз бұрын естіген кейбір әңгімелерді 

сұрақ арқылы қайта қозғап қойып, шын 

жағдайларына қанықтық. Асықпай, бап-

пен әдемі с�йлейтін кісі екен. Тілді де 

таза, нағыз қазақы қалпын бұзбай, орыс-

ша араластырмай с�йлейді. Кетерде біз 

к�п жыл сағынысып к�рісіп,  шер 

тарқатысқан бауырларша айырылыстық. 

Нұрекеңе риза болғанымыз соншалық, 

мен оны қонаққа шақырдым. – Нұреке, 

есіміңіз халық жадында сақталған үлкен 

ел ағасысыз ғой. Сізбен танысып, 

әңгімелеріңізге қанық тық. Ризалықпен, 

қуанып кетіп барамыз. Мына балаңыз 

Хакімжан – біздің досымыз. Бір үйге 

келіп, бір үйден қайтпаңыз, уақытыңыз 

болса, бізге қонақ болып кетіңіз, – дедім. 

Нұрекең келісім берді.  Ертең оны 

Хакімжандар алып келуге келісті. Мен 

үйге келіп, 6бділда Тәжібаевқа телефон 

соқтым. Жас кез дерінде интернатта бірге 

оқығанынан бастап, қарым-қатынас-

тарын үзбеген достар екенін білетін едім. 

6бекең талай әңгіме қылатын. Кешегі 

Хакімжан үйіндегі  кеште де бірге 

болғанын естідім. 6бекең мен Сара апам 

да келуге уәде берді. Сол кешті тағы да 

бірге �ткіздік. Ертеңіне 6бекең (6бділда) 

үйі шақырды. Сонымен мен Нұрекеңмен 

бірге �ткен үш күннің (кеш) куәсі бол-

дым. Бәріміздің қонағымыз – Нұрекең. 

Негізгі әңгімені сол кісі айтады. Біз 

әңгіме тақырыбын нұсқап, кейде сұрақ 

беріп, қозғау салып қоямыз. Сол �зім, �з 

құлағыммен естіген, бүгінгі к�зі тірі 

Хакімжан мен Арсангүл куә болған 

кейбір әңгімелерді еске түсіріп к�рейін. 

Бұл әңгімелер Нұрекеңнің азаматтық, 

қайраткерлік, халықтық тұлғасын аша 

түсуімен бірге, ол �мір сүрген заман, 

 замандастары туралы ұғым-түсінікті 

кеңейте түседі ғой деп ойлаймын. 

Нұрекең кешегі Сталин заманында, 

 с а я с и  б ю р о н ы ң  б а с ш ы л ы ғ ы м е н , 

Қазақстан Компартиясы Орталық 

комитетінің бірінші хатшысы Жұмабай 

Шаяхметовпен (осы қызметке қазақтан 

шыққан бірінші адам) бірге істеген адам 

ғой. Ол Шаяхметовпен бірге Сталиннің 

қ а б ы л д а у ы н д а  б о л ғ а н ,  ә р т ү р л і 

ОҢДАСЫНОВ

 Соларды іздеп тауып, аршып, тазартуды 

ұсындым. Бұрын қазақ байлары да �зен 

жағаламай-ақ к�п малын құдықтан 

суарған. Ел құдық қазып, суға кенелді де 

қалды. Құдық қазушылардың еңбегіне 

тиісті ақшасын қолма-қол т�леттім.  – 

Жақсы ой мен пайдалы идеялар халық 

ішінде ғой, – деп жалғастырды с�зін әрі 

қарай Нұрекең. – Ел аралау, озат еңбек 

адамдарымен, ақсақалдармен әңгімелесу 

– менің жаным сүйетін, әдетке айнал-

дырған ісім. Солардың әңгімелерінен 

іске пайдалы ой сабақ таймын. Гурьевте 

жүргенде осыны еркін пайдаландым. Об-

лыста �зің би, �зің қожа. Республика 

басшылары іздеп қалса, аудандарда 

іссапарда жүр дейді. Облыс еңбек-

керлерін, малшыларды к�п араладым. 

Маңыма қажырлы, бастамашыл жас 

жігіттерді жинадым да, оларға тапсырма 

беріп, �здерін іске жегіп, ел аралауға 

шығып кетем. Құрманғазы мен Динаның 

елі домбырашы, �нерге бай. Бір жағы – 

соларды тыңдап, к�ңіл к�терем. 1нершіл 

жастармен танысам. Солар облыста 

халық аспаптары оркестрін ұйымдастыру 

идеясын берді. 1ндіріс маңындағы 

т ә ж і р и б е л і  ж ұ м ы с ш ы л а р  К а с п и й 

теңізінің жағалауында жатқан ұлу 

қабыршақтарын құсқа жем етіп пайдала-

нуды, мұнай қалдықтарымен араласқан 

қиыршық тасты жол салуға жұмсауды, 

ұлутасты кірпіш сияқты құрылысқа пай-

да лануға болатынын үйретті. Нұрекеңді 

халық сол үшін де, қарапайым дылығы, 

елмен етене табысып кететіні үшін жақсы 

к�рген. Ол бастық екенін білдіріп, мінез 

білдірмей, �зін жиындағы к�птің біріндей 

ұстаған. Ескі досы 6бділда Тәжібаев осы-

ны: К�рген емес ешкімге с�зін пұлдап, 

Алдамайтын к�зімен я жылпылдап. Мол 

тануға, білуге құмартатын, Үлкеннің де, 

кішінің с�зін тыңдап. К�п аралап кететін 

кең �лкесін, К�ру үшін байтақ жер 

берекесін. Егіншімен қырманда бірге 

т ү н е п ,  Қ ы з ы қ т а с қ а н  қ о й ш ы н ы ң 

мерекесін. Алай-дүлей ақ боран соққан 

қарда, Айдалада қос тігіп жатқандарға. 

Сәлемдесе  баратын,  жәрдемдесе, 

Сарыарқадан Сырға жол тартқандарға, 

– деп �лең жолдарына түсірген. 6небір 

жылдары Сарыағашта демалып жат-

қандар ішінде естіген бір әңгімем бар еді. 

Нұрекең ел аралап жүріп, кешкі асқа бір 

колхоздың бастығының үйіне түседі. 

 Облыс, аудан басшылары бар – бір топ 

адам. Дәм алдында арақ құйылатын салт 

бар ғой. Соны жасауға үй иесі бата алмай, 

аудан, облыс басшыларына сыбырлап, 

солардың рұқсатымен арақ құяды. 

Нұрекең әңгімемен отырып, оған к�ңіл 

аудармайды. Ас келеді, Нұрекеңнің 

әңгімесін б�ле алмай әрі үлкен кісіге 

«арақ алыңыз» деп айта алмай, ел б�геліп 

қалады. Осы тыныштықты тамақ аларда 

Нұрекең �зі бұзыпты. «Ал, жігіттер, күні 

бойы ат үстінде жүрсіңдер, демалыңдар, 

мынаны алып жіберіңдер»  депті. Сонда 

колхоз бастығы сасып қалып: «Алыңыз, 

Нұреке, сіз алыңыз. Біздің күнде ішіп 

жүрген арағымыз ғой» депті. Жұрт ду 

күліпті. Осыны сұрағанда, күліп отырып, 

Нұрекең растығын мойындады. Осында да 

қаншама қарапайымдылық, қазақы мінез 

кеңдігі жатыр. 6ңгіме Нұрекеңнің зейнет-

ке шыққаннан кейінгі кәсібіне  ауысты. – 

Мен зейнетке алпысқа толмай, Хрущевтің 

зорлығымен 58 жасымда шықтым. Жұмыс 

істеп қалған адамға бос отыру қорлық қой. 

Жас кезімде ғылыммен шұғылдансам деп 

армандаушы едім. Енді қол босаған соң, 

сол арманыма жете алмасам да, талап 

жасауға бекіндім. Содан арабша, парсыша 

с�здік жазуға кірістім. – Нұрекең қазір де 

баяғыдай таңертеңгі шайын сегізде ішіп, 

тоғызда жұмысқа кетеді, түсте үзіліске 

келіп, түстен кейін қайта кетіп, сағат 

алтыға шейін жұмыс істейді, – деді 6бекең 

с�зге араласып. – Зейнетке шыққаннан 

соңғы не жұмыс? – деп аңтарылып қалып 

едік. Оның мәнін Нұрекең �зі түсіндірді. 

– Мен �мір бойы уақытты сыйлап, бағалап 

�скен адаммын. Баратын жерге дәл 

уақытында барамын. Маған келетіндердің 

де уақытында келгенін қалаймын. КСРО 

Ғылым академиясының президенті 

 Комаровпен уәделесіп қойып, бес минутқа 

кешіккенім бар. Ол ренжіп тұр екен. 

«Кремльде ұстап қалды» деп кешірім 

сұрадым. Жұмыс режиміне де берікпін. 

Ерте тұрам. Гимнастика жасаймын. Сағат 

8-де шай ішуге отырам. Шайдан соң 

киініп, сағат 9-да �зімнің жұмыс б�лмеме 

кіріп, с�здігімді айналдырамын. Түскі 

тамаққа сағат бір мен екінің арасын 

пайдаланып, сағат 6-ға дейін жұмыс 

істеймін. Бұл – менің �мір бойғы әдетімді 

бұзбау үшін ойлап тапқаным. Егер ол 

режим бұзылып кетсе, әрі қарай сақтау 

қиын  болады ғой. Осы еңбекқорлығы 

Нұрекеңнің зейнеттегі �мірін де мәнді, 

мағыналы етті. Ол «Арабша-қазақша 

түсіндірме с�здік», «Парсыша-қазақша 

түсіндірме с�здік» жасады. Кейін алғашқы 

еңбегін екі том етіп толықтырып қайта 

жазды. «Араб текті қазақ есімдері», 

«Шығыс халықтарының мақал-мәтелдері» 

атты кітаптар бастырды. Бұл еңбектер 

Нұрекеңнің жас кезіндегі ғалым болу 

арманының шынайы негізі   барын, 

бірақ уақыт басқа жұмысқа ыңғайлап 

кетті дегенінің шындығын дәлелдейді. 

Ұлғайған кезіндегі осы еңбектерімен ол 

қазақ тіл білімінің белгілі бір саласын 

толықтыруға елеулі үлес қосты. Нұрекең 

�мірі мен еңбегін барлап, әңгімелерін 

тыңдаған кісі оның халқының тарихы 

мен �ткенін жақсы білетін, бүгінгі ісін 

бірге атқарған, болашағын болжай алған, 

к�реген адам болғанын танитыны даусыз. 

Ол жаңа заман қайраткері ішіндегі нағыз 

халықтық тұлға еді.

ҰРТАС

жиналыстарға қатысқан. Саяси бюро 

мүшелерінің к�бінің қабылдауында 

 болып, Қазақстанға қатысты мәселелерді 

шешкен, соның ішінде �з тұсындағы 

Министрлер кеңесінің т�рағасы, �зінің 

тікелей бастығы В.М.Молотовпен, оның 

орынбасарлары А.И.Микоянмен, 

А.Н.Косыгинмен, Мемлекеттік Жоспар-

л а у  к о м и т е т і н і ң  б а с т ы ғ ы 

К.Н.Бай  баков  пен жиі кездескен. Олар-

дың бас шылық биік қабілетін, адаммен 

жұмыс істеудегі әдіс-амалын к�рген.  – 

Олар ,  – деді Нұрекең бір әңгімесінде, – 

адамның жағдайын түсінетін, оның 

ү л к е н  ж и н а л ы с т а р д а  қ ы с ы л м а й , 

шындықты дұрыс түсіндіруіне мүмкіндік 

беретін психолог кісілер еді ғой. Осыған 

мысал ретінде ол В.М.Молотовпен �ткен 

бір жиналысты есіне алды. Қазақстан 

үкіметіне жаңа басшы болып келген 

кезінде оны Мәскеуге, Молотовта �тетін 

мал шаруашылығын �ркендету ісіне бай-

ланысты бір жиынға шақырады. Жиын-

ды В.М.Молотов �зі басқарады. Нұрекең 

с�з с�йлей бастаған кезде ойламаған 

жерден И.В.Сталин кіріп келеді. Атағы 

үлкен, қаһары қатты к�семді бұрын 

к�рмеген Нұрекең оның айбарынан-ақ 

сескеніп, абдырап қалады. Мұны сезген 

Молотов дереу үзіліс жасап жіберіп, 

 Сталинге: «Қазақстан үкіметінің жаңа 

басшысы, мал шаруашылығын жақсы 

біледі» деп таныстырады. Қатысушы-

лардың қысы лып қалғанын байқаған 

Сталин де: «Тыңдайын деп келіп едім, 

Вячеслав, артынан �зің айтарсың» деп 

шығып кетеді. Осындағы жиналыстың 

атмос ферасын тарылтпай, елді қорқы-

тып, үркітпей, кең ұстауға, еркін с�йлеуге 

жағдай жасаған екі басшының психолог 

екенін Нұрекең риза сезіммен әңгімеледі. 

Молотовпен қарым-қатынасы жайлы 

сұрағанымызда: – Қызмет бабымен талай 

кездестік қой. Оның іскерлігін, шешім-

ділігін айтпай-ақ қояйын. Ол кісінің 

үлкен бір адамгершілігін, маған жасаған 

жақсылығын айтайын, – деді Нұрекең. 

– 1951 жылы, 13 жылдан кейін мен Қазақ 

КСР Министрлер кеңесі т�рағасының 

қызметінен босадым. Мәскеуге партия 

мектебіне оқуға баратын болдым. 

Мәскеуге барған соң Молотовқа телефон 

соқтым. Ол кісі трубканы �зі к�терді. 

Амандасып, қабылдауын �тіндім.  – 

Қандай жұмыспен? – деп сұрады ол.  – 

1зімнің  жеке шаруаммен. – Онда кешкі 

сағат алтыда келіңіз. Мені дәл алтыда 

қабылдады. Ол кісілер уақыт режимін 

қатты ұстайтын еді ғой. Мен кабинетінің 

есігін ашып кіре бергенімде, �зі орнынан 

к�теріліп қарсы жүрді де, қол алысып, 

амандасып жатып: – Не болды, жолдас 

Оңдасынов, не болды? – деп қайталап 

сұрады. Мен «ешнәрсе болған жоқ» деп, 

қызметімнен босап, оқуға келгенімді 

айттым. О кісі абыржыған қалпынан бай-

салды күйге түсті де: – Мен бірнәрсе бо-

лып қалды ма деп қорқып ем. Сізбен біз 

ұзақ жылдар қызметтес болдық. Сонда сіз 

бір рет те жеке басыңыздың мәселесін 

қозғамап едіңіз. Бүгін «жеке басымның 

шаруасы» дегенге бірдеңе болып қалды 

ма деп шошығаным сол еді. Оқығаныңыз 

дұрыс. Оқу еш уақытта кештік жасамай-

ды. Мүмкіндік берсе, мен де оқыр едім, 

– деп күлді. Жақсы әңгімелесіп тарастық. 

М е н і ң  қ ы з м е т і м е  р а қ м е т  а й т т ы . 

Кешікпей И.В.Сталинге қол қойдырып, 

«Қазақ КСР Министрлер кеңесінің 

т�рағасы Н.Д.Оңдасыновтың оқуы тура-

лы» қаулы алдырып берді. Мәскеуден үш 

б�лмелі  үй бергізіп,  алып жүрген 

жалақымды сақтады. Үкімет гаражынан 

к�лік мінуіме рұқсат етті, – деді Нұрекең. 

Одан әрі Молотовпен қазір де кездесіп 

қалып жүретінін айтты. – Бір рет 

 поликлиникада кездестім. Мен барсам, 

дәрігердің алдында кіру кезегін күтіп 

отыр екен. Сәлемдесіп, «Қазақстаннан 

Оңдасынов қой» дегенімде: – Есімде, 

жолдас Оңда сынов, есімде, – деп жауап 

берді. Аз отырып, дәрігерге кірудің кезегі 

жеткенше әң гімелестік. Мен: «Сіздің 

мемуарлық кітабыңыз шықты деп естіп 

едім» дегенде: – Жазып жүрген  мемуарым 

бар екені рас. Бірақ оны менің к�зім 

тіріде бас пайды ғой. Шыққаны бекер, – 

деді. Тағы бір рет В.И.Ленин атындағы 

кітапхана залында кездестірдім. Онда 

жазып жатқан естеліктеріне материал 

қарау үшін барады екен. – Менің үкімет 

басшылары ішінде к�ңіліміз жақын, үй-

ішімен араласқан адамым – А.И.Микоян 

болды, – деді бір с�здің кезегінде 

Нұрекең. – Молотовты үнемі мазалай 

бермейміз. Сонда мәселені Микоян 

шешіп беретін. Б�где с�зі жоқ, тік айтып, 

шаруаны тез бітіретін. 1948 жылы 

Қазақстанға келгенде жақсы танысып 

қалып едім. Кейін Мәскеуде де араласып 

жүрдік. 1962 жылы әйелі �ліп жатқанда, 

оны жерлеуге мұрсат бермей, Хрущев 

Кубаға, Кариб дағдарысын басуға жіберді 

ғой.  Сонда шығарып салып едім. 

Қиналып кетті. Зейнетке шыққан соң 

Микоян одақтық дәрежедегі зейнеткер-

лер қоға мын басқарды. Мен де Мәскеу 

қала лық зейнеткерлер ұйымының 

жұмысына қатысып жүрдім. Сонда да 

ескі  беделімен к�п мәселелердің 

шешілуіне к�мектесіп жүрді. Кезінде 

Нұрекеңнің Қазақстанның халық 

шаруашылығын к�теруге, мәдениетін 

�ркендетуге сіңірген еңбегі ж�нінде к�п 

айтылған. Ол соғыс тың қиын кезінің 

�зінде талай �ндіріс пен мәдениет 

о ш а қ т а р ы н  а ш у ғ а  к � м е к т е с к е н . 

Теміртаудағы алғашқы құрыш, магнит-

каның салынуы, Мойынты-Шу темір 

жол құрылысы, Консерватория мен 

Қыздар институтының ашылуы, Опера 

және балет театры үйінің іске қосылуы, 

Ұлттық Ғылым академиясы үйінің 

іргетасын қалау сияқты ұлы істердің 

б а с ы - қ а с ы н д а  Н ұ р е к е ң  б о л ғ а н . 

  Ж. Шаяхметовпен  ақылдасып, бюрода 

келісіп алғаннан кейін осылардың орын-

далуына тікелей �зі жүрген. Соның бір 

мысалы ретінде ол Л.П.Бериямен 

с�йлескенін еске алды. – Мойынты-Шу 

жолының құрылысы ж�нінде әуелде 

Мәскеуге хат жазып ек, «Мұның жергі-

лікті ғана маңызы бар» деген қысқа жауап 

алдық, – деді ол. – Енді оның соңына 

түсу керек болды. Жолдың картасын 

түсіртіп алып, Қазақстан үкіметі атынан 

жол қаты настары министрінің атына хат 

жазып, Мәскеуге бардым. Министр мені 

қабылдады да, бірден: «Мемлекеттік 

 жоспар бекіп кетті. Менде басы артық 

ақша да, техника да жоқ» деп жылай ба-

стады. Мен одан ақша да, техника да 

сұрамайтынымды айтып, қағазға қол 

қойып беруді сұрадым. Ол: «Госплан 

к�нбейді ғой» дейді. Мен тағы да: 

«Мынаған қол қойып бер, госпланды 

�зім к�ндірем» деймін. Ақыры қол 

қойғызып алдым. Одан соң білетін адам-

дармен ақылдасып едім. Олар: «Жоспарға 

Сталин қол қойған жоқ. Ол Берияның 

қолында. Сонымен с�йлесу керек» деді. 

Мен Берияға телефон соқтым. Ол: «Ертең 

сағат 6-да кел» деді. Бірақ ертеңіне де, 

оның ертеңіне де қабылдаған жоқ. Үш 

күн тостым да, �зіне тағы телефон 

соқтым. – Мұнда қанша боласың? – деді 

ол бірден. – Ұзақ жүретін уақытым жоқ. 

Самолет күтіп тұр. Барлық мәселе 

шешілді. Бір-ақ мәселе қалып тұр. – Ол 

қандай мәселе? Сол-ақ екен, мен 

Мойынты-Шу жолын салудың қажет-

тігін, оның Оңтүстік пен Солтүстік 

Қазақстанды жалғайтынын, жол болса 

қатынас ұлғайып, экономикаға зор 

ықпал ететінін айта бастадым. Мені үнсіз 

тыңдаған Берияның с�зімнің аяғын 

бітіртпей: – Бәрін де түсіндім. Барлық 

құжаттарды менің к�мекшіме жет-

кізіңдер. Мойынты-Шу жолы қалтамда 

деп есепте. Үйіңе қайта бер, – демесі бар 

ма? – Мен Орталық комитет пен үкіметке 

Мойынты-Шу жолы бесжылдық жос-

парға кірді деп айта алам ба? – Айта бер. 

Рақметімді жаудырып, елге қайттым. Он 

т�рт күннен кейін бекіген жоспар келді. 

10 миллион сом б�лініпті. 6рине, ол 

ақша жетпейтін еді. Біз құрылысты 

« х а л ы қ т ы қ »  д е п  ж а р и я л а п ,  і ш к і 

мүмкіндіктерімізді пайда ландық. Ал 

құрылыстың ішкі қиын  дықтары да аз 

емес еді. Құрылысқа қажет су табу да 

оңай болған жоқ. К�птің к�мегімен оны 

да шештік. Нұрекеңнің Мәскеуден 

оқудан келгеннен кейін 1954 жылы Қазақ 

КСР Жоғарғы кеңесі президиумының 

т�рағасы болып сайланғанын, бірақ онда 

ұ з а қ  і с т е т п е й ,  Г у р ь е в  о б л ы с ы н а 

жіберілгенін білетін едік. Саяси бюро 

мүшелерімен таныстығы жайлы айта 

отырып, оның себебін де Нұрекең �зі 

түсіндірді. – 1961 жылы Н.С.Хрущевтің 

ұсынысымен Оңтүстік Қазақстанның 

мақта �сіретін үш ауданы 1збекстанға 

берілгенін білесіңдер. Бұл әңгіме мен 

Ж о ғ а р ғ ы  к е ң е с т е  і с т е п  ж ү р г е н д е 

к�терілген. Оған мен қарсы болып, 

к�нбегем. Хрущевтің маған �шігіп 

жүргені сол. Мен Гурьевте істеп жүргенде, 

1961 жылы Хрущев Қазақстанға келді. 

Республиканың 40 жылдығына арналған 

жиналысқа  қатынасты.  Кешкіс ін 

үкіметтің №2 демалыс үйінде болған 

қабылдауда, қолында арағы бар маған 

таяп келіп: «Сен мақта �сіретін үш аудан-

ды 1збекстанға беруге үнемі қарсы болу-

ш ы  е ң ,  е р т е ң  Ж о ғ а р ғ ы  к е ң е с т і ң 

мәжілісінде соны шешеміз» деді. Мен 

орнымнан тұрдым да: «Егер мен үкімет 

басында болсам, бүгін де қарсы болар 

едім» дедім.  Ол ашуланған қалпы 

қабылдаудан кетіп қалды. Осыдан кейін 

Хрущев менің соңымнан қалмады. 1962 

жылы Қазақстанға келгенде менің с�зіме 

жармасып, Гурьев облысын �ркендету 

ж�ніндегі ұсынысымды күлкіге айнал-

дырды. Онда мен Маңғыстаудағы мұнай 

к�зін кеңейту, барлау мен �ндіруді қатар 

жүргізу, Маңғыстаудағы түрлі-түсті 

 тастар қорын құрылысқа пайдалану, осы 

міндеттерді орындау үшін оған темір жол 

салу мәселелерін к�теріп едім. Хрущев: 

«Сен, Оңдасынов, �згермеген екенсің, 

ж а ң а  ж а ғ д а й д ы  т ү с і н б е й с і ң »  д е п 

балағаттады да, менің ұсыныстарыма 

қарсы шықты. Мен мәжілістен кейін 

зейнетке кететінімді айтып, арыз бердім. 

Алайда, �мір менің айтқандарымды 

дұрысқа шығарды. Қазіргі Маңғыстауды 

�здерің білесіңдер, – деп аяқтады с�зін 

Нұрекең. Консерваторияны ашарда 

Нұрекең К.Е.Ворошиловтың қабыл-

дауында болған. Соғыс кезінің жетім-

сіздігіне қарамай, Нұрекеңді сыйлаған 

Климент Ефремович Консерваторияны 

ашу ж�ніндегі ұсынысқа қол қойып бер-

ген. Бір с�здің ретінде мен Жұмабай 

Шаяхметов ж�нінде сұрадым. Кезінде 

абыройлы басшы болғанын білетін едім. 

Алайда, орнынан түскен кезде Мәскеуден 

келген басшылар мен кейбір жергілікті 

адамдар әртүрлі с�здер айтып жүрді. 

Нұрекеңнің үкімет басшысынан кетуін 

Жұмекеңнен к�рген деген әңгімелер 

естідік. Алайда, Нұрекең Жұмекеңнің 

атына бір ауыз теріс с�з айтқан жоқ.  – О 

кісімен мен 13 жыл бірге қызмет істедім. 

Қояр кінәм жоқ. Ұйымдастырушылық 

қабілеті күшті, қарамағындағы адамдарға 

талап қоя білетін, �з қызметіне зор 

жауап кершілікпен қарайтын, іскер адам 

еді. Ел қамын к�п ойлайтын. 1з басына, 

денсаулығына к�ңіл б�лген емес. Кейін 

аурулы болды ғой. Ол кезде бәріміз де �з 

жайымызды ойламай, үкімет, халық 

жұмысы деп шаптық қой. Бір құмары 

болатын. Ол – қарта ойнау еді. Оны да 

таңдап, талғап, сенген адамдарымен 

 ойнады. Маған да үйренуді ұсынатын. 

Бірақ мен үйрене алмай кеттім, – деді 

Нұрекең. Үш күндік әңгіме арасында 

Нұрекең замандастарын, Қазақстанда 

қызметтес болған, сыйласып еңбек еткен 

достарын еске алды. Қаныш Сәтбаевтың 

білімді лігін, ақыл-парасатын жоғары 

бағалады. КСРО Ғылым академиясы 

қазақ филиа лының жұмысын �ркендету 

қажеттігін ойлаған тұста Қанышты іздеп 

тапқан �зі екенін айтты. Жезқазған 

геологиялық партиясының жетекшісіне 

Алматыдан г�рі Мәскеуге бару оңай 

екенін ескеріп, �зі іссапарға барғанда, 

Мәскеуге ша қыртқан. Екеуі республика 

�кілдігінде кездесіпті. Қанышты ол КСРО 

Ғылым академиясының президенті 

К о м а р о в қ а  е р т і п  б а р ы п ,  ф и л и а л 

т�рағасының орынбасары етіп �ткізген. 

Кейін т�раға қызметіне ұсынған. Оның 

Академияға мүше-корреспондент болып 

�туі жағдайын с�йлескен. Қазақ КСР 

Ғылым академиясын ұйымдастыру 

ж�ніндегі комис сияның бастығы ретінде 

оның ашылу салтанатын басқарған. 

Академияның мате риалдық жағдайын 

к�теруге к�мек тескен. С�йтіп, қазіргі 

академия үйінің іргетасын қаласқан. Ел 

ішіндегі Нұрекең туралы әңгімелерде ол 

халыққа жақын адам ретінде бейнеленеді. 

Нұрекеңнің �з айтқандары да оны бекіте 

түседі. Жауапты қызметтерде жүргенде ол 

елге к�п шығып, қарапайым адамдармен 

ә ң г і м е л е с і п ,  з а м а н н ы ң  қ и ы н , 

жетіспеушілігі  к�п кезде іс тетігін 

ақсақалдардан тыңдаған, халықтық 

тәжірибеге сүйеніп шешкен. 6кім боп 

дауыс к�теріп к�рмеген, байсалды, 

қасындағыларды ойын еркін айтуға 

үйреткен басшының маңына ел үйірілген. 

– Мойынты-Шу жолының құрылысын 

«халықтық» деп жариялағаннан кейін 

басталған жұмыс жағдайын к�руге келдім, 

– дейді Нұрекең. – Келсек, жұмыс 

қайнап жатыр, адам к�п. Үсті-бастары 

шаңнан к�рінбейді, к�здері ғана жылты-

райды. Сұрасам, жуынуға су жоқ екен. 

Ауыз судың �зі арбамен алыстан әкелінеді 

екен. Бізге дайындалған кешкі асқа 

а қ с а қ а л д а р д ы ,  е ң б е к  о з а т т а р ы н 

шақыртып, әңгімелестім. Елдің суға 

мұқтаждығы алға шыға берді. Мен олар-

дан осы жерді бұрын қоныстанған 

адамдардың малды қалай суарғанын 

сұрадым. Далада құдық болған ғой. 

Н

1965 жылдың жазының аяқ кезі. Белгілі мүсінші Хакімжан Наурызбаев 40 жасқа 
толғанын атап өтемін деп үйіне қонақ жинады. Біз де шақырылған едік, бірақ сенбі 
күні бірнәрсе қабаттасты да, бара алмай қалдық. Ертеңіне демалыс күні,  Хакім жанды 
құттықтап қайтуды ұйғардық. Хакімжанмен біраздан бері танысып, жолдас боп 
жүргенбіз. Әйелі Арсангүл менімен институтта бірге оқыған. Оған қоса өткен жылы 
Сочидің түбінде Хостада бірге демалып, жақындаса түскенбіз. Қырық үлкен жас 
болмағанмен, өзі атап өтуді ұйғарып, біраз адам жинаған соң, елемеуге  болмайды. 
Оның үстіне таяуда ғана Педиатрия институтының қорасынан (қазіргі Орманов көшесі) 
екі қабатты үй, өзіне шеберхана салып кірген. Біз кіріп, құттықтап, үйін, шеберханасын 
аралап көріп, әңгімелесіп отырғанда, сыртқы есіктің қоңырауы  шырылдады да, Нұртас 
Оңдасынов келіп кірді. Кәдімгі бала кезімізден жиналыстардың төрінен көріп, сырттай 
көзіміз қаныққан, 13 жыл Қазақстан Министрлер кеңесінің төрағасы болып, Жұмабай 
Шаяхметовпен бірге істескен Нұртас Дәндібайұлы. Ол кісі орнынан босап, Мәскеуге 
Жоғарғы Партия мектебіне оқуға кеткеннен кейін көп көріне бермейтін. Оқудан 
кейін аз уақыт Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі президиумының төрағасы болып істеді 
де, Гурьев облысына кеткен. Сол жақтан зейнетке шықты деп естігенбіз. Мәскеуге 
тұрақтап, тіл мәселесімен шұғылданып жүргенінен, «Арабша-қазақша», «Парсыша-
қазақша» сөздіктер шығарғанынан да хабарымыз бар-ды. Бұрын бетпе-бет кездесіп, 
тілдескен, дәмдес болған адамымыз емес. Енді, міне, халық сүйген қазақтың бір үлкен 
перзентімен кездесіп қалдық. Біз орнымыздан тұра сәлемдестік. – Бұл кісі – менің 
әкем, – деп таныстырды Хакімжан. «Қалай әкесі болады. Әкесін біз білетін едік қой». 
Ойда сұрақтар көбейді. Мұны сезген Хакімжан қысқа ғана Нұрекеңнің өзіне 
жасаған әкелік қамқорлығын, сол кісінің арқасында мамандық алып мүсінші 
болғанын, содан бері әке тұтатынын, әдейі шақырып кеше өзінің 40 
жылдығына қатыстырғанын айтып өтті. 
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Сыр топырағындағы Қазалы өңірінде  Бермахан 
Мәшенбаевты білмейтіндер, оның атына қанық 
еместер некен-саяқ. Бұл кісі сонау 1918-1922 
жылдары атақты Чапаев дивизиясының 
құрамында ақ гвардияшыларға қарсы күреске 
қатысқан. Соғыста екі рет жараланып, амалсыз 
елге оралады. 
Жаңа заманның жаршысы бола жүріп, 
жазықсыз түрмеге де отырып шығады. Жала 
жауып, тырнақ астынан кір іздегендер бұған 
байдың қызына үйленген деген кінә тағады. 
Бермаханның Уақ болыстың қызы Зейнепке 
үйленгені рас еді. Ақырында жақын жора-жол-
дастары,  ағайындары Уақтың қарамағындағы 
малды өзінің табанақы, маңдай терімен 
тапқанын, ол кәмпескеге ұшыраған байлардың 
қатарына жатпайтынын  тиісті орындарға 
жеткізіп, сөйтіп, түрмеден шығарып алады.
Мұнан кейін  қажырлы еңбегі арқасында 
көзге түсіп, аудан көлемінде бірқатар жауапты 
қызметтердің тізгінін ұстады. Аудандық мал 
шаруашылығы кооперациясының бастығы, 
ауылдық кеңестің төрағасы болды.

Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мем-

ле кеттік академиялық балалар мен 

жас�с пірімдер театрының ұжымы осы 

театрдың актрисасы Кәден Лидия 

Тажадинқызына асқар таудай әкесі 

ТАЖАДИННІҢ  
қайтыс болуына байланысты қай-

ғысына ортақтасып, к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары Қазақстан Республикасы  

Президент 6кімшілігінің жауапты қызметкері Ержан 

К�шкінов ке аяулы әкесі, ел ағасы, Алматы облысының және 

Панфилов, Райымбек аудандарының «Құрметті азаматы» 

СҮЛЕЙМЕННІҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 

айтады. 

А Л Д Ы Ң Ғ Ы  Т О Л Қ Ы Н  А Ғ А Л А Р

«БАСҚАРМАНЫҢ БАЛАСЫ»
әке өсиетіне адалдық танытып келеді

Соғыс жылдары Жаңаталап, Аманкелді 

атындағы колхоздардың басқарма т�рағасы 

қызметтерін атқарды. «Бәрі де майдан үшін, бәрі 

де жеңіс үшін» деген жалпыхалықтық ұранға 

үн қосып, адамдарды берекелі іске жұмылдыра 

білді. 1зінің жеке еңбегінен «Қазақстан колхоз-

шысы» атты танк жасату қорына 100 мың сом 

ақша  аударып, �згелерге �неге к�рсетті. Кейін 

Мәшенбаев атында танк жасалғандығы ж�нінде 

Бас қолбасшы И.Сталиннен жеделхат келді. 

1943 жылы Қазалыға келген Қазақ КСР Жоғарғы 

Кеңесінің т�рағасы 6бдісәмет Қазақбаев к�пшілік 

қатысқан жиын үстінде колхоз т�рағасына Қазақ 

КСР Жоғарғы Кеңесінің Құрмет грамотасын тап-

сырды. Бұл наградадан басқа  Б.Мәшенбаевтың 

еңбегі жоғары бағаланып, «Еңбек Қызыл Ту», 

«Құрмет белгісі» ордендерімен, к�птеген медаль-

дармен марапатталды.

Ардагер ақсақал 1984 жылы �мірден озды. Оған 

к�зі тірісінде-ақ �зі қызмет еткен ауылда к�ше аты 

берілді.

Біздің бүгінгі әңгімеміз жоғарыда с�з болған 

танымал тұлғаның ұлы, ауылдастары «басқарманың 

баласы» деп атап кеткен ардақты азамат, ұлағатты 

ұстаз, педагогика ғылымының кандидаты Тілеулес 

Мәшенбаев туралы.

Тілеулес ағамыз ең алдымен қарапайым, 

кішіпейіл. 1зі қалаған істі адал, жауапкершілікпен 

атқару – басты мұраты. Қызметке, атақ-даңққа 

қызығу  деген онда  болған емес.  «Бірлік» 

шаруашылығында партком хатшысы болып 

жүргенінде, бұл қызметті �зіне қолайлы к�рмеген. 

Бұрыннан  ыстық ұстаздық қызметке к�ңілі ауды 

да тұрды. Содан аупарткомның бірінші хатшысына  

келіп жағдайын айтқан. Ол кісі: «Енді бір-екі 

жылдан кейін  кеңшардың директоры болғалы 

тұрсың. Ең болмаса мектеп директорлығын берсек 

қалай болады?» дегенде, одан да бас тартты. Сол 

кезде екінші хатшы болып істейтін Қарғабаевты 

шақырып, «Мына партком «Басшылық қызмет 

керек пе?» десек, «керегі жоқ, мұғалімдік болса 

болды» дейді. Ел директорлық қызмет сұрайтын. 

Бізден кінә жоқ, �зі білсін» деп күлгені бар-ды.

С�йтіп, бұрын �зі қызмет еткен Ғани Мұратбаев 

атындағы №17 қазақ орта мектебіне оқу-тәрбие 

ісінің меңгерушісі болып орналасты. Келе сала 

жаны сүйетін кәсіпке бар ынта-шынтасымен кірісіп 

кетті. Жеке жұмысынан басқа мектептің қоғамдық 

жұмыстарына белсене араласты. 6сіресе білім 

ошағындағы Ғ.Мұратбаев музейін ұйымдастырып, 

жолға қоюда ерекше еңбек сіңірді.

Мектепте жұмыс істеп жүргенде Алматыға екі 

рет қызметке шақырған. Онысын әкесіне айтуға 

батылы бармады. К�зі ашық, к�кірегі ояу  адам 

ғой, сұраса жіберуі де мүмкін еді. Алайда ертең 

әлдекімдердің алдында жерге қарап қалармын де-

ген ой кежегесін кейін тартты. Келіншегі Зылиха 

Жетісу жерінің  қызы болатын. «Күшік күйеу бо-

лып, келіннің ауылына кетіп қалды» десе масқара 

емес пе? 1зі осылай топшылаған. Кім біледі, бүйтіп 

айтпайтын да болар.

Тағдыр дегенді  қойсаңшы. Ақырында 

Алматыға да жол түсті. Осыдан отыз жыл бұрын. 

Алғашқыда Алматы темір жол институтында, содан 

кейін К�лік және коммуникация академия сында 

түрлі лауазымды қызмет атқарды. Ал 2001 жылдан 

бастап табан аудармай бір жерде – Қазақ ұлттық 

Қыздар педагогикалық университетінде еңбек 

етіп келеді. Бүгінде осы іргелі оқу орнының белгілі 

профессоры. Университетке сіңірген ерекше  

 еңбегі үшін «Ұлағат» күміс медалымен марапат-

талды. «ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері», 

Ресейдегі халықаралық педагогикалық ғылымдар 

академиясының, еліміздегі Жаратылыстану 

ғылымдары академиясының корреспондент-

мүшесі секілді мәртебелі атақ-дәрежелердің иесі 

екендігін де айта кеткеніміз ж�н. Педагогика 

саласы бойынша отызға жуық әдістемелік құралы, 

т�рт оқулығы, жүзден астам ғылыми-зерттеу 

еңбектері жарық к�рді. Бұларға қоса Сыр �ңірінде 

кезінде Ресей отаршылдығы мен Қоқан, Бұқар, 

Хиуа  хандықтарының озбырлықтарына қарсы 

күрескен дулығалы дала перзенттерінің бірі – 

Ақтан батыр туралы жазылған «Ақша бұлтты 

Ақтан батыр» және әйгілі әкесі ж�нінде сыр 

�рбіткен «Асқар тауым» атты кітаптарды оқырман 

қолына тигізді. 

Бір қарағанда сабырлы, салмақты к�рінетін 

ағамыз керекті жерде қайсарлық та, табандылық 

та таныта алады. Ғылыми кандидаттықты қорғау 

кезінде он тоғыз ғылым докторы қатысты. 

Оппоненті Батталханов деген ғылым  докторы. 

Қорғаудың кезінде екеуі с�з таластырып қалды.  

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

Ана кісі к�ңілден шыға қоймайтын жайтты айт-

ты. Шыдай алмады, қарсы шықты. Ет қызуымен: 

«Бұл мәселені сізден артық білетінімді айта кеткім 

келеді» деген с�здің аузынан табан астында 

қалай шығып кеткенін �зі де байқамай қалды. 

Сол кезде әлгі отырған он тоғыз  доктор мұны 

қолдап, қол соқпасын ба. Шыққасын олардың бірі: 

«Оппонентіне қарсы шыққан адамды осы �мірімде 

бірінші к�руім» деп таңданысын білдірді. Қорғауда 

Ажес Петрович деген академик  с�з с�йлеп, 

�те жақсы баға берді. «Мен сізді бағанадан бері 

докторлық жұмысты қорғап тұр екен деп ойлағам. 

Тап қазір сізді осы тақырыппен докторлыққа  

жіберуге болады» деп арқасынан қақты. Уақыт 

�ттірмей кандидаттығын бекітіп алды. Универ-

ситет кандидаттыққа дайындаған материалдарын 

�згелерге үлгі есебінде к�рсетті. «Ғылыми еңбек 

осылай дайындалу керек» деген оң пікір айтылды. 

Мұндай баға бойына қанат бітіріп, күш-жігерін 

тасытқаны рас.

Бүгінде жетпіс бес деп аталатын жастың биігіне 

к�терілген Тілеулес аға оңаша сәттерде басынан 

�ткерген қызықты оқиғаларды сыр ғып шертетіні 

бар.

ақын ағамызбен қимай қоштастық. Бұл кездесу 

менің жүрегімде ұмтылмастай қалып қойды.

Мен үшін ерекше есте қалған тағы бір кездесу 

болды. Ол – әйгілі сазгер Нұрғиса Тілендиевпен 

жүздесуім.

Алматыда. К�шеде кетіп бара жатқанмын. 

Д.Қонаев ескерткіші жанындағы орындықта 

отырған Нұрғиса ағаны к�зім шалып қалды. 

Қасына барып сәлем бердім. «Қай жігітсің?» деп 

сұрап жатыр. Ж�німді айттым. Туған жерімді, 

қызметімді айтып жатырмын.

К�ңілі к�теріңкі екен. 6ңгіме айтқысы келетін 

секілді. Сірә, тыңдаушысы табылмай жалғызсырап 

отырған сияқты. Мені қасына отырғызғаннан кейін 

шешіле бір с�йледі. Сонда айтқан мына әңгімесі 

есімде қалыпты.

– Мына кісі, – деді Қонаевтың ескерткішіне 

қарап, – КСРО делегациясын басқарып Индияға 

барыпты. Делегацияны әуежайда КСРО-ның 

6нұранымен емес,  Шәмші Қалдаяқовтың 

«Менің Қазақстаным» әнімен қарсы алыпты. 

Сапардан  оралғаннан кейін Димаш Ахметұлы мені 

�зіне шақырды. Келгендегі айтқаны: «Шәмші 

Қалдаяқовты маған тауып алып кел» болды. 

– Талай кездесулер, жүздесулер �тті ғой. 

Соның бір-екеуін айтып берейін, – деген еді 

бірде.  –  Студенттік жылдары курстасым Қайрош 

 себеп  болып, қазақтың талантты, дарынды қос 

қаламгерімен кездесіп, бірге дәм татып, сыр 

б�лісудің сәті түсті. Олар Зейнолла Шүкіров пен 

Мұқағали Мақатаев. Қайрош екеуміз институтты 

бітіргеннен кейін Қызылордадағы мұғалімдердің 

білімін жетілдіру институтына бір айға оқуға 

келгенбіз. Қайрош ол кезде Жалағашта. Мен бол-

сам Қазалыдамын. Бір күні Қайрош:

– Зейнолла ағаға сәлем беріп шығайық, – деді. 

Зейнолла деп отырғаны – ақын, жазушы 

 Зейнолла Шүкіров. Ол кісінің Қайрош тың 

қайнағасы екендігін бұрыннан білетінмін. «Жа-

райды» деп келісе кеттім. Бір жағынан Зекеңе сәлем 

беріп шығуды азаматтық парыз санадым.

...Келдік. Зекең әуежай жанындағы екі қабатты 

үйдің бірінші қабатында тұрады екен. Біз келгенде 

диван үстінде жатты. Қолында мандолин. Аспаптың 

үні ақырын естіледі. Қасындағы  тумбочка үстінде 

ашылған коньяк. Жанында коньяк құйылған ста-

кан. Амандастық. Сол кезде б�лмеге шешесі де 

келді. Ол кісіге де сәлем бердік. Үлкен кісі екен. 

Ж�н сұрастық.

Бір кезде тамақ келді. Сол уақытта Зекең:

– Сендерге коньяк ішуге әлі ерте, – деп 

екеумізге басқа түстен құйды.

Бір уақытта коридордан абыр-сабыр дауыс 

естілді. Апайт�с біреу кіріп келді. Кіріп келді де 

Зейнолланы к�теріп, құшақтап, бетінен сүйіп 

 жатыр.

6лгі кісі отырғаннан кейін Зекең бізге қарап:

– Ағаларыңды танисыңдар ма? – деді.

– Жоқ, – дедік екеуміз де.

Зекең бұл жауабымызды ұнатпай:

– 6й, сендер �зі газет, кітап оқисыңдар ма? Бұл 

Мұқағали Мақатаев деген ағаларың ғой. Сендер 

неғып білмейсіңдер, – деді ренжіңкіреп.

Екеуміз де атып тұрып, «Ассалаумағалейкүм, 

аға» деп қайта амандастық. 6рине, Мұқағали 

есіміне, оның жырларына қанықпыз. Алайда, 

бұрын жүзбе-жүз кездеспеген адамымыз ғой. Оның 

үстіне айтулы ақынмен Қызылордада жолығысамыз 

деп кім ойлаған.

Дастарқан кеңірек жайылды. Қызу әңгіме 

басталып кетті. Мұқағали осында бір шаруамен 

келіпті. Бүгін кейін қарай қайтады екен.

Кетерде Зейнолланның анасы Мұқағалиға екі 

қаязды сары қағазға орап берді. Мұқағалиға «Волга» 

машинасы келді. Құрметті қонақты шығарып салу 

үшін Қайрош екеуміз де машинаға міндік.

К�п ұзамай теміржол вокзалына да келдік. 

Келгеннен кейін Мұқаң қалтасына қолын салып: 

«Жолаяқ жасау деген болатын еді. Ақша жоқ болды-

ау...» деді.

– Аға, біз жасаймыз ғой, – деп едік. Мұнымызды 

жақтырмады.

– Сендер �зі қазақсыңдар ма? Кімсіңдер? Қай 

қазақты к�рдіңдер �зі кетіп бара жатып, басқаларға 

жолаяқ жасатқан. 1зім жасаймын, – деді.

Бір кезде «Москва – Алматы» поезы келіп, 

вокзалға тоқтады. Вагонға к�терілдік. Вагонға 

кіргеннен кейін Мұқағали жолсерік орыс әйелімен 

с�йлесіп жатты. Сәлден соң қолында бір б�телкесі 

бар купеге кірді. С�йтсек, Мұқаң каяздың біреуін 

әлгі әйелге беріп, оның орнына керегін алған екен. 

«Сусынды» үшеуіміз қылдай б�ліп іштік. Ақырында 

 Содан Шәмшіні іздейін. Бір күн іздейін, екі күн 

іздейін...Шәмші жоқ. Таба алмадым. Ақырында 

бір жігіттерден «Шәмшіні қайдан табамын?» деп 

сұрадым. Олар «Шәмшіні сағат жеті жарым мен 

сегіздің арасында «Весновкідегі» сыраханадан 

ұстауға болады. Одан кейін таба алмайсың» деді. 

Содан таңертең ертерек машинамды шақырып, 

жігіттер нұсқаған жаққа тарттым. Келсем Шәмші 

бір кружкі сыраны енді ішейін деп жатыр екен. 

Амандық-саулықтан соң «Жүр, кеттік, сені  Димаш 

Ахметович шақырып жатыр» десем, Шәкең «Мені 

не істейді?» деп қарап тұр. Бару керектігін айт-

тым. Содан үйге әкеліп, жуындырып, киіндіріп, 

«үтіктеп» екеуміз Димекеңе тарттық. Бізді күтіп 

отыр екен. Шәмшіден жағдайын сұрады. «Бәрі 

жақсы, жақсы» деп жауап беріп жатыр. «Үйің бар 

ма?» деп еді, «Бар» деді. Мен мына жақтан шыда-

май: «Ол үй емес қой, ол...» десем, «Үй емей не? 

Болады ғой» дейді күбірлеп. Сол кезде Қонаев 

қасындағы адамға бұрылып: «Композиторлар 

одағына салынып жатқан үйден Шәмшіге үш 

б�лмелі пәтер берілсін деп жаз» деді. Осы кезде 

Шәмші Димекеңнің алдына барып: «Ағажан» деп 

тізерлеп отыра қалды.

– Ол үйді Мыңжасар Маңғытаевқа беріңізші. 

Ол әйелі, шешесімен, үш баласымен екі б�лмелі 

пәтерде отыр ғой.

Шәмшінің мына с�зіне таңырқап қалдым. 

1згелер болса мұндай с�зді айтпас еді ғой.

Сол кезде Димекең:

– Айналайын-ай, сені сыйғызбай жүрген осы 

жүрегің екен ғой. Екеуіне де пәтер берілсін деп жаз, 

– деп Шәмшінің маңдайынан сипады.

Нұрғисамен осылай әңгімелесіп отырғанда 

 жанымыздан бір кейуана кетіп бара жатқан. 

Нұрекең орнынан тұрып, қариямен амандасты.

– Қазір қай үйде отырсыздар? – деді.

– Баяғы Шәмші берген үйдеміз ғой.

Нұрғиса қайтып келіп орындыққа отырғаннан 

кейін: «С�зімнің растығына к�зің жетті ғой. 

Жаңағы кісі Мыңжасардың анасы. 92-де қазір» деді.

1мірімде осы секілді талай жүздесулер болған.

Тілеулес Бермаханұлы – шуақты шаңырақтың 

ұйытқысы. Зайыбы Зылиха да білікті ұстаз, ардақты 

ана. К�п уақыт Қазақ к�лік және коммуни-

кация академиясында қызмет жасады. «Еңбек 

ардагері» медалінің иегері.  Ол кісі де ұлағатты 

ұядан тәрбиеленіп шыққан жайсаң жандардың 

бірі. 6кесі Оңлыбай Оңғарбаев бар �мірін темір 

жол  саласына арнады. С�йтіп, елеулі еңбегінің 

арқасында елімізге танымал, құрметті теміржолшы 

атанды. Бұл күнде кезінде �зі тұрып, еңбек еткен 

«Матай» стансасында О.Оңғарбаевтың есімімен 

аталатын к�рікті к�ше бар.

Бақытты шаңырақтың перзенттері 6нуар,  

Қабыланбек, Эльвира жоғары білім алып, әр салада 

жемісті қызмет етуде. Олар да шаңырақ к�теріп, 

ұрпақ �сіріп отырған �негелі жандар.

«6кемнің ақыл-кеңесі әлі күнге құлағым ның 

түбінде күмбірлейді. «Ешқашан да жамандық 

 жа сама. Қолыңнан келсе жақсылық істе. Жақ сы-

лығыңды сатпа. Біреудің к�ңіліне тиетін әңгіме 

айтпа. Ұрпағыңды тәрбиелеуге к�ңіл б�л. Ағайын-

туысқа жанашыр бол» деген с�здерін  жадымнан 

шығарған емеспін» деген мақаламыз дың кейіпкері 

әрдайым да әке �сиетіне адалдық  танытып, тіршілік 

– �мірде азаматтықтың да, адамдықтың да асқар 

биігінен к�рініп келеді.

Атауының өзі 
түркілікті еске түсіреді

Күн сайын түрленуде

Рухани орталық

(Басы 2-бетте)

Есбол МҰХАНБЕТҚАЛИЕВ, 
философия ғылымының кандидаты, доцент

Дәулет ЕСТАНОВ, экономист-сарапшы

Таир ТАСҚАЛИ, жеке кәсіпкер 

Дайындаған Бекарыстан НҰРЛАНҰЛЫ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тағы бір 

к�реген саясаты Оңтүстік Қазақстан облысының 

атауын Түркістан деп �зертуінде. Осылайша, 

аймаққа үстемдік еткісі келетін күштер ұмытып 

кетуге тырысқан тарихи Түркістан атауы тағы 

да тарих сахнасына шықты. Бұл жаңалық Түркі 

әлемінде «Түркістан» концепциясын ұлттық жадта 

ояту белгісі деп түсіндірілуде. Түркістан облысы 

�з атауымен түркілікті еске түсіреді. Бұл үшін 

Түркістанның к�птеген артықшылықтары бар. 

Осы артықшылықтардың бірі – туристік табысты 

қамтамасыз ету. Түркістанда тарихи туризмді 

жетілдіру үшін, к�не түрік әдет-ғұрыптары 

бойынша  миниатюралық жазықтарды салуға 

болады. Тек қана тарихи емес, үстірт туризмін 

кеңейту арқылы әлемнің түкпір-түкпірінен турис-

тер ағынын жинай аламыз. 6лем жұртшылығы 

шатырлы қалаларда тұрып, �згерістерді іздеуге 

уақытты �ткізуге бейім екендіктерін білеміз. 

Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және 

мәдениет ж�ніндегі ұйымының (ЮНЕСКО) 

6лемдік мұра тізіміне енгізілген Қожа Ахмет 

Ясауидің кесенесі, тарихи орындар, жыл сайын 

миллиондаған туристерімен бірге діни орталыққа 

айналуы тиіс деп ойлаймын.

Түркістан қаласы мен Ясауи кесенесің к�ршілес 

Қырғызстан, 1збекстан және Түркі мен стан сияқты 

туысқан елдер үшін ұлттық және рухани маңызы 

бірдей. 2002 жылы Н.6.Назарбаевтың Орталық 

Азия Одағы туралы идеясы к�ршілес елдер тара-

пынан да қабылданып, Түркістан облысының осы 

одақтың орталығы бастамасы к�ршілес елдер тара-

пынан да үлкен ықыласпен қабылданды.

Түркістан – Қазақстанның ежелгі қалалары-

ның бірі, Шымкенттен 160 шақырым жерде, 

Қазақстанның оңтүстігінде, 1збекстанның 

 шекарасында орналасқан.  1збекстанмен 

 шекаралас болудың артықшылықтарының бірі – 

бірлескен жобалардың жасалу мүмкіндігін береді. 

Ендігі кезекте облыс туризмы мен экономикасы, 

демографиялық к�рсеткіші тоқтаусыз �седі деп 

сенеміз. Түркістаннан халықаралық теміржолдар 

мен авток�лік жолдарының Ескі Жібек жолы 

трассасы арқылы �туі қалаға стратегиялық 

маңыз беруі тиіс. Түркістанда жұмыс істейтін 

ауыл шаруашылығы, құрылыс және тоқыма 

фабрикалары облыста жеңіл �неркәсіптің 

 дамып келе жатқандығын к�рсетеді. 1992 жылы 

Қазақстан және Түркия елдері арасындағы келісім 

қорытындысы бойынша құрылған Ахмет Ясауи 

Қазақ-түрік университетінің ұйымдастырған 

әртүрлі ғылыми және қалалық мәдени іс-

шаралары Түркістанның әлеуметтік және мәдени 

дамуына �зіндік ықпал етуде. Бүгінде әлемде 

елдер емес, қалалар бәсекелеседі. Сондықтан да 

Түркістан басқалардан дәстүрлі туризммен ерек-

шеленсе деймін.

Т ү р к і с т а н д ы  қ а й т а д а н  т ү р к і  ә л е м і н і ң 

астанасы деңгейіне к�теруіміз қажет. Дұрыс 

жасалған әрекеттер мен оң бағыттағы бастамалар 

арқылы осы міндетті орындай аламыз. Мыса-

лы, Қазақстандағы шетелдік білім алушыларға 

жазғы экскурсиялар жүргізіп, қазақ тілін үйретіп, 

домбыраға қызығушылығын оятсақ, рухани 

дүниемізді танытып, олардың таным к�кжиектерін 

кеңейтіп, елімізге деген қызығушылықтарын 

арттыра аламыз. Қасиетті Түркістанымыздың бір 

жылдығы мың жылдық болып, әрбір қазақстан-

дықтың мақтан тұтар �ңірене айналады деп сенім 

білдіремін.

Түркістан – бабадан қалған, ұлтымыздың 

т а р и х ы м е н  е т е н е  с а б а қ т а с қ а н  қ а с и е т т і 

 мекен. Қаншама батырларымыз қызғыштай 

қорғап, хан-сұлтандарымыз ордасын тіккен 

құтты аймақ  саналады. 2018 жылы Қазақстан 

Республикасының Тұңғыш Президенті – Ел-

басы Нұрсұлтан 6бішұлы Назарбаев Оңтүстік 

Қазақстан облысының орталығын Түркістан 

қаласына к�шіріп, облысты Түркістан облысы 

деп қайта атау туралы Жарлыққа қол қойған 

болатын. 6рине, бұл к�птен бері айтылып, 

талқыланып жүрген мәселе еді. Дегенмен соңғы 

нүктесін қойып, батыл бастаманы қолға алған Ел-

басы шешімі к�пті қуантып, халық ризашылығын 

алды. Себебі Түркістан тек халқымыздың емес, 

түркі дүниесінің рухани ордасы, мәдени шаһары 

саналады. Ғасырдың үнін шертіп, ұлтымыздың 

айрылмас б�лшегі аталатын қаланы жаңаша 

түрлендіріп, �згеше образда танытуда біздің 

де міндетіміз бар деп есептеймін. Түркістан 

ешқашан елеусіз қалған емес. Ол – ескерткіш 

қала, ежелгі жердегі ежелгі қала. Енді тек тарихи 

шындықты қисынды қалпына келтіре алсақ, бізді 

алда Түркістанның қайта �рлеу дәуірі күтіп тұр.

Түркістанда бір жыл ішінде елеулі �згерістер 

орын алды. Қаланың келбеті �згеруде. Жаңа 

құрылыс нысандары пайда болып, ірі жобалар 

іске асырылып жатыр. Тыныш қана қаладан 

к�п ұзамай әлемнің т�рт бұрышынан туристерді 

қызықтыратын к�зтартарлық шығыс орталығына 

айналатынына күмән келтірмейміз. Келешек 

алда, сеніміміз де мол.

Шаһардың алдағы уақытқа межелеген 

міндеттері де аз емес. Нақты тапсырмалар 

беріліп, жүйелі жұмыстар жүргізілуде екен. 

 Керемет нысандар бой к�теріп, ерекше ажар 

бермек. К�не шаһарды жаңа дәуірдің озық 

қаласы атандыруда жастардың да белсенділік 

танытқанын қалар едім. Қарапайым әлеуметтік 

желілер арқылы жарнамалап, насихаттап отыр-

са, оның �зі тамшыдай болсын үлес болар еді. 

Осы орайда, сол бір мекенде туып-�скен әрбір 

азаматты  Түркістанды бірге түлетіп, жаңашыл 

бейнеде танытуға шақырамын.

Түркістан – қазақ халқы үшін қастерлі де 

қадірлі мекендердің бірі әрі бірегейі. Тари-

хи санаға сінген тармақталған тізбекті іздер 

қатарында Түркістандағы ғасырға бергісіз 

кесенелер мен ғимараттар атаулары ерекше 

жаңғырып тұрады. Бір ғана Қожа Ахмет Ясауи 

бабамыздың кесенесін к�ру үшін түркі елдерінен 

жылына мыңдаған адам ағылып келеді. Сол 

секілді к�не Отырар қаласы мен Арыстан баб 

мазары мәдение мұрамыз саналады. К�не 

Жібек жолының тармақтарының ойысып, сауда 

қалашықтарының к�п болуы да шаһарға да, 

аймаққа да �зіндік артықшылық сыйлайды. 

Жер жүзі мойындаған әл-Фараби секілді ойшыл 

туған құтты мекен кезіндегі Алаш туын к�терген 

қоғам қайраткерлері үшін де пана болды.

Хандарымыз жиын �ткізіп, билеріміз 

т�релік еткен қасиетті  жер бүгінде об-

лыс орталығы ретінде Түркістан облысы 

деп аталатын болды.  Бұл тарихи шешімді 

қабылдаған Тұңғыш Президентіміз – Елбасы 

Нұрсұлтан 6бішұлы Назарбаев бір с�зінде 

«6рбір халық, әрбір тәуелсіз мемлекет �зінің 

рухани орталығын нақтылап алуы керек. 

Қазақстанның рухани орталығы Түркістан» де-

ген болатын. Осы бір жыл ішінде айтарлықтай 

�згерістер орын алып, батыл бастамалар қолға 

алынды. Шаһардың қайта жанданған жоспа-

ры бекітіліп, қалада күрделі қайта ж�ндеу 

жұмыстары жүргізілуде. 6р облыс Түркістанға 

сый ретінде әлеуметтік маңызда ғимарат сыйға 

тартып, қызу құрылыс жұмыстары жүріп жа-

тыр. Жаңа Халықаралық әуежай шет елдік 

туристердің ыңғайлы жетулері үшін мүмкіндік 

сыйласа, жаңадан бой к�теретін қонақүйлер 

барлық стандарттарға сай  келмек. Мұнан 

�зге, к�пбалалы отбасылар мен әлеуметтік аз 

қамтылған жаняұларға пәтер беру ісі де қолға 

алынып, алғаш қоныс тойын тойлағандар 

тізімінде есімдері аталуда. Бір жыл аз уақыт. 

Мұндай қысқа кезеңде белгілі бір жобаның 

ақ-қарасын ажырату мүмкін емес. Дегенмен, 

бастамасы жаман емес. Келер он жылдықта 

түрленген Түркістан түркі жұртын ғана емес, 

т�рткүл дүниені таңырқататын кербез шаһарға 

айналарына нық сенімдімін.

ТҮРКІСТАН – 
ТӘУЕЛСІЗ ҚАЗАҚСТАННЫҢ МАҚТАНЫШЫ

Тілеулес 
Бермаханұлы 

отбасымен
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Елдегі білім саласы жаңа өзгерістерге бет бұрды. Педагог мәртебесін көтеру, білім сапасын 
жақсарту, білім жүйесін оңтайландыру, ашықтық пен қолжетімділік мәселелері – бүгін Білім 
және ғылым министрлігі тарапынан үлкен қолдауға ие болып, кешенді жүзеге асырыла 
бастаған игі бастамалардың бірі. Мемлекет болашағы білімді ұрпақтың қолында десек, сол 
білімді ұрпақ тәрбиесі ұстаздардың, педагог мамандардың қолында. Осы тұрғыда Мемлекет  
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетовке үлкен 
міндеттер мен мақсаттар жүктеді.

Б Е З Б Е Н

«Ағыл-тегіл �лең деген, жыр деген,

Жазам сосын, шалқып-тасып, күнде �лең!» 

– дейді классик ақын Зайда «Сен және мен» 

деген �леңдер топтамасында. 

Зайда ақынның әр күн сайын жұмбақ 

жырларының легі т�гіліп, толассыз ақтарылады. 

Оның әрбір �рнекті, зерлі жыры – жылу іздеген 

жүректерге сеп, жетім к�ңілдерге демеу. 6рі, 

жауһар жырларды ақтарған жүрек �теуіне күн 

сайын үздіксіз жұрттан алғыс алып жатады. 

Бұдан артық �леңнің �лшемі болмаса керек.

Таусылмас  кеннің  к�з іне  айналған 

ақын  Зайда жүрегі халқымен жыр арқылы 

сұқбаттасудан талған, танған емес. Керісінше 

у а қ ы т  � т к е н  с а й ы н  ү д е п ,  � з і  а й т қ а н 

«жылдардың бойы ұзарған» сайын қарқын 

алып барады. Бойынан қажыры, к�кірегінен 

наз үні сарқылмаған қалпы дүйім жұртты жы-

рымен үйіріп келеді. Біз арда таланттың соңғы 

оншақты күннің бедеріндегі туындыларын ғана 

с�з етіп отырмыз. Негізі ол кісінің қаламынан 

туған «Қырдың қызыл реңі», «Қандай сұлу таң 

еді», «Менің ғасырым», «Сәуір шуағы», «Мұнар 

мен гүл» жыр кітаптары мен «Менің ертегім» 

естелік-эссесі, «Зайдағұмыр» �леңдер жинағы, 

«Махаббат пен мұң» поэтикалық новеллалары  

бар екенін білеміз. Кезінде дүйім жұртты ау-

зына қаратып, Түркі дүниесі поэзиясы екінші 

фестивалінің, Халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты атанған.

1леңді ерте кезден жанына серік еткен ақын 

жырларының қуаты жастайынан қияндағы 

жұртты баурады. Оқушы кезінде қазақтың 

белді ақыны Сәкен Иманасовтың арнайы 

іздеп келіп, қаршадай қызбен танысып қайтуы 

– оның болашағына қатысты к�п жайтты 

аңғартады. Ал, мұқым жұрттың Мұқағалиы 

«қазақ поэзиясының Еңлікгүлі боласың» деп 

болашағына болжам жасауы – шын талантты 

жауқазын кезінен тануынан. Бұдан ширек 

ғасыр бұрын қазақтың қабырғалы халық ақыны 

– Хамаң, Хамит Ерғалиев ақсақал айрықша 

ықыласын аударды. «Зайда қарағым, сен �зіңді 

�зің танымай жүрсің. Менің саған руxани 

әкелік парызым болсын, �зіңді �зің мойын-

дашы» деп батасын берген еді. Хамит ағаның 

сол кездегі берген батасы, руxани жебеуі – 

ақынның шығармашылығында үлкен бетбұрыс 

жасап, Зайданы бүгінгі «халықтық Зайдаға» 

жеткізді.

Балеттің құпиясын тамсана айтатын-

дар, «онда тек ғашық жандар мен ынтық 

ықыластың сорабынан �рілген махаббат 

бейнесі ғана сомдалады» дейді. Солайы 

 солай шығар, ал Зайда ақынның �леңінде 

тұнған махаббаттың пердесі бар. Ол кісінің 

�леңдерін оқып отырып, орыстың ұлы ақыны 

А.Пушкиннің «поэзия – махаббаттың құлы» 

дегені еріксіз еске оралады. 6рбір с�здің 

аясында  меймілдей шүпілдеген сезімнің 

Білім саласындағы бәсекелестік сапалы 

нәтижеге қол жеткізеді. Дамыған елдер қата-

рына ұмтылып, �ркениет к�шінің алдын-

да жүруді мақсат тұтатын мемлекеттің бұл 

тұрғыдағы жаңа белеске қарай бет бұруы да 

заңды.  Бүгінгі тың бағдарламалар мен  �згеше 

оқыту әдістері әлемдік білім беру саласының 

озық тәжірибелеріне сүйенеді. Мұндағы түпкі 

мақсат білім мен ғылым саласын қайта түлетіп, 

бәсекеге қабілетті мамандар даярлап шығару. 

1ркениетті дамыған елдер қатарына қосылу 

да осы мақсаттарды жүзеге асыру барысында 

к�рініс табады. «Білекті бірді, білімді мыңды 

жығады». Бұл нағыз маман, сапалы ұрпақ,  кемел 

тұлғаның ғана бағындыратын биігі. Қазіргі 

қазақстандық білім жүйесіндегі ізденістер 

де осы мұрат жолына жасалған қадамдар. 

 Мектептен бастау алатын педагогикалық тәлім  

мен оқыту әдістемесі түбегейлі �згерістерге 

бет бұрды. Орта кәсіптік білім, жоғары білім 

жүйелері ең алдымен студенттің тұлғалық 

қасиетін қалыптастырып, оның толыққанды, 

терең білімді азамат болып шығуына қызмет 

Тың көзқарас, жаңашыл ізденістер

ш ә р б а т ы н  с е з е с і ң  – 

сағыныш, наз, қайсарлық, 

ә й е л  ж ү р е г і н і ң  к е ң д і г і 

а й қ ы н  к � р і н е д і .  Е л д е 

жоқ ерекшеліг імен қалың 

оқырманды күндегі жаңа �лең ба-

урап алған. Ақын Зайданы әрбір �лең 

сүйер жан �зіне етене етіп, тіпті, қайсыбір 

жұрт ең жақын адамына айналдырған. Осы 

тұрғыдан қарағанда, Елғондинова – ең 

бақытты қаламгерлердің бірі. Мұның бәріне 

бастау болып отырған – ақынның іңкәр 

жүрегі мен ақындық қуаты, еңбекқорлығы. 

Таңның ататыны қандай айқын болса, дәл 

сондай Еңлікгүлдің қаламынан жаңа �лең 

жазылатынына ел имандай сенеді әрі елеңдеп 

күтіп отырады. 1йткені �леңдері ешкімге 

ұқсамайды. Ерекшелігі – шынайылығында, 

ал шынайылық қасиет – �міршеңдікке 

 бастайды.

«Сенімен кешпеген күн, ш�л дала ғой,

Жүректі тырнап �тер удай болып».

Немесе:

«Сені ойласам Күн к�рем айналадан,

Бір дауысты естимін «Зайдалаған!»

Енді бір тұста:

«Сенің нұрың жеткенмен, �зің жоқсың,

Күтем, күтем...

Күтуге жетер ме Ай, Күн?!»

Тағдырдың салғанына мойынсұнған ақын 

ең соңғы сәтіне дейін үмітін үзбеуге әзір. Тек 

Ай мен Күннің түбінде жетпей қалатынына 

қобалжулы. Мұндай әздек жүректің қайсар 

мінезі оқырманды сүйсіндірмей, имандай 

ұйытпай қоймайды.

Шүкір, қазақ елі ақындарға кенде емес. 

Оның ішінде оңтүстікте «қыз апам» дейтіні 

сияқты, ақын қыздар да жетерлік. Бір қайран 

қалатыным, олардың тақырыбы бірыңғай. 

Мейірхан ағамыз (Ақдәулетұлы) бір мақа-

ласында «бүгінгі жазып жүрген қыздардың 

�леңін жинап бастырып, астына кез келге-

нінің атын қойса, соның дүниесі болып 

кете беретіндей алшақтықтары жоқ» депті 

кейістік білдіре. Бәрі қарап тұрсаң жолы 

болмаған, �кінішті махаббатты жырлай-

ды, жатқан сары уайымға салынған сарын. 

Кең жаһан тарының қауызындай тары-

лып, алқымды сығымдайды. Оптимистік 

реңнің ұштығы жоқ. Кейде ибалы сезімнен 

ауып, ашық, анайылыққа ұрынатындар да 

бар. Сондайларға қаратып белгілі сыншы 

әріптесім «к�ксеген мақсаттары – бір, бірақ 

к�здегендеріне жету жолдары – әртүрлі» 

деп, ащы әжуамен әсерлі айтып еді. Ал Зайда 

ақынның �леңдері осы қарақаскелең дүниеге 

кереғар күшке ие. 

«Болмаса сені �зіме ғашық қылып,

Ал сосын...

Ғашық болып жараланам!» дейді «Жылама, 

Немесе:

«Жалғыздықтан жалыққан Ай,

Қаңғып бара жатты». Шынында да, тіс жар-

майтын тым-тырыс дүниеден лауқиға айналған 

кезбе жарыместі елестетесің. Бейнелі бұл ойды 

келесі образ үстемелей түседі.

«Мен тірімін,

Ал жылдарым тыныс алмайды...» 

Ақын үшін тіршілігін тоқтатқан �лі жыл-

дарда тірі болып ғұмыр кешу қандай қиямет. 

«Жылдардың кетті бойы �сіп...»

Осы бір бейнелі әуезінен жүк үстіне қыздың 

жиған к�рпесіндей алға озған уақыттың жыл-

дарды қаттап, үстемелей жинаған к�рінісі к�з 

алдыңа келеді. 

«Жанарында жылап тұрды аңғал мұң».

Ақын жүрегі «тыныс алмайтын» «бойы 

�скен жылдардың» ішінде жанына серік болған 

мұңды да аңғал к�ңілдің баламасына айналды-

рып алған. Балама мен бейнені қызықтап, ойлы 

�леңдерге ери бересің...

Бірде «Лениншіл жастың» («Жас Алаш») 

әдебиет б�ліміне Қанипа ақын апайымыз 

(Бұғыбаева) келгені бар. Ол кезде әдебиет 

б�лімін жазушы Жұмабай Шаштайұлы меңге-

ретін. Екеуі шұрқырай амандасып, ықыластана 

әңгімелесіп кетті. С�йтсем, Қанипа апайымыз 

«Жамбыл мұражайы» ауылының келіні екен де, 

Жұмабай қайнысы екен.

– Кімге ғашық болып жүрсіз? – деп сұрады 

Жұмекең күле. Апай да рахаттана күліп алды. 

Соңыра Жұмекең ол с�зінің жай-жапсарынан 

мағлұм етіп, Қанипа ақынның біреуге «ғашық 

болмаса» �лең жазбайтынын білдім.

Араны айлар аралап кеткенде Қанипа ақын 

тағы да қайнысына келді. Амандықтан соң тағы 

да сол сұрақ. 

– Ол бір жүрегің езіле ғашық болу емес, 

адамның жақсы қасиетін аңғару – жаңа жыр-

лар жазуға бастайды, – деді әдеткі қалпымен 

күле с�йлеп. Сол бір қысқа жүздесулерден 

Қанипа ақынның к�кірегі мұнтаздай, ой-ниеті 

шікәмсіз сәбидей екенін аңдадым. 

Ол кісіні еске алып отырған себебім, Жеті-

судың қыздары әлдекімдерше қашқанның да 

алдына түсіп, қуғанның да алдына шығып, 

жел�кпе мінез аңдатпайды. 6рі атақ-даңқтың 

соңы нан �кшелей індетіп, пендешілікті 

түгендеуге уақыттары жоқ. Тек �мірді сүйіп, сол 

сүйіс пеншіліктен ақтарылған жырларын жал-

пақ жұрттан жасырмай жайып салады. Ақын 

үшін бұдан �ткен бақыттың болмауы да – �лең 

дейтін киелі �лкеге адалдығын аңғартса керек. 

Оның жүрегі «жалғыз қалып қоямын-ау» 

деген үрейден мүлде қорықпайды. Ол әлдеқа-

шан бұлқынған бұқараның болмысына айна-

лып кеткен.

«Сен мені кешір, оқысаң,

Мендік �мір �леңімде» – деген жолдары 

бұған дәлел. Немесе пенденің кісімшілдігін 

келемеждей:

«Жұлдызы да, Айы да бәрі сылқым,

Бірақ, бірақ...

Ешқашан тіл қатпайды» – дейді «ай» 

мен «жұл дызға» айналып кеткен әлдебір 

кісәпірлерге. Сосын, олардан �зінің әлденеше 

биік екенін әдемі тиянақтайды:

«Мен шайырмын түсінбес аспан асты,

Шын дос болсаң, әуелі сырлас күнім!».

Жалпы, адамға �лең қонуы бар да 

оны к�кіректе ұялатып ұстап қалу, б�лек 

әңгіме. Қызыл тілдің құшырын ақтара 

т�гілетін жыр, әлдебір киенің күшімен 

сарқылмай сарқырайтыны жалпыға аян 

болмаса да, қалам ұстаған қауымға мәлім 

екені рас. Осындай арман-құстың алтын 

ұясы Зайда ақынның жүрегінде орныққан. 

Сондықтан ырғағы �згеше, бітімі б�лек, 

айтары бар, теңеуі тосын жырлар легі күн 

сайын Алатаудың етегінен аққан бұлақтай 

м�лдір қалпы жұртқа ағылуда. Қалың 

елі, әсіресе �лең сүйер �релілер ақынның 

�леңімен тұрып, �леңімен ұйқыға жатады. 

Оның шығармашылығы �мірдің �зегіне 

айналған. Сондықтан бүгінде қаншама 

қыз-келіншектер Зайда ақынға қарап бой 

түзеп, қолына қалам алды. Ал, дәл мұндай 

поэзия к�шіне жүйріктерді ілестіру – �зге 

ақындардың қолынан келе қой майтын іс. 

Бұл интеллектуалдық �ре – Еңлікгүлдің 

бойындағы құпиясы мен қатар баурап ала-

тын сиқырлылығында жатса керек. Ол бірде 

�зі жақсы к�ретін испанның ұлы ақыны 

Гарсиа Лорка, бірде Анна Ахматова болып үн 

қатып тұрады. Бір қайран қалатыным, жетпіс 

дейтін жақсы жасқа жетсе де албырт та 

 адуынды иірімдерге толы жырлары жарқын 

болашаққа бастап, үлкен үміттің тізгінін 

қолыңа ұстатып, арман дейтін ақбоз аттың 

жалына жармастырып, мінгізіп жібереді. 

Ақындық жолдың күрделі екені аян және 

Зайда ақын жүріп �ткен соқпақтың тым ду-

манды да қатерлі, ауыр да азапты және бақыт 

шәрбатына толы болғанын �мір-�зені мен 

�лең-�рнегінен әбден қанықпыз. 

«Қайран �мірім-ай!

Жиырмасыншы ғасырда шын �мір сүріп 

едің» дейді ішкі монологына ерік беріп. Ал 

бірде мысасына мініп, әп сәтте қатая қояды.

«1зіммен-�зім күресіп келемін.

Дон Кихот диірменмен алысты,

Ал, мен...»

«Уақыт және мен» топтамасында осылай 

оқырманымен сырласады. Күрестің ең үлкені 

және күрделісі адамның �зін-�зі жеңуі. 1зінің 

пенделігін жеңе алған кісі – к�п тобырдың 

деңгейінде ғұмыр кешпейді.

«Пенделерім!

Мен сендердің қалыбыңа сыймаймын» – 

дейді кесімді түрде ақын. Сосын, 

«Ей, қалған ғұмыр!

Мен сені �те шығам, күркіретіп!» деп, еш 

қи налмай, еш �кінішсіз армансыз адамның 

с�зін айтады. Бұл – пенделік сананың сана-

тынан жеті қатқа к�терілген Азаматтың үні, 

шынайы классик ақынның тағдырға тура қарап 

айтқаны.

Осындай қат-қабат тірлікте ештеңеге 

мойы майтын ақын жүрегі мен азаматқа тән 

мінез сізді әлі талай асқақта қалықтатып, ұлт 

жадысына ұмытылмастай сіңдіретініне шүбә-

сізбін. Жарық жылдамдығымен жарысқан 

жыр ларыңыздың уақыт үнімен ілескен дүбірі 

соған айнымас кепіл. Оны �зіңіз де жырыңызға 

қосып, келешек күнге тайынбай бараты-

ныңызды күні бұрын болжағансыз:

«Күндері Күннің кешкіріп,

Барамын жаңа к�шпенен...»

С�зімнің соңында сіз ғұмыр кешкен 

жылдардың бойы �сіп, ұзара берсін дегім 

келеді, қазақтың Еңлікгүлі...

@ділбек ЫБЫРАЙЫМҰЛЫ, 
Халықаралық «Алаш» әдеби

сыйлығының лауреаты

Б
ір жүректен ақтарылып, сансыз жүректерге көшкен жырларды күнде желіден оқимын. 
Оқимын да оның таусылмас шуақты нұрдың (жағымды энергияның) қайнар көзіне 
айналғанын көремін. Елдің бәрі жанына дәру, көңіліне көркемдік тауып, өлеңнің соңына 
жарыса жылы лебіздерін қалдырып жатады. Бұл – белді басылымдарда жазылған 
қасаңдау ғылыми рецензиядан әлдеқайда шынайы, әлдеқайда әсерлі ой, пайымдар 
легі. Әрі, тікелей оқырман қауымымен байланыс орнату және жалпы жұртпен бірге 
тыныстаудың ең әдемі, ең төте жолы. Өйткені ол әлеуметтік желі арқылы нағыз халықтың 
ақынына айналған. Ақын үшін үнемі көпшіліктің көз алдында жасынша ойнаған 
 жырымен жүру – үлкен бақыт. Сондай кезде, тұлпардың арынындай патша поэзияның 
пәрменін ұстаған ақынның тегеурініне тек әлеуметтік желі ғана сайма-сай түсе ала-
ды. Жұрт смартфонын қолына ала салып, жүректен төгілген жырларын оп-оңай тауып, 
күнделікті көзайым болады. Газет емес гаджеттің бетін жауһар жырларға толтырған, 
бүгінгі маржан төгілген мақамның таусылмас тұмасына айналған тума талант – Зайда 
ақын десек ешкім дау айта алмас.

етеді. Осы жолдағы ізденістер елдегі білім сала-

сына үлкен жаңалықтар әкелді.   

Индустриялды-инновациялық жоба-

лар, жүзеге асырылып біртіндеп тәжірибеге 

енгізіле бастаған   білім берудің жаңа әдістері, 

студенттің  бар әлеуетін ізденістер мен �зі 

қызығатын салаға арнауы сапалы білімнің ірге-

тасы қалана бастауының дәлелі. Бүгінгі таңдағы 

студент пен мұғалім арасындағы еркіндік, 

шығармашылық байланыс, ортақ ізденістер 

одағының қалыптасуы білім саласындағы  соңғы 

жылдардағы үздік жұмыстардың жемісі дер едім. 

Біздің практикамыздағы оқы тудың дербес және 

топтық формадағы түрлері  студенттің болашақ 

маман ретіндегі жауапкершілігін арттыраты-

нын, кәсібилікке ұмтылатынын к�рсетті. 

Білім саласындағы жаңа ізденістер жал-

пы жүйеге тың к�зқараста жазылған, бүгінгі 

талаптарға лайық оқулықтардың, к�рнекілік 

құралдардың қажеттігін дәлелдеді. Осы үде 

жолында  ғылымға араласып жүрген кәсіби 

мамандар мен жауапты тұлғалар оқулықтарды 

жаңа лау процестерін бастап та кетті. Бұл 

тұр ғыда біз еліміздің тұңғыш Президенті 

Нұрсұлтан Назарбаевтың   бастамасымен 

жүзеге асырылып жатқан «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 оқулық» жобасын 

ерекше атар едік. 

«...Біз алдағы бірнеше жылда гуманитарлық 

білімнің барлық бағыттары бойынша әлемдегі 

ең жақсы 100 оқулықты әртүрлі тілден қазақ 

тіліне аударып, жастарға дүниежүзіндегі 

таңдаулы үлгілердің негізінде білім алуға 

мүмкін дік жасаймыз. Жаңа мамандар ашық тық, 

прагматизм мен бәсекелестікке қабілет сияқты 

сананы жаңғыртудың негізгі қағидаларын 

қоғамда орнықтыратын басты күшке айна-

лады. Осылайша, болашақтың негізі білім 

ордаларының аудиторияларында қаланады» 

дейді Н.Назарбаев.  Ұлттық аударма бюросы 

қоғамдық қорының жетекшілігімен аударылып, 

жарыққа шыққан құқық, философия, психо-

логия, журналистика, әдебиет, экономика, 

педагогика салаларына қатысты оқулықтар 

бүгін мемлекеттегі әртүрлі оқу орындарының 

баға жетпес қазынасына айнала бастады. Бұл 

оқулықтар ұстаздар мен студенттерге жаңа 

к�кжиек ашты, тың к�зқарас, тосын пікір, 

жаңашыл ізденістер ұсынды. 

Бүгінгі ақпараттардың жаңа дәуірі білім 

саласының да  ескі  форматта  қалуына, 

б ір   орнында  тұралауына жол бермеді . 

К о м п ь ю т е р л і к  д ә у і р ,  а қ п а р а т т а р д ы ң , 

технологияның, инновациялық ізденістердің 

біздің �мірімізге дендеп енуі елдегі оқу орын-

дары арасындағы бәсекелестікті күшейтті, сту-

денттерге сапалы білім таңдау құқығын берді. 

Осы тұрғыда, қазақстандық білім жүйесіне 

толықтай қайта құрылымдану, жаңа тәсілдерге 

к�шу, тың бағдарламалар қабылдау секілді 

�згерістер жасауға тура келді. Бұл ізденістер са-

палы мамандарды даярлап шығарудың бірден-

бір жолы екенін к�рсетті. 

«Біз  бүкіл  ел іміз  бойынша әлемдік 

стан  дарт тар деңгейінде сапалы білім беру 

қызметін к�рсетуге қол жеткізуіміз керек» 

деген  Президент Қ.Тоқаевтың тапсырмасы 

да министрлікке үлкен жауапкершілік арт-

ты. Тіпті соңғы  кезде суін де Мемлекет бас-

шысы Білім және ғылым министрі Асхат 

Аймағамбетовке білім беру бағдар ламалары мен 

оқыту деңгейі заман талабына сай емес жоғары 

оқу орындарының лицен зияларын қайтарып 

алу мәселесін де тапсырды. Мұндай талап елдегі 

білім беретін кез кел ген оқу орны үшін үлкен 

сынақ іспетті. Бұл білім саласындағы бәсекені 

арттырып, оқу орын дары арасындағы білім 

беру жүйесін жақсартатыны анық. Енді «жүзден 

жүйрік» оқу орындары ғана сапалы кадрлар 

даярлау к�шінде оза шабады.  

Анна АХМЕТОВА, 
Жамбыл политехникалық жоғары

 колледжінің оқытушысы
ТАРАЗ 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

АҚПАР

Алдымыздағы 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап елімізде 

міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі толы-

ғымен іске қосылмақ. Бұл еліміздің әрбір азаматына қатысы 

бар реформа болмақ. Осы орайда жұртшылық тарапынан 

медициналық сақтандыру деген не, оның тиімділігі мен берер 

мүмкіндіктері қандай? М6МС қалай қатысуға болады деген са-

уалдар жиі туындап жататыны белгілі. Бұл ж�нінде азды-к�пті 

ақпаратымызбен б�лісуді ж�н к�рдік. Ең алдымен, әлеуметтік 

санаттың қай тобында екеніңізді анықтау қажет. Оны egov.kz 

порталы арқылы білуге болады.  Егер белгілі тұлға жұмыссыз 

болса, Жұмыспен қамту орталығына немесе әкімдікке барып 

тіркелуі керек. Келесі шарт – емханаға тіркелу. Бұл тұрғылықты 

мекенжай  бойынша жүзеге асырылады. Азамат жалпы практи-

ка дәрігерін немесе тіркелген емханадағы учаскелік дәрігерді 

таңдайды. 

Жұмыс берушілер 2017 жылдың шілде айынан бастап 

қарамағындағы қызметкерлер үшін жалақының 1 пайызы 

м�лшерінде жарна аудара бастады. Жарна жұмыс берушінің 

қаражаты есебінен аударылатынын айта кетейік. 2019 жылы 

аударым м�лшері 1,5 пайызды, 2020 жылы 2 пайызды, 2022 

жылдан бастап 3 пайызды құрайды. Жалдамалы жұмыста қызмет 

істейтіндер үшін жұмыс беруші 2020 жылдың 1 қаңтарынан 

бастап айлық табысының 1 пайызын, 2022 жылдан бастап 2 

пайызын қорға аударып отырады.

Республикалық маңызы бар қалалар, Елорда мен облыстық 

деңгейдегі шаһарларда БЖТ 1 айлық есептік к�рсеткіш (АЕК) 

немесе 2 525 теңге, ал басқа елді мекендерде жарты (0,5) АЕК 

немесе 1 263 теңгені құрайды. М6МС пакетін пайдалану үшін 

БЖТ 3 ай қатарынан т�ленуі тиіс.

Фрилансерлер, яғни азаматтық-құқықтық келісім негізінде 

қызмет к�рсететін жеке тұлға немесе жеке кәсіпкерлер 2020 

жылдың 1 қаңтарынан бастап �зі үшін жарна аударады. Мемле-

кет балалар, мүгедек жандар, жұмыс істемейтін жүкті әйелдер, 

үш жасқа жетпеген баласын бағып жұмыссыз отырған аналар, 

студенттер, жұмыссыз ретінде тіркелген азаматтар, бірінші 

топтағы мүгедек бала күтімімен үйте отырғаны ата-аналар, 

зейнеткерлік т�лем алатындар, тергеу изолятырында және 

сот үкімімен қылмыстық-атқару орындарында жазасын �теп 

жатқандар үшін жарна т�лейді. 

Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушылар табы-

сы мен т�леген жарнасының к�леміне қарамастан, мемлекет 

кепілдік берген барлық медициналық қызмет түрлерін пай-

далана алады. Тегін медициналық к�мектің кепілдік берілген 

к�леміне – жедел медициналық к�мек және санитарлық авиа-

ция; 6леуметтік маңызы бар аурулар; бастапқы медициналық-

сани тарлық к�мек маманының және профилдік мамандардың 

жолдамасы бойынша консультациялық-диагностикалық к�мек; 

стационарлық к�мек, профилактикалық егулер және т.б. жата-

ды. 

Тұрғындардың медициналық к�мекке деген қажеттілігі 

�сіп жатқан жағдайда әлеуметтік медициналық сақтандыру 

жүйесін енгізу денсаулық сақтау саласын дамытуға қосымша 

ресурстар тартуға, бюджет шығындарын азайтуға, сондай-ақ 

қаржы тәуекелдерін сақтандыру тетіктері арқылы тұрғын дардың 

сырқат түріне қарай жеке т�лем жасауын азайтуға мүмкіндік 

беретінін атап �ткен ж�н. 

Қ.ҚАЖЫКЕНОВА,
Фтизиопульмонология орталығы

 директорының орынбасары
АЛМАТЫ

Медициналық 
сақтандыру туралы 

не білеміз?
Мемлекет басшысы  Қазақстан халқына арнаған Жолда-
уында  міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруды 
енгізу қажеттілігін айта келе, ҚР Үкіметіне МӘМС жүйесіне 
барлық санаттағы азаматтардың тең құқықта қатысуын 
қамтамасыз етуді, медициналық көмекке қолжетімділік 
және «өзін-өзі қамтамасыз ету» санатындағылардың 
мәселелерімен айналысуды  тапсырған болатын. 

УАҚЫТ ҮНІНЕ 
ілескен дүбір

Алаштың аяулы ақын қызы Зайда Елғондинованың 
шығармашылығы туралы бір үзік ой

�лең» атты жырында қайсар да және айнымас 

жардың ақтық с�зін паш етіп. Махаббат осылай 

жырлану керек сияқты. 

Ол – үлкен поэзияның патшайымы. Оның 

дүниелерін еміренбей, тебіренбей, сүйінбей оқи 

алмайсың. Белгілі ақын Қасымхан  Бегманов 

алаштың шырқау шайыры Зайданы оқығанда 

к�ңілі мен к�з жасына ерік беретінін де жа-

сырмайды.

Ақынның жыры жүректі «машақатқа» 

 малындырумен қатар, жаңа бейнелі с�здер мен 

тосын теңеулерге толы. 

«К�з жасымды сүртпе менің,

Тамшысында к�ктем бар» дейді  к�з 

жасының �зінен естелік іздеп. 

«К�ктем болып күлімдеп күз к�ңілің».

«Ақиқат» жүлдесі үшін 
шахмат турнирі

ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

Жылдағы дәстүрге сәйкес, «Қазақ газеттері» 

ЖШС-на қарасты республикалық «Ақиқат» журна-

лы жур налистер арасында шахматтан турнир �ткізеді. 

Сайыс 28 қараша күні сағат 12:00-де басталады. Тур-

нирге шахматтан спорт шеберлері мен кандидаттар 

қатыстырылмайды. Ұйымдастырушылар жақсы жаңа-

лықтан, игілікті іс-шарадан тыс қалмайтын әуесқой шах-

матшы журналистерді аталған турнирге белсенді қатысуға 

шақырады. Алдын ала тіркелу үшін «Қазақ газеттері» 

серіктестігінің кеңсесіне (Алматы қаласы, Желтоқсан 

к�шесі, 175; 400-413) келіп немесе 2-72-87-30; 2-72-49-62 

телефон н�мірлеріне қоңырау шалып, тіркелуге болады. 

Айта кетейік, биылғы шахмат турнирінің Бас демеушісі – 

«Айғақ» телерадиокомпаниясы. 

Жарыс 1ткізілетін мекенжай: 
«Қазақ радиосының» ғимараты, 

Желтоқсан к1шесі, 175 үй, 4-қабат. 
«Қазақ газеттері» ЖШС
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Егер адам мансабын жақсы к1рмейтін жұмысынан баста-
са, бұл адам ағзасында 1шпейтін дақ қалдырады дейді Огайо 
университетінің ғалымдары.

Олар 25-39 жас аралығындағы 6432 еріктіні бақылаған. 

Атап айтқанда, жұмысына риза болу деңгейі 1-ден 4-ке 

дейін бағаланды. Адамдарды алған балл бойынша т�рт 

топқа б�лді. Шамамен 45% жұмысына тұрақты риза емес, 

ал 23%-нда қанағаттану деңгейі мансабы қалыптасуына 

қарай т�мендеген. Ал 15% тұрақты риза, 17%-ның жұмысқа 

қатынасы жақсарған. Жұмысқа қанағаттанбаудан к�бінесе 

жан ауруы пайда болған. Егде жаста  ұйқы қашу, күйзеліс, 

уайымшылдық жүрек-қан тамырлары дерттеріне, ауытқуларға 

алып келеді. 

Көңіл қаламаған жұмыс – адам үшін қауіпті
Білгенге – маржан 

Тышқанға қауіпті,

Иттерге жау мықты. 

(Мысық)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

@зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

К�ше бойы жағалай тал, қарағайлар, 

Тал, қарағайларға қонақтаған қара торғайлар.

Жаяу жүріп бой жазу – ең жақсы жан 
қиналмайтын дене тәрбие түрі. К1птеген 
зерттеу нәтижесіне қарағанда, түрлі уай-
ым мен дерттің, семіздіктің алдын алады. 
Зейінді арттырады. 

Егер «әйел адам 4 сағат жаяу жүрсе, 

миға  қан құйылу м�лшерін 4  есе 

т�мендетеді екен. Соңғы зерттеулер-

ге қарағанда, Испания зерттеушілері 

 90-шы жылдардың орта мезгілінен ба-

стап, 33 мың сынаққа қатысқан ер-

әйелге дене тәрбиесі және денсаулық жағынан к�лемді тек-

серу жасаған. 12 жылдық зерттеу қызметі барысында сынаққа 

қатысқандардың ішінен жалпы 442 адамның миға қан құйылу 

ауруына шалдыққанын байқаған. Ал аптасына 210 минут 

жаяу жүрген әйелдердің миына қан құйылу қатері спортпен 

шұғылданбайтын әйелдермен салыстырғанда т�мен болған. 

Үнемі жаяу жүретін әйелдердің миына қан құйылу қатері 44 

пайызға т�мендеген. Ал спортпен үнемі шұғылданатын ерлерде 

миға қан құйылу қатері байқалмаған. Осы сынақ нәтижесі дене 

әрекетімен шұғылданған жағдайда миға қан құйылу қатерінен 

анағұрлым жақсы сақтануға болатындығын дәлелдеп берді. 

Қазіргі кезде ғалымдар аптасына кем дегенде 150 минут дене 

әрекетімен шұғылдануды, сондай-ақ әр аптада екі жарым сағат 

жаяу жүруге кеңес береді. 

@р заттың, әр нәрсенің 1зінің шығу 
тарихы бар. Метро атауы о баста (фран-
цуздың метрополитен тура мағынасында – 
астаналық) деген с1зінен шыққан. 

Қызық болғанда бірақ ең алғашқы 

метрополитен 1863 жылы Англияның 

астанасы Лондонда салынған. Оның 

ұзындығы небәрі 3 шақырым 600 метр 

болған. Екінші жер асты жолы осыдан 

бес жыл �ткен соң АҚШ-тың Нью-

Йорк қаласында қосылған. Осы сияқты 

1896 жылғы – Вена, 1900 жылғы – Париж метрополитендері 

де Еуропадағы алғаш салынған метролардың қатарына жа-

тады. Бұдан кейін барып Мадридте, Барселонада, Афинада, 

Стокгольмде,  Ослода және Токиода салына бастады. 

6рине, мұның бәрі қандай да бір мақтангершіліктен, даңқ 

пен дақпыр үшін емес, �мірлік-әлеуметтік қажеттіліктен 

туған. Осы кезеңдерде аталған қалалардың халқы к�бейіп, жер 

бетіндегі к�ліктің қозғалысына қиындық келген. 

Қалай дегенменде жер асты темір жолы – метроны адам 

баласы ойлап тапқан ғылым мен техниканың үлкен бір жетістігі 

деп бағалау керек. 

Бұл арада айта кететін бір нәрсе, бұрынғы одақ к�леміндегі 

ең бірінші жер асты жолы 1935 жылы Мәскеуде, сонан соң 1955 

жылы Ленинградта (қазіргі Санкт-Петербург) пайдалануға 

берілген. Ал елімізде алғашқы метро 2011 жылы іске қосылды. 

Алғашқы цирк туралы айтар болсақ, 
қазіргі сайқымазақтар грек және рим 
қойылымдарында 1нер к1рсеткен 
 «буфондардан» тараған.  

Олар кейде  ойын барысында 

к�рермен дерге жаңғақ сияқты заттар-

ды лақтырып отырған. Ежелгі Римде 

циркті «стадион» деп атаған. 1700 жыл-

дары Еуропада шоумендер «цирк»  деген 

атауды аттардың қойылымдарында 

пайдаланған. Филипп Астлей 1770 

жылдары Лондонда ат �нерінің қойылымдарын к�р-

сеткен. Құрамы аттар, жабайы аңдар, акробаттар және 

сайқымазақтардан тұратын сол к�шпелі цирктер 1800 

жылдары  әйгілі бола бастады. 

Жаяу жүрудің пайдасы

Метро қайдан шыққан?

Алғашқы цирк 
Артық болмас білгенің

Жасырдым жұмбақ

Қайталап көріңіз

Адам құпиясы 

Әлемде талай қызық бар

ҚАЗАҚЫ ТӘРБИЕГЕ 
ҚАНЫП ӨСТІК

илология ғылымының докторы Құныпия Алпысбаев биыл мерейлі 70 жасын 
атап өтуде. Ғалым әрі ұстаз бола білген азаматтың аталары 1931 жылы тари-
хи атамекенін тастап, қоныс аударған Қытай Халық Республикасының Баяндай 
 ауылында 1949 жылдың 4 тамызында дүниеге келген. 1956 жылы елге оралып, 
Алматы облысы Ұйғыр ауданы Кетпен ауылдық кеңесінің аумағына тұрақтайды. 
Содан бері ұстаздық, ғалымдық салада қажырлы еңбек етіп қана қоймай, өзі де 
саналы ұл-қыз өсіріп, ардақты әке атана білді. 
Жаңадан үйленген жас отбасының тұңғышын ата-анасына (сәбидің ата-әжесіне) 
беру – қазаққа ғана тән қасиет. Құныпия Қожахметұлы да тұңғыш ұлы Едігені 
әке-шешесінің бауырына басқан. Содан бері олар үлкеніне «аға-жеңге» атанып 
кеткен. «Ағам әке ғана емес, ұстаз, үлкен тәрбиеші» деп сырын ақтарған кәсіпкер-
продюсер Едіге Қожахмет «Әкесі жақсы қандай-ды...» айдарында сырымен бөлісті.

Ф
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Ес біле келе әкеміздің ұлы екенімізді 

сезіп, мойындаймыз ғой. Куәлігімізде 

де Құныпияұлы деп жазылып тұр. Бірақ, 

бір қызығы, мектеп кезінде ағаларымыз, 

 достарымыз «сен Құныпияұлысың» десе, 

кәдімгідей намыстанып қалатынмын. «Жоқ, 

мен атамның баласымын» деп шыр-пыр 

болатымын. Жеңгем де �з орталарында мені 

«қайын інім» деп таныстырып жатады. Бірде 

Дүкен Мәсімханұлы «сіз де Қожекең қарап 

тұрғандай айтасыз ғой» деп қалжыңдап 

күлгені бар. 

Жеті жасқа толып, оқуға барар кезімде 

аға-жеңгемнің қолына келдім.  Мек -

теп табалдырығын №65 қазақ-орыс ара-

лас мектебінде аттадым. Үш жылдан кейін 

 а т а - а н а л а р д ы ң  м ұ р ы н д ы қ  б о л у ы м е н 

Мұқағали Мақатаев атындағы №140 мек-

теп-гимназия ашылып, №65 мектептегі 

қазақ сыныбы сонда ауыстық. Ауылдан 

қалаға қоныс аудару маған оңай болған жоқ, 

біразға дейін жатырқадым. Бейне бір қонақта 

жүргендей, сосын �з үйіме оралатындай 

әсерде жүретінмін. Содан шығар, сенбі, 

жексенбі күндері бірден ауылыма кетем. 

 Кейде ағам апарып тастайды, кейде апам �зі 

келіп алып кетеді. 

Ағамның ең үлкен тәрбиесі – оның 

т�ңірегіне т�гер жылылығы. Зиялылығы, 

қарапайымдылығы мен тазалығы үйге 

кіргенде ерекше әсер сыйлайды. Жинаған 

кітаптары к�п. Жай ғана үй емес, білім 

мекемесі немесе ғылым ордасы тәрізді. 

С�редегі кітаптарға зер салған адам оларды 

қаласа да, қаламаса да оқып кететіндей еді. 

Ол кісі мені балаша еркелетпейтін. Үнемі 

ересек адамша с�йлесіп, ақылдасып отырды. 

«К�п оқы, Абайды, Мұқағалиды оқы» 

деп мені кітапқа баулыды. Содан болар 

кітапқұмар болдық, бесінші сыныптан 

бастап «Абай жолын», «К�шпенділерді», 

ағамның достары Тұрсын Жұртбай мен 

Жәнібек Кәрменовтің шығармаларын оқып 

�стім. 

Біздің тәрбиеміздегі екінші нәрсе – 

ағамның араласқан ортасы. Бала кезде 

жиі болмаса да, күнәра қонақ болатын. Не 

біздің үйде боламыз, не �зге кісілердің үйіне 

қонаққа барамыз. 6йтеуір зиялы қауымның 

жиын-отырыстарының �зі б�лек еді ғой. 

@ЗІЛ-ҚАЛЖЫҢДАРЫ 
ЖАРАСҚАН ОРТА

Атамыз Қожахмет «қабағымен қайырып, 

иегімен иіріп» отыратын аппақ сақалы 

 омырауына түскен, бүкіл әулетті басқарып 

отырған адам болған. Егер бұрынғы за-

мандарда �мір сүрсе ел басқарар билер 

тәрізді беделді кісі болыпты. Ағамның дос-

жарандары үйге қонаққа келгенде олармен 

тең с�йлесетін «дала академигі» болған 

деседі. Ал апамыз осындай ақсақалдың 

жағдайын жасап, үйге келген мейманды 

жақсылап күтетін, момын, қарапайым, 

иманжүзді кісі еді, марқұм. Менің балалық 

шағым �ткен Бірлік ауылында екі қабатты 

он екі б�лмелі үйіміз болды. Оны біздің әулет 

қана емес, Кетпен ауылының тұрғындары 

«үлкен үй» деп атайтын. 1йткені атамыз 

к�шіп келген соң, ауылдан келген кісінің 

бәрін �з үйіне паналатыпты. Он екі б�лме 

болса, он екі отбасы тұратын кез де болған. 

Оның ішінде �з туыстарымыз да бар, ауыл-

дан келген ауылдастарымыз да бар. Апамыз 

таңертең ерте тұрып, даладағы үлкен қазанға 

тамақ істеп, үйдің шаруасын атқарып, бозала 

таңнан қара кешке дейін белі бір бүгілмей 

жүріп қызмет етіпті. 

Ағам мен жеңгемнің арасы он жас. Бір 

қызығы, екеуі үйленген кезде ағам орысша, 

жеңгем қазақша білмейді екен. Жеңгеміз 

ҚазҰУ-дың орыс филологиясында оқыған. 

Бала кезінде шахтерлар кентінде дүниеге 

келіп, орыстардың ортасында �седі. Анасының 

қазақылығының, ақылдылығының арқасында 

тілі орысша болса да, жалпы қазақылықтан 

алыстамаған. Келін боп түскен бірінші күннен 

таңертең тұра салып, орамалын тағып алып, 

сәлемін салып, ауланы сыпырудан бастайды 

екен. Атам ерекше риза болады. Келіннің бетін 

кім ашса, сол ыстық дейді ғой. Ағам �зі 30-дан 

асып, кеш үйленген. Ал қасындағы  достары 

– Жәнібек Кәрменов, Тұрсын Жұртбай, 

Несіпбек Айтов барлығы да отбасылы. Келінді 

бірге түсіріп, бетін Жәнібек аға ашқан. Міне, 

осылайша жеңгеміз осындай үлкен әулетке 

келін болып түседі. Мұны �зі де жақсы түсініп, 

соған лайық болуға тырысыпты. 

Зиялы қауымның басы қосылған кеш 

�те ерекше �тетіні белгілі ғой. Сондай 

отырыстардың бірінде бәрі бір қалжың айтып, 

артынан ду күледі екен. Орыстілді жеңгеміз 

ештеңе түсінбейді, тек к�пшілік күлген соң 

ол да қосыла күліпті. Жәнібек Кәрменов 

жеңгеме қарап тұрып: «Ой, байғұс-ау, мұның 

бәрі саған күліп жатқанын білмейсің ғой» 

дейді. Осыдан кейін ол жолдасының доста-

рымен бәстесіп, «қазақша үйренемін» деп 

уәде береді. Күні-түні қазақша кітап оқып, 

с�здік қарап, түсінбегенін жолдасынан сұрап 

үйрене бастайды. «Ағаңның бір жақсы жері, 

түннің бір уағында есіме бір нәрсе түсіп кетіп, 

соның қазақшасын білгім келіп оятсам да, 

қабақ шытпай, бар ынтасымен түсіндіретін. 

Оның ұстаздығының арқасында шығар, маған 

қазақшаны �те сабырмен үйретті» деп еске ала 

күледі жеңгемнің �зі. С�йтіп, аз ғана уақыттың 

ішінде жеңгем қазақшаға судай болып, с�з 

ұстаған небір ақын-жазушылармен с�з жа-

рыстырып, �здерімен қалжыңдасатындай 

деңгейге жетеді. 

Кейде ағамның әкелік орнынан г�рі оның 

ағалығы, ұстаздығы ерекше ме деп ойлаймын. 

Сондай бейнесімен қымбат маған. 

LНЕРГЕ 
БІР ТАБАН ЖАҚЫН

Қазір ағамды ойласам, оның қазақылық, 

адалдық, тұрақтылық, шынайылық, қара-

пайым дылық, кітапқұмарлық, еңбекқор лық 

сияқты қасиеттері бірінші ойға келеді. Ол 

кісі қанша мүмкіндігі бола тұра ешқандай 

мақтау мен марапатқа ұмтылмаған. Керісінше, 

жоғарыда айтқан қасиеттерімен бедел-абы-

ройын жоғалтқан емес. 

Тағы бір қасиеті – �леңді к�п жаттата-

тын еді. Кішкентайымда Абайдың «Сегіз 

аяқ» �леңін жаттап жүрген кезім, ағам, 

кейде Жәнібек аға келіп сұрайды «қане, не 

жаттадың, айт» деп. Мен тақылдап айтамын. 

Бір күні түннің бір уағында атып тұрып, 

«Алыстан сермеп, Жүректен тербеп» деп 

жаттағанымды айтып отырсам керек. Апам 

да, жеңгем де оянып кетеді. Сонда апам су 

беріп, ұшықтап: «�й, пәтшағарлар бұлар 

менің баламның миын әбден ашытыпты ғой» 

деп баласына ренжіпті.

Ағам ғылым жолында жүрсе де, ұстаз 

болса да �нерді ешқашан тастаған емес. 

Бізге үнемі «�нерге жақын болыңдар, ба-

ланы кішкентай кезден бастап дәстүрлі ән, 

күй тыңдатып �сіру керек» деп жиі айтады. 

Бұрын үйімізде пластинкалар болатын. Онда 

барлық жинақтар бар еді. «Қыз Жібек», «Ал-

памыс батыр», «Қобыланды батыр» жырларын 

тыңдайтынбыз. «Баланың құлағына қазақтың 

тілі, әні, күйі, жыры сіңуі керек» дейтін. 

Ағамның жас кезінде ән айтуы ерекше 

еді. 6ншілігі шынымен б�лек. Садықожаның 

немесе Молдабайдың әндерін нақышына 

келтіріп шырқайтын. Даусын жазып, елге 

танытуға болар еді. 1кінішке қарай, соны 

�ткізіп алдық. Айтылмай жүрген тағы бір 

қыры: ән шығаратыны, әннің с�зін жазаты-

ны. Он шақты әні бар. Қазір ол туындыларын 

да топтастырып, нотаға түсіріп, халыққа 

жеткізсек дейміз. 

Бүгінде ағамның 70 жасын тойлап жатыр-

мыз. Сонда шын құрметтеп келген адамдарды 

к�ріп, марқайып қалады екенсің. Адамды 

адамның бағалауы деген ғажап нәрсе ғой. 

25-тен астам кітап жазыпты. Осы 70 

жылды ғында сол кітаптарынан к�рме жаса-

дық. Бұл таза ғылымға, жас ғалымдарға арнал-

ған еңбектер. Мұның бәрін қашан, қалай 

жазып үлгерген деп таңғаламын. 

Д@СТҮРДІҢ ОЗЫҒЫ МЕН 
ТОЗЫҒЫ БАР

Біз  қазақы тәрбиеде �стік.  Кейбір 

 отбасыларда «баланы орыс бақшасына береміз 

бе, қазақ бақшасына береміз бе» деген әңгіме 

бар. Бізде ол ешқашан болған да емес және 

талқыланбайтын. Тәрбиесі де, тілі мен білімі 

де қазақы болуы керек. Атадан балаға жеткен 

аманат сондай. Аллаға шүкір, ағама рақмет, 

ұлттық тәрбиеден ешқашан ажыратқан 

емес. Қазақы тәрбиемен жүріп-ақ, кез кел-

ген халықаралық деңгейде жұмыс істеуге, 

әлемнің кез келген еліне шығуға болады. 

Тәрбие, бағыт-бағдар дұрыс берілсе болды деп 

 ойлаймын. Мысалға �зімді айта аламын. Қазақ 

мектебін бітіріп, жоғары білімді де қазақша 

алып, алты тілді меңгердім. Қалаған арманы-

ма, діттеген мақсатыма қазақша ойлау арқылы 

жетіп жүрмін. 6лемді аралап, кәсібімді істеп, 

шығармашылықпен айналысамын. Мұның 

бәрі, әрине, отбасымда алған тәрбиемнің 

жемісі. 

Тұңғыш баланы ата-әжеге беру – қазаққа 

ғана тән қасиет, қазаққа ғана тән мінез. Мен 

ата-әжемнің баласы болып, аға-жеңгеме іні 

болғанда жаман болған жоқпыз. Ең бастысы 

оны құрметтеймін, ол тұрған жерде артық 

с�зге, артық әрекетке бармаймын. Толықтай 

еркінсімеймін. 1йткені мен оның да, �зімнің 

де орнымды білемін. Сол сияқты біздің 

тұңғыш ұлымыз атасы мен апасының баласы. 

Сондықтан болар, басқа балаларымыздан 

б�лектеу. Атасына жақын, «ата-апамның бала-

сымын» деп кішкене басқа санатта есептеледі. 

Біз бұған қуанбасақ, ренжімейміз. 

Бірақ бір нәрсені мойындауымыз  керек. 

Қазір дәстүрдің озығы мен тозығы бар. 

Мәселен, осы ата-әжеге қатысты бұрынғы мен 

қазіргіні салыстырайықшы. Бұрын ата-әже 

дегенде к�з алдымызға бірден ауыл келетін. 

Атасының баласы болу – әке-шешеден ажы-

рау емес еді. 1йткені ауылда үлкен үйде бәрі 

бірге тұрады немесе бір ауылда бір-біріне 

жақын �мір кешеді. 1кінішке қарай,  ата-әжеге 

берілген баланың әке-шешесіне жат болып 

кеткен отбасылар бар. Бұл, әрине, дұрыс емес. 

Бала ата-анасын біліп, мейіріміне қанып �суі 

керек. Ал қазір ата-әжелердің �зі қалада тұрып, 

жұмыс істейді. Кейде ата-әженің тәрбиесіне 

қарағанда �з әке-шешесінің тәрбиесінде 

�скені дұрыс болатын жағдай кездеседі. 

Олай дейтінім, қазіргі ата-әжелер Кеңес 

одағының азаматтары болды. Сол кездегі 

солақай саясаттың салдарынан, Ал балалары 

қазақылыққа жақын отбасылардың барын да 

жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан бұрынғы 

«атасының баласы» мен қазіргі «атасының 

баласының» айырмашылығы жер мен к�ктей.

Қазір менің балаларымның ата-әжесі 

 Нұр-Сұлтан қаласында тұрады. 6лі де ғылымға 

қызмет етіп келеді. Алдағы уақытта оларды 

ортамызға алдырып, үлкен бір қара шаңырақ 

жасасақ дейміз. Қалаға жақын маңнан үй 

салып, аға-жеңгемді отырғызып қойсам, 

демалыста келіндер барып қызмет етіп, ба-

лалар ата-әжесінің жанында асыр салып 

ойнаса деп ойлаймын. Мереке күндері қонақ 

шақырып, қазан асылып, қара шаңырақта 

ән айтылып, домбыра тартылып, әңгіме 

 таусылмай жатса деймін. Қазақтың нағыз қара 

шаңырағы сондай болу керек емес пе? Құдай 

қаласа, ол күнге де жетерміз. Ең бастысы,  

қазақтың ғылымына талмай еңбек сіңіріп 

жүрген ағамның амандығын тілеймін! 

Жазып алған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

АҒАМНЫҢ ҮЙІ ҒЫЛЫМ 
ОРДАСЫ СИЯҚТЫ

Мен �мірге келген кезде атамыз Қожахмет 

науқастанып жатыр екен. Содан шақалақ мені 

атама апарып, маңдайымнан иіскетіп, «бұл 

сіздің балаңыз» деген. Сонда атамыз риза бо-

лып, батасын беріп, «менің балам» деп бауыры-

на басқан. К�п ұзамай бір айдан соң дүниеден 

�терінде ақсақал мені апама  аманаттап аттана 

беріпті. Содан бастап апамның баласы болып, 

қолында �стім. 6улетіміз Кетпеннен Талғар 

ауданы Бірлік ауылына к�шіп барған. Балалық 

шағым осы ауылда �тті. Ата-анамыз қалада 

тұрды. Ол кісілер бізге, біз оларға қонаққа 

барып тұратынбыз. 6ке-шешем ретінде мені 

арнайы тәрбиелемесе де, апам арқылы бағыт-

бағдар беріп, жағдайымды жасап отырды. 

Үлкен сапарларға шыққанда ағам мені �зімен 

бірге ала кететін. Отбасылық сапарлар мен 

жиындарда үнемі қасына ертіп жүрді. Рымғали 

Нұрғали, Жәнібек Кәрмен ағаларымыз жиі 

келіп тұратын. Сонда мені «атасының ба-

ласы» деп таныстырып, жауапкершілікті 

сезіндіретін. 

Арасындағы әзілдері, қазақы қалжыңдары 

қандай, міндетті түрде ән айтылады,  домбыра 

тартылады, тарихтан сыр шертеді. Ондай 

кезде сол қонақтардың салиқалы әңгімелерін 

тыңдап отырғанды жақын к�ретінмін. 

Қазақ-түрік лицейінде оқып жүргенде 

тілге бейім болдым. Ағылшын тілін жетік 

меңгердім. Бірнеше тілге қызықтым. 

Математиканы сүйіп оқыдым. Барлық 

сабағым жақсы болды, бірақ жаратылы-

стану ғылымдарына ықыласым ауып, осы 

бағытқа бұрылдым. Кейін бір шешімге келіп, 

«халықаралық экономиканы таңдаймын» 

дегенде, ағам қарсылық білдірмеді. 

Шетелге кетіп те оқыдық, әртүрлі 

қызмет те ауыстырдық, соның бәрінде тек 

ж�н сілтеп, кеңес беріп отырды. Бұл да 

оның ұстаздық қасиетінен болса керек деп 

 ойлаймын. Мен де, қарындасым да ағамның 

жолын қумадық. Ұстаздық, ғалымдық жолға 

түспедік. Дегенмен, қан мен тәрбие алысқа 

жібермейді екен. 6дебиетке жақындығым, 

�леңге бейімдігім бар. Мұны да ағамның 

бойындағы қасиет, ағамның ортасынан 

сіңген дүние деп ойлаймын.


