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Бүгінгі санда:

Қыз-келіншектер 
жырлайды

Ғабеңе арналған 
туынды

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: 
ҮМІТ ПЕН КҮДІК

10-бет

11-бет

Дүниенің үйлесімі – 
кешірім! 3-бет

9-бет

ТІЛ ҮЙРЕНУГЕ 
ЗОР МҮМКІНДІК

ИГІ ІС«НАРКЕСКЕН» КЛУБЫАШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

-

-

асты.  Осы уақыт аралығында қазақтың 
ұлттық жазуының дербестік алатын 
кезеңі келді деп ойлаймын. Ал жазудағы 
сауаттылық пен қазақша с�йлеу, жазу, 
мәнерлі ойды жеткізу, адамдармен 
тіл табысу – мұның бәрі ұлттық сана-
ны жаңарту мәселесімен тығыз бай-
ланысты. Ұлттық сананы  жаңарту 
дегеніміз – елдік пен ұлтты сақтау, 
ұлттың әліпбиін қазақи негізге әкелу. 
"рине, одан саясат іздеудің қажеті 
жоқ. Бұл– орыстанудан қашу немесе 
түркілерге жақындау емес, латын негізді 
графикаға негіз делген қазақтың ұлттық 
жазуын қалыптастырып, болашақ 
ұрпаққа аманат етіп қалдыру. Біз 
жазудың әртүрлі кезеңдерін басымыз-
дан �ткіздік. Олардың әрқайсысының 
жағымды және жағымсыз жақтары да 
болды. Ең басты кемшілігі – с�йлеу 
мәнерін сақтауда болды. Біз біресе 
�зіміздің қазақ тілінің үндестік заңымен 

жаздық, біресе кириллицаның заң-
дарына к�шіп, соларды қолдадық. 
Терминдерді қабылдау кезінде оның 
түпнұсқасын сақтауға тырыстық. Одан 
кейін қаншама кірме с�здер пайда 
болды. Сол кірме с�здердің де жазы-
лу мәнері әртүрлі. Демек, қазақтың 
�зінің дербестігімен бірге жазуының 
тәуелсіздігі, жазуының дербес болуы 
да, қазақтың т�л ережесіне сүйеніп 
жасалуы тиіс. Осы тұрғыдан келген-
де ұлттық сананы жаңғыртқанымыз 
абзал. Біздің алдымызда тұрған үлкен 
міндет – ұлттың жазу сауаттылығы 
мен с�йлеу мәнерін сақтай білуі. Бұл 
түркі елдерімен, басқа да елдермен 
арамызды жақындататыны рас. Бірақ 
техника құралдары немесе басқа 
бағдарламаларға тілдің бейімделуі 
қажет емес. Керісінше, тілдік заңды-
лық тарға компьютерлік техникалар 
немесе ақпараттық бағдарламалар 
бейімделуі керек. Сонда біз �зіміздің 
нағыз ұлттық дербес жазуымызды 
сақтаймыз. Компьютер қазақ тілінің 
заңдылықтарына бағынбайды, бірақ 
оның мүмкіндігі мол. Мысалы әліпбиді  
қабылдадық және ол бірнеше рет 
�згерді. Демек, біздің әліпбиіміздің 
түпнұсқасы дұрыс болмай, компью-
тер де дұрыс болмайды. Ал компью-
тер 2-3 жыл сайын �згеріп отыруы 
мүмкін. Қазақ әліпбиі дұрыс жасалса, 
ол �згеріске ұшырамайды. 

(Жалғасы 6-7-беттерде)

«Отандастар қоры» мен ҚР Тұңғыш 
Президенті – Елбасы қоры жанын дағы 
Мемлекеттік тілді дамыту қоры ынты-
мақтастық туралы меморандумға қол 
қойды. Тараптар шетелдік қандастардың 
ана тілін еркін меңгеруіне жағдай жасауға, 
сондай-ақ тіл саясатының тиімді іске 
асуына атсалысуға ниетті. Бұл туралы 
«Отандастар қоры» баспас&з қызметі 
хабарлады.

«Отандастар қорының» бірінші вице-
президенті Талғат Адуовтың айтуынша, жақын 
арада шетелдегі қандастарға арналған қазақ тілін 
қашықтықтан үйренудің тегін курстары баста-
лады. Сабақтар Skype арқылы онлайн режимде 
�тетін болады. 

«Осы мақсатта біз әр елдегі мүдделі қазақ 
этномәдени және қоғамдық бірлестіктермен 
тығыз байланыс орнатпақпыз. Солардың 
к�мегімен интерактивті тақталармен жабдық-
та латын арнайы қазақ тілі кабинеттерін ұйым-
дастырамыз. Бұл бастамамыз жексенбілік 
мектептер желісі сияқты болады. Яғни тілді 
үйренушілер �з бетінше оқып қана қоймай, �зі 
сияқты басқа да тәлімгерлермен бірге жиналып, 
араласа алады, сабақты бірігіп �те алады» деді 
Т.Адуов. 

Мемлекеттік тілді дамыту қорының басшысы 
Азат Шәуеевтің с�зіне сүйенсек, шетелдік отан-
дастар үшін қазақ тілін игерудің инновациялық 
әдістерге негізделген тиімді жүйесі әзірленуде. 

Келісім аясында тіл саясаты ж�ніндегі 
іс-шараларды бірлесіп ұйымдастыру, элек-
трондық ақпараттық кеңістікте мемлекеттік 
тілді дамытуға ықпал ететін отандық сайт-
тар жұмысына жәрдемдесу және шетелдегі 
отандастарға арналған қазақ тілі бойынша оқу 
құралын әзірлеу к�зделген.

Балнұр МЕРЕКЕНОВА

ЛАТЫНҒА К2ШУ – 
ЖАЗУҒА ІРГЕЛІ РЕФОРМА 

ЖАСАУДЫҢ ЖОЛЫ

Н ұ р п е р з е н т  Д О М Б А Й :  –  Л а -
тын негізді қазақ әліпбиіне к�шу 
мә  селесіне халқымыз ерекше мән 
беріп отыр. "ліпби нұсқасының үш 
рет ұсынылуының �зі бұл жұмыс тың 
үлкен жауапкершілікті талап ететінін 
аң ғартады. Осы орайда оқырман да-
ры мыздан түсетін сауал к�п. Ең жиі 
қойылатын сұрақ: латын негізді әліп-
биге не себепті к�шкелі отырмыз? 
Мұ ның қоғамға қандай пайдасы бар? 
"уелі, осы сауалдарға жауап алсақ.

Фаузия ОРАЗБАЕВА, ҚР ҰҒА кор-
респондент-мүшесі, филология ғы лы-
мының докторы, профессор: – Латын 
негізді әліпбиге к�шуіміздің к�птеген 
сыртқы және ішкі факторлары бар. 
Тәуелсіздік алғанымызға 27 жылдан 

Гүлнар САЛЫҚБАЙ: 

8 наурыз – Аналар мен қыздарымыздың мей-
рамы қарсаңында сегіз қыз баланы �мірге әкелген 
«Алтын алқа» иегері Айгүл "мірееваның құтты 
шаңырағында болған едік.

Бізді мұнда облысқа танымал кәсіпкер Бименде 
Садуақасов ертіп барды. Ол да бір үйде тәрбиеленіп 
жатқан шиеттей қыздарға мүмкіндігінше қолдау 
к�рсетіп тұрады екен. Анасын да, қыздарды да 
үйінен таптық. Қыздардың әкесі Мұрат Шәріпов 
қана отбасы қамымен сыртта жүрген к�рінеді. «Ал-
тын алқа» иегері Айгүл Жақсыбекқызы әңгіменің 
тиегін ағытты. Оның анасы Оразкүл Иманбаева 
да он баланы �мірге әкеліпті. К�пбалалы отба-
сында �скендіктен, Айгүл әпкеміз сәби біткенді 
жақсы к�ріп тұрады екен. Қайын атасы Алма-
ханбет Шәріпов соғыс ардагері болса, енесі Сара 
Қонарбаева 6 баланы �мірге әкелген «Күміс 
алқа» иегері. Алмаханбет атамыз Берлинге дейін 
шайқасып қайтқан кісі. 

– Мен жаңадан келін болып түсерде ол кісі 
�мірден озыпты. Ұзақ жыл қайын апамның 
қолында тұрып, сол кісіні бағып-қақтым. Алғысын 
алдым. Cмірден озған сәтінде барлық рәсімді 
жасап, арулап шығарып салдық. Одан жаман болған 
жоқпын. Бірнеше перзентті �мірге әкелдім. 2017 
жылдың аяғында Тараз қаласына к�шіп келдік, 
әуелі 40 мың теңге т�леп, пәтер жалдап тұрдық. 
Былтыр күзде имандылық жолындағы жақсы 
ағалардың қолдауымен, кәсіпкерлер Бименде 
және Эльмира Ыбыраеваның к�мегімен Тараз 
қаласы, Қапал к�шесінен бір б�лмелі пәтерге қол 
жеткіздік. Бір б�лмелі болғанымен, к�лемі үлкен. 
"зірше жетеді. Бұған да шүкір, – дейді батыр ана 
А."міреева. 

Қыздарының бәрі дарынды. Барлығы оқу, 

білім, �нерге талпынып тұр. Үлкені Жанар 
(сабақта болып суретке түсе алмады) кезінде 
Тараз мемлекеттік педагогикалық университетін 
легопед-дефоктолог мамандығы бойынша 
грант жеңіп алған, биыл бітіреді. Анар аталған 
университетте биология мамандығы бойынша 
ақылы негізде білім алып жүр... Шынар Абай 
атындағы Жамбыл гуманитарлық колледжінің 
баcтауыш білім беру мамандығының студенті. 

МЕЙІРІМ ШУАҒЫ

Бұл 1954 жылы Шыңжаңда түсірілген 
тұңғыш қазақ фильмі еді

"семай, Ұлдана, "йгерім Тараздағы №23 орта 
мектептің озат оқушылары. Жадыра – 5, кіш-
кентай К�ркем – 2 жаста. Жанар мен Анар дом-
быраға құштар болса, "йгерім сурет салады. 
"семай мен Ұлдана да �нерден қара жаяу емес. Ең 
бастысы барлығының к�ңілдері аппақ, жүректері 
таза. «Алтын алқа» иегері Айгүл ана 8 қызының 
болашағынан үлкен үміт күтеді.

Босағадан шыға бере Т�леген Айбергеновтің 

әйгілі «Апаларым» атты �лең жолдары жадымда 
жаңғырып қоя берді:

«Жігерің жетті жылдар қайрап маған,
Сонда да, амалым жоқ, ойлап қалам.
Т�рде үлкен шарайна тұр, айдынында,
Бір кезде алты бұрым ойнақтаған...» 

Есет ДОСАЛЫ
ТАРАЗ

Суретті түсірген Алтынбек Қартабай
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Аталмыш форумды �ткізудегі 
негізгі мақсат - ұжымдағы қазақ, орыс 
және камералық оркестрдің шеберлігін 
шыңдау. Олардың біліктілігін к�теруге 
тікелей ықпал ету болатын.

 Мәселен, құрметті мейман Абзал 
Мұхитдинов Елордамыз Астанадағы 
опера және балет театрының музы-
калық жетекшісі.  Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері. Cзі біздің жерле-
сіміз. Cңірдің Наурызым ауданында 
дүниеге келген. Осы сапар барысында 
камералық оркестрде шеберлік сыны-
бын �ткізді. 

Дирижер Жалғасбек Бегендіковтың 
есімі де тыңдарман қауымға жақсы 
таныс. Ол кезінде қазақ �нерінің 
абызы атанған Халық Қаһарманы 
Нұрғиса Тілендиев пен КСРО халық 
ә р т і с і  Ш а м ғ о н  Қ а ж ы ғ а л и е в т а н 
үйренгені мол. Олардың сенімін 
ақтаған шәкірттерінің бірегейі .
Елімізге танымал үлкен оркестрлерде 
қызмет атқарып, �нерімізді әлемге 
танытқан тұлға. Қазақстанның еңбек 
сіңірген артисі ретінде де ғұмыры 
к�пке �неге. Ол филармониядағы 
орыс оркестрімен қысқа мерзімде 
шеберлік сыныбын �ткізсе де �нер 

«Cздеріңізге белгілі Маңғыстаудағы 
биылғы амалдың басты ерекшелігі 
халықаралық дәрежеде �туі. Ал тағы 
бір ерекшелігі мерекелік шара облыс 
орталығынан бастау алады. Наурыздың 
он үшінде қазақы қалыптағы к�ш 
Ақтау қаласынан Маңғыстаудың ең 
биік шоқысы Отпанға бет алатын бо-
лады, құрамында ел ақсақалдары мен 
ел ағаларынан бастап жігерлі жастар 
болатын бұл к�ште қазақтың салт-
дәстүрі салтанат құрады» деді Пәния 
Оңалбайқызы. 

Басқарма басшысының айтуынша, 
«К�ш к�лікті болсын» деп к�шке құрмет 
к�рсететін салтты Ақшұқыр ауылында 
түпқарағандықтар жасайды. Осылай 
басталған бірлік пен елдіктің мерекесіне 
Түркия,  Cзбекстан, Қырғызстан, Ресей 
оның ішінде Ноғай елінен делегаттар 
қатысады деп күтілуде. Наурыздың 
он үшінде басталған мәдени шаралар 
бірлік отын жағуға жалғасатын бола-
ды. Биылғы тағы бір ерекшелік жастар 
жылына орай бірлік отын жағу эстафе-
тасы жастарға берілетін болады. Ал он 
т�рті күні жылдағы дәстүр бойынша 

АМАЛ МЕРЕКЕСІ 
халықаралық деңгейде тойланбақ

КҮЙ ШАЛҚЫДЫ 
Торғай төрінде

Қаламгер мұрасы 
түрік тіліне аударылды

ұжымының мүшелерімен барша 
классикалық туындыларды ұнататын 
жерлестеріміздің алғысына б�ленді. 

Тағы бір жерлесіміз, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері Дәурен Ғылымов дирижер 
ретінде елімізге кеңінен танымал. Ол 
бұл жолы қазақ оркестрімен тікелей 
жұмыс істеді. 

Сол себептен де әңгімемізге арқау 
болған оркестрлер форумының Қоста-
найда �туі заңдылық та еді. Сонымен 
�нер сүйер қауым рухани байлыққа 
кенеліп, жан дүниелері бір түлеп қалды. 

Қостанайда филармонияның 75 
жылдық мерейтойы осындай мереке-
лермен жалғасты деуге толық негіз бар. 
Соңғы күні оркестрлердің қорытынды 
концерті жұртшылыққа ерекше әсер 
қалдырды.  

Алматыдан және Астанадан кел-
ген танымал режиссерлердің ті-
келей қатысуымен оркестрлердің 
қорытынды концерті сәтті аяқталды. 
С�йтіп, облыс жұртшылығына мәде-
ниет қайраткерлерінің ізденісін және 
тәлімгерлігін к�рсетуге мүмкіндік 
туды. Олар сол биікте екендігін әбден 
дәлелдеді.  Жоғарыда аталған үш 

салтанатты жиын �теді, 40-тай киіз үй 
тігіліп, келушілер концерт тамашалауға 
мүмкіндік алады. Сондай-ақ Шетпе 
ауылындағы атжарыс алаңында бәйге 
�тпек. 

Маңғыстау мемлекеттік тарихи-
мәдени қорығының директоры, та-
рихшы-�лкетанушы Құлбаев Нұрлан 
Абызұлы халықаралық конферен-
цияның Амал мерекесі кезінде �ткізудің 
�зі ұлттық құндылықтарымызды наси-
хаттау екенін атап �тті.

Сонымен қатар Елбасының «Бо-
ла шаққа бағдар: Рухани жаң ғыру» 
және  «Ұлы даланың жеті  қыры» 
бағдарламалық мақалалары аясында 
«Маңғыстау облысының материалдық 
және материалдық емес  тарихи-
мәдени мұралары» Халықаралық 

дирижердің тікелей басшылығымен 
бірқатар күйлер орындалып, әсем әндер 
шырқалды. "ншілердің қатарында 
аймақтың �нер шеберлері - Гүлбану 
Абдуллина, Гүлмира Үмбетова, Дарья 
Исащенко, Серік "білов  болды. 

К�пшілік ұлтымыздың мақта-
ныштары Құрманғазының «Серпер», 
«Сарыарқа», Нұрғиса Тілендиевтің 
«Ақ шағала», «Махамбет» және басқа 
да тұлғалардың туындыларын ерекше 
ден қойып тыңдады. Жиналғандар 
Қазақстанның халық артисі "сет 
Бейсеуов пен Қазақстанның еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері Қалибек 
Деріпсалдиннің шығармаларынан 
попуррилерді �нерсүйер қауым аса бір 
қуанышпен қарсы алды. 

Үш күнге созылған �нер мерекесінің 
соңында облыстық мәдениет бас-
қармасының басшысы Ерлан Қалмақов 
с�з алып, халықаралық дирижерлер 

ғылыми кешенді экспедициясының 
қорытындысы бойынша  11-13 нау рызда 
Ақтау қаласында �тетін «Маңғыстаудың 
тарихи-мәдени мұраларын зерт-
теудегі жаңа к�зқарастар мен перс-
пективалар» халықаралық ғылыми-
п р а к т и к а л ы қ  к о н ф е р е н ц и я с ы н а 
орай ұйымдастырылып �ткізіледі. 
К о н ф е р е н ц и я  А қ т а у  қ а л а с ы , 
«Достық үйі» ғимаратында �теді деп 
жоспарлануда.  Конференцияның 
бағдарламасына сәйкес, Түпқараған 
ауданына қарасты Шақпақ-ата жерасты 
мешіті және қорымы ескерткішіне 
ж ү р м е л і  с е м и н а р  ұ й ы м д а с т ы р у , 
облыстық тарихи-�лкетану музейін және 
Маңғыстау мемлекеттік тарихи-мәдени 
қорығының экспозицияларын аралау, 
Ақтау қаласы бойынша экскурсия 

І с - ш а р а ғ а  Қ а з а қ с т а н н ы ң  
Түркиядағы Елшісі А.Сапарбекұлы, 
Түркия Республикасы Президентінің 
Бас кеңесшісі Я.Топчу, Түріксой 
Бас хатшысы Д.Қайсейінов, Еура-
зия Жазушылар одағының т�рағасы 
Я.Cмероғлу, Түркияның мемлекеттік 
және қоғам қайраткерлері,  БАҚ 
�кілдері, Түркияда білім алып жатқан 
қазақ жастары, қазақ диаспорасы 
�кілдері және түрік оқырман қауымы 
қатысты.

А.Сапарбекұлы атаулы күннің 
Қазақ стан қоғамындағы маңызды-
лығы туралы с�з қозғап, Елбасы 
Н.Назарбаевтың «Біздің ұстаны мымыз 
– татулық пен тыныштық, ұранымыз 
– береке мен бірлік» деген с�здерін 
мысалға келтіре отырып, не үшін алғыс 
айту керек екенін түсіндірді. Қазақ елі 
атынан басына қиын күн түскенде 
қазақ бауырластарына құшағын ашқан 
түрік үкіметі мен халқына алғыс 
білдірді.  Елші Алғыс айту күнінің 
мақсаты �скелең ұрпақтың бойына 
достық, т�зімділік және патриотизм 
құндылықтарын сіңіру екендігін айт-
ты. С�з соңында А. Сапарбекұлы 
әйгілі әдебиет сыншысы С."шімбаев 
пен оның жары Ш.Бейсенованың 
түрікшеге аударылған кітаптарына 
қысқаша шолу жасап �тті. 

Cз кезегінде Түркия Республикасы 
Президентінің Бас кеңесшісі Я.Топчу 
а т а - б а б а л а р ы н ы ң  м е с х е т и я л ы қ 
түріктер екенін айтып, түріктер және 
басқа халықтар атынан қиын-қыстау 
кезеңде пана болып, барымен б�ліскен 
қазақ халқына, соның ішінде Пре-
зидент Н.Назарбаевтың ата-анасына 
үлкен алғысын білдірді. Н.Назарбаев 
пен Р.Т.Ердоғанды Түркі әлемінің, 
жалпы Еуразиялық кеңістіктің екі 
алыбы деп ерекше атап �ткен Я. Топчу 
екі елдің қарым-қатынастарының одан 
әрі дами бере тініне сенімді  екендігін  
мәлімдеді. 

Я . Т о п ч у ғ а  Қ а з а қ с т а н  м е н 
Түркияның достық қарым-қаты-
настарының дамуына қосқан үлесі 
үшін «Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы» құрметіне 
арналған мерекелік т�сбелгі табы-
сталып, іс-шара кітап тұсаукесерімен 
жалғасты.

Тұсаукесерде с�з алған Еуразия 

жазушылары одағының т�рағасы 
Я.Cмероғлу жыл сайын 1 наурыз 
күні түрлі себептермен қазақ елінде 
қоныс тепкен халықтардың тари-
хи отанынан Қазақстанға делега-
ция жіберіп, алғыс айту шараларына 
қатысуын ұйымдастыруды ұсынды. 
С�з соңында тұсаукесері жасалып 
жатқан кітаптарға тоқтала келе, 
«Сүзгенің соңғы күндері» повесіне 
«әйел қаһармандығын суреттейтін 
шығарма» деп баға берді. Ал «Бозоқ 
аруы» повесінің түркі әйелдерінің 
батырлығы мен қайсарлығын д�п 
сипаттауымен оқырманның есінде 
қалатынын айтты.

Кітаптардың авторы Ш.Бейсенова 
шығармаларында �мірдің қиындық-
тарынан, тіпті �лімнен де тайын-
б а й т ы н  б а т ы л  ж ә н е  қ а һ а р м а н 
әйелдерді  сомдайтынын жеткізді. 
Тарихтағы Сүйімбике,  Сүзге, Бозоқ 
аруы сияқты тұлғалар мен Сібірге  
айдалған  М. Қаратаевтың артынан  
еріп, тіреу болған жары Мархума 
сияқты әйелдердің ішкі жан дүниесін 
бейнелеуге тырысқанын айтты. 

Автордың артынан с�з алған 
аудармашы Ж.Кынажы жиналған 
қауымды шығармалардың сюжетімен 
таныстырып, «Бозоқ аруы» повесін 
Президент Н.Назарбаевтың барлық 
түркі халықтарына ортақ тұлғаларды 
насихаттау бойынша ұсынысының 
орындалуы деп бағалады. С�зінің 
соңында Ж.Кынажы Елшіліктің бұған 
дейін де к�птеген казақ авторлары 
кітаптарының түрікше жарық к�руіне 
қолдау к�рсеткенін еске салып, Елші 
А.Сапарбекұлы жүргізіп отырған 
м ә д е н и  д и п л о м а т и я н ы  ж о ғ а р ы  
бағалады.

«Балдырған» журналының бас 
редакторы Д.Мағлұмов �з кезегінде 
Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері 
к�птеген қазақ авторлары кітап-
тарының Түркияда жарық к�ргенін 
а т а п  � т і п ,  ж и н а л ғ а н  қ а у ы м д ы 
С . " ш і м б а е в т ы ң  � м і р б а я н ы м е н 
қысқаша таныстырды. 

Жиын қазақ халық және эстрада 
әндері шырқалған мерекелік кон-
цертпен және ресми қабылдаумен 
жалғасты.

Майя МҰРАТБЕК

форумының тиісті деңгейде �туіне 
�здерінің қомақты үлестерін қосқан 
қонақтарға және барша қатысушыларға 
шынайы алғысын білдірді. Оларға 
алдағы уақытта да шығармашылық 
табыс тіледі.

Облыс әкімі атынан филармонияға 
автобустың кілтін сыйлады. Сондай-
ақ қазақтың ежелгі  келе жатқан 
қ о н а қ ж а й л ы қ  с а л т ы м е н  д и р и -
жерлерге сый-сияпат жасады. С�зі-
міздің соңында жас дирижер Аслан 
Cтебаевтың да еңбегін атап �ткен 
ж�н. Ол да концерт барысында �зінің  
болашағы жарқын �нер �рені екендігін 
айқын к�рсетті. Филармония басшы-
сы Назымбек Молдахметов те аталған 
�нер  мейрамының уақыт талабына сай 
ұйымдастырылуына айтарлықтай к�ңіл 
б�лгендігін айтып �ткеніміз парыз. 

О.ОТЫНБАЙҰЛЫ  

Поезда келе жатырмыз. Қарсымызда жайғасқан 
жетпістің о жақ, бұ жағындағы әйел арагідік 
әңгімемізге қосылып отырды. С�зіне қарағанда 
оңтүстіктегі Түлкібас ауданынан. К�п әйелдің бірі 
емес, қызмет істеген зиялы жанға ұқсайды.

– Тіл жайлы айтып жатырсыздар ғой.  Мына бір 
қызық жайтты айтайын сіздерге, – деді ол. – Бірде 
аудан орталығындағы қайнымның үйіне барғанмын. 
Т�ргі б�лмеден шығып, дәлізге беттегенімде жақында 
ғана осы үйге түскен келіннің с�зін естіп қалдым. 
Ұялы телефонмен с�йлесіп жатыр, сірә. «Они по 
свойский говорят... Я не понимаю...» деген дауысы 
естілді.

Алдында естуші едім: «Келініміз еліміздің 
солтүстік облыстарының бірінен. Қазақ қызы 
болғанымен, қазақшасы нашар. Түсінісіп кетерміз...» 
дегенді. Жаңа түскен келіннің әлгі «по свойский» деп 
тұрғаны үйдегілердің қазақша с�йлейтіндігі.

Бір жағынан күлкі келтіретін жағдай. Бір жағынан 

�ткізу, Амал мерекесіне арналған «Ұлы 
Дала к�ші» театрландырылған шарасына 
қатысуы жоспарланған.  Конференцияға 
алыс-жақын шетелдер мен еліміздің 
ғалымдары қатысатын болады.

Айта кететіні «Маңғыстау облысы-
ның материалдық және материал-
дық емес тарихи-мәдени мұралары» 
Х а л ы қ а р а л ы қ  ғ ы л ы м и  к е ш е н д і 
экспедиция барысында Маңғыстау 
облысында орналасқан Қазақстанның 
жалпыұлттық маңызы бар сакралды 
о р ы н д а р ы ,  н о ғ а й л ы  к е з е ң і н і ң 
ескерткіштері, аймақтың шыңырау-
құдық тары, археологиялық ескерт-
кіштері зерттелді. Атап айтқанда, 5 
жерасты мешіті, 20 құдық-шыңыраулар 
анықталды, Маңғыстау �ңірінің тарихи 
тұлғалары жайында, салт-дәстүр 
ерекшеліктері, аңшылық, құдықшы-
лық кәсібі,  қол�нері,  зергерлік, 
палуандық �нері, т.б. �лке тарихына 
қа тысты тың мәліметтер жинақталды, 
анықталған тарихи нысандар туралы 
архивтік зерттеу, лабороториялық 
с а р а п т а у л а р  ж ү р г і з і л д і .  Р е с е й , 
Cзбекстан,  Түркия,  Карачаево -
Черкесск Республикаларына ғылыми 
іссапарлар ұйымдастырылды. Зерттеу 
жұмыстарының нәтижесінде суреттер 
мен сұхбаттар, түсініктемелер 235 беттік 
фотошежіреге жинақталды. 

Сондай-ақ кешенді ғылыми экс-
педиция аясында Маңғыстау ауданы 
Жыңғылды және Құмыра жерінде апат-
тан құтқару археологиялық жұ мыстары 
жүргізілді. Зерттеу барысында б.э. 3-5 
ғғ. белгіленетін катакомбалық жерлеу-
лер аршылып зерттелген. 

Жамал СBРСЕНОВА

«Асуды бағындырған – 
арулар»

Д�ңгелек үстелге қоғам қайрат-
керлері, Кеңес үкіметі кезінде партия 
қызметін атқарған ғалым-зоотехник, 
92  жастағы тыл арда гері Н.Н.Лычагина, 
«Восход» тігін фабрикасының бас 
д и р е к т о р ы  Г . А . Б а й г а р и н а ,  Қ Р 
Парламент Сенатының депутаты 
С.Ж.Барахова, Сарыағаш аудан-
дық партия комитетінің хатшысы 
Н.Б.Ташимбетова, А.Т.Хакимова 
және бірқатар қоғам қайраткерлері 
мен партия қызметкерлері, архив бас-
шылары, М."уезов атындағы ОҚМУ–
нің тарих факультетінің студенттері 
қатысты. 

Д � ң г е л е к  ү с т е л д е  б а с қ а р м а 
бас шысы Б.А.Есқараев пен Мем-
лекеттік, банк мекемелері және 
қоғамдық қызмет к�рсету сала лық 

кәсіп одағының Түркістан облыс тық 
филиалының т�райымы К.А.Есебаева 
аяулы аналарды мерекемен құттықтап, 
алдыңғы буын апаларымыз сияқты, 
Қазақстан мемлекетінің дамуына 
үлес қосып жүрген бірқатар кәсіподақ 
мүшелерін Құрмет грамоталарымен 
марапаттады. 

Берекелі шаңырақ иелері, аяулы 
аналарға арнайы сый-сияпаттар та-
бысталды.

Студенттер аналарға арнап күй-
лерін шертіп, әндерін шырқады.

Айгүл ҚОНАҚБАЕВА, 
Түркістан облысының 

қоғамдық-саяси тарихының 
мемлекеттік архиві кәсіподақ 

комитетінің т&райымы 

жүрегіңді ауыртатын к�рініс. Қазақтың қызының �з 
ұлтының тілін білмеуі масқара ғой. Кешегі уақытта 
кеңес �кіметін кінәлап келдік. Ал қазір ше? Қазақтың 
�з билігі �зіне тиген жоқ па?! Қазаққа «Қазақша 
с�йлеме» деп тұрған ешкім жоқ. Cте ұят нәрсе. Cзіміз 
осындаймыз. Cзгелерге «қазақ тілін үйреніңдер» деп 
қалай айтамыз? Қай бетімізбен айтамыз?

Осыны айтқан к�ршіміз «"лгіге керісінше 
�зім білетін бір жайды ортаға салайын» деп келесі 
әңгімесінің тиегін ағытты.

– Мен тұратын ауылда Анна деген неміс әйелі 
болды. Ауыл – қазақ ауылы. Кілең қазақтар тұрамыз. 

Аннаның күйеуі қайтыс болды да балаларының 
ауыртпалығы �зіне түсті .  Cзге ұлттың �кілі 
болғанымен қазақшаға судай еді. Қанша дегенмен 
қалың қазақтың ортасында �мір сүріп жатыр ғой. 
Таңертең малын �ріске шығарғанда: «Cй, қараң 
қалғыр. Аяғыңа тас байлап алдың ба? Жүр, кәне» деп 
кәдімгі қазақтың жалпақ тілімен алдындағы сиырына 
зекіп бара жатқанын талай к�ргенбіз.

Бір айта кетерлігі, Аннаның балалары қазақтың 
арасында �скенімен немісше таза с�йлейтін. Оны 
неміс тілі сабағында �зіміз талай к�з жеткіздік. 
Оның сырын ауылдағылардың бәрі біледі. Ол былай. 
Жұмыстан үйіне оралған Анна балаларымен тек қана 
немісше с�йлеседі екен. Балаларынан да осыны талап 
еткен. Қазақша да, орысша да бір ауыз с�з араластыр-
майтын к�рінеді. Балалар да осыған үйренген. Сыртта 
қазақша сайрағанымен, үйдегі қарым-қатынас тілі 
– немісше.

Осының бәрін ойластырып жүрген балалардың 
анасы – Анна. Яғни балалар қай жерде жүрмесін 
�зінің ұлты неміс екенін сезінуі,  ол үшін ең алды-
мен ұлт тілін білулері қажет. Қарапайым әйелдің 
даналығына, патриоттығына қайран қаласың.

Анна біздің ауылда қайтыс болды. Балалары есей-
геннен кейін Германияға к�шіп кетті.  Бірақ олар 
кешегі балалық шағы �ткен ауылды ұмытқан жоқ. 
Менімен бірге оқыған Альфред анда-санда келіп, 
ауылда аунап-қунап қайтатын.

...Екі жағдай. Бірі �кіндіреді, енді бірі жаныңа 
шуақ т�геді. "сіресе, Анна қандай ақылды! 

Нұрперзент ДОМБАЙ 
«Ана тілі»
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– Таяуда «Қазақстан» Ұлттық ар-
насынан сіздің сценарийіңіз бойынша 
түсірілген «Күй-ғұмыр» атты теле-
хикая к&рсетілді және ол к&рермендер 
тарапынан түрлі әлеуметтік желілерде 
&те жоғары бағаланып жатты. Жалпы 
бұл идея қалай туды? Bлде арнайы 
тапсырыспен жазылды ма? Bңгімемізді 
осыдан бастасақ...

– Жеңіс Тұматаев деген дарын-
ды режиссер, продюсер азамат  бар.  
Кейбір бауырларымыз сияқты бір 
жерден тапсырыс алса, жарты ақшасын 
қ а л т а с ы н а  с ү ң г і т і п ,  қ а л ғ а н ы н а  
күлдібадам бірдеңе түсіре салмайды. 
Адал, талантты жігіт. Сол азамат дом-
бырашы туралы телехикая түсіргісі 
келетінін айтып, к�мек сұрады. Менің 

– Сіз кешірімшілсіз бе? Адамдардың 
кейбір мінездерін кешіре білесіз бе?

– Мен �зім тұспалдап айтқанды 
түсінбеймін. Сондықтан  кейде  ойым-
ды дүңк еткізіп  айта салатын кездерім 
болады. Егер с�зім ана адамға ауыр-
лау тигенін байқап қалсам, міндетті 
түрде кешірім сұраймын.  Байқамасам, 
амал жоқ. Жасы үлкен бе, кіші ме оған 
қарамаймын. Үйде баламнан да кешірім 
сұрап жүремін. Қателеспейтін адам жоқ. 
Тек дер кезінде қатеңді біліп, кешірім 
сұра. Дүниенің үйле сімін бұз ғың келме-
се, кешірім сұрап, кеші рімді болу керек. 
Менің ұстанымым осы.

– «Айдың аппақ сәулесіне оранып, 
Мен бақытты бола салам бір күні!» дейсіз 
тағы бір &леңіңізде. Бақытпен кездестіңіз 
бе? 

–  Б а қ ы т п е н  к ү н і н е  н е ш е  р е т 
кездесеміз. Бірақ байқамаймыз. Со-
сын бақытсызбыз деп жылаймыз. 
Cмірдегі бір болмашы сәтсіздіктерге 
налимыз. Бірақ біраз уақыт �ткен соң 
сол сәтсіздіктердің қандай бақыт екенін 
түсінесің. Менің түсінігімдегі бақыт 
– қарапайым ғана қуаныштардың 
жиынтығы. 

– Фариза, Ақұштап, Күләш ақын дар-
дан кейін сіздер келдіңіздер. Сіздерден 
кейінгі толқында да қалам ұстаған 
нәзік жандылар аз емес. Сіңлілеріңіздің 
шығармашылығын бақылап жүресіз бе? 
Беталыстары қалай деп ойлайсыз?

– Е ш қ а н д а й  е л д е  а қ ы н д а р ы н 
осылай кемсітпейтін шығар...  Бізде 
«еркек ақын» деген тіркес жоқ. Ал  
«әйел ақындарды» әдебиеттің т�ріне 
шығарғысы келмей, осылай б�лектеп, 
сұрыптап, ас үйге қарай ыңғайлауға 
құмар. «Фариза, Ақұштап, Күләш, 
Марфуға апайларының жолын қуған», 
«қазақтың дарынды ақын қыздарының 
бірі»...  Мен әдебиетті бұлай жынысқа 
б�лмеймін. Жастардың жазғанын ша-
мам келгенше оқып жүремін. Олардың 
ішінде қыздар да, ұлдар да бар.

– «К&ктем-сіңліңізден» не күтесіз?
– Бұл �леңді жазған кезде  к�ктем 

«сіңлім» еді. Қазір «қызым» болған 
шығар. К�ктем жаңару, жаңғыру мезгілі 
ғой. Жақсылық күтеміз. Аналарды, 
сіңлілерімді, қыздарымды к�ктем 
мерекесімен құттықтаймын!

– Танымалдық дегенді қалай түсінесіз? 
Жалпы атақ-даңққа қалай қарайсыз?

– Қазақта «Атың шықпаса, жер 
�рте» деген бар ғой. Бүгінгі күні таны-
мал болу қиын емес. Аса таяқ ұстап 
алып, анда-санда аттандап қойсаң да  
атың дүркіреп шыға келеді. "леуметтік 
желілер арқылы даңқы шығып жата-
тындар да бар. Жылтыңдап, әр жер-
ден к�ріне берсең де біраз жерге ба-
рып қаласың. Жарайды, той арқылы 
күн к�ретін әншілер танымалдыққа 
ұмтылсын. Тапсырыс к�бейеді. Ал  
жазушыға оның керегі бар ма? Олар 
шығармасымен танылуы керек емес 
пе? Жазушының сахнасы ақ қағаз ғой.   
Адамның  еңбегімен аты шықса жақсы, 
ал атын шығару үшін ғана жанталасу 
деген мен үшін түсініксіз...

жақсы к�ретінмін. Есіктің алдындағы 
бұзылған, к�не тракторға кіріп алып, 
айқайлап ән сала беретінмін. Жазды-
гүні маңайдағы �зім құралыптас ұл-
қыздарды жинап алып, ауылдың 
адамдарына спектакль, концерт 
ұйымдастыратынмын. Режиссері – 
�зім. Кейін әнші боламыз деп тал-
пынып та к�ргем, анам «к�птің бірі 
боп қайтесің, сенен жарқырап тұрған 
әншілік дарын к�ріп тұрған жоқпын» 
деген соң, қойдық. 

Үйдің кенжесі болған соң �те ерке 
болып �стім. Ерте хат таныдым. Бес 
жасымда әскерде жүрген Жекен де-
ген ағама ауылдағы бүкіл жаңалықты 
жеткізіп, хат жазады екенмін. Тіпті �зім 
қатарлы қыздар бой түзей бастағанда  
шашымды тақырлап алғызып тастаған 
кездерім болған. Бір досымның ша-
шын «бір себептермен» қысқартып 
алып тастаған ғой, сол «дос екенің рас 
болса, сен де алғыз» деді. Сосын атама 
(әкемді ата дейтінмін) келіп, «мен де 
досым сияқты тақырбас болуым керек» 
дедім. Ол ары-бері үгіттеп к�ріп еді, 
к�нбедім. Сосын ал ендеше керек бол-
са деп, ұстарамен жалтыратып тұрып 
алып тастады. Шаруаға қырсыздау 
болдым, бірақ сабақты жақсы оқыдым. 
Қыс болса, аяғыма шаңғы байлап 
алып, дала безіп кететінмін. Жаз бойы 
«алтын балық» ұстаймын деп �зеннен 
шықпайтынмын. Біздің жақта ол кез-
де қыста 40-45 градусқа дейін аяз 
болатын, сабақ тоқтап қалатын. Сон-
да да үйден қашып шығып, далада  
ойнап жүрем. Жұрт «алпыс градус 
аяз болса да Сейітжанның қызына 
бәрібір» деп күледі екен. Кейін студент 
кезімде аудан орталығында кездесіп 
қалған �зіміздің ауылда тұратын бір 
апаға сәлем берсем, танымайды. Кім 
екенімді айтып едім, «Е-е, сен де адам 
болдың ба?» деп әбден күлді. Қандай 
болғаным осыдан да белгілі ғой...

– Ауыл туралы «Ауыл, ауыл тәтті 
елесім, Мәңгі оралмас ақ кемесің, Алыс-
тасам сағынасың, Жақындасам жат 
к&ресің» деп келетін &леңіңіз бар ғой. 
Ауылға жиі барып тұрасыз ба?

– Менің жүрегімдегі ауыл басқа, 
қазіргі ауыл басқа. Маған қымбат 
адамдардың к�бі бүгінде жоқ. Бала 
кездегі достар да �згерген, олардың 
�з �мірлері бар. Мен бала кезімдегі 
ауылымды сағынам. Тіпті к�шенің 
басынан аяғына дейін – кімнің үйі 
қай жерде, олардың түрлері, мінездері, 
балаларының аттары – бәрі есімде. 
Шешем марқұм қолымда болды ғой, 
екеуміз әңгімелескенде соның бәрін 
айтып берсем, қалай ұмытпағансың 
деп таң қалатын. Анау бір жылдары 
жер сілкінгенде к�п үйлер құлап, ауыл  
�зеннің арғы бетіне к�шкен. Қазір 
мүлде басқа. Жиі барудың да сәті түсе 
бермейді. Реті келсе барып қайтуға ты-
рысам. Cйткені әкем де, анам да сонда 
жатыр ғой...

– Сіз мәңгілік махаббат, аңсар ар-
манды жырлайсыз. Үздіксіз ізденісте 
жүретініңіз  де байқалады. Сіздің 

к�рдім. Жазушылар одағында жұмыс 
істеп жүргенде газеттегі �леңдерімді 
оқып, Сейдахмет аға (Бердіқұлов) 
«Жалын» баспасынан «Бір жұтым ауа, 
қызыл күн» деген алғашқы кітабымды 
�зі  сұратып,  кезексіз  шығарып 
берді. Ал «Жан» деп аталатын екінші 
кітабымды сол қиын кезеңде осы 
баспадан Бексұлтан аға  (Нұржекеев)  
шығарды.

– Сынға қалай қарайсыз? 
– Егер сын орынды болса, жаман 

қарамаймын. Жас кезімде, онда Жазу -
шылар одағында жұмыс істеймін, 
фойеден �тіп бара жатсам, бір топ 
жазушылар жиналып қалыпты. Ішінде 
�зім құрметтейтін ағалар бар. Барып  
сәлем бердім. Сосын бір жасы үлкен 
ақын ағамыздың: «Гүлнәр, бұрынғы 
топтамаларыңа қарап, сені к�ктен ғана 
к�ріп жүр ем, кешегі газетке шыққан 
�леңдеріңде жерге түсіп қалыпсың» 
дегені. Мен не дерімді білмей, сасып 
қалдым. Үлкен кісі. Мен баласындай 
адаммын ғой. Айтып тұрған с�зін қара. 
Бірақ �зім сыйлайтын ағаларымның 
тұрғанын к�ріп, арқаланып кеттім 
ғой деймін, мен де қалжыңдап: «Аға, 
сіздерге де анда-санда сәлем беріп 
тұру керек қой» дедім. Бәрі күлді. 
Бірақ артынан бекер айттым-ау, одан 
да үндемей, кете беруім керек еді деп, 
қатты �кіндім. 

Сын айтылса, бұртаңдап, �кпелеген 
жерім жоқ. Жалпы жазғанымның бәрі 
алтын деп ойлаған дұрыс емес. Оны 
біраз уақыттан кейін қайта оқысаң, 
�зің де түсінесің.

– Достарыңыз к&п пе? Сіз үшін ең 
қастерлі сезім не?

– Досшыл еместігімді жаңа айттым 
ғой. Бірақ бұл жападан жалғызбын  де-
ген с�з емес. Менің де к�ңілі жақын, 
рухтас аға-бауырларым, сіңлілерім аз 
емес. Олар жаны таза адамдар деп ой-
лаймын. Адам болған соң кемшіліктері 
де бар шығар. Ол кімде жоқ, �зімізде де 
толып жатыр.  

– Қаламгер ретінде бақыттымын деп 
ойлайсыз ба?

–  « Б а қ ы т т ы м ы н »  д е п  а с қ а қ 
с�йлемей-ақ қояйын. Бірақ жолым 
болғаны анық. Алғашқы �леңдерім 
шыққаннан бастап, әдеби ортаның 
назарына іліктім. Бүгінде арамызда 
жоқ к�п ағалардың к�зін к�ріп қалдым. 
Хамит, Ғафу, Сырбай, Бердібек, 
Сайын ағаларды к�рдім. Сырбай аға 
маған  �леңдерін әкеп тергізіп алатын. 
Біразға келіп қалған кісі ғой, бірақ 
�леңдері жас адамның жазғанына 
ұқсайтын. Соған таңғалушы едім.  

Бірақ бір �кініштісі, жұмыс істеп 
жүріп, �леңге бұрыла алмай қалған 
кездерім к�п болды. Cзім аянышты 
болғанды, біреуден бірдеңе сұрағанды 
жек к�рем,  бала-шағам к�штен 
қалмасын деп  к�п жұмыс істеуге тура 
келеді. Оған қоса тапсырыстар ала-
мын. Бұл енді қазір бәрінің басындағы 
жағдай ғой.

– Оқырмандарыңызға қандай тілек 
айтасыз?

– Адам баласының қай-қайсысы да 
Алла тағаланың ерекше туындысы ғой. 
Сол ерекше адамдарға ерекше бақыт, 
қуаныш, шаттық тілеймін!

– «Ана тілінің» дәстүрлі сауалы: 
бүгінгі қоғамдағы қазақ тілінің мәртебесі 
туралы не айтар едіңіз?

– Шығыс Қазақстан облысы Зай-
сан ауданы Жамбыл ауылындағы мен 
оқыған сегізжылдық мектепте марқұм 
Алпысбай деген ұстазым болды. Қазақ 
тілі мен әдебиетінен сабақ беретін. 
Ол кісі  не «бір», не «бес» деген баға 
қоятын. Сабақ айтқанда, шығарма 
жазғанда сәл ғана кемшілік кетсе, 
кешірмейтін. «Бір» аласың. «Cз тілі 
мен әдебиетін білмеген адам – адам 
емес» дейтін. Сондықтан басқасын 
қайдам,  әйтеу ір  қазақ  т іл і  мен 
әдебиетіне   дайындығымыз керемет 
болатын. Ол кісі оқытқан адамдар 
ұйықтап жатқанда оятып, қазақ тілінің 
ережелерін, жалғау, жұрнақтарын 
сұраса, жатқа айтып береді. Қазір осын-
дай  патриот мұғалімдер жетіспейді. 
Біз қазақ тілінің мәртебесі туралы 
айтқанда алдымен тілдің сапасына 
к�п к�ңіл б�луіміз керек. Қалай жа-
зып, қалай с�йлеп жүрміз? Қалай 
аударып жүрміз? К�ше толы қате 
аударылған немесе �зге тілден тікелей 
аударылған орашолақ жарнамалар. Те-
ледидар, радио, интернет, әлеуметтік 
желідегі сауатсыздық жайлап газет-
терге де ене бастады. Тіпті жас ақын-
жазушылардың шығармаларында да  
қате толып жүреді. Болашаққа осылай 
барсақ, «дұрыс с�зімізді ешкім түсінбей 
қалмай ма?» деген сауал к�п мазалайды.

Мемлекеттік тілдің мәртебесі 
�зімізге, әрбір қазаққа тікелей бай-
ланысты. Мысалы, менің балам орыс 
тілінде, шетел тілдерін де �те жақсы 
білсе де басқа ұлт �кілдерімен тек 
қазақша с�йлеседі. Ең қызығы ешкім 
оған қарсы болмайды. Бәрі жақсы 
с�йлейді деп айта алмаймын, бірақ 
бәрі түсініп, жауап беріп жатады. 
К�п жағдайда біз �зіміз орысшалап, 
алдыға түсіп, жортып кетеміз де, со-
сын «біздің тілімізге шекеден қарады» 
деп ренжиміз. Ана тілімізге басқалар 
құрметпен қарасын десек, алдымен 
�зіміз ардақтайық.

– Ақжарылып берген сұхбатыңызға 
рақмет!

Сұхбаттасқан 
Сержан СBРСЕНБАЙ

Біреуге қатты  кектенген жерім жоқ, 
бірақ ұнатпайтын адамдармен кездеспеу-
ге тырысам. Тіпті �зім  құрметтейтін 
адамдармен де тұрақты түрде қарым-
қатынас ұстап, аралас-құралас болу үшін 
себепсіз хабарласа бергім  келмейді. 
Қонаққа, тойға және әр түрлі адамдар 
к�п жиналатын жерлерге �те сирек ба-
рам. Cйткені, барлығы ұқсас.  Қысқасы, 
�зіме ұнайтын нәрсемен ғана айналы-
самын. Ал үйіме ең жақын адамдарым 
ғана келеді. Осы кісінің түбі бір пайдасы 
тиіп қалар деп, ретін тауып, біреулермен 
жақындасқанды да білмеймін. Іштар 
емеспін. Соған  шүкіршілік етемін. 
Жұрттың жақсылығын к�ре алмау деген 
қиын  ғой, �мірің азаппен �теді. Жа-
ман жақтарым да толып жатыр. Бірақ 
ол туралы айтқым келмейді. Шәкәрім 
атамыздың: 

«Біреудің мінін тергенше,
Жамандығын к�ргенше
Cз ойыңды мазалап, 
Cз бойыңды тазалап,
Cзіңмен күрес �лгенше!» деген 

ақылын тыңдасақ,    қателеспейтін 
шығармыз деп ойлаймын...

– Сіз &тпелі кезеңге тап келген 
ұрпақтың &кілісіз ғой. Алғаш кітап 
шығару да қиынға түскен шығар?

– Иә, сондай қиын кезеңге тап 
келгеніміз рас. Ақшаның құны жоқ, 
жалақы жоқ. Бірақ жаспыз ғой, әлде 
мен санасыз болдым ба, содан бір 
қайғы жасамаппыз. Бір нәрсе есімнен 
кетпейді. Ақсайда екі б�лмелі үйім бар. 
Бірнеше ай бойы жалақы алмадық. 
Бір тиыным жоқ. Қарақан басым 
үшін жақындарымнан ақша сұрауға 
ұялып,  жата бердім. Үйде жарты 
б�лке нан, кішкене бал, шай ғана 
бар. Жатып ап кітап оқимын, үйде 
аздаған бал бар екен, арасында соны 
қосып шай ішіп, бір түйір нан жеп 
қоямын. Қаншаға дейін шыдайты-
нымды к�рейін деп бекіндім. Бір апта 
�тті. Ашыққан деген қызық болады 
екен, сыртқа шықсам, мұрныма тек 
тамақтың исі ғана келеді. Қай үйде 
не істеліп жатыр, соны ғана сезесің. 
С�йтіп жүргенде Ғалым ағамның  
(Доскен) үйіндегі жеңгей  қонаққа 
шақырды, балалардың бірінің туған 
күніне. Барайын десем, тіпті автобусқа 

Дүниенің 
үйлесімі – 
КЕШІРІМ! 

Гүлнар САЛЫҚБАЙ, 
ақын, ҚР Мемлекеттік сыйлығының лауреаты:

дәстүрлі музыкадан аздап болса да 
хабарым бар екенін білген  шығар. 
Кезінде «Ел» продюсерлік орталығы 
«Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша 
мемлекеттік тапсырыспен  шығарған 
«Қазақтың 1000 әні», «Қазақтың 1000 
күйі»  антологияларының жұмыс 
тобында жетекші болған едім. Бір 
к�ркем, бірнеше деректі фильмнің 
сценарийін жазғаным бар. Бірақ 
телехикая дегенмен мүлде айналы-
сып к�рген жоқпын. Жеңіс қолқа 
салып қоймаған соң Ғалым ағамен 
(Ғалым Доскен) с�йлестім. Ол: «Не-
менеге жүрексінесің? Арқадағы шерт-
пе күйшілердің тағдырын білесің. 
Дәулетбек ақсақалды да білесің. 
Сценарийдің негізгі лейтмотиві ретінде 
сол тұлғаны алып жазып шығуға бола-
ды ғой...» деді. Ағамыздың осы идеясы-
мен Жеңіс екеуміз кірісіп кеттік. Бірақ 
қазіргі заманмен байланыстырып  
жасамақ болып шештік. Берілген уақыт 
та тығыз болды. Асығыс жазылған 
соң, әрі алғашқы қадам болғасын 
кемшіліктер де бар шығар. К�рерменге 
ұнап жатса, қуаныштымын.

– Сұхбат беруден бойыңызды аулақ 
салып жүресіз. Неге? 

– Менің бір  жақсы к�ретін, сый-
лас сіңілім бар. Кездесе қалсақ, жарты 
сағатта кемінде 30-40 сұрақ қояды. 
Сондықтан оған «Қызыл сұрақ» деген 
ат қойдым. Менде бір �ңірге тағатын 
түйреуіш-сұрақ белгісі бар. Cзі соған 
қызығып жүр. Cте қызық сұрақ қойып, 
мені састырсаң, осыны саған сыйлай-
мын деп ем, тіпті сұрақтың астында 
қалдым. Кейде осы сұхбат беруден 
қашқаным үшін құдай сені маған 
жаза ретінде жіберген шығар деп 
қалжыңдаймын.

Маған жалпы сұраққа жауап берген 
және �зім туралы айтқан  ұнамайды...

– Не оқып,  не жазып жүрсіз?
– Соңғы кезде кітап оқымай 

кетіппін. Жұмыс, үй деп жүре бересің, 
оның үстіне алды-артыңа қаратпастан 
қаңбақтай ұшырып бара жатқан зама-
нымыз кітап дейтін киелі нәрсенің бар 
екенін де ұмыттырып бара жатқандай. 
Былтырғы жылдың соңына қарай 
�зімді қолға алайын деп, қайта оқи бас -
тадым. Оқиын деген адам уақыт табады 
екен. Қазір ХХ ғасырдағы әлем дік про-
заны қайта оқып жатырмын. Керемет! 
Мүлде басқа әлемге еніп кеттім.

Анда-санда �лең жазам. Бірақ әлі 
жариялауға ерте сияқты. Суытып, 
қарап жүрмін. Болашақта пьеса, ки-
носценарий жазсам деген жоспарла-
рым бар.

– «2мір деген үңгірлерге үңілу, Содан 
кейін түңілу» дейсіз. Түңілген сәттеріңіз 
к&п болды ма? Кейбір ақындар жақсы 
&лең күйзелістен туады деп жатады. 
Рас па?

– К�п болды деп айта алмай-
мын. Бірақ болды. Мен негізі �те 
оптимист адаммын. Бүкіл дүние сенің 
ойлағаныңдай болуға міндетті емес 
қой. Рас,  кейде қатты сеніп қаласың. 
Рас, жақсылық күтесің. Кейде �мір 

бойы сенген адамың мүлде басқа боп 
шығады. Сол кезде түңілмеске шара 
жоқ...

Бірақ күйзелістен жақсы �лең туа-
ды деп ойламаймын. Жақсы �лең туу 
үшін сәл болса да сәуле, жылылық 
керек.

– Бір &леңіңізде «Доссыз &мірмен 
таныстым...» деп жырлапсыз. Мұны 
досқа балап жүрген адамдардың ке-
неттен теріс айналғаны деп қабылдаған 
дұрыс па?

– Бұл – достың теріс айналғаны 
туралы �лең емес. Жалғыздық әлеміне 
оралу туралы �лең. Жалғыздықпен 
табысу  туралы десе  де  болады. 
Жалғыздық әлемінде ешқашан дос 
болмайды, меніңше...

– Сіз шырайлы Шығыстың қызы 
екеніңізді білеміз. Қандай ортада туып-
&стіңіз? Бала Гүлнар, бойжеткен Гүлнар 
қандай болды?

–  " к е м н і ң  қ о л ы н а н  к і т а п 
түспейтін. Партия  қызметінде болды, 
ел басқарған адам. Қиын кез ғой. Соғыс 
кезінде колхоз басқарып жүргенде 
әйелдерге «қырмандағы орылған 
егіннің қалдығын білдірмей алып 
кетіңдер» дейді екен. Соны біреулер 
жеткізіп,  «халық жауы» ретінде 
сотталғаны да бар. Ілияс Омаровпен 
бірге оқып, жас кезінде дос болған 
екен. Тағдырына араша сұрап сол кісіге 
арнайы хат жазыпты, ол кісі құтқарып 
та алған к�рінеді. Шешем балалар 
үйінде �сіп, орысша тәрбиеленген. Ол 
дүниежүзі классиктерін жас кезінде 
орыс тілінде оқып шығыпты. «Человек 
который смеется», «Война и мир» де-
ген фильмдерді к�ргенде «Кітабында 
бұлай емес, бәрін �згертіп жіберіпті, 
мынаны к�ргенше кітабын оқы» деп 
ренжіп отыратын. Cзі керемет әнші 
еді. Татар, орыс, украин әндерін 
керемет орындайтын. Мен де әнді 

ұғымыңыздағы &лең деген не? 2леңді 
қалай,  қандай сәтте жазасыз?

– Мен үшін �лең – �мір сүрудің  
құралы. Cйткені мен қуансам, қатты 
қуанатын адаммын, ол да оңай емес. 
Қиналсам, қатты қиналам. Табаныңды 
сәл де болса жерден  к�тере алсаң, 
жазасың. Cлең деген негізінен эмоция-
дан туады ғой. Сондай бір кездер бо-
лады. Cлеңді проза сияқты жоспарлы, 
жүйелі түрде жазу мүмкін емес.

– Ақын Гүлнар Салықбай қандай 
адам?

–  Б і л м е й м і н .   Ж ұ р т   к ү й к і 
тірліктен  шаршадық десе, 
маған  бірқалыпты   �мір 
ұнайды. Меншікті 
әлеміме аяқ асты-
нан ешкім баса-
к�ктеп кіріп кет-
песе... Күнделікті 
ыр ғағым бұзыл-
маса.  Cзіммен 
� з і м  ж ү р с е м . 
Үй  реншікті соқ-
пағымнан адасып 
қалмасам.

сасыпты. Сап-сау адам, неге оянбай-
ды деп. Сонда  түс к�рдім. Түсімде 
бір терең шұңқырда жатыр екем,  
жоғарыға қарасам, ұзын, ақ сақалы 
бар аталар қоршап тұр. Алыстан бір 
сәуле к�рінеді. Аталар ұзын жеңдерін 
түсіреді, мен содан ұстап, шығуға ты-
рысамын, бірақ қолым талып кетеді 
де, айрылып қаламын. Олар күбір-
күбір с�йлейді, бірақ не дегендерін 
ұға алмаймын. Осылай қиналып, 
ұзақ жаттым. Бірақ мына қараңғыдан 
тезірек шығып, ана сәулеге қайтсем 
де жетуім керек деп, бар күшімді са-

лып,  аталардың жеңіне қайта 
ұмтыламын. Ақыры шықтым. 

Осы жағдай бір нәрсеге 
қиналған сайын есіме 

түседі. Мен үшін �мір де-
ген осындай бір күрес. 
Б і р а қ  а й н а л а д а ғ ы 
адамдармен емес, анау 
бір сәуле үшін күрес. 
Ол  күресте жеңімпаз 
жоқ, бірақ сол сәуленің 

қандай  қымбат, бағалы 
екенін түсінесің.

– Орыс ақыны Марина Цветаеваны 
тәржімаладыңыз. Орыс поэзиясында 
айрықша із қалдырған ақынды  қазақша 
с&йлету оңай болмаған шығар? Қазір 
кімдерді аударып жүрсіз?

– Орыс поэзиясын университет-
те жүргенде оқи бастадым. Сонда 
Цветаеваның �леңдері ерекше әсер 
етті. Тосын ойларымен. Сосын кейбір 
�леңдерін аудара бастадым. Кейіннен 
осыны естісе керек, «Аударма» бас-
пасынан  т�рт баспатабақ аударып 
берсеңіз деген ұсыныс түсті. Қатты 
қиналдым. Cзің үшін анда-санда ауда-
рып жүрген бір басқа да, арнайы тап-
сырыспен отырған мүлде басқа екен. 
Оның бәрі бірдей сәтті шықты деп айта 
алмаймын. Жұмыста жүріп, арасын-
да аудардым ғой. Бұйырса, кейін бір  
осыған қайта оралсам ба деп ойлаймын. 

Қазір аудармамен айналысатын 
уақытым жоқ. Жұмыс...

– 2міріңіздің қандай сәтін жиі еске 
аласыз? 

– Осыдан біраз жыл бұрын ауруха-
нада отадан кейін біразға дейін оян-
бай қалыппын. Дәрігерлер де қатты 

да ақшам жоқ. Жақсы к�ретін ағамның 
баласының туған күні. Бармауға 
болмайды. Басым айналыңқырап, 
үйден шықтым. Cмірімде бірінші 
рет билетсіз отырып ем, ұстап алып, 
бір кеңселеріне алып барды. Ол 
жерде біраз әуреге салды. Ақыры 
жеттім. Жеңгем бәліш пісіріп жатыр 
екен. Қонақтар әлі келе қоймапты. 
Ғалым аға да бір шаруалармен сыртқа 
шығып кетіпті. Жеңгемнің бәлішінен 
ауыз тигенім, сосын кішкене демала 
тұрайын деп  диванға жантая кеткенім 
есімде. Қатып ұйықтап қалыппын. Аш 
�зегіме түсіп кетсе керек. Кейін осыны 
айтып бергенде Ғалым ағам ақшаң 
бітіп қалғанын айтпадың деп, қатты 
ренжіді.

Ойлап қарасам, �зімнің белсенді-
лігім т�мен болғанмен, �мір бойы 
жақсы ағаларым �рге сүйреп келіпті. 
Шерхан ағаның тұсында «Қазақ 
әдебиеті» газеті жылына бірнеше рет 
�леңдер топтамамды беріп отырды. 
Мұхтар ағаның (Мағауин)  тұсында 
«Жұлдыз» журналына жарияланды. 
Т�лен  ағаның қамқорлығын к�п 

Азаматтың суреті
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Бұл жайында Елбасының «Ұлы даланың 
жеті  қыры» атты мақаласында жақсы 
айтылған. «Бұл – тарихқа деген дұрыс 
ұстаным. Сол арқылы түп тамырымызды 
білуге, ұлттық тарихымызға терең үңіліп, 
оның күрмеулі түйінін шешуге мүмкіндік 
туады. ... Ең бастысы, біз нақты ғылыми де-
ректерге сүйене отырып, жаһандық тарихтағы 
�з р�лімізді байыппен әрі дұрыс пайымдауға 
тиіспіз» деп атап к�рсетеді Мемлекет басшы-
сы. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық универси-
тетінде Шетелдік азаматтарға арналған және 
жоғары оқу орнына дейінгі дайындық фа-
куль тетінің ұйымдастыруымен «Ұлы даланың 
жеті қыры: тіл және таным» атты д�ңгелек 
үстел �тті.

Жиынға тіл жанашыры, әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің Фи-
лология және әлем тілдері факультеті қазақ тіл 
білімі кафедрасының меңгерушісі, филология 
ғылымының докторы Алтынай  Тымболова  
құрметті қонақ ретінде шақырылды. 

Аталған оқу орнының оқытушысы, фило-
логия ғылымының кандидаты, Қазақ с  -
т а н   Ж у р н а л и с т е р  о д а ғ ы н ы ң  м ү ш е с і 
Рыскен  "бішеваның ұйытқы болуы мен 
ұйымдастырылған жиын еліміздің "нұраны-
нан бастау алды. К�к�рім жастардың ара-
сынан қараторы қыз бен жігіт бірден к�зге 
түсіп, жүрекке жылу ұялатты. Олардың 
қазақ тіліне деген құрметі, қазақ еліне деген 
махаббаты менмұндалап тұрды. Сұрастыра 

Мынау тіршілікте барға тасымаған, жоққа 
жасымаған, кездескен ауыртпалықтарды 
қайсарлығымен жеңе білген азаматпен 
с�йлескенде оның сонау балалық шағынан 
бастап осы күнге дейінгі жүріп �ткен жолда-
ры кейінгі к�кқұрақтай желкілдеп �сіп келе 
жатқан ұл мен қыздарымызға ғибрат екендігін 
аңғардым. Аузын ашса к�мейі к�рінетін 
ақсақалдың �зіміздің �ңірге қарасты Науры-
зым ауданындағы Дәмді ауылында �скендігін 
білдім. Бұрын  бұл елді мекен Жалаңаш деп 
аталатын. 

Cзі 1939 жылы 2 мамырда ұлтымыздың 
қарапайым ғана адалдық пен  бейнетқорлықты 
пір тұтқан әрі ынтымағы жарасқан киелі 
шаңырағында дүниеге келіпті. Оқырман да 
байқап отырған шығар, оның балалық шағы 
қиын кезеңге тап келді. Cйткені қазақтың 
кішкентай ғана бүлдіршіні екі жасқа толған 
кезінде Ұлы Отан соғысы басталып кетті. 
Бұл уақыттың халыққа түсірген зардабы, 
әкелген қайғы-қасіреті де  аз болған жоқ. 
Себебі ауылдың бетке тұтар әрі іске жарам-
ды азаматтарының бәрі де бірінен кейін бірі 
майданға аттанып жатты. 

Сондықтан бұлар еңбекке ерте араласты. 
Уақытпен санасу дегенді білмеді. Оқу мен 
жұмысты тығыз байланыстырды. "йтеуір 
қолынан келетін жұмыспен айналысты. Жаз 
айларында қозы, лақ, бұзау бақса, қақаған 
қыс айларында шама-шарқылары келген-
ше мал қораларын тазалап, үлкендерге 
қолғабыс етті. Шынында да, тіршіліктің 
кермек дәмін татқан мұндай қара сирақ 
балалар саналы болып қалыптасатындығы 
белгілі. Олар әке-шешенің, аға мен әпкенің, 
іні мен қарындастың қадірін біліп �сті. Сол 
атың �шкір сұм соғыс кездері майданнан 
үш бұрышты қара қағаз келгенде үлкендер 
жағы ұлдары мен күйеулерін жоғалтқан 
үйдегілердің қас-қабағынан қарап, оларды 
барынша жұбатуға тырысатын. Соны к�ріп, 
к�кірегіне тоқыған бұлар әлі күнге дейін жер 
бетінде соғыс болмаса екен деп отырады. 

Еркін аға к�п біледі. Сондықтан айтары 
да жеткілікті. Кеудесіндегі сыр сандығының 
кілтін тапқан адамға ақтарылады. Пікірлері 

Қарағанды облысы бүгінде мемлекеттік-
жекеменшік серіктестікті орнатуда үлгі болар 
аймақтардың қатарында. Cңірде мектепке дейінгі 
білім беру ұйымдарын мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік аясында ашу үшін 700 млн теңге ин-
вестиция тартылған. Ал мемлекеттік тапсырыс 
арқылы қаржыландыру 13,7 млн теңгеге �сіп, 
бүгінде 25,9 млн теңгені құрап отыр. 

Облыста 537 мектепке дейінгі ұйым жұмыс 
істейді, оның 230-ы – балабақша, 307-сі – шағын 
орталық. Мектепке дейінгі ұйымдардағы жалпы 
бала саны – 55956. Оның ішінде 1 жастан 6 жасқа 
дейінгі балалар 89,8% (2017 ж.-88,3%), 3 жастан 
6 жасқа дейінгі балалар 100% (2017 ж. – 98,5%) 
балабақшамен қамтылған. Осы ретте балаларды бұл 
к�рсеткіш мемлекеттік-жекеменшік серіктестікті 
дамыту есебінен ұлғайғанын атап �ту керек. Осы 
уақытқа дейін �ңірде мемлекеттік-жекеменшік 
серіктестік шеңберінде 1555 орындық 9 жоба іске 
асырылған. Солардың бірі – «Іңкәрім» мектепке 
дейінгі академиясы. 

Академия 2017 жылдың ақпан айында ашылған. 
Бүгінде онда 233 бала тәрбиеленіп жатыр. Олар 
жоғары білікті педагогтардың к�мегімен қазақ тілі, 
ағылшын тілі, менталды арифметика, хореогра-
фия сынды сабақтарға қатысады. Логопед те бар. 
Балабақшаның директоры Фархад Маденовтың 
айтуынша, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың 
үлгілік оқу бағдарламасы баланың қарапайым 
оқу дағдысы, жазу, есеп және адамдармен қарым-
қатынас жасау қабілеттерін қалыптастырып, жеке 
даму және қоғамдық бейімделу міндеттерін шешеді; 
жүйелі және білім беруді қамтамасыз етеді; сонымен 
қатар бастапқы білім алудың стандарттық жағдайын 
қарастырады. «Мектепке дейінгі топтардың оқу 
жүктемесіне бес білім беру саласының мазмұны 
кіреді. Олар: «Денсаулық», «Коммуникация», «Та-
ным», «Шығармашылық» және «"леумет» дейді 
Ф.Маденов. Мұның бәрі ай сайынғы т�лемақы – 
11000 теңгеге кіреді. Ата-ана баласын осы академияға 
орналастыру үшін жаңартылған жүйеге сәйкес білім 
басқармасы ашқан сайттан жолдама алу керек. 

Жалпы алғанда облыста балаларды мектепке 
дейінгі ұйымдарға қабылдау автоматтандырылған 
электрондық жүйе арқылы жүргізіледі. Бұл жүйенің 
артықшылығы: қашықтан �тініш беру, барлық 
мемлекеттік және жекеменшік балабақшалардың 
тізімін к�ру, кезекті бақылау, т.б.

Дегенмен, аймақта б�бекжай және арнайы 
топтардың жетіспеушілігі байқалады. Осы мәселені 
шешу үшін ағымдағы жылы 1-ден 3 жасқа дейінгі 
балаларға арналған балабақшалар (топтар) ашу үшін 
бизнес-құрылымдарды тарту к�рсеткішін 64-тен 
64,5%-ға ұлғайту жоспарланған. Сондай-ақ ерек-
ше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған 
жеке түзету балабақшаларын ашу үшін де бизнес-
құрылымдарды тарту деңгейін 30-дан 32%-ға дейін 
�сіру к�зделген. Мүмкіндігі шектеулі балаларға 
арналған мемлекеттік тапсырыс сомасын да екі есеге 
дейін ұлғайту қарастырылып отыр.

Майя МҰРАТБЕК

Ұлт жоспарының «5 институттық реформаны жүзеге 
асыру бойынша 100 нақты қадам» аясында елімізде 
белгілеген межедегі бірқатар жүзеге асырылған жобалар 
бар. Атап айтқанда, ХХІ ғасырда к&ш бастаған отыз елдің 
қатарына ену үшін бес институттық реформаны жүзеге 
асыру жолында  «Мемлекеттік қызмет туралы» жаңа Заң 
негізінде Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық бю-
росы құрылды. 

Осылайша тек мемлекеттік қызмет жүйесі ғана емес, 
сондай-ақ жемқорлыққа қарсы іс-қимыл танытатын, яғни 
жемқорлық к�ріністерінің барынша алдын алуға бағдар-
ланған жүйе де жаңғыртылып отыр. Бұл жерде жемқор лық-
пен күрестің �зі барынша күшейтілген сипатқа ие болуда. 

Сондай-ақ жаңа әдеп институты құрылды. Аталмыш 
институт азаматтар мен мемлекеттік қызметшілерге кеңес 
беріп, олардың құқықтарын қорғауды қамтамасыз етеді. 
Тұтастай алғанда, мемлекеттік қызметті жаңғыртудың 
негізгі қырлары осындай. Бюрократтық шығынсыз 
экономикаға қадам басудың тағы бір маңыздылығы бірте-
бірте құжаттардың электронды пішінге к�шіріле отырып, 
қағаз жүзіндегі пішінін оңтайландыру болып табылады. 
Мемлекеттік органдар тарапынан тексерулерге қатысты 
шағым беру ресімі біртұтастандырылады. Бұл к�леңкелі 
экономиканың деңгейін т�мендетуге мүмкіндік береді. 

Ұлт жоспарының экономикалық межелерінің бірі 
мемлекеттік сот орындаушыларын кезең-кезеңімен 
қысқарту арқылы жеке сот орындаушыларының институты 
одан әрі дамытылды. Атқарылып жатқан жұмыстың барлығы 
Қазақстанда құқықтық мемлекеттің орнықтырылуы – 
біртұтас жаңғырту үдерісі аясында шешіліп жатқан біздің 
конституциялық міндетіміз. Белгіленген шаралар мен 
қадамдарды жүзеге асыру азаматтардың, құқық қорғау 
жүйесіне сенімін арттырып, тұтастай алғанда, еліміздегі 
бизнес-ахуалды жақсартады деген сенімдеміз.

B.Т2ЛЕПОВА,
Қарғалы аудандық Bділет 

басқармасының жетекші маманы 
Ақт�бе облысы

келе білгеніміз,  конголық жастар екен. 
21 жастағы Маий Корин Киангала мен 19 
жастағы Любаса  Лионель Киангала Конго-
дан Қазақстанға қазақ тілін үйренуге арнайы 
келген. Аталған оқу орнының дайындық 
факультетінде филология мамандығы бой-
ынша қазан айынан, яғни т�рт айдан бері 
оқып-үйреніп, қазақ тілінің қыр-сырымен 
танысуда. 

Алғашқы с�зді Абай атындағы ҚазҰПУ-
дың Шетелдік азаматтарға арналған және 
ЖОО-ға дейінгі дайындық факультетінің де-
каны, педагогика ғылымының кандидаты, до-
цент Ғалия Таубаева алып, жиынның мақсат-
мүддесіне тоқталды. Мемлекетіміздің діңгегі 
– ана тілімізде екенін, оның қадір-қасиетін 
бағалап, салт-дәстүрімізді дәріптейтін са-
налы, білімді, ұлттың тарихын, мәдениетін, 
әдебиетін терең меңгерген жастарды даярлау 
ұстаздың алдындағы басты мақсат екенін 
тілге тиек етіп, бұл тұрғыда Елбасының Жол-
даулары бағыт-бағдар беретінін атап �тті. 
Ал құрметті қонақ филология ғылымының 
докторы, профессор Алтынай Тымболова 
мәселені тереңнен қозғады. 

Ұлы даламыздың тарихындағы  атқа міну 
мәдениеті, ұлы даладағы ежелгі металлур-
гия, аң стилі, Алтын адам, түркі әлемінің 
бесігі, Ұлы Жібек жолы және т.б. жеке-жеке 
тоқталып, әрқайсысын тарихпен байланы-
стырып, мысал келтіре отырып, шешен тілмен 
т�гілте әңгімелеп, жастардың санасына шы-
найы жеткізді. Мемлекет басшысының «Ұлы 

кімді болсын еріксіз баурап алады. Ол да ата-
ананың �негесін алып, �мірде талай биікті 
бағындыруды  к�кседі. Бұл орайда ата-ананың 
үлгісі де аз болған жоқ. "кесі Қожахмет ағаш 
пен темірден түйін түйген бесаспап азамат еді. 
Сол жастық шағы �ткен елді мекендегілердің 
бәрі де Қожекеңнің �з саласының нағыз 
шебері екендігін түгел мойындады. 

Жастайынан білімге ерекше ден қойған 
Еркін  аға  оқуға  Шымкенттег і  Химия-
технологиялық институтқа түсті. Осы жер-
ден «құрылыс инженері» мамандығын алып 
шығуға бел буды. Оқу орнында беделсіз болған 
жоқ. Бірақ белгілі бір себептерге байланысты 
жоғары оқу орнын тәмамдай алмады. Бірақ 
оның рухы түспеді. Жастайынан ән-күйді 
қастерлейтін киелі жерде ер жеткендіктен 
бе, сол үлкен қаладағы музыка училищесіне 
құжатын тапсырды. Жігіттің жолы болды. 
Кейін ел мақтанышына айналған тұлғалармен 
бірге оқыды. Ерекең бұл күндері Қазақстанның 
халық артисі, ұлты грек болса да қазақтың бір 
баласындай болып кеткен атақты әнші Лаки 
Кесоглу секілді жігіттермен достасып, сыйла-
сты. 

Тіпті осы Лакимен бірге Оңтүстіктің 
«Ақ алтыны» аталып кеткен мақта �сіретін 
аймақтарда жергілікті азаматтар мен сту-
денттерге концерт қойып, олардың рухын 
к�терді. Еркін аға �зіміз жиі айтатын сегіз 
қырлы, бір сырлы азамат болатын. Сондықтан 
да оның беделі жоғары-тын.  Бірге жүрген 
�нерпаз достары да сонау Қостанай облы-
сынан келген бозбаланы б�тенсімеді. Қимас  
бауырларға айналды. «Ақ алтын» дегеннен 
шығады. Бұл студенттік жылдары Мақтарал 
ауданында ақ ұлпалы мақтаны теріп, оның 
жергілікті ағайындарға �сіру және жинау 
оңай соқпайтындығына, олардың бейнеттен 
қашпайтын жанкештілігіне жас та болса к�зі 
әбден жетті. 

Жоғарыда аталған музыкалық училищені 
де үздіктердің қатарында тәмамдады. Онда 
«халық аспаптар оркестрінің жетекшісі» 
м а м а н д ы ғ ы н  ш е б е р  м е ң г е р і п ,  � з і н і ң 
келешегінен к�п үміт күттіретін қазақтың 
дарынды азаматы екендігін дәлелдеді. Себебі, 

даланың жеті қыры» бағдарламасындағы 
жайттарды жастарға тарихи деректермен 
дәйектей отырып жеткізген ғалымға фа-
культет басшылығы мен шәкірттер дән риза 
болып, жылы лебіздерін білдірді.  

Аталған шарадан алған зор танымдық 
мағлұматтар жастардың білімін молайтып, 
рухани күш сыйлады. Ұлттық код, ар, ұят 
категориялары с�з болған жиында жаны да, 
жүрегі де таза жастардың білімге құштарлығы 
қуантты. К�здері бал-бұл жайнап, білсем, 
к�рсем, үйренсем деген жасты к�рдік. 
К�кейдегі сауалдарын қойып, «Болмасаң да 
ұқсап бақ, бір ғалымды к�рсеңіз» демекші, 
ұлттық құндылықтарға сусындай отырып, 
к�кірек к�зі ашылғанын, �мірдің мәні – 
білімде екенін, �здеріне бағыт-бағдар берген 
ғалымға алғысын жеткізген жастар к�п бол-
ды.

Жиын барысында «Ана тілі» ұлт газетінің 
б�лім редакторы Б.Балаубаева,  аталмыш оқу 
орнының Шетелдік азаматтарға арналған 
және ЖОО-ға дейінгі дайындық факультеті 
деканының орынбасары Салтанат Жүнісова, 

Шымкенттегі әлгі орта арнаулы оқу орнында 
жүріп, �нер саласында әбден шыңдалған еді. 
Училищенің директоры Сәнен "жиева есімді 
қазақтың аяулы қызы-тын. Ол кісі Ерекеңдей 
дарынды бозбалаларды үнемі қолдап отырды. 
Облыс �міріндегі талай мәдени шараларға 
қатысып, табиғи қабілетін шыңдауға тікелей 
қамқорлық жасады. Тумысынан еңбексүйгіш 
әрі алғыр жігіт сол музыкалық училищемен 
шектеліп қалмады. Одан ары да оқығысы 
келді. Сондықтан болар, табиғаты әсем Ал-
маты шаһарындағы Құрманғазы атындағы 
ұлттық консерваторияға студент болып 
қабылданды. 

М ұ н д а  д а  а б ы р о й с ы з  б о л ғ а н  ж о қ . 
Ұлы тұлға, академик Ахмет Жұбановтың 
тағылымын алды. Осындай қайталанбас қазақ 
мәдениетінің майталмандарымен қатар жүріп, 
білім алудың �зі кез- келген бауырларымыздың 
маңдайына жазыла бермейтін бақыт емес пе. 
Онда да Ахмет ағамыздан дәріс алып ғана 
қоймай, жоғары оқу орнының жанындағы 
ұлттық қазақ оркестріне белсене қатысып, 
домбырашы ретінде �зін жан-жақты к�рсете 
білді. Бұрынғы астанамыздың �міріндегі ай-
тулы мерекелік кештерге қатысып, аталмыш 
оркестр күллі қазақтың асыға күтер ұжымына 
айналды. Мұнда қостанайлық дарынды 
жігіт Еркін Қожахметовтың қосқан үлесі 
айтарлықтай еді.

Алайда бұл оқу орнын да аяқтап, диплом 
алу бұған бұйырмады. Асыл анасының ке-
неттен сырқаттанып қалуы жүрегі мейірімді, 
�зінің перзенттік парызына адал бозбаланы 
бей-жай қалдырмады. 

Cзге амал болмағандықтан оның жанына 
оралды. С�йтіп Амангелді ауданына табан 
тіреді. Осында бірқатар қызметтерді атқарып, 
бойында табиғи дарыны бар ұлтымыздың жас 
�рендерін �нерге баулыды. 

Олардың бірқатарына осы дүниемізді жазу 
барысында қысқаша тоқталатын боламыз. 
Амангелдіде де к�п болған жоқ. Cйткені ол 
кезде мұндай білікті кадрлар �те аз бола-
тын. Бұрынғы Торғай облысының орталығы 
болған, қазіргі таңда �ңірдегі �сіп-�ркендеп 
келе жатқан қазағы қалың Арқалық қаласына 
жауапты қызметке шақырылды. Бірқатар 
лауазымды әрі басшылық жұмыстарда бол-
ды.Басында осы жердегі музыка мектебіне 
жұмысқа қабылданып,  онда «Музыка 
білімінің негіздері» деп аталатын пәннен дәріс 
берді. «Бұлақ к�рсең к�зін аш» демекші, онда 
жан-жақтан жиналған қабілетті жастардың 
шеберлігін шыңдауға барынша атсалысты. 
Ол жас кезінде отбасылық жағдайына бай-
ланысты уақытша кейінгі қалдырған асыл 
армандарын жүзеге асыруға да барын салды. 

факультеттің оқытушысы, магистр Шайзат 
Жанысбекова және т.б. с�з с�йлеп, бабадан 
балаға мирас болып келе жатқан ұлы мұраны 
қадірлеу, оны сақтау кейінгі ұрпаққа аманат 
екенін, бұл жолда әр қазақ баласы �зінен 
бастап, ұлтының жоқшысы болуы қажеттігін 
айтты.

Жиын соңы �р мінезді отаншыл жас-
тардың  ән-күйі мен жырына ұласты. 
Домбы радан күй т�гіліп, жүрек түкпірінен 
шыққан тіл ж�ніндегі �лең шумақтарын 
оқыды. Жігерлі жас Ернар Тұрсын Нұрғиса 
Тілендиевтің «"лқиссасын» т�гілтсе, тіл 
тағдырына бейжай қарамаған Айдынбек  
Cтеш «Оян, қазақ» атты арнау �леңін оқып, 
к�пшіліктің к�зайымына айналды. Олардан 
қыздар да қалыс қалмады. Тыңдарманға 
М.Мақатаевтың жыр шумақтарын нақы шына 
келтіре орындады. 

Иә, тіл тағдыры – ұлт тағдыры. Жастар-
дың бойкүйездікке салынбай, ерік-жігерінің 
асқақ, рухының биік болуын тілейік. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН 

Алматыдағы елінің атын шығарған атақты 
тұлғалар білім алған П.Чайковский атындағы 
музыкалық колледжді ойдағыдай тәмамдады. 
Онда бұған музыка теориясынан Оскар есімді 
ұлағатты ұстаз, композитор  тәлімгерлік етті. 

Қазақ халқының �мірінде к�рнекті 
мемлекет қайраткері, ғалым әрі тарих-
шы Cзбекәлі Жәнібековтың орны ерек-
ше. Ол кезінде мемлекеттік тіліміздің және 
руханиятымыздың �ркендеуіне �зінің �шпес 
ізін қалдырды. Оның аты-ж�ні тілге тиек 
етілсе, Торғай �ңіріндегі бауырларымыз 
да әрқашан да айрықша құрметпен еске 
алады. Ерекең үшін де оның есімі ардақты. 
Себебі Шымкенттегі музыкалық училищеде 
жүргенде осындағы дарынды жастарды кон-
цертке шығармас бұрын к�ркемдік кеңестен 
�ткізетін. Сол кезде оны алғаш рет к�рген-ді. 

Кейіпкерімнің пікіріне сүйенетін болсам, 
Cзбекәлі аға �те сымбатты, шешен, кез-келген 
кісіні �зіне бірден баурап алатын қайталанбас 
тұлға болған. Сонау бір жылдары ол бұрынғы 
Торғай облысы партия комитетінің хатшысы 
болып қызмет атқарған кездері  бір алқалы 
жиында Еркін ағаны к�ріп қалып, �зінің 
жадының мықтылығын к�рсеткен. Мұны 
�ңірдің �нері мен мәдениетін �ркендетуге ат 
салысуға  шақырды. Оның басқа да шапағатын 
аз к�рген жоқ, Қазіргі  уақытта Еркін 
ағамыз сол уақыттарда Арқалықта жауапты 
қызмет атқарған ұлтжанды азамат Cзбекәлі 
Жәнібеков тұрған пәтерде ғұмыр кешіп жа-
тыр. Еркін Қожахметов әрқашан �зінің әйгілі 
шәкірттерімен мақтанады. Cзінің жазған 
еңбектерін, аударған құнды кітаптарын ерек-
ше бағалайды. Cйткені оларды бұл күндері 
еліміздегі бірқатар жоғары оқу орындары 
мен колледждердің, мектептердің ұстаздары 
және шәкірттері пайдаланып жүр. Оған �зінің 
пікірлерін білдірген айтулы ғалымдар мен ма-
мандар да аз емес.

Кешегі оның алдынан дәріс алған жігіттер 
мен қыздардың арасында шет елдерде, 
к�ршілес Ресейде және Қазақстанда ұстаз 
мәртебесін асқақтатып келе жатқандар да 
жеткілікті. Ал �зіміздің елімізде Қалибек 
Деріпсалдин, Назымбек Молдахметов, 
Б о р а н б а й  " б е н о в  с е к і л д і  а з а м а т т а р 
тәлімгерлерінің еңбегін ақтап, �нердің биігіне 
к�терілді. Ағамыз отбасында да бақытты. Сүйіп 
қосылған қазақтың аяулы қызы Рая апамыз 
екеуінің бір шаңырақтың астында ғұмыр 
кешіп келе жатқандығына биылғы қаңтар 
айында 55 жыл толды. Олар сыйластықтың 
арқасында бес балаларын тәрбиелеп, бірнеше 
немере сүйді. Тұңғыштары Гүлмира әке 
жолын қуып, Арқалықта музыка саласының 
білікті маманы атанды. Нұрлан – суретші, 
Айгүл – айтулы маман, Майя – Астанадағы 
№1 музыка мектебінде фортепиано б�лімінің 
меңгерушісі. 

Ағамыз атақ-мансап, байлық  қуған 
емес. Тек ғана адал еңбегіне  ғана сүйенді. 
Қазірге дейін оның «Қазақ халқының ән 
�нері», «Шет елдердегі үрмелі аспаптардың 
шығу тарихы мен орындау шеберліктерінің 
дамуы», «Полипония» секілді еңбектері 
жарық к�ріп, руханият саласына қосылған 
қомақты еңбек болып табылады. Қазір оның 
т�рт кітабы баспаға дайын. Зейнеткерлікке 
шықса да шағармашылық жұмысын одан әрі 
жалғастырып жатыр. Бос уақытында табиғат 
аясында жүргенді жаны сүйеді. Жаны к�ркем 
де сұлу абыз ақсақал тың ізденіс үстінде.  

Оразалы ЖАҚСАНОВ,
Қазақстанның 

құрметті журналисі
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(Басы �ткен санда)

– Адам жігерін жану жауынгерді қаншалықты батыр етеді?  
– Атақты Холм жорығында, бір деревняда алдынан 

танк шыға келгенде тайсақтап кейін шегінген жауынгерге: 
«Анаңнан ұл боп туғаның рас болса, ана танкті құртқын!» 
деп бұйрық бергенім есімде. Содан кейін ол жігіт қайта ілгері 
ұмтылып, танкті құртты.

Мінеки, с�з шындығының күші деген осы. Мен оның 
анасын айтқанда алғашында қаймығып қалған жауынгер 
жігерленіп кетті. С�йтті де танкті құртты. Бұйрығыңды 
айтып, оның үстіне жаңағыдай жанды жанитын жігерлі 
с�здерді қоссаң, жауынгерге сол жетеді. 

Бұйрықты орындауға кетіп бара жатқан ол сенің қайратты 
с�зің есіне түскенде, күліп те алады. Ал күлкі кісіге қайрат 
береді. Жауға қарсы жылап жылжыған солдат жыраққа 
жете алмайды. Күліп ілгерілеген солдат қана игілікті іс 
тындырады. «Күліп» дегеннің солдаттың жынданған кісіше 
�з-�зінен қарқылдап күлуі емес, бұйрықты орындауға іштей 
жігерленіп, қайраттанып баруы деген с�з екені түсінікті ғой 
саған?

    – Түсінікті! Ендеше, бүгінгі Тәуелсіз Қазақстанның сар-
базына қандай ақыл-кеңес айтасыз?  

 – Офицер психолог, адам жанын сезгіш болуы қажет. 
Идеялық жағынан сауатты, жан-жақты білімді болу – әрине, 
оның �з борышы. Шен алу мен шекпен жаңарту жағын ең 
алдымен ойламай, �зінің әскери және саяси салада �суі 
үшін күш салуы керек. Ал шен мен лауазым офицердің жеке 
іскерлігіне берілген әділ баға есебінде �зінен-�зі келеді. 

Cзінің қолындағы техниканы, дастарқан үстіндегі 
қасықты жұмсағанындай, жақсы игеріп, жұмсай алатын са-
налы, намыскер, инициативты, белсенді жауынгер – міне, 
нағыз жауынгер тұлғасы осы. 

– Сіз &з бойыңыздағы тағы қандай мінезді, нендей жақсы 
сипатты мақтаныш етесіз? 

– Мінез деген басы қатты жүйрік қой, қарағым. "р 
адамның мінезі – астындағы тұлпары. Соның ағынымен 
адамдар �мірден зымырап �тіп жатады ғой, әйтеуір.      

Еркекті бұзатын екі құмарлық – арақ пен әйел болса, жас 
кезімде осы екеуінен де аулақ болғанымды мақтанышпен 
айта аламын.  

– Бір с&зіңізде ерлік есептің ырқына к&нбейтінін айтыпсыз? 
Мұның сыры неде? 

– «Сақтықта қорлық жоқ» деген қазақтың мәтелі бар. Бұл 
рас с�з. Бірақ ерлік сақтықтың жетегінде жүрмейді. Cйткені 
сақтық – есеп. Ерлік есеппен істелмейді. Ерлік ешқандай 
есепке к�нбейді. Ерлікті сантиметрлеп �лшеп, грамдап 
салмақтап, секундтап санай алмайсың. Ерлік адам жанының 
лап еткен жалыны, жарқ еткен найзағайы. 

Ерліктің негізі – сүйіспеншілік. Кісі сүйгенінің құлы да, 
құрбаны да болады. Отанын сүйген солдат ол үшін отқа да, 
суға да түседі. С�йтіп, саналы түрде ерлік жасайды. Бірақ 
солдат оны ерлік жасадым деп есептемейді. Азаматтық 
міндетімді атқардым, Отан алдындағы перзенттік борышым-
ды �тедім деп қана біледі. Ерлік жасаған сәтте солдаттың 
басындағы ой осы ғана болады. Cзінің ерлік жасағанын 
�лген солдат білмей кетеді, тірі қалған артынан ұғады. Онда 
да алғашында ол ондай ерлік жасаған мен емес, басқа біреу 
болар деп ойлайды. Мінеки, ерліктің ешқандай есепке 
к�нбейтіні де сондықтан!

– Кімге қарыздарсыз?
– Қазір к�шеде жұпыны киінген мүгедек жанды, 

балдаққа сүйенген ақсақал азаматты немесе білегіне қара 
протез жалғаған шолақ қол адамды к�рсем, соларға қаншама 
қарыздар екенімді ойлап, басымды изеп, иіліп �темін. 
Cйткені соғыстан менің он екі мүшем аман болғанымен, мен 
үшін басқалар жараланды. Мен аман келгеніммен, мен үшін 
�згелер опат болды. 

Ал мен де �згелер үшін қан т�ктім, солар үшін жаралан-
дым. Адамдар бір-біріне �зара қарыздарлығын әрқашан да 
ойлай жүрулері керек. "сіресе, Отан соғысы ардагерлерінің 
еңбегін ерекше бағалай білуі қажет.      

– Сіз соғыста не үшін жауды қонақ еттіңіз?
– Олар бізге к�п қорлық к�рсетті. Бірақ біз тұтқындарды 

қорламадық. «Таспен атқанды аспен ат» деген. Мен 
немістің жиырма жеті генералының алдына халқымыздың 
ақ дастарқанын жайып, қонақасы бердім. Енді елімізге 
тиіссеңдер дәм ұрсын! – дедім. 

– Найн, найн! – деп олар бастарын шайқап, к�здерін 
жыпылықтатты. Арий қанды зиялы генералдар алдарындағы 
асты аш қасқырдай түтіп, жеп жатты.   

– Адам қателеспес үшін не істеу керек?
– Үлкен �зендерде пароход жүзіп келе жатқанда ар наулы 

адам судың тереңдігін үнемі �лшеп отырады. Cйтпесе, 
пароход қайырлап, б�геліп қалады. Немесе оның винтіне 
зақым келіп, істен шығады. Алған жүгін тиісті жеріне 
уақытында жеткізе алмайды. Адам да пароход сияқты. Ол да 
�зінің алдын үнемі оймен �лшеп отыруы керек. Ойланбаған 
орға жығылады, опық жейді. Оған �зіңнің �р к�кіректігің, 
�зімшілдігің ғана кінәлі. Бұл сенің ақылсыздығыңнан 
істелетін іс емес. Ақыл да ойлағанды ұнатады. Ойланып-
толғанған адамға ғана ақыл дұрыс жол к�рсетеді. 

ИМАН АЙНАСЫ

Ретроспективалық 
сұхбатты дайындаған 

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

-

-

-

Тарихы терең, тағылымы мол Та раз 
�ңірі тұнған табиғатқа ғана емес, парасатты 
ғалымдар мен елді аузына қаратқан ақын-
жырауларға да бай киелі мекен.  "ріден 
қозғасақ, Мұхаммед Хайдар  Дулати, 
Махмұт Қашқари, Жүсіп Баласағұн, 
Жалайыр "ли секілді ғалымдар мен 
Ақтамберді, Қылышбай, Б�лтірік шешен, 
жыр алыбы Жамбыл мен Кенен, Ұлбике 
мен Жаңылдық, Сарыбас пен Сауытбек 
секілді ақын-жыраулар шығармашылығы 
қазақ руханиятына қомақты үлес қосты.

К е н е н  а қ ы н  ж ы р ы н а  қ о с қ а н 
Қордай �ңірі кенге де кемел тұлғаларға 
да бай мекен. Киелі Қордай �ңірінде 
Ұлт к�шбасшысы, мемлекетіміздің 
тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың 
анасы дүниеге келген. "лжан ананың 
ағасы Б�леген білімді, қоғам қайраткері 
болған. 1934 жылы «Қасық» колхозын 
басқарған Б�леген, темекі егіп, елді 
еңбекке жұмылдырып, жоқшылық пен 
ашаршылықтан елді аман алып қалған 
қайраткер азамат болған. Туған ауылына 
мәдениет орталығы мен мектеп салдырып 
ауылын к�ркейтіп,  шаруашылығын 
түзетіпті. К�реген басшының іскерлігінің 
арқасында к�р кейген ауыл Одаққа 
танылып үлгерген. Бүкілодақтық староста 
Калининнің �зі заманында гүлденген 
ауылға ат басын бұрған екен. Қоғам 
қайраткері Ораз Жандосовпен бірге 
В.Калинин ауылдың тыныс-тіршілігімен 
танысып,  ауыл басшысы Б�легеннің 
үйінен дәм татыпты. Дастарқан басында 
Ораз Жандосов: «Михаил Иванович, 
халқымыздың дәстүрі бойынша құрметті 
қонағымыз ретінде, дастарқанға бата 
беріңіз» – депті.  Сонда В.Калинин 
қымыз құйып отырған талдырмаштай жас 
"лжан анамызға қарап: «Жері азған елде 
тоқшылық болмайды, елі ынтымақты елде 
жоқшылық болмайды, байлық – байлық 
емес, бірлік – байлық, береке-бірлікте, 
социализмде, колхозда. Бағың жансын!» 
депті .  Дастарқан басында отырған 
ақсақалдар: «Ойпырмай, мына Калинин 
шалыңның кереметтігін қарашы, "лжанға 
біздің бабаларымыздың батасындай бата 
берді» депті. Қоғам қайраткері Б�леген 
ағаны жергілікті партия ұйымы, Қасық 
колхозын к�ркейткен еңбегін ескеріп, 
Қордайдың тау б�ктеріндегі Красногор 
ауданы Ворошилов ауылындағы партия 
ұйымының жетекшілігі қызметіне жібереді. 
Кейіннен аудандық партия комитетінің 
нұсқаушысы болады. Сол қызметінде 
жүрген кезінде 1937 жылы «халық жауы» 
деген жаламен ұсталып кетеді. Ауылдың 

алды ығы-жығы адам. Менің жағдайымды 
байқаған акушердің «тезірек, жылдам, 
жылдам» деген с�здерін ғана естідім. 
Арасында еміс-еміс «крупного мальчика 
поймал» деген с�здерді де естідім.... Сол 
талықсығаннан есімді екі күн дегенде 
зорға жинадым. Нәрестені емізуге әкелді, 
әлгіге емшегім онша иімеді, б�бек со-
рып-сорып еміп жатыр... Жанымдағы 
жас келіншек к�зі бақырайып маған 
қарап отыр, не с�йлемейді. Сосын оған 
емізуге балпанақтай ұл баланы әкелді. 
К�зіме жылы ұшырап кетті, кімге ұқсайды 
деп бетіне үңіліп қарадым, қарадым да 
«опырым-ай, айнымаған Б�леген бауы-
рым ғой» деп дауыстағанда, ана келіншек 
жылап жіберді. 

 – Мен кеше түстім бе перзентханаға? 
– деп сұрадым, ол: «...сіңлім бүгін 8 шілде, 
сен екі күн ес-түссіз жаттың, қызыңның 
бауы берік болсын» деді. Cз құлағыма 
�зім сенбедім. Акушердің «крупного 
мальчика поймал» деген с�здері есімде, 
оның үстіне Райымбек бабаның басына 
түнегенде әулие атаның аян бергені бар... 
Қолымдағы баланың ж�ргегін дереу ашып 
қарадым, қыз бала... Жүрегім су ете қалды. 
Баланы орай салып, акушерге бардым: «Сіз 
айтыңызшы, мен кімді тудым? – дедім. Ол 
«кім дегеніңіз қалай?», сіз ұл бала тудыңыз 
деді де, қолымдағы баланы алып ж�ргегін 

аузы дуалы қариялары «Енді бұл әулеттің 
шырағын Б�легеннің қарындасы "лжан 
жағады» деп �жет, қайсар мінезді "лжан 
Ананың болашағынан үлкен үміт күтіпті. 
Ел ішінде «"н тыңдасаң Қасыққа бар, 
қыз таңдасаң Қасыққа бар» деген с�з тегін 
айтылмаса керек. Осынау іргелі елдің текті 
қыздарынан намысты ұрпақ тарайтынын 
к�нек�з қа риялар болжаған-ау, шамасы... 
Қазақ халқы болашақ ұрпақтың анасы 
қыз баланы ерекше құрметтеп �сірген. 
«Қызыңды тәрбиелегенің – ұлтыңды 
тәрбиелегенің» деген тәмсіл де содан қалса 
керек.

"лжан Ана ағасы Б�леген ұсталып 
кеткеннен кейін, жер аударылған әкесімен 
бірге Үшқоңырға келеді. Сол тұста "біш 
әке жер аударылған арестанттарға басшы 
болып, жол салдырып жүрген кезі екен. 
Аққұба келген талдырмаш қыз "лжан 
анамен танысып, құда түседі. Бір жылдан 
кейін шаңырақ к�теріп, "лжан ана 
екеуі ауылдық кеңес кеңсесіне барып 
неке қию туралы куәліктерін алады. 
Некелерін кеңседе қиғандарына разы 
болмаған қайын атасы ("лжан ананың 
әкесі) некелерін �зі қайта қиятынын 
айтады.  Күйеу баласы некесін молдаға 
қидырмайтынын айтыпты. Қайын атасы 
шариғат жолымен де емес, бұрынғы 
бабалар дәстүрі бойынша қиямын депті. 
С�йтіп ақсақал қызы мен күйеу баласының 
некесін Үшқоңырдың басындағы топ 
қайыңға апарып, бұрынғының жолымен 
рәсімін жасап қиыпты. Халқымыз ислам 
діні келмес бұрын тәңіршілдік жолымен 
екі жасты қайыңға апарып, жігіттің 
тұлымы мен бойжеткеннің бұрымын 
қосақтап байлап, ақ қайың түбінде уәде 
бергізіп, үлкендер бата беріп қиятын 
дәстүр болған. Қазақтағы «қайын жұрт, 
қайын ене, қайын ата, қайын сіңлі, қайын 
аға» деген с�здері осы дәстүрден қалған 
екен. Үлкен �мірге қадам басқалы тұрған 
жас жұбайлар некесін Ақ қайыңмен 
байланыстырып, киелі ағаш секілді 
тамырын тереңге жайсын, үрім-бұтақтары 
к�п болсын деген ырым, Ақ қайың түбінде 
берген серттеріне берік, махаббаттары 
мәңгілік болсын деген ұлттық пайымнан 
туындаған дәстүр болса керек. Болашақ Ұлт 
к�шбасшысының ата-анасының некесі 
ақ қайыңдар саясында қиылып, "лжан 
ананың әкесі Жатқанбай ақсақал «қайын 
ата» болып ауылға қайтады. Осылайша 
некелері де ерекше қиылған екі жас тату-
тәтті �мір сүреді. "лжан Ана ақк�ңіл, 
кеңпейілді, ақжарқын келін болып, қайын 
жұртын жатырқамай, әулеттің үлкен-

Павлодар облысында мемлекеттік тіл бағытында қолға 
алынып, сәтті жүзеге асырылып келе жатқан жобалар 
аз емес. Солардың қатарында «Тілдік келісім» және 
«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жобаларын айтуға 
болады.  Жуырда облыстық тілдерді дамыту ж&ніндегі 
басқармасының ұйымдастыруымен «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру аясында жетім және ата-ана 
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған «Тілдік 
келісім» жобасының ашылу кезеңі &тті. 

Аталмыш жобаға Павлодар қаласының, Кенжек�л 
ауылының және Тереңк�л ауданының отбасы үлгісіндегі 
балалар ауылының тәрбиеленушілері қатысты.

Ата-ана қамқорлығынсыз қалған 90 балаға 3 ай 
бойы оқыту курсы �тетін болады. Арнайы қазақ тілі 
курсының мақсаты – қазақ тілінің қолданыс аясының 
модельдерін қалыптастыру, жастардың бойына қазақ 
тілінің коммуникативті дағдыларын қалыптастыру.

Жоба барысында балаларға қазақ тілін үйрете отырып, 
жергілікті тарихты зерделеуге бейімделген �лкетану бой-
ынша оқытудың жаңа форматы арқылы қолданылатын 
курстар �ткізіледі. Қазақ халқының салт-дәстүрін 

дәріптеуде заманауи технологиялар қолданылып, курс 
барысында интерактивті таныстырылым, бейне материал-
дар, тәжірибелік сабақтар, тренингтер, топпен жұмыс 
қызметтері және тыңдаушыларды қасиетті жерлерге, музей, 
театр, әлеуметтік маңызы бар шараларға апару қамтамасыз 
етіледі.

Ал «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жобасын 
іске асыру шеңберінде қазақ әліпбиін латын графикасына 
к�шіруді насихаттау бойынша 2019 жылға арналған жұмыс 
жоспарына сәйкес қаладағы №35 жалпы орта білім беру 
мектебінің жоғары сынып оқушылары арасында «Латын-
ша үйренейік» акциясын ұйымдастырды. Шара қоғамның 
жаңа талабына сай сауатты болудың маңыздылығына 
назар аударту, жаңа әліпбиге бейімделуді және латын 
әліпбиінде жазу сауаттылықтарын арттыру мақсатында 
ұйымдастырылды. 

Акция барысында оқушылардан сұхбат алынып, ой-
пікірлері мен ұсыныстары тыңдалды, сонымен қатар латын 
қарпімен жазылған парақшалар таратылды. Мектептердің 
ұстаздарына қажетті оқулық-әдістемелік к�мек к�рсетілді. 

Айтуған ДBУЛЕТ

кішісін бауырына тарта білген екен. Ол 
«Мен келін болып түскен кезде бір б�лмелі 
үйде бесеуіміз тұрдық» деп еске алатын. 
Қазақта к�ңіл сыйса, бәрі сияды деген с�з 
бар. Бұрынғы аналарымыздың пейілінің 
кеңдігі мен бауырмалдығы арқасында, әр 
үйдің берекесі кетпей, ырысы қашпаған.  
Үлкендерден бата алып, некелері де бұрын-
соңғының жолымен қиылған жұбайлар бес 
жылға дейін перзент сүйе алмай жүреді. 
Баласының жабырқап жүргенін к�рген 
Мырзабала әже келінін ертіп Алматыдағы 
әулие Райымбек батырдың басына барып 
түнейді. Түн ауғанда "лжан Анаға ақ киінген 
ақсақал к�рінеді. "лжан ана с�йлейін десе, 
үндеме деген ишарат білдіреді. Ертесінде 
келінінен болған жайды естіген енесі 
тағы бір күн түнемек болады. Екінші күні 
де әлгі ата "лжан ананың түсіне тағы 
кіреді. Бұл жолы қасына жақындап келіп 
«балам мұңайма, ұлды боласың. Сол ұлдың 
артынан ұрпақтар ереді, тек балаларыңның 
атын ұйқастырып қоюшы болма» деп, 
алақанымен бетіп сипап, ғайып болыпты. 
Ертесінде келіні енесі мен шырақшы 
атаға к�рген түсін баяндайды. Шырақшы 
қария: «Алла тілектеріңді береді екен, 
енді ауылдарыңа қайтсаңдар болады» 
депті. С�йтіп ене мен келін ауылға келеді. 
Арада к�п уақыт �тпей Мырзабала әженің 
келінінің аяғы ауырлайды. Сол кезде 
"лжан Ана тағы да түс к�ріпті. Ол: «Түсімде 
суы тұп-тұнық, түпсіз терең теңізде жүзіп 
жүрмін. Батып кетемін-ау деген үрей 
мүлде жоқ. Теңіз түбінен үлкен мылтық 
к�рдім. "бішке апарып берейін деп әлгі 
мылтықты бір қолыма ұстап, екінші 
қолыммен жүзіп, теңіз жағасына жетіппін» 
деп айтып беретін. "лжан Ана мылтықты 
– перзентінің ұл бала болатынына, теңіздің 
жағасына жеткенін – арманына жететініне, 
теңіздің тұнықтығы мен тереңдігін болашақ 
перзентінің �мірінің мазмұнды әрі терең 
мәнді боларына жорыпты. Ақжүрек ана 
мұраты орындалды, тілегін тәңір берді. 
«Алпыс екі тамырын әу баста құдай 
идірген» ана түйсігі, ана жүрегі сезеді, 
ананың перзенті үшін тілеген тілегін қабыл 
етері хақ.

"лжан Ана ай-күні жақындап боса-
нар сәтін былай әңгімелеп отыратын: 
«Сұлтанымды тура жеті күн толғаттым. 
Тамақтан қалдым, әл-дәрменім таусылды. 
Ол кезде Шамалғанда перзентхана деген 
жоқ болатын. "біш екеуміз шілденің 
ыстығында жүк таситын арбамен аудан 
орталығы – Қаскелеңге жол тарттық. Ол 
кезде асфальт жол жоқ, кедір-бұдыр жол-
мен ауруханаға зорға жеттік. Аурухананың 

ашып қарап, к�зі шарасынан шығып кетті. 
Медбикелерді шақырып, баланы табыңдар 
деп айқайлап, екі аяқтарын бір етікке 
тықты. С�йтсем қасымдағы келіншек бұған 
дейін қыз балалары бар екен, күйеуі «осы 
жолы ұл тумасаң, үйге келме» депті. Амалы 
таусылған әйел, бір медбикемен келісіп, 
мен талықсып  жатқанда балаларды ауы-
стырып алыпты. Перзентханадан шығарда 
әрқайсымыз �з балаларымызды алып үйге 
қайттық» деп әңгімелеп отыратын "лжан 
Ана. 

«Ананың к�ңілі балада» демекші, әзиз 
АНА перзенті алыста жүргенде  к�ңілі 
алаңдаулы, жүрегі күпті болады. Сағы-
нады... Жолын тосып елеңдеп отырады, ұлы 
жайлы әңгіме айтқанда к�здері күлімдеп, 
к�ңілі шаттанады, ұлын мақтан тұтады, 
перзентінің әрбір ерекшелігін сүйсіне 
әңгімелейді. Нұрекең Теміртауда жұмыста 
жүргенде ұлын сағынған "лжан Ана салып-
ұрып жиі іздеп барады екен. Алматының 
апортын сәлем-сауқат ретінде апарғанды 
жақсы к�ріпті: «Демалыс алып елге келген 
ұлымды қарсы алғанда Б�леген бауырым 
к�з алдыма елестейді, қарағымның �ң-түсі, 
жүріс-тұрысы бауырымнан аумайды» деп 
жүрегі елжірейтін Асыл ана.

"лжан ана ағайын-туысқа мейірімді, 
қайырымды, к�пшіл, ақк�ңіл жан еді. 
Біздің балалық шағымыз соғыс жылдарын-
да �тті. "лжан ана секілді аналарымыздың 
парасаттылығының арқасында ауыл-
аймақтың татулығы мен ынтымағы жа-
расып, берекесі артып, ырысы молайып 
отырды. Соғыстан кейінгі қиын-қыстау 
жылдарды да халқымыз басынан �ткерді. 

Қазақтың кең байтақ Ұлы даласы 
текті ұрпақ тәрбиелеп, �сірген  парасатты 
аналарға бай, Құдайға шүкір! Домалақ 
Ана! Cмірі ат үстінде күреспен �ткен 
Бопай ханша! Шоқанды қанаттандырған 
Айғаным Ана, Абайды �мірге әкеліп, 
тәрбиелеген Зере, Ұлжан Аналар!  Мұхтар-
дың әжесі Дінәсіл Ана секілді дана, дара 
аналар қазаққа рухы асқақ, намысты, 
жігерлі, қайталанбас тұлғалар сыйлады. 
Мемлекеттің іргесін бекітіп,  Қазақ 
Елінің Тәуелсіздігін қалыптаған, бабалар 
арманына жеткізген Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевты дүниеге әкелген біздің аяулы 
анамыз "лжан Ана да құрсағына құт 
қонған сол Аналарымыздың қатарында 
деп білеміз. 

Адамзаттың асылы болған Аналар рухы 
мәңгі жасай берсін!

Сәдуақас ЕСІМБАЙ
АСТАНА

қарадым, қыз бала... Ж
Баланы орай салып, ак
айтыңызшы, мен кімд
«кім дегеніңіз қалай?»
деді де, қолымдағы ба

ШАРА

Тілге серпін берген бастамалар
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Ерден ҚАЖЫБЕК, А.Байтұрсынұлы 
атын дағы Тіл білімі институтының дирек-
торы, филология ғылымының докторы: 
Латын әліпбиіне к�шуіміздің саяси, эко но-
микалық, мәдени және басқа да себептері 
к�п. Біздің латын әліпбиіне к�шуге ше-
шім қабылдағанымыз – таза прагма ти -
калық шешім. Cйткені мемлекеттік тіл – 
экономикалық, ұлттық қауіпсіздік, тарихи, 
жалпы қай тұрғыдан алып қарасаңыз да 
еліміздің негізгі ұстап тұрушы факторы. 
Дамыған мемлекеттің негізгі к�рсеткіші – 
экономикалық даму емес, рухани даму. Ал 
ол тіл арқылы іске асырылады. Яғни толық-
қанды дамыған мемлекеттік тіл – �ркениетті 
елдің ең басты к�рсеткіштерінің бірі. 

Біздің қолымыздағы қазіргі әліпби 
мамандарға бұрыннан белгілі. Тілімізге �те 
ыңғайсыз әріп-дыбыстар екі есе к�п. Со-
нымен қатар тілімізге жат дыбыстардың 

Ал ол мұндай жаяу жүргіншілік 
жорыққа басынан-ақ дайын бо-
латын.  Мәселен,  бұрындары 
қалалық спорт комитеті  Жам-
был  Жабаевтың туған ақпан ай-
ында жыл сайын абыз ақын ау-
ылына шаңғышылар жорығын 
ұйымдастыратын-ды. Орысбай  
ағамыз да шаңғы байлап сол 
д ү р м е к т і ң  б е л  о р т а с ы н д а 
жүретін. Олар аудан орталығы – 
Ұзынағашқа бір түнеп, ертеңіне 
Жамбылдың музей-үйіне жетіп-
жығылатын. Ол үрдіс соңғы жыл-
дары тоқтап қалды...

Сүйінбай Аронұлының 200 
жыл  дығына орай «Егемен Қазақ-
с     тан» газеті ұйымдастырған жаяу 
жорыққа қосылған Орағаң да 
жүз шақырымдық Сүйінбай ке-
сенесіне дейін шалдықпай сер-
гек жеткендердің бірі болғаны ел 
есінде.

– Аллаға шүкір, құдай күш бар-
да қара жерді нық басқым келеді, 
– дейді  Орағаң бойын тіктей 
түсіп. – Майт�бенің баурайында 
қой бағып, қозы қайырғанның 
да пайдасы болған шығар. Сосын 
әскерде саперлар отрядында үш 
жыл қатарынан соғыста жарыл-
май қалған бомба, снаряд, гра-

Шарада Ерназар ауылының 
әкімі Мырзахан "бдіқұлов осын-
дай турнирлердің ауыл спортын 
биікке к�теретінін айтып, ауыл 
мектебінде дене шынықтыру 
пәнінен сабақ берген спорт 
шебері Есжан Беркімбаев тура-
лы жылы естеліктерімен б�лісті. 
Cз  кезег інде  әкім жарысқа 
қатысушыларға сәттілік тіледі. 
Сондай-ақ еске алу турниріне 
марқұмның анасы Шолпан 
Мақатаева мен туған әпкесі, 
Б . К е й к и е в  а т ы н д а ғ ы  о р т а 
мектебінің биология пәнінің 
ж о ғ а р ы  с а н а т т ы  м ұ ғ а л і м і 
Жеңіскүл Беркімбаева және 
қарындасы Ержанай Беркімбаева, 
сыныптас досы Қалжан К�песов, 
ұстазы Пернебек Дубаевтар келіп, 
жылы естеліктерімен б�лісті. 

Қазақ күресі – ұлттық салт-
дәстүріміздің ажырамас бір б�лігі 
екені рас. Бүгінде спорттың 
бұл түрі кең етек жайып келеді. 
Сондықтан еске алу турнирінің 
бірінші күні, 2006-2010 жылғы 
жас�спірімдер арасындағы қазақ 
күресімен басталды. Оған жеті 
салмақ дәрежесі бойынша 80 
оқушы қатысты. Ауданның әр 
түкпірінен келген кіл мықтылар 
жиналған бәйге қызу тартысқа 
толы болды. Қазақ күресі бой-
ынша турнирді дене шынықтыру 
пәнінің  мұғалімі  Батырхан 
"бдіқұлов �ткізді. 

Есжан Беркімбаевты еске 
а л у ғ а  а р н а л ғ а н  т у р н и р д і ң 
екінші күні волейбол жары-
сымен жалғасты. Оны Есжан 
Беркімбаевтың сүйікті шәкірті, 
ізбасары, мектептің дене шынық-
тыру пәнінің жас маманы Руслан  

наттарды залалсыздандырамыз 
деп зыр жүгіргеніміздің де кәдеге 
асқаны анық. Мен қазір де күніне 
10 шақырым жаяу жүріп, таза ауа 
жұтамын. Біз тұрған «Ақкент» 
ы қ ш а м  а у д а н ы  А л м а  т ы  н ы ң 
Қаскелең жақтағы ең шеті. Ертеңді-
кеш самал есіп, адамды ауылға жүр-
жүрлейтіндей хал кештіреді...

Ия, қаламгер ағамыздың үлгі 
тұтарлық үрдісі кісі қызы ғар-
лықтай. 80 жасын 80 шақырым 
жаяу жүріспен қарсы алыпты. Қара 
жерді нық басып туған жерге жаяу 
барып-қайтқанға не жетсін!

Және бір ерекшелігі, қаламгер 
ешкімді  әурелемей,  дабыра-
даңғаза қылмай соқа басы тәуекел 
етіп, жол қапшығын арқалап, темір 
таяғын ғана жанына серік етіп, 
80 шақырымдық қашықтыққа 
жолда екі күн түнеп (Шамалғанға, 
Ұзынағашқа) үшінші күні туған 
ауылына Жамбыл музей-үйіне 
жеткен.

Жамбыл ата жасына жетіңіз 
Ораға – Орысбай "бділдаұлы 
баспас�з ардагері.

Ізбасар ОРАЗБАҚҰЛЫ, 
Қазақстанға еңбек сіңірген 

жаттықтырушы, спорт шебері

Байгелді ұйымдастырды. «Біз 
үшін ұстазымыздың жарқын 
бейнесі әрдайым жүрегімізде. 
Ол кісінің үйреткен спорттық 
шеберлігі  бізге к�п к�мегін 
тигізді. Шараға ұстазымыздың 
ұстазын да шақырдық. Барлығы 
ризашылықтарын білідіріп жа-
тыр. Шәкірттік парызымыз деп 
білеміз. Сондықтан ұстазға де-
ген құрметті жас жеткіншектер 
біліп жүрсін деген ізгі ниет-
п е н  Е с ж а н  Б е р к і м б а е в т ы ң 
атындағы турнирді  арнайы 
ұйымдастырдық. Сондай-ақ 
мұндай шаралар оқушылардың 
спортқа деген сергектігін оятып, 
білімде ширақ болып қалып-
тасуына к�мектеседі. Осын дай 
игі шаралардың әлі де жалғасын 
табатынына сенімдімін», – дейді 
Руслан Байгелді. 

Жарыс барысында ала допты 
алақанда ойнатқан ойыншы-
лар сегіз топқа б�лініп, жеңіс 
кубогін сарапқа салды. Жарыс 
бар жерде, жеңімпаз бар. Соны-
мен тартысты �ткен волейбол жа-
рысында бірінші орынға Жамбыл 
ауданының Байгелді Кейкиев  
атындағы орта мектебінің ко-
мандасы, екінші орынға Тараз 
қаласындағы №50 мектебі, ал 
үшінші орынға Ерназар жастары  
к о м а н д а с ы  и е  б о л д ы .  Ж а -
рыс қорытындысы бойынша, 
командааралық және жекелей 
танылған жарыс жеңімпаздарына 
арнайы жүлделер табысталып, 
марапатталды.

Досжан БАЛАБЕКҰЛЫ

Жамбыл облысы

Ерден ҚАЖЫБЕК Нұргелді УӘЛИ

Бижомарт ҚАПАЛБЕКОВ

Фаузия ОРАЗБАЕВА

Қаламқас ҚАЛЫБАЙ

Әлімхан ЖҮНІСБЕК

Бейбіт ИСХАН

Зейнеп БАЗАРБАЕВА

Тыныштық ЕРМЕКОВА

Анар САЛҚЫНБАЙ

БӘРЕКЕЛДІ!

ҮЛГІ ТҰТАРЛЫҚ ҮРДІС
80 жаста – 80 шақырым жаяу барып, туған 

ауылына тізе бүгіп қайтқан қаламгер

СПОРТ ШЕБЕРІН 
ЕСКЕ АЛДЫ

ТАҒЫЛЫМ

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: 
таңбалары мен �зіміздің т�л дыбыстарымыз-
ды қазақ тіліне кереғар тәсілдер бойынша 
таңбалау әдістері бар. Сондықтан бізге ең 
бірінші дыбыстық жүйенің дұрыс таңбалануы 
қажет. Қазір бізге кирилл қарпімен де қала 
беруге болады. Бірақ �кінішке қарай, ки-
рилл әліпбиіндегі орысша таңбалар мен 
қазақ тіліндегі таңбалардың дыбысталуы 
жер мен к�ктей. Мысалы, орыстың «ы» де-
ген дыбысы мен қазақтың «ы» дыбысы екі 
түрлі дыбысталады. Орыс тілінің «е» деген 
дыбысы дифтонг болса, бізде «е» – дыбыс. 
Бірақ дәл қазіргі кезде бәріміз дифтонг қып 
айтамыз. Бірақ кезінде қазақ бұлай айта 
алмаған. Мысалы, Ермакты – Жармақ, 
Егорды – Жагор деген. Ал қазір дәл солай 
айта береміз. Яғни біз тілдің табиғатын 
�згертіп жатырмыз. Сондықтан осындай к�п 
факторлардың себебінен кирилл әліпбиінде 
қалу мүмкін емес. Қазір ең ыңғайлысы – ла-
тын әліпбиі. Біз 28-29 таңба беріп отырмыз. 
Басты мәселе, ең қысқа мерзімде �туге 
ыңғайлы нұсқаны жасап шығару керек. Ол 
үшін дұрысы – прагматикалық шешім.

Bлімхан ЖҮНІСБЕК, филология ғылы-
мының докторы: «Латын әліпбиіне неге 
�теміз?» деген сұрақтың жауабы к�п. 
Ғылым-ілім, компьютерлік, ақпараттық 
кеңістікке шығамыз, тағысын тағы. Бірақ 
соның ішінде айтылмай жүрген бір себеп 
бар. Ол – қазіргі жазуымызға іргелі реформа 
жасап алу. Жазуға реформа жасау оңай бол-
майды. Қазіргі ғалымдар мен мамандардың 
арасында келіспеушілік тудырып жатқан 
мәселелердің бәрі жазуға жасалатын рефор-
маның қиындығында. Негізгі міндет – т�л 
нұсқаның басын ашу, кірме дыбыстардан 
тазару, т�л дыбыстарымызға лайық әліпби 
қабылдау, соған лайық емле ережесін жасау. 
Бірінші кезекте әліпби мәселесіне к�ңіл б�лу 
керек. Міне, ең бірінші мәселе осы, реформа 
жасауымыз керек. 

ЕМЛЕ ЕРЕЖЕСІНДЕГІ 
ТҮЙТКІЛДЕР

Ерден ҚАЖЫБЕК: Біріншіден, бұл емле 
Елбасымыздың Жарлығымен бекітілген 
әліпбиге негізделген. Екіншіден, бұл 
емленің негізгі жобасын А.Байтұрсынұлы 
а т ы н д а ғ ы  Т і л  б і л і м і  и н с т и т у т ы н ы ң 
ғалымдары дайындаған. Одан кейін «Тіл-
Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығы сараптамадан �ткізіп, соңғы ре-
дакциясын жасап, газетке жариялады. Бірақ 
бір нәрсені дұрыс түсініңіздер, Үкіметтің 
жанындағы ұлттық комиссияның мақұлдауы 
деген с�з – бекіту емес. Cйткені дәл қазіргі 
кезде ғалымдардың дауында әлі шешілмей 
тұр ған үлкен мәселелер бар. «Егемен 
Қазақ стан» газетіне жариялаудың негізгі 
себебі – халыққа таныстыру, халықтан 
тағы да ұсыныстарды жинау. Қажет болған 
жағдайда кейбір баптарға, кейбір ереже-
лерге түзетулер енгізуге әбден болады. Ал 
оның жаңашылдығына келсек, біріншіден, 
�зіміздің қазақтың т�л тіл заңдылықтарына 
бағындыруға тырыстық. Емле ережелерін 
жасағанда Ахаңның (Ахмет Байтұрсынұлы 
– ред) ұстанымдарын аламыз деген мақсат 
болған. Алайда сараптаманың қорытындысы 
бойынша, қазақ тіліне тікелей қатысы 
жоқ кірме к�здерді қалай таңбалаймыз 
деген мәселе туындады. Сараптама кезінде 
жұртшылық қалауымен кирилл әліпбиімен 
жазып үйренген кейбір әдістер мен нор-
малар, ережелер аздап �згертілді. Бірақ 
бұл мәселеге әлі нүкте қойылған жоқ. 
Тіл білімі институтында орфографиялық 
сараптамаға ғылыми алқа құрылды. Біз 
мүмкіндігінше толық сәйкестендіруге, т�л 

дыбыстарымыздың айқын к�рініс табуын 
қамтамасыз ету мәселесін оңтайландыруға 
тырысып жатырмыз. Қазір үлкен реформа 
басталды. Бірақ ашығын айту керек, 28 
таңбаны ғана таңбалап к�рсетуге біздің 
ғалымдарымыздың күші жетпей жатыр. 
Мысалы, әліпбиде дауысты дыбыстар мен 
дауыссыз дыбыстардың орындары ауысқан. 
Ескі  кирилл әліпбиінен еніп кеткен 
таңбалар да бар, олар да �з әсерін тигізуде. 
Осы мәселенің бәрін к�ріп отырмыз. 
Мұнда тек ғалымдар ғана үлес қоспайды. 
Біздің ұсыныстарымыз Білім және ғылым 
министрлігінің жұмыс топтарында, «Тіл-
Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық 
орталығы мен тіл комитетінде, Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінде, Үкімет 
жанындағы жұмыс топтарында, Үкімет 
жанындағы ұлттық комиссияда қаралып, 
мақұлданып хатталады. Сосын Президент 
жанындағы комиссияға барады. С�йтіп, осы 
сатылардан �ткеннен кейін ол біз ұсынған 

таңба еді. Және «ш» мен «щ» дыбысының 
қос әріппен таңбалануы да сынға ұшырады. 
Қазіргі таңда әліпбидің біршама түзетілуі 
керек екенін жоғарыға дұрыс жеткізуіміз 
керек. Ал емлеге қатысты бір мәселенің 
басын ашып айту керек. Бүгінгі емлетану-
шы ғалымдар мен грамматологтар емлені 
қазақ қоғамына арнап жазып отырғаны рас. 
Қазіргі таңда кирилл таңбасына үйренген, 
орысша �те жақсы, сауатты с�йлейтін, екі 
тілді ғана емес, үш тілді меңгерген қазақ 
деген ұлт бар. Олардың кейбірі орыс тілін 
�те жақсы меңгергені сонша орыстың �зінен 
де �те жақсы с�йлейді. А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институты әліпбиімізді 
кешегі орыстандыру саясаты жүрген кирилл 
әліпбиінен алыстатып, �зіміздің қазақша 
с�йлеу дәстүріне жақындатуға күш жұмсап, 
соған бірте-бірте алып келе жатыр. Бұл, 
�кінішке қарай, оңай шаруа болмай тұр. 
Қазақты қайтадан қазақ қылғымыз келеді. 
Ол үшін орыстың таңбаларынан құтылуымыз 

Ал фонематикалық ұстаным бойынша 
морфеманың ішіндегі, түбірдің ішіндегі фо-
нема сақталады. Бірақ кейде морфологиялық 
ұстаным жүрмейді. Мәселен, Нұргелді Уәли 
ағамыздың мысалдары жақсы. «Егін» деген 
с�зді алайық, түбірі «ек», ол сақталған жоқ. 
Ал фонематикалық ұстаным әрқашанда 
жүреді. Сондықтан осы фонемдік ұстанымды 
алу керек деп ойлаймыз. 

Сосын «и» мен «у»-ға байланысты: 
олар, біріншіден, әріптер. Мысалы, оны 
А.Байтұрсынұлы кезінде жарты дауысты-
дауыссыз деді. Себебі оның фонематикалық 
мазмұнын айтып отыр. Мысалы, «тау», 
«бай», «сау» деген с�здерде ол жартылай 
дауыс ты, жартылай дауыссыз. Сіздер «w» 
-мен к�рсетейік дейсіздер, «w» барлық 
тілдерде жарты дауысты. Мысалы, жарты 
дауысты болса, ол буын құрамайды, ал 
буын құрай алмаса ол дауыссыз болады. 
Ал алдына қысаң дауыстылар «ұ», «ү», «і» 
қосылса толық дауысты болады. Және диф-

бастапқы нұсқасынан аздап ауытқитын 
жағдайлар болады. 

Фаузия ОРАЗБАЕВА: Жалпы, осы 
уақытқа дейін әліпбидің үш нұсқасы 
бекітілді. 18 қаңтарда емле ережесінің жо-
басы ұсынылды. Ол талқылаудан �тіп, енді 
бекітілудің алдында тұр. Емле ережесі қазақ 
тілінің заңдылықтарына сүйеніп жасалса 
ғана сауатты ереже мен дұрыс әліпбиге 
жетуге болады. Рас, бір кемшілік болса, 
бірден тілші-ғалымдар айыпталады, ал оның 
қайта-қайта �згеріске ұшырағанын ешкім 
ескермейді. "рине, біз талқыға түсуге қарсы 
емеспіз, талқылансын. Бірақ сол талқыға 
түскеннің ішінде шын кәсіби мамандардың 
пікірі ескеріліп, әліпби нұсқасы дұрысталса 
және емле ережесі жүйеленсе дұрыс болар 
еді. Біз не істесек те, ертең үшін, ертеңгі 
қазақ тілінің нормасы үшін жұмыс істедік. 
Қазақ тілінің с�йлеу жүйесін сақтау арқылы 
елдікті сақтайтындықтан бұл іске �те жауап-
тымыз. Ал бұған қоғам дайын емес деп айту 
қиын. Қоғам әр кезде де уақыттың сұранысы 
мен талабына жауап береді. 

Бейбіт ИСХАН, филология ғылымының 
кандидаты: Қазіргі мәселе мынада: неге 
бұрын «и» мен «у»-дың алдына «і»-ні 
жазбағанбыз? Енді жазсақ шұбалаңқы, қиын 
болып кетеді? «Мемлекет» немесе «емле» де-
ген с�здің арасындағы қысаң дауыссыздарды 
жазатын болсақ, шұбалаңқы болады, қоғам 
күледі дегендей мәселелер к�теріледі. "рине, 
қоғам 70-80 жыл бойы қазіргіге үйренген 
соң оған жат болып к�рінеді. «Б», «с», «ш» 
қайда кетіп қалды деп ұлттық әліпбидің �зіне 
жалтақтап қалды. Фаузия апайымыз дұрыс 
айтып отыр, әліпби түзелмейінше емлені 
дұрыстай алмаймыз. Ол айдан анық нәрсе. 
Мен Мұхтар "уезовтің с�зін мысалға жиі 
келтіремін, «қисық ағаштың �зін түзеп алмай 
тұрып, оның к�леңкесін түзеу деген – бос 
әурешілік». 

Анар САЛҚЫНБАЙ, филология ғылы-
мының докторы: Біз мәселемізді халыққа 
ашық айтуымыз керек. Cйткені шетел-
ге әртүрлі ғылыми конференцияларға, 
басқосуларға барған кезде тек түрік 
ағайындар ғана емес, �зге мемлекеттердің 
де ғалымдары бізге сынай қарай бастағаны 
ақиқат. Шынында да, 1-2 жылдың ішінде 
әліпбиді қайта-қайта �згерте беру қазақтың 
�зіне сын. Бұл әліпбиді  жасауда Тіл 
білімі институты болсын, «Тіл-Қазына» 
орталығы болсын �те үлкен іргелі жұмыс 
жасады. Емленің түзелуі, халыққа, ауызекі 
с�йлеу тіліне жақындауы барысында �те 
к�п жұмыс жасалды. Бірақ бұл жұмыстар 
БАҚ пен әртүрлі әлеуметтік желілерде сын 
пікірге ұшырап жатты. Мұның себебін 
түсіндіргіміз келеді. Біріншіден, біздің бұған 
дейін айта алмағанымыз, апостроф таңбасы 
ғалымдармен ақылдасқан шаруа емес. 
Оның негізгі белгісі – белгілі бір дыбыс-
ты жіңішкерту мақсатында қолданылатын 

керек. Тіпті, �здеріңіз байқап отырсыздар, 
орыстың �зі де «э», «ю», «я», «ъ» сияқты 
таңбаларынан бас тартып жатыр. 

Ендігі мәселе – «у» мен «и» мәселесі. 
Олар бұрыннан қазақта бар дауыссыз ды-
быстар. Біздің ортақ пікірге келе алмай 
отырғанымыз – қазақтың т�л дыбыстары 
«ұ», «ү», «ы», «і»-ге байланысты. Бұл дыбыс-
тар қазіргі таңда «у» мен «и»-дің арасына 
кіріп, соның к�леңкесінде қалып отыр. Осы 
к�леңкеде қалған т�л дыбыстарды ашып, 
қайтадан ұсынса, қазақ �зі қабылдағысы 
келмей қалатыны рас. Мысалы, «ырас», 
«ырза», «ылақ» деп айт десек, бәрібір «рас», 
«риза», «лақ» деп айтатыны жасырын емес. 
Бұл қазіргі мектеп грамматикасының 
негізінде қалыптасты. Бір ғана нәрсені 
айтқым келеді, мәселен, бүгінгі таңдағы 
біздің жасап отырған оқулықтарымыз бен 
құралдарымыздағы емлелердің барлығы 
1954 жылғы оқулықтан алынған. Ал ол 
оқулық қалай жазылды? Иә, ол Сталиннің 
тоқпағымен жазылды. Ең соңғы орыс ки-
риллицасына енген кезде Мәулен Балақаев 
пен Сәрсен Аманжоловтың арасында 
к�зқарастар қайшылығы болды. Ақырында 
Мәулен Балақаевтың оқулығындағы 
қазақтың «ұ», «ү», «ы», «і»-сі дәл бүгінгі 
күнге дейін бүкіл оқулықта «у» мен «и»-дің 
шау жайында кетіп бара жатыр. Қазақ тілінің 
�зге түркі тілдерінен ерекше бір ғана қасиеті 
бар. Ол – әуезділігі. Сол арқылы қазақтың 
әуені, қазақтың �леңі ғажап айтылады. Арқа 
әндерінің кең дауыста айтылатыны дауысты 
дыбыстардың созылыңқылығына байланыс-
ты еді. 

Зейнеп БАЗАРБАЕВА, филология ғы-
лымы ның докторы: Біз бірінші нұсқаны 
ұсынғанда �зіміздің ұлттық дыбыстары-
мызды, жіңішке дыбыстарымызды умлаут 
арқылы к�рсеттік. Умлаут деген – әріп 
үстіндегі екі нүкте. Бірақ бізді кім тыңдады? 
Ал орфографияның �зінің заңдылықтары 
бар. Орфография фонетика не грамматика 
емес, бірақ бұлармен �те тығыз байланы-
сты. Орфографияның �зінің заңдылықтары 
мен бірнеше ұстанымы бар: фонетикалық, 
фонематикалық, морфологиялық және 
дәстүрлі-тарихи ұстаным. Біз басқа елдердің 
тәжірибесін әбден зерттедік.  Мыса-
лы, Еуропа тілдерінде дәстүрлі-тарихи 
ұстаным қолданылады. Олардың жазуы 
ерте қалыптасқан. Ал фонетикалық жүйесі 
дамыған. Сондықтан оларда жазу мен 
айтудың айырмашылығы бар. Ал беларус-
поляк тілдерінде фонетикалық ұстаным 
қалай айтасыз солай жазылады. Кәрістер 
«р» мен «л»-ның айырмашылығын сезбесе, 
арабтар «ы» мен «у»-ды ажыратпайды. Ал 
қазақ тілінде фонемдік ұстаным басым. 
Морфологиялық-фонемдік ұстанымдар 
арасында қайшылық жоқ, мазмұны бірдей. 
Мысалы морфологиялық ұстаным бой-
ынша,  морфема біршама сақталады. 

тонг дауысты екеуі бірігіп кетеді. Дифтонг 
болуының себебі екі элементі бар: бірінші 
қысаң дауысты, екінші дауыссыз және тұйық 
дифтонг. Түркі тілдерінде жалған дифтонг 
буынға б�лгенде екіге б�лініп кетеді. Бұл – 
орфоэпия. 

Bлімхан ЖҮНІСБЕК:  Мен екі мәселеге 
тоқталамын. Емленің кемшіліктерін халық 
�зі к�ріп отыр. Менің айтпағым, біріншіден, 
емлеміз кириллицаның емлесін сол қалпы 
к�шіріп отыр. Сонда біздің жаңаруымыз, 
жаңғыруымыз қайда қалды? Жазу деген 
тілдің оққағары, қорғаушысы болуы керек. 
Сол тілді бұзбай айтудың үлгісі болуы керек. 
Ал біздің қазіргі кирилл жазуымызда 5-6 
дыбыстық, лексикалық, морфологиялық, 
тіпті синтаксистік қайшылықтар бар. 
Біз кемшіліктерден құтылудың амалын 
іздеп отырмыз. Оның жалғыз амалы – 
әрбір дыбысты  жеке таңбамен белгілеу. 
Екінші, әліпби туралы к�п жерде айтыл-
майды. Қазіргі әліпбидің бірнеше жаңсақ 
кемшіліктері бар. Мысалы, 11-баптағы «и» 
таңбасын алайық. Орыстың «и» дауысты 
дыбысы мен біздің қысқа «й». Қысқа «й» 
деп бекер айтамыз, қазақ тілінде қысқа, 
созылыңқы деген дыбыс жоқ, бәрі бір-ақ ды-
быс. Екеуін бір ғана таңбамен белгілеген. Бұл 
жазу дәстүріне де, теоремаға да, әдістемеге де 
қайшы. Сонымен қатар бір тілдің дыбысын 
екінші тілдің дыбысымен белгілеуге бол-
майды. Бас әріппен жазылған уақытта «і» 
мен «и»-ді ажырата алмай қаласың. "ліпбиге 
де, емлеге де түзетулер мен �згерістер енгізу 
керек. Оның екеуі де таза ұлттық болуы тиіс. 

Бижомарт ҚАПАЛБЕКОВ, филоло-
гия ғылымының кандидаты: Осы емле мен 
әліпбиде мәселе барын бүкіл қоғам к�ріп 
отыр. Президент латын әліпбиіне 2025 жылға 
дейін к�шуіміз керек деді, әлі 6 жыл бар. Бұл 
к�шу мәселесі екі кезеңнен тұрады: әзірлеу 
және енгізу. Біз қазір әзірлеу деңгейіндеміз, 
бірақ бір ортақ ғылыми тұжырымға келмей, 
тез-тез әзірлеп жатырмыз. Осы уақытқа дейін 
бір жылдың ішінде бірнеше тексеру мен са-
раптамадан �ткізіп, Үкіметке мақұлдатып 
қойдық. Ол әлі шикі. Оны ғылыми орта 
кемінде 2-3 жыл талқылауы керек. Ал қазіргі 
цифрлық технологияның дамыған зама-
нында енгізуге мұншама уақыттың керегі 
жоқ. Бірнеше пернені басасың, қалағаныңа 
ауыстырып береді. Соған неге асығамыз, 
осыны түсінбеймін. Президенттің келісіп, 
ғылыми ортаға салып шешіңдер дегенін 
түсінбей, арбаның алдына түсіп алып жүгіріп 
бара жатырмыз. Ертең бәрібір кері қайтамыз. 
Мәселен, Cзбекстан сияқты елдер әліпбиін 
қайта қарап жатыр. Ал бізге уақыт берілді. 
"рбір бабын талқылап, әр әрпін негіздеп, 
үлкен ғылыми жұмыстар жүргізіліп, әзірлеуге 
жаңа Үкіметтен уақыт сұрауымыз керек. 
Енгізуге асықпауымыз керек. Біздің тіліміз– 
жазуға байланбаған, әбден дыбыстық 
жүйесі жетілген тіл. А.Байтұрсынұлы «қазақ 
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низм сақталмаған? Бастан-аяқ «о»-мен, «ұ»-
мен жазылатын сингармонизм сақталмаған.
Оның да себебі бар. «Ұлұмыз» деп жаза 
алмаймыз. Себебі қосымша жалғанады. Сол 
кезде еріндік сингармонизм қайда қалады? 
Міне, осыны ескеріңіздер. Сол сияқты с�здің 
басына «ы» әрпін қосып жазу, «р»-мен баста-
латын с�здердің алдында қысаңдарды жазу 
мәселесіне келсек, бұлардың бәрі реттеліп 
келе жатыр, бірсыпырасы реттелген де. «Р» 
әрпінен кейін ашық дауыстылар тұрса, «ы», 
«і» жазылмайды. Неге? Себебі ашық дауысты 
мен қысаң қысқа дауысты редукцияланады. 
Себебі с�з «Рақмет» дегенмен қалмайды 
ғой. «Рақметтеріңіз», «Рақметолла» деп 
ұзара түседі. Бұл – аглютинация, яғни 
жалғамалылық. Осы жалғамалылыққа 
қарама-қарсы ықшамдалу деген заңдылық 
бар. Ықшамдалу – тілдің әлеуеті. Оны да 
сақтауымыз керек. Біз жоғары мектепте 
ықшамдалу заңдылығын оқымадық. Оған 
мән де бергеніміз жоқ. Ал ықшамдалудың да 
бірнеше деңгейі бар. Олардың да �з әлеуеті 
бар. Осыны ескеру керек. 

"ліпбиге келейік. Естеріңізде бол-
сын, әліпби үш рет бекітілген жоқ. Тек 
таныстырылды. Диграфты нұсқа неге 
қабылданбады? Себебі ол ықшамдалуға, 
аглютинацияға келмейді. «И» мен «у» тура-
лы пікірталас бекер туындаған жоқ. Онда да 
бір уәж бар. Бұл әңгіме 24-жылдары Ома-
ров пен Аймауытовтың арасындағы айты-
стан шықты. Бізде кішігірім әдістемелік 
қате бар. Ол қате мәтін орфографиясына 
тән. Себебі біз тек түбір с�зді қарастырып 
жатырмыз. «Су» дегенді – «сұу», «ту» 
дегенді «тұу» деп жазайық дейміз. Ол 
оңай. Ал енді «суландырылмағандықтан» 
деп қосымша жалғаңызшы, сонда қалай 

Төлеубек ЗАЙСАНБАЕВ Ермұхамед МАРАЛБАК Назира ӘМІРЖАНОВА Нұрсәуле РЫСАЛИЕВА

тілі – дыбыс жүйелі тіл» дейді. Фонемдік, 
морфемдік емес, дыбыс жүйелі тіл. Қалай 
айтылса, солай жазылады. 

Т&леубек ЗАЙСАНБАЕВ, филология 
ғылымының кандидаты: 1924 жылғы қазақ 
тілі ұстаздарының съезінде осы емле әңгіме 
болған. Мысалы, «ми» деген с�з. Содан бері 
міне 100 жыл �тсе де «ми» дегенді әлі жаза 
алмай келе жатырмыз. Мен институтта сабақ 
беремін, сонда студенттер «ми» деп оқиды да, 
одан ары қарай жалғауын жіңішке жалғайды. 
«Менің миім», «сіздің миіңіз» дейді. 

Ал біріккен с�з арасындағы дыбыстық 
ерекшеліктерді ескеру керек, мәселен 
бұлшықет, мектепалды деген с�здерді 
оқушылар дұрыс қолданбайды. Екінші 
мәселе – кірме с�здерде. 24-41-параграф-
та кірме с�здердің соңы екі дауыссызбен 
аяқталғанда «ы-і» дәнекерлеу арқылы жа-
зылады деген ереже бар. Мәселен, медици-
нада «бронх» деген термин бар, «х» дыбы-
сына аяқталады. Қазақ оны «бронхы» дейді, 
ал оны неге дәнекерсіз-ақ, қазақ тілінің 
заңдылығы бойынша «бронхы» деп бірден 
жазбасқа?! Міне, осындай дыбыстарды әлі 
де пысықтау керек. Сондай-ақ егер біз латын 
әліпбиіне к�шетін болсақ, с�з соңындағы 
екі қатар дыбыстармен аяқталған с�здердің 
барлығын қайта қарауымыз керек. Сонда 
ғана тіліміз дұрысталады деп ойлаймын. 

ЖАЗУ – ҰЛТТЫҢ 
РУХАНИ ТАМЫРЫ

Бейбіт ИСХАН: Жазуға байланысты с�з 
қозғағанда қазақ тіліндегі дыбыстардың 
тіркесу заңдылығын ескеру керек. Мәселен, 
Т�кең айтқандай, қазақ тілінде с�з ешуа-
қытта қос дауыссыз дыбыспен басталмайды. 

болып шықпайды. Шыдамдылық ке-
рек. Ғалымдар осы мәселеге жұдырықтай 
жұмылуымыз керек. 

Тыныштық ЕРМЕКОВА, филология 
ғылымының докторы: "ліпби ауыстыру ХХ 
ғасырдың басынан орта кезеңіне дейінгі 
ғалымдардың да бас қатырған үлкен мәселесі 
болды. Cйткені жазу – ұлттың б�лінбес бір 
б�лшегі. Сондықтан да ол әрқашан ұлтқа 
қызмет етуі керек. Латын графикасына к�шу 
мәселесі Елбасының «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» мақаласы жарияланғаннан 
бастап қолға алынды. Демек, халық жазу 
арқылы �зінің рухани тамырына бет бұруы 
керек. "рине, латын графикасы біздің т�л 
жазуымыз емес. Дегенмен, алдымызда ру-
хани тамырдан бет алып, жаңа ғасырдың 
да к�шінен қалмау міндеті тұр. Сондықтан 
да жазу мәселесіне келгенде қайшылықтың 
туындауы заңды. Ол қайшылықтың бірі 
– әліпби. "ліпбидің бірнеше рет �згеруі, 
дыбыстық жүйемізде кейбір таңбалардың 
болмауы емле жасаушыларға үлкен қиындық 
тудырғаны жасырын емес. Сондықтан 
Үкіметке әліпбиді әлі де жетілдіру керек 
екенін жеткізу керек. 

Ал екінші мәселе – емле. Бұл тұрғыда 
ғалымдардың к�зқарасы екіге жарылып 
отыр. Соған қарамастан емле жасау кезінде 
барлық тараптың талап-тілегі ескерілді. 
Емле ережесін жасаушылар аз жұмыс жаса-
ды деуге болмайды. Қыруар жұмыс істелді. 
Бірақ оны жетілдіруден де бас тартпауымыз 
керек. 

Қаламқас ҚАЛЫБАЙ, филология ғылы-
мы ның докторы: Дұрыс айтасыз, емле 
ережесіне қатысты екі түрлі к�зқарас бар. 
Біз соны біріктіре алмай отырмыз. Біріншісі 
– жазуды жеңілдету. Жазу мүмкіндігінше 

бар дыбыстың барлығына әліпбиден таңба 
берілуі керек. Біз «ч» әрпін әліпбиге енгіздік, 
бірақ «ц»-ны алып тастадық. Іс жүзінде 
«ц» әрпі «ч»-ға қарағанда бірнеше есе к�п 
қолданылады. Медицинада бұл әріпсіз аяқ 
алып жүре алмайсыз. Демек, қандай дыбыс 
болса, соған таңба белгілеу керек. Ал таңба 
бер месек, ол дыбысты қолданыстан мүлдем 
алып тастауымыз керек. Олай болмаса, 
латын әліпбиіне к�шпей-ақ қойғаны мыз 
дұрыс.

Ермұхамед МАРАЛБАК, А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының ғылыми 
қызметкері: Бүкіл мәселе дыбыстардың 
орнын анықтауға байланысты туып отыр. 
Шындығын айтқанда, «дауысты дыбыстан 
дейін дауыссыз дыбыс, дауыссыздан кейін 
дауысты дыбыс келеді» дегеніміз – мектеп 
оқушыларына арналған ереже. Одан басқа 
да дыбыстардың орнын анықтайтын ере-
желер мен заңдылықтар бар. Ешкім бұған 
мән бермейді. Мысалы, дауыстылар мен 
үнділерден кейін неге «-мын» жіктік жалғауы 
жалғанады? Басқа қатаңдарға, ұяңдарға «т»-
дан немесе «д»-дан басталған жіктік жалғауы 
жалғанады. Ал неге дауысты дыбыспен, 
«ю»-мен аяқталатын с�здерге «-лар»-дан 
басталған к�птік жалғаулар жалғанады? 

Ал «гу етті», «зу етті», «қит етті», «ду етті» 
деген шұғыл айтылған с�здердің арасында 
ешқашан дауысты дыбыс жазылмайды. Егер 
жазсақ, «бұрқ етті» дегенді – «бұрық етті» 
деп, «жарқ етті» деген «жарық етті» деп жа-
зуымыз керек болады. 

Т&леубек ЗАЙСАНБАЕВ: Үнді мен қатаң 
дыбыстар тіркесе алады. Еліктеуіш с�здерде 
барлық дыбыс тіркеседі. 

Бейбіт ИСХАН: Иә, �йткені үндінің үні 
бар ғой. 

ҮМІТ ПЕН КҮДІК

"сіресе қатаң қос дауыссызбен. Қатаң екі 
дауыссыз дыбысқа аяқталмайды. «О» дыбы-
сы қазақ тілінде екінші буында айтылмайды, 
жазылмайды. 

Т&леубек ЗАЙСАНБАЕВ: «Абырой» деген 
с�з бар ғой...

Бейбіт ИСХАН: Сол «жапон», «абы-
рой» деген бір-екі с�з бар, болды. Осы 
заңдылықтар орфография, емле ережелерін 
жасаған кезде ескерілуі тиіс. Ал емле 
ережесін жасаудан бұрын әліпбиді ж�ндеп 
алу керек. "ліпби ж�нделмейінше дұрыс 
емле шықпайды. 

Назира BМІРЖАНОВА, филология ғы-
лымының кандидаты: Құрметті әріптестер, 
«біткен іске сыншы к�п». Шын мәнінде �те 
күрделі жұмыстың бір шеті болса да бітті. 
Оны барлығымыз мойындауымыз керек. 
Емле ережесін жасау бір-екі адамның ғана 
жұмысы емес, оған к�птеген тіл білімінің 
мамандары тартылды. Бірнеше жиын �тті. 

Емле филологтар, фонетистер немесе 
морфологтар үшін емес, жалпы халық үшін 
жасалады. Сол себепті ол жазуға тиімді, 
жеңіл болуы тиіс. Егер емле ережесін 
морфологияға, фонетикаға қарай тартып 
күрделендіре берсек, жазарман азаяды, 
қазақ сауатсызданады. Кез келген тілге 
реформа жасаған кезде емле ережесінің аз 
болуын қадағалайды. Себебі ережесі к�п 
тілді меңгеру қиын. Біздің емле ережеміз 
ондай к�п емес. Тек базалық норманы 
сақтап отырмыз. Ал оны емес, түгелімен 
фонетикалық принципті негіз етіп ала-
тын болсақ, онда кірме с�здерді бірізді 
жаза алмай қаламыз. "ркім қалай естісе, 
солай жазатын болады. Мұндай жағдай 
30-жылдары болған. Мысалы, Құдайберген 
Жұбанов «Социалистік Қазақстан» газетінде 
жариялаған мақаласында «Коммунист» 
деген с�зді естілуіне қарай «Кәмүніс», 
«Кәм�нес» деп 16 түрлі қылып жазады. Одан 
кейін «ұ», «ү», «ы», «і» сияқты қысаң дыбыс-
тарды барынша үнемдеп жазу – бұрыннан 
келе жатқан дәстүр. Сол 30-жылдары кез 
келген жерге осы әріптерді қосып жазу 
белең алды. Мысалы, «Ысталин», «ырақмет» 
деп жазды. Кейін ол �здігінен редукция-
ланды. Емле қайта қаралды. Жазу кезінде 
негізгі мағынаны құрайтын дыбыстар ғана 
таңбаланатын болды. 

«Еміле» деп жазу туралы айтып отырсыз-
дар ғой. Егер олай жазатын болсақ, жазудағы 
қуат сыйымдылығы, энергия, уақыт кететінін 
ескеруіміз керек. Сол себепті де бірінші 
кезекте халықты ойлайық. А.Байтұрсынұлы 
да кезінде «Дыбыстың асылын жазайық» 
деді. Сондықтан қазіргі ұстанымымыз �те 
орынды деп айта аламын. "рине, емле 
жасаудың алғашқы кезеңінде қиындықтар, 
кемшіліктер болады. Кирилл әліпбиін 1940 
жылы қабылдадық. 1957 жылы ғана бекіттік. 
Яғни 17 жыл бойы оны жетілдірдік. Сол 
сияқты біздің де емлеміз бірден кемшіліксіз 

оңай болуы керек және қоғамға ыңғайлы 
болуы тиіс. Бірақ дәл осы ұстаным �зінен-
�зі екіұштылық туғызып отыр. Оңайлатамыз 
дейміз, бірақ кірме с�здерді жазғанда осы-
дан 70 жыл бұрын жоғалтып алған дүниені 
қайтадан қалпына келтіруге тырысамыз. 
Бұл мүмкін бе? Осыған ғылыми зерттеу 
жүргізіп барып, шешім қабылдағанымыз 
ж�н. Жазу санаға бейімделуі керек. Са-
нада жоқ нәрсені жазу қиын. Қазіргі жас 
ұрпақтың санасында ол жоқ. Олар тұрмақ, 
біздің қатарластарымыздың да санасында 
жоқ. Сондықтан оны дағдыға айналды-
ру үшін таза механикаға сүйенгелі отыр-
мыз. Яғни балалардың санасына «осы-
лай жазу керек» деп күштеу механикасын 
қолданбақпыз. Бұл жайында В.Щербаның 
«Жазуды механикаландырған дұрыс, бірақ 
қалай дегенде де жазу санадан туындауы 
керек» деген с�зі бар. 

Екінші қайшылық – жоғалтқанымызды 
қалпына келтіруге тырысу. Осы ретте тағы 
да пікіріміз екіге жарылады. Кейбір ереже-
лерді қайтарғымыз келеді, ал кейбірін 
«қалыптасып кетті ғой, осыған тиіспейікші» 
деп қалдыруды ж�н к�реміз. «У» мен «и» 
әріптеріне де қайта-қайта оралып, тағы да 
тіл табыса алмай отырмыз. Айтыс-тартыстың 
туындап отырған себебі – кирилл әліпбиі 
санамызға әбден сіңісіп кеткен. Осындай 
кезеңде қай халықтың да жазуы ауысатын 
болса, бітпес дауға айналатын еді. Осы 
ретте ортақ мәмілеге келіп, шешімін табу – 
міндетіміз. 

Нұрсәуле РЫСАЛИЕВА, филология ғы-
лы мының кандидаты: Мен орфографиялық 
топтың мүшесімін. Ағылшын, француз 
тілдерінен дипломым бар. Бір кездері 
ғалымдар бүкіл әлемге тән фонетикалық 
транскрипция жасауға талпынды. Қазақ 
тілінің кирилл әліпбиі дәл осы міндетті 
атқара алады. Яғни кез келген тілдегі с�здің 
оқылуын дәлме-дәл болмаса да, бара-бар 
нұсқада осы әліпбимен жазуға болады. Біз 
әліпбиімізге реформа жасаймыз деп, қайда 
бара жатырмыз? Осы ой маза бермейді. 
Қоғамда кіммен с�йлессеңіз де, жасыра-
тыны жоқ, к�пшілігі қабылданғалы тұрған 
әліпбиден ат-тонын ала қашады. Кейбірі 
тіпті бұл әліпби бекітілсе, орыс тіліне 
к�шетіндерін де айтады. Ал орфографияға, 
емле ережесіне келетін болсақ, емле 
жасаушылардың отырысына қалмай 
қатысып жүрмін. Cте үлкен еңбек жаса-
лып жатыр. Бірақ бұл емле жасау жұмысы 
маған салтанатты шараға киетін к�йлек тігу 
жұмысы сияқты елестейді. Сол к�йлекті 
тігуге жарты метр мата берілген. Ал осы-
дан балға киетін, етегі ұзын к�йлек шығар 
дейді. Жарты метр мата деп отырғаным – 
әліпбиден 10 әріпті алып тастаған. Демек, 
ағылшындардың естіп тұрғанын жаза ал-
майтыны сияқты жағдай бізде де болайын 
деп тұр. Олай болмауы үшін қолданыста 

Ермұхамед МАРАЛБЕК: Егер біз тара-
та жазуды мойындайтын болсақ, бір тілге 
екі емле арнауымызға тура келеді. Яғни 
кірме с�здер мен терминдерге бір ереже, 
т�л с�здерге бір ереже болады. Ал екі ере-
же болса, халықты одан сайын адастыра-
мыз. Кей ағаларымыз «Президент» деген 
с�зді «Пірезейдент» деп таратып жазуды 
ұсынып жүр, бірақ олай тарата беруге бол-
майды. Қазақ тілін игерудің заңдылықтары 
бар. Осы заңдылықтарды ешкім ұсынған 
жоқ. Тек қана тарата жазу керек дейді де, 
кірме с�здерді де таратады немесе кірме 
с�здер де бұрынғы ереже қалады. Осындай 
екіжақтылық бар. 

Содан кейін қазақ тілінде с�здер тек 
бастапқы буындарда ғана ашық болып 
келеді. Соңғы буындарда к�бінесе қысаң-
да натын, езулік тартатын заңдылығы бар. 
Бұны үндестік заңын зерттеген Халел Дос-
мұхамедов айтқан. Біз соған мән бер мейміз. 
Егер таратып жаза беретін болсақ, с�здің 
соңғы екінші-үшінші буындарына «ұ» ды-
бысы немесе «ы» дыбысы қосылады да, со-
зыла түседі. Қорыта айтқанда, қазақ тілінің 
үндестік заңын, тіркесім заңын толықтай 
зерттесек қана мәселемізді шешу әлдеқайда 
жеңіл болар еді.

ДИГРАФТЫ НҰСҚА НЕГЕ 
ҚАБЫЛДАНБАДЫ?

Нұргелді УBЛИ, филология ғылымының 
докторы :  Құрметті  әріптестер, орфо-
графияда шешілмеген біраз нәрсе бар. 
Тиянақталғаны да қаншама. Оны аңғару 
үшін 30, 40, 50-жылдардағы жазуды қарау 
керек. Сол кезде ғана орфографияның бұрын 
қандай болғаны, қазір қандай жағдайда 
екеніне к�здеріңіз жете түседі. Орфогра-
фияны біреуіміз фонетикалық, екіншіміз 
морфологиялық, үшіншіміз синтаксистік, 
т�ртіншіміз лексикологиялық ыңғайда 
қараймыз да, сан түрлі пікір айтамыз. 
Сан тарапқа тартамыз. Алдымен мынаны 
айтыңыздаршы, «и» мен «у»-ды жазудан 
қиындық к�рдіңіздер ме? Студенттер осы 
екі әріптен к�п қате жіберді ме? Газет-жур-
налдарда осы екі әріпті қате жазғандарды 
к�рдіңіздер ме? Орфография қай жерде қате 
болса, сол жерді тексереді. Ал «меніңше бы-
лай», «морфологияда былай» деген нәрсе – та-
лас. Біз әріптестеріміздің: морфологтардың, 
фонетистердің, синтаксистердің – бәрінің 
пікірін тыңдаймыз. Бәрінің керек жерін 
аламыз. Айтып отырған пікірлері орфо-
графияны оңтайландыра ма, жоқ па, соған 
қараймыз. Бұл – бір. 

Екіншіден, емле ережесінде «син-
гармонизм заңы сақталмаған» деп қалай 
болса, солай пікір айтамыз. Бұл – жауап-
сыз с�з. Сингармонизм сақталған, бірақ 
қай сингармонизм? А.Байтұрсынұлының 
сингармонизмі сақталған. Ал қай сингармо-

болады? Қанша әріп қосылады? Осыны 
ескермейміз. 

Жазу деген не? Жазу – ықшамдылық, 
икем ділік. 1924 жылдан 1957 жылға дейін 
қанша ереже ауысты. Ештеңе тиянақталған 
жоқ. Мәселен, 50-жылдардағы «Социа-
листік Қазақстан», «Қазақ әдебиеті» сынды 
газеттердегі жазуға �те мұқият қарайтын, 
сауатты авторларды да қарап шықтым. 
"ркім әрқилы жазған. Бұлай болмайды. 
Егер бұлай жалғаса берсе, талас к�бейе 
түседі. Себебі педагогтардың арасында да, 
халықпен де байланыс нашар. "ңгіме осын-
да. Ал халыққа түсіндіріп айту керек. 

Анар САЛҚЫНБАЙ: Бүгінгі қазақ 
естігенін айтып отыр ма, әлде оқығанын 
айтып отыр ма? Оқығанын айтып отыр. 
«Ми» деп жазсаңыз, «ми» деп айтады, 
«мый» деп жазып берсеңіз, «мый» деп 
оқиды. Ықшамдау деген қазақ тілінің негізгі 
заңдылығы ма? Оның әлмисақтан келе 
жатқаны рас. Бірақ ол негізгі заңдылық 
емес. Неге? Негізі заңдылық – Ахмет 
Байтұрсынұлы айтқан үндестік заңы. 
Бұл заңды да ескердік дейсіз. Бірақ емле 
ережесінің 30-параграфында халықтың 
тілі де, құлағы да әбден үйреніп кеткен 
«к�г�ніс», «шегара» деген с�здерді айна-
лып келіп, «к�к�ніс» (kókónis), «шекара» 
(shekara) деп беріп отырсыздар. Бұрын 
«к�г�ніс», «шегара» деп айтып-жазып едік, 
оны да бір кездері �здеріңіз үйреттіңіздер. 
Енді қайта айналып осы с�здерді �згертіп 
жатырмыз. Бұл �зіміз айтып отырған 
ықшамдалуға да, үндестік заңына да 
келмейді. Менің ойымша, болашақта жа-
зылатын емледе қазақтың үндестік заңы 
бірінші орында тұруы керек. 

Фаузия ОРАЗБАЕВА: Құрметті әріп-
тестер, біздің арамыздағы пікірталас таза 
ғылыми ұстанымға сүйенген. Сол себепті 
жалпы халыққа түсініксіз. Біз тілдік дәйек-
терге, с�здік қорымыздағы бүкіл с�здерге 
сүйеніп, ортақ қорытындыға келуіміз керек. 
Мұндай айтыс-тартыстың да қаупі бар. 
Оның соңы жақсылыққа, ақиқатқа апарса 
жақсы. Сәті түсіп тұрған латын әліпбиін 
енгізу процесін тоқтатып тастамасын. Ол 
үшін тездетіп ортақ пікірге келуіміз керек.

Ерден ҚАЖЫБЕК: Арыстарымыздың 
керемет с�зі бар: тілді біз сияқты са-
уатты, ақылды адамдар бұзады дегенге 
саяды. Емле ережесін халыққа жақын, 
түсінікті қылып жасауымыз керек. "рине, 
әзірге онда қайшылықтар бар. Ахаң бір 
жаңалықты дәлелдеу үшін орынсыз ере-
же шығарудың қажеті жоқ екенін айтады. 
Байқап қарасақ, ғалымдардың арасында 
айтарлықтай қайшылық та жоқ екен. Бәрі 
таза терминологиялық, ғылыми келіс-
пеушілік. Бір-бірімізді терең түсін бейміз. 
Кейде басқаша қабылдаймыз. Мәселен, 
«фонематикалық» деген терминді еуро-
паша ойлаймыз. Кейбіреулер «фонемдік» 
деген принципке қарсы, бірақ Ахаңша 
«дыбыс жүйелілігі» деп айтса, қабылдайды. 
Сондықтан біз, мамандар, бір пәтуаға кел  ме-
й інше, осындай басқосуларды тоқтат пауы-
мыз керек. Ал �мір бойына бір-біріміз бен 
келіспей, әр тарапқа тарта берсек, елден ұят.

Нұрперзент ДОМБАЙ: Бүгінгі басқосуға 
уақыт б�ліп келгендеріңізге рақмет! Құнды 
пікірлер айтылды. Ертең емле қабылдау 
кезінде, әліпбиімізді бекітер кезде ортаға 
салған ойларыңыздың пайдасы тиеріне 
сенеміз.

Дайындағандар: 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ,

Bсел САРҚЫТ

ҚР Денсаулық сақтау министрлігі, 
Педиатрия және балалар хирургия-
сы ғылыми орталығы, «Педиатр-
лар одағы» қоғамдық бірлестігі мен 
С.Асфендияров атындағы ҚазҰМУ-
дың балалар аурулары кафедрасының 
ұйымдастыруымен �ткен жиынға 
200-ден астам шетелдік-отандық 
жас педиатрлар, хирург-дәрігерлер, 
докторант, магистрант, резиденттер 
қатысты. 

«Жас зерттеуші: заманауи пе-
диатрия және балалар хирургия-
сы дамуының сын-тегеуріні мен 
келешегі» атты тақырыпты қамтыған 
жиында медицина тілімен айтқанда, 
баланың бойындағы ауруды емдеу 
мен диагностикалаудың замана-
уи әдіс-тәсілдері, медициналық 
к�мек берудің алғы шарттары, сирек 
ауруы емдеуді жетілдіру, әртүрлі 
хирургиялық және соматикалық 
патологиялары бар балаларды 
оңалту, интенсивті терапия мен 
анестезиология, психологиялық 
және медициналық-әлеуметтік 
бейімдеу секілді бүгінгі күннің �зекті 
мәселелері қозғалды. 

Ж а с  ғ а л ы м д а р д ы ң  з е р т т е у 
еңбектері тыңдалып, талқыға са-
лынды. Осы тұста, И.Ахунбаев 
атындағы Қырғыз мемлекеттік меди-
цина академиясының студенті Урим 
Сонгтың еңбегін ерекше атап �туге 
болады. Болашақ жас маманның 
�з ісіне деген қызығушылығы мен 
жауапкершілігі �згеге үлгі-�неге. 
Мамандығын сүйіп оқитыны �з ал-
дына, мамандығына адалдығы, оған 
бар к�ңілімен берілгені қуантты. «Ба-
лалар хирургиясы тәжірибесіндегі 
интервенциялық радиология» атты 
зерттеу жұмысына аса ден қойып, 
бірнеше мәрте Корей еліне арнайы 
барып, білімін жетілдіріп, оны 
тәжірибемен ұштастырып келген 
екен. Мұндай ізденімпаз жастың 
болашақта �з ісінің білгірі бола-
ры с�зсіз. Алмағайып заманда тек 
диплом үшін емес, шын мәнінде 
ғылым жолына түскен жастар 
сирек екені жасырын емес. Осы 
тұста жастардың білім-ғылым жо-
лына бет бұрып, к�кжиекке қол 
созғаны к�ңілге қуаныш ұялатады. 
Бұдан б�лек, қазақстандық рези-
дент Ж."кімбекованың, доктор-
ант  С.Сәлиеваның,  рязандық 
Э.Блохованың зерттеу еңбектерінен 
де татымды дүниені кездестіресіз.

Бізді  елең еткізгені,  нақты 
ғылыми дәлелденген деректер. 
Жас зерттеушілердің келтірген 
деректеріне қарасаң, педиатрия 
саласының сан алуан мәселелері 
алдыңнан шығады. Бір-екі мы-
сал келтіре кетелік. Дүниежүзінде 
жыл сайын бес жүз мың бруцел-
лезбен ауыратын науқас тіркелсе, 
Қазақстан – ТМД елдері  ара-
с ы н д а  Қ ы р ғ ы з с т а н н а н  к е й і н 
екінші орында. Дәл осы аурумен 
жыл сайын елімізде 1500-2500 
науқас тіркелген.  Бруцеллезді 
жою тек Қазақстанда ғана емес, 
Қырғызстан, Тәжікстан, Cзбекстан, 
Солтүстік Кавказ, Оңтүстік Еділ 
аймақтарында да �ткір мәселе 
ретінде қойылып отыр. Сондай-ақ 
тыныс алу органдарының аурулары 
– бүкіл әлемде денсаулық сақтаудың 
маңызды проблемаларының бірі. 
Дамыған елдерде 10% болса, біздің 
елімізде – 48,4%.  

Қ о ғ а м д а ғ ы  к ү й і п  т ұ р ғ а н 
мәселенің бірі – вакцинация. Жи-
ында бұл тақырып та назардан тыс 
қалмады. Мәселен, �те қауіпті, ви-
русты этиологиялы жедел инфекци-
алы ауру саналатын желшешекпен 
к�бінесе 1-9 жас аралығындағы ба-
лалар ауырады екен. Cкінішке қарай, 
соңғы жылдары инфекцияның бұл 
түріне үлкен адамдардың шалдығуы 
да тіркелген. Ресейлік ғалымдардың 
з е р т т е у і н ш е ,  1 0 0  м ы ң  а д а м ғ а 

шаққанда 320-800-і осы аурумен 
ауырса, 60 мыңы �лім-жітімге (1980-
2014 жж.) апарған. 100 мыңның 
жеті мыңы 3-6 жастағы балаларға 
тән екені анықталған. Вакцино-
профилактика болмағандықтан бұл 
ауру әлі жоғары деңгейде. Соңғы 
жылдары қала тұрғындары арасында 
инфекцияның «�суі» байқалса, ауыл-
ды аймақтарда 3-4 есе т�мен. 

Нәрестенің денсаулығын қада-
ғалау, мән беру – ата-ананың басты 
міндеті. К�п жағдайда �з бетінше ем 
жасап, селқостық танытып, «түк ет-
пейді» деп қарайтындар аз емес. Ал 
оның соңы нәресте денсаулығының 
бұзылуына апарары анық. Педи-
атрия және балалар хирургиясы 
орталығында бақылауда жүрген, 
м у к о в и с ц и д о з б е н  а у ы р а т ы н 
32 баланың бәрінде де бір жасы-
на дейін басталған созылмалы, не 
қайталай беретін пневмониялар, 
қақырық шықпайтын ж�тел болғаны 
анықталған. 32 баланың 28-інде 
(87,5%) жүрек-қан тамырларындағы 
� з г е р і с  б а й қ а л ғ а н .  З е р т т е у 
нәтижелерінде муковисцидозбен ау-
ыратын бала жүрегінің хал-жағдайын 
ЭКГ, ЭхоКГ-мен анықтауға және 
соған қарай ем жасауға болатынына 
тұжырым жасалған. 

Нәресте үшін емшек сүтінің 
орны б�лек. Алматы қалалық №8 
емхана (50 нәресте) мен Талғар 
аудандық емханасы (50 нәресте) 
бірлесіп, аналардың емшек сүтімен 
қоректендіру және оның қағидалары 
туралы білімін анықтау мақсатында 
сауалнама жүргізген. 10 сұрақты 
қамтыған сауалнама нәтижесінде 
«Сізге  осы мәліметтер туралы 
ақпаратты қайдан алған тиімді?» 
деген тұсына Алматы қаласынан 
– 86%, Талғар қаласынан – 78% 
ақпаратты интернет желісінен ала-
тынын айтса, дәрігерден жауап ала-
тындар саны – Алматы қаласы бой-
ынша – 16%, Талғар қаласы – 20%-
ды к�рсеткен. Бұл – ащы шындық. 
Бүгінде интернетке тәуелділіктің 
белең алған тұсында ақпарат к�зін 
тек маман дәрігерден алу қажеттігі 
қаперде жүрсе дейсің.

А й т а  б е р с е к  м ә с е л е  к � п . 
Жиынның ашылу салтанатында с�з 
с�йлеген Педиатрия орталығының 
басшысы Риза Боранбаева зама-
науи медициналық ғылым мен 
тәжірибенің дамуы жас ғалымдардың 
ғылыми әлеуетінсіз мүмкін еместігін 
тілге тиек етті. Осы шараның негізгі 
мақсаты да  жас  ғалымдардың 
ғылыми әлеуетін арттырып, жас 
ізденушілерді ғылыммен айналысуға 
шақыру екенін меңзеді. Ғылыми-
зерттеу жұмыстарын тәжірибемен 
ұштастырып, ауруды емдеу және 
алдын алудағы негізгі мәселелердің 
жаңа қырынан зерделенуіне мұндай 
жиынның мүмкіндігі мол екенін, 
алдағы уақытта дәстүрлі  түрде 
жалғасатынын атап �тті. 

С . А с ф е н д и я р о в  а т ы н д а ғ ы 
ҚазҰМУ-дың ректоры Талғат 
Нұрғожин Елбасының биылғы жыл-
ды «Жастар жылы» деп жариялауы 
жастарға жаңа серпін беретініне 
мән беріп, тәуелсіз Қазақстанның 
тұғырын биіктету, денсаулық са-
ласын дамыту жастардың қолында 
д е г е н  с е н і м  б і л д і р д і .  Қ а з а қ 
медициналық үздіксіз білім беру 
университетінің ректоры Жұмағали 
Исмаилов, «Help today» қоғамдық 
қорының директоры Эльмира 
Алиева ғылымға қадам басқан жас 
ғалымдарға ізденіс тіледі. 

Ғылыми жобаларды педиатрия 
және хирургия саласының білікті 
мамандарынан құралған қазылар 
алқасы саралады. Конференция 
соңында ұсынылған жұмыстар «Үздік 
баяндама» (педиатрия және бала-
лар хирургиясы саласы бойынша), 
«Үздік мақала», «Үздік постерлік 
баяндама» аталымдары бойынша 
анықталып, арнайы дипломмен ма-
рапатталды. 

БАЛА ДЕНСАУЛЫҒЫ 
бәрінен маңызды

-

ЖАСТАР ЖЫЛЫ

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»
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Шәмшабану ХАМЗАҚЫЗЫ, 
ақын, ұстаз, Жазушылар 

одағының мүшесі

Іс-шараны Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық �нер 
академиясының ректоры Асхат Маемиров құттықтау с�збен ашты. 

– Бүгінгі шараны біздің ұланғайыр мемлекетіміздің мәдени 
кеңістігінде, рухани �міріндегі ерекше бір елеулі оқиға деп са-
наймын. Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласында ұлт �нері мен мәдениет жолдарын ұлықтаудың бүкіл 
тетіктері к�рсетілген. Сол к�терілген мақсат-міндеттерді жүзеге 
асыру үшін осы факультетті ашу қажеттілігі туындады. Алдағы 
уақытта білім ұясы қабырғасынан түлеген жас мамандар ұлттық 
�нерімізді дәріптеу бағытында жаңа қырынан к�рінетіні с�зсіз, – 
деді А.Маемиров.  

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық �нер академиясының профессоры 
Пернебек  Момынов: «Ақан, Біржандардың �нерін жалғайтын 
дарын ды жастардың санын арттырып, қазақ �нерінің жұлдызын 
жарқырата беретініне сенім мол» деп, жүрекжарды лебізін 
білдірді.   

Жаңа факультеттің тұсаукесер рәсімінен кейін қонақтар 
салтанатты шараға орай ұйымдастырылған ұлттық киім және 
зергерлік бұйымдар к�рмесін тамашалады. Алтынмен апталып, 
күміспен күптелген, түрлі бағалы тастармен к�мкерілген айбалта, 
ер-тұрман, хан белбеуі, сәукеле, сақина-білезік және басқа әшекей 
бұйымдардың бәрі де теңдесі жоқ туындылар. Сондай-ақ универ-
ситет студенттері – темірден түйін түйген болашақ қол�нер ма-
мандары қонақтардың к�з алдында неше түрлі әшекей бұйымдар 
жасаса, атақты шебер Сәуле Бапанованың шәкірттері �рмек 
құрып, гобелен тоқыды. 

Факультеттің ашылу рәсімі бұдан кейін сахнада жалғасты. 
"йгілі әнші, «Дәстүрлі музыкалық �нер» кафедрасының 
меңгерушісі Рамазан Стамғазиев Ақан серінің �зі ұстаған домбы-
расымен «Базарың құтты болсын, ардақты, елім!» деп, әуелетіп ән 
салды. Академияның фольклорлық оркестрі, би ансамблі және 
жас таланттары ән мен күйден шашу шашты. 

 
Дина ИМАМБАЕВА

Сол кезде Тұрсынхан "бдірахманова, 
Алтыншаш Жағанова, Күләш Ахметова, 
Зейнеп Ахметова, Шәрбану Құмарова, т.б 
апайларымыз бен сіңлілеріміздің к�рсеткен 
сый-құрметі, қамқорлығы тұтас Қазақ елінің 
аялаған алақанындай болып сезілді. 

Жақын тұрып аралық алыстаған,
Туыс тұрып �зара барыспаған.
"удем жерге жете алмай зар болдық-ау,
Шығып жатқан кездерде ғарышқа адам, 

– деген �леңімді оқығанда сонда отырған 
қаламгерлердің бірнешеуі к�здеріне ыстық 
жас алып, мені қайта құшақтап «қайтсын-ай..» 
деп �здерінің мұңдас, һәм қамқор екендігін 
танытқаны әлі күнге есімде.

 Зейнеп Ахметова мені құшақтап, кіш-
кентай қызым Жанатты ыстық бауырына ба-
сып елжірегені, Зекеңмен ағынан ақтарылып 
әңгіме айтқаны жадымда жатталып тұр. Міне 
бұл �міріміздегі үлкен бір тарихи кезең ретінде 
есте қалды. 

 Қазақстан – шетелдердегі қазақтардың 
мақтанышы, қамқоры. Ал Жазушылар одағы 
– қазақ қаламгерлері киелі орда санайтын 
зиялылардың қасиетті қара шаңырағы. 

Мынау бір киелі орда құт дарыған,
Ұшатын жыр аспандап, жұпталып ән.
Осында мәңгілікке үлгі қалған,
Қазақтың Абайынан, Мұхтарынан.

Талайлар сол үлгіні ұстаныпты,
Қаламы сол үлгімен ұшталыпты.
Бәрі де бір-бір таудың биігінен,
Cнердің айдынына құс салыпты, – деп 

жырыма қосқан одақта Зейнеп Ахметовамен 
болған таныстығым сырлас, сыйлас болуға 
ұласты. Бір күні Зейнеп Бауыржан атамыздың 
Таразда �тетін 100 жылдық мерей тойына 
шақырды. Шақыруды қуана құп к�ріп жолға 

Сенен айырылғанымызға к�з үйрен генмен, 
к�ңіл әлі сенбейді. Балалар жыламасын, 
егілмесін деп, �зімді мықты ұстауға тырысып 
бағудамын. Мықты болу кейде қолымнан 
келсе, кейде сол үдеден шыға алмай, жы-
лап қалам. Cткенде қаршадай Мирасың 
«Атамды сағындым!» деп келіп, кішкентай 
саусақтарымен қолымның сыртынан сипап, 
кемсеңдеп жылайды. Бұл баланың кейде 
к�рсетіп, кейде к�рсетпей жылап алаты-
нын байқап жүргем, бүгін тура �зіме келіп, 
егілгенде, не істерімді білмедім.... Бұрынғы 
Мәриям болсам, оны жұбатар еді, бірақ сол 
кезде жұбатуға шамам жоқ, қосыла егілдім. 
Мені мықты деуші едің, менің мықтылығым 
сенің арқаң екен...

Cзің кеткелі оқтын-оқтын кабинетіңе 
кіріп жазған-сызғандарыңды ақтарамын, 
суретіңе қарап, �зіңмен тілдесемін, бірақ сен 
үндемейсің. Расында, сенің даусың естілмейді, 
болмаса к�здеріңмен маған бәрін айтып 
тұрасың ғой! Бұрын басқалардан қызғыштай 
қорыған архи віңді аударыстырып, жинаған 
қанша қалың дәптерлеріңді оқу – әлемдегі ең 
қызық к�ркем әдебиет оқудан да артық екенін 
білсең ғой! К�зің к�рген әр сәтің, жүрегіңнен 
�ткізген сұлу сезіміңнің бәрі сол қағаздарда 
қаттаулы тұр. Ой, тоба, қайда барсақ та, келген 
соң билеттерді сұрап алушы едің, соның бәрін 
дәптерлеріңе жапсыра беріпсің. Тура күнделік 
дерсің. Қашан, қайда бардық, қарап отырғанда 
бәрі есіме түседі. Cзіңнің айтқаның бар, үлкен 
ғұламалардың айтқан нақылдары бар, адамды 
ойсыз қалдырмайды. 

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Т�ралқасы осы 
Қоғамның негізін қалаушы әрі құрметті президенті, к�рнекті 
ғалым, Ұлттық ғылым академиясының академигі

Bбдуали Туғанбайұлы ҚАЙДАРДЫҢ
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына және туған-
туыс қан дарына орны толмас қайғыларына ортақтасып к�ңіл 
айтады.

Ана тіліміздің абызы, белгілі түріктанушы ғалым, академик 
Bбдуали Туғанбайұлы ҚАЙДАРДЫҢ

қайтыс болуына байланысты қазақ ғылымының �ркендеуіне 
зор үлес қосқан ғалымның отбасына, ағайын-туыстарына, 
қазақ тіл білі мі нің қара шаңырағы А.Байтұрсынұлы атындағы 
Тіл білімі институты ұжы мына, тұтас қазақ елінің қайғысына 
ор тақтасып, к�ңіл айтамыз. Ақт�бе облысының тіл ғылым са-
ласындағы білікті мамандар даяр лау дағы қажырлы еңбегін де 
ел жадынан шығармақ емес. Алдынан жарылқасын!

 Бәйішев университеті ұжымы
Ақт&бе қаласы

Дәстүрлі шараның басты мақсаты – �скелең ұрпақты с�з 
мәйегін кие тұтқан Жамбыл бабамыздың шығармаларымен 
сусындату, мол мұрасын насихаттау болып табылады. Салтанат-
ты жиынға зиялы қауым �кілдері, еліміздің түкпір-түкпірінен 
келген ақын-жазушылар, жамбылтанушы ғалымдар және аудан 
жұртшылығы қатысты. Жиылған жұрт зират басына барып, 
Жамбыл  рухына тағзым етті.

Жамбыл ақынның туған күні жылда атаусыз қалған емес.
Кештің шымылдығы сахналық к�рініспен түрілді. Білім 
ордасының оқушылары суырып салма ақынның жазушылармен 
кездесуінен үзінді оқып берді. Сондай-ақ жыр алыбының 173 
жылдығына арналған байқаудың жеңімпаздары марапатталды. 

Бұдан кейін шара Ұзынағаштағы Мәдениет үйінде жыр алы-
бына арналған кешке ұласты. Жамбыл ауданының әкімі Бағдат 
"лиев жыр алыбының �леңіне кеңінен тоқталды. Зиялы қауым 
�кілдері – Уәлихан Қалижан, Жұмабай Шаштайұлы, Бауыржан 
Жақып ақынның шығармашылығы мен адамгершілік қасиеттері 
жайлы ойларын ортаға салды. 

Жыр алыбы Жамбылдың �нер  мен мәдениетке қосқан сүбелі 
үлесі әр буын ұрпақтарына ұлағат. Ол артына �шпес із, мол мұра 
қалдырды. Салтанатты жиын соңы «Сүйінбай сазы» этно-фоль к-
лорлық ансамблінің орындауында мерекелік концертке ұласты. 

Нұрлан ҚҰМАР

БӘРЕКЕЛДІ!

МӘДЕНИЕТ 

  «ҰЛТТЫҚ ӨНЕР» 
ФАКУЛЬТЕТІ АШЫЛДЫ     

ТАМЫРСЫЗ 
ағаш болмайды...

ЖАМБЫЛ МҰРАСЫ – 
МӘҢГІЛІК

-

шықтық.
Алматы аңғарын бойлап батысқа қарай 

бет түзедік. К�рінісі к�з тартқан к�рікті мекен 
жүрген сайын қызықтырды. Айбарлы Ала-
тауы, ұшы қиырына к�з жеткіссіз кеңбайтақ 
шұрайлы даласы бар дархан �ңір жанымыз-
ды жадыратып келеді. Түс әлетінде Қордай 
жотасына жеттік. Қордай – желді �ңір екен. 
Алатаудың батыс сілемі мен Шу аңғарының 
түйіскен жері болғандықтан, Қордай желі жыл 
бойына оқтын-оқтын соғып, борандатып, 
қысты күні қарлы бораннан қатынас тоқтап 
қалатын к�рінеді. Жүре келе бабалардың 
қанды ізі қалған Қарабалта �зеніне салынған 
к�пірге келіп аялдадық. 

Мен к�лікті әдейі тоқтатқан аяулы жарым, 
белгілі этнограф-қаламгер Зекеңнен-Зейнолла 
Сәніктен «мұнда неге аялдадық?»  деп сұрадым. 

– 250 жылдың алдында, – деп Зекең с�зін 
арыдан бастады. Қазақтар мен қырғыздар ара-
сында сұрапыл соғыс, қанды қырғын болған. 
Соғыс ата-бабаның кегін қайтару жолында 
жүргізілген.

– Қалайша?
– Қазақтың Абылайы мен Қабан байы 

бастаған қалың қолы 1740-1750 жыл-
дар аралығында әуелі қазақтың оңтүстік 
�ңі ріндегі қалаларын жоңғар шапқын-
шы ларының қолынан азат етіп, сосын 
арқа жерінен аластап, 1750-жылдардың 
орта шеніндегі «Алак�л шайқасында» хан 
Доржыны  тұтқындап, оларды қазіргі Бұратала 
жеріне дейін �кшелеп қуып барып бір сәт 
аял жасапты. Бұл сәт қазақтардың соғыстан 
әбден қалжыраған кезі еді.  Қазақтың 

«Кейде  ауызша айтқаннан г�рі хатпен 
к�п нәрсе жеткізуге болады. Хат жыртылып 
қалмаса, ұмытылмайды. Хат арқылы с�йлесу 
с�зіңді б�лмейді...»

Бұл �з с�зің. Жазған-сызғандарыңды 
болашаққа қалдырған хаттарың деп таныдым. 
С�зіңді б�лмей, үнсіз тыңдап, үнсіз сырласып 
келем �зіңмен. Сенің асқан ұқыптылықпен 
жинақтаған қағаздарың кәдімгідей тіреу, жа-
ныма медеу. Бұрын балалардың жай сызған 
шимайларын да ұқыптап жинап жүргеніңде: 
«Қайтесің оны? Басқа қағаздарың аз ба? Екі 
жасар баланың шимайы неге керек?» десем: 
«Онда мінез бар, онда сыр бар»  деуші едің, 
қазір сол немерелердің алды балалы-шағалы 
боп жатыр. Сенің папкаларыңдағы алғашқы 
қолтаңбалары қазір �зіме де қызық. Оларды 
лақтыру былай тұрсын, бір шеті мыжылып, 
бүктеліп қалғанын да қаламаймын!

Атасы, білесің бе, сенің к�гершіндеріңе 
жемді  қазір біз  беріп жүрміз.  Баяғыда 
балконның терезесіне картон қорап қойып, 
оны түсіп кетпесіндеп скотчтап жабыстырып, 
ішіне нан қоқымын, жем шашып қоюшы 
едің ғой. Сонда біз: «Астындағы к�ршілерден 
ұят, олардың балконын құстың саңғырығына 
толтырдық. Құстарды тамақтандырғанды 
қояйық», – деуші едік. Астындағы бал-
конға түспеудің сан жолын қарасты рып, 
к�гершіндерді тамақтандыра бердің. «Ана 
қарашы, бұлар да отбасы десе шығарда 
жаны б�лек. Аталық құс әуелі аналығын 
тамақтандырмай, басқаларды жолатпайды», 
«Бұлар да қуанады», «Қарны тойғаннан кейін 

жаңадан азат болған жеріне к�зі түскен 
қоқандар қырғыз манаптарының қолтығына 
су бүркіп қазіргі Алматы облысының к�п 
жерін басып алып арқа жеріндегі Қабанбай 
еліне ауыз салады. Сол елдің бір бұтағы 
болған қарақұрсақ ауылын шауып, тұқымға 
тұяқ қалдырмай қырып кетеді. Қабанбай 
батыр қатты қамығады. «Шынымен тұқымға 
тұяқ қалмағаны ма?» деп шапқылап жүргенде 
т�ңкерілген қазанның астынан құрсағы 
күйелеш-күйелеш бір бала шығады. Қуанған 
Қабекең(Қабанбай батыр) дереу баланы 
құшағына басып бәйбішесіне апарып тап-
сырып: «Арыс ауылынан қалған жал ғыз 
қарақұрсақты к�зіңнің қарашығыңдай 
қорғап қатарға қос», – деп аманат етеді екен. 
"сі лінде Байжігіт атты бабамыздан: Жұмық, 
Тоғас, Мәмбет, Арыс атты т�рт ата тарай-
ды. Сол себепті Қабанбай ата жырында бұл 
оқиға:

– Жел соғар құбыладан бетке жұмсақ,
Батыр жоқ Қабанбайдай ойлап тұрсақ.
Қожақұл, Cмір, Дәулен бәрі де аман,
Шабылған жалғыз ауыл қарақұрсақ, – деп 

жырланады екен. 
Бұл кезде біз едәуір жерге барып қалғанбыз. 

Мен артыма қайта бұрылып, сол �ңірдің қандай 
екендігін к�з алдыма елестетіп, Зекеңнің сол 
жерге аялдауының мән-мағынасын енді толық 
түсінгендей болдым. "лдеқандай ойға кетіп, 
сәлден соң Зекеңе қарап:

– Cмірдің �зі үлкен мектеп қой, адам бір 
сапардың �зінен біраз сабақ алып қайтады. 
Cмір тіпті қалам ұстамаған адамды да қалам 
ұстауға жетектейді. Осы �ңірді ақындар:

рақметін айтуды ұмытпайды» деп, оларды 
да назарыңнан тыс қалдырмаушы едің. Сол 
кездегі біздің қарсылығымыз – жай еркелігіміз 
екен. Сен кеткен соң, қанатты достарың 
терезені тұмсықтарымен түрткілеп, тамақ 
сұрап келген кезде, қолыма түскен дәнді алып, 
терезеге қалай жетіп барғанымды білмеймін. 
Сенің әр жақсы ісіңді жалғастырғым келеді. 
Қазір Мирастар «Мен де атам сияқты құстарға 
жем берем» дегенде, Шынарларың «Шы-
бын �лтірме, оны ақырын терезеден сыртқа 
ұшырып жібер» деп, балаларына ақыл айтып 
отырғанын к�ргенде тәубе деймін. «Балаға 
шыбынды да �лтіртпе, адам �лтіру содан бас-
талады» деп, адамзатқа ізгілік, мейірім туралы 
айтқан адамның әуелі ұрпақтары сол үдеден 
шығып жатса, одан асқан қандай бақыт бар?!

Қатталып, жиналған к�п дәптерле ріңнің 
біріне Димаш Құдайберген туралы: «АЛЛА 
ТАҒАЛА қазаққа тағы бір абырой сыйлады. 
Ол мына кішкентай – Димаш!» деп жазып 
қойыпсың. Ол кезде Димаш әлі танылмаған 
еді. Қандай бір талантты к�рсең, жүрегің 
елжірей қуанып отырушы едің, сол таланттар-
ды к�ргенде, бүгін мен қуанам. Сенің жаның 
қандай сұлу еді, талантты балаларға қарап 
қуанып, тілекші болу да тазалықтың белгісі 
ғой. 

Айтпақшы, Үке, сен кеткенде �зіңнің 
шәкірттерің ерекше қайғырды. «Дүниеден 
Үмбетбай Уайдин есімді үлкен ұстаз �тті, 
жүрегі жұмсақ тұлға қайтты, қайран да біздің 
ұстазымыз!» деп �зектерін �ртеген �кініш 
сезімдері әр түрлі БАҚ-тарда жарық к�рді. 

– Жетісу – Алатаудан нұр алады,
Жетісу – бір Жамбылдан жыр алады.
Балқаш пен Алатауды аймалаған,
Жетісу – бір �зеннен құралады, – деп 

жырлаған екен. Сол Алатаудың нұры мен 
Жамбылдың жырлары менің бойыма қуат 
беріп, шабыт шуағын шашып келеді. Мал 
дәрігерлікті оқыған Шыңғыс Айтматов пен 
геологияны оқыған Олжас Сүлейменовті 
әдебиетке жетектеп әкелген де осындай қуат 
пен шуақ болса керек. 

Зекең менен қайтар жолда «осы сапардан 
не түйдің»? – деп сұрады. Мен сиясы әлі кеп-
пеген �леңімді оқып бердім:

Баукеңнің елі, Баукеңнің жері,
Ақындықпенен ерліктің кені.
Шалқыған күйің, қалқыған әнің,
"кетті-ау баурап сүйінтіп мені.
Осындай елге келдік біз,
Иіліп сәлем бердік біз.

Шерхандай данасы бар ел,
Бақытжандай баласы бар ел.
Сан ғасырлық тарихқа куә,
Тараздай тарлан қаласы бар ел.

Жауына боран, еліне к�ктем,
Батырдың таныс еліне к�птен.
Зейнептей асыл келіні бар ел,
Атасы күндей шуағын т�ккен.
Осындай елге келдік біз,
Иіліп сәлем бердік біз. 
Ерлігін к�ріп халқымның,
Жыр құйылды ойыма.
Атаның алтын іздері,
Қуат берді бойыма.
С�здерін естіп алтындай,
Даналығын аңғардым.
Салтын к�ріп дәстүрлі,
Даралығын аңғардым.
«Тамырсыз ағаш, бастаусыз су болмайды». 

Ұлтқа ұйтқы болған ұлыларды топырағына 
аунатып, т�сінде тербеткен батыр Баукеңнің 
туған жерінен �р рух пен �ткір намысты сезініп, 
қазақтың небір ділмар, зиялы тұлғаларымен 
дәмдес, пікірлес болып, елдік пен ерліктің 
ізін к�ріп марқайып қайттық. «Жаны жайсаң 
ағаның етегін баспа жолын қу, болайын деген 
баланың бетінен қақпа белін бу» демекші, 
жаңа буын, жас ұрпаққа �зіміз к�рген осын-
дай �негелі оқиға, салиқалы сапарларды айта 
жү рсек тәрбие-тағылым беріп, ой саларымыз 
анық. 

К�п боп жыладық, к�п боп егілдік. Тұтас 
халық қайғымызды б�лісті. Бәріне алғысым 
шексіз! «Тас түскен жеріне ауыр» дейді. Сенің 
кеткенің әуелі бізге батты. Сен кеткен соң, 
«"умин, айтқаның келсін», «Жылы с�з. 
Жылы с�з» деген кітаптарың балалардың, 
Рахымжан Cтеміс бауырыңның к�мегімен 
жарыққа шықты. К�рнекті жазушы-баспа-
гер Жақау Дәуренбеков замандасың тағы бір 
кітабыңды шығарып беретінін айтып, қуантты. 
Күйбең тірліктен қолымыз қалт еткенде 
�зіңнің мұраларыңды қараудан шаршамай-
мыз. Жазған-сызғандарың, жиған-тергендерің 
біреу болмаса, біреудің кәдесіне жарайды деп 
қыбырлап жүрміз. 

Қазірге осы. Біздің жайымыз саған белгілі 
шығар, жоғарыдан қарап тұрған боларсың... 
Сені іздеп жабырқаған сәттерде тіліме мынан-
дай жоқтау �лең оралады. Ақын емеспін, жү-
регімді жарып шыққан �зіңе деген аңсар ғой:

Бісміллах, с�зді бастайын,
Асылық с�зді қоспайын,
Кешегі кеткен Үкемді
Біразырақ жоқтайын!
Басыңнан дәурен к�шті, - деп,
Шыбын жаның ұшты, - деп,
Қоңыр үнің �шті, - деп
Жоқтаусыз қалай тастайын?!
Жайсаңым қайтып келмейді.
Екеуміз салған сара жол
Қайырып басып жүрмейді.
Жыламас едім, халқым-ау,
Жаным тыныштық бермейді.
Жыртығын жамап екеуміз
Құрастырған ақорда
Үкең қайтып келмейді.
Қалқаным – ну-орманым,
Айбатым едің, қорғаным!
Адастың ғой жолыңнан
Қаламың түсті қолыңнан. 
Кітабың қалды ашылмай,
Машинкаң қалды басылмай,
Қағазың қалды ұсталмай
Қаламың қалды ұшталмай.
Артық с�зді айтпадың,
Тура бір жолдан қайтпадың,
Дәріс беріп жастарға 
Шәкірттерді баптадың.
«Инабат», «иман», «әдеп» деп
«Білім» болды ұраның.
«Қазағым», «елім», «тілім» деп
Ел-халқың болды жыр-әнің.
Сабырың болды жолдасың,
Қаламың болды сырласың,
Дертіңе дауа таба алмай
Қиналды-ау сонда бір басың.
Cтпелі уақыт, �тпелі,
Жыл толды ғой кеткелі
Кемесіне келместің
Мінгеннен соң аяулым
Асау дария толқыны
Бермеді ғой �ткелін!
Алатау баурын жайлай жат,
Құлынды бие байлай жат.
Артыңда қалған халқыңның
Тыныштығын ойлай жат!
Иманың болсын жолдасың,
Құраның болсын құрдасың
Пейіштен болсын орының,
Хор қызы болсын сырласың!

Мәриям АЛДАНОВА 
УАЙДА КЕЛІНІ, 

Қазақ КСР оқу-ағарту ісінің үздігі

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Бұл 1954 жылы Шыңжаңда түсірілген тұңғыш қазақ фильмі еді

– Екеуіңізге бір сұрақ: «Хасен-Жәмила» 
фильміне түсуге шақырылғанға дейін қайда 
білім алып, не қызмет істеуші едіңіздер? 

Фарида ШBРІПОВА: Туған жерім – 
Шәуешек қаласы. Жеті жасымда сондағы 
Махмұд Қаш қари атындағы ұйғыр-қазақ 
мек те бінің табалдырығын аттадым. Атал-
мыш білім ұясын бітірген соң Үрімшідегі 
саяси курсқа қабылдандым. Ол Қытайдағы 
1949 жылғы халықтық жаңа үкіметтің 
орнау ына байланысты ашылған, елге 
соның жер реформасының мән-жайын 
түсіндіруге арналған оқу түрі еді. Курс 
бітер кезде ко миссия менің сол Үрімшіде 
қала тынымды айтып, Шыңжаң үкіметі 
кеңсесіндегі аудар машылық жұмысқа 
жіберді. Киноға түсуге шақырылардың ал-
дында, міне, сонда қызмет істеп жүргенмін.

Абылай ТҮГЕЛБАЕВ: Ал мен Құлжа 
іргесіндегі Қорғас �ңірінің перзентімін. 
Сондағы Баяндай елді мекенінде атақты 
ұйғыр к�песі Мұсабаев салдырған ғажап 
мектеп болды. Оның мүдірі кезінде 
Ыстамбұлға барып оқыған, араб пен орыс 
тіліне �те жүйрік "бдіқадыр Қасымұлы 
деген оқы мысты кісі еді. Аталмыш білім 
ұя сында дәріс алып, жоғарыдағыдай 
ғұлама адамнан тәлім-тәрбие к�рген соң, 
1946 жылы Құлжадағы гимназияға келіп 
түстім. Сонда жүргенде 1950 жылы мұнда 
ішкеріден атақты ұйғыр жазушысы Зия 
Сәмеди бастаған үкімет комиссиясы келе 
қалды. Ол кісі Іле, Текес сияқты шет 
аймақтағы ұлт жастары ішінен Үрімшідегі 
бюро кадрлары мектебіне адам іріктеп 
алуға шығыпты. Ұстаз дарым үміткерлердің 
қатарына мені де қосты. Сүрінбей �ттім. 
Содан не керек, �зіміз с�з еткелі отырған 
киноға түсердің алдында менің жоғарыдағы 
саяси оқу орнын бітіріп, одан Тибет-
ке аттанған мәдени-үгіт бригадасы ның 
құрамында болып, енді ШҰАР мәде-
ниет министрінің орынбасары Бұқара 
Тышқан баевтың ұйғары мымен, Үрімшідегі 
мемлекеттік ұлттар театрының репертуар 
б�лімінде жұмыс істеп жүрген кезім бо-
латын.

– Ж&н-ақ. Ал енді фильмге түсуге қалай 
шақырылдыңыздар?

Ф.Ш.:  Кездейсоқ! Бірде кезекші 
маған: «Үкімет басшысы Сәй фиддин 
"зиз шақырып жатыр» деді. Тілмашпын 
ғой, ау дар ма жасауға іздеген шығар деп 
барсам, мүлде басқа шаруа болып шықты. 
Ол кісінің с�зінен ұқ қаным, Шыңжаң 
�мірінде бұрын мүлде болмаған жаңа бір 
іс қолға алынбақшы екен. Бұл ҚХР-дағы 
аз ұлттар туралы к�ркем суретті фильм 
түсіруге деген ұмтылыс. Осы мақсатпен 
Шанхай кино студиясынан келген маман-
дар ұйымдастыру жұмыстарына кірісіп те 
кеткен сияқты. «Үкімет үйіндегі кездесу-
лерде тілмаш боп жүргенде сен солардың 
к�зіне түсіпсің. Киноға керек адам деп 
отыр. Барғаның ж�н шығар. Cйткені 
бұл мемлекеттік мәселе, қызым», – деді 
Сәйфиддин ака. С�йтіп, «Хасен-Жәмила» 
фильміне түсуге мен мүлдем күтпеген жер-
ден қо сы лып, жоғарыдағыдай әкімшілік 
бұйрық арқылы кездейсоқ келгенмін.

А.Т.: Фарида дұрыс айтады. Бұл киноға 

үміткерлер іріктеуде конкурс деген болған 
жоқ. Және ол кездері оған жағдай да 
келмейтін. Фильмге керек адамдарды 
таңдаудағы барлық сенім сце нарий авто-
ры Бұқара Тышқанбаев пен режиссер Үю 
Гаңның интуи ция сына артылды. Ғажабы 
сол, олар бұл істе қателескен жоқ. Екеуі нің 
Үрімшідегі оқу орындарынан, Шәуешек 
пен Құлжадағы мәдениет мекемелерінен 
және басқа да шеткері жақтағы к�ркем-
�нерпаздар үйірмелерінен тәуекел деп 
жинап алып келген жігіттері мен қыздары 
(бұлардың ішінде мемлекеттік ұлттар 
театрында істейтін мен де бармын) кино 
түсіру кезіндегі барлық қиындықтарға 
к�ніп, �здеріне бекітіліп берілген р�лдерді 
жан-тәнімен ойнап, сол кездің талабымен 
алып қарағанда тамаша орындап шықты.

– Олар кімдер еді?
Ф.Ш.: Фильмдегі басты кейіпкер лердің 

бірі ол Жәмиланың әке-ше шесі ғой. Міне, 
сол кісілердің р�ліне Үрім шідегі мәдениет 
б�лімінің қыз меткері "убәкір аға мен 
ШҰАР аймақтық әйелдер бірлестігінің 
қызметкері Тұрар апа шақырылды. Ал 
қатыгез де қарау Жүніс байды бейнелеуге 
Шыңжаңның қырғыздар мекендейтін 
Қызылсу ауданынан келген қомызшы 

керек. Он сегіз жастағы бетім ашылмаған 
ұялшақ кезім ғой. Намыстандым. «Ертең 
жұрт бұл киноны к�ргенде қандай пікірде 
қалады? Омырауын ашып отырған неткен 
к�ргенсіз қыз деп ғайбаттамай ма?» деген 
оймен жаңағы эпизодтан ат-тонымды 
ала қаштым. Режиссер болса, қоймайды. 
Жалынады. Ұрсады. Үгіттейді. Мен жылай-
мын. Ақыры к�ндірді-ау әйтеуір. Кинодағы 
ең бір қиналған жерім, міне, осы к�рініске 
түсу азабы болды.

Енді кездейсоқ оқиға деген сауал ға мы-
сал келтірейін. Осы фильмде қос ғашықтың 
иен таудағы мекенін шолғыншылар байқап 
қалады да Хасен мен Жәмиланың сонда 
апыл-ғұпыл жиналып қашатыны бар. 
Осындай кезде мен мінген аттың айылы 
дұрыс салынбады ма, жоқ әлде оның тарт-
пасы үзіліп кетті ме білмеймін, ертоқым 
ауып кетіп жерге оңбай құладым. Содан 
қатты ауырып, кино түсіру жұмысы к�пке 
дейін тоқтап қалғаны бар. Сол оқиға күні 
бүгінге дейін есімнен кетпейді.

А.Т.: Фильмнің негізгі б�лігі біте бер-
генде қыс кеп қалды да қалған жұмысты 
киностудияның Шан хай да ғы жабық па-
вильонында түсіруге тура келді. Осы жерде 
менің екі к�зім шаншып ауырып, прожек-

Ф.Ш.: Жылға жетер-жетпес мерзім 
ішінде…

А.Т.: Иә, бар-жоғы 11 айда бітті.
– Бұл кинотуынды экранға шыққанда 

үкімет, ел оны қалай қабылдады?
Ф.Ш.: Ол кезде біз жаспыз ғой. К�п 

нәрсеге онша назар аудара бермейтін 
шағымыз. Қоғамдық пікір ж�ніндегі 
аңғарымпаздығымыз да шамалы. Бірақ 
«Хасен-Жәмила» шығармасының авторы, 
осы кинотуындының �кіл әкесі Бұқара 
Тышқанбаев ағамыздың айтуы бойынша, 
мәселе былай: «Бәрі біткен соң фильмді 
Бейжіңге алып бардық. Орталық кино 
басқармасында қойылған оған осында 
Кеңес �кіметінен шақырылған маман 
ретінде жұмыс істеп жүрген мәс кеулік 
режиссер де қатысты. Ол оны жоғары 
бағалады. «Монтажында кейбір олқы-
лықтар бар. Бірақ, бұл жалпы мазмұнына 
нұқсан келтіре алмайды», – деді әлгі кісі.

Фильмді артынша сол Бейжіңдегі 
Қуйрынтан сарайында Чжоу Энлай да 
к�рді. Ол сеанс бітіп, залға жарық берілген 
заматта-ақ ресмиетті күтпей: «Міне, бұл 
нағыз к�ркем фильм болып шығыпты, му-
зыкасы да жақсы. Тіпті ұлттық колориттің 
берілуінің �зі адамды қалай сүйсіндіреді. 

Ғабеңе аты-ж�німді айтып, сол қызға осы 
сыйлықты �з қолыңызбен тапсырсаңыз 
деген �тініш білдіріпті. «Біз сенің «Ха-
сен – Жәмила» фильміне түскеніңді 
біл мейді екенбіз, қарағым. Сол кино 
�зің мұнда оқып жүргеніңде Бейжің дегі 
Бүкілқытайлық �нер фестивалінде үшінші 
орын алыпты да сені мына медальмен ма-
рапаттапты» деп Ғабит Махмұдұлы шағын 
әрі әдемі қола белгіні кеудеме тақты.

А.Т.:  Фильм экранға шыққан соң 
елде демалыста жүрген маған Бей жің-
нен шақыру қағазы келді. Онда ҚХР 
астанасын дағы киноактерлер даярлай-
тын институтқа жолдама берілгені айты-
лыпты. Сол жоғары оқу орнында 3 жыл 
оқып Шыңжаңға қайтып келгенімде, 
мұнда ұлтшылдыққа қар сы күрес науқаны 
бас талды. Күдіктілер тізіміне алындым. 
Қуғындауға ұшырадым. Ақыры қауіпті 
элемент қатарына жатқызылып, Күнес 
қаласындағы болат қорыту зауытынан бір-
ақ шықтым. Жұмыс ауыр. Бостан дыққа 
шығудан үміт жоқ. Дегенмен ол қапастан 
мені бір кездейсоқ жағдай құтқарды.

1959 жыл еді. Шыңжаңның Құлжа 
облысына Бейжіңнен Мао Цзэдун ның 
ұлы жорық жылдарындағы жан досы, аты 

на барып құжаттарымды ж�ндеттім. Ойым 
– Қазақстанға кету. 1961 жылы ол арма-
ныма да қол жетті. Шекарадан аман-есен 
�тіп, бұрынғы Семей облысының Аяк�з 
ауданына табан тіреген жайым бар.

– «Хасен-Жәмила» фильмінен кейін 
сіздер киноға түсуді одан әрі жалғас тыр-
дыңыздар ма, жоқ әлде…

Ф.Ш.: Мен бұл кәсіпті біразға дейін 
жалғастырдым деп айта аламын. Оған 
�зімнің кезінде «Қазақфильм» түсірген 
«Торапта», «Тұлпардың ізі», «Қыз Жібек», 
«Жорғаның жүрісі»  («Мосфильм»), 
«Мүсілима», «Қала қалқаны» атты фильм-
дердегі Ғалия, Жауһаз, Кербез, Бүбіжан, 
Мүсілима, Бақытгүл р�лдерінде ойнағаным 
анық дәлел.

А.Т.: Жоқ, мен киноактерлікті қайта 
жалғастыра алмадым. Қанша ұмтылып, 
талпынсам да оған �мірімнің бұралаң 
соқпақтары еш жақындатпай-ақ қойды. 
1975 жылы жазушы Қабдеш Жұмаділов 
«Қазақ әдебиетіне» мен туралы мақала 
жазып, онда бір кездері арғы бетте та-
лантымен, �нерімен к�зге түсіп, кинода 
ойнаған адам қазір Ая к�зде мұғалім боп 
жүр, қатарымызға тартайық, қабілетін 
пайдаланайық деп мәселе к�терді. Соның 
дүмпуімен «Қазақфильмге» шақырылып, 
кеудемдегі үміт оты қайта жанғандай 
болған. Бірақ кинорежиссерлер ж�нді р�л 
бермеді, эпизодтық кадрлар мен жалпы 
к�ріністерге салды да қойды. Содан ол 
жерде 1981 жылға дейін жүрдім. Ақыры 
санда ғана бар, ал санатта жоқ екендігіме 
к�зім жеткен соң қазіргі жұмыс істеп 
жүрген жерім – саз аспаптары мұражайына 
ауыстым да кеттім. 

– Енді сіздер мына қорытынды сұраққа 
жауап берсеңіздер. Ол осыдан 49 жыл 
бұрын дүниеге келген «Хасен-Жәмила» 
фильмінде &здеріңізбен бірге киноға түсіп, 
негізгі р&лдерде ойнаған &нер иелерімен 
кейін қайта кездесіп, жүздесудің сәті түсті 
ме, олардың &мірінен, тұрмыс-тіршілігінен 
не хабарларыңыз бар деген сауал. 

Ф.Ш.: Кинода Хасеннің досы Серік 
боп ойнаған Зекен аға Шыңжаңнан осы 
Қазақстанға 1955 жылы-ақ �тіп келген 
сияқты. Cйткені Құрманғазы атындағы 
консерваторияда оқып жүрді. Кейін Жам-
был облыстық драма театрында қызмет 
істеді. Одан соңғы тағдырын білмеймін. 

Cткен жылы осы біздің академиялық 
драма театрында Құрбан деген суретші 
жігітіміз қайтыс болды. Сол азаматтың 
қырқына жиналғанымызда маған бір 
иманжүзді бала келіп амандасып, �зін 
"убә кір ағаның ұлымын деп таныстырды. 
"бекең �зіміз әңгіме �зегіне айналдырып 
отырған фильмдегі Жәмиланың әкесі 
Бейсен қартты бейнелеген кісі ғой. Жаңағы 
бала ның с�зінен аңғарғаным, "убәкір аға 
Қытайдан �тіп келгеннен кейін Алматы 
облысына қоныс теуіп, ұзақ жылдар бойы 
Дегерес жылқы зауытында киномеханик 
боп жұмыс істеген. Осы бертінде ғана 
дүниеден озыпты. 

Менің білетінім міне, осы. Басқала-
рынан к�п хабарым жоқ. 

А.Т.: Кинодағы Жәмиланың шешесі 
р�ліндегі Тұрар Қытайдан Қазақстанға 
1955 жылы �ткен. Ұзынағашта кітапха-
нашы боп жұмыс істеген. Одан кейінгі 
т а ғ д ы р ы  б е л г і с і з .  Ж ү н і с  б а й д ы ң 
бейнесін жасаған Баяқын "лімбекұлы 
Шыңжаңдағы ел арасында сазгер, �нер 
зерттеушісі ретінде танылған. Кейін 
сондағы Күйтің қаласында қайтыс 
болыпты. Патшабекті ойнаған Қаусылқан 
Қозыбайұлы да қазір �мірде жоқ. Ол 1973 
жылы Үрімшіде бақи лық қа аттанған. 
Берді байдың р�ліндегі Мәлік Жүнісұлын 
Қытайдағы «мәдени революцияның» 
құрбаны деуге болады. Хунвейбиндер 
қолынан қаза тапқан. Хасеннің әкесін 
бейнелеген Мәлік Шипан да соқтықпалы 
ж о л ғ а  т о л ы  ғ ұ  м ы р  к е  ш і п  б а р ы п , 
әупіріммен аман қалған сияқты. «Мәдени 
революция» кезінде ұзақ жыл түрмеде 
отырған ол кейін ақталып, қазір Құлжа 
қаласындағы халық шығармашылығы 
үйінде нұсқаушы-әдіскер боп жұмыс 
і с т е й д і .  А л  г о м и н д а н ь  ү к і м е т і н і ң 
офицерлері  боп ойнайтын Айтжан 
Жазықбаев пен Тайыр Белгібаевқа 
келсек, Айтекең Қытайдан 1955 жылы 
Қазақстанға �тіп келіп Зайсанда қайтыс 
болған да, Тәкең Шыңжаңда асқан 
күйшілігімен аты шығып, ол да осы 
бертінде бақилыққа аттанған.

Баяқын "лімбекұлы лайық деп табыл-
ды да оның �рк�кірек ұлы Патшабекті 
Ү р і м ш і д е г і  « Х а л ы қ »  б а с п а с ы н ы ң 
қызметкері, ақын-драматург Қаусылқан 
Қозыбайұлы ойнады. Сондай-ақ аталмыш 
кинолентадағы Хасеннің әкесі Бейсен 
қарт образы Тарбағатай аймағының Толы 
ауда нындағы орта мектеп мұғалімі Мәлік 
Шипанға, прогресшіл к�зқарастағы бай 
Берді бейнесі негізгі мамандығы мал 
дәрігері болғанымен, �нер десе ішкен асын 
жерге қоятын азамат Мәлік Жүнісұлына 
жүктелгені есімде.

А.Т.: Қалған кейіпкерлер мыналар. 
Фильмде Хасенге �те жақын жү ретін Серік 
деген ер к�ңілді жігіт пен Жәмиланың 
құрбысы Күлән атты қыз бар. Міне, солар 
Құлжа қала сы нан келген журналист Зекен 
Мейір манұлы мен Тарбағатайдың Толы ау-
данынан шақыртылған мұғалима Күлшән 
есімді бойжеткенге бекітіліп берілді. Енді 
гоминдань үкіметінің адамдары туралы 
бірер с�з. Ондағы жалдамалы офицер р�лін 
Алтайдың күйші жігіті Тайыр Белгібаев, 
қазақ ауылдары арасындағы сол уақытша 
үкімет жансызының бейнесін спортшы 
Айтжан Жазықбаев ойнады да экрандағы 
әскери шайқастар мен түрме күзеті 
к�ріністеріне Манас қаласындағы ҚХР 
армиясы тұрақты б�лімінің жауынгерлері 
қатысты.

– Bңгіме барысында мына бір жәйттерді 
де анықтай кетсек… Айтыңыздаршы, фильм 
Шыңжаңның қай жерле рінде түсірілген еді? 

Ф.Ш.: Киноға қажет табиғат фоны-
на Үрімші қаласынан онша қашық емес 
Наньсаң таулары, содан соң Биянгу �зені 
таңдап алынды. Бұл �зі міз с�з етіп отырған 
фильмнің сценарий авторы әрі екінші 
режиссері Бұқара Тышқанбаев ағамыздың 
с�зімен айтқанда: «Ол, біріншіден, жол 
қатынасына �те-м�те қолайлы, екін шіден, 
қалың қарағайлы шатқал, айналасы құнан 
шаптырым келетін тепсең жазық, күміс 
моншақ себезгілеген сарқырамаларға толы 
�зен бойы кино бъективке әдейі арнап 
жасалғандай әсер қалдыратын. Сол арадан 
алыстағы бүкіл Алтай, Боғда таулары, оның 
етегіндегі құба ш�л �те жақсы к�рінетін».

А.Т.: Иә, аталмыш аймақты жер гілікті 
қазақтар Ақтерек жайлауы деп атайтын. Ол 
қазіргі шертпе күйдің шебері, Қазақстанға 
еңбегі сіңген �нер қайраткері Уәли 
Бекеновтің аталарының қонысы еді. Осы 
жерге алты, сегіз, он екі қанатты ақ шаңқан 
киіз үйлер тігіліп, оның іші к�з жауын 
алатын керемет мүліктермен толтырылды. 
Уәлидің әкесі Оспан Мұқай �з ауылында 
кино түсірілетін болған соң ештеңесін 
аямады. Ағасының 100 жылқысын таңдап 
алып, оның 40-ын бізге мініс к�лігі ретінде 
берді де 60 биені қымыз ішіп тұрыңдар деп 
желіге байлап тастады. Фильмдегі басты 
кейіпкер Хасеннің астындағы атақты 
бәйге к�к бар емес пе, міне, сол ат та әлгі 
Мұқайдың маңдайына басқан жүйрігі 
болатын. Киноға керек деген соң оны да 
қиналмай берді. Осының бәрі ол кісінің 
ұлт намысын білгендігі, түсінгендігі болса 
керек.

– Кино түсіру кезінде түрлі жағ дай-
лардың болатыны белгілі. Олардың бірі 
мәселен күтпеген жерден туған қиын дықтар 
мен кездейсоқ оқиғалар. «Хасен-Жәмила» 
фильмін &мірге әкелу ба рысында сіздердің 
сондай жағ дайларды бастан кешірген 
кездеріңіз болды ма?

Ф.Ш.:  Болды. Алдымен қиналған 
кезімді айтайын. Кинолентада Хасен мен 
Жәмиланың елсіз тауда күн кешіп жүріп 
сәбилі болатыны туралы к�рініс бар. 
Ол нәресте осы фильм дегі Жәмиланың 
шешесінің р�ліндегі Тұрар апаның 4-5 
айлық қызы еді. (Зырлап �тіп жатқан 
уақыт-ай… Ой лап қарасам бір кездегі сол 
бесіктегі б�пенің �зі егер тірі болса қазір 
50-ге келді-ау!). Жә… Сценарий бой ынша 
мен міне, сол б�бекті алдыма алып емізуім 

тор жарығына қарай алмайтын күтпеген 
бір қиындыққа тап болдым. О баста онша 
мән бермеп едім, келе-келе шы нымен 
қауіптене тіндей жағдайға жеттім. Не істеу 
керек? Жұмысы тоқтап қалған киноре-
жиссер шырылдап жүріп к�з дәрігерін 
ертіп әкелді. Қарт кісі екен, асықпай 
қарап болды да жаңа сойған қойдың бауы-
рын алғызып, соны қайнап тұрған ыстық 
суға бір матырып алып жегізумен болды. 
«Қаны шығып тұрған шикілі-пісілі дүние. 
Бірақ шыдайсың. Менің талабым осы», – 
деді ол. К�ндім. Бай қаймын, нәтиже бар 
сияқты. Cйт кені бір аптадан соң к�зімнің 
піскілеп ауыр ғаны басылды, ал екінші 
жетіде кірпігімді ашып, жарыққа еркін 
қарай бастадым. (Тіфә-тіфә, содан бері ол 
сырқат қайтіп мені мазалаған жоқ). «Кино 
түсіру кезінде қиналған жеріңіз болды ма?» 
деген сұрақты естігенде ойыма осы оқиға 
оралып отыр.

Кездейсоқ, күтпеген жәйттер… Одан 
жол тауып шыға білу. Иә, ондай жағ-
дайлар да жадымда. Мысалы, мына 
Фари да ның Жәмиланы ойнағандағы 
қимыл-қозғалысына, кескін-келбеті 
мен іс-әрекетіне және диалог с�здерін 
жаттаудағы зеректігіне мамандар к�п кінә 
қоя алмайтын. Бірақ бір кемшілігі болды. 
Қаланың қызы емес пе, атқа шаба алмай-
тын. Бұған қандай айла табу керек? Ол 
қиындықтан бізді осы кинотуындыдағы 
эпизодтарға қатысып жүрген Тұрдықан 
Күрішбайқызы деген келіншек құтқарды. 
Ол сонда не істеді дейсіз ғой? "рине, 
фильмдегі атқа мініп-түсіп немесе сол 
аттың үстінде жайбарақат отырған 
Жәмиланы ойнайтын Фариданың �зі. Ал 
алысқа қарай құйындатып шапқандағы 
Жәмила ше? Ол – Тұрдыхан. Дене бітімі 
Фаридаға ұқсас, нәзік, керемет күйші 
осы келіншектің жұлқынып тұрған кер 
аттың үстінде жігіттен де бетер тіптік 
күйдегі отырысына, жұлдыздай аққан 
құйын шабысына қарап, бәріміз риза 
болатынбыз.

– 2зіміз с&з етіп отырған к&ркемсуретті 
фильмді түсіріп, мемлекетке тапсыру қанша 
уақытқа созылды?

Киноның �зін к�рмей, сырттай музы-
касына құлақ салып тұрып-ақ Қытай 
қазақтарының �мірі туралы фильм екенін 
аңғаруға болады. Туынды саяси жағынан 
да ұтымды», – деп құптады».

А.Т.:  С�з ретіне қарай алдымен 
«Хасен-Жәмила» фильмін к�руге деген 
құштарлықтың Шыңжаңда ғана емес, ішкі 
Қытайдың �зінде тіпті ерекше болғанын 
атап айтқым келеді. Соның нәтижесінде 
мемлекет тарапынан осы кинолентаға 
кеткен шы ғын бір Шанхай қаласындағы 
кинотетрларда к�рсетілген сеанстардан 
түскен ақшамен үш-ақ айда �теліп шыға 
келді. Бұл аз десеңіз, қысқа мерзім ішінде 
оны 22 ел сатып алып, фильмнің атақ-даң-
қын одан әрі аспандатып әкеткені бар.

– «Хасен-Жәмила» кинотуындысы 
түсіріліп бітті. С&йтіп ол Шыңжаңдағы 
елдің рухани игілігіне айнала бастады. Ал 
сіздер ше? 2здеріңіздің содан кейін гі &мір 
жолдарыңыз қалай қалыптасты?

Ф.Ш.: Аталмыш жұмыс аяқталысымен, 
мен оның премьерасын күтпей, кеңестік 
Қазақстанға �туге әрекет ете бастадым. 
Cйткені, нақ сол кезде шетте жүрген 
қазақтардың атамекенге  оралуына 
тұңғыш рет рұқсат берілген еді. С�йтіп 
1955 жылдың 30 мамыры күні алғашқы 
к�шпен шекарадан �тіп, күзде Алматының 
Құрманғазы атындағы консерватория-
сында жаңадан ғана ашылған актерлік 
факультетке қабылдандым. Курстастарым 
Сәбит Оразбаев, Асанәлі "шімов, Рай-
ымбек Сейтметов, Нүкетай Мышбаева, 
Раушан "уезбаева секілді қазақ �нер інің 
осы күнгі жайсаңдары мен жампоздары-
тын. Бір қызығы, к�рнекті жазушы Сайын 
Мұратбеков пен атақты сатирик Оспан-
хан "убәкіров те алғашында біздің осы 
актерлік факультетте оқығаны бар.

Cстіп жүргенде, 1957 жылы мені 
Қазақстан Жазушылар одағының т�рағасы 
Ғабит Мүсірепов шақырып жатыр деді. 
Бардым. Қабылдауында болғанымда ол 
кісі таяуда �зінің Шыңжаңдағы қазақ 
жазушыларының тұңғыш съезіне қатысуға 
барғанын айтты. Елге қайта ораларда 
ШҰАР үкіметінің мәдениет министрі 

аңызға айналған маршал Чжу-Де келетін 
болды. Ғажабы сол, ол кісі к�птеген әскери 
әндердің де авторы-тын. Қарт қолбасшыны 
қарсы алушылар құрметті қонаққа арнап 
жасаған концерттік бағдарламасына, 
міне, оның сондай шығармаларын да 
енгізіп, енді оны орындайтын әншіні таба 
алмай қиналды дейсіз. Лагерь басшысы 
білетіндердің нұсқауымен мені іздеп тап-
ты. Сахнаға шығарды. Несіне аянайын, 
маршалдың �зім білетін «Аспаз» әнін 
шырқап кеп бердім. Бұған алдыңғы қатарда 
отырған Чжу-Де де, қалалық партия 
комитетінің хатшысы да мәз болды. Сол 
«еңбегімнің» арқасында айдауылдардың 
дікеңдеуінен құтылдым. К�п кешікпей 
еңбекпен түзеу лагерінен де босап шықтым. 
Шыққан бойда Құлжадағы кеңес консулы-

…�ңгіме аяқталды. Біз әсерлі де тартымды естеліктері үшін сұхбат иелеріне 
рақметімізді айтып, олармен қимай қоштастық. Содан кейін: «Теледидардан 
ара-тұра болса да к"рсетілетін, соңғы жылдары тіпті ұмытылып кеткен «Хасен-
Жәмила» фильмі қайда екен осы?» деп ойладық. Оның жай-жапсарын сол жылдың 
күзінде бізге осы кино сценарийінің авторы марқұм Бұқара Тышқанбаевтың үйіндегі 
Сара апамыз айтып берді. Бұл кісі Таңжарық ақынның қызы еді. 2004 жылы 
Таңжарық Жолдыұлының туғанына 100 жыл толып жатқан уақыт-тын. Осы 
мерейтойға байланысты апайға жолыққанымызда, жоғарыдағы фильм туралы 
сұрауды да ұмытпадық. 
«Сендердің бала кездеріңдегі, яғни 60-шы жылдардағы кинотеатрлардан к"ріп 
жүрген «Хасен-Жәмила» ол Бұқараның 1957 жылы Алматыға Шыңжаң мәдениет 
қайраткерлері делегациясын бастап келгенде «Қазақфильмге» сыйға әкеп беріп кеткен 
бір данасы, – деді ол кісі. – Сол кинолента 60-70-ші жылдары к"рсетіле-к"рсетіле 
әбден тозығы жетіп, 80-ші жылдары тіпті ұмытылып кетті десе де болады. 1992 
жылы Бұқара ағаларыңның 70 жылдығында осы жайт ел есіне салынып, оған іздеу 
жүргізілгені бар. Прокат, киностудия басшыларының біріне-бірі сырғытқан бос 
с"здерінен ештеңе шықпаған соң жазушы �кім Тарази Мәскеумен хабарласып, сондағы 
киноқорынан «Хасен-Жәмиланы» 3 дана етіп к"шіртіп әкелуге мұрындық болды. Соның 
біреуі қайтадан «Қазақфильмге» "ткізіліп, екіншісі Қазақ телевизиясының сол кездегі 
«Алатау» арнасы қорына берілген. Ал үшіншісі... иә, үшіншісі жазушының туған жері – 
Алматы облысының Ұйғыр ауданындағы Ақтам ауылының (Бұқара Тышқанбаев 1932 
жылы Шыңжаңға "ткенге дейін осы жердегі мектепте оқыған – Ж.А.) клубында 
сақтаулы. Қаламгердің 70 жылдығында Алматыдағы шығармашылық одақ басшыла-
ры осындай ұйғарымға келіп, оны сол ауылға әрі сый, әрі мұра ретінде апарып берген». 
Сара апай 2004 жылы осылай деген. Қазір "зіміз сол кезде жүздесіп, әңгімелескен 
жоғарыдағы аға-апаларымыз бұл "мірде жоқ. Үшеуі де бақилыққа аттанған. Біздің 
ойымыздан бір сауал кетпейді. Атап айтқанда, демек бұл фильм бізде жоқ емес, бар 
екен. Ендеше оны ара-тұра болса да теледидарда неге к"рсетіп тұрмасқа? Ол осы күнгі 
біздегі қаптап кеткен қатыгез боевиктер мен сұрқай сериалдардан әлдеқайда пайдалы 
емес пе?!
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ҚЫЗ-КЕЛІНШЕКТЕР ЖЫРЛАЙДЫ

Ана, сенің мейірің,
Күннен нәр алған ба?! 
Нұрдан жаралған ба?! 
Жүрегің үлкен бе екен 
Осынау ғаламнан да?
 
Ана, сенің пейілің, 
Бұлақтың м�лдіріндей, 
"лемнің кеңдігіндей! 
Кешіріп жүрсің мені,
Бұрқансам желді күндей.

Ана, сенің қуатың, 
Рух берді ұшарымда, 
от берді күш алуға. 
Біз сенген Жұмақ, бәлкім 
Ол сенің құшағыңда?!

Жарқын да жайсаңдаймын, 
Қату да қайсардаймын. 
Сонда да саған мұны 
Жарқылдап айта алмаймын. 
Аман жүрші, Ана!

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

Мәңгілік мұңлы ел –Мұхит та сыяды,
К�з емес, к�ңіл ол шын шебер.
Cнерде Джоконда туады,
Сұлулық жымиып күлсе егер...

Данышпан суретші салады
Тырналы аспанның дауысын.
Бейсана немесе саналы
Ақ пен қараның жарысын.

Джоконда – сұлулық айнасы,
Шабытың оянар к�ргенде.
Пенделер таусылып айласы
Таба алмай �здерін шерменде...

Махаббат, қайғы, мұң – назары
Арбалған  сүйініш үмбеті.
Нәресте табиғат ажары,
Періште  шырайдың күн беті.

К�рінген сәл ерке назыңнан
Болмыстың �лмеген бір жаны.
Адамның қолымен жазылған
Алланың шешусіз жұмбағы...

Бақытжан РАЙЫСОВА

Мұң – азабы жанын нұрға б�лемес,
Мынау дүние ғашық жанға кең емес...
Кезек-кезек қарайлайтын жолыңа
Саған ғашық Ай мен Күн ғой.
Мен емес!
Жұдырықтай жүрегінде к�п егес..,
Сүйген жанның қалпы ешкіммен тең емес...
Бірде н�сер, бірде аппақ қар болып
сені аңсайтын Мезгілдер ғой 
Мен емес!
К�нереді ақыл, айла, с�неді ес,
Сауық-сайран, жауығысқан �леді �ш...
Сағаттардың сыртылында солқылдап

Сені күткен Уақыттар ғой.
Мен емес!
Неге бәрі суық , салқын?
Неге кеш..?
«..К�ктемге еріп қайта оралам» демеді еш...
Қанатынан сағынышы саулаған
Ғұмыр атты жаралы Құс. 
Мен емес!
Енді маған ешбір жауап ем емес,
Енді мені үміт шіркін демемес,
Жанарымда сені к�ріп м�лт етіп,
Жылап қалған Тағдырым ғой.
Мен емес!

Елена ӘБДІХАЛЫҚОВА

Секілді к�ктем �мір, �мір к�ктем, 
Баладай аңғал еді к�ңіл неткен. 
Бір арман к�кжиекке сіңіп кетті, 
Бір үміт ғайып болды қолым жеткен. 

Келердей бір жақсылық к�ктемменен, 
Cмірді қайта сүйдім жек к�рмеген. 
К�зінен, сағынышты к�п іздедім, 
Баяғы ескі досты к�п к�рмеген. 

Таза еді мына шақтың жаны неткен, 
Бусанып қара жер тұр, қары кеткен. 
К�ктемнің таңы атып тұр тірілерге 
Сәулесі дүниені жарық еткен.

Роза СЕЙІЛХАН

Бақытты едік бір кезде... 
Орындалып жүректің ізгі арманы,
Махаббаттың 
Кездік біз гүлзар бағын. 
Жастық шақтың 
Қыздырып думанды әнін, 
Жүруші едік 
Елемей ызғар барын, 
Ақпанның да ерітіп мұз-қарларын.

Бірақ, бірақ кенеттен... 
Қара бауыр бұлт ш�гіп аспанымда, 
Дауыл тұрып бір ерен жас жанымда, 
К�ңілімді бұрғызбай �зің жаққа 
Алып кетті, 
Қайтейін, басқа ағымға. 
Бал татыған шырын сәт, 
Жұмақ күндер 
Ғайып болып жоғалып қас-қағымда.

Аптап соғып к�гіңнен
Жапырағын жаныңның қуарттым да, 
Гүлзар бағын к�ңіліңнің суалттым да, 
Кешіре алмай мен кеттім... 
Үстіңе әкеп 
Қызғаныштың нән тауын құлаттым да. 
Екеуіміз де ашуға құрбан болдық, 
Сен мені, 
Ал мен сені жылаттым да...

Тарлық еттім, қайтейін! 
Күй боп тұнып домбыра шанағында, 
Cзімді-�зім 
Батырдым нала-мұңға. 
Cкініштің орынын толтыра алмай
Қайран, дүние, 
Cртеніп барамын ба?! 
Тұтандырған о баста �зім едім, 
Сол алауға 
Енді �зім жанамын да...

Сақ қыздары ұр дабылды! Соқ! Соқ!
(Жауынгерлер би билейді топ-топ!)
Екі бетті �мір демондары,
Жасырады білектерін тоқ-тоқ...
Екі к�зім, екі к�зім шоқ боп,
Ал, жүрегім алаулайды от боп!
Биле! Биле к�шпелілер Рухы,
Мені тастап кете алмайтын жоқ боп!
Сақ қыздары, сұлу жауынгерлер,
Ұр дабылды! Ұр дабылды! Соқ! Соқ!

Асқан асу, кешкен теңіз аптап.
Қара шашым, қара шашым аппақ!
Сақ қыздары, сұлу жауынгерлер,
Дулығамды басыма қой жастап.
Биле! Биле к�шпелілер рухы,
Мені ешқашан кете алмайтын тастап!

... Сен билеші! Ай мұңданар ма екен?
Аруларым айбынданар ма екен?
Саиндағы саны жарқыраған,
Сайтан алғыр, қайғым қалар ме екен?!
Сен билеші! Сенім келер ме екен?
Тауқыметім жеңілденер ме екен?
Белдескенде алмағайып күндер.
Cлім, әлде... Cмір жеңер ме екен?

Сен билеші! Ай-хай, ғұмыр, шынар!
Жүрегіме тағып жүрген тұмар!
Ерлігінен айрылғанда халық,
Маймылға ұқсап... азғындайтын шығар?

Аңыздардан аршып алғын, елес!
Адасқанның бәрін ескер, жебес!
Қыздарының рухы биік елдің – 
Жоғалуы мәңгі мүмкін емес!

...Рух бар дейді! Жерімде рух жүрсін!
Иесі бар екенін жұрт білсін!
Сақ қыздары, соқ дабылды! Соқ! Соқ!
Кең даламның киелері тұрсын!

Биғайша МЕДЕУОВАҚатира ЖӘЛЕНОВА

Сен – қазақсың!
Қазақ деген ел б�лек,
Қазақ салған соқпақ б�лек, жол б�лек. 
Киіз үйі Жер сияқты жұп-жұмыр, 
Шаңырағы күн сияқты д�ңгелек.

Сен – қазақсың! 
Бір Алланың құлысың! 
Адамға адам құл болғаны — құрысын. 
Жойқын соғыс, зұлматтарда жойылмай, 
Қалған ұлтсың. Қаһармансың! Ұлысың!

Сен – қазақсың! 
Ұлы дала – тұғыры. 
Күмбір-күмбір күрескерлік – ғұмыры, 
Тірескеннің дірілдеткен тізесін
Тұлпарыңның тұяғының дүбірі!

Сен – қазақсың!
Байырғы жұрт – түздегі ең, 
Табиғаттан тән тамырын үзбеген. 
Қолын жайып, К�ктен �мір сұраған, 
Жер бетінен жерұйықты іздеген.

Сен – қазақсың!
Қазынасы – нәсіп, құт. 
Қазақ болу – ғаламатқа ғашықтық. 
Жерің, суың, тауың сұлу соншалық, 
К�рген к�зден кететіндей жас ытқып! 

Сен – қазақсың! 
Отаншылсың, тектісің! 
Айбарлысың, ақылдысың, беттісің! 
К�п болуға, Бір болуға тиіссің, 
К�рмеу үшін жаттың езгі, тепкісін! 

Сен – қазақсың! 
Рухы еркін, �зі еркін! 
Мұзбалақсың, сорғалаған с�зі еркін!
Қайталанбас күйшісің сен құя алған,
Домбыраның �зегіне �з �ртін! 

Сен – қазақсың! 
Келе жатқан бағы асып, 
Адамзаттық ізгілікке жол ашып, 
Дастарқаның – елшілігің ежелден, 
Мейірбансың, меймандоссың қолы ашық.

Сен — қазақсың! 
Ғарышкерсің, жаны – аспан. 
Cрелісің, �з орнына таласқан. 
Т�рге лайық марқасқасың, мықтысың, 
Т�рткүл дүние саясатта санасқан.
 
Сен – қазақсың! 
Қазақ едің туғанда! 
Онда, дүние тағылымынан үлгі ал да, 
Ата жұрттан, Ана тілден айрылма, 
Т�беңде Күн, т�менде Жер тұрғанда!

Күләш АХМЕТОВА, 
ҚР Мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты

Армандарға жетелеп асқаралы,
Дүниенің ашылып қас қабағы.
Хантәңірдің оранып шапағына,
К�ктем біздің ауылдан басталады.

Беделіңе қарамай, атағыңа,
Аппақ таңы арайлап атады да.
К�ктем біздің ауылдан басталады, 
Хантәңірдің оранып шапағына.

Тіршіліктің осынау сағатында,
Озатын да пенде бар, қалатын да.
Құйқылжыса құс біткен бір әуенмен
К�ктем келе жатады қанатында.

Алақанын арманым жайған к�ктем,
Ғұмырыңды мәңгілік сайран деп пе ең?
Cткендерге салауат айтып бүгін,
К�ктем келді, тағы да 
Қайран к�ктем!..

Мақпал МЫСА

Гүлсіңдер,
Адалдықтың �зіменен бірсіңдер,
Сұлулықты әйгілеп ап әлемге,
"бір үйге шуақ шашып жүрсіңдер!
Армансыңдар,
Жан баласы баспаған ормансыңдар…
Азаматтың арқалап аманатын,
К�леңкесін кірлетпес қорғансыңдар!
Бұлақсыңдар,
Жалғандықтан барынша жырақсыңдар.
Жауабы жоқ, жауабы жұмақта бар,
"р кеудеде жүретін сұрақсыңдар…

Анасыңдар,
Бар бақытты баладан табасыңдар.
Тіршіліктің жүрегін соқтыратын,
Бұл �мірде �здерің ғана сыңдар!

Динара МӘЛІК

Бақытгүл БАБАШ

Боз далада боз қырауды жамылған,
Бозамық таң баяу атты салып ән.
Бота-к�ңіл бүгін неге боздайды,
 Алатауды сіз ғана ма сағынған?

Алатауды Сіз ғана емес сағынған.
Алау қарып жүрегімді, лағылдан
Алқа таққан аппақ Айдың астында,
Атқан таңға жыр үзгенмін жанымнан.

Баққа бірақ б�ленбеді бар маңым. 
Алатаудан асып кетті арманым. 
Алматыда бір Cлеңім бар еді, 
Сағыныштың сезіндірген салмағын.

Ол да менен жырақтады. Қазір мұң 
Cлкесіне �лең болып жазылдым. 
К�кт�беден к�ктем к�шіп кеткендей, 
К�ңілімнің ұрлады екен жазын кім? 

Алматым-ай! Ал-ма-тым-ай! Алматы! 
Арманымның арман болып қалды аты. 
Қойныңдағы қара �леңнің сынығын, 
Сүйіп ем ғой! Сүйікті ете алмады...

... Cксік толы �мір деген осы де. 
Cкпемді артып, �кінейін несіне? 
Сағынғаным шын болса да, �тірік. 
... Алматыны салмаңызшы есіме!!!

�р адамның ішінде 
ешкім аша алмайтын, 
ешқашан ашылмайтын 
бір-бір «қара жәшік» бар...

Кірпігіме ілінген күннің бәрін �зіңе,
К�кіректі кернеген мұңның бәрін �зіңе,
О, алыстан мұнартқан шыңның бәрін �зіңе,
Cлеңге де айтпайтын сырдың бәрін �зіңе,
Сақтап қоямын...

Cзім ғана сенетін шындығымды �зіңе,
Cзім ғана сүретін тірлігімді �зіңе,
Cзім ғана еститін күмбірімді �зіңе,
Мойындағым келмейтін сұмдығымды �зіңе,
Сақтап қоямын...

Мейіріммен қараған к�здің бәрін �зіңе,
Анам айтқан аяулы с�здің бәрін �зіңе,

Тағдырымды сел еткен тездің бәрін �зіңе,
Cтті деуге қимайтын кездің бәрін �зіңе,
Сақтап қоямын...

Үзілейін деп тұрған т�зімімді �зіңе,
Алданбауға үйреткен сезігімді �зіңе,
Мені Жерде бар еткен сезімімді �зіңе,
Мені түбі �лтірер сол сезімді �зіңе,
Сақтап қоямын...

Қасіретті һәм сұлу заманымды �зіңе.
Кең даламда жаңғырған азалы үнді �зіңе.
М�лт-м�лт етіп жас тұнған жанарымды �зіңе.
Жылап тұрып сүйетін қазағымды �зіңе
Сақтап қоямын...

Мақпал ЖҰМАБАЙ
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«Театр Ғабит Мүсіреповтың аты-
мен аталғандықтан, оның бет-бейнесі 
іспетті «Ғабит» деген қойылымның 
болуы – заңдылық. Сол үшін ұлы дра-
матург, жазушы Рақымжан Отарбаев 
ағамызға мың мәрте алғыс айтамын. 
Бұл пьеса Рақымжан ағамыздың соңғы 
аманаты іспетті. Ол кісі к�зі тірісінде 
театрдың сол кездегі басшысы Сәбит 
"бдіхалықовқа �зі табыстаған екен. 
Оны сахнаға алып шығып, тұсауын кесу 
бізге бұйырыпты» деді театр директоры 
Азамат Сатыбалды қойылым алдында.

Жарық с�нді. Сахнада аңырап 
пойыз келеді .  Ол – Кіші  қазан 
т�ңкерісі. Кейін 1934 жылдағы Ұлы 
Октябрь мерекесінен бейнежазба 
к�рсетілді. Осы сәтте пьесада жазылған 
�ткір с�з бен ойлы сахналарды осындай 
бейнежазбамен айналып �тіп кетер 
деген ой жылт етті. Себебі Рақымжан 
О т а р б а е в т ы ң  с ы н  м е н  ш ы н д ы 
қалай жазатынынан хабарымыз бар. 
Қателесіппіз. Режиссер қағаздағыны 
қаз-қалпында к�рсетуден тайынбапты. 
Сәкен Сейфуллин (Бейбіт Қамаранов), 
Ілияс Жансүгіров (Елдар Отарбаев), 
Б е й і м б е т  М а й л и н н і ң  ( Д а р х а н 
Сүлейменов) 37-жылдары қалай 
ұсталғаны, анығын айтқанда оларға 
кім жала жауып, ұстатқаны, Ғабит 
Мүсіреповтің (Рахман Омар) «қасқыр 
қақпанының қанды ауызынан» оларды 
жан ұшыра арашалауға тырысқаны 
к�рсетіледі. Бейімбетті «Халық жауы» 
деп ұстап әкеткенде артынан іздеп 
келген жарына �згелерге жеткіз деп 
айтқан үш ауыз «Етік жамасын, к�ше 
сыпырсын, жазудан аулақ болсын!» 
деген с�зі  сол кездің шындығы 
еді. Себебі іші-бауырыңа еніп, күн 
түскенде қасыңнан табылып, к�леңке 
қаумалағанда қашып кететін, тасада 
тұрып тас ататын Сатқан сияқты 

Міне, Алдар қазақ санасы-
на сіңген, қазақ ортасына 
орныққан, қазақ салтымен 

сабақтас, халқымызбен бірге жасасып 
келе жатқан кейіпкер. Қазақ үшін Алдар 
аңыздары әлі де талай ғасырларды артқа 
тастап, алға асады. "лбетте Алдар жай-
лы аңыздардың барлығы дерлік қараға 
қарасқанын тілге тиек етеді. Алдардың 
байығаны, алдап алған мал-мүлкін 
жинап байлар қатарына қосылғаны 
хақында бірде-бір аңыз жоқ. "сіресе 
бүгінгі ұрпақтар ұлағат алу үшін де, Алдар 
ашқан ақиқат керек, себебі біреу ғана 
бүгінгі байлардың сараң немесе жомарт 
екені, соншама байлықпен билікті қалай 
иемденгенін халық арасында ашып айту 
үшін де Алдарлар керек. Қара басының 
қамын күйттейтін арам пиғылды, екі 
жүзді, екі есті, мұнафиқ Алдарлар емес, 
елдің есесін қайтаратын қайырымды, 
елді мейірім мен шапағатқа б�лейтін 
Алдарлар ауадай қажет. «Кім бір күнде 
байып шыға келсе, бір жылда дарға асы-
лып тұратыны с�зсіз» – деп Леонарда Да 
Винчи айтпақшы, бір күндік, бір жылдық 
байларды ойландыру һәм жамандықтан 
сақтандыру үшін де аса қажет. 

Адам атамзаманнан ақиқатты аңсап, 
қиянаттың қамшысынан қорғанатын, 
қорғайтын қолдаушы іздеумен келе 
жатыр; ол ел есіндегі ертегілер, аңыздар 
ма, қиялдан құйыл ған кейіпкерлер 
ме, мәселе сол кейіпкерлердің күні 
бүгінге дейінгі қажеттілік к�шінің ба-
сында тұруында. Міне, Алдар да адам 
баласының айызын қандыру үшін, 
ақиқатқа арашашы болып, к�пшіліктің 
к�кейіндегісін тап басатын, тура айтатын 
кенеулі кейіпкер. 

А л д а р  ж а й л ы  а ң ы з  ә ң г і м е л е р 
бүкіл түркі халықтарында бар, бірақ 
басым к�пшілігі қазақ аңыздары мен 
ертегілері екен. "лкей Марғұланның 
айтуынша: «Алдар к�се жайлы аңыз, 
ертегілер әу баста қазақ даласында туып, 
кейіннен түрікмен, қырғыз, татарларға 
тараған». Ауыз әдебиеті қарқындап 
тұрған тұста, к�шпелілердің мидай 
араласып жатқан заманында Алдардың 
атағының аспандауы әділеттілікті 
аңсаудан, ақиқатты іздеуден, шындыққа 
ш�ліркеуден екені бесенеден белгілі. 
Қалай болғанда да Алдардың даңқы күні 
бүгінге дейін қазақ даласын шуағына 
б�леп тұр. М. "уезов: «Алдар к�се 
жайындағы қазақ айтатын әңгімелер 
к�пке мәлім, к�п қызықтаған, алыс 
заманнан келе жатқан әңгімелер» депті. 
Сол секілді Алдарды қызықтаушылар 
к�п, себебі Алдардың амалы – халықтың 
назарын қаратып қана қоймай, ажарын 

қ о р қ а у л а р  о л а р д ы ң  ә р  ж а з ғ а н 
шығармасынан, аузынан шыққан әр 
с�зінен «Совет үкіметіне қарсы» мән-
мағына тауып, НКВД-ға �ткізетін. 
Осылайша «Үш бәйтеректің» бірі халық 
жауы, екіншісі шетел тыңшысы болып 
шыға келеді. Сонда Ғабит Мүсіреповтің 
«Халық миллион, Бейімбет жалғыз. 
Қалай жау болады?» деп араша түсіп, 
«Заман екеуімізді қалай баптаса, солай 
даттасын! Жаз, жаналғыш! Бейімбет 
кімге жау болса, мен де соған жаумын!» 
деген сахнасы к�пшіліктің к�зіне жас 
алдырды. 

Бірақ ол жау – сырттан келген жау 
емес еді. Тау болам деген тастардың 
күні туған заман еді. Солардың жаққан 
күйе, жапқан жаласынан ұлы тұлғаларға 
араша сұрап, Ғабиттің республика бас-
шысына барғанда Мирзоянның ("сет 
Иманғалиев) айтқаны ой салады: «Бір 
қазаққа билік тисе, қырық қазақтың 
жауығып шыға келетіні несі? Кімді 
кім қасқырдың қанды ауызына байлап 
беріп жатқаны бізге анық. Біріңізді 
-біріңіз ұстап беріп жатырсыздар. Сырт-
тан келген жау жоқ. Үстілеріңізден 
арыз жазған не бір орыс, не бір ар-
мян жоқ. Cңкей қазақ. Біріңізді-біріңіз 
құртпасаңыздар тыныш жүре алмайтын 
неткен халықсыздар?» дейді ол. Шын-
дық. Cкініштісі, бұл с�зге әлі де жалған 
деп қарсы шыға алмайтынымызда. 

Қойылымда Сталиннің бейнесі 
т�беден түскен жарықпен байланысты-
рылады. Ол �з уақытында «Күн к�сем» 
деп әспеттелді емес пе. Жоғарыдан күн 
түскенде Мирзояннан бастап, барлық 
жағымпаздар құрдай жорғалап, қалт-
құлт етіп, дірдектейді де қалады. «Күн 
жарқырап шығып тұр, бірақ біртүрлі 
суық. Соңғы кезде тоңатын болып 
жүрмін» дейді ол. 

Ғабиттің Мирзоянға әділет іздеп 
барған осы сәті «Ақан сері – Ақтоқты» 
трагедиясындағы Ақанның образымен 
параллель:

– "ділет, хазірет, әділет!
Хазірет атын қанға бояп,
Болмап па едің әлі де?
Қараңғыда сорғалаған қан ізі,
Тағы әкелді қақпанға.
Тоқтат, хазірет, тоқтат мынауыңды! 

– деп жанұшыра барған Ақанға 
миығынан күліп, мысқылдай жауап 
қатқан Науан хазіреттің образы – 
Мирзоянмен егіз. Қойылымда мұндай 
параллельдер к�п. Оқиға «Ақан сері – 
Ақтоқты», «Қыз Жібек», «Қозы К�рпеш 
– Баян сұлу» пьесаларымен қатар 
�рбиді. Осы ретте актерлердің ептілігі 
мен жылдамдығына таңданбасқа 
шараң жоқ. "сет Иманғалиев біресе 
Мирзоян, біресе Науан хазірет; Мерей 
Аджибеков біресе Сатқан болса, біресе 
Сердалы; Жомарт Зейнәбіл бірде 
тергеуші Қопабаев, бірде Қодар, енді 
бірде Бекежан; Қуаныш Тұрдалин 
Голощекин де, Қарабай да болып сан 
түрлі кейіпке енеді. Қас пен к�здің 
арасында бір образдан екіншісіне ену 
оңай шаруа емес. Ал Рахман Омар 
ендігіде «театрдың Ғабиті» атанары 
с�зсіз. Р�лінің шынайы шыққаны 
сонша, пікір білдіру де артық. 

Қойылымда Сәбит Мұқанов та 
т�бе к�рсетеді. Соңғы кезде осы тұлға 
т�ңірегінде айтылатын алып-қашпа 
әңгіме к�п. Пьесаның да осы тұрғыда 
айтары бар. Мұхтар "уезов неге бұл 
«сойқанға» ілікпеген деген сауалға да 
жауап бар мұнда. Сатқанның "уезовке 
қара жағып с�йлеген жиынында 
айтқанға еріп, айтаққа к�нетіндер 
тек бос орындық ретінде к�рсеткен. 
Қарап отырып, ондайлардың шыны-
мен қоғамда алар орны жоқ екенін 
түсінесің. Олар – жай ғана жаңғырық. 

Үш бәйтерек ақталған уақытта 
кезінде оларға күйе жаққан Сатқанның 
мінберде «Шұғаның белгісі» – шедевр!» 
деп баяндама жасауы да езуге ащы күлкі 
үйіртеді. Жаңғырыққа кімнің не дегені 
маңызды емес екен. Кім қатты с�йлесе, 
соны қаталай береді екен.

Қойылым соңында Ғабиттің «"й, 
Сатқан, сен әлі тірі ме едің?» деген са-
уалына ол: «Мен �лмеймін. Болашаққа 
сендермен бірге барамын» дейді. «Сен-
дермен бірге барамын»... Оны �зіңмен 
ертесің бе, әлде тас атып қуасың ба, 
ол – сенің таңдауың. Ал жаңа қойылым 
тарихта қалары с�зсіз... 

ҒАБЕҢЕ 
арналған туынды

ақиқаттың арашашысы
АЛДАР –

-

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

Шайгүл РАМАЗАНОВА,
Әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық 
университетінің доценті, 
филология ғылымының 
кандидаты

БЕЗБЕН

ирандық па бәрібір елден елге, жерден 
жерге ауызша таралып кетеді, ұстанған 
ұстанымы, бет алған бағыты, шығарған 
шешімі, бір с�збен айтқанда идеясы 
к�птің к�ңіліне қона кетеді. Ал Алдар 
болса сол идеяларды іс жүзінде жүзеге 
асырушы. «Біз идеяны игермейміз, 
идеяның �зі қолды-аяққа тұрғызбай, 
бізді шаршы топқа алып шығады да, күш 
сынастырады. Барлық батырлар мен 
к�шелі күрескерлер де солай болған» 
дейді Генрих Гейне. Cзбекті �ңдендіріп, 
түрікменді түрлендіріп, ирандықтарды 
иландырып тұрған да – идея, Алдар 
болса, сол идеяны игеруші, тыңға түрен 
салушы. 

Қазақ арасындағы Алдар жайлы 
аңыздардың түбі бір түрік тектестер-
ге таралуы – табиғи құбылыс, ал енді 
интернетті әлем тұтас, түгел пайда-
ланып отырғанымен, ол бағдарламаны 
жасаушылардың қожайындары бары 
белгілі. Ауыз әдебиеті үлгілерінің де 
әу баста  иелері бар екенін біз білеміз, 
ал Алдардың тарихи тұлға екенін 
дәлелдейтін дерек к�зі мардымсыз, 
тіпті жоқтың қасы болғанымен, қазақ 
арасынан, рамадан руынан, үргеніш 
ш�лінен екенін ескертетін мәліметтер 
де жоқ емес. Алдар туралы аңыздардың 
басын құрап, әлденеше том құрастыруға 
болады, ал түрік тектес ұлттардың 
қайсысында да соншалықты қыруар 
қазына жинақталған. 

Қазақ ертегілерін оқып отырсаңыз, 
бір белден бір белді басып, бір қырдан 
асып, бір қырды басып Алдар келе жа-
тады, үстіндегі киімі де тозығы жеткен, 
басындағы тымағының да түсі оңып кет-

кен, неге, егер Алдар алғанының бәрін 
үйіне әкеліп толтырып қойса, осындай 
мүсәпір күй кеше ме, Алдар айналасына 
осынысымен ғана құнды. Қожанасыр 
да, Жиренше шешен де, алдыңыздағы 
Алдар да әлдеқашан байып кетер ме 
еді бәлкім, бірақ оларды халықтың 
назары жібермейді, елден ерекше күй 
кешкісі келмейді. Алдар сонысымен 
де қымбат. Алдар айналасындағы 
кейіпкерлердің бірді-екеуіне ғана ат 
үсті аялдасақ, олардың таза қанды қазақ 
екенін к�ріп білуге болады. Мәселен, 
Шықбермес Шығайбай ма, Бізбикеш 
пе, істеп отырған кәсібі, тігіп отырған 
кестесінен т�гіліп тұрған бояулар да 
қазақ даласының алуан түрлі гүлдерінің 
хош иістері аңқып тұрады, тіпті т�рге 
шығып малдасын құрып отыруының 
�зі �зге халықтарға ұқсамайды. Үй 
ішіндегі ұстанып-тұтынатын тұрмыстық 
бұйымдардың �зінен қыр қазақтарының 
үлгі-�рнектері анық, айқын аңғарылады. 
Сонымен қоса с�з саптауы, с�йлеу 
мәнері, отырыс-тұрысы басқа ұлттардан 
б�лек, басқа екенін мойындатады. 
Алдар к�се қазақ арасынан шық қан 
кейіпкер екенін ескертетін М."уезов, 
".Марғұлан, Б.Адамбаев, пікірлері-
мен қоса, ауыз әдебиетін зерттеуші 
 Е.Тұрсыновтың зерттеулерінде де Алдар 
ақиқатын алдымызға жайып салып, ж�н-
жоба сілтейді. Қай ғасырда күн кешке -
ні анық, айқын бола қоймағанымен  
«XIV-XVI ғасырларда �мір сүрген» деп 
Б.Адамбаев болжам айтады. 

Алдардың миығында-мысқыл езуінде 
күлкі бар, мысқыл болғанда да ащы 
мысқыл, күлкі болғанда да – кекесін 

күлкі бар. Бүгінгі қазақ қоғамындағы 
топ-топ жік-жікке б�лінген, беталды 
құла байыған байшыкештерді әжуалау 
үшінде Алдар ауадай қажет. Бір с�збен 
айтқанда Алдар к�сені бүгінгі �мірмен 
байланыстырып балаларға арналған жүз 
сериялы мультфильм мен жүз кітапша 
шығарса да артық етпес еді.

 Алдар кімдікі – әрине қазақтікі, дау 
да жоқ, дамай да жоқ, оған қазақтың 
рухани да,  моральдық та құқы бар. 
Ауыз әдебиетін зерттеушілер пікірін 
зерделей отырып, алайда олар теория 
(тілге тиек) ғана, тәжірибе тұрғысынан 
Алдардың анық бейнесін алдымызға 
кесе-к�лденең тарту-таралғы жасау ке-
рек. Ол бүгінгі қоғам кейпін, адам кейпін 
түбегейлі �згерту үшін  жасалатын жасам-
паз қарекет.

Ұлы қазақ даласының ұрпақтары үлгі 
тұтатын кейіпкерлердің ішінде Алдар 
к�сенің болуы кездейсоқтық емес «егер, 
ғажайыптар қасыңызда тұрса, қадірі 
қашар еді, олар �йткені ғажайыптар 
ғой, себебі шын мәнінде к�зге к�рінбей 
әрекет» етеді деп Анатоль Франс айтқан 
екен. Алдар к�сенің �зі де, с�зі де, 
таяғы да  – ғажайыптың ғажайыбы. 
Оның аңсайтыны – азаттық ар мен 
ожданның, ұят пен ынсаптың азаттығы. 
Ал, к�ксейтіні – к�ріпкелдік, кемел 
келешекке апаратын азаттық, кемел 
кісінің к�ксейтін к�ріпкелдігі. Адам 
баласының қанында тәуелсіздік бар, ол 
адам қанының құрамындағы ақиқатты 
аңсайтын, онсыз тұра алмайтын, �мір 
сүре алмайтын тәуелсіз түйіршіктердің, 
тәуелсіз қан түйіршіктерінің барлығы, 
олар �ле-�лгенше жалғандықпен жау-
ласады. Ал Алдар к�се болса,  сол 
тәуелсіз түйіршіктерден туындаған тұлға. 
Кейіпкер ретінде де аңыз адам ретінде 
де – Алдар к�се қазақ топырағының 
тыңайтқышы, ал тыңайтқыш атаулы 
– адамды да, қоғамды да,  заманды да 
тыңайта түседі. 

Қазақ ұлты – жасампаз ұлт, яғни жан-
дүниесі ізгіліктен жаратылған, ал Алдар 
ізгіліктің дәнін себуші, іздеуші, із кесуші 
ғана емес, қолма-қол жүзеге асырушы 
тұлға. 

Қорыта айтқанда, Алдар к�се қазақ 
ұлтының бойындағы кереғар қылықтар 
мен мінезіндегі міндерді, ашк�здікті 
айыптаушы адам. Аңыздың астарын-
да – ақиқат, ақиқаттың жапсарында 
кешегі, бүгінгі, ертеңгі �мір, кеще кісілер 
бүгін де, ертең де �мір сүре береді. Бірақ 
олардың оғаш, оспадар қылықтарын 
күлкі қылып, жарнамалап отыру үшін 
де Алдар к�се сықылды кейіпкерлер 
қажет-ақ.

кіргізеді, әр заманның адамдары Алдар 
әрекетінен �зінше берекет табады. 
«Күн сайын бір күн шықпайды, күн 
тұрақты түрде �згеріп отырады» деп 
Гераклит айтқандай, Алдар ертеде 
�мір сүргенімен, әр заман сайын 
оқырмандары �згереді де, заманның 
заңына қарай �зі үшін �зектісін алады. 

Алдар ақиқаттың арашашысы, 
алданғандардың алдағандардан есесін 
қайтарады, есебін түгелдейді.  Қай 
ғасырда да, қай қоғамда да, қай жер-
де де, алданғандар – атк�пір, ізгілікті 
іздеушілер – ұшан-теңіз,  жапа шеккен-
дер – жапа тармағай, бәрінің зары – бір, 
заманы – б�лек, зар заман болсын, бар 
заман болсын, �тіріктің құйрығы бір-ақ 
тұтам, бір тұтам нәрсені ұстап-тұту кім-
к�рінгеннің қолынан келе бермейді. Ал-
ды-артын абайлайтын Алдар керек, адам 
баласы керек нәрсесіне қолы жеткенінше 
асығады, сондықтан да алдамшының 
алдын орап, бетпердесін сыпыру үшін 
де Алдар керек. Сондықтан да Алдардың 
әкесінің:

– Арсыз заман азаптап,
Жаннан тойдым, қарағым.
Арашашы болсын деп,
Алдар қойдым қарағым, – деуінде 

негіз бар, заманның арлысы болады деп 
кім айтыпты, адамның арлысы болмаса, 
заманның арлысы қайдан болсын?!

Алдардың әкесі Алдан �мір бойы 
алданып ғұмыр кешсе, Алдар алдан-
бай, адамды алдап күн к�реді, алдап 
емес-ау, адалдыққа «арашашы» болып, 
әке �сиетін орындайды. "ке �сиетінде 
кедей-кепшіктің мұңы мен зары, к�л-
к�сір к�з жасы бар «әйтпесе, жаннан той-

дым қарағым» деп айтпас еді ғой. Алдар 
бейнесі – адам бейнесі, адам болғанда 
да бір адам емес, заманмен арбасқан 
мыңдаған, миллиондаған адам, оның 
ішінде ақиқатты естігісі келмейтіндер 
де бар. Алдар екеуіне де керек, естілерді 
есіркеу, жоқ-жітікті жарылқау үшін де, 
ал �зінен �згені к�ргісі келмейтіндерді 
келемеждеп, к�зінің еті �скендерді 
тәубесіне түсіру үшін де керек. Алдар 
адамдарға ғана емес, замандарға керек 
кейіпкер, қоғам бар да – адам бар, адам 
бар да – алаң бар, қожайын бар және 
қызмет етушілер бар. «Қожайын болу 
үшін, саясаткер құлдың да кейпіне енеді» 
деп Шарль де Голь айтқандай, Алдар ал-
даушы ғана емес, әлсізді жақтаушы, той-
ымсыз байшыкештер пен бишікештерді 
масқаралаушы тұлға, яғни сол заманның 
саясаткері десе де болады. 

Ал енді Алдардың түп-тегі туралы 
дәйекті деректер болмағанымен, оның 
түрік тектес халықтардан шыққаны 
айқын, анық, дау тудырмайтыны белгілі. 
".Марғұланның Алдардың туған жері 
– қазақ топырағы деуінде шындық бар. 
Қорқыт та, Қожанасыр да, Алпамыс 
батыр да түркі халықтарының бір сы-
пырасында бар болғанымен, оқиғалар 
желісі, оқиғалардың �ткен орындары, 
киім-киісі, жүріс-тұрысы, с�йлеген 
с�здері, іс-әрекеттерінде қазаққа тән си-
паттар анық байқалады. Cзбек, түрікмен, 
иран ертегілеріндегі жекелеген образдар 
немесе Алдардың әртүрлі лақап аттар-
мен қылаң беруінің де �зіндік себептері 
бар болар. Қай заманда болмасын елді 
қанаушылар және қаналушылар бола-
тыны белгілі, ол �збек пе, түрікмен бе, 

«Отан отбасынан басталады» 
дейді. Cз ұясын, отбасын жылытып 
отырған әйел Отанына, �з орта-
сына да  қызмет ете алады. Бүгінгі 
қ о ғ а м  а й н а с ы н д а  ғ ы л ы м  м е н 
білімде, экономика мен саясатта �з 
шеберліктерін ұштастыра білетін 
қыз-келіншектермен мақтанамыз. 
Осындай аяулы жандар қатарына,  
отыз жыл бойы дәрігерлік салада 
қызмет етіп, талай жанның дер-
тінің шипасын тауып, алғысқа 
б�леніп жүрген Айман Игентайқызы 
Жанпейісованы қосар едім. "уелде, 
адам баласының алға қойған мақсаты 
қ а н д а й  б о л м а с ы н  � з і н і ң  і ш к і 
түйсігімен, сыртқы ептілігімен байла-
нысады. Келешекте �з ісінің маманы 
болып, айналасындағы жақындарын 
қуанта білсем деп талаптанады. Ел 
жауапкершілігіндегі жүкті арқалау 
ол батыл қадам, мықты табандылық. 
Айман Игентайқызы сондай сенімді 
жолға қадам басқан жан. «"йел адамға 
жарасар істің бірі – дәрігерлік, білім 
саласы екендігін ата-анам үнемі айта-
тын. Қабілетімді, икемімді байқап ол 
кісілер менің келешегімді дәрігерлік 
саламен байланыстырған екен...» 
– дейді Айман. Бүлдіршін қыздың 
арманына қадам басуға, талабын 
талпындыруға отбасының мейірім-
шуағы да әсер етсе керек. 1978 жылы 
Семей қаласындағы мемлекеттік 
медициналық институтқа түсіп, бола-

шақ баспалдағына қадам басады.
Аталмыш оқу орнын тәмамдаған соң,  
Семей қаласындағы  облыстық ауру-
ханада  дәрігер болып жұмыс атқарып,  
балалар б�лімінің меңгерушісі 
қызметіне тағайындалды. Тағдырдың 
тамашасы осы болса керек, сол сала-
мен біте-қайнасып, дос, әріптес бо-
лып жүрген Бақытбек "бікәрімовпен 
отбасын құрып  үш қызды дүниеге 
әкеледі. Қазіргі уақытта, Бақытбек 
ағамыз Ұлттық қауіпсіздік коми-
тетінің әскери ауруханасында қызмет 
атқарса, Айман Игентайқызы 2177 
әскери б�лімде  аға дәрігер болып 
�з жұмысын жалғастырып келеді. 
Үлкен қызы  Рахия да әке мен ана 
жолын таңдаған. Еңбектің жемісін 
к�ру әрбір адам баласының арма-
ны. Айман 2002 жылы «емдеу ісі» 
б�лімінің үздік маманы куәлігімен, 
2003 жылы «ҚР Денсаулық ісінің 
ү з д і к  қ ы з м е т к е р і »  б е л г і с і м е н 
марапатталған. «Cз жұмысына шын 
берілген адам, атақ мен марапат 
күтпейді. Елдің  ақ пейілді алғысын 
алу – біз үшін үлкен ғанибет. Дені 
сау ұрпақ – Отанның баға жетпес 
байлығы. Деннің саулығы-келе-
шектің жолдамасы іспетті дүние. 
Біздің парыз – салауатты �мір сал-
тына бейімдеп, жан мен тәнді түрлі 
кеселдерден қорғау», – дейді дәрігер.

Динара МBЛІКОВА
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– Салтанат Манабайқызы, «Уақытша 
отбасы» жобасы қашан қолға алынды және 
оның интернаттық жүйеден айырмашылығы 
қандай?

– Ең алдымен, «Уақытша отбасы» 
пилоттық жоба екенін атап �ткім келеді. 
Аталған жоба Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 2018 
жылғы 26 қыркүйектегі № 496 бұйрығына 
сәйкес Солтүстік Қазақстан облысының 
үш ауданында жүзеге асырылып келеді. 
Оның ішінде біздің М.Жұмабаев ауданын-
да жылдың 2019 жылдың 8 қаңтарынан бас-
тап жүзеге асырылуда. «Уақытша отбасы»  
дегеніміз – білім беру процесі уақытына 
шағын елді мекендегі оқу жасындағы 
балаларды уақытша тәрбиелеуге ала-
тын отбасы. Айырмашылығына келетін 
болсақ, мектеп-интернаттар ауылдық 
мектептердің ғимараттарында, бейім-
делген үй-жайларда орналасқан, бұл 
балаларға онша ыңғайлы емес. Қазіргі 
таңда шағын елді мекендердегі балалардың 
54%-ы интернат жағдайларында тұруға 
мәжбүр. Сондықтан мұндай балалардың 
тұрғылықты жерін ұйымдастырудың 
ұтымды жолдарын қарастыру қажет бол-
ды. Интернаттық жүйенің басты кемшілігі 
– оқушылардың әлеуметтік бейімделуіне 
нұқсан келтіреді. Үнемі  бақылаудағы бала 
ертеңгі күні �з еркімен шешім қабылдауда 
қиналуы мүмкін.  Интернаттық тәртіпті 
осал деп айтуға болмайды, бірақ қазіргі 

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Дәуіржан ТӨЛЕБАЕВ

Бөлiм редакторлары:

Әсел САРҚЫТОВА – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота ҚУАТОВА – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректорлар
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Мақпал САҒЫНДЫҚ
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң 
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г 
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ 
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн 
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi. 
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық 
нұсқасымен қоса әкелуiн сұраймыз. Редакция оқырман хаттарына жауап 
бермейді, қолжазба кері қайтарылмайды. 
Газеттiң терiлуi мен бет қатталуы «Қазақ газеттерi» ЖШС-ның компьютерлiк 
орталығында жасалды. Индекс 65367. Офсеттiк басылым.

«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның 
аймақтардағы өкiлдiктерi:

Толымбек ӘБДІРАЙЫМ 8 701 345 7938 (Астана)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Батырбек МЫРЗАБЕКОВ 8 (7102) 90-19-73 (Қарағанды обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (7292) 40-41-01 (Маңғыстау обл.)

Меншікті тілшілер:
Ғазиз ЕСЕМБАЕВ (Астана) 8 7016048029
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Ақбота ҚУАТОВА

Таралымы 16 450

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат

А
Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-12-04;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты 

Тапсырыс №1609/232

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

К�кбай атын айдап келеді, 
К�к ат ш�бін шайнап келеді. 
К�к ат к�к �зеннің бойын бойлап келеді,
К�кбай к�к атын ойына ап келеді. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Қызылдан киген киім, басқа қалпақ, 
Саусағы т�ртеу болған, емес жалпақ. 
Үстіне неше түрлі тон жамылып, 
Басады мас адамша талтақ-талтақ.

(Қораз)  

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Bзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

«Графика» деген с&з гректің «qrapho» 
– «жазамын», «суретке саламын» деген 
с&зінен шыққан. Ол – сурет салу &нері. 
Қарын дашпен, тушьпен салынған суреттер 
немесе әлгінде ғана әңгіме болған гравюлар 
графикаға жатады. 

Графика �нерінің туындыларын тек 
к�рмелерде ғана емес, күнделікті тұрмыста 
да жиі ұшырастырамыз. Бала кезімізден 
кітапқа, оның ішіне, мұқабасына салынған 
түрлі түсті суреттерге сүйсінеміз. Кітаптағы 

сол суреттердің бәрі «кітап графикасы» деп аталады. Сонымен 
қатар қосалқы, қолданылмалы графика да болады. Мәселен, 
біреуді мерекемен құттықтағымыз келсе, қатырма ашық хат пен 
оған жапсыратын марка сатып аламыз. Ашық хат та, марка да 
суретшінің қолынан шыққан. 

Ал, әлгі әр алуан қораптардың, пакеттер мен шыны сауыттардың 
сыртындағы алабажақ жапсырынды қағаздарға – жарлықтарға 
назар аудара да бермейміз. Шынтуайтқа келгенде, олар да 
суретшілердің туындылары. Міне, осының бәрі қолданылмалы 
графикаға жатады.

Иттердің ең ұзақ &мір сүру рекорды 34 
жыл, бірақ біздің бұл достарымыз 20 жасқа 
дейін сирек жетеді (орташа 18 жыл). Бұған 
қара ғанда мысық ұзақ &мір сүреді, ол – 39 
жасқа дейін жасайды. 

Егер де үйдегі жағдайы жақсы болса, 
олардың к�пшілігі 20 жылдан аса �мір 
сүреді. Теңіздегі сүтқоректілер ішінде ұзақ 
�мір сүрудің рекорды киттерге тиісті, олар 
37 жасқа дейін жасайды.  

Құстардың ішінде бәрінен де аққулар 
(170 жасқа дейін) к�п жасайды, одан кейін бүркіт (90 жас), қарға 
(69), үкі (68) бірқазан және кондор (52) ұзақ жасайды. Асыранды 
құстар ішінде тоты неғұрлым ұзақ �мір сүреді. Кейде олар 140 
жасқа дейін жетіп, ұлғайып қартайған сайын қасқаланып, қартая 
бастайды. Қаз орта есеппен 44 жыл, үйрек 14 жыл �мір сүреді. "р 
түрлі кішкене құстар 10 жасқа дейін жасайды. Ал бұларға шымшық 
құсты қосуға болмайды, ол 23 жасқа дейін �мір сүреді. Кейбір 
балықтар да ұзақ �мір сүрушілер қатарына қосылады. Мәселен, 
тұқы әдетте 47 жыл жасайды, жылан балық – 36 жылға дейін, алтын 
балық – 30 жылға дейін, камбала – 25 жылға дейін �мір сүреді.  

Адамға магнит рудасының сыры &те ерте 
замандардан бері мәлім. Ол алғаш рет Кіші 
Азиядағы Магнезия деген жерден табыл-
ды. Оның аты да сол жердің атына сәйкес 
қойылса керек. 

Магниттің темірді тартатын қасиеті та-
лай ғажайып аңыздардың тууына себепші 
болды. Плинийдің «Табиғат тарихында» 
Үнді �зеніне таяу жерде ерекше қасиеті бар 
екі тау тұрғаны жазылған. Аңыздың айту-
ына қарағанда оның біреуі түбіндегі �зен 
арқылы �тіп бара жатқан кемелердің бойындағы темір атаулыны, 
олардың барлық шегесін тартып алады екен де, шегесі суырылып 
алқа-салқасы шыққан кемелер суға батып, опат болатын к�рінеді. 
Ал екінші таудың кереметі сол, ол �зіне маңайлаған темір біткенді 
жойқын күшпен кері серпеді екен. Магнит таулары ж�ніндегі 
мұндай әңгімелер «ғылыми куәлердің» деректерімен толықтырыла 
түсті де, ертедегі орта ғасыр теңізшілерінің арасында ерекше кең 
тарады. Содан да шығар, магниттің киелі қасиеті жайындағы 
лақап әбден зердесіне сіңіп қалған теңізшілер к�п уақытқа дейін 
компасқа үрке қарап, оны жын-шайтанның қолынан шыққан зат 
деп жуымай жүрді.

Қытайдың к�не жазбаларында компас жайлы жазылған естелік-
тер аз емес, бірақ онда магнит тілі жайлы дерек кездеспейді. Себебі 
ерте дүниеде қолданылған компастарда мұндай тетіктің қызметін 
кәдімгі «қасық» атқаратын. "уелде мұндай құрал мүлде басқа 
мақсаттар үшін пайдаланылды. Яғни тәңірінің шапағаты түсетін 
орынды, былайша айтқанда, үй салуға, қабір қазуға қолайлы жерді 
анықтауға қызмет етті. Ал магнит тілі тек VII ғасырда пайда бол-
са керек. 720-жылдар шамасында «будда» дінін уағыздаушы, әрі 
астроном И-Синг магнит тілінің құбылып тұратынын бірінші бо-
лып байқады. Яғни оның солтүстік пен оңтүстікті үнемі дәл к�рсете 
бермейтінін аңғарады. Ал еуропалықтардан мұны тұңғыш байқаған 
адам – Христофор Колумб. 

Графика

Жануарлар қанша жасайды?

ҚЫЛҚАЛАМ   

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ

Компас сілтеген бағыт
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

ҚАМҚОРЛЫҚ

Түркістан облысы Қазығұрт 
ауданында тұратын кәсіпкер Хамда-

миддин  Сабиров 8 наурыз халықаралық 
әйелдер мерекесі қарсаңында 50 мың дана раушан 

гүлін сатылымға шығармақ. Бүгінде «Гул Мансур» ЖШС-нің 
1,5 гектар жылыжайында «Черная магия» тұқымды раушан гүлі 

күтіліп, бапталуда.
Гүл өсірумен айналысатын шаруа қожалығы екі отбасының бірігуімен 

құрылған. Жобаның кұны 15 млн теңгені құрайды. Қазіргі таңда 
серіктестіктің меншігінде 2,5 гектар егістік жер бар.  Оның 1,5 гектары жы-

лыжай.  Онда негізінен раушан гүлі өсіріледі. Қожалық иесі гүлдерге сұраныс 
жыл өткен сайын артып келе жатқанын айтады.

«Гүлді алғаш рет 2013 жылы 0,40 гектарға егіп көрген болатынбыз. 
Нәтижесінде гүлге деген сұранысты байқап, жылыжай көлемін 1,5 гектарға 

дейін ұлғайттық. Өткен жылы 45 мың дана гүл дайындалып, ауыл, аудан 
және облыс көлемінде сатылымға шығарып, табысқа кенелдік. Биыл 
түсім одан да жақсы болады деген үміттеміз», – дейді қожалық иесі.

Айта кетейік, қожалық бүгінде төрт адамды жұмыспен қамтып 
отыр. Маусым кезінде мұндағы жұмысшылар саны 25-ке 

жетеді. 

Смайыл БАЗАРБАЙ
Түркістан облысы 

заманда жеке тұлға болып қалыптасуы 
үшін балада белгілі бір деңгейде еркіндік 
болуы тиіс. Сонымен қатар әр адамға, 
балаға да бір ауық жеке кеңістік керек. 
Сондықтан «уақытша отбасындағы» бала 
психологиялық тұрғыдан оңтайлы ортада 
болады.

– Бұл жоба қалай жүзеге асырылады?
– Алдымен білім беру мекемелері 

мектебі жоқ ауылдарда немесе мектеп-
тен шалғай тұратын елдімекендерде 
орналасқан балаларды �з отбасына алуға 
мүмкіндігі бар адамдармен түсіндіру 
жұмысын жүргізді. Бізде мұндай отба-
сыларды таңдау барысында арнайы ко-

миссия да құрылды. Яғни мектеп дирек-
торы, сынып жетекшісі, медицина және 
полиция қызметкерлері, қамқоршылар 
кеңесінің мүшесінен тұратын комис-
сия баланы оқу уақытына қабылдайтын 
отбасының жағдайын мұқият қарайды. 
Тиісті құжаттар толық жиналған соң 
ата-ана, қабылдайтын отбасы және білім 
мекемесі арасында үш жақты шарт жаса-
лады. «Уақытша отбасы» баланың сабақ 
оқуына, тамақтануына, дем алуына жағдай 
жасайды, оның �мірі мен денсаулығы үшін 
және уақытында ата-анасына жеткізілуі 
үшін жауапты болады.   Мектептің 
әлеуметтік ұстазы мен оқушының сынып 

жетекшісі тоқсан сайын отбасындағы 
жағдайды бақылап отырады. Сонымен 
қатар ата-аналар кез келген уақытта 
баланың жағдайын тексере алады.

– Баланы отбасынан б&лек тәрбиелеу 
отбасылық тәрбие құндылықтары мен 
дәстүрлерін жоғалтпайды ма?

– Олай деуге негіз жоқ.  Білім мекемесі 
тарапынан баланы қабылдайтын отбасыға 
психологиялық, педагогикалық к�мек 
к�рсетіледі. Балалар кәмелетке толған, 
сондай-ақ бала тәрбиелеуде тәжірибесі 
бар отбасыларда ғана тұрады. Бұл ретте 
«уақытша отбасы» керісінше баланың 
к�пшілік ортада �зін-�зі ұстауы, қоғамдық 
ортаға бейімделуі, үлкенге құрмет, кішіге 
ізет  к�рсете  алатындай к�пшіл бо-
лып шығуына мүмкіндік береді. Балаға 
адамгершілік тәрбие бере алатын отба-
сылармен ғана жұмыс жасайтынымызды 
ескерсек, бұл ұтымды жоба деп есептеймін.

– Аудан бойынша қанша отбасы бала-
ларды отбасына алып отыр?

– Қазіргі таңда барлығы 15 отбасы, 
яғни балалар саны бойынша 17 шарт жа-
салды. Мысалы, Октябрьское ауылында 
осындай 6 отбасы бар. Возвышенка және 
Бәйтерек ауылдарында 2 отбасынан және 
Ганькино, Надежка, Медвежка, Қарақоға, 
Чистовское ауылдарында 1 отбасынан бар. 
Бұл негізінен 1-9 сынып оқушылары.

– «Уақытша отбасының» міндеттері 
туралы айтылды, ал оларға қандай қолдау 
к&рсетіледі?

– Иә, жоба «Уақытша отбасыларға» 
а қ ш а л а й  с ы й а қ ы  б е р у д і  к � з д е й д і . 
«Уақытша отбасының» тұрғылықты жері 
бойынша білім беру б�лімі баланы �з 
шаңырағына алғандарға ақы т�лейді. 
Келісімге сәйкес әрбір бала үшін азық-
түлік және басқа да шығындары үшін 
барлығы 7 АЕК к�лемінде ақшалай к�мек 
және  45 мың теңге еңбек ақы т�ленеді. 
«Уақытша отбасына» алынған әрбір 
баланың білім алуы, денсаулығының 
қадағалануы, киімінің бүтін, қарнының тоқ 
болуы үшін барлық жағдаймен қамтамасыз 
етіледі. Меніңше, шалғайдағы ауылдық 
жерлерден балалардың тұрғылықты жерін 
ұйымдастырудың тиімді тетіктері мен бала-
малы әдістерін енгізу олардың толық білім 
алу жағдайларын жақсартуға к�мектеседі.

–Сұхбатыңызға рақмет!

Сұхбаттасқан
Ақбота ҚУАТОВА

Әр бала отбасында 
тәрбиеленуі керек

-

Азаматтың суреті


