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ЕЛБАСЫ ЖӘНЕ ЕЛ МҰРАТЫ Бүгінгі санда:

Абайдың 
Мекайылы

Қазақ тіліне 
қажеттілік 
туғызатын 
мезгіл жетті
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мәдениеттіліктің 
белгісі 3-бет

«ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ» 
ЖАЛҒАСЫН ТАПТЫ

ТҰСАУКЕСЕРӘКЕ МЕН БАЛАӨМІР ТАҒЫЛЫМДАРЫ

(Жалғасы 15-бетте)

нытып жүрген жоқ. Енді Жансая және 

оның құрбылары туралы қызығып та, 

қызғанып та айтып жүр...

***

Бұл елді сүймеу, тіпті, мейлінше 

білмеу мүмкін емес. Қаршадайдан 

қанға сіңген атау келе-келе аңыздан 

ақиқатқа айналды. Қазығұрт! Баба-

ларымызды қайдам, біз ес білгелі 

құдайдың құтты күні аталарымыз 

«Басында Қазығұрттың кеме қалған, 

ол әулие болмаса неге қалған?» деп 

ұлы ұғымды құлағымызға құйып оты-

ратын. Шым шаһардан Ташкентке 

қарай ары-бері (ткенде жолай )гем 

(лкесінің алтын (зегі Шарапхана мен 

Қазығұртқа тоқтамай суыт (тіп кету 

әбес к(рінетін. Егер жаратылыста 

жер кіндігі болса, онда осы – Қазығұрт. 

Бұл дүниежүзі тарихында Арабиядағы 

Жуда, Түркия мен Айастандағы ортақ 

Арарат пен Қазығұртқа байланысты 

әпсаналар мен шежірелер шертетін 

сыр. Солардың бәрі бұғалық түскен 

асаудай бұлқынып,  жүректерде 

жаңғырып жатқандай. 

Тәңіртаулардың бұл б(лігінде 

жайма-шуақ  жаз еді. Құдіретті пейішті 

к(ргеніміз жоқ. Бәлкім, осындай 

шығар. Дүние сұлу сыланып, үлбіреп 

тұр-ау, үлбіреп. Жаратылыс малынып, 

жастық пен гүл құшағына б(леніпті. 

Шерхан Мұртаза бастаған жазбагер-

лер тобы баспас(зге жазылу науқанын 

бетке ұстап, бүкіл )гем (лкесін аралап, 

оның қантамыр бел омыртқасындай 

сол кезде  дабысы жер жаратын 

«Коммунизм» кеңшары (директо-

ры Балтақара Ораз) жайылып т(сек, 

жатып жастық болып, т(бесінен жай 

түскендей күткен болатын. Дәулетіне 

сәулеті сай үлкен ауыл Тәңіртаулар 

тізбегінің етегіне орналасыпты. Күні 

бойы қаталап келе жатқан бізге кәусар 

ұсынғандай еді. Алдымыздан жанға 

рақат желпуіштей салқын леп соғып 

қоя берді.

Біртүрлі жер жаннатына кіріп келе 

жатқандаймыз. Енді қатарласа жа-

рысып, жиі-жиі ботак(з бұлақтар 

ұшыраса бастады. Кеудеге нұр құятын 

күміс сыңғыры  қандай! Тал-дарақтар 

үргедек сезіммен тыныштық дүниесін 

күзетіп тұрғандай саясына шақырады. 

Бір кезде бұл (лкеде ғаламат жа-

нартау атқылап, кеңістіктің келісті 

келбетін бұжыр-бұжыр етіп, (згертіп 

жібергендей. Жер бедері, тау-тас пен 

топырақ реңкі соған сілтейтіндей. 

Беткейлерде бетеге, боз шағыр қаулап 

қалың (сіп, қос қапталды к(мкеріпті. 

Аңғарларда шырша, долана, үшқат, 

итмұрын мен жабайы алма жасыл бұйра 

басын изейтіндей. Геуіл гүлдеп жатыр 

екен. Бізбен бірге қазақ жырының 

тайпалма жорғасы да аралап, ілесіп 

жүргендей.

(Жалғасы 13-бетте)

«Нұр Отан» партиясының XVIII съезіне 
еліміздің барлық аймақтарынан келген деле-
гаттары «Алтын тақ» тарихи туындысының 
алғашқы к!рермендері болды. «Қазақ 
хандығы» киносериалының екінші маусымы 
кинонұсқасының авторы – ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Тұсаукесер салтанатын ашқан Мәдениет 

және спорт министрі Арыстанбек Мұхамедиұлы: 

«Фильмде тарих қана емес,  к(шпенді халықтың 

бай мәдениеті, оның тыныс-тіршілігі бейнелен-

ген. Сонымен қатар Елбасының «Ұлы даланың 

жеті қыры» мақаласында к(терілген мәселелер 

фильмде к(рініс тапқан» деп атап (тті. 

К(псериялы фильмді ҚР Мәдениет және 

спорт министрлігінің тапсырысы бойын-

ша «Centaurus Rustem Abdrashev production»  

ЖШС-нің қатысуымен Ш.Айманов атындағы 

«Қазақфильм» киностудиясы түсірген.

Екінші маусымның оқиға желісі Жәнібек 

пен Керейдің @білқайыр Шайбани ұрпақ-

тарымен Қазақ хандығының Сығанақтағы тағы 

үшін таласы айналасында (рбиді. Бұл қазақ 

хандығындағы ең күрделі кезеңдерінің бірі. 

10 сериядан тұратын тарихи сериалдың 

екінші маусымының сценарийін жазуға бірінші 

маусымның авторлары Тимур Жақсылықов, 

Смағұл Елубай, Рүстем @бдірашов қатысқан.  

Естеріңізге сала кетейік, Қазақ хандығының 

құрылғанына 550 жыл толуына байланысты 

жасалған сериалдың бірінші маусымының 

телевизиялық тұсаукесері  2017 жылдың 

 наурызында (ткен болатын. Сондай-ақ сол 

жылы қаңтар айында «Алмас қылыш» атты 

кинонұсқасы жалпыұлттық прокатқа шыққан 

еді. Ал «Қазақ хандығы. Алтын тақ» фильмі 

үлкен экранға наурыз айында шығады деп 

 жоспарланып отыр.

Индира С)ТІМ

Шымкент педагогикалық инс-

титу тының оқытушысы, филоло-

гия ғылымының кандидаты марқұм 

@сілхан Оспанұлы қайта-қайта «Қа-

зығұрт қыраны» деп құжаттарға 

сүйеніп, Сабыр Рақымов туралы зерт-

теу мақалалар жаза бергенде қуаттап,  

қолдағаным ойға оралады. 1976 жылы 

жазғытұрымға салым жеңгеміз Құралай 

Натуллаева (@ліби Жанкелдиннің 

қызы) «Лениншіл жасқа» дәйекке толы 

бір құшақ қағаз әкеліп, қазақ перзенті 

Сабыр Рақымовты туған топырағына 

қайтару үшін ізденіп жүргенде СОКП 

Орталық Комитеті саяси бюросының 

мүшесі, Қазақстан Компартиясының 

бірінші хатшысы Дінмұхамед Ахметұлы 

Қонаевқа жолықтыру жұмысы то-

бына жегілгенімді біреу білсе, біреу 

білмейді. Жеңгей сол сапарда бар 

мәселе оң шешілгендей Ташкентке 

қуанып қайтты. 

А л  Ж а н с а я  ж а й ы н д а  г ә п 

басқа. Атасы @бдімәліктің үйінде 

кездесетінбіз. Қазір ғой, к(п уақыт 

жоғарғы дәрежеде (тетін жарыстар 

мен қымбат кездесуге дайындыққа 

кетеді.  @небір жылы Гүржістан 

қыздары Нона Гавриндашвили мен 

Майя Чубарнадзе тұсында ешкімге 

дес бермейтін еді. Одан кейін Мажар-

стан мен Қытай қыздары осалдық та-

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

ерекше деп айтуға толық негіз бар. 

Осы жылдар ішінде партияның 

бастамасымен атқарылған істер 

қорытындыланып, алдағы жыл-

дардағы еліміздің даму к(кжиегі ай-

қындалды. Қарышты қадамдармен 

(ркендеудің нақты жобалары жай-

ында да кеңінен с(з қозғалды. Жи-

ында партияның 2030 жылға дейінгі 

«@л-ауқаттық қоғам: онжылдықтың 

10 мақсаты» атты даму бағдарламасы 

қабылданды. 

Президент Нұрсұлтан Назарбаев 

с(з басында жиналған қауымды «Нұр 

Отан» партиясының 20 жылдық ме-

рейтойымен құттықтап, 1999 жылғы 1 

наурыз егемен еліміздің жылнамасы-

на партиямыздың негізі қаланған күн 

ретінде енгенін тілге тиек етті. 

(Жалғасы 2-бетте)

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ: 

«СОFЫС»
ТЫЛДАFЫ

Съезд жұмысы басталар алдында 

Елбасы «Нұр Отан» партиясының 

қазіргі жұмысына, партияны жаң-

ғыртуға және оның тарихына арналған 

арнайы к(рмені аралады. Нұрсұлтан 

Назарбаевқа Қазақстан халқына ар-

налған Жолдау мен «Бес әлеуметтік 

бастаманың» іске асырылу бары-

сына мониторинг жүргізудің жаңа 

жүйесі, сондай-ақ партия жобаларын 

жүзеге асырудың нәтижелері туралы 

жан-жақты мәлімет берілді. Соны-

мен қатар Қазақстан Президентіне 

жаңа «Цифрлық партия» жүйесінің 

мүмкіндіктері к(рсетілді.

Биыл «Нұр Отан» партиясының 

құрылғанына – 20 жыл. Сондықтан 

бұл алқалы жиынның мән-мағынасы 

БАСТЫ БАҒЫТ – ХАЛЫҚТЫҢ 
ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
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ОҢ БОЛСЫН!

(Басы 1-бетте)

– Тарих (лшемімен қарағанда бұл 

– к(п уақыт емес, бірақ біз үшін тұтас 

дәуірге бара-бар. Ғасырлар тоғысындағы 

күрделі экономикалық жағдай тез арада 

дұрыс таңдау жасауымызды талап етті. 

Тәуелсіздігімізді нығайтып, мықты мем-

лекет құру үшін бізге батыл әрі маңызды 

реформалар жасау керек болды. @йтпесе, 

(ркениет жолына бастайтын әлемдік даму 

к(шінен қалып қоятын едік. Осындай 

ұлы мақсатты к(здеген «Нұр Отан» пар-

тиясы халықтың сенімін ақтап, орнықты 

ілгерілеуімізді қамтамасыз ететін бірден-

бір саяси күшке айналды. Сындарлы жыл-

дарда жанымнан табылып, биік белестерді 

бағындыруға атсалысқан партияластары-

ма алғысымды білдіремін, – деді Елбасы. 

@рі қарай Нұрсұлтан Назарбаев партия 

қол жеткізген жетістіктерді ай шық тайтын 

нақты фактілерге тоқ талды. Еліміздің 

экономикасы айтар лықтай (скенін, 

сыртқы сауда айна лы  мының к(лемі 9 

еседен астам артқанын, Қазақстанға 

шетелден 320 мил лиард долларға жуық 

тікелей инвестиция тартылғанын, осы 

мерзім ара лығында азаматтарымыздың 

кірісі 16 есе к(бейгенін, 141 миллион 

ш а р ш ы  м е т р д е н  а с т а м  т ұ р ғ ы н  ү й 

салынғанын айтты. 

– Біздің басты басымдығымыз – 

азаматтарымыздың тұрмыс сапасын 

арттыру және Қазақстанды әлеуметтік 

бағыттағы мемлекет ретінде дамыту. 

Біз қиын кезеңдердің (зінде әлеуметтік 

міндеттемелерімізді орындадық. Елімізде 

әрдайым әлеуметтік салаға мол қаржы 

б(лініп келді, бұл к(рсеткіш алдағы 

уақытта бірте-бірте арта беретін болады, 

– деді Елбасы.

Елбасының с(зінен белгілі бол ғандай, 

бүкіл елімізде әлеуметтік маңызы зор жаңа 

инфрақұрылым нысандары бой к(терген, 

1 400 заманауи аурухана, емханалар мен 

амбулаториялар, 2 865 жаңа мектеп, 

колледждер мен балабақшалар ашылған. 

«Мұның бәрі – бүкіл халқымыздың 

ерен еңбегінің нәтижесі. «Нұр Отан» 

мемлекеттік маңызы бар шешімдер 

қабылдауға ықпал етіп, сайлаушылардың 

сенімін ақтап келеді» деп бір түйіндеп 

(ткен Президент қазіргі уақыттағы 

маңызды міндеттерге ойысты. 

Партия Т(рағасы жаһандану кезеңінде 

дұрыс бағыт-бағдар таңдай біліп, қоғамды 

соған жұмылдыра білудің маңыздылығына 

айрықша мән берді. Бұл орайда зама-

науи әлемнің трендтерін назардан тыс 

қалдыруға болмайтынын жеткізді. 

– Жаңа заман жаңа сын-тегеурін-

дерімен келеді. Бізді қоршаған әлем 

тоқтаусыз турбулентті аймаққа еніп 

келеді. Бірақ бұл қорқу керек деген 

с(з емес. Кез келген қиындық жаңа 

(згерістермен келіп, жаңа мүмкіндіктерге 

жол ашады. Ең бастысы, дамудың дұрыс 

бағытын таңдап, қоғамды алға қойған 

мақсаттарға жұмылдыру керек. Зама-

науи әлемнің негізгі трендтерін ескеру 

қажет. Бүгінде мемлекеттер арасындағы 

бәсеке жекелеген адамдардың бәсекесіне 

пара-пар. Кез келген экономикалық 

жетістіктер мен геосаяси жеңістер әрбір 

адамның әл-ауқатын жақсартуға ықпал 

етпесе, еш маңызы болмайды. Мұнда 

ХХІ ғасырдағы мемлекеттердің тұрақты 

дамуының сыры жатыр, – деген Елбасы 

партияның 2030 жылға дейінгі «Бақуатты 

қоғам: онжылдықтың 10 мақсаты» атты 

бағдарламасының (з тапсырмасымен 

әзірленгенін атап (тті. 

Бүгінгі съезд Қазақстан дамуындағы 

жаңа кезеңді бастайтыны, алдағы 10 жыл – 

алдыңғы қатарлы дамыған мемлекеттер дің 

30-дығына енудегі шешуші кезең екенін 

айта келе: «Осыған байланысты пар-

тия нақты мақсаттар қоюы тиіс. Мұның 

барлығы бағдарла мада к(рсетілген. 

@ р қ а й с ы с ы м ы з д ы ң  г ү л д е н г е н  ә р і 

қуатты Қазақстанды қа лып тастыруға 

үлес қосатынымызға сенімдімін» деді. 

Сонымен қатар  Елбасы Қазақстанның 

табысты дамуының негізі болып са-

налатын ұлттық идеяны басшылыққа 

алуға шақырды. «)з қызметімізде біз 

ұлттық идеямызды басшылыққа алуы-

мыз керек. Оның негізгі құраушылары: 

ұлттық бірлік, бәсекеге қабілетті қуатты 

экономика, зияткерлік дамыған қоғам 

және әлем құрметіне б(ленген мемлекет. 

Мұның барлығы – Қазақстанның табы-

сты дамуының негізі. )з кезегінде Ұлттық 

бірлік доктринасының т(рт тірегі бар – 

ортақ тарих, ортақ құндылықтар, ортақ 

Отан және ортақ болашағымыз» деді.  

Алқалы жиында Мемлекет басшысы 

к(пбалалы отбасыларда әрбір баланың 

т(лемақысын 21 мың теңгеге дейін арт-

тыруды тапсырды. Бұдан б(лек, мүгедек 

балаларды асырап отырған отбасылардың 

жәрдемақысы 30 пайызға ұлғайтылып, 

әкімдік қызметкерлерінің жалақысы да 

к(терілмек. 

Сондай-ақ басқосуда «Нұр Отан» 

партиясының жаңа бағдарламасында 

нақты мақсат-міндеттер айқындалғаны 

айтылды. оның негізінде алдағы үш 

Үкімет таратылғаннан кейін Елбасы Пар-

ламент Мәжілісі  бюросының отырысына 

қатысты. Онда Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттің 

стратегиялық бағдарламаларын одан әрі тиімді 

жүзеге асырудың маңызды лы ғына тоқтала келіп, 

Қазақстан Республи ка сының Премьер-министрі 

лауазымына Асқар Маминнің кандидатурасын 

талқылауға ұсынды.

«Бұрынғы Үкімет таратылды. Осыған байла-

нысты сіздермен жаңа Премьер-министр Асқар 

Маминнің кандидатурасын ұсынып отырмын. 

Оның мол тәжірибесі бар. Ширек ғасырдан бері 

бірге жұмыс істеп келеміз. Қала әкімі, к(лік 

министрі, Премьер-министрдің бірінші орын-

басары болды. Оның жетекшілігімен, әсіресе 

инфрақұрылымды дамыту саласында, к(п жұмыс 

атқарылды» деді Қазақстан Президенті.

жылдың мемлекеттік-әлеуметтік саясаты 

жүргізілмек. Бұл орайда Елбасы Үкіметтің 

жаңа құрамы және барлық әкімдер 

аталған мақсат-міндеттерді орындауға 

шұғыл кірісулері керектігін тапсырды. 

«Осы айтылған мәселелерді бәріміз қолға 

алып, мен болып, Үкімет болып, партия 

мүшелері болып, аймақтағы партияның 

ұйымдары болып, атсалысуымыз қажет. 

Бұл оңай жұмыс емес, әрине. Барлығын 

ұйымдастыру қажет» деді. 

Президент с(зінен мәлім болғандай, 

Үкіметтің әрбір мүшесі және әкімдер жаңа 

бағдарламада к(рсетілген экономикалық 

м а қ с а т - м і н д е т т е р д і ң  о р ы н д а л у ы -

на жауапты болады. @рқайсысының 

жеке жауапкершілігі болады. Ол үшін 

 Президент аппаратында арнайы бақылау 

комитеті құрылмақ. 

) ң і р л е р д і ң  д а м у ы н а  қ а т ы с т ы 

ой білдірген Елбасы (ңірлік даму-

да айтарлықтай айырмашылықтар бар 

екеніне назар аударды. «Неге бір об-

лыстың жолы жақсы, ал екіншісінде на-

шар? Бір жерде тұрғын үй-комму налдық 

шаруашылық тұрақты болса, енді бір жер-

лерде іркіліс орын алуда? Демек, шыны-

мен жұмыс істейтін, адамдардың пробле-

масын білетін және шешетін әкімдер бар 

деген с(з. Дегенмен, халық пен тілдесуден 

қашатын және (ңір тұр ғын дарының шы-

найы қажеттіліктерін қаперге алмайтын-

дар да бар». 

Осы ретте Мемлекет басшысы (ңір 

әкімдері халыққа жақын болуы және 

олардың игілігі үшін барлығын жасауы 

қажеттігіне тоқталды. 

– @рине, олар жұмыс істеп жатыр. 

Жұмыс істемейді деп айта алмаймын. 

Парламент Мәжілісіндегі саяси партиялар 

фракцияларының жетекшілері мен комитеттер 

т(рағалары бұл ұсынысты қолдады.

Бұдан кейін Парламент Мәжілісінің пле-

нарлық отырысына қатысқан Елбасы бұрынғы 

Үкіметтің жаһандық дамудың күр делі жағдайына 

қарамастан экономиканың (сімін сақтауға 

күш салғанын атап (тіп, Үкімет мүше леріне 

атқарған жұмысы үшін ризашылық білдірді. 

Жаңа Үкіметтің мемлекеттік бағдар ламаларды 

одан әрі жүзеге асыруға, құқық қорғау және 

сот жүйесіндегі реформаларды аяғына дейін 

жеткізуге, тұрғындардың проблемаларын нақты 

шешуге тиіс екенін айтты. Конституцияның 

44-бабына сәйкес Қазақстан Республикасы 

Премьер-Министрі лауазымына тағайындауға 

келісім беру үшін Асқар Маминнің кандидатура-

Бірақ, халыққа жақын болуы керек. Қазір 

бізде әкім жылына бір рет есеп беретін 

тәртіп бар. Алайда ол формальдылыққа 

айналып кетті. @кімдер жылына бір рет 

емес, жыл бойы халықтың түрлі санаттары: 

дәрігерлермен, мұғалімдермен, жастармен 

кездесуі тиіс. Бізде түрлі бағдарламалар 

бар, жеткілікті ресурс та б(лінген. Бірақ 

нақты нәтижелер к(рінбейді. Ешкім 

түсіндірмейді. Мұндайға жол берілмеуі 

тиіс, – деді Президент. 

Ж и ы н д а  ә л е у м е т т і к  т ұ р ғ ы д а н 

аз қамтылғандарға б(лінетін қаражат 

к(лемі т(мендемейтіні белгілі болды. 

Атап айтқанда, республикалық бюджет 

шығындарынан әлеуметтік салаға 45% 

жұмсалған. Десек те, әлеуметтік салада 

қордаланып қалған бірқатар мәселелер 

де жоқ емес. Осы орайда Ұлттық қордан 

азаматтардың (мір сапасын жақсарту 

мен әл-ауқатын арттыруға бағытталған 

қаражат б(лінетіні айтылды. Бұл рет-

те әлеуметтік саясат масылдық к(ңіл-

күйлердің пайда болуына әкеліп соқпауы 

керектігі де атап (тілді. 

@леуметтік саясаттың мынадай үш 

бағыты айқындалды: біріншісі, халықтың 

табысын арттыру және әлеуметтік 

тұрғыдан аз қамтамасыз етілгендерді 

қолдау; екіншісі, айлық-жалақысы т(мен 

азаматтардың тұрғын-үй мәселелерін 

шешу және білім беру мен денсаулық 

сақтау салаларын жақсарту; үшіншісі, 

аймақтардың кешенді түрде дамуы.

«@рбір қазақстандық отбасы жүргізіліп 

жатқан реформалардың нәти жесін алыс 

болашақта емес, бүгін сезінулері керек» 

деген Президент к(п балалы отбасыларды 

қолдауға байланысты шараларды күшейту 

керектігін айтты. Елбасының айтуына 

қарағанда, бүгінде елімізде 340 мың отба-

сында 4-тен к(п бала бар екен. Жыл сайын 

мұндай отбасыларды қолдауға 500 милли-

ард теңге б(лініп келеді. Ол отбасылардың 

табыс деңгейі де әртүрлі болғандықтан, ең 

бірінші кезекте мемлекет табысы к(лемі 

аз к(пбалалы отбасыларды қолдауға баса 

мән бермек. 

Жиында әлеуметтік саладан білім беру 

мен денсаулық сақтау жүйесін одан әрі 

дамыту мәселелері с(з болды. 

– Қазіргі заманғы шындық біздің 

балаларымызда жаңа дағдылар мен 

құзыреттерді дамытуды талап етеді. Мен 

үш тілділік біртіндеп нормаға айналуы 

тиістігін айтқан едім. Біздің балала-

сын Парламент Мәжілісінің қарауына ұсынды. 

Мәжіліс депутаттары бұл ұсынысты бірауыздан 

мақұлдап, пленарлық отырыс барысында Елбасы 

Асқар Маминді Қазақстан Республикасының 

Премьер-министрі лауазымына тағайындау тура-

лы тиісті Жарлыққа қол қойды.

Сондай-ақ ҚР Президентінің Жарлығымен ҚР 

Премьер-министрінің бірінші  орынбасары – ҚР 

Қаржы министрі қызметіне @лихан  Смайылов, 

ҚР Премьер-министрінің орын басары лауа-

зымдарына Гүлшара @бдіқалықова және Жеңіс 

Қасымбек, ҚР Ауыл шаруашылығы министрі 

болып Сапархан Омаров, ҚР Білім және ғылым 

министрі қызметіне Күләш Шәмшидинова, 

ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму 

министрі болып Роман Скляр, ҚР Ұлттық эко-

номика министрі қызметіне Руслан Дәленов, ҚР 

Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі 

болып Бердібек Сапарбаев тағайындалды.

ҚР Конституциясының 44-бабының 3-тар-

рымыз – жаһан балалары. Олар бүкіл 

әлемдік кеңістікте, үздік жоғары оқу 

орындарында білім алуда. Сондықтан 

қазақ, орыс және халықаралық ағылшын 

тілін білу маңызды» деді Мемлекет бас-

шысы. Дегенмен, Елбасы бұл саясат-

та асығыстық болмау керегін ескертті. 

«Алдымен педагогтерді дайындап алу 

қажет. Ағылшын тілін білетін физика, 

математика және химиядан сабақ бе-

руге қабілетті педагогты оқыту қажет. 

Ал біздің министрлік ертеңнен бастап-

ақ мұғалімдерге сабақ бере бастауды 

тапсырды. Үш айға курсқа шақырып, 

оқытасыңдар. Ол дұрыс емес» деді 

Нұрсұлтан Назарбаев. 

Мемлекет басшысы әрбір (ңірде 

алдыңғы қатарлы ең азы бір жоғары 

оқу орны болуы керектігін баса айтты. 

«@рбір (ңірде кемінде бір ілгері жоғары 

оқу орны, яғни мемлекетімізде 17 ЖОО 

және 10 заманауи колледж болуы тиіс. 

Оқу орындарының тиімділігінің басты 

критерийі – бұл түлектердің жұмысқа ор-

наласуы. Университет түлегі жұмысқа ор-

наласса, бұл – университеттің бағалануы, 

маманда ры ның қажет екендігі» деген 

ойын жеткізді. 

Елбасы (з с(зінде еліміздегі жолдар-

ды дамыту жайына да кеңінен тоқталды. 

Сонымен қатар аймақтық к(лік инфра-

құ рылымын, әуежайлар мен автовокзал-

дарды жаңғыртуға, тұрғындарды таза ауыз 

сумен қамту, кең ауқымдағы газдандыру 

жұмыстарын ілгерлетуді тапсырды. 

Айта  кетейік,  партияның жаңа 

бағдарламасы әлемдік трендтер мен 

мағына сәйкес, Бейбіт Атамқұлов –  ҚР Сыртқы 

істер министрі; Нұрлан Ермекбаев – ҚР Қорғаныс 

министрі; Ерлан Тұрғымбаев – ҚР Ішкі істер 

министрі; Дәурен Абаев – ҚР Ақпарат және 

қоғамдық даму министрі; Марат Бекетаев – ҚР 

@ділет министрі; Елжан Біртанов – ҚР Денсаулық 

сақтау министрі;  Арыстанбек Мұхамедиұлы 

– ҚР Мәдениет және спорт министрі; Асқар 

Жұмағалиев – ҚР Цифрлық даму, қорғаныс 

және аэроғарыш (неркәсібі министрі; Қанат 

Бозымбаев – ҚР Энергетика министрі болып 

тағайындалды. 

Сонымен қатар Елбасының Жарлығымен екі 

облыстың әкімі ауысты. Бердібек Машбекұлы 

министрлікке кеткен соң, орнына Ақт(бе облы-

сының әкімі болып Оңдасын Оразалин тағайын-

далды. Ал )мірзақ Ш(кеев Түркістан облысының 

әкімі Жансейіт Түймебаевты алмастырды. 

Майя МҰРАТБЕК

Оған Қоғамдық даму министрлігі мен бұрынғы 

Ақпарат және коммуникация министрлігінің ақпарат 

саласындағы функциялары мен (кілеттіктері берілді. 

Президент Жарлығымен ҚР Ақпарат және қоғамдық 

даму министрі болып Дәурен Абаев тағайындалды. 

Д.Абаевтың кандидатурасы ҚР Парламенті 

Мәжілісінің @леуметтік-мәдени даму комитетінің 

отырысында мақұлданды.

Айта кетейік, Қазақстан Республикасының 

Ақпарат және коммуникациялар министрлігінен 

байланыс, ақпараттандыру, «электрондық үкімет», 

мемлекеттік қызметтерді к(рсету саласындағы 

мемлекеттік саясатты дамыту саласындағы функция-

лары мен (кілеттіктері Қазақстан Республикасының 

Цифрлық  даму, қорғаныс және аэроғарыш (неркәсібі 

министрлігіне берілді.

Қазақстанның барлық аймақтарындағы 

жағдайларды сараптай келе әзірленген. 

Онда таяу үш жылдағы мемлекеттік 

әлеуметтік саясаттың іргетасы болып 

қаланатын нақты мақсаттар мен жобалар 

белгіленген. Осы орайда Нұрсұлтан На-

зарбаев жаңа министрлер кабинетіне, 

барлық әкімдерге атап к(рсетілген тап-

сырмаларды жедел арада шешуге кірісуді 

тапсырды. Бұл үшін Үкіметтің әрбір 

мүшесі мен әкімдері жауапкершілікте 

болатыны айтылды. 

С ъ е з д е  « Н ұ р  О т а н »  –  т о л а ғ а й 

табыстардың және болашаққа жол аша-

тын жарқын жетістіктердің партиясы 

екеніне баса мән берген Елбасы (з с(зін 

былай деп түйіндеді: «Біздің ұзақ мерзімді 

стратегиямыз, мол табиғи ресурсымыз, 

саяси күш-жігеріміз бар. Мемлекеттің 

қуаттылығы мен экономиканың даму 

қарқыны азаматтардың тұрмыс сапа-

сымен (лшенеді. Сондықтан мен (зіме 

сенім артқан халықтың болашақта емес, 

қазір бақытты болғанын к(ргім келеді» 

дей келе: «Тәуелсіз Қазақстанның арқа 

сүйейтін тірегі – баянды бейбітшілік пен 

келелі келісім! Бас партия болу дегеніміз 

– басқару емес, елге адал қызмет ету! Біз 

– халық бірлігінің партиясымыз. Бүгінгі 

съезд Қазақстанды дамытудың жаңа 

кезеңіне жол ашады. Ел тәуелсіздігінің 

30 жылдығы жақындап келе жатыр. Ба-

уырымыз бүтін болып, сол мерекеге мол 

табыспен жете берейік! Қазірден бастап 

дайындалайық». 

Басқосуда партия Т(рағасының 

бірінші орынбасары Мәулен @шімбаев 

«Нұр Отан» партиясының жаңа логоти пін 

таныстырды. 

– Соңғы бес жылдың ішінде заңнама-

лық (згерістер мен жаңа тәжірибелерге 

сәйкес, партия жарғысына кейбір нор-

маларды енгізу қажеттігі туындап отыр. 

Ең алдымен, қазақ тілінің латын әліп-

биіне к(шуіне байланысты партияның 

мемлекеттік тілдегі атауында латын 

әріптерін қолдану ұсынылуда. Экран-

нан партияның жаңартылған логотипін 

к(рулеріңізге болады. Ұсынылып отырған 

логотипте күннің 17 сәулесі бейнелен-

ген. Ол біздің облыстарымыз бен Ал-

маты, Шымкент, Астана қалаларын 

символикалық тұрғыда бейнелейді. Осы 

ретте партияның латын әліпбиіндегі ата-

уын – Партия Т(рағасының (з қолымен 

жаз ғанын атап (ткім келеді, – деді Мәулен 

@шімбаев. 

Жиында Алматы қаласының әкімі 

 Бауыржан Байбек,  Парламент Мәжілісінің 

депутаты Нұртай  Сабильянов, «Еге-

мен Қазақстан» АҚ-ның басқарма 

т(рағасы Дархан Қыдырәлі, «Аллюр» 

компаниясының т(рағасы Андрей Лав-

рентьев, «Нұр Отан» партиясы Батыс 

Қазақстан облысы филиалының (кілі 

Думан Ғазизов, к(п балалы ана Ғалия 

Ақбасова және т.б. азаматтар с(йледі. 

С ъ е з д  б а р ы с ы н д а  П а р т и я н ы ң 

 саяси кеңесі мен Орталық бақылау-

тек серу комиссиясының жаңа құрамы 

бекітіліп, партия жарғысына (згертулер 

мен толықтырулар енгізілді, сондай-

а қ  П а р т и я н ы ң  с а я с и  к е ң е с і  м е н 

Орталық бақылау-тексеру комиссиясы 

жұмыстарының қорытындылары ж(-

ніндегі есептері қабылданды.

Дәуіржан Т6ЛЕБАЕВ
«Ана тілі» газеті

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:

Республикалық бюд-
жет шығындарының 45 
проценті әлеуметтік салаға 
бағытталады

Бюджеттің әрбір тиыны 
халыққа жетуі керек

Толық емес көпбалалы 
отбасыларға үйден жұмыс 
істеуге мүмкіншілік жасау 
қажет 

Көпбалалы отбасындағы әрбір 
балаға 21 мың теңге төленеді

«Құтты мекен» жобасы 7,5 
млн ауыл халқының жағдайын 
жақсартуға мүмкіндік береді

Мүгедек балаларды асырап 
отырған ата-ана жәрдемақысы 
30 пайызға өседі

Президент ауылдарды 
дамытуға 90 млрд теңге бөлуді 
тапсырды

Көпбалалы отбасыларға 2-3 
пайызбен баспана сатып алу 
мүмкіндігі беріледі

1 шілдеден бастап бюджет 
саласындағы айлығы төмен 
қызметкерлердің жалақысын 
30 процентке арттыруды тап-
сырамын

Денсаулық сақтау саласын 
дамытуға қосымша 120 млрд 
теңге бөлінеді

Ірі қалаларда баспана салуға 
қосымша 90 млрд теңге 
бөлінеді

Көпбалалы отбасыларға 40 
мың жалдамалы пәтер салы-
нады

АҚПАРАТ ЖӘНЕ ҚОҒАМДЫҚ 
ДАМУ МИНИСТРЛІГІ ҚҰРЫЛДЫ

ЖАҢА ҮКІМЕТ 
ЖАСАҚТАЛДЫ

-

Әлихан  Смайылов Гүлшара Әбдіқалықова Жеңіс Қасымбек

Асқар Мамин

БАСТЫ БАҒЫТ – ХАЛЫҚТЫҢ 
ТҰРМЫС САПАСЫН АРТТЫРУ
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мәдениеттіліктің белгісі

– Байынқол аға, қазақта ақын к!п, Құдай 
к!п к!рмесін! Сіздердің таңдауларыңыз неге 
Мұқағали Мақатаевқа түсті?

– Ең әуелі ірі қаламгерлер тілінің 
с(здігін жасау – білген адамға тек қажырлы 
еңбектің ғана емес, үлкен мәдениеттіліктің 
белгісі екенін айтқым келеді. Қарапайым 
тілмен айтсақ, Мұқағали (леңдері қазіргі кез 
үшін «мода» болып тұр. Түрлі қонақтарда, 
отырыстарда, той-томалақтарда бол-
сын, к(ңілді кештер мен концерттерде, 
 театрларда болсын, Мұқағали (леңдерін 
оқымайтын, оның (леңдеріне жазылған 
әндерді шырқамайтын адам жоқ. )зім 
де солардың бірімін. Мамандығым тілші 
болғандықтан, кей-кейде, «Шіркін, 
Мұқағали тілінің с(здігін жасар ма еді!» 
деп қиялданатынмын. Осы ойымды 
реті келіп бір күні, шәкірттеріме айтып 
едім, олар қолдады. Қуанып қалдым. 
Бірақ артынша: – Қаржыны қайдан ала-
мыз? – деп сұрады. Мен: – Қаржы жоқ. 
Осы тақырыпты к(рсетіп, 2012 жылы 
мемлекеттік грантқа қатысып едім,  (тпей 
қалды. Нағыз ғалым ғылымды қаржысыз-
ақ істей береді, – дедім. Олар біраз ой-
ланып, келісетіндіктерін айтты. С(йтіп 
с(здік жасаудың жұмыс жоспарын жасап, 
әрқайсысымыздың міндеттерімізді б(лісіп 
алдық та, іске кірісіп кеттік.

– «Шәкірттерім» деген с!зді айтып 
қалдыңыз, олар кімдер еді?

– Олар – осы с(здіктің авторлары. 
Жас кездерінде маған шәкірт болғандар. 
Қазір үшеуі де филология ғылымының 
докторлары. Айталық, Ш.Құрманбайұлы 
– Астанада «Еуразия» университетінің 
профессоры. Ж.Түймебаевтің қызметін 
және қайда істейтіндігін білмейтін адам 
жоқ шығар. Ал С.Исакова – Қ.Жұбанов 
атындағы Ақт(бе (ңірлік мемлекеттік 
университетінің  профессоры. 

– Т!ртеуіңіз т!рт қалада тұрып, бір 
с!здікті қалай жасадыңыздар?

– Оның еш құпиясы жоқ. Алды-
мен бәріміз жабылып, Мұқағалидың 5 
томдығындағы с(здердің әрқайсысына 
(әр шумақта қанша с(з болса, сонша) же-
ке-жеке карточка жасадық. Содан кейін 
оларды әліпбиге түсіріп, әріптер бойынша 
үшке б(ліп алдық та, үйге апарып, с(здерді 
реттедік, жүйеледік, содан кейін олардың 
әрқайсысына түсініктеме (анықтама) 
бердік.

Қызмет бабына байланысты Жансейіт 
Қансейітұлында  мұндай мүмкіндік 
болған жоқ. Сондықтан ол біз жазған  
қолжазбалардың бәрінің басын қосып, 
алғашқы редакциясын жасап, компьютерге 
теруге берді. Мұқағали шығармаларында 
кездесетін жалғаулар мен шылаулардың, 
есімдіктердің және ел, жер, су, кісі, 
қала аттарының тізімін жасап, олардың 
қолданылу жиілігін санап, кестелерін 
жасады. Компьютерге терілген мәтіннің 
қолжазбамен сәйкестігін, орфографиялық 
с(здік бойынша с(здердің дұрыс жазылуын 
тексеруді де ол (з міндетіне алды. Содан 
кейін ғана с(здіктің қолжазбасы жауапты 
редактордың қолына (тті.

– Мұқағали шығармаларының тілін 
зерттедік деп отырсыздар. Айтыңызшы, 
ақын шығармаларының жалпы саны қанша 
екенін айта аласыз ба?

– Иә, оларды арнайы санап к(ргенбіз. 
Нәтижесі мынау: 5 томдықта Мұқағалидың 
1026 (леңі, 14 поэмасы, 5 балладасы (но-
велла, элегия) қамтылыпты. Бұлардың 
жиынтық саны – 1045. Бұған ІІІ және ІV-
томдардағы 81 аударма (леңдерді қоссақ, 
олардың жалпы саны 1126 болып шығады.

– С!здік жасауда алдарыңызға қандай 
мақсат қойдыңыздар?

– Мақсатымыз – Мұқағалидың 
шығармаларындағы барлық с(здер мен 
тұрақты тіркестер түгел қамтылған, 
олардың қайталанып қолданылу саны 
к(рсетілген, мағыналары сараланған 
«Мұқағали тілі с(здігін» (ары қарай – МТС) 
жасау. Сол арқылы ақынның тіл байлығын, 
с(з қолдану (рнегін, шеберлігін к(рсету, 
қазақ әдеби тілін дамытуға, жетілдіруге 
қосқан ақынның үлесін айқындау...

Жеке тұлғаның с(здігін жасау деге-
німіз – «сол тұлғаның (ақынның, жа зушы-
ның) бүкіл шығармаларында ол қанша 
с(з, қанша тұрақты тіркес пайда ланды, 
оларды қанша және қандай мағы наларда 
қолданды, сонымен бірге әлгі тілдік 
бірліктердің әрқайсысы ақын шығар-
маларында қанша рет қайталанып жұм-
салды» деген сұрақтарға жауап іздеу деген 
с(з. Бұл, әрине, оңай шаруа емес. Мұны 
с(здік жасап жүрген адамдар жақсы біледі.

– Содан кейін с!здік жасауға бірден 
кірісіп кеттіңіздер ме?

– Жоқ. Бірден кірісіп кете  қойған 
жоқпыз. Алдымен Мұқағали шығар-
ма ларын түгендеп, оларды қайталап, 
бірнеше рет оқып, қай шығармасы с(здікте 
қамтылады, қайсысы қамтылмайды де-
ген мәселелердің басын ашып алдық. 
Мұқағалидың шығармаларына текстоло-
г и я л ы қ  з е р т т е у  ж ү р г і з і п ,  о л  т у р а -
лы бірнеше мақала жазып бастырдық 
(Ақиық: М.Мақатаев шығармаларының 
толық жинағы ж(нінде // Қазақ әдебиеті, 
05.09.2014; М.Мақатаевтың поэзиясы тура-
лы мақалалар сериясы // «Мұқағали», 2014, 
№5-6, №7-8, №9-10; Мұқағали Мақа-
таевтің тіл шеберлігі // Қазақ әдебиеті,12 
қаңтар , 2018. 20-21 бб.). Содан кейін ба-
рып с(здік жасауға кірістік.

– С!здікті  қанша уақытта жасап 
бітірдіңіздер?

– Оған 5 жыл уақыт кетті. Содан кейін 
қаржы болмай, қолжазба  тағы да екі жыл-
дай баспада жатып қалды. Ақыры, биыл 
с(здікті бастырып шығарып, нәтижесін 
халықтың қолына ұстатып отырмыз. 

– Байынқол аға, Сіздер жасаған с!здік 
біз к!ріп жүрген с!здіктерден !згеше сияқты. 
Мұндай с!здік қалай аталады?

– Мұндай с(здікті шығармашылықпен 
айналысатын жеке тұлғаның (ақынның 

немесе жазушының) с(здігі деп атайды. 
Ол  –   екі түрлі с(здіктің, яғни түсіндірме 
с(здік пен жиілік с(здіктің қосындысынан 
тұрады. Мақсат жоғарыда айтылды – 
ақынның тіл байлығын анықтау және 
оның қазақ әдеби тілін байытуға қосқан 
үлесін нақтылау болатын.

Шындыққа жүгінсем, менің о бастағы 
ойым – ақын Мұқағали тілін зерттеу еді. 
Бірақ ол үшін бірінші кезекте бірімен-
бірін ұштастыра отырып, ақын тілінің 
түсіндірме с(здігі мен жиілік с(здігін жа-
сап алудың қажеттігін түсіндім... Ақыры, 
міне, сол ойды жүзеге асырғандай болып 
отырмыз.

– С!здік жасау үстінде түрлі-түрлі 
қиындықтар кездескен болар?

– С(здік жасау, оның ішінде Мұқағали 
сияқты ақиық ақынның с(здігін жасау 
(те қиынға соқты. Мұқағали (з шығар ма-
ларында қанша с(з, қанша тұрақты тіркес 
қолданғандығын анықтау оңай емес. Ол 
тілдік бірліктерді, жалғаулар мен шылау-
ларды, к(мекші етістіктерді ақынның 
қанша рет қайталап қолданғандығын 
есептеп шығару да оңай шаруа емес. Ақын 
қолданған с(здер мен тұрақты тіркестерге 
анықтама беру одан да қиын.

– Сол қиындықтар неге байланысты деп 
ойлайсыз? К!рнекті тілші-ғалым ретінде 
кеңірек, түсініктірек етіп айтып бересіз бе?

– Жауабымды (қиындықтарды) «бір» 
с(зіне талдау жасау арқылы түсіндіріп 
к(рейін. Картотекалық қорымызда «бір» 
с(зіне қатысты 2 ұяшық (жәшік) бар екен. 
Ондағы с(здерді (карточкаларды) санап 
к(ріп едік, 1935 карточка (с(з) шықты. Бұл 
– «бір» с(зі Мұқағали шығармаларының 5 
томында 1935 рет қайталанып қолданған 
деген с(з. Содан кейін, осы 1935 карточ-
каны (шумақты) құнттап, тәптіштеп 1935 
рет оқып шығып, оларды алдымен омоним 
с(здерге б(ліп алдық.

«Бір» с(зінде үш омоним бар екен: 
біріншісі – сан есім (1141 карточка), 
екіншісі – есімдік (576), үшіншісі – үстеу 
(277). Бірінші омонимге (сан есімге) 
қатысты 1141 карточканы екінші рет оқып 
шығып, оларды «мағына» және «тұрақты 
тіркестер» деп аталатын екі топқа б(ліп 
алдық. «Мағына» тобына – 1098, «тұрақты 
тіркестер» тобына – 110 карточка б(лінді. 

«Мағына тобындағы» 1098 карточка-
ны 3-ші рет оқып, оларды мағыналарға 
б(лгенімізде, небәрі үш-ақ мағына шықты 
(с(здікке қараңыз). Ал «тұрақты тіркестер» 
тобындағы 110 карточканы оқып, оларды 
да саралап, даралап к(ріп едік, олардың 
ішінде 43 түрлі тұрақты тіркестің бар 

екендігі анықталды. Ең соңында осы екі 
топтағы шумақтарды (мәтіндерді) 4-ші 
рет оқып, әрбір мағына, әрбір тұрақты 
тіркестер үшін солардың ішінен 1-2-ден 
ғана мысал таңдап алдық та, с(здік жасауға 
содан кейін барып кірістік.

«Мұқағали тілі с(здігін» жасау үстінде 
барлық с(здер бізге дәл осылай қиындық 
туғызды деп айта алмаймыз. Карточка саны 
аз, мағыналары түсінікті с(здерді с ипаттап 
беру бізге онша қиындық тудырған жоқ.

«Бір» с(зінің басқа омонимдері де, 
келе сі атау с(здер де дәл осы тәртіппен 
істелді.

Мұқағали шығармаларындағы с(здер-
дің бір тобы (те жиі қолданылады екен 
де, екінші бір топ с(здер онда (те  сирек 
ұшырасады екен. )те жиі және сирек 
қолданылған ондай с(здердің 100 шақты 
үлгі  тізімі  с(здіктің «Қосымшалар» 
б(лімінде берілді.

– Мұқағали шығармаларында кездесетін 
жарыспалы сыңарларды, яғни лексикалық, 
фонетикалық вариант с!здерді с!здікке 
қалай алдыңыздар?

– Жиі қолданылатын есімдіктер мен 
етістіктерге қатысты бір ерекшелік – олар 
к(п жағдайда «қысқа» және «толық» деп 
аталатын екі нұсқада ұшырасатындығы. 
Мысалы, есімдіктер: ме – 1368 + мен – 
1438=2806, се – 652 + сен – 973 =1625, 
о – 966 + ол – 586=1552, бұ – 75 + бұл 
– 536=611, со – 20 + сол – 547=567 т.б. 
Етістіктер де дәл осылай: а ~ ал, бо ~бол, 
ке ~ кел, қа ~ қал, са ~ сал, т.б. Біз мұндай 
с(здік формалардың бәрін с(здікке атау 
с(з ретінде жеке-жеке алдық.

С(здігіміздің қолжазбасын талқылау 
үстінде кейбір мамандарымыз «мұндай жа-
рыспалы сыңарларды бір с(з ретінде бір-ақ 
жерге алу керек еді» деген пікір айтты. Біз 
бұл пікірмен келісіңкіремедік.

Рас, қазақ әдеби тілінің түсіндірме 
с(здіктерінде дәл осылардай жарыспалы 
сыңарларды жеке-жеке алудың қажеті 
жоқ. Ал «Мұқағали тілі с(здігі» тәрізді 
жеке тұлғаның с(здіктерінде мұндай фор-
маларды жеке-жеке алу артық болмайды. 
Қайта, керісінше, ондайларды біз жеке-
жеке алуға міндеттіміз. )йткені мұндайлар, 
б ір іншіден,  поэзия т іл інің  (з індік 
ерекшелігін к(рсетеді, екіншіден, ол тек 
Мұқағалида ғана емес, басқа ақындардың 
шығармаларында да жиі ұшырасады.

Кез келген (лең белгілі бір буын 
санымен шектелетіндігі белгілі. Егер 
(леңнің буын саны артып кетсе, ақын 
әлгіндей жарыспалы сыңарлардың 
«қысқасын», ал буын саны жетпей жатса, 
оның «толығын» пайдаланады. Мұқағали 
шығармаларында к(птеп ұшырасатын 
барман ~ бармаймын, келмен ~ келмеймін, 
мылқаудай ~ мыл қаудайын, сағымдай ~ 
сағымдайын, тұр ғандай ~ тұрғандайын 
сияқты жарыспалы сыңарларды да осы 
қатарға қосуға болады.

– Ал к!мекші етістіктерді қайттіңіздер?
– Мұқағали тілінде жиі қолданылатын 

с(здердің бірі – к(мекші етістіктер. Олар 
тек Мұқағали тілінде ғана емес, қазақ әдеби 
тілінің (зінде де к(п қолданылады. Соған 
қарап, біз к(мекші етістіктерді МТС-те 
жеке алсақ па екен, әлде (зі «к(мектесіп» 
тұрған негізгі етістіктермен бірге алсақ па 
деп, біраз ойландық. Сыншыларымыздың 
«к(мекші етістіктер жеке атау с(з бола 
алмайды» деп сынайтындарын да білдік. 
Соған қарамастан біз оларды (к(мекші 
етістіктерді) с(здікке атау с(з ретінде жеке 

анықтама беріп жатудың еш қажеті жоқ 
деп ойлаймыз. Тәңір (92 рет), құдай (85), 
құдірет (69), ием (45), алла (41), жаратқан 
(15), жасаған (6), жаратушы (5), тағала 
(1) с(здерінің мән-мағыналары да дәл 
осылардай.

– С!здіктің соңына қарай бір топ «Қо-
сым шалар» беріпсіздер. Бұл қосым шаларда 
не сыр бар? Олардың  қажеттілігі неден 
туындады?

– Қосымшаларда 15 түрлі кесте бар. Ол 
кестелерде қазақ тіліндегі  барлық  жалғаулар 
мен шылаулар және есімдіктер жеке-жеке 
алынып, Мұқағали шығармаларында олар 
қанша рет қайталанып қолданғандығының 
сандық к(рсеткіштері берілген.  К(п 
қолданылатын с(здердің басым к(пшілігі 
есімдіктер мен шылаулар және етістіктер 
(әсіресе к(мекші етістіктер) болып шықты.

«Қосымшаларда» бұлардың  жиілік саны 
к(рсетілген басқа да кестелер берілген. 
Сондықтан оларды қайталап жатпай-ақ, 
осы жерде біз жиі қолданылған етістіктер 
туралы аздаған мәлімет бере кетелік: Мыс.: 
бол (2320+1), тұр (1713+20), ал (1705+96), 
кел (1585+5), кет (1061+11), бер (978+8), 
к�р (926+16), қал (904+26), жүр (787+30), 
біл (758+10), жат (501+7) т.б. Осылардағы 
жақша ішінде тұрған бірінші цифрлар – 
қайталанып қолданылған с(здердің санын, 
екінші тұрған цифрлар – қайталанып 
қолданылған тұрақты тіркестердің санын 
к(рсетеді. Жеке тұлға тілінің с(здігін жа-
сау үстінде бізге қиындық келтіргендер – 
карточке саны к(п осындай с(здер болды 
(Олардың қандай қиындықтар екендігі 
жоғарыда айтылды).

Тағы бір айтарымыз, жай қарағанда 
елеусіз к(рінгенімен МТС-тің «Қосым-
шалар» б(лімінде қомақты қазына жатыр. 
Онда қазақ тілі грамматикасындағы түрлену 
формаларының: яғни к(птік, септік, 
тәуелдік, жіктік жалғаулары мен к(семше, 
есімше, рай, шақ жұрнақтарының және 
есімдіктер мен шылаулардың Мұқағали 
шығармаларында қанша рет қайталанып 
қолданғандығын к(рсететін кестелер 
(ондай кестелердің жалпы саны – 15), 
сондай-ақ Мұқағали шығармаларында 
кездесетін кісі есімдері мен жер-су, қала 
атауларының, сондай-ақ қате жазылған 
с(здердің тізімі де берілген.

С(здердің бұлар сияқты түрлену фор-
малары (грамматикалық тұлғалары) «Абай 
тілі с(здігінде» де алынған. Онда атау 
с(здер мен тұрақты тіркестерге анықтама 
беріліп, мысалдар келтіргеннен кейін іле-
шала әлгі с(здің (айталық «мал» с(зінің) 
түрлену формалары: мал, малға, малда, мал-
дан, малды, малы, малым, малын, малына, 
малының, малыңды деп, жеке-жеке алынып, 
бұл формалардың Абай шығармаларында 
қанша рет қайталанып қолданғандығы 
және олардың қай томның қай бетінде 
кездесетіндігі тізіліп к(рсетілген.

С(здердің түрлену формаларын МТС-
ке біз де алдық. Бірақ біз оларды «АТС»- 
тегідей әр атау с(з сайын емес, Мұқағали 
шығармаларының барлық 5 томы бойын ша 
түгелдей есептеп (санап) алып, алынған 
нәтижелерді тақырып-тақырып бой-
ынша жасалған кестелерге сыйдырып, 
бір-ақ жерге топтап бердік. С(йттік 
те, ол грамматикалық формалардың 
әрқайсысының тұсына олардың қанша 
рет қайталанып қолданылған санын (бетін 
емес) к(рсетіп отырдық.

Бұлай еткен себебіміз: с(здердің 
түрлену формаларын әр атау с(з сайын 
жеке-жеке к(рсетіп отыру оқырманға 
да,  қазақ тіл  біліміне де еш нәрсе 
бермейді. Ал егер оларды жинақтап, 
тақырып-тақырыпқа б(ліп, Мұқағали 
шығармаларындағы қолданыс жиілігінің 
жалпы санын кесте түрінде к(рсетсек, 
соның нәтижесінде грамматикалық 
формалардың ақын тілінде қайсысы к(п, 
қайсысы аз қолданылғандығы белгілі 
болады. Соған орай, грамматикалық 
формалардың Мұқағали тілінде атқаратын 
қызметтері де нақтылы айқындалады.

«Қосымшалардағы» к(рсет ілген 
кестелердің нәтижелерін кейінгі ұрпақ ке-
лешекте салыстыра жатар. Ал қазір олардың 
кейбіреулерін (зім жол-ж(некей салысты-
рып к(ріп едім, есімдіктердің ішінде жіктеу 
есімдіктері мен (здік есімдіктерінің 1-ші 
жақ тұлғалары, жіктік жалғауларының 
ішінде мейлі жекеше болсын, мейлі к(пше 
болсын, олардың да 1-ші жақ тұлғалары, 
ал септік жалғауларының ішінде ілік септік 
тұлғаларының басқа тұлғаларға қарағанда 
жиі(рек) қолданылатындығы байқалды. 
Бұл жерде ақын Мұқағалидың (зіндік 
«мені» үстемдік құрып тұрғандығы сезіледі. 
)йткені барлық ақындар (з атынан, 1-ші 
жақта с(йлейтіндігі белгілі.

– С!здікті жасап біттіңіздер. Ол басы-
лып шықты. Нәтижесінде қандай табыстарға 
қол жеткіздіңіздер?

– С(здік жасаудың нәтижесінде 
Мұқағали ақын (з шығармаларында 13.348 
с(з, 5.035 тұрақты тіркес қолданып, оларды 
21.453 мағынада жұмсағандығы анықталды. 
Осы үшеуін қоссақ, Мұқағалидың тіл 
байлығы 39.836  тілдік бірлік болып 
шығады.  Олардың қандай с(з, қандай 
тұрақты тіркес, қандай мағыналар екенін 
оқырман қауымның (здері-ақ с(здіктен 
тауып, біле алады. Бұл тұрғыдан біз (з 
міндетімізді абыроймен орындап шықтық 
деп ойлаймыз. 

Сұхбат соңында айта кететін бір ауыз 
с(зім бар: Ақын тілінің с(здігін жасау – 
әрі мән-маңызы зор, әрі қиын жұмыс. Сол 
арқылы біз Мұқағали тілін зерттеуге жол 
аштық және ақынның әдеби тілге қосқан 
(зіндік үлесін айқындадық. Ендігі кезек – 
кейінгі ұрпақ жастардікі. Олар осы с(здікті 
пайдалана отырып, Мұқағали тілінің 
байлығын жан-жақты зерттеп шығуларына 
әбден болады.

Сұхбаттасқан 
Жанарбек )ШІМЖАН

болсын, мейлі 10 томдық немесе 15 томдық 
түсіндірме с(здіктер болсын, барлығында 
тұрақты тіркестердің құрамында қанша 
с(з болса, сонша жерге қайталанып алы-
нып, тіліміздегі тұрақты тіркестердің саны 
жасанды түрде ұлғайтылып (к(бейтіліп) 
келген болатын.

МТС-ті жасау нұсқаулығы бойын-
ша біз тұрақты тіркестерді тек бірінші 
с(зі бойынша бір-ақ рет алдық. Ол аз 
болғандай егер әлгі тұрақты тіркестің 
фонетикалық, грамматикалық түрпеттері 
болса, оларды квадрат жақша арқылы бір 
жерге сыйдыруға талпындық. Мыс., ойға 
[ойына] түсті т.б. Мәселен, МТС-те түс 
етістігіне байланысты «түсе берісте» деген 
бір ғана тұрақты тіркес тұр делік. Соған 
қарап, Мұқағали тілінде «құрамында түс 
етістігі қатысқан басқа ешқандай тұрақты 
тіркестер (фразеологизмдер) жоқ екен» деп 
ойлап қалуға болмайды. 

Мұқағали шығармаларында «түс» 
етістігі қатысқан тұрақты тіркестер аз 
емес. Мыс., ақау түсті, ара түсті, араша 
түсті, әуреге түсті, бағасы түсті, басына 
қайғы түсті, дақ түсті, еске [есіне] түсті, 
етбетінен түсті, жолы түсті, жүрегі орны-
на түсті, кем түспеді, к�зге түсті, к�ктен 
түсті, күн тәртібінен түспеді, қалыпқа 
түсті, қолынан қаламы [ұршығы] түспеді, 
қолына түсті, құны түсті, мейірі түсті, 
мойнына құрық түсті, ойға [ойына] түсті, 
ой түсті, оқуға түсті, ортасына түсті, 
отқа түсті, сабасына түсті, сарапқа түсті, 
сараңға түсті, сәті түсті, сергелдеңге 
түсті, сұлқ түсті, тозаққа түсті, торға 
түсті, т�мен түсті, тұзаққа түсті, т.б.

Ж о ғ а р ы д а  а й т т ы қ ,  б і з д і ң  ж е к е 
тұлғаның (Мұқағали тілінің) с(здігін жасау 
нұсқаулығымыз бойынша мұндай тұрақты 
тіркестер бірінші с(з бойынша с(здіктің 
әр жеріне (әр с(зге) беріледі. Солай бола 
тұрса да Мұқағали тілінде қандай және 
қанша тұрақты тіркес бар екендігі дәл және 
анық к(рініс табады. Ал фразеологиялық 
тіркестерді «Абай тілі с(здігіндегідей» не-
месе к(птомды түсіндірме с(здіктердегідей 
әр с(зі бойынша қайталап ала беретін 
болсақ, біріншіден, олардың саны ша-
мадан тыс к(бейіп кетеді, екіншіден, 
осыған байланысты толып жатқан басқа 
да кемшіліктерге бой алдыруымыз ғажап 
емес.

– Сонымен, Мұқағали тілінде қанша 
фразеологиялық тұрақты тіркестер бар екен?

– Нақты санын  айтсам, ақын тілінде 
5.035 тұрақты тіркес қамтылыпты. Бұл, 
әрине, бір ғана ақын үшін аз байлық емес.

Бір айта кететін нәрсе, 15 томдық 
Қ@ТС-тің жасалуы нәтижесінде «онда 
57.856 фразеологиялық тіркес қамтылды» 
деп к(рсетілген (15-ші томның 819-бетіне 
қараңыз). Академик І.Кеңесбаевтың 
атақты «Қазақ тілінің фразеологиялық 
с(здігіндегі» тұрақты тіркестердің жалпы 
саны 10 мыңнан сәл ғана асады. Сонда 
15 томдықтағы 58 мыңға жуық тұрақты 
тіркестер қайдан шықты?!

Оның жауабы біреу-ақ. Қазақ тілінде 
осыншама к(п фразеологиялық тұрақты 
тіркестер жоқ. Ол – с(здікшілердің 
фразео ло гиялық тұрақты тіркестерді 
синтаксистік қатынаста тұрған еркін 
тіркестерінен ажырата білмегендіктерінен 
және күрделі с(здер мен фразеологиялық 
тұрақты тіркестерді құрамында қанша с(з 
болса, оларды сонша жерге (2, 3 кейде 
4 жерге) қайталап ала бергендіктерінен 
шықты.

– С!з мағыналары мен тұрақты тіркес 
мағы наларын ашуда басқа с!здікшілерден 
сіз дердің қандай  айырмашылықтарыңыз 
бар? 

– Біз Мұқағали шығармаларындағы 
с ( з д е р  м е н  т ұ р а қ т ы  т і р к е с т е р д і ң 
мағыналарына құнттылықпен қарап, 
олардың дұрыс саралануына, мағыналардың 
бір-бірінен айырмашылықтары айқын 
к(рініп тұруына мүмкіндігінше к(ңіл 
б(луге тырыстық. Соған қарамастан 
с(здігіміз к(пшіліктің қолына тигелі, 
ауызша болса да, кейбір мамандарымыз 
МТС-тегі мағыналарды 15 томдық «Қазақ 
әдеби тілі с(здігіндегі» мағыналармен са-
лыстыра келіп, «МТС-тегі с(з мағыналары 
жұтаң (аз) әрі оларға берілген анықтамалар 
(те қысқа екен» деген пікір айтты.

Біздің с(здігіміздегі с(з мағыналары-
ның саны аталған с(здікпен салыстырғанда  
аздап жұтаңдау екендігі рас. Бірақ сын 
айтушылар бір нәрсені ескермей отыр. 
Ол – жалпы халық тілінің с(з байлығы 
мен бір ғана жеке тұлғаның с(з байлығын 
(с(з мағыналары да тіл байлығына жа-
тады – Б.Қ.) бір-бірімен салыстыруға 
болмайды. )йткені «Қ@ТС» сияқты 
к(п томды түсіндірме с(здіктерде қазақ 
халқының бұрыңғы-соңғы барлық тіл 
білгірлерінің қолданған күллі с(здері 
мен тұрақты тіркестері және олардың 
мағыналары түгел қамтылады. Ал жеке 
тұлғаның с(здіктерінде тек бір ғана, яғни 
т(лие (автор) қолданған тілдік бірліктер 
мен мағыналар ғана қамтылады. Олай 
болса, жалпы халық тілінің байлығына 
қарағанда жеке тұлғаның тіл байлығының 
«жұтаңдау» болуы заңды.

МТС-тегі с(з мағыналары «қысқа» 
деушілерге айтар тағы бір уәжіміз бар. 
Ол: Мұқағали шығармаларында, барлық 
басқа да ақын-жазушыларымыздың 
шығармаларындағы сияқты, әдеби тілдің 
с(здерімен бірге онда ауызекі с(йлеу 
тіліне тән с(здер мен жергілікті с(здер, 
шет тілі с(здері мен авторлық қолданыстар 
(бірқолданым с(здер), лексикалық ва-
рианттар (қонақ ~ мейман,  к�рші ~ 
қошына, т.б.) мен синоним с(здер к(птеп 
ұшырасады. 

С(здігімізде мұндайлардың негізгі бір 
сыңарына, айталық, әдеби сыңарына не-
месе оның бастысына толық әрі жан-жақты 
сипаттамалы анықтама бергеннен кейін, 
қалған сыңарларына дәл әлгіндей толық 
анықтама беріп жатуды артық санадық. 
Оның үстіне жарыспалы сыңарлардың 
әрқайсысына толық әрі  жан-жақты 
анықтама берген болсақ, мұнымыз стильдік 
тұрғыдан да дұрыс болмаған болар еді. Со-
нымен бірге егер олай етсек, с(здігіміздің 
онсыз да үлкен к(лемі шектен тыс ұлғайып 
кеткен болар еді. Осы жайларды еске-
ре келіп, біз жарыспалы сыңарлардың 
әдеби сыңарларын түрлі стильдік белгілер 
қою арқылы оларды әдеби сыңарларына 
сілтеп отырдық (Мыс.: Қаңырсы с(йл. 
Қаңсы) немесе теңдік белгісін қою арқылы 
олардың мағыналарының бірдей екендігін 
ұғындыруға тырыстық (Мыс., Қаңғы = 
қаңғыр, Пенен = пен т.б.).

Мәселен, біз мақтан  с(зіне (бұл 
с(з Мұқағалида 33 рет қолданыпты) 
«)з жетістігін асыра айтып марқаю, 
(зін-(зі дәріптеу» деген тәрізді сипат-
тамалы анықтама бергеннен кейін, ол 
с(здің ауыспалы, бейнелі мағыналарда 
қолданылатын б�с (10 рет), лепір (5), к�пір 
(2) сыңарларына да дәл сондай толық 

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ, 
тілші-ғалым, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты:
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СӨЗДІК – 

Қазақ әдебиетінің арғы-
бергі тарихында рухани кеңістіктің 

кемелдігі үшін қызмет еткен тұлғалар аз емес. 
Ұлттың көркем полотносын жасаған сол тұлғалардың 

шығармаларының өзі арнайы бөлім-бөлім, тарау-тарау 
болып зерттелуде. Әрине, әдебиетшілер тарапынан ғылыми 

тұрғыдан баға беріліп, сараланып, зерттеліп, оқу орындарында 
арнайы бағдарлама ретінде жүйелі оқытылып, бір ізге түскен тұлғалар 

аз емес. Ал, сол көрнекті ақын-жазушылардың тілінің сөз байлығын 
көрсететін еңбектерін тілдік тұрғыдан зерттеу, жүйелеудің қаншалықты 

жанкештілікті талап ететінін тілші-ғалымдар біледі. Және бұл өзі рақметі аз, 
мехнаты көп дүние. 

Жалпы, тұлға шығармасын тілдік нормаларға сүйене отырып зерттеу, жүйелі 
сөздіктер жасау – үлкен мәдениеттіліктің көрінісі. «Бұрын-соңды мұндай жүйелі 

сөздіктер болды ма?» деген сауалға келер болсақ, сонау 1874 жылы ағылшынның 
ұлы драматургі әрі ақыны «У.Шекспир тілінің сөздігі», Ресей Ғылым Академиясы 
1933 жылы бастап, 1960 жылы аяқтаған орыс халқының ұлы ақыны ІV томдық 

«Пушкин тілінің сөздігі» (М., 1956-1961), 1968 жылы жарық көрген қазақ 
халқының ұлы ақыны «Абай тілінің сөздігі». Міне, енді осы қатарға төртінші 
болып, таяуда ғана «Сардар» баспасынан жарық көрген «Мұқағали тілінің 

сөздігі» дейтін кешенді де көлемді еңбек қосылып отыр. Көлемі – 1064 
бет, яғни 66,5 баспа табақ. 

Осы орайда «Мұқағали тілінің сөздігі» атты көлемді зерттеудің 
авторларының бірі әрі жауапты редакторы, көрнекті тілші-

ғалым, филология ғылымының докторы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, профессор Байынқол 

ҚАЛИҰЛЫМЕН  арнайы сұхбаттастық.

алғанды ж(н к(рдік. Сондағы сүйенген 
ұстынымыз – біріншіден,  олардың 
тілімізде жиі қолданылып, орасан зор 
тілдік қызмет атқаратындығы, екіншіден, 
к(мекші етістіктердің (здері тіркескен 
негізгі етістіктерге қосар мағыналық 
реңктерінің молдығымен және олардың 
сан түрлілігімен ерекшеленетіндігі.

Мәселен,  Мұқағали т ілінде тұр 
етістігі к(мекші етістік ретінде 978 рет 
қолданылса, негізгі етістік ретінде ол 735 
рет, қал етістігі к(мекші етістік ретінде 
548 рет қолданылса, негізгі етістік ретінде 
ол небәрі 352 рет қолданылған. Кет, 
жат, жүр етістіктерінің де негізгі 
етістіктерден г(рі к(мекші етістіктер 
ретінде к(п қолданылатындығы 
анықталды. Бұл мәнбірлермен 
(фактілермен) бізге есептеспеуге 
болмады.

–  О с ы  ж е р д е  М ұ қ а ғ а л и д а 
кездесетін фразеологиялық тұрақты 
тіркестердің с!здікке қалай алынғаны 
туралы да айта кетсеңіз?

– МТС-тің (зі сияқты басқа 
с(здік терден басты айырмашылығы – 
фра зеологиялық тұрақты тіркестердің 
с(здікке қалай алынғандарына байланы-
сты. Бұған дейінгі жасалған басқа барлық 
с(здіктерде мейлі ол «Абай тілі с(здігі» 

– Олай болса, фразеологиялық тұрақты 
тіркестерді с!здіктерге бірінші с!зі бойынша 
бір-ақ рет алғанның ғылыми мән-маңызы !те 
зор болды ғой?

–  @рине, (те зор. Егер солай етсек, 
мейлі Мұқағали тіліндегі фразеоло-
гизмдер болсын, мейлі қазақ тіліндегі 
фразео логиялық тұрақты тіркестер 
болсын,  олардың жалпы саны нақты 
анықталады.
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Әбдіжәлел БӘКІР,
саяси ғылым докторы, профессор

Содан бері (ткен жиырма екі жыл-

да мемлекеттік тілді қоғамдық (мірде 

дамыту және қолдану бағытында 

елеулі жұмыстар жүзеге асқанын ешкім 

жоққа шығармас. Бұрын қасаң тартқан 

мемлекеттік ұйымдар мен (зін-(зі 

басқару органдары қазақ тілі т(ңірегінде 

оң (згеріске бет бұрды. Білім, бұқаралық 

ақпарат құралдары, мәдениет, (нер, 

экономика, ғылым, саясат, қорғаныс 

салаларында да елеулі (ріс байқалады. 

Білім жүйесінде қазақ мектептерінің 

саны елеулі артты. Мысалы, Астанаға 

к(шіп келгенімізде қалада жалғыз ғана 

№4 қазақ орта мектебі бар еді. Қазақша 

бірнеше телеарналар ашылды. 

Алайда қайта құрудан басталған тіл 

үшін күрес, ұлттық рухтың қарқыны 

егемендікке жету мен тәуелсіздік алу-

дан ары (рісті дамытылмады. Елімізде 

белсенді құрылған және к(п нәрсеге 

ұйытқы болған «Қазақ тілі» қоғамдары 

к(п ұзамай жаппай ұйқыға кетті. Қазір 

олардың облыстарда аты бар да, заты 

жоқ, тек бұл қоғамның Сыр бойындағы 

«Тіл сақшысы» газеті ғана (зінің 

айқын ұстанымымен республиканың 

бірсыпыра оқырман дарына таныс.

Е ң  ( к і н і ш т і с і  –  қ а з а қ  т і л д і к 

кеңістіктегі сан жылдар қордаланған 

қиыншылықтар мен қайшылықтарды 

жоятын, мемлекеттік тілдің жолын еркін 

ашып, қазақ тіліне деген қажеттілікті 

туғызатын батыл саяси-құқықтық 

әрекеттерге ба ратын мезгіл жетті. 

Кешегі Кеңес тік заманда орыс тіліне 

бас иіп қалған психологиялық ахуал мен 

демографиялық және саяси жағдайдан 

қабылданған Ата заңның 7-бабының 

бірінші тармағындағы «Мемлекеттік 

ұйымдарда және жергілікті (зін-(зі 

басқару органдарында орыс тілі ресми 

түрде қазақ тілімен тең қолданылады» 

д е г е н  қ ұ қ ы қ т ы қ  н о р м а  б і р і н ш і 

тармақтағы қазақ тілінің мемлекеттік 

мәртебесін әлсіретіп кетті. Содан 

ғасырлар бойы үстем болып келген, он-

сыз да тегеурінді орыс тілі қайтадан іс 

жүзінде мемлекеттік мәртебеге ие болып 

алды. Ал «Тіл туралы» Заңның 4-бабын-

да «Қазақстан халқын топтастырудың 

аса маңызды факторы болып табылатын 

мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 

Республикасының әрбір азаматының 

парызы» деген заңдық нормадағы 

мемлекеттік тіл «аса маңызды фак-

тор» болғанымен оны білуді «міндетті» 

дей алмадық, сыпайылап «парыз» дей 

салдық. Сонан соң Заңның 27-бабының 

он үшінде алдымен – мемлекеттік 

тілде, сонан соң қажет болған жағдайда 

басқа тілдерде деген нормалар жа-

зылып, қазақ тілін қолданыста бола-

тын басқа тілдердің деңгейіне шейін 

т(мендеттік. Мен мұндай нормаларды 

ешбір елдің заңдарынан к(ре алмадым. 

Ал Заңның айрықша маңызды болуға 

тиісті «Тілді құқықтық қорғау» деген 

бесінші тарауының «Тілді мемлекеттік 

қорғау» дейтін 23-бабының бірінші 

б(лігінде: «Қазақстан Республика-

сында мем лекеттік тіл және барлық 

басқа тілдер мемлекеттің қорғауында 

болады. Мемлекеттік органдар бұл 

тілдердің қолданылуы мен дамуына 

қажетті жағдай жасайды» деген жалпы 

с(зді қанағат еттік, мемлекеттік тілді 

б(лек қарай алмадық. Міне, мұның 

бар лығы «ресми түрде қазақ тілімен 

тең қолданылатын» орыс тілін іс 

жүзінде алға шығарды. Енді күнделікті 

(мірде орысша жазғанды қазақшаға, 

қазақша жазғанды орысшаға аударып, 

қос тілділікті шегіне жеткізудеміз. Ал 

мемлекеттік тілде дегеннің есесін орыс 

тілінде жазылғандарды к(біне қазақ 

тіліне аударумен толықтырып келеміз. 

С(йтіп, мемлекеттік мәртебесі бар 

қазақ тілі екінші кезекке ығысты.

«Тіл туралы» Заңның 23-бабының 

екінші б(лігінде: «Тілдің дамуы мем-

лекеттік тілдің басымдығын және 

ісқағаздарын жүргізуді қазақ тіліне 

кезең-кезеңмен к(шіруді к(здейтін 

Мемлекеттік бағдарламамен қам-

тамасыз етіледі» деген заңдық норма 

бар. Алайда осындағы «мемлекеттік 
тілдің басымдығы» деген мәселе к(п 

ұзамай ұмытылды. Оны Консти-

туцияның «Мемлекеттік ұйымдарда 

және жергілікті (зін-(зі басқару ор-

гандарында орыс тілі ресми түрде 

қазақ тілімен тең қолданылады» де-

ген нормасы тұншықтырып тастады. 

Олай дейтініміз, қабылданғанына алда 

отыз жыл толатын мемлекеттік тілдің 

басымдығын ең болмаса мемлекеттік 

билік жүйесінде қамтамасыз ете алмай 

отырмыз. Ал қазақ  тіліне кезең-кезеңмен 

к(шіру Мемлекеттік бағдарламамен 

қамтамасыз етіледі деген шынтуайтына 

келгенде құ қық тық негіз салынбай, 

қиял күйінде қалды. Осы кезге дейін 

«Тілдерді қолдану мен дамытудың 

Мем лекетт ік  бағдарламасының» 

болуы үшін орысша с(йлеу ж(н екенін 

айтты. Бір кезде Жүргеновтің қара 

к(здері ұшқындап кетті. Жұрттың 

бәрі бүкшие түсіп, тым-тырыс бола 

қалды. «Сіз қайда отырсыз, Орлов 

жолдас! Сіз Қазақстанға келдіңіз екен, 

егер де мұнда жұмыс істегіңіз келсе, 

сіз республиканың мемлекеттік тілін 

білуге міндеттісіз! Сіз қазақ әндерін де 

орыс тілінде зерттемексіз бе?» дейді [1, 

13б.]. Бұл осыдан сексен жылдай бұрын 

қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесі 

туралы конституциялық қағида да, 

заң да жоқ болғанымен ұлттық рухы 

күшті Алаш ардақтыларының ашық 

әрекеті болатын. Оларға мемлекет иесі 

қазақтың (зі тұратын кеңістікте ана 

тілі үстем болуға тиісті деген к(зқарас 

ортақ еді. )кінішке қарай, кеше Пар-

ламентте болғанымызда лауазымды 

кісілер түсінікті тілде, орыс тілінде 

с(йлейін дегенде, ұшып түрегеліп, 

қол к(теріп «Сіз қазақ тілін түсініксіз 

деп тұрсыз ба?» дегенбіз. Бізде кейбір 

үлкенді-кішілі билік иелері бірыңғай 

қарак(здер отырып, орыс тілінен тар-

тынбайды. Сан ғасыр тарихы бар қазақ 

халқының (кіліміз деп сезіну ойларына 

келмейді. Оларға ұлтының рухынан 

г(рі (згенің рухы жақын. Кешіріңіз, 

олар түшкірсе де, (зге ұлттың тілінде 

түшкіреді. @сте (з ұлтының абзал аза-

маттарына ұқсағысы келмейді. 

П а т ш а л ы қ  Р е с е й д і ң  о т а р л ы қ 

 саясаты мен оның саяси жалғасындай 

болған тоталитарлық кеңестік жүйе 

жағдайында толыққанды мемле-

кеттілікпен (ркениетті ұлт ретінде 

осы тіл иелерінің тарихын, әдебиеті 

мен ғылымын білетін болса, қоғам да, 

адам да (ркениеттің жаңа бір белесіне 

к(теріледі. Сосын (з тілін жетік біл-

ген дер басқа тілдердің де құдіретін 

(зге лерден артық сезінетінін ескерген 

ж(н.

Францияда он бес жылдай тұрса 

да, қазақ тілдік ортаны қиялдаудың 

(зі қиын болса да, (з шығармаларын 

бірнеше тілде жазса да, ұлттық рухы 

жоғары Мұстафа Шоқайдың жалғыз 

қазақ тілінде 1936 жылы Берлинде 

Түркістан жастарының алдындағы 

радиодан с(йлеген с(зінің логи ка-

лық тереңдігі кім-кімді болса да таң-

қалдырады, ал от-жалын шашып 

тұр ған рухы жақындағанды күйдіріп 

жібереді. Мұстафа не дейді? «Сендердің 

бірліктерің, сендердің бір-біріңе күш 

қосуларың – еліміздің бақытына қызмет 

етпек. Мұны ұмытпаңдар! Бәріміздің 

құбыламыз – (зіміздің атажұртымыз, 

(лкеміз Түркістан болмақ! Түркістан 

үшін (лу, Түркістан үшін жан беру 

– бәрімізге бір мақсат, бір мұхаббат, 

уәзифа болмақ. Мұны ұмытпау керек! 

Түрік халқы – батыр халық, түрік халқы 

– арыстан, ер халық!» дейді Мұстафа. 

Қазіргі кезде Мәскеудің орыстан-

дыру саясатын саналы не санасыз түрде 

(зіміз жүргізіп жатырмыз. Бұл, әсіресе 

оқу орындары жүйесінде. Басқаны бы-

лай қойғанда, республикадағы барлық 

орта мектептердің 20 пайызын құраған 

аралас оқу орындары әсте азаятын 

емес. Аралас мектептерді қазақша, 

орысша деп б(ліп оқытуға тиісті к(ңіл 

негізінен әйел-қыздардан құрылған 

ұжымдар к(біне орыс тілінде с(йлейді, 

ал ұжымды солардың біреуі басқарса, 

мәселе тіпті қиындай түседі. @сіресе 

олардың орыс тілінде сайрап тұрып, 

«мен осы қазақ емеспін бе,  мен 

болашақты жасайтын ана емеспін 

бе, осыным ұят емес пе?» деп селт 

етпейтіні (кінішті. Егер отбасындағы 

тәрбиенің негізі, темірқазығы ана (з 

тілінде с(йлеген жағдайда бала орыс 

мектебінде оқыса да, (з тілін білетін бо-

лар еді. Бұл – аса (ткір мәселе. )з тілін 

білу – мәдениеттің бастауы. Бірнеше 

тілде с(йлеу – әркез мәдениеттіліктің 

к(рсеткіші бола алмайды. @рбір ұлт 

(кілінің мәдениеттілікке барар жолы 

(зінің ана тілінен басталуы қажет. 

Шынын айтқанда, бүгінгі жастары-

мыз қазақ тілді хабарларды к(рмейді, 

қазақ тілді кітап, басылымдарды оқи 

бермейді. Олардың күнделікті қарым-

қатынас құралы к(біне орыс тілі, пай-

даланатындары (зге тілдер дегі түрлі 

техникалық және ойын құралдары. 

Сондықтан тағы да отбасында баланың 

ана тілінің рухын түсі нетін, оны (з 

тілінде с(йлей, оқи және жаза ала-

тын деңгейге жет кізу әрқайсымыздың 

Азаматтық пары зымыз! 

Міне, осылай мемлекеттік тілдің 

мәртебесін арттыру, оны меңгерудің 

қажеттілігін тудыруға қатысты жүйелі 

де батыл құқықтық және әлеуметтік 

жұмыстардың жүргізілмеуінен қазақ 

тілінің қолданыс аясы күннен-күнге 

тарылып барады. Егер мемлекеттік 

билік орындары қазақша с(йлемесе, 

ойын алаңдарында ұл-қыздарымыз бір 

ауыз с(з қазақша айтпаса, жарнама-

лар Мәскеуде арнайы жасалып жатса, 

олардағы бейнелердің к(бі (згелер 

болса, к(шедегі қарым-қатынастың 

к(бі орыс тілінде болса, к(пшілік 

жердегі теледидарларда басқа тілдегі 

хабарлар тұрса, тіпті лифтілеріміздің 

(зі орыс тілінде с(йлеп тұрса, басқа 

не деуге болады? Жаңа жылда отбасы, 

бала-шағамызбен «Барлей» мейрамха-

насына бардық. Қызметкерлері қазақша 

біле бермейді. Сондағы теледидардан 

тек айғай-шу, тайраңдаған, мата жетпе-

ген, т(стері айқара ашылған жастарды 

к(ріп... тіпті отбасымызбен мерекелеп 

береке таппадық... Бірнеше залдары бар, 

бірақ бірде-бір қазақ с(зін, ән-жырын 

естімедік. Тіпті Елбасымыздың жаңа 

жылдық құттықтауын (тініп к(ре 

алмадық. Мейрамхана иелері к(рсете 

алмады. Бұл олардың жоспар ларында 

жоқ екен.  Мәскеуде,  не шетелде 

отырғандай сезіндік. Міне, жастары-

мызды тәрбиелеп жатқан қоғамдық 

орынның сиқы...

Президентіміз Нұрсұлтан @бішұлы 

Назарбаев 2006 жылы 11 мамырда «Ана 

тілі» газетіне берген «Қазақстанның 

болашағы – қазақ т ілінде»  атты 

сұхбатында бүгінгі  қазақ тілінің 

тағдыры, оның бүгіні мен болашағы 

туралы айта келіп, «заман талабына 

сәйкес «Тіл туралы» Заңды қайта қарап, 

қажет болса, тиісті (згерістер енгізу 

керек» деген болатын. Елбасы айтады, 

тапсырма береді. Ал тиісті орындар неге 

жүзеге асырмайды? Түсініксіз...

Кешегі Кеңестік елдердің барлығы 

дерлік мемлекеттік тіл туралы заң 

қабылдады. Мысалы, @зербайжан 

Республикасының «Мемлекеттік тіл 

туралы» арнайы Заңының 1-бабын-

да @зербайжан Республикасы түркі 

тілін мемлекеттік тіл есебінде пайда-

лануды мемлекет егемендігінің негізгі 
шарттарының бірі ретінде қарастырып, 

оның пайдаланылуы, сақталуы және 

дамуы ж(нінде қамқорлық жасайды 

делінді және тиісті құқықтық норма-

лар бар. Ал ұлттық рухы күшті Балтық 

жағалауының Латвия, Литва сынды 

елдері «Тіл туралы» Заңды 1989 жылы 

қабылдап қана қойған жоқ, елдегі 

демографиялық және саяси-әлеуметтік 

ахуалдарға байланысты оларға 1995 

және 2014 жылдары тиісті (згерістер де 

енгізіп үлгерді. Біз осыдан жиырма екі 

жыл бұрын қабылданған, бүгінгі күннің 

талабына жауап бере алмайтын, алға 

басуға кедергі келтіріп отырған Заңмен 

келеміз. 

Тіл – қай халықтың болсын ең  басты, 

ең құнды ұлттық мұрасы! Баға жетпес 

қазынасы! Қазақ тілі –  Қазақ станның 

территориялық тұтастығының және ұлт 

мәдениетінің сақталуы мен дамуының  

басты шарты. Сондықтан қай елдің бол-

масын бола шағы оның ұлттық тілінде. 

Рас, қазіргі қазақ тілінің жанашыр-

лары күнделікті баспас(з беттерінде 

түрлі ұсыныстар айтуда. Мысалы, кез 

келген мемлекеттік қызметке тұру 

үшін қазақ тілін білуді заңмен бекіту 

не мемлекеттік қызметкерлер серти-

фикатқа тапсыру керек деген сияқты. 

Мұндай ұсыныстармен қазақ тілінің 

проблемасын әсте шеше алмаймыз.

Қазіргі тілдік кеңістіктегі қорда-

ланған мәселелерді  толыққанды 

шешу үшін «Тіл туралы» Заңға (ткір 

(згерістер керек. Сондықтан жан-

жақты ақылдасып, кеңесіп, түрлі ой-

ларды таразы басына салып, парасат 

пайыммен асықпай, бүгінгі орныққан 

Тәуелсіз мемлекетімізді рухани алға 

жылжытатын, ұлттық сана мен ұлттық 

рухқа қызмет ететін, (з тілімізді еркін 

меңгеруге толық жағдай жасайтын 

қатаң құқықтық негіз қалауымыз қажет. 

Бұдан басқа қазақ тілін дамы татын да, 

оның қолданыс аясын кеңіте түсетін де 

жол жоқ. Мұнсыз мемлекеттік тілімізді 

мешел етеміз...

ҚАЗАҚ ТІЛІНЕ

қалыптаса алмағанымызды батыл 

жоюдың орнына, Тәуелсіз дігімізге ши-

рек ғасырдан асса да ұлтымыз үшін аса 

маңызды рухани салада, әсіресе тілдік 

кеңістікте к(біне-к(п (зімізге (зіміз 

кедергі жасап келеміз. Елбасының 

ұрпағымыз үш тілді  білсін деген 

ұстанымынан туған «триединство-

языков» деген орыс тіліндегі с(зді 

«үш тілдің бірлігі» деп аудармай, «үш 

тұғырлы тіл» деп біраз шабуылдадық. 

Сондай-ақ республикадағы ана тілдік 

кеңістікте қаншама қайшылықты 

жағдайларға әкелген 1938 жылғы  13 

нау рызда БКП(б) ОК мен КСРО Халық 

Комиссариатының «Ұлттық республи-

калар мен облыстардағы мектептерде 

орыс тілін міндетті оқыту туралы» қаулы 

қабылдағанына сексен жылдай уақыт 

(тсе де, сол кездегі кейбір жағдайды 

бүгін де қайталап отырмыз. Мәскеуде 

қабылданған қаулыға бір ай да тол-

май жатып, яғни 5 сәуірде Қазақстан 

КП(б) ОК және ҚССР Халық комис-

сариаты кеңесі жоғары органдардың 

ше шіміне сәйкес кешенді іс-шара 

қабыл дағанда сол кездегі (здеріміздің 

ұсыныстарымыздың ішінде жараты-

лыстану пәндерін орысша оқыту туралы 

да пікір болып еді. Бірақ мұның теріс 

шара екендігі к(п ұзамай дәлелденіп, 

ұсыныс пайдаға аспай қалған болатын. 

Біз әуелі жаратылыс пәндерін түгел 

ағылшын тілінде оқытамыз деп дауыс-

тап едік, кейін сәл шегіндік. Осының 

(зі арада сексен жыл (тсе де, біздің 

ұлттық санамызда сапалы (згерістің 

бола қоймағандығын байқатады. @ңгіме 

– ұл-қыздарымыздың (з ана тілін жетік 

білмеуінде және мәселені байыпты 

дайындықпен қолға алмағанымызда. 

Ал балабақшада әлі (з тілінде с(йлей 

алмайтын балаларымызға үш тілді 

үйретуге ұмтылысты қалай түсінуге 

болады? Бүгін де кейбір шенеуніктер 

халықты (з тағдырының иесі емес, жай 

тапсырманы орындаушы деп түсінеді. 

Бұл – қате ұғым! 

Ұрпақтарымыз ең кемі үш тіл білсін 

деген идея заман талабынан туындап 

отырғанына дау жоқ. Кім ұрпағының 

үш тіл білгенін қаламайды? @ңгіме 

ұрпақтарымыздың ең бірінші (зінің 

ана тілін білуінде, (зге тілдерді қашан, 

қалай үйренуде болып отыр. Шынына 

келгенде, егер біздің ұрпақтарымыз (з 

тілін жетік біліп, орыс және ағылшын 

тілдерін еркін меңгеріп, оның үстіне 

б(лмей келеміз. Бұған солтүстік облыс-

тарды айтпай-ақ, Астанамыздың (зі 

дәлел. Елордамызда бір кездері қазақ 

мектептеріне ерекше к(ңіл аудары-

лып, мүмкіндігі бар жерлерде аралас 

мектептерді б(ліп, ұл-қыздарымыздың 

(з тілдерінде сабақ алуына жағдайлар 

жасала бастап еді... Осы оқу жылында 

Сарыарқа ауданында Абай даңғылының 

бас жағында жаңа бір мектеп ашылды. 

Қазақ ата-аналар бұл таза қазақ мектебі 

болатын шығар деп қуанды. )йткені осы 

т(ңіректе екі аралас №35 және №60 мек-

тептер бар, ал жалғыз №56 қазақ мектебі 

әр оқу жылы сайын қиналып келеді. 

Тіпті қай жылы бұл мектеп біз қабылдай 

алмаймыз деп есігіне хабарландыру 

жазуға мәжбүр болды. Ал пайдалануға 

жаңа берілген мектепті (зінен екі-үш 

квартал алыс тұратын аралас мектепке 

қосымша етіп, екі мектепте бір ди-

ректор жұмыс істеуде. Енді бір-біріне 

жақын орналасқан аралас мектеп үшеу 

болса, жылда қазақ ұл-қыздарын алуға 

қиналып келе жатқан қазақ мектебі 

жалғыз болып қалды. 

Қазіргі ана тіліміздің алға жылжи ал-

май отырғанының бірнеше әлеуметтік 

себептері бар. Бірінші ден, қоғамымызда 

ұ л т т ы қ  т і л д і  қ а л ы п  т а с т ы р а т ы н 

әлеуметтік орта әлі жетімсіз, әлсіз, 

тіпті жоқтың қасы. Дәстүрлі отбасы 

бұзылып, нағыз тәлім-тәрбие ала-

тын әлеуметтік ортаның жүдеулігінен 

ұл-қыздарымыз (з ана тілінде еркін 

с(йлеуге мүмкіндік ала алмай отыр. 

Ежелгі он-он бір жас тарға дейін (з 

тілінде с(йлеп, (зінше ойлай ала-

тын мүмкіндіктерден айрылып, ең 

қиыны олардың ұлттық ойлау жүйелері 

қалыптаса алмай отыр. Екіншіден, 

ұлттық құн  ды  лықтарымызды ғасырдан-

ғасырға  тасушы,  ұрпағымыздың 

тәлім-тәрбиесінің тағдыры тапсы-

рылған аналарымыз, әсіресе кешегі 

кеңес тік кезеңнің белсенділері болған, 

бүгінгі әжелер мен жас аналар (з тілінде 

с(йлей бермейді. Ал ана (з тілінде 

с(йлемесе, баласы анасының тілінде еш 

уақытта с(йлемейді. Мұны дәлелдеудің 

қажеті жоқ. Астанада №9 «Зерде» деген 

дарынды балалар мектебі бар. Бұл мек-

тепте білім бағытында к(п жұмыстар 

атқарылып жатқаны даусыз. Алай-

да ата-аналардың орыс тілділігінен 

к(птеген оқушылар үзіліс кезінде орыс 

тілінде қарым-қатынас жасайды. 

Б ү г і н  б а й қ а п  ж ү р г е н і м і з д е й , 

бірнешеуі қабылданды. Тіпті 2007 

жылы «Мемлекеттік тілдің қолдану 

аясын кеңейтудің, оның бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың 2007-2010 

жылдарға арналған тұжырымдасы» 

дүниеге келді. Алайда күрделі (зге-

рістің ауылы жақындаудың орнына 

алыстап барады. «Тұжырым дама ның 

қағидаларын іске асыру елде мемле-

кеттік тілдің сапалы дамуына, оның 

бәсекеге қабілеттілігін нығайтуға жағдай 

жасауға мүмкіндік береді» деп күтілген 

нәтижелер іс жүзінде орындалатын 

емес. Мұндай нәтижесіз шаралардың 

ең басты себебі тиісті мемлекеттік меке-

мелер тілдік кеңістіктегі, әсіресе қазақ 

тілдік кеңістіктегі жағдайларды жете 

білмейді, зерттемейді, батыл қадамға 

бармайды. К(біне жергілікті жерден 

алған, сыпайылап айтқанда, асығыс 

дайындалған ақпараттарды пайдалана-

ды, сонымен с(йлейді, сонымен жұмыс 

істейді.

)ткен жылдың аяғына қарай, 

29 қарашада Үкімет отырысында 

«Тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011-2019 жылдарға арналған мемле-

кеттік бағдарламасы» аясында мем-

лекеттік тілді  дамытуға арналған 

бағдарламалардың алдын ала қоры-

т ы н д ы с ы  ш ы ғ а р ы л д ы .  К е й і н г і 

екі жылда, әсте 2011 жылдан емес, 

министрліктер мен ведомстволардағы 

қарағанда ұлттық сипаты басымырақ 

болуға тиісті Парламентте (ткен жылғы 

24 қыркүйекте болған Үкімет сағатында 

Алматы, Солтүстік Қазақ стан мен Алма-

ты облыстары әкім дерінің орынбасар-

лары міндетті мәселелерін орыс тілінде 

баяндаған еді. Бұлай мемлекеттік тілдің 

қағаберіс қалдырылуына байланысты 

Мәжіліс депутаты Бақытбек Смағұл (з 

ойын білдіреді. Бірақ жиынды басқарып 

отырған Мәжіліс т(рағасының орын-

б а с а р ы  Г ү л м и р а  И с и м б а е в а н ы ң  

үштілділік саясатты алға тартып, (зге 

тілде с(йлеген облыс әкімдерінің орын-

басарларына араша түсіп, тіпті бізде екі 

тілде де, үш тілде де с(йлеуге болады 

деп мәселе к(терген депутатқа ескерту 

жасады. Елбасымыз «Парламент пен 

Үкімет қазақша с(й лесін!» деп қадап 

айтып отырғанда біздің билік жүйесінде 

осындай қайшы жағдайлардың болып 

жататыны (кінішті-ақ. 

Мұндай ана тілдік кеңістіктегі 

жағ дайлар мемлекеттің ең жоғары 

құқықтық күші бар басты құжат – Кон-

ституцияны орындау міндетті деген 

жалпы қағиданы тиісті ескермеуден де 

болып жатады. Сол себепті 1995 жылғы 

Ата Заңның 7-бабындағы «1. Қазақстан 

Республикасында мемлекеттік тіл 

– қазақ тілі», сондай-ақ 1997 жылы 

Қазақстан Республикасындағы «Тiл 

т у р а л ы »  З а ң д а ғ ы  « М е м л е к е т т i к 

мыңнан астам шенеуніктер тілдік 

курстарды бітіріпті. Сол отырыста 

Мәдениет және спорт вице-министрі 

Ақтоты Райымқұлова  мынандай 

мәліметтер пайдаланды: «Биылғы 

жылдың 9 айының қорытындысы 

бойын ша Қазақстанда мемлекеттік 

тілдегі жалпы құжат айналымының үлесі 

93 пайыз болды. Оның ішінде орталық 

атқарушы органдарда қазақ тіліндегі 

құжат айналымының үлесі  91 пайызды 

құрайды. Жергілікті атқарушы органдар-

да бұл к(рсеткіш жоғарылау – 95 пайыз» 

деп қуанып, ал ұлттық компанияларда 

бұл к(рсеткіштің тек 46 пайызға ғана 

жеткеніне (кініш білдірді. Жергілікті 

мемлекеттік органдардың осыдан 

оншақты жыл бұрын ісқағаздарын 

түгел мемлекеттік тілге к(шірдік дегені 

қайда? Ал Білім және ғылым министрі 

Е.Сағадиев «Мемлекеттік тілді В-1 

деңгейін меңгерген мектеп түлектерінің 

үлесі» атты меже-индикаторы бойынша 

атқарылған шараларға тоқталып, келесі 

фактілерді келтірді: «Атап айтқанда, 

бағдарламада мемлекеттік тілді В-1 

тiл – мемлекеттiң бүкiл аумағында 

қоғамдық қатынастардың барлық са-

ласында қолданылатын мемлекеттiк 

басқару, заң шығару, сот iсiн жүргiзу 

және iсқағаздарын жүргiзу тiлi» де-

ген құқықтық нормалар тиісті жұмыс 

істемей отыр. Біз әлі мемлекеттік 

тілде с(йлемейтін түрлі билік баспал-

дақтарын «заңсыз құрылым» деп 

есептейтін әлемдік тәжірибені қатаң 

сақтауға үйрене қойған жоқпыз.

Осы арада (ткен ғасырдың 30-жыл -

дары еске түседі. Белгілі ком  позитор 

Е . Б р у с и л о в с к и й  ( з і н і ң  « Д ү й і м 

дүлдүлдер» атты (мірбаяндық кіта-

бында  Халық ағарту  комиссары 

Т.Жүргеновтің (з кабинетінде (ткізген 

бір мәжілісте болған мынадай бір жайды 

еске алған: «Наркомның (зі де, басқа 

с(йлеушілер де қазақ тілінде с(йлеп 

отыр. Бір кезде Борис Николаевич 

(қарағандылық Орлов – @.Б.) орны-

нан тұрды да Жүргеновтен қазақша 

с(йлемеуін (тінді, мұнда не жайын-

да әңгіме болып жатқанын (зі ұқпай 

отырғанын, с(йлеушілерді түсінетіндей 

қажеттілік туғызатын 
мезгіл жетті

деңгейінде меңгерген, яғни қазақ тілін 

«5»-ке білетін мектеп түлектерінің 

үлесін 2019 жылы 90 пайызға жеткізу 

к(зделген». Ескерте кететін бір мәселе, 

«қазақ тілі» бойынша 4 деген баға 

(жақсы) тілді меңгеру В-1 деңгейіне 

жатады екен. Ұлы ұстазымыз Ахмет 

Байтұрсынұлы айтқандай, тіл білу де-

ген сол тілде с(йлей, оқи және жаза 

алуды білдіреді. Бұл мәліметтерді ары 

қарай талдамай-ақ қояйық. Қазіргі 

мектептердегі ұл-қыздарымыздың 

ана тілдік деңгейлерін жақсы білетін 

к(зі қарақты оқырмандар (здері-ақ 

түсінер. Отырыста «2020-2024 жылдарға 

арналған Тілдерді дамытудың жаңа 

мемлекеттік бағдарламасының» жоба-

сын әзірлеу туралы тапсырма берілді.

Бүгінгі мемлекеттік органдардағы 

қазақ тілінің жағдайынан бір мысал 

келтірелік. Басқа билік тармақтарына 

Азаматтың суреті
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«ЖАҚСЫ БАСТЫҚ – 
ЖАРТЫ БАҚЫТ»

– Намыс, ар-ұят туралы айтқанда, Сіздің жігер 
жаныған жалынды с!здеріңіз еске түседі. Сіздің 
түйсігіңіздегі намыс деген не? 

– Намыс – азаматтың алтын туы. 

– Ал осы намыстың !лшемі қайсы? Сипаты неде? 
– @ке-шешесін сыйлаған балада ғана намыс бо-

лады. Оларды ұялтпайын, сүйегіне таңба түсірмейін, 

(лсем (лейін, бірақ ата-анамды ағайын-жұртымды 

жерге қаратпайын дейді. 

– Сіздің !мірлік ұраныңыз қандай болды?
– Қайда, қандай қызметте жүрсем де жүректегі 

ұраным қазақтың: «Ерді намыс (лтіреді, қоянды қамыс 

(лтіреді» деген мақалы болды. Ел намысы ер намысы 

деп білдім. 

– Ал арманыңыз ше?
– Арманым халқымның намысына дақ түсірмеу 

болды.

– Атаққа қызыққан сәтіңіз болды ма? 
– Ақындыққа, шенге, атаққа ешқашан да қызыққан 

емеспін. Олардың (здері келді... Генерал болсам, мар-

шал болсам, герой болсам деген емеспін. Осы атағым да 

жетеді. Мен награда қуғамын жоқ. Ешкімнен  награда 

сұрағаным жоқ. Мен награда үшін емес, еліміздің 

тәуелсіздігі, халқымыздың намысы үшін соғыстым. 

– Адам қандай сипатымен сыйлы болмақ?
– Адам қанша к(кке к(терілгенімен топ етіп 

т(меннен бір-ақ шығады. )йткені әркім жеткен жеріне 

дейін барады, жығылған жерінде қалады. Атағыңа атың 

сай келсе ғана сыйлы боласың. 

– Қандай адамды ардақтайсыз? Нені ұнатпайсыз?
– Ардақты ананы қадірлеймін. Ары бар азамат-

ты ардақтаймын. Талабы бар жасты құрметтеймін. 

Маңғазсынған ағаны ұнатпаймын. «Бауке, мына 

с(зіңіз құдайский, сіз данышпансыз» деп к(зге 

мақтап к(лгірситін ініні жек к(ремін. Шын дос 

сыртыңнан мақтайды. Сайқал ғана бетіңе қарап 

қылмыңдайды. @йелдің сайқалы бірді ғана арбайды, 

әдебиет сайқалының мыңға зияны тиеді. 

– Сізді біреулер мақтаған кезде немесе сынаған сәтте 
қандай сезімде болдыңыз?

– Мен (мірімде екі түрлі аңызды басымнан кешірдім. 

Бір кезде мені жер-к(кке сыйғызбай аңызға айналдыра 

мақтады. Кейінгі кезде әркімдер аңызға айналдыра жа-

мандады. Мақтады деп тасқаным жоқ, жамандады деп 

жасығаным жоқ. Қара қылды қақ жарғанды мақтайды 

да, боқтайды да ғой, қарағым.

– Нені жақсы к!ресіз?
– Қазақтың қонақжайлығын жақсы к(ремін. 

Қазақтың досқа деген мейірбандығын ұнатамын. 

Қазақтың қас-жауға қаһармандығын қадірлеймін. 

Мұнда Отанды қорғаудың қасиетті сезімі сақталған. 

Үлкенге жол беріп, құрмет к(рсететін, сол сияқты 

кішіге к(мектесіп, ізет істейтін сыпайылығын сүйемін. 

Жастардың ата-аналары алдындағы перзенттік 

борышқа адалдығын ардақтаймын. Бұл – адамгершілік 

негізі. Жас семьядағы жарастықты жаным сүйеді. Бұл 

– семья – мемлекеттің қауіпсіздігінің негізі. Кәрі-

жасының ерінбейтін еңбекшілдігін жаратамын. Бұл 

– жан-жақты (ркендетудің сипаты. @ке мен баланың, 

ағайын арасының ұйымшылдығын ұнатамын. Бұл – 

мемлекеттік бірліктің басы. Тағысын тағылар...

– 6мірбаяныңыз туралы жазылған деректерге 
қарасақ, к!п бастықтармен сыйыспай, қызметпен қош 
айтысып, кетіп қала беріпсіз? Неге?

– Мемлекет мүддесін жүзеге асыруда принципсіздік 

к(рсететін, қарамағындағы адамдардың дұрыс ісін 

қорғай алмайтын бастықтың қарауында жұмыс 

істегенше қаңғып кетуді артық к(ремін.

– Сонда бастық қандай болу керек? Басшының бойы-
нан қандай сипатты к!ргіңіз келеді?

– Жақсы бастық – жарты бақыт қой, шіркін! 

)йткені ойлы бастық ұқыпты қызметкерді адам етеді. 

Ойсыз бастық оқып келген маманды надан етеді. Ал 

менің қолымнан келетіні ұқыптылық, ыждағаттылық 

қана. Тапсырылған істі тапжылтпай орындау ғана. 

Ұғысып істескен қызметтен тәтті тіршілік жоқ-ау тегі 

деп түйдім сонда. 

Ауылда сынықты сипап отырып орнына түсіретін 

сынықшылар болады. Сол сияқты ақылды коман-

дирлер де ақырмай-ақ сені ырқына к(ндіріп, түзетіп 

алады. Түзетпесе сол қисық күйінде кәдеге жаратады. 

)йткені олар қылыш қайқы болса да (з қызметін түзу 

атқаратынын біледі. 

– Сіз соғыста !з жауынгерлеріңізге бұйрық бергенде 
қандай әдісті қолдандыңыз? 

– Командирдің айтқан с(зі айқын, берген бұйрығы 

нақпа-нақ болуы керек. Жауынгер командир с(зінің 

болбыр болғанын ұнатпайды. )йткені жауынгер ко-

мандирден бұйрық қана емес, сол бұйрықты орындай-

тын жігерді қоса алуы керек. 

(Жалғасы бар)

ИМАН АЙНАСЫ

Ретроспективалық 
сұхбатты дайындаған 

Ағабек 
ҚОНАРБАЙҰЛЫ,

ҚМДБ баспасөз 
хатшысы

-

-

-

Демек, таланттарымыз жеткілікті болған. 

Тізімдері де белгілі. Арқалы да айбарлы, 

сүйегі жас хас жүйрікті кез келген аймақтан 

кездестіруге негіз бар. Бірақ жеме-жемге кел-

генде сарапшылар тоқсаннан асқан Жамбылды 

таңдады. Неге?!

1936 жылғы жағдай күрделі еді. Репрес-

сияның алды. Темекісін бұрқырата сорған 

 Сталин қанды қасапқа дайындалып жатты. 

Оны биліктің жүрегі сезбеді дейсіз бе, сезді. 

«Мәс кеуге апаратын адам к(семнің алдына 

барады. Кремльдің мысы басса, ақынның 

дегбірі қашса мақталмақ тұрмақ, масқараға 

жо лы ғасыңдар. Осыған мұқият болыңдар, 

жа уап кершілікпен қараңдар!» деген қобалжу 

с(зді Мирзоян н(керлеріне айтты деп топшы-

лаймыз.

Мұндай кезде «Мәскеуге біздің ауыл 

лайық» дейтін іш тартулардан қашатындар 

к(п. Қараптан-қарап жүріп кімнің арандағысы 

келеді?! Осы үнсіздікті Ораз Жандосов бұзады. 

«Мәскеуге Жамбылды апарайық» деді нық 

сеніммен. Ол мұндай ұсынысты Жамбылға 

туыс болғандықтан емес, ақынның дарынына 

к(зі толық жеткендіктен айтты.

Батыл пікір бастықтарға ұнағанымен, 

шешімді түбегейлі бекіту үшін к(п нәрселер 

қажет. Ең алдымен, Темірбек Жүргенов 

бастаған комиссия құрылды. Алқалы топ 

ақынның мүмкіндігін жан-жақты зерттеді. 

Себебі тоқсаннан асқан адамға иек арту – от-

пен ойнағанмен бірдей. Сондықтан олар бұл 

істі мемлекеттік шараға жатқызды. Сарап-

шылар қатарында – Темірбек Жүргеновпен 

бірге Мұхтар @уезовтің, Сәбит Мұқановтың, 

@бділда Тәжібаевтардың болғаны к(п жайды 

аңғартса керек. Он ойланып, жүз толғанған 

комиссия ақырында Жамбылдың ақындық 

қуа тын бірауыздан мақұлдады. Ел үмітін ақтай 

ала тын айтулы тұлға деген қорытындыға 

келеді.

«Жүрегі тозған адамның дауысы дірілдеп, 

жарықшақтанып шығады ғой. Жәкең ондай 

емес. Қаттырақ айтқысы келгенде саңқылдап 

с(йлей алады» дейді @бділда Тәжібаев. «Бұл 

– жүз жылда бір-ақ к(рінетін құбылыс» деді 

Мұхтар @уезов. «Эпостағы образдарды сәтті 

пайдаланады. Бұрынғы ұлы ақындар осылай 

с(йлеген» деді Сәбит Мұқанов. Сонымен, 

Жәкең мемлекеттің қалауымен Мәскеу жолы-

на дайындалады.

«Енді ақын (леңдерін орысшалау қажет» 

деді  Ұзақбай Құлымбетов.  «Правдаға» 

оның жолма-жол аудармасы жіберілсін» 

деді Ораз Исаев. Нәтижесінде Жамбылдың 

шығармалары бүкіл одаққа танылды. Сол 

арқылы қазақтың ақын халық екенін жарты 

әлем мойындады. Мәскеудегі әдебиет пен 

(нердің онкүндігі табысты (тті. «Жамбыл 

Кремльде болды, партия басшыларын (з 

к(зімен к(ріп, бір дастарқаннан ас ішті... 

Еңбек, ғылым, к(ркем(нер, әдебиет ерлерімен 

достасты» деп жазды @бділда Тәжібаев.

Атамекенінен ұзап шықпаған ақынға бұл 

керемет сый және үлкен оқиға. Ондай кез-

де «к(рмегенге к(сеу таң» болатындардың 

буы бұрқырап, басы айналады. Ал Жәкең 

(зінің қазақы және қариялық қалыбынан 

танбады. «Қарсы столға жете беріп Жамбылға 

бас изеген Сталинге бас изеді де қойды» 

(@.Тәжібаев). Оны айтасыз, «Сізге орден бе-

рерде  Михаил Иванович Калининге ел атынан 

рақмет айтыңыз» деген Темірбек Жүргеновтің 

тапсырмасын орындау кезінде «Калининді» 

ұмытып қалады. Сонда ақын Кремльдің салта-

нат залында Темірбекке қарап, оған (леңмен 

сұрақ қойып: «Мына теке сақалдың аты кім 

еді?» деген екен. Бұл – кеудесін тік ұстаған 

жүректілік емей немене?!

@лі есімде, 1974 жылы ҚазМУ-де Жам был -

дың хатшыларымен кездестік. Олардың ішінде 

Қасым Тоғызақов та болды. Қасым аға үзіліс 

кезінде бір әңгімені айтып бізді күлдіргені бар.

– Онкүндіктің қорытынды концертіне 

Сталин бастаған Саяси Бюро мүшелері 

түгелдей келді. Жәкең сонда к(семге анықтап 

қарамақшы болады. Бірақ люстраның жарығы 

жанарына шағылып, кедергі жасай бергені. 

Ақын к(мекке бізді шақырды.

– Аналардың қайсысы Сталин?! – деді 

саңқ етіп. Олай с(йлеуге, к(семді саусақпен 

к(рсетуге дәт шыдамайтын кез. Отырған 

Құлағын домбыраның бұрап алып,

Айтысқа қосылғанда (ктем едің.

Жылытты отауларды отты (леңің,

Даңқтың с(ресіне жеткен едің.

Ғажайып болмысыңа қызықтырып,

Ғасырмен иықтасып (ткен едің!

ІІ

К(ргенде к(нермейтін жыр туғанын,

Жадына жаттап алды жұртың бәрін.

Ақылдың алтын кені ақтарылса,

Оп-оңай табады екен кілтін дарын.

Абыздық бір (зіңнен артылмаған,

Атылды жанартаулар жарқылдаған.

Ақ туын ақындықтың желбіретіп,

Отырдың орынтақта алтындаған.

Аямай екіжүзді жебірлерді,

Сынадың ел үстінен семіргенді.

Шындыққа әлімсақтан ұлықтар (ш,

Басыңнан (ткізбедің не күндерді?!

Алатау, Қаратаудың ер ұлысың,

Ширатты сын сағатта сені күшің.

Жаратқан жүрегіңнің к(зін ашты,

)мірді ақын болып к(ру үшін.

ІІІ

Жиырманың шілдесінде ысып едің,

Тоқсанның аязында үсімедің.

Толқыны ақ самалмен дірілдеген,

Жаныңның нәзіктігін түсінемін.

Батық МӘЖИТҰЛЫ,
ақын, халықаралық «Алаш» әдеби 

сыйлығының лауреаты

Қ АН  ЖА

-

кілікті болған. 

да айбарлы

қалайды... Мәселен, Сталин қайтыс болған соң 

Н.С.Хрущев та «батыр» атанған.

Енді мынаны ескеруіміз керек: Жамбылды 

Гомерге теңеген қазақтар емес, басқа ұлттың 

(кілдері. 1937 жылы Грузияда (ткен Шота 

Руставелидің 750 жылдық мерейтойында бүкіл 

одақ жұрты ақынның арыны мен дарыны-

на бас тарын иіп, бірауыздан «ХХ ғасырдың 

Гомері» деді. Бұл с(зді олар жүрек қалауымен 

айтты. «Президиум мүшелері кейін серпіліп 

кетті де, Жамбыл тек ақынға тән ұлылықпен 

стол басында қалды» дейді Николай Тихонов.

Мынандай оқиғалар да болған. 1940 жылы 

Леонид Соболев Алматыға келеді. Ол бір апта 

ғана бұрын осында болған екен. Шұғыл 

түрде Мәскеуден қайыра соғыпты. 

Ешкімге ескертпеген, ешкімге же-

делхат салмаған, жүрісі суыт. Де-

реу Мұхтар мен Сәбитті қасына 

ертіп алып Ұзынағашқа тартады. 

Онда Жамбылмен әңгімелеседі. 

Ақынның үйінде бір апта-

дай қонақ болады. Екеуіне 

Мұхтар @уезов тілмаштық 

жасайды.

Л.Соболев бұл іссапар-

дың құпиясын кетерінде 

ғ а н а  а ш а д ы .  С ( й т с е , 

Қазақстаннан Сталинге 

арыз түсіпті. Оны жазғандар 

«Жамбыл деген ақын дүниеде 

жоқ. Ол – (тірікшілердің жан-

дарынан шығарып жүргендері. 

Бұдан былай Жамбылға сенбеңіз» 

орнымызда селк ете түстік. Жалтақтаған 

түрімізді к(ріп Жәкең жағдайды түсінді. Енді 

ақырындап сұрай бастады.

– Бірінші отырған ба? – деді. Басымды 

шайқадым. Ол – Орджоникидзе болатын.

– Одан кейінгі сары шашты ма? – деді 

 Молотовты к(рсетіп. «Ол емес» дегенді 

к(зіммен білдірдім.

– Үшінші отырған қара мұртты ма? – деді. 

Ептеп қана басымды изедім. Ақын оларға 

сығырайып ұзақ қарады. Содан кейін барып:

– Пах! Ақылға біткен маңдай екен қы-

зыңды... – деп саңқ ете түскені. «Құры дық!» дедік 

ес-түстен айырылғандай. Құдай сақтағанда, әлгі 

дауысты к(семнің күзетшілерінің естімей қал-

ғаны. С(йтіп, Жәкең «күн к(семді» оның к(зін 

бақырайтып қойып бір боқтап алғаны бар, – деп 

әңгімесін аяқтады. Ішек-сілеміз қатты.

«@йтеуір бір жерінен кінә табатындар» 

Жамбылды Кеңес (кіметін жырлады деген 

сылтаумен жазғырғанды жақсы к(реді. Ал 

Жәкеңнің сол Кеңес (кіметін ұнатпағанын 

к(пшілік білер ме екен?! Бірде (зі жақсы 

к(ретін інісі Ораз Жандосов ақынға жолығып 

«Тәте, бәрін жырладыңыз, мені де (леңге қо-

сыңызшы» дейді еркелеген сыңаймен. Сонда 

ақын қара домбырасын қағып-қағып жіберіп:

– Оразым, (рге қарай домаладың,

Байларды кәмпескелеп, қуаладың.

Байларды кәмпескелеп қуамын деп,

Кедейдің жеп қалмағын құмалағын, – деген 

екен.

«Отыз тістен шыққан с(з отыз рулы елге 

кетеді». Бұл оқиғаны марқұм Есенқұл Жақып-

беков кезінде «Заман-Қазақстан» газетіне 

жазған болатын.

)зімнің анам @лиман Тараншықызы 

 Жамбыл жырларын жатқа айтатын:

)зің бердің жауабын, (зің сұрап,

Жағымпаздық жаныңды тұр қамшылап.

Ұлық к(рсе құйрығың бұлаң қағып,

Ең болмаса қаласың бір қыңсылап, – 

деген ақын шумақтары есімде қалыпты. 

Мен естіген мұндай тіркестер аз емес еді. 

«Бергенді мақтаған, (зінен зорға жалтақ-

таған, қошеметшіге жалбақтаған ақындарды 

ұнатпаған. Оларды қатты мысқылдап, аямай 

әжуалап отырған» дейді @бділда Тәжібаев.

Солай бола тұра Кеңес (кіметін жырлады. 

Неге Ленинді, Сталинді (леңге қосты екен 

деп ойлайсыз. Осы оқиғалардың мәнісіне сол 

кездің деңгейімен талдау жасап, сол кездің 

к(зімен қарасаңыз бәрін де түсінесіз. Бұл іс – 

ақынға жүктеген республиканың тапсырмасы. 

Жеке (зінің ойлап шығарған идеялары емес, 

елдің атынан айтылған жолдау. Ол кісіге халық 

(кіметінің билеушілері солай деп ұқтырды, 

ақын солай деп ұқты. Бар болғаны осы.

Жамбылға тапсырыс бергендер жай адамдар 

емес, үлкен мемлекет қайрат керлері. Олардың 

бәрін қорқақтар мен жағымпаздарға жатқыза 

алмайсыз. @лгі кісілердің к(бі ел қамын жеген 

ерлер. 37-дегі жаланың құрбандары – «халық 

жаулары». Олар ұлтын сүйді, қазаққа ақ жол 

тіледі, сол үшін бәрі атылды!

Жамбылға Сталинді жырлаттың деп енді 

ол марқұмдарды кім кінәлайды?! Ешкім 

кінәламайды! Егер солай болса оларға сен-

ген, айтқанын (леңмен орындаған ақынға 

неге басқаша қарауымыз керек?! )з орта-

сынан б(ліп алып, жалғыз (зін жазғыруға 

хақымыз бар ма?! Хақымыз жоқ! Дүниедегі 

ең оңай нәрсе (лгеннен (ш алу. Кейбір 

ағайындар «мықтылығын» солай к(рсеткенді 

деген екен. Сталин мұны тексеруді Алек-

сандр Фадеевке жүктейді. КСРО Жазушылар 

одағының бастығы А.Фадеев Соболевке тапсы-

рады. «Барып кел, к(ріп кел, біліп кел» дейді. 

Нәтижесінде Л.Соболев Жамбылға күмән 

келтірмек тұрмақ, оның орыс баласына айна-

лады. Ақындық құдіреттің не екенін к(зімен 

к(ріп, құлағымен естиді.

«Біз Леонид Сергеевичпен құшақтасып, 

сүйісіп қоштастық. Бірақ «Мәскеуге қан-

дай пікірмен барасың?» деп сұраған жоқпыз. 

Сұраудың қажеті де жоқ болатын» дейді 

@бділда Тәжібаев ол туралы жазған естелігінде.

Сонымен, Жамбылды қазақ билігі бір, 

Мәскеу билігі екі мұқият тексереді. Сондай 

сараптамадан кейін ақынға шек келтіруге 

кімнің дәті шыдайды?! Қырқыншы жылғы 

айтылған (секті бүгін ұялмай қайта бықсытсақ, 

біздің кім болғанымыз?! Енді Жамбылдың хат-

шыларына келейік. Олар – Тайыр  Жароков, 

Қалмақан @бдіқадыров, Ғали Орманов, 

Қасым Тоғызақов, Қапан Сатыбалдиндер. 

Мемлекет бұл кісілерді қызметкер санаты-

на жатқызды. Жалақы т(леді. Салыстырып 

айтсақ, хатшыларға бүгінгі депутаттардың 

к(мекшісіндей мәртебе берді. Бұл – Жамбыл 

(леңдерінің ерекше құндылыққа ие болғанын 

к(рсетеді. Хатшыларының ішінде Жәкеңнің 

ет жақыны, рулас ағайындары болған жоқ. 

Бәрі алыстан қосылатын Алаштың балалары. 

Жәкеңді тапқан да, таңдаған да, қолтықтап 

әкеліп, (мір сахнасына шығарған да солар.

Сталин (лгеннен кейін жылымық кезеңі 

басталды. Замананың қатқан тоңдары жібіді. 

Күн сайын кешегі к(семнің қателіктері мен 

жауыздықтары әшкереленіп жатты. Оған 

арналған (лең-жырлар жарамсыз болып табыл-

ды. Осындай сәтті пайдаланып Жамбылдың 

хатшылары да ақынды жамандаса оларға ешкім 

қой дей алмас еді. Бірақ ол кісілер керісінше 

«тәте лері» жайында жақсы естеліктерді 

ұрпақтарға ұсынды.

Ұлы композитор Нұрғиса Тілендиев «Мен 

сақал (сірсем, Жамбыл тәтемнен аумайтын 

едім» деп (з бойынан ақынға қатысты ұқсас -

тықтар іздегенді жақсы к(рген. 1971 жылы 

ҚазМУ-де Жамбылдың 125 жылдық мерей-

тойы на арналған әдеби кеш (теді. Кешегі 

Жәкең нің хатшылары бірінен соң бірі ақынға 

деген (з жақындықтарын айтып, залға қол 

соқ тырады. Сол кезде ақиық ақын Мұқағали 

мінбеге шығып, «Жамбылдың нағыз баласы 

менмін!» деп мақтанышын паш еткен екен. 

Міне, осындай с(здерді қазақтың әр баласы 

айтса, ол – ұлы даланың перзенттеріне сонша-

лық жарасатын еді! )йткені Жамбыл биігі 

аласармайды.

Жан ата, Жамбыл десе – Жамбыл едің,

)леңнің сорғалаған жаңбыры едің!

Орындап Сүйінбайдың аманатын,

)мірге жыр әкелген тағдыр едің.

Арнасы тарылмаған даңғыл едің,

@н едің, аңыз едің, әңгіме едің.

Аспанда шарықтаған ақсұңқардай,

К(зіме елестейсің мәңгі менің.

Сәулесін (шірмеген шырақ едің,

Шашасы шаң жұқтырмас пырақ едің.

Бір сырлы, сегіз қырлы қалыбыңмен,

Талайды ойландырған сұрақ едің.

К(ңілдің т(ріндегі к(ктем едің,

Аққулар армандаған к(к к(л едің.

Қиындық әкелгенде басыңа мұң,

Тарқатты жақын келіп қасыңа күн.

Олжамен оралғанда тасымадың,

Жалаға ұрынғанда жасымадың.

Еменнің бұтағындай иілмедің,

Сырыңды әдемі етіп түйіндедің.

Тау к(рді, дала к(рді, қала к(рді,

Ақынға адамдардың сүйінгенін.

)ресіз пенделікті пысқырмадың,

)тірік қампиғанды мысқылдадың.

Атаңнан қалған қара домбырада,

Білдің ғой бір ғажайып күш тұрғанын.

ІV

Мерейін биіктеттің кең даланың,

Іле мен Ыстықк(лге тең қарадың.

)рісің – т(скейдегі қырғыз, қазақ,

Жайлауда жарыстырған жорғаларын.

Еркелеп екі жақты тең емгенсің,

К(ркейсін бауырмалдық, кемелденсін.

Қомыз бен домбыраның дауысынан,

Ұрпақтар ұнататын (лең келсін.

Бір-бірін ағалаған, жағалаған,

Дәстүр мен дастарқаны дәлел оған.

Тоқтоғұл ақ патшадан қуғын к(рсе,

Жамбылын іздеп келіп паналаған.

Аңғарды ол мұны халық қолдайтынын,

Ыр мен жыр – келешекке жолдайтын үн.

Тағы да дүниеге таныттыңдар,

Талантта шекараның болмайтынын.

V

К(нермес ұлы қазына – мол дастаның,

Қанатсыз адамдарға қонбас дарын.

)зіңе ұстатқандай мынау дала,

Хас батыр Қарасайдың алдаспанын.

С(йлесең – бұлбұл сайрап, бұлақ күлді,

Бойына тіршіліктің қуат кірді.

Тоқсанда жиырма беспен тайталасқан,

Бұл қандай құбылыс деп сұрақ туды.

Ақтардың шежірені мың қатпарлы,

Домбыраң үйлестірді ырғақтарды.

Жырларың күміс жалды сәйгүліктер,

Тау-тасты дүбірлетіп қырға аттанды.

Қарады қалың елің қасқа жолға,

Жеңісін қара (леңнің тосқан алда.

Ақынға алапат күш сыйлайды екен,

Адамға шапағатын шашқан Алла!

VІ

Ұрпағың аралайды жыр к(шесін,

К(шемен серуендесең нұр кешесің.

Жұлдызың жарқырайды Жамбыл баба,

Жасампаз болашақпен бірге (сесің.

Түлейді баяғыдай тау іші әлі,

)зіңмен жаңа қазақ қауышады.

Тірі екен сенің қызыл жолбарысың,

Киесі ұрпақтарға ауысады.

Шекпені ақындардың оқаланып,

Кетеді қанаттанып, жоталанып.

...Жамбылдың ізі қалған кең (лкенің,

Жусанын иіскеймін жата қалып.
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Орталық архивінің №1432 қорынан 

табылған Бауыржан Момышұлы 

мен Зоя Сергеевна Кедринаның 

1958 жылдың 4 наурызынан – 1959 

жылдың 9-шы наурызы аралығында 

жазған 3 хаты қазақ әдебиетіндегі 

жақсы жаңалық десек артық айтқандық 

е м е с .  @ с і р е с е  З о я  К е д р и н а н ы ң 

 Бауыржан Момышұлына жолдаған 2 

хаты оқырман қауым үшін беймәлім 

дүние. Зоя Сергеевнаға жолдаған  жауап 

хаты Б.Момышұлының 30 томдық 

шығармалар жинағының «Алыстан 

сәлем жолдаймын» деген тақырыптағы 

20-шы томында тұңғыш рет баспа бетін 

к(ргенімен әзірге ғылыми айналымға 

ене қойған жоқ (Алыс тан сәлем жол-

даймын. К(птомдық шығармалар 

жинағы. 20 том. (1-кітап) – Алматы: 

«)нер»,2010.-200 бет). Сондықтан 

бұл тың мәтіндер оқушы назарын 

 аударар деген ойдамыз. Оны осы томға 

жазылған «Хаттар» деген тақырыптағы 

ғылыми түсінік авторы Мұхамеджан 

К ә т і м х а н н ы ң :  « . . . Қ а з а қ с т а н 

Р е с п у б л и к а с ы н ы ң  А л м а т ы д а ғ ы 

орталық мұрағатында Б.Момышұлына 

келген он бес мыңға жуық хаттар 

сақталып, (зінің зерттеушілерін күтіп 

жатыр. Ертелі-кеш осы хаттарға зерт-

теу кезегі келер деген үмітпен, біз алты 

томға жуық хаттарды іріктеп алып, 

жария лауды ж(н к(рдік» деген с(здері 

растайды (195 б). Екі ұлт (кілінің 

де с(з (нерінің иелері екендіктері, 

олардың эпистолярлық мұраларында, 

әлбетте, сол кеңестік кезеңдегі әдебиет 

мәселелері, әдеби байланыстар, бас-

па ісі сынды руханият т(ңірегінде 

әңгіме болары белгілі. Шығармашылық 

тұлғалардың арасындағы адал да, 

таза сыйластықтағы достық, шы-

найы жанашырлыққа толы жүрек-

жарды с(здері мен сезімдеріне еркін, 

пендешіліктен жоғары парасатты ой 

иелерінің пікір алмасуы әлбетте жоғары 

деңгейдегі дискурстың дәнекері. Мұхтар 

@уезов пен Зоя  Кедрина арасындағы 

таза шығармашылық туыстық, руха-

ни үндестіктің үздік үлгісі Бауыржан 

Момышұлы мен Зоя Сергеевнаның 

шығармашылықтарында да жарасым-

ды жалғасын тапқан сияқты. Бұл хат-

тарда да с(з (неріне деген (лшеусіз 

сүйіспеншілік, табиғат тарту еткен 

сирек талантқа деген риясыз құрмет, 

әдебиетке деген адалдық танылады. 

К е ң е с  о д а ғ ы н ы ң  Б а т ы р ы , 

Мемлекетт ік  сыйлықтың иегері 

 Бауыржан Момышұлы ол кездері 

 «Волоколам тас жолы» (1942), « Қанмен 

жазылған кітап»(1944), «Москва үшін 

шайқас» (1955) атты туындылары 

арқылы одақ оқырмандарына танылған 

талантты тұлға болатын. 1941 жылы Ұлы 

Отан соғысы басталғанда генерал-май-

ор И.В.Панфиловтың бас  шылығымен 

жасақталған 316-атқыштар дивизиясы 

құрамында ба тальон командирі болған, 

Мәскеуді қорғауда дивизия басқарған 

жалғыз қазақтың даңқы тіпті дүркіреп, 

күн сайын баспас(здерде суреті мен 

ерлігі туралы мақалалар дамылсыз ба-

сылып жатқанда Зоя Кедрина сынды 

(зі болмаса да жаны қазаққа айна-

лып кеткен зиялы жанның Бауыржан 

есімі мен ерлігін, шығармашылық 

еңбектерін білмеуі тіпті мүмкін де 

емес еді. Бауыржан ж(нінде жазушы 

 Александр Бек «Арпалыс» («Воло-

коламское шоссе») атты кітапты сол 

сұрапыл соғыс кезінде жазуы оның 

атын аңызға айналдырып жіберген-ді. 

Сондай-ақ ұлт әдебиетіндегі әскери 

проза жанрының негізін қалаған 

бірден-бір қазақ қаламгерінің есімі 

бүкіл одақ к(леміндегі с(з (нерінің 

(кілдеріне жақсы таныс-тын.

Зоя Кедрина Бауыржан туралы 

Мұхтар @уезовтің әңгімелерінен де 

естіп, таныстыққа құлық танытуы 

да ғажап емес. Екі тілде де еркін жа-

затын Бауыржанның ойлы да отты 

с(йлемдері, (мір шындығын шынайы 

бейнелейтін шеберлігі Мұхтар @уезовті 

де тәнті етіп, «Доброе начало» де-

ген мақаласында: «...Так же я могу 

сказать и в отношении Бауыржана 

 Момыш-улы, который на русском язы-

ке пишет лучше, хотя все эти авторы 

знают свои родные языки прекрасно, 

не хуже любого признанного азербайд-

жанского, киргизского, казахского 

писателя» деген болатын (@уезов М. 

Шығармаларының елу томдық толық 

жинағы. 41-т. – Алматы. «Жібек жолы» 

баспа үйі, 2009. – 288 б. – 91-бет).

Зоя Кедринаның Б.Момышұлының 

«Наша семья» атты туындысына редак-

тор болуына кім кеңес берді ? Біздіңше, 

екі шығармашыл тұлғаның достығына 

дәнекер болған Мұхтар Омарханұлы 

@уезов. )йткені соғыстан кейінгі жыл-

дары тонның ішкі бауындай тығыз 

шығармашылық байланыста еңбек ет-

«Нашей семьи» (частично), имеется в 

набросках (объем более 50-70 машино-

писных страниц), при необходимости 

я могу до конца мая отшлифовать их и 

закончить новый  вариант (переработка и 

дополнения) моим уходом (1924) из род-

ного аула в город (интернат). Приблизи-

тельно в таком план можно поговорить с 

« Советским писателем».

После нашего съезда и лечения 

(март-апрель) я намерен выехать из 

Казахстана в Россию на все лето и по-

работать.

Простите длинноту письма. Желаю 

Вам, Зоя Сергеевна, доброго здоровья и 

творческих успехов. Б.Момыш-улы. экз 

№2 адресату».

Эпистолярлық жанрдағы мәтін дердің 

(зі кеңестік кезеңдегі әдеби процестен, 

к(ркем сынның кәсіби әлеуе тінен к(п 

сыр ашады. Зоя Кедрина қаһарман 

қаламгердің шығар машылық қуатын, 

туындының к(ркем дік құндылығын 

танып, бағалап, бұл еңбектің бас-

паларда жатып қалмай дер кезінде 

жарияла нуына асқан жауапкершілікпен 

белсенді еңбек еткені байқалады. Екі 

хатында да осы елгезектік, әсіресе қазақ 

қаламгерлерінің жақсы жетістіктеріне 

қуанып, қолдау к(рсетіп отыратын 

кісілігі к(рінеді. Бауыржанның жалғыз 

хатының (зі қазақ қаламгерлерінің 

әлеуметтік жағдайының т(мендігін, 

шығармашылық шеберлікті арзан 

анықтамалар арқылы айқындайтын 

дерттің барлығын, сынды тек ақ-қара 

деп қана танитын тоғышарлықты (зіне 

ғана тән білгірлікпен, тереңдікпен та-

нып, (ткір сынайды. Олардың хаттарын-

да к(терген мәселелерінің ортақтығы, 

әдебиеттердің даму ерекшеліктері с(з 

болады. Оқып отырсаңыз, дәл бүгінгі 

әдебиеттің, сынның дерті ойыңызға 

оралады.

М.@уезовтің жақын отбасылық 

досы, қазақ әдебиетінің қамқоршысы 

Зоя Сергеевна Кедринаның осы хат-

тарда байқалған адами қасиетінің, 

шығармашылық, әріптестік әсерінің 

нәтижесінде Б.Момышұлының «Наша 

семья» деген повесі («Книжное издатель-

ство». Г.Калинина, 1956. -173 с.) жарық 

к(ріп, одақ оқырмандарына кеңінен 

танылып, таратылады. Осынау шынайы 

шығармашылық достыққа дәнекер 

болған М.@уезовке, З.Кедринаға Бау-

ыржан Момышұлының ризашылығы 

1966 жылдың 19 маусымында Мәскеуде 

(ткен Кеңес Жазушылар одағының 

съезінде с(йлеген с(зінде үлкен мінбер 

т(рінен арнайы оған алғыс арнауынан 

аңғарылады: 

«...Мне доставляет приятное удоволь-

ствие приветствовать друга казахской 

литературы Зою  Сергеевну  Кедрину! 

(Аплодисменты)» (Б.Момыш-улы. 19-

том. (Выступление на съезде ССП (союз 

сов.писателей) написана 16-17 мая. 

Прои-но 19 июня 1966 г.). -243 с.». Бүкіл 

залды дүр сілкіндіріп,  дуылдатып ұзақ 

уақыт бойы шапалақпен құрмет к(рсету 

жалғыз Бауыржанның емес, бүкіл қазақ 

қаламгерлерінің риясыз к(ңілі екендігін 

де ескерген ж(н. 

Бауыржан Момышұлы мен Зоя 

Кедринаның осы күнге дейін не әдеби, 

не ғылыми айналымға түспеген беймәлім 

мұралары, (зара жазысқан, тарихи мәні 

бар құнды қолжазбалары оқырманға 

ұсынылып отыр. Қазақ әдебиетінің 

қымбат рухани қазынасына айналған бұл 

мұралар екі жазушы, екі әдебиетшінің 

де шығармашылық зертханасын терең 

тануға, «Ұшқан ұя» («Наша семья») атты 

отбасылық, этнографиялық туындының 

жазылу тарихы мен тағдырын нақтылауға 

себепкер болары с(зсіз. Бұл беймәлім 

мұралардың зерттелуі, әдеби және 

ғылыми айналымға енуі, с(з жоқ, хат 

иесі мен адресаттың сол кезеңдердегі 

шығармашылық, психологиялық к(ңіл 

күйін де анықтайды. Б.Момышұлының 

эпистолярлық мұра лары қаһарман 

қаламгердің шығар машылық әлемін 

жан-жақты әрі терең зерттеуге де 

мүмкіндік береді.

)ркениетті елде, мәдениетті орта-

да тарихи тұлғалардың эпистолярлық 

мұраларын жинау, жүйелеу, жариялау 

мәселелері жақсы жолға қойылған. @р 

ұлттың зиялы (кілдері, әдебиетші маман-

дары (здерінің ұлы тұлғаларының әрбір 

с(зі, қолтаңбасы түскен эпистолярлық 

мұраларды рухани құнды құжат ретінде 

қарастырып жүйелі түрде іздестіріп, 

жинап, жариялап отыруды дәстүрге 

айналдырған. Бауыржан Момышұлының 

соғыс жылдары Мұхтар @уезовке 

жолдаған сегіз хатының жұмбағы да 

әлі шешілген жоқ. )зге де осы күнге 

дейін табылмаған, жоғалған, ұрланған, 

зерттелмеген эпистолярлық мұраларын 

іздестіру жұмыстарын мұхтартану, бау-

ыржантанушы ғалымдар үзбей, жүйелі 

түрде жүргізіп келеді.

Ұлттық руханиятымызға қосылып 

отырған осынау құнды мәтіндерді 

қазақ әдебиетінің қазынасындағы 

жаңа жәдігерлер, тың мәтіндер, әдеби 

құбылыстар дер едік. 

Зоя Кедрина кезінде РКФСР, Қазақ 

КСР, @зербайжан КСР, )збек КСР 

мен Қарақалпақ АКСР Жоғарғы 

Кеңестерінің Құрмет Грамоталары мен 

«Еңбек Қызыл Ту», «Құрмет белгісі» 

ордендерімен наградталған. 

)збекстан Республикасы Бируни 

атындағы мемлекеттік сыйлығының 

лауреаты (1970), Қарақалпақстанның 

еңбек сіңірген ғылым қайраткері 

(1979), Қазақстанның еңбек сіңірген 

мәдениет қызметкері (1981), қазақ 

әдебиетінің, бүкіл түркі жұртының 

ж а н к ү й е р  д о с т а р ы н ы ң  б і р і  З о я 

 Сергеевна Кедринаның (1904-1992) 

руханият саласындағы саналы қызметі 

тікелей қазақ әдебиетімен, оның ішінде 

М.@уезовтің туындыларын орыс тіліне 

тәржімалап, насихаттау мен тығыз байла-

нысты. З.Кедрина мен Б.Момышұлының 

х а т т а р ы н д а  д а  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ , 

әдебиет, (нер, ғылым, мәдениет, сол 

кезеңдегі әдеби үрдістер, гуманитарлық, 

философиялық мәселелер қозғалады.

Бізге беймәлім болып келген бұл әдеби 

фактілерді зерттеу, интерпретациялау да 

кезегін күткен рухани қажеттілік.

Ендеше, екі шығармашыл тұлғалар-

дың эпистолярлық мұраларын пап-

када сақталған рет бойынша беруге 

тырыстық.

1. «4/ІІІ-58 .

Многоуважаемый Бауке!

В течение длительного времени я не 

могла добиться у «Мол.гв» что же они 

сделали с Вашей повестью: один редак-

тор (Сякин) ею уже не занимается, дру-

гой – в отпуску и наконец, сегодня мне, 

позвонила девица (Яковлева), которая 

мне сообщила, что они вернули Вам 

рукопись,т.к. Она не удовлетворили их 

по языку. Выслали они ее 18 февраля, 

2-ші хат. 30 / І. 59 г. 

Дорогой Бауке!

Сегодня получила Ваше письмо и 

спешу ответить.

Во-первых, поздравляю Вас с высо-

кой литературной наградой и позвольте 

пожелать Вам, чтобы, столь благолейно 

начавшийся для Вас, новый год вел бы 

Вас неуклонно вперед и выше в лите-

ратурной байге. Засим помогите мне в 

наступлении на «Советский писатель» 

следующими действиями.

1) Пришлите Вашу (тематичес-

кую) книжку, чтобы я могла дать ее 

туда читать. Я не хочу предъявлять 

 Калининское издание.

2) Сообщите хотите ли Вы вести 

разговор только о «Нашей семье» или и 

о военных вещах?

3) Сообщите: готовы ли Вы допи-

сывать (продолжать) для «Сов.пис» и 

«Нашу семью»?

Дело в том, что переиздавать в том 

же виде, как уже было напечатано в 

Алма-Ате, издательство не может. Бу-

дут тянуть отбрыкиваться. А, если Вы 

сообщите, что, в случае заключения 

договора, допишите еще ( в размере 

25%), то рукопись будет считаться 

оригинальный, а вследствие этого, и 

гонорар Вы получите полный (3 ты-

сячи за лист), и примут Вас к изданию 

охотнее.

Что касается редактуры, то я с удо-

вольствием буду Вашу книгу редакти-

ровать, как только мне будет предъ-

явлен издательством принятой к ред.

подготовке текст.

Засим желаю Вам всяческих успехов 

и продолжения, обрядов притарный 

вежливости.

Передайте, пожалуйста, привет мой 

и моего повелителя Вашей супруге.

Оба мы Вас горячо приветствуем. 

Искренно уважающая Вас З.Кедрина».

Екі хат та «Москва 2252.Новотесга-

ная 16, кв 81.Кедрина З.С»- дан:

«Алма-Ата.Пр.Дзержинского 76.кв 5 

Бауыржану Момышулы» деген  адреске 

жіберілген.

3-ші хат. Б.Момышұлының отыз 

томдық шығармалар жинағының 20-шы 

томында жарияланған Зоя  Сергеевна 

Кедринаға жолдаған хатын алдағы 

хаттардағы ой желісі үзілмес үшін оны 

да беруді ж(н к(рдік (Алыстан сәлем 

жолдаймын. К(птомдық шығармалар 

жинағы. 20 том.(1-кітап) – Алматы: 

«)нер», 2010. -200 бет. 179-182 бб). 

@рі отыз томдық шығармалар жинағы 

оқырманның к(пшілігіне қолжетімді 

болмағандықтан бұл мәтіндер беймәлім 

болуы бек мүмкін. 

9/І-1959 г. 

 «Уважаемая Зоя Сергеевна!

определения, не утруждая себя над 

определением понятия «современ-

ность», отделываемся клятвами и обе-

щаниями, «крутого поворота к теме 

современности в своем творчестве», а 

воз остается и поныне там.

Без осмысленного обобщения всего 

прошлого (тем более, что не все насле-

дие прошлого нами освоено), здравого 

анализа настоящего (настоящее-по-

следствие, продукт прошлого), без их 

взаимосвязи, взаимозависимости нель-

зя установить прогноз будущего.

Нормально не то, что нужно устрем-

лятся вперед и только вперед, и только 

вперед, а в равной степени надоб-

но оглядываться назад и смотреть 

по сторонам, чтобы уверенне итти 

вперед. Странно, что некоторые и 

Великую  Отечественную войну рас-

сматривают как прошлое. Ведь Вели-

кая  Отечественная Война – жизнь и 

ДОСТЫҚҚА
ДӘНЕКЕР

кен, пікірлес болған М.@уезов Мәскеу 

баспасынан кітабын шығаруға ниет 

еткен Бауыржанға қазақ әдебиетінің 

бірден-бір жанашыры, қамқоршысы 

болған Зоя Кедринаны ұсынуы әбден 

мүмкін. Олай болса, «Наша семья» 

атты шығармаға редакторлық етіп, 

Бауыржан Момышұлына к(мек қолын 

созып, тиісті жерінде кеңес, бағыт беріп 

отырған Зоя Кедринаны оқырмандарға 

таныстыра кетсек.

К(рнекті кеңес ғалымы, әдебиетші, 

с ы н ш ы ,  ж а з у ш ы ,  а у д а р м а ш ы , 

 филология ғылымының докторы Зоя 

 Кедрина 1930 жылдардан бастап КСРО 

халықтары әдебиеттерінің, соның 

ішінде Орта Азия және Қазақстан 

әдебиеттерінің (зара туыстық бай-

ланысын нығайту жолында аянбай 

еңбек еткен зерттеуші.  Туысқан 

әдебиеттер жетістіктерін жарқырата 

к(рсетуде айрықша қызмет атқарған 

а я уехала из Алма-Ата 19/ІІ т.о. Мы с 

Вашей рукописью размикулись.

Девице я обьяснила, что они сдела-

ли глупо и что они должны были пора-

ботать над этой рукописью, но тут уже, 

вероятно поздно.

Если Вы разрешите, то я поговорю 

о Вашей повести в и «Сов.писателе» и 

«Детчизе».

Я предвижу, что со сторона языке 

будут затруднения, т.и. работа над ним 

потребуется большая, что в рукописи 

русский, а оплата редактуры может 

быть только обычная.

Если желающего взять такую работу 

мы не найдем, то (после декады) я сама 

ее отредактирую, т.и считаю повесть 

хорошой, ценный и заслуживающей 

публикации.

Хорошо было бы, если бы Вы прис-

лали мне экземпляр, чтобы было что 

показать издательствам, что касается, 

«Московского рабочего» то Коренев 

сказал мне лично, что они Ваши запис-

ки офицера напечатают к декаде, что 

он послал Вам уже от этом письмо, а в 

ближайшие дни пошлет еще с вызовом 

Вас в Москву для совместить работы 

издательством над рукописно.

Разумеется, через некоторое время я 

позвоню Кореневу и справлюсь послал 

ли он Вам это второе письмо.

Если будете посылать мне рукопись 

«Нашей семья» то хорошо бы при-

ложить к ней «Калининское издание» 

повести. 

От души желаю Вам здоровье и 

успеха З.Кедрина». 

Благодарю Вас за письмо! Большой 

привет Вашему супругу!

Последние десять дней все засе-

даем и заседаем. Обряд приторной 

вежливос ти уже дает отростки беспред-

метных, обтекаемых либеральных рас-

суждений в смеси с легкомысленной 

раздраженностью, грубыми нападками 

или глубокомысленным молчанием. 

Сидим по четыре, по пять часов и ре-

шаем детские кроссворды. Все ораторы 

оговаривают за собой право выступить 

перед широкой аудиторией, а лишь 

дают справку товарищу Нападающему.

Призывы к откровенности отскаки-

вают, как мяч от стены. Один товарищ в 

кулуарах мне сказал: «У кого в желудке 

переваривается собака, а у кого дохлый 

щенок – невозможно понять. (Так 

казахи говорят вместо «вот где собака 

зарыто»). Основные биологические 

процессы – листочки, цветочки и ягод-

ки – еще впереди.

Я лично за то, чтобы наши това-

рищи пришли к съезду хотя бы без 

внешних противоречий. Я так пишу 

(и только вам, Зоя Сергеевна), потому 

что не вижу на ближайшее будущее 

смерть, страдание и подвиг, пот и кровь 

наших современников.

Тема современности в  литературе 

не  должна измеряться  мерилом 

 «собственного корреспондента газеты», 

а мерилом истории, большой профес-

сиональной литературы в идейно-худо-

жественном созвучии для воспитания 

и просвещения наших современни-

ков и потомства нашего, к которым 

и адресуют ся произведения наших 

 писателей...

Подробно не помню, но в таком 

плане я выступил на одном из заседа-

ний и получил тумака в иносказатель-

ных словах «некоторые товарищи...».

Мне очень больно видеть и созно-

вать, что мои некоторые «титулован-

ные» сородичи до сих пор не поднялись 

над «личным», не отделались от патри-

архальной лени, от методов старомод-

ного руководства изучать писателей и 

их творчество по справкам и по этим же 

справкам делать выводы.

Наши писатели (90%) – люди чест-

ные, скромные, не прихотливые. Они 

– многие из их, – не имея элементарных 

условий (как жилье, рабочее место), ра-

Ескерту: Екі тұлғаның хаттарындағы мәтіндер еш �згеріссіз қағазға 
түсірілді. Кейбір с�з, с�йлемдер түсініксіз болып жатса, қолтаңбаны дұрыс 
тани алмағандықтан болған ақаулар деп түсінулеріңізді сұраймыз. Мысалы, 
 Бауыржан хатындағы «итти» деген с�з сол мәтіндегі қалпы беріліп отыр.
Мақаламен бірге «%уезов үйі» ҒМО-ғы жазушы мұражайынан табылған Зоя 
Сергеевна Кедринаның жас кезіндегі суреті беріліп отыр.

Гүлзия ПІР)ЛІ,
М.О.)уезов атындағы )дебиет және !нер институты 

«)уезов үйі» ҒМО-ның бас ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының докторы 

никаких объектов для компромисса, 

тем более при способности моих соро-

дичей к объективизму, здравой критике 

и самокритике. Не мне Вам говорить , 

что критика сама по себе не приходит, 

ее нужно организовать в равной степе-

ни как сверху вниз, так и снизу вверх. 

Здоровое начало организации дает здо-

ровую критику.

Односторонность – критика сверху 

вниз – порождает подхалимство. Нами 

до сих пор не вскрыты причины, по-

рождающие пассивность в критике или 

не здоровое начало. У нас две крайнос-

ти – или хвалит без меры, или терзает 

без вины. 

У нас пока нет относительно весо-

мых критических статьей. В тех, что 

есть преобладает пересказ, а не анализ 

произведения. Они часто беспомощны 

в своих теоретических основах – по-

тому не поучительны. Как либерализм, 

так и грубость в критике не являются 

признаком культуры.

Мы не разобрались толком в проб-

леме современности и даем путанные 

ботают много и не плохо. Обряд прора-

ботки уже начал предъявлять свои права 

на некоторых авторов.

Я уверень, что Вы как большой че-

ловек, лучшего мнения о казахах, чем 

казахи о себе. Потому я пишу Вам эти 

строки, как равный товарищ по неравно-

душию к судьбам казахов...

Отвечаю на Ваши вопросы.

Алма-Атинскую книжку для , «Со-

ветского писателя» Вы на днях получите. 

Разговор должен итти только о «Нашей 

семье», ибо я решил более не обьединять 

ее с военными вещами. Продолжения 
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аламның қадам басы әл бетте 

– мақала, репортаж, суретте-

ме, қаз-қал пындамен баста-

лады ғой. Сол бір шағын дүниелерінде 

Орекең (зі ғана білетін (мірді (рнектеді. 

Шап-шағын дүние – шағын (мір 

әлеміндей еді. Оларынан – тамылжыған 

әрі таңсық тау самалы есті, бұлақ сыл-

дыры құлақты қытықтады, қоржын 

тамнан шүйделенген к(к түтіннің 

ақшылтым иісі келді, қыр жақтан жет-

кен құстардың шықылығы естілді. 

Мұның бәрі оның жүрек лүпілімен 

желпінген қаламының табиғатынан 

туындаған тұнық жолдар еді.

Бұл қасиет кейінгі әңгіме, хикаят та -

рының, (нер адамдары жайлы жазылған 

дүниелерінің де к(ркемдік к(ркі болды.

Заман (згерді, журналистикадағы 

жазу сипаты да (згерді. Баяғы лирика, 

к(ркемдік к(зден бұлбұл ұшты.

Бірақ Орекеңнің қазақ журналис-

тикасындағы тұнықтық пен тазалық-

тан (рілген қолтаңбасы сол қалпы (з 

бағасын т(мендетпейді.

Сол туа бітті мінезімен, қос ішекті 

күмбірлетіп асықпай аяңдап асқаралы 

асуға келіп отырған, қайраты жұмыр, 

қаламы шымыр Орекең осы қалпынан 

таймай келеді. 

Қалай десек те Орекеңнің қаламын 

қасиеттей біліп, жазушылық (нердің 

ж о л ы н а  т ү с у і н е  С ү й і н б а й  м е н 

 Жамбылдай алыптардың жырлы әлемі 

әсер еткені даусыз. Ер жігіт туған жердің 

топырағына тартып туады, табиғатынан 

нәр алып, бұлағынан сусындап (скен 

ұлға дүлдүл жырға толы ақындар 

ауылының қасиеті дарымай қойсын ба?!

Орекеңнің (мір сүру дағдысы дарын-

иесіне, с(з-киесіне тартадыға саяды. 

Алатаудың жақпар тасынан қашалған 

тұлғадайын (ркеуделі Орекеңнің (мірлік 

ұстанымы ән мен күй, жыр мен сырдан 

жаралғандай жарқын әсері әлі күнге 

кеп-кешегідей к(рініп, к(ңілді баурап 

алады. Аузынан ән-жыр, ақжарқын 

әзіл т(гіліп, домбырасын күй кернеп 

тұрғандай қалпынан айнымай, сәті 

келген шабытты шағында қаламынан 

туған дүниесімен мерей леніп, әлі де 

оқырманына олжа салып қуантады. 

Соның бірі – жақында жарыққа шыққан 

«Ой тоғыс» кітабы. Орекең мұнда 

замандастары-қатарластары туралы 

тебірене жазады. Журналистік жолда 

бірге істеген с(з сарбаздары жайлы іңкәр 

к(ңілмен т(гіле толғайды. Сағынышқа, 

сезімге орап, к(ңіліне шуақ боп қалған 

сырлы сәттерді, армандас-азаматтарды, 

қаламдас-қазанаттарды с(збен сырнай-

лайды, оймен (рнектейді, жүрегімен 

жырлайды кеп. Оқи бастасаң ойы терең, 

с(зі саз. Тыңдап к(рсең толқымай қала 

алмайсың.

Ары таза жанның ағынан жарылған 

әңгімесі қандай әсерлі десеңізші?! Бас 

изетіп баурап-ақ алады-ай, бәрін к(з 

алдыңа келтіріп, жаныңды жасартып, 

к(ңіліңді к(ркейтіп жібереді.

– Шіркін, ол бір ғажайып жан еді 

ғой, – дейді домбырасын шертіп оты-

рып, – Бәріміздің уыз шағымыз «Лен-

жаста» (қазіргі «Жас алаш») (тті емес пе? 

Бәріміз дегенде кілең жалау жүрек жасын 

жігіттер еді ғой... Анау Кәрібай Ахмет-

беков, Ақселеу Сейдімбеков,  Жомарт 

@бдіқалықов, Серік @бдірайымов, 

Нұрмахан  Оразбеков, Қуанышбай 

Құрманғалиев,  Болат Бодаубаев, 

 Оралхан Б(кеев, Кәдірбек Сегізбаев, 

Сағат @шімбаев, Мағира Қожахметова, 

Ырым  Кененбаев, Жұмагүл Солтиева, 

 Жанат Елшібеков, Эрнест Т(реханов, 

жанкешті жазушы небәрі 49 мүшелінде 

бұл (мірден арманда кете барды. Жыл-

жып жылдар (тер, сынаптай уақыт сырғи 

берер. Адамзаттың жер-бесігі мәңгілік 

деп білсек, сол мәңгілік дүниелерге 

бүкіл саналы ғұмырын арнаған  Оралхан 

қаламы тастағы таңбалардай к(зге 

ыстық к(рініп тұрары қақ нәрсе. Үйдегі 

қолтаңбасына қарап тебіреніп қоям.

– Пікірлес, мұраттас қаламдас-

тардың жазу-сызу (нерінде бір-біріне 

деген ықпал-ықыласы қалай еді?

– Бәріміз де, біріміз үшін біріміз 

қуанып жүретінбіз. Заман да солай 

болды ма, әйтеуір іштарлық деген 

болған жоқ. К(ңілден кетпейтіні со-

дан да шығар. )зіміздің Қуағаңды 

(Қуанышбай Құрманғали) қарасайшы. 

@лі күнге достарына деген ілтипаты 

қандай, (ткендерінің шырақшысы боп, 

барларына тілекші боп жүр емес пе? 

Досқа, қатар жүрген қандастарға к(ңілі 

алаб(тен Қуанышбайдың күнбе-күн 

жарық к(ріп жататын кітаптар әлеміне 

барынша сүңгіп, нәр іздейтін әдетінен 

әлі күнге жаңылған емес. Кәдірбектің, 

С е й д а ғ а ң н ы ң ,  К ә р і б а й д ы ң , 

Шерағаңның, Фаризаның, Серіктің, 

Мағираның, Жақаудың еңбектерін 

ерінбей ақтарып, бәтуәлі пікір білдіру 

қаламгерлік сертіне айналған.

Алдыңғы толқын ағалардың адам-

дарды бағалау қасиеттері мықтап 

ауысқаны анық. @бсаттар Б(лдекбаев, 

Ш е р х а н  М ұ р т а з а ,  С е й д а х м е т 

Бердіқұлов сияқты (зі қарамағында 

жұмыс істеген редакторлардың қасиет-

қарамын айтып та, жазып та жүре тіні 

адамгершілік деп білген ж(н. Со-

лардың темірдей тәртібін, тегеурінді 

қабілеттерін ережедей қабылдап, сол 

ұстанымды толғаныстарында мына-

дай бір к(ңіл тебірентерлік деталь 

келтіреді. «Сәкең қатты науқастанып 

жатқанда к(ңілін сұрай бардым. 

Қолымда «Жазушы» баспасынан 

шыққан таңдамалы екі томдығы. Азды-

к(п әңгімелескен соң, қолтаңба жазып 

беруін сұрадым. Ағаның к(ңілі босап, 

кітабына мынандай с(здер жазып 

берген:«Қуанышбай бауырым! Мына 

ит дүниенің қызығының алдын бірге 

(ткізген, бірге туған бауыр боп кет-

кен (зіңе, отбасыңа Алланың кеңдігі 

нұр боп жауа берсін! Жаман ағаң – 

 Сейдахмет. 22.11.93 ж»

Бұл игі шара бірнеше жылдан бері 

дәстүрлі жобаға айналып, енді, міне, 

Алматы қаласында да жалғасын тап-

ты. Бұл жолы тағдыры ауыр бес адамды 

таңдап алған «Қазақ радиолары» негізгі 

кейіпкерлерін таныстырып та үлгерді. 

Оның бірі алматылық Болат Дияс. 

Болат Тұңғатарұлы 1995 жылдың 

28-ақпанда Алматы облысы Райымбек 

 ауданы Шалк(де ауылында туған. 2004 

жылы сол жақ аяғында (лі ет пайда бол-

ды деген диагнозбен Алматы қаласының 

облыстық ауруханасында емделіп, 2005 

жылы сол ауруханада ота жасалған.  Отадан 

кейін аяғының к(лемі 2-3 есе үлкейіп 

кеткен. 2012 жылы Сызғанов атындағы 

 ауруханада тағы да ота жасатқан. 2017 

жылға дейін 3-6 ай сайын ота жасалып, со-

дан бері оннан аса пышаққа түскен. Бірақ 

нәтиже жоқ. Онкологиялық ауруханада 

рентгенге түсіріп, қызыл тамыр мен к(к 

тамыр қосылып аяғына 3 литрден астам 

қан жиналған, «артериовенозная мольфор-

мация левого бедра» (сол жақ жамбастың 

артериоберозды майы) деген диагноз 

қойылған. 

– Адам денесінде 5 литр қан болса, 

менің сол жақ аяғымда 3 литрден астам 

қан жиналып тұр. Бұған күрделі отаны 

тек Оңтүстік Корея елінде ғана жасай-

ды екен. Құны – 19 млн теңге. Менің 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті – еліміздегі іргелі оқу 
орындарының бірі. Алматы облысының орталығы Талдықорған қаласында 
орналасқан білім ошағы заманға сай мамандар даярлауда алдыңғы қатардан 
к!рініп келе жатқаны белгілі. Халық арасында «Жетісу университеті» ата-
лып кеткен оқу орнында мыңдаған жас таңдаған мамандығы бойынша білім 
алып жүр. Бұған барлық жағдай жасалған. Материалдық-техникалық база 
талапқа сай. Шалғайдан келген студенттер жатақханамен қамтамасыз 
етілген. 

)зім осы оқу орнының журналистика мамандығында білім алып 

жүргенімді мақтан етемін. Мақсатыма жету үшін Алматы қаласынан жер 

жаннаты Жетісудің т(ріне білімімді шыңдауға келдім. Биыл т(ртінші курсты 

тамамдағалы отырмын. Осы уақытқа дейін к(п достар тауып, жаныма жақын 

құрбылар кездестірдім. Білім ордасының табалдырығын аттағалы бері жур-

налист боламын деген ой арманыма қанат бітіріп, осы мамандықтың иесі 

боламын деген сенімім нығая түсті. Журналист мамандығына тәжірибе жүзінде 

бейімделу мақсатында факультетте оқу телестудиясы ашылды.  

Университеттің үш сәулетті ғимараты бар. Оқу жүйесін жетілдіру 

мақсатында білімгерлер 6 факультетте 41 мамандық бойынша бакалавриат, 

18 мамандық бойынша магистратура және 4 мамандық бойынша докторан-

турада білім алады. Сонымен қатар  «Қарлығаш» атты спорттық-сауықтыру 

кешені, Балқаш к(лінің жағасында демалыс аймағы, халық аспаптар оркестрі, 

«Құлагер» атты шығармашылық бірлестіктер жұмыс істейді. Сондай-ақ 

студенттердің к(шбасшылық қабілетін дамыту мақсатында жастар комитеті 

бар. Киелі шаңырақтың бұдан (зге де жетістіктері к(п. Шет елдің үздік жоғары 

оқу орындарымен байланыс орнатып, білімгерлер білімін шыңдауда. Атап 

айтсақ, Корей Республикасының Сэнчжу ұлттық университетімен, Түркияның 

халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы, Мармара университетімен және ТМД 

елдерінің жоғары оқу орындарымен заңды түрде келісімшартқа қол қойды. 

2014 жылы университет Қазақстан Республикасының үздік ЖОО рейтінгісіне 

қатысып, сегізінші орынды иеленді. @рине, бұл жетістіктер университетті 

басқарып отырған басшылықтың және ерінбей еңбек еткен ұстаздар еңбегінің 

еш кетпегендігін аңғартады.

Сабина ОЛЖАБИ,
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

журналистика мамандығының 4-курс студенті

Ұстазын қадірлеу де-

ген осы шығар... Осындай 

жігіттермен бірге жұмыс істеу 

де бір ғанибет екен.

@рі қарай:

– Сәкең (Бердіқұлов) мен Серікті 

(@бдірайымов) қалай айтпаймын. 

Олар мені журналистикаға жетелеп 

әкелді десем болар, – деп Орекең (ткен 

күндердің тағы бір парағын ашады, – 

білесің бе, менің тарғыл түсті тағдырыма 

не дерсің. Ата дәстүрімен қой бағып 

кете жаздап, к(п кешігіп, универси-

тет тамамдағаннан соң «Лениншіл 

жас» газетінің табалдырығын аттау 

маңдайыма жазылыпты. Оған ба-

руым да қызық. Студенттік шақта 

классикалық күреспен шұғылданып, 

әжептеуір к(зге к(рінген тұста Серік 

@бдірайымұлы деген жаңа талап журна-

лист «Армандастар» атты очерк жазып, 

«Лениншіл жасқа» бір бет етіп жарияла-

ды. Онда Жамбыл атындағы мектептің 

тастүлектері Жарас Т(легенұлы, Ізбасар 

Оразбақұлы және мен жайлы марапат 

с(здер айтылып, сәт сапар берілген. Дәл 

осы Серік @бдірайымұлы кейіннен сол 

газетте қызмет істеп, мені редакцияға 

тартты. @йгілі Шерхан Мұртазаға – 

бас редакторға кіріп, «)зі спортшы, 

спорт тақырыбын терең түсінеді» 

деп жұмысқа алдырды. «Қазақстан 

пионері» газетін басқарған Сейдағаңа 

жолыққанымда «жерлестерін алды деп 

(зге жұрт (сек (рбітеді» дегенді алға 

тартып, «хабарласып тұрмен» шығарып 

салған болатын. Уақыт (те келе Сей-

дахмет ағамыз «Лениншіл жасқа» ре-

дактор болып тағайындалды. «Сен 

осында ма едің?» дегендей бетіме жылы 

жымиып қарады... Ұмытылмайтын 

нәрсе – Сәкеңмен екі бірдей ұжымда 

бірге жұмыс істедім. @рине, сол кісінің 

қарамағында. Алдымен «Лениншіл 

 жаста», сонан соң «Жалын» баспасында 

қол астында болдым. Редакторлығын 

және директорлығын бір қызметкердей 

к(рдім, іскерлігіне куә болдым... Ең 

мықты қазақ – ақберен қалам ұстаған 

адам Сәкеңдей-ақ болар бәлкім. 

Жігіттікте – сұлтан, азаматтықта – 

к(шелі, қаламгерлікте – қыран тектес 

б(лекше болмысы кім-кімге де үлгі 

екенін к(зі бар, сәулесі бар жұмырбасты 

пенде ұқса керек-ті, – деп ақтарылған 

ой тоғысы қаламгердің сырын аша 

барлық жағдайымды ескеріп, «Мың алғыс» 

қайырымдылық кеші арқылы қайырымды 

жандардан жылу жинап жатқан «Қазақ 

радиоларына» мың алғыс білдіремін. Оның 

ішінде Алматы студиясының ұжымына 

алғысым шексіз. Менің жағдайыма бейжай 

қарамай, күн-түн демей осы игі шараның 

басы-қасында шапқылап жүр. Мен аман-

есен шауып кетеріме сенемін, – дейді 

Болат Дияс. 

Болат отбасының  үлкені. Қайырым-

дылық кешіне қатысқан  ата-анасы да 

алғысын жаудырып, к(з жастарын жасы-

рын сүртумен болды.

түсті. Бұл Орекеңе тән (ткенді қадір тұту 

мен қадірлеу екенін оның тебіренген 

дауысынан анық сезіндік. Осы үлкен 

ізет дағдысынан айнымаудың куәсі 

болғандаймыз.

Журналистикадағы (зі бағалаған 

ағасы Баймолда Мусинді айта кетуді 

Орекең орынды санайды. )йткені ол 

да із салған алғы буын (кілі. Жастар 

газетінде істеген ғой.

– Бірде «жеті» деген с(з т(ңірегінде 

шүйіркелесіп қалдық, – дейді Орекең. – 

Қасиетті сан ғой. Мен «Лениншіл жас-

та» жеті жыл жұмыс істедім» деді. Мен: 

«Жеті жыл пәтер жалдап тұрдым. Жеті 

жылдан кейін үй алдым. «Жеті жарғы» 

баспасында еңбек еттім. «Жетісуда» 

жеті жыл қызмет қылдым» деп тізбелей 

ж(нелдім. Бәкең жымиып қана: «Ай-

налайын, қазағым, не нәрсенің де 

қасиетін біледі ғой. Жердің атын да 

айна-қатесіз қояды. Жетісу деп осы 

(зендер ирелеңдеген (лкенің атын дәл 

тауып қойғанын қарашы! Сол атауды 

иеленген «Жетісу» газеті де қасиетті, 

қастерлі ғой» деді. С(здің қадір-қасиетін 

тұла бойына сүттей сіңірген Бәкеңнің 

жайдары да нұрлы жүзі естен кетер ме?! 

Үрім-бұтағы мақтануға тұратын с(з 

саңлағы қаншама бұлақтың к(зін ашқан 

еді. Сол бұлақтар бүгінде сарқырап ағып 

жатыр. Шәкіртке бай Баймолда ағай, 

әсіресе қалам ұстағандардың қашанда 

қатарында...» деп қайырған Орекенің 

меңзеуі – ағаларды да ұмытпайық дегені 

деп білдік.

Осындай толқын-толқын тұнық 

с ы р л ы  ә ң г і м е - е с т е л і к к е  т о л ы 

 Орыс байдың «Ой тоғысында» қаламдас-

тарының шығармаларына жасаған 

толғауынан байқалатыны замандас-

тарына деген к(ңілінің зипа лүпілі. 

Ол ақ (лең боп ақтарылып, жырлы 

жолдар, сырлы с(здер боп т(гіліп жа-

татыны қандай десеңші, – шырайы-

на сүйіндіріп, шұрайына қандырады. 

 Замандас – тарының туындыларының 

тамыр соғысын, тереңдігі мен ерен-

дігін барынша байыппен барлап, 

т а л ғ а м м е н  т ұ ш ы н ы п ,  ж ү р е к п е н 

сезініп к(кейінен шыққан к(ркем 

– Біз бүгін Болатты жылату үшін емес, 

жұбату үшін жиналдық. Мен жап-жас 

жігіттің ерік-жігеріне қайран қалдым. 

Жағдайым осындай еді  деп жатқан 

жоқ, қолынан келген тіршілігін істеп, 

шапқылап жүр. Шама-шарқымыз келген-

ше к(мектессек, бір жігіттің аяқтан нық 

тұруына себепші болсақ, мұнан асқан игі іс 

бар ма?! – деген «Қазақ радиолары» ЖШС-

нің Алматы филиалының жетекшісі Бақыт 

Жағыпарұлы осы шараны ұйымдастыруға 

қолдау білдірген Қазақ радиосының бас-

шысы Құрманбек Жұмағалиға, әріптестері 

мен иг і  шараға  атсалысқандардың 

барлығына алғыс білдірді. 

Алматылықтардың жүрегін қозғап, 

Алатауды әнмен тербеген қайырымдылық 

кешіне )ктем Алтаев, Еркін Шүкіман, 

Нұржан Жанпейісов, Нұрлан Еспанов, 

 Роман Майғазиев сынды к(птеген (нер 

иелері қатысты. @рқайсысы Болатқа 

тіл мен кейіптейді. Қараңыз: «Жүрегі 

жылы, сыйластықтың құлы, қаламгер 

Қуанышбай Құрманғалидің қасиеті 

қолына алған кітапты қалай да оқып 

шығып, шығармаға деген шынайы ой-

пікірін білдіріп, міндетті түрде баспас(з 

беттерінде жариялауға асығады», «Екі 

тілде еркін жазатын, әсіресе нәзік 

жандылар құпиясына бойлай білетін 

Кәмила Құдабаеваның қалам толғауы 

тосындығымен (зіне тартады», «Қара 

к(ңілк(зесі сұлу сырға, жұмыр жырға 

толы Кәдірбек Құныпияұлының (зі 

дүниеге келген к(ктем күндеріндей 

жыр жәрмеңкесі алқызыл гүлдей мың 

құлпырады», «Ел аузында мақтаулы, 

сыбағасы сақтаулы тұманың к(зіндей 

тұнық ақын Қанипа Бұғыбаеваның жыр 

әлеміне үңілу де бір ғанибет», «Ұлттық 

рухпен суарылған от жүректі ақын 

Қорғанбек Аманжолдың шырайлы 

шығармашылық қос-қолаңы қомақты, 

қоржыны тоқ екенін оны қадағалап 

оқып жүргендер анық бағамдары хақ», 

«Ұстаздықты ұсталықпен ұш тас тырған 

белгілі ақын Серікбай Оспанұлы ағаш 

жонып, ата кәсіпті асқан шеберлікпен 

қатар алып жүрген ғалым-қаламгердің, 

ұлттық (нерді ғылыми тұрғыда (рістетіп, 

тұтынушылардың алғыс-ықыласына 

б(ленгені сыр суыртпақтауға тұрар лық-

ақ құбылыс...» деп (рімдей қайыруы 

(зіндік (рмегі – (зіндік (рнегі. Осы-

лайша, бейнелі с(збен ой мен идеяны 

сабақтастыра айта білу Орекеңнің (зіне 

тән ақындық-жыршылық қасиетін тағы 

да айқындай түседі, қалам тербесінің 

(зіндік қалыбын танытады.

Осы орайда Оразақын Асқардың:

Публицистика, очерк,

Болды ежелгі сүйерің.

Биіктет к(кке к(теріп,

)нердің к(кжиегін.

Ақын, әнші, спортшы,

Сегіз қырлы серісің.

Жорғаласын қаламың,

Қалың қазақ елі үшін (1986 ж), – 

дегенін ескере отырып, мен (зім бүгінде 

Орысбайды он қырлы деп танимын. 

Бұл ойдан шығарылған мадақ емес. 

)мірдің (зі оған сыйлаған баянды бай-

лам, базарлы баға. Оның (нер-(міріне 

тән әр қыры «бәсе!» дегендей берекелі. 

@р қыры – қаламгерлігі  (жиырма 

кітаптың авторы), журналистігі (газет 

беттерінде қаламының ізі сайрап жа-

тыр), ақындығы (екі бірдей дастандар 

жинағы куә), күйшілігі (домбырасы-

мен қоса жаралғандай бірге жүреді), 

әншілігі (салған әндерін тебіренбей 

тыңдау мүмкін емес), батаг(йлігі 

(баспамыздан бір томдық батала-

ры жарық к(рді), спортшылығы (әлі 

күнге айтылып келе жатқан ақиқат), 

жыршылығы (халық термелерінің 

 насихатшысы), сапарнамашылығы 

(жаяу жүру дәстүрінің белсенді бастау-

шысы), адамшылығы (оның тәнті етер 

ең асыл қасиеті) – айрықша мінез иесі 

сексеннің сеңгіріне шыққан Орысбай 

@бділдаұлының атпал азаматтығын 

биіктете түседі. )нерді (міріндей 

к(ретін, (згені (зіндей к(ретін жанға 

бәрі жарасымды.

Ол – (згеше )МІРҒҰМЫР.

Даралығы даусыз.

Жаратылысымен, жазуымен һәм 

жан-жүрегімен.

Осы қалпыңнан айныма, ақк(ңіл 

азамат – абзал дос!

Жақау Д)УРЕНБЕКОВ,
 жазушы, Қазақстанның еңбек 

сіңірген қайраткері

Жарылқап Бейсенбаев... @рқайсысы 

туралы талай сырдың тиегін ағытуға бо-

лар еді. Солардың ішінде Оралханның 

ерекшелігі (мірімнің бір жарқын беті 

секілденеді де тұрады. Жүрісі қандай, 

жазуы да ерекше-тұғын. Қолтаңбасы 

қыздар тіккен кестедей ақ парақтың 

бетінде маржандай тізілетін ғой. Оның 

жазған бір бетінен мәшінкемен үш-т(рт 

бет шығатынына әріптестердің бәрі де 

куә. @ріп басатын мәшенкеші қыздарға 

диктовка жасағанының (зі бір сурет, 

пейзаж. Желкесіне құйылған толқынды 

шашын әлсін-әлсін саусақтарымен 

тарақтап қойып, басын әнтек сілкіп, 

б(лме ішінде арлы-берлі дамылсыз 

жүріп, нақ бір р(лде ойнаған артис-

тей дауысын мың құбылтып, қағазын 

әндете оқиды. К(біне жазғанының 

сыртына ойдан қосып, материалын 

маңыздандырып жіберетін.

Бірде түскі астың кезінде біздің жал-

дап отырған пәтерімізге келді. «Жеті 

жыл жер астында» деген мақала жазып 

қойдым, соны жуырда жарияламақпын» 

дегенімде, «Жүрші, үйіңді к(рейін» 

деп маған ілескен, ерінбестен қызық 

к(ріп. Табаны қара топырақ, еденіне 

қара қағаз т(селген 3-ші линиядағы 

тұрып жатқан жалдамалы пәтерімізді 

к(ріп, қолына ұстай келген «Мұзтау» 

деген кітабына дереу: «Досым  Орысбай! 

Қазақ: қарапайым адам – қасиетті Адам, 

– дейді екен. Ендеше... Сенен мықты 

Қазақ жоқ!» деп қолтаңба жазып қолыма 

ұстатты. Т(бем к(кке жеткендей болып, 

қуанышым қойныма сыймай кетті. 

Кісі есігінде жеті жыл пәтер жалдап 

жүргенім тарс ұмытылып, кітабын кеу-

деме бастым. Кісінің к(ңілін к(теруге 

бір-ақ ауыз жылы с(з керек екен-ау деп 

қолын қатты-қатты қыса бердім... Реті 

келген соң біздің жұпыны үйден қара 

нан мен қара шай ішкенін ұмытпай 

еске алып қоятын. «Баян жеңгейдің 

кеспе-қуырдағы қандай дәмді, әлі күнге 

таңдайымда тұрғандай» деп және қосып 

мақтайтынын қайтерсің... Және бір 

қызғылықты нәрсе, Оралханның «Жа-

лын» баспасынан шыққан «Атау-кере» 

кітабының редакторы мен болдым. 

Үтір, нүктесіне дейін мұқият қадағалап, 

күн сайын хабарласып тұрады. «Бір әрібі 

қисайса жаным шығып кете жаздайды» 

деп шығармасының жал-құйрығын 

күзеумен к(з ілмейтін қайран есіл ер, 

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚБІЛІМ КӨКЖИЕГІ

АЙМАҚТЫҚ 
ІРГЕЛІ ОҚУ ОРНЫ

«МЫҢ АЛҒЫС»

саулық тілеп, к(пшілікті жарыса жақсылық 

жасауға шақырды.

– Мұндай жағдай менің де отбасым-

да бар. Сондықтан бұл жағдайды  жан 

жүрегіммен сезіне аламын. Сен жігітсің! 

Сен мықтысың! Ең бастысы біз сенімен 

біргеміз,  соны сезін! – деген Нұрлан 

 Еспанов Болат Тұңғатарұлына барынша 

қолдау білдірді. 

Тура бүгін 28 ақпан күні 24 жасқа то-
лып отырған Болат Тұңғатарұлы Диясқа 
қолдау білдіріп, азғантай болса да жәрдем 
бергіңіз келсе, мына реквизиттер арқылы 
к�мектессеңіз болады.
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Қайырбек Изатбекұлы кешегі Жезқазған 

облысының рухани-мәдени (міріне білек түре, 

белсене араласқан қайраткер азаматтардың бірі. 

Мысты (ңірде әркімнің қолынан келе бермейтін 

жауапты қызметтердің тізгінін ұстады. Жастығына 

қарамай аудандық партия комитетінің хатшысы 

деңгейіне дейін к(терілді. Облыстық партия 

комитетінде қызмет етті. Облыстық мәдениет, 

тіл басқармаларын басқарды. Облыстық атқару 

комитеті т(рағасының орынбасары болды. 

Жезді аудандық, Жезқазған қалалық, облыстық 

кеңестерінің әлденеше мәрте депутаты атанды.

Ол қандай басшылық қызмет атқарса да, 

(зін к(птен б(лек ұстаған емес. Жұртпен етене 

араласты. )ңірде (ткен Алаш ардақтыларының, 

(нер дүлдүлдерінің, ақын-жазушылардың 

мерейтойларының сценарийіне дейін (зі жа-

зып, шаралардың басы-қасында жүрді. Жыл 

сайын дәстүрлі (ткізіліп отырған «Ұлытау үні», 

«Байқоңыр дауысы» (нер фестивальдерінің, 

«Салбурын» құсбегілер сайыстарының жергілікті 

жер ден асып, ел к(лемінде танылуында да біз 

тілге тиек етіп отырған кейіпкеріміздің ықпалы 

ерекше еді.

Жезқазған облыс мәртебесіне ие болған 

жылдары жаңадан ескінің к(зіндей болған 

бағалы жәдігерлерге бай мұражайлар бой 

к(терді. Олардың қатарында облыстық тарихи-

археологиялық, Жездідегі тау-кен және балқыма 

ісінің, Ақтоғай, Шет, Жаңаарқа аудандарындағы 

тарихи-этнографиялық музей-кешендерін, 

Ұлытау, Ақтоғай, Қызыларай, Ортау-Дарат 

тарихи-мәдени ұлттық қорықтарын атауға бо-

лады. Осы мұражайлардың талапқа сай жұмыс 

атқаруында, сондай-ақ атақты Алаша хан, Жошы 

хан кесенелерінің жаңғыртылып, қалпына 

келтірілу, (ңірде тыңғылықты археологиялық 

зерт  теулер жүргіз ілу  іс інде  де  айшықты 

қолтаңбасы бар.

Ұлтымыздың асыл рухани мұрасы – айтыс 

(нерінің аймақта кең құлаш жайып, дамуына да 

қамқорлық танытты. Оқушы жастардың алғашқы 

облыстық айтысына қырықтан астам жас(спірім 

қатысуы соның нақты дәлелі. Мұнымен қоса 

жыршылық, термешілік (нер де кең (ріс алды. 

Сол уақытта Жезқазған облысының айтыс-

кер ақындары елімізде тұңғыш (ткізілген 

республикалық командалық айтыста жеңімпаз 

болғандығы бірқатарымыздың есімізде болар.

Ағамызға тән ізгі қасиеттердің бірі – талант-

ты жастарды тауып, қанатының астына алып 

жүретіндігі. Олардың арасында қазіргі күні 

елге белгілі (нер иелері, ақын-жазушылар бар. 

Солардың бірі, қазақтың айтулы ақыны Ғалым 

Жайлыбай кезінде былайша (лең жолдарын 

арнаған еді:

Қайреке – аға!

Алашта адамдықтың мұрагері,

@р сәтің ынтықтырған жыр әлемі,

Бұл інің (міріне бастау алып,

Ағамыздың жүріс-тұрысы да, сізбен аман-

дасып, әңгімелесуі де б(лек. Ол кісімен жүздесе 

қалсаңыз парасаттылықтың, кісіліктің, жоғары 

мәдениеттің ұшқынын бірден аңғарасыз. Түр-

тұлғасы кешегі Сәкенді, білімділігі, ақылдылығы, 

жан-жақтылығы @лихандай Алаш ардақтыларын 

к(з алдымызға елестететіндей. Олардың дәл 

(зіндей демесек те ұлы тұлғаларды үлгі тұтатын-

дығы, солардан тағылым-(неге алғандығы бірден 

байқалады.

Қайрекеңнен алашшыл қасиет менмұндалап 

тұратыны жайдан-жай емес. )йткені ол Алаш 

идеясына (мірлерін арнаған, ұлтымыздың 

ардақтылары @лихан Б(кейхан, @лімхан 

 Ермеков, Жақып Ақбаев сынды алып тұлғаларды 

(мірге әкелген Арқа жеріндегі Қызыларай мен 

Бегазыдай әсем таулары, Ақсораңдай айбынды 

шыңы бар Ақтоғай аталатын (ңірде туып-(скен. 

Азаматтың (зі жазатындай «бұл жерде туып-(скен 

адамның арманшыл, (ршіл, елшіл, сезімтал, су-

реткер болмауы мүмкін емес».

Қайрекеңнің бітірген оқу орны – ҚазМУ-

дің физика факультеті. Сірә, осы факультет-

ке байқамай түскен болу керек. Кім білген, 

мүмкін – жүрек қалауы. Мұны айтып отыр-

ғанымыз, ағамыздың әдебиетке, с(з (неріне 

жақындығы. Жеке адамдар ж(ніндегі мақа-

лалары, тәуелсіздікке, тілге, (нерге қатысты ой-

толғамдары кәнігі қаламгерлердің с(з саптауынан 

бір де кем емес. Сүйсініп оқисыз, к(ңіліңіз тола-

ды. Осының (зі сиқырлы с(з қадіріне бала жастан 

қанығып (скендігін аңғартады.

С(з қадірі демекші, Қайрекең әзіл-қалжыңға, 

с(з сайысына келгенде де есе жіберіп к(рген емес. 

Біз білетін замандастарының бірі мына жайтты 

күлдіре отырып, әңгіме еткені бар. Қайрекеңнің 

әкесі Изатбек пен Қасабек атты ақсақал жастары 

қатар болғандықтан қалжыңдасып жүреді екен. 

«@кесі құрдастың – баласы құрдас» деген бар 

емес пе? Содан болар Қасекең ұлдарымен жас ты 

Изатбектің де балаларымен с(з қағыстырудан 

қашпаған. 

Бір жылдары Қайырбек ағамыздың Жұмаш 

деген аталары қайтыс болып, оған (зге қатар-

лас тарымен бірге Қасабек те келеді. Қайырбекті 

к(рген Қасекең әдеттегі қалжыңына басады: 

«@келеріңді дұрыстап бағып-қақпай, ж(ндеп 

күтпей, содан о дүниеге ерте кетті ғой...» 

дейді. Үнсіз қалуға болмайтын жағдай. Сонда 

Қайрекең ж(пел демеде аузына түскен мына 

с(зді айтыпты: «Жастардан неге к(ресіздер? 

Күнде  Жаратушымен байланыста жүрген 

(здеріңіз  ғой,  дұрыстап жалбарынбай, 

замандастарыңызға ие бола алмай жүрген. Бір 

ғұламадан естуімше, о дүниеде ұжмаққа да 

(шірет болады екен. Менің атам бұ дүниеден 

(тер алдында (зіңізге де кезек алып қоямын 

деген еді. )шіретіңіз (тіп кетіп жүрмесін». Ана 

кісі кең кілдеп күледі де: «Ой, қой, қой енді, 

арғы жағын бықсытпай... )зің шынында да 

Изекеңе тартқан екенсің» депті.

Тауып айтылған зілсіз қалжыңға кім ренжи 

қойсын. 

Жақсыны жақсы танып, бағалай білетіні 

анық. Ол (мірде к(птеген ұлт зиялыларымен 

тығыз қарым-қатынаста болды. Олар да жүрегі 

елім, жерім деп соғатын азаматтың к(птің 

бірі еместігін сезініп, жүрекжарды с(здерін 

ризашылықпен жеткізді. Мәселен, белгілі 

әдебиетші, ғалым Тұрсынбек Кәкішев: «Қазақ 

мәдениетін (ркендетуге әр қазақ сендей-ақ 

үлес қосса, (ркеніміз баяғыда-ақ шоқтықтана 

түсер еді» десе, к(рнекті мемлекет және қоғам 

қайраткері Кәкімбек Салықов: 

«Ұлытаудың ұланы,

Сарыарқаның қыраны.

Қайырбек, саған (лең аз ғой,

Жүректің қажет екен ұшқыр әні.

Ұлғайып қалдым әнді ағытарға,

Тапсырдым бұл міндетті Жағыпарға» деп 

ағынан жарылған еді (Мұндағы Жағыпар деп 

отырғаны композитор Жағыпар @лімханов).

ҚР Мәдениет қайраткері, Қазақстан Жур-

налистер одағының мүшесі, Қарағанды облысы 

Ақтоғай ауданының Құрметті азаматы Қайырбек 

Сәдуақасов қандай сый-құрметке де, жылы 

лебіздің қандайына болса да лайықты. )йткені 

ол, алдымен – ел бірлігін ойлайтын, т(ңірегіне 

адамгершіліктің, ізгіліктің нұрын сеуіп жүрген 

ардақты азамат.

Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ана тілі»

)зіңіз к(зін ашқан бұлақ еді.

Кей адам кей пендеге шырақ еді,

Шалқысам, кінәлама, сірә, мені, 

К(гілдір к(ктемімнің куәгері,

Ішінде к(п ағамның Құлагері!

Ол – ана тіліміздің тілекшісі. Халықаралық 

«Қазақ тілі» қоғамы (мірге келгенде осы 

қоғамның облыстағы ұйымының құрылуына 

бастамашы әрі алғашқы т(рағасы болды. «Тіл 

тағдырына келгенде, бір қайнауы ішінде талай-

талай мәселелердің бетпердесі сыпырылмай, 

қаймағы бұзылмай тұрғандары шаш етектен. 

Бірақ олар (з кезегін күтіп тұр. Ұйым құрғанда 

к(рікті-к(рікті ой тастағандар аз болған жоқ. 

Айтқан с(здің шәрбаты тіл үйіретіндей екені 

даусыз. Бірақ Қадыр Мырзалиев жырлағандай, 

«қылышқа емес, батыры бір-ақ с(зге тоқтаған» 

халықпыз, с(з пісіріп болатын мезгіл жетті» 

деген тіл жанашыры басқарған ұйым ә дегеннен-

ақ белсенді қимыл-әрекеттерімен к(зге түсті. 

Аудан-қалаларда, кәсіпорындарда, оқу орын-

дарында қоғамның бастауыш ұйымдары жұмыс 

істеді. К(птеген елді мекендер мен к(шелердің 

атаулары жаңартылды. Ұйым «Аян» атты т(л 

газетін де шығарды. Арада шамалы уақыт 

(ткеннен кейін облыстық тіл басқармасына 

жетекшілік етті. Мемлекеттік тілдің мерейін 

арттырудағы күрес одан әрі жалғаса берді. Бұл 

бағыттағы қажырлы еңбегінің (теуі шығар, 

кейін кеудесінде «Тіл жанашыры» Құрмет белгісі 

жарқырады. 

Қазақтың «Сегіз қырлы, бір сырлы» дейтін 

мақтанышпен айтар, сүйіспеншілікке толы мәнді 

с(зі нақ Қайырбек Сәдуақасовқа арналған ба 

дерсің.Сол қырлардың біз білетінін ғана санама-

лап к(релікші. Олар – ақындығы, жазушылығы, 

к(семс(зшілігі, аудармашылығы, суретшілігі... 

Осы уақытқа дейін «Уақыт – жебе», «Мойындай-

мын, мен (мір сүрдім» (леңдер, «Алтын босаға» 

прозалық, «Атың шықпаса...» аударма, «Алаш 

алыптары» атты публицистикалық шығармалар 

жинақтары жарық к(рді. Бір кездері ойлы жыр-

лары жабық мүшәйраның жүлдегері атанса, 

әңгімелері Б.Бұлқышев атындағы конкурста бағы 

жанды. «Байқоңыр» үгіт бригадасы мен «Алтын 

сақа» оқушылар сайысына арналған сценарийлері 

республикалық конкурстың бас бәйгесін жеңіп 

алса, Астанада (ткен алғашқы «Тазша бала» кон-

курсына арнап жазған туындысы жүлделі екінші 

орынды иеленді.

Талантты азамат еліміздегі театрлармен берік 

байланыс орнатқан. Оның аудармаларымен 

сахналанған Г.Гориннің «Атың шықпаса...», Ғ 

және М.Гаппаровтардың «Қиямет-қайым Кио-

то» және Жан Ануйдың «Бозторғай» пьесалары 

республикалық театр фестивальдерінде, Кайрде 

(ткен экспериментальді театрлар байқауында ең 

үздіктер қатарынан к(рінді. «К(шкін» (авторы 

Т.Жүнженоглу) атты аударма дүниесі Астананың, 

Алматының, Қарағандының қазақ театрларында 

қойылса, орыс тіліне аударған @.Оразбековтің 

«Бір түп алма ағашы» Астанадағы, Қарағандыдағы 

орыс театрларында сахналанды.

Қайрекең қазақ тілінің қыр-сырын қалай 

меңгерсе, орысшаға келгенде де қаламы кідіріп 

к(рген емес. Қазақ оқырмандары орыс тілінде 

жазылған @.Б(кейханның «Қазақ (лкесі», 

Г.Потаниннің «Тоқырауын (зенінің жағасында», 

С.Б(кейхановтың «)ткен күнде белгі бар», Жан 

де Лабрюйердің «Мінездер немесе осы ғасырдың 

әдет-ғұрыптары» кітаптарымен Қ.Сәдуақасовтың 

аудармалары арқылы танысты.

Сұлулыққа, әдемілікке іңкәр жүрек жиыр-

мадан астам әнді (мірге әкелді. Жүректі жарып 

шыққан сазды жырларына белгілі композитор-

лар ән де арнады. Бойындағы сан (нерді к(пке 

әйгілей бермейтін жанның қыл қаламның да 

шебері екендігін біреу білер, біреу білмес. Бұл 

ретте ол атақты Шабанбай бидің, күйші Сайдалы 

Сары Тоқаның, ақын Нарманбет Орманбетұлы 

портреттерінің авторы екендігін айтсақ та к(п 

жайтқа қаныға аламыз.

ҚҰРМЕТКЕЗДЕСУ

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Салтанатты рәсімге Ақт(бе облысының сол 

кездегі әкімі Б.Сапарбаев, қала әкімі І.Испанов, 

облыс және қала әкімдігінің (кілдері, зиялы 

қауым (кілдері, ғалымдар, Қазақстан халықтар 

Ассамблеясының (кілдері, БАҚ (кілдері, 

оқытушылар мен студенттер қатысты. 

Тұсаукесерді құттықтау с(зімен ашқан 

университет ректоры Бауыржан Ердембеков: 

«Тарих факультетінің ғимараты институт болып 

құрылған кездегі алғашқы ғимараттарымыздың 

бірі.  Бүгін тарих факультеті орналасқан 

ғимаратқа белгілі тарихшының есімін беріп 

отырмыз, к(рнекті тұлғалардың есімін беру 

– бізде үрдіске айналған. Осы шараның ая-

сында Ауған соғысы ардагерлерінің құрметіне 

оқу кабинеттерін де ашып отырмыз» деп, ер 

есімдері ешқашан ұмытылмайтынын және 

кейінгі толқын жас ұрпаққа үлгі болатынын 

тілге тиек етті. Бұл ретте университет басшысы 

Бекежан Сүлейменовтің бауыры Бақыткерей 

@дманов пен Ауған соғысының ардагері Марат 

Қойлыбаевқа арнайы «Жұбанов медалін» табыс 

етті. 

«Ауған, с(нген шоқ, (шкен арман тек сенен есте 

қалған...» деген тақырыппен (ткізілген шараның басты 

мақсаты – мектеп оқушыларына аға ұрпақтың ерлік істерін 

насихаттап, Отан алдындағы патриоттық сезімдерін артты-

ру, сол бір тарихи кезең жайында толыққанды мәлімет беру. 

Аталған шараға Жаңашамалған ауылдық округі әкімінің 

міндетін атқарушы Мерхат Ахметов, ақсақалдар алқасының 

т(рағасы Базаркелді Анисов, Ауған соғысы ардагерлерінің 

аудандық т(рағасы Сәбит Пішенбаев, Қарасай ауданы 

қорғаныс істері б(лімінің майоры Болат Омар және т.б. аза-

маттар қатысты. П.Абдреймов, Қ.Алдамжаров, Ш.Асанов, 

М.Байжанов сынды ардагерлер (з естеліктерімен б(лісіп, 

соғыстан оралмаған жауынгерлердің рухына тағзым етті. 

Оқушылардың сауалына жауап берді.  

Кездесу барысында к(птеген деректер де айтылды. 

Мәселен, елімізден Ауған соғысына 22000 адам қатысып, 

олардың 761-і қаза тауып, 21 адам хабарсыз кеткен. Бүгінгі 

таңда Қазақ елінде 10000-ға жуық Ауған ардагері бар. Олар-

дың 3000-ы  мүгедектер қатарында. Ауғандық ардагерлер 

қоғамы (кілдерінің с(зінше, кешегі Кеңес заманында мем-

лекет тарапынан бұларға айтарлықтай к(ңіл б(лінбеді, қа-

зіргі таңда сол кісілердің ерлігін жас ұрпаққа мәлім етіп, Ау-

ған соғысы ардагерлеріне құрмет лайықты к(рсетілуі керек. 

Ғ.)БШЕҚЫЗЫ, 
директордың тәрбие 

ісі ж!ніндегі орынбасары

Бердібек Сапарбаев (з с(зінде ұлт зия-

лыларын тануда Жұбанов университетінде 

бірқатар маңызды шаралар атқарылып 

жатқанын атап (тіп, ғимаратқа тарихшы 

Бекежан Сүлейменовтің есімі берілуінің, 

оның құрметіне ескерткіш ашылуының 

символикалық мәні бар екенін айтты. )з 

мемлекетінің дамуы мен к(ркеюіне (лшеусіз 

үлес қосқан тарихшының есімі берілгені 

қисынды екеніне маңыз берді. «Осындай 

игілікті істерімізбен жас ұрпақты (з ұлтын 

сүюге, білім биігіне, ғибратты ғылымға, еңбек 

етуге тәрбиелеуіміз керек» деді Бердібек 

Мәшбекұлы. 

Тарихшының ұлағатты (мір жолымен 

Б.Сүлейменовтің туысы Бақыткерей @дманов 

таныстырды. 

Одан кейін Ауған соғысы ардагерлері 

құрметіне арналған оқу кабинетінде «Қос 

шынар» ұйымының президенті, «Қос шы-

нар» – @лия-Мәншүк» қоғамдық қорының 

т(рағасы Ғалымжан Байдербес Ауған соғысы 

ардагерлерінің жастарға патриоттық тәрбие 

беру ж(ніндегі атқарып жатқан істеріне к(ңілі 

толатынын, Ауған соғысы ардагерлеріне 

қандай құрмет к(рсетсе де артық болмайты-

нын жеткізді.

)з кезегінде Қазақстан Республикасы 

прокуратурасының құрметті қызметкері, 

Шалқар ауданының құрметті  азаматы 

Шындәулет Алдияров жиынға қатысушыларды 

құттықтап, Ауған соғысы жауынгерлерінің 

әскери жорық жолдары бүгінгі және келешек 

ұрпақ үшін үлгі-(неге екеніне тоқталды.

« Е р - Б а қ ы т »  с п о р т т ы қ - п а т р и о т т ы қ 

клубының жетекшісі, «Құрмет» орденінің 

кавалері, Ресейдегі Ауғанстан ардагерлері 

одағының «За заслуги» орденінің иегері  Марат 

Қойлыбаев Ауған соғысы туралы және сол 

кездерде қатерге бел буып, батырлық пен 

қайсарлықтың үлгісін к(рсеткен, (здерінің 

Отан алдындағы парызына адал болған жауын-

гер достары туралы сыр ақтарды.

«Біздің қатарымыз кезінде Ұлы Отан соғысы 

ардагерлеріне қарап (сті, соларға ұқсап батыр 

болғысы келді. Енді біздің жауынгерлік ісіміз 

қазіргі жастардың бойындағы патриоттық 

сезімін нығайтып, ел қорғау сенімін бекітуі 

керек. Қазіргі арайлап атқан әрбір бейбіт 

таңымызды қастерлеуіміз керек. Сонау Ұлы 

Отан соғысында ерлік к(рсеткен аталары-

мызды ұмытуға еш қақымыз жоқ. Келер ұрпақ 

та мұны жадынан шығармаған дұрыс» деп 

түйіндеді (з ойын.

Жиынды қорытындылаған тарих факуль-

тетінің деканы Гүлмира Купенова қатысушы 

қонақтарға ризашылығын білдіріп, жастарға 

патриоттық тәрбие беруде игілікті істердің 

жалғаса беретінін жеткізді.

Сандуғаш БАЙҒҰЛҚЫЗЫ 

АҚТ)БЕ

ТАРИХШЫ 
ЕСІМІ ӘСПЕТТЕЛДІ

ЕРЛІК 
ұмытылмайды

ЗАМАН ТАЛАБЫНАН 
ТУЫНДАЙДЫ

Роботтар – қарқынды дамып келе  жатқан 

болашақтың жоғарғы технологияларының бірі. Қазіргі 

кезде роботтар (міріміздің к(птеген саласына, атап 

айтқанда, ғарышты игеру, денсаулық сақтау, (ндіріс, 

қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қорғаныс ісі 

және басқа да  салаларға еніп үлгерді. 

Ақт(бе қаласындағы №40 орта мектепте 1620 бала 

білім алады. Мектеп 2009 жылы «100 мектеп, 100 ауруха-

на» бағдарламасы аясында бой к(терген. 2018 жылдың 

қыркүйегінде «ЕRG» компаниясының қолдауымен  8 

млн теңге қаражат б(лініп, цифрлық білім беру жүйесі 

негізінде «STEM» зертханасы жабдықталып, ашылды. 

Зертхананың ашылуының негізгі мақсаты – 

білім алушылардың инженерлiк, конструкторлық, 

шығармашылық қабілеті мен әлеуетін арттыруға 

мүмкіндік беру. Зертханада  оқушылар құрал-

жабдықтар, оқу құралдары және ноутбуктармен 

қамтамсыз етілген. «STEM» зертханасы 3D принтер, 

интерактивтік тақта, жеке модельдерді құрастыруға 

арналған құрылғылар, робототехника жиынтықтарымен 

жабдықталған. Оқушылар мектепте инженерия, ро-

бототехника мен 3D – модельдеу және бағдарлама 

әзірлеу дағдыларын меңгеру мүмкіндігіне ие бол-

ды. Балалардың қызығушылығы жоғары. Сабақ 40 

минуттық үйірме форматында (ткізіледі. Басты мақсат 

– инновациялық технологияны игеруге икемі бар жас 

таланттардың білімін арттырып, шеберлігін шыңдау 

және түрлі байқауларға  дайындалуға мүмкіндігін 

кеңейту.  

«STEM зертханасы» үйірмесінде мектебіміздің  

6-8 сынып оқушылары  Lego базасында оқытылып 

жатыр. Бұл үйірме оқушылардың (з нәтижелерін  

әлемдік деңгейдегі олимпиадаларға ұсынуға мүмкіндік 

беретін ауқымды жобалардың нақты механизмдері мен 

прототиптерін құруға мүмкіндік береді. 

Үйірмеге 6 сыныптан – 7 топ, 7 сыныптан – 4 топ, 8 сы-

ныптан – 3 топ аптасына 1 сағаттан 160 оқушы қатысады. 

Үйірме барысында білім алушылардың инженерлiк, 

конструкторлық, шығармашылық қабілеті мен әлеуетін 

арттыруға мүмкіндік беретін алдыңғы деңгейлі LEGO® 

MINDSTORMS® EV3 оқу конструкторлары пайдаланы-

лады. Оқушылар  робот техникасының тарихымен және 

болашағымен таныстырылады және  EV3-ке (здерінің 

алғашқы бағдарламаларын жасайды. Оқушылар берілген 

тапсырмаларды орындау үшін топтасып жұмыс істейді. 

EV3 – жаңа буын конструкторлары, микрокомпьютер-

лермен бағдарламалар жасау арқылы роботтар жасауға 

мүмкіндік береді. 

Роботты жасаған кезде алдымен бағдарламасын 

жазады. Бағдарлама жасау барысында міндетті түрде ма-

тематика, информатика, физика, геометрия пәндерінің 

элементтерін пайдаланады. Мәселен, олар математика 

пәнінен бір формула үйреніп келетін болса, үйірмеде 

сол формуланы пайдалана отырып, (здерін тәжірибе 

жүзінде шыңдайды. Физикалық есеп арқылы робот-

ты, оның қимылын жасайды. Робот жасау арқылы 

балалардың ойлау қабілеті дамиды, бағдарлама жасап 

үйренеді.

Оқушылар үйірме барысында әртүрлі есептерді 

шығару үшін роботтардың үлгілерін әзірлейді, олар-

ды жасау техникасын бағдарлайды және роботтар 

құрастырады. Үйірменің  теориялық материалдары 

практикалық б(лігімен сәйкестендірілген.  Оқушылар 

3 немесе 4 адамнан тұратын топта жұмыс жасап, күрделі 

роботтарды жинақтайды және тестілеуден (ткізеді. 

Үйірме  жұмысы роботтар жарысымен аяқталады. 

 «STEM» зертханасы жаңа ізденістер мен  тың 

идеяларға  жол ашады және  оқушылардың (з бетінше 

білім алуына да мүмкіндік береді. 

 Нұргүл ЖАМАНОВА, 
Ақт!бе қаласындағы №40 орта мектептің 

информатика пәнінің мұғалімі
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Өткен 
ғасырдың жүзі ауғалы 

Абай ұрпақтарының көрмеген 
қорлығы, тартпаған тақсіреті жоқ. 

Келешек өмірінің шырағы болған үмітті 
ұлдарының мезгілсіз қазасы хакім Абай-

ды ойсыратып кеткенін, бірінен соң бірі кел-
ген қайғының соңы Алып Бәйтеректің өзін алып 

жыққанын М. Әуезов талай толғады-ау. Задында Абай 
өнегесі – тек ақындықтың, әдебиеттің маңайы ғана 
емес, ұлт тағдыры сынға түскен ұлы мұрат – азаттық 

пен теңдіктің де ғибратты аңсары еді. Сондықтан ұлы 
Абай дүние салғаннан соңғы бір жылдан кейін қазақ 
топырағында «Алаш» ұлт-азаттық күресінің алғашқы 

үні басталды. Алаштың өзегінде Абай аманаты жатыр.
Абай балаларының ішінде Алаш мүддесі жолын-

да тік тұрып қызмет қылған ерекше тұлға 
Турағұл Ибраһимов болса, оның туған інісі, 

данышпанның Әйгерімнен туған 
екінші ұлы Мекайыл туралы осы 

жолы сөз қозғамақпыз.

Мекайылы

байды бір жыл қыстайды, келер 

жылы Абай оған арнап Б(рілі 

деген жерден үй салады. «Бұл 

жер оқу-білім іздеп Семейге жиі 

қатынай бастаған Абай үшін (те 

қолайлы мекен болды. Сол маңда 

«Тышқан» деген бұлақ, тұмалар 

бастау алатын едәуір биік таут(бе 

бар. Оған отау к(терген баласы 

Ақылбай қыстау салады» дейді 

абайтанушы А. Омаров.

Мекештің кіндік қаны тамған 

жер де  осы – Тышқан.  Бұл 

жердің Абай (мірінде маңызы 

зор екені белгілі. 1884 жылы 

Абай (мірі мен шығармашылығы 

үлкен (згерістер мен жаңалық-

тарға толы болды. 1878 жылдан 

басталған тергеу, сот шырғалаңы 

Абайдың жеті жыл уақытын алды. 

1884 жылы 27 тамызда Семейдің 

уездік соты Маковецкий Абайдың 

«қылмысты» ісін қысқартады. 

Бұл кезде Абай ауыр ой еңбегіне 

ауысып, білім мен ғылымның 

сырына үңілуді тереңдетті. «1884 

жылы жаз айында, ел жайлауға 

шыққанда Абай ағам ауылына 

Гросс келді, ол кісінің мамандық 

қызметі халықтың әдет-ғұрпын, 

салт-санасын зерттеу екен» 

деген Кәкітай Ысқақұлының 

дерегінше, сот сергелдеңінен құтылған 

Абай үшін бұл жаңалық жақсылық 

жаршысындай еді.

@ке мен бала арасындағы байла-

ныста ұлы ақынның бала тәрбиесіне 

к(ңіл б(луі, ұрпақ тәліміне қатысты 

әдістері, к(ңіл күй ауанын бұзған 

баланы тәртіпке салуы жайлы әке 

сырын бүкпесіз жазып қалдырған 

Турағұлдың естелігіне жүгінеміз. 

«К(ңіліне билеткіштігі сондайлық, 

жас баланы әлпештеп шақырғанда 

ұмтылып келсе, қатты қуанып, қаны 

тартып біліп тұр деуші еді, егер келме-

се, жатырқап қашса (кпелеп, ашула-

нып қалушы еді. Мысалы, біздің үйіміз 

б(лек ауыл болған соң, әкеміз к(бінесе 

қала-далада болып, үйде болғанда 

мол дәулетті бай-бәйбішесіндікіндегі 

топта болып, біздің үйге сирегірек 

келгендігінен Мекайл деген менің 

інім, бір келгенінде шақырғанына 

бармаса, к(тін жаңа басып отырған 

жас баланың үстіне су құйып, ұрып 

еді» дейді.

@ке Абай мен бала Мекайыл 

арасындағы қатынасты білдіретін 

жалқы жазба, сыңар сыр осы ғана. 

М ұ н д а  ә к е  ү ш і н  б а л а н ы ң  б а л -

дай қылығын қызықтап, оған түрлі 

 сипаттама беріп, к(ңіл күйінің сан 

Ұлы жазушының өзі де Абай балаларымен, атап айтқанда, 
Турағұл, Мекайыл (суретте ортада), Ізкайыл, Кәмилә мен Ақылбайлармен қатар өсті

алуандығын айшықтайтын шынайы 

сезім сыры жатыр.

М е к а й ы л  ж а с  к е з і н д е  А б а й 

ауылының (зге балалары секілді ал-

дымен мұсылманша, кейіннен орысша 

сауат ашқан. @рхайым Ысқақұлының 

естелігінде «Тобықты ортасында Абай-

дан бұрын орысша оқи білетін, с(йлей 

білетін адамдар болған жоқ... Абай 

ауылында болып, орысша с(йлей, 

оқи, жаза білетұғын мынадай адамдар 

болды: Абайдың (з інісі Ысқақ, Оспан, 

Шәкәрім, Кәкітай, балалары Турағұл, 

Мекайыл, к(ршілері  Хабидолла, 

С ү л е й м е н ,  М а х м е т ,  М ү р с е й і т , 

Солтабайдың Ысқағы, Ырсайдың 

Ысқағы» деп санаулы ғана адамдардың 

есімін атайды.

Мекайылдың үйленуі  туралы 

бір қызық дерек бар, ол «Ақылбай 

әнінің» тарихымен тікелей бай-

л а н ы с т ы .  К ( р ш і  М а т а й  е л і н е н 

қалындық (есімі Дәмежан) айтты-

рып, соны ұзатып алып келуге Абай 

шәкірттерінің бірі, әнші @лмағамбет 

бас болып, құдалыққа аттанады. 

Жолай Ақылбайдың үйіне соғып: 

 «Матайлар – (нерпаз ел. Абай әндерін 

олар да жатқа біледі. Оларға естімеген 

жаңа ән керек. Соны сізден қолқалай 

келдік. Абай атамның кенже ұлының 

үйлену тойына базарлық болсын» 

деп (тініш білдіреді. Сонда Ақылбай 

 табан астында ән шығарады, кейін бұл 

ән «Ақылбай әні» деген атпен қазақ 

 даласына кеңінен тараған. Бұдан біздің 

байқайтынымыз: Тобықты-Матай елі 

ұзақ жылдар бойы к(ршілес, іргелес 

қоныс теуіп, қыз айттырып, құдалық 

аттандырып отыратын  ауылы аралас, 

қойы қоралас жұрт екенін аңғарамыз. 

Қаһарлы Құнанбайдың анасы Зере 

шешенің елі Матай екенін ескерсек, 

бұдан сабақтастық дәстүрінің үзілмей, 

жалғасып отырғаны білінеді.

@н-жыр демекші, Мекайыл әкесі 

Абайдың (леңдерін түгелдей дерлік 

жатқа білген. Домбыра тар-

тып, ән айтып, әкесінің құнды 

мұрасын насихаттады. Оның 

Абай туралы әңгімелерін Мұхтар 

@уезов жас шағында к(п естіген. 

Ұлы жазушының (зі де  Абай 

балаларымен, атап айтқанда, 

Турағұл, Мекайыл, Ізкайыл, 

Кәмилә мен Ақылбайлармен 

қатар (сті. Бозбалалық, жастық 

шағында дала саздары оның жан-

дүниесін сүйіспеншілік сезімімен 

кернейді. Айды түндегі алтыбақан 

әндері ,  ақсүйек ойын дары, 

алғашқы махаббат... алғашқы 

сезімдер... 21 жастағы Мұхтар 

егде тартқан @йгерім әжені 

алдырып, Ойқұдықта «Еңлік-

Кебек»  қойылымын қояды, 

ондағы адамдардың р(лін ой-

нау үшін Абай балаларының 

к(мегіне жүгінеді. Демек, қазақ 

әдебиетінің болашақ бас романы 

«Абай жолы» эпопеясының жа-

зылуында да Мекайылдың азды-

к(пті үлесі болғаны аңдалады.

Қазақ тарихының ғана емес, 

аспан айналып жерге түскен 

әлемнің алағай да бұлағай зама-

ны – 1917 жылды меңзейді. Ақпан 

т(ңкерісінен кейін қазақ дала-

сы мен елді мекендерінде қазақ 

жастарының ұйымдары құрыла баста-

ды. Оқыған алаш арыстарының сапын-

да іргелі істерге бет бұрған аға Турағұл 

жолымен інісі де жүрді. «Қазақ авто-

номия болсын» деген с(з 1917 жылдың 

к(ктемінде алғашқы съезде айтылған. 

Ол жиында Турағұл да, Мекайыл да 

болған. Яғни басқа жиындарда осы 

идея с(з бола бастайды. Абайдың ба-

лаларын алаш қайраткерлері (те қатты 

құрметтеген» деген белгілі зерттеуші 

Болат Мүрсәлім Алаш автономия-

сы құрылғаннан кейін Орынбордан 

Міржақыпты, Турағұлды, @зімхан 

Кенесаринді, Бақтыкерей Құлмановты 

Түркістан автономиясымен келісс(з 

жүргізуге жіберуге қатысты деректі 

келтіреді.

1917 жылы к(ктем және жаз ай-

ларында құрылған ұйымдардың 

қатарында Шыңғыстауда ту к(терген 

«Талап» ұйымы да бар еді. «Жанар», 

«Бірлік» басқа да қозғалыстар секілді 

бұл ұйым алдына халық арасына газет-

журналдар тарату, халықтың  сауатын 

ашуға к(мектесу, қазақ теңдігі үшін 

үгіт жүргізу міндеттерін атқарды. 

Негізінен ұлттық бағдарламаларды 

ұстанып, Алаш Орда ұлттық кеңесімен 

тығыз байланыста болды. «Мекайыл 

Абайұлы қазақ жастарының «Талап» 

атты мәдени-ағарту ұйымын құрып, 

т(рағасы болды» деген жалғыз-жарым 

дерек осыны айғақтайды. Мекайыл осы 

ұйым арқылы Бүкілресейлік Құрылтай 

жиылысына сайлау науқанында Алаш 

партиясын қолдау үшін халық ара-

сында үгіт-насихат жүргізді, Семейде 

«Абай» журналын шығаруға қаржылай 

демеушілік жасады.

Семей облыстық қазақ  соты 

құрылғанда Абайдың немере інісі, 

Мекайылдың ағасы Шәкерім қазы 

сот болып сайланады. Ол бұл уақытта 

қазақ арасында болатын дауларды 

қарап, бір жылда мыңға жуық сотқа 

үкім шығарған деген дерек бар. Туған 

ағасы Турағұл Алаштың атты әскерін 

құруға атсалысып, әскербасы болып 

большевиктерді Алаш қаласынан 

Рубцовкаға дейін қуып барған ерлігі 

қазір бізге белгілі.  

Тарихи деректерге сүйенсек, 1917 

жылдан кейін уездік, облыстық қазақ 

комитеттері жұмыстарына араласып, 

қаржылай жәрдемдескен Ақкенже 

Аймағамбетұлы да Шыңғыстаудағы 

«Талап» ұйымының құрылтайшысы 

атанған. Бұл қайраткер – жоғарыда 

айтып (ткен М.@уезов қойған «Еңлік-

Кебек» спектаклінде Кебек р(лін 

сомдаған, Семейде құрылған Алаш 

Орда ұлттық әскерін к(лікпен, 

қаржымен жабдықтауға ерен еңбек 

еткен бірегей тұлға. Қазақ халқының 

қайғы-қасіретіне бей-жай қарай 

ур ұ ( ур р ) р

қазақтарымен, атап айтқанда  1) 

 Бейсенбай Ержігітов, 2) Турағұл мен 

Мекайыл Ибрагимовтар, 3) Біләл 

Құнанбаев, 4) )міртай Ақбердин, 5) 

Рақымжан Мақышев, 6) Сүлеймен 

Ж и р е н ш и н ,  7 )  @ у б ә к і р  О с п а -

нов, 8) Нұрпейіс Ақылпейісов, 9) 

 С а т ы б а л д ы  А л л а б е р д і н о в ,  1 0 ) 

Тілеуғабыл  Ормановтармен қастық 

болды. Жоғарыда к(рсетілген бұл 10 

қазақ ақтардың кезінде болыстық ла-

уазымдарда жұмыс атқарып, ақтарға 

ниеттестік білдірген. Былтыр олар 

кедейлердің малы мен салт аттарын 

зорлықпен тартып алып, ақтарға 

сыйлаған» деп арызданған».

Қазақ даласына Кеңес үкіметі 

түпкілікті орнағаннан кейін Құнанбай 

әулетінің тағдыры қуғынға түсті. Та-

рихшы Еркін Рахметуллин «Семей 

(ңіріндегі тәркілеу саясаты» атты 

мақаласында: «Тәркілеу науқаны қазақ 

қоғамын қатты күйзеліске ұшыратты. 

Бұл науқаннан Қазақстанның к(шпелі 

және жартылай к(шпелі ауданда-

ры деп танылған барлық аймақтары 

шет қалмады. Меймандостыққа, 

қонақжайлыққа негізделген қазақ 

қоғамы осы саясаттың құрбаны бол-

ды. Ақылымен, абыройымен елге 

танылған текті әулеттің ұрпақтары да 

сұрқия саясаттың шеңгеліне ілінді. 

Бұл науқан кешегі Құнанбай-Абай 

ұрпақтарын да айналып (тпеді . 

Солардың бірі Тұрағұл Құнанбаев бо-

латын» деп жазады.

Турағұл да кәмпескеленіп, жер 

аударылғаннан кейін Абай ұрпағы 

ретінде @убәкірдің басына қара бұлт 

үйіріледі. Құнанбай тұқымы түгел 

қуғын-сүргінге ұшырайды. Ел аштан 

(ле бастайды. 1931 жылы Шәкерім 

Шыңғыстауда қызыл жендеттердің 

қолынан опат болады. Шыңғыстаудан 

шыққан Тобықты руының 70 ада-

мы Семей түрмесіне қамалады. Осы 

түрмеде Шәкерімнің ұлы Ғафурмен 

бірге Мұхамедхан Сейітқұлұлы (ғұлама 

ғалым Қайымның әкесі) да болған. 

Бұдан тоқсан жылдай уақыт бұрынғы 

оқиғаны еске түсіріп, жаңғыртқан 

ұстаз Тұрсын Жұртбай адам жанын 

түршіктірер сұмдық оқиғаны қаз-

қалпында былайша баяндап берген еді: 

«Ғафур (зіне қол жұмсамақ болғанда 

Мұхамедхан шақырып алып: «@й, сен 

молдасың ғой, бәрін білесің. Мұныңды 

шариғат қостамайды ғой, неге (йтесің?» 

дегенде, Ғафур: «Мына жаппай ... түлек 

жаман келеді. Менің әкем де, шешем 

де, үрім-бұтақ, бала-шағам да... бір 

адам қалмай қырылады. Мен соны 

к(ргім келмейді. Бастаған сәтте (лгім 

келеді, сен мен (лгенде жаназамды 

шығарып бер» дейді. Сонда анау жерге 

Мұхамедханды тұрғызып қойып, мына 

жерде (зі шұңқыр қазып, (зін бауыз-

дап, қанын шашыратпай бір орынға 

ағызып, әлгі орға құлаған, жаназасын 

Мұхамедхан шығарған». С(йткен ғазиз 

Ғафур түрмеде бауыздалып (леді.

Сол «жетпістің» арасында Мекайыл 

де бар еді. Абаймен жауласып (тсе де 

құдалығы жарасқан Оразбай әулетінің 

ұл-немерелері де осы «жетпістің» 

құрамында опат болды. 1931 жылдың 

зобалаңында сақылдаған мылтық 

даусы Түйемойнақ аралын жетпіс 

адамның қызыл қанына бояды.

Түйемойнақ – алаштың айбары еді, 

ән думаны еді, жаз күлкісі еді, сауық-

сайраны еді... Қасиетті жердің қадірін 

қашырды ғой.

Заңғар К)РІМХАН

алмаған ол большевиктерге қарсы 

жүргізілген шайқастарда қайсар 

мінезімен, ақк(з батырлығымен 

танылады. Оның Турағұлмен бірге 

Алаш қаласындағы большевиктерді 

Рубцовкаға дейін қуған атақты шайқас 

оқиғасы тарих бетінде (шпестей бо-

лып жазылды.

Алайда тарих тегершігі басқаша 

айналып, Кеңес үкіметі Семейге ор-

найды. Жер-жерде революциялық 

к о м и т е т т е р  қ ұ р ы л а д ы .  А л а ш 

әскеріне жақтасып, әскер беріп, жігіт 

қосып, к(лікпен жабдықтаған Абай 

ұрпақтарына жаңа үкімет қырын қарай 

бастайды. «Турағұл мен Мекайылдың 

Алаш қозғалысына қатысы Кеңес 

үкіметі тарапынан түрлі айыптауларға 

негіз  болды» дейді алаштанушы 

М.Кенемолдин.

«1920 жылы Семей губерниялық 

революциялық комитетіне Шаған 

болысынан әлдекімдер Т.Құнанбаев 

туралы:

Революция басталған кезде біздің 

Ресейде Шаған болысының кейбір 

Т
уыстары «Мекеш» деп ата-

ған Мекайыл 1884 жылы 11 

маусым күні Шыңғыстау 

б(ктеріндегі Ақшоқы (ңірінде дүние 

есігін ашқан. Абайдың (зі сүйіп алған 

@йгерімнің Турағұлдан кейінгі к(рген 

ұлы. Жаңа туған шақалаққа «Мекайыл» 

есімі беріледі: араб тілінен аударғанда 

«адамға ырыздық жеткізуші», «несібе 

таратушы періште» деген мағынаны 

білдіреді.

С ә л  ш е г і н і с  ж а с а й ы қ :  1 8 7 5 

жылы Мұқыр болысы атанған отыз 

жастағы Абай @йгерімді сол жылдары 

кезіктіреді. Сайлаусыз, тағайындаумен 

бекітілген жас болыс Ербол досы-

мен Ақшоқыдан 25 шақырымдай 

жердегі Орда тауында аң аулап жүріп, 

Бекей есімді кісінің ауылына қона 

жастанады. Үй иесінің қызы Абай-

ды бір к(ргеннен ғашық қылғанға 

ұқсайды. Кейін ауылына оралып, 

Бекейдің аталас туысы Мұсаға кісі 

салып, Шүкіманды (Шүкіраман) айт-

тыру жайын ақылдасады да, дәстүр 

жолымен ұзатып алады. Осылайша 

Шүкіманға қолы жеткен Абай есімін 

@йгерім атандырып, ұрпақ сүйіп, 

ғұмыр жалғастырады.

Алғашында @йгерім отауы Жиде-

-

-

-

 Мекайылдың артында 1912 жылы 

туған Құзайыр және 1921 жылы 

туған Ғалышер деген екі ұлы қалған. 

Құзайыр бай тұқымы ретінде жер ауда-

рылып, елден қуылған. Фрунзе (қазіргі 

Бішкек) қаласына барып, қара жұмыс 

істеген. Сол жерден әскерге алы-

нып, майданда қаза болған. Арыстың 

кейінгі ұлы Ғалышер де 1942 жылы қан 

қасап қырғында ажал тапқан.
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С
оңғы жылдардағы жарық 

к(р ген кітаптардың тара-

лымы аз. Қазақ стан Респу-

бликасы Мәдениет министрлігінің 

«@дебиеттің әлеуметтік маңызды 

түрлерін басып шығару» бағдарламасы 

бойынша жарық к(рген дүниелердің 

таралымы екі мың данадан аспай келді. 

Тек енді ғана, биылғы жаз айларынан 

бастап к(ркем шығармаларды бес 

мың данамен шығаруға қол жеткізілді. 

Кейбір тәуір туындылардың жарыққа 

шыққаны жайында жағымды хабар-

ды құлағымыз шалғанымен, оларды 

дүкеннен тауып оқи алмайтын халге 

жеттік. Бұған да бойымыз үйреніп кетті. 

Бұрын ақын, жазушыларымыз 

бірінің кітабын бірі оқып, жақсы 

дүниелер к(рсе алтын тапқандай 

қуанып, баспас(з бетінде (з пікірлерін 

білдіріп жататын. @дебиет сынының, 

насихатының ойсыраған олқылығының 

орнын толтыруға бұл да жәрдемдесетін. 

Осындай үрдіс бүгін де керек деп ой-

лаймын. Осыдан біраз уақыт бұрын 

К(семәлі інім (зінің соңғы уақытта 

шыққан әңгімелер, хикаяттар, ертегілер 

жинағын поштамен салып жіберіпті. 

Мен оны мұқият оқып шықтым. Жал-

пы К.Сәттібайұлының есімі қазақ 

баспас(зінде бұрыннан белгілі екенін 

де айта кетуді орынды санаймын. Оның 

қаламы жүйрік журналистігін, «Жа-

лын» баспасының жабық конкурсында 

оза шауып бәйге алған жазушылығын 

білетінмін. Газет, журнал оқитын 

жалпақ жұртқа оны таныстырып жату 

қажетсіз.

Оның мына жаңа жинағына алғы 

с(зді «к(семс(з бен к(ркемс(зді қатар 

ұстап келе жатқан» К(семәлінің (зі 

сияқты, есімі елге белгілі тағы бір 

қалам геріміз – Мархабат Байғұт ініміз 

жазыпты. Және екеуіне ортақ жай, 

екеуі де (зге қызметтер істеуімен 

бірге «Егемен Қазақстан» газетінің 

к(рігінде қыздырылып, табасында 

шыжғырылып, тағылымды мектебінен 

(ткен. Екеуі де алғыр журналист. @рі 

жазушылыққа, шығармашылыққа ден 

қойып, к(ркемс(з ауылына да олжа 

салып жүргендер.

Е ң  а л д ы м е н  қ у а н т а т ы н ы  – 

К(семәлі шығармаларының жеңіл 

оқылатыны, тартымдылығы, жи-

нақылығы, шынайылығы. Кітаптан ә 

дегенде оқитыныңыз «Суреткер» деген 

шағын әңгіме. Тақырыбы да, мазмұны 

да тосын. Редактордың кабинетіне бір 

адам кіреді. Түріне қараса – жазатын 

адам. Басындағысы да, мойнындағысы 

да, үстіндегісі де жазатындар мен 

оқитындар киетін, орайтын, ілетін 

нәрселер. С(йтсе, ол әңгіме жазып 

әкеліпті. Бірақ тақырыбын айтуға 

қиналады. Тек кетерінде ғана: «Құдай 

туралы жазып кеп ем» деп салады. 

Одан әрі Құдай туралы оқыған адамды 

ойландыратын шағын әңгіме баянда-

лады. Редактор: «Ал керек болса. Мұны 

қалай жарыққа шығарамын» деп ойла-

нып отырғанда жауапты хатшы келіп, 

жаңа ғана осы кабинеттен шыққан 

кісіні жындыха наның машинасы іздеп 

келіп, ұстап, алып кеткенін хабарлай-

ды. @лемдік клас си калық әңгімелер 

үлгісінде, дәрежесінде жазылған 

шағын туынды, оқи бастағаннан-

ақ тарта ж(неледі, ешкімді енжар 

қалдырмайды. Ойландырады.

К(семәлі – ел (мірін жақсы білетін 

істеген. Кезінде сол Ілдебай елең-

алаңда үйіне сүйектен ажыратылған 

қап-қап етті арқалап алып келгенде 

әйелінің к(зі жайнап кететін, ал ол 

былқылдаған ет қып-қызыл ақша бо-

лып қалтаға түскенде қырдың қызыл 

түлкісіндей құлпырып сала беретін. 

Сол әйелі екеуі кеңес (кіметінің 

де, ет комбинатының да шаңырағы 

шалқасынан түскенде далада қаңғып 

қалған. @йтеуір ет комбинатында 

істеп жүріп даңғыратып үй салып, 

қомақтылау қор жинап алғаны жүдә 

дұрыс болыпты. Соның арқасында 

Ілдебай атанып, қатарға қосылған. 

Бірақ арамнан жиған дүние ғұмырлы 

болмайды екен. Базардағы делдалдық 

қызметі дымға жарытпаған соң, биыл 

біреуден жалға жер алып, қызанақ 

егуді қолға алған. Алайда қызанақ та 

жас нәресте сияқты, бабын тауып, 

сылап-сипамасаң (спейді екен. )зі 

тағы аурушаң. Ал (се қалса құрт деген 

пәлесі тағы бар. Жапырағын жалмап 

жеп қояды. Ал к(рші танаптардағы 

қызанақ жайқалып тұр. Олардың 

иелерінің қаржысы да бар, арам ш(бін 

жұлатын, дәрісін себетін жұмысшысы 

да бар. Ал Ілдебайдың жиған-терген 

тиын-тебені қызанақты еккенге ғана 

жетті. Енді одан әрі бабын тауып, 

арам ш(бін отап, суғарып, тыңайтқыш 

бермесең (спейді,  күйіп кетеді . 

Тыңайтқыш алуға ақша керек. Содан 

құлқын сәріден қарызға елу мың теңге 

беретін адам іздеп шыққан беті... Осы-

дан ары қарай оның басынан кешкен 

хикаялары  баяндалады. Бұта-бұтаның 

түбінде бұғып тұрып, жүргізушілерді 

ұстап алып, қанын  теспей соратын, 

айыппұл алатын  немесе сарпыл-

датып (з жұмысына салып қоятын 

болғандықтан Бұтабай атанып кеткен 

МАИ қызметкері мұны ұстап алып, (з 

шаруасына жегіп қояды... Бала кезден 

бірге (скен @уесхан: «Мен-дағы қауын-

қарбыз еккенмін. Оның үстіне там са-

лып жатырмын» деп меселін қайтарады, 

«@й, сен одан да ана Ардақбайға бар, 

ақша бір шықса содан шығады» деп 

ақыл айтады.

@ңгімеден ауыл адамдарының 

тұрмыс-тіршілігінің кейбір қырларын 

аңғарғандай боласың. )мірден ойып 

алынғандай кейіпкерлер бейнесі 

де ұмытылмай, есте қалып қояды. 

Мас болып ішіп, «қора-қопсыңмен 

қосып сатып алам әке-шешең...» 

деп жұртты боқтайтын Мұратбай. 

Сол Мұратбайдың:  «Ойбай,  мен 

Қожатайдың үйін к(ріп, шошып келіп 

отырмын. Түнімен ұйықтай алсамшы. 

Үш қабатты үй салыпты. Ауласы толған 

машина. Мынау – қызымдікі, мынау 

– баламдікі, мынау – келінімдікі дейді 

шіреніп. Үйінің ішін аралап талып қала 

жаздадым. Бір б(лмесіне «Зимний сад» 

деп ат қойыпты. Жоқ, ол мұндай үй-

жай салатын ақшаның бәрін қайдан 

алып жатыр? )зі пенсияда, әйелінің 

айлығы бар болғаны отыз мың теңге» 

деген с(зіне Артықбай күледі.

– Қожатай ол үйді (зінің ақшасына 

емес, (кіметтің ақшасына салды-

рып жатыр ғой. Оның мәнісі былай. 

Қожатайдың баласының құрылыс 

компаниясы бар және ол біреу емес, 

бірнешеу, – деп, жерден шыбық  тауып 

алып, «Қожатайдың балаларының 

компаниясы» деп, бірнеше д(ңгелек 

сызады. Сосын: – Ал мына жерде осы 

қарбыз еккем, там да салып жатырмын» 

деп ақша бермеген, «ақша бір шықса 

Ардақбайдан шығады» деп ақыл-кеңес 

айтқан, (зімен бала кезден бірге (скен 

@уесханға қайта келеді.  

– Не болды, ақша таптың ба?

– Қайдағы тапқан. Бұтабай қу ұстап 

алып, азанмен жұмысына жегіп қойды. 

Тегінге.

– Ардақбай берем демеді ме?

– Ойбай, ол дүйсенбіде берем деді 

ғой. Ал оған дейін әлі бір түн бар емес 

пе?

– @й, тоқта, – дейді @уесхан, – жаңа 

менің балам шешесіне бір түйіншек 

беріп жатқан сияқты еді. @й, Райхан, 

жаңағы ақша болса әкел бері. 

@уесханның әйелі жақтырмаса да 

күйеуі айтқан ақшаны әкеп береді. Тура 

елу мың екен. Ілдебайдың к(зі жайнап 

кетеді. 

– @й, Ілдебай, ертең Ардақбайдан 

ақша алсаң қайтарасың.

– @рине. 

Сол бойда ақшаны алады да, 

тыңайтқыш сататын базарға тарта-

ды. Ертесінде самайын тер жуып қы-

занақты суарып жатқан Ілдебайдың 

ұялы телефонына Ардақбай хабарла-

сады.

«– @й, Ілдебай, мен жұмыстамын, 

егер ақша керек болса келіп алып кет.

Неге екенін, енді Ілдебайдың иығы 

қиқаң ете қалды.

– Жоқ, тауып қойдым ақшаны. Ке-

рек емес. Рақмет.

– Жақсы онда, керек боп жатса 

хабарласарсың.

Ілдебай басын шайқап, (зінен-(зі 

күлді. Ардақбайдың бұл назаланып 

қалды ма деп лыпылдап жатқаны да 

баяғы. Ал @уесханның қарызын бір 

қайтарар. Қызанақ піскенде...»

@ңгіме ойландыра ма? Ойланды-

рады.

Баяғыда, біз университетте оқып 

жүргенде әдебиет теориясынан сабақ 

беретін ұстазымыз Зейнолла Қабдолов 

«Ғылымның, әдебиет пен (нердің 

 айырмасы неде?»  деген сұраққа 

«Ғылым – дәлелдейді, әдебиет пен 

(нер к(з алдыңа әкеліп к(рсетеді» 

деп жауап бергенді ұнататын. Бүгінгі 

к(ркем әдебиеттің де басты мұраты – 

(мірді, оның шындығын к(рсету  десек, 

К(семәлі шығармаларын түгелдей 

тәуелсіз Қазақстанымыздың бүгінгі 

таңдағы тыныс-тіршілігін баян ететін 

жаңа прозамызға жатқызуға болады. 

Қазір ғана (зіміз с(з еткен әңгімедегі 

облыстық,  аудандық жерлердегі 

«тендерлерді (ткізу тәжірибесі», қолына 

ала таяқ ұстаған қатардағы МАИ 

қызметкері Бұтабайдың орта лықтағы 

кілең байлардың ақ ордала рының 

маңайынан үш қабат үй тұрғызып 

алғаны аздық еткендей, шатырының 

астынан тағы «пентхаус» салғызуы, 

ауласындағы игілік терді санап тауысуға 

болмайтыны сияқты реалистік деталь-

дар (мір туралы, қоғам туралы әртүрлі 

ойға жетелейді. Алдында ғана шұғыл 

түрде қарызға алатын елу мың теңге 

таппай, жаны қысылғандай болатын 

Ілдебайдың келесі күні-ақ: «келіп, 

менен ақша алып кет» деп шақырған 

Ардақбайға барып ақша алуға ерініп, 

«қарызыңды ертең қайтарамын» деп 

@уесханға берген уәдесін де ұмытып, 

одан алған ақшаны қызанақ піскенде 

әйтеуір бір қайтарармын деген ойға 

жоқ ағасын, ата-анасын атып (лтіріп, 

түрік жерінде жан сауғалап, жалданып 

жұмыс істеп жүрген бейтаныс арудың 

тағдыры сізді де алаңдатады.

Осы кітапқа жазған алғы с(зінде 

Мархабат Байғұттың К(семәлі шығар-

малары туралы «к(ркем әңгіменің 

ә у е л д е г і  з е р г е р л е р і  Б е й і м б е т 

 М а й л и н ,  Ж ү с і п б е к  А й м а у ы т о в , 

қазіргі шеберлері Дулат Исабеков, 

 Тынымбай Нұрмағамбетов, Несіпбек 

Дәутайұлы, тағы басқалардан үйрене 

білген, оларға әрі  ұқсайтын, әрі 

мүлде ұқсамай, (зіндік (рнектерін 

тапқан»  деп берген бағасына еріксіз 

қосыласыз. Жинақтағы «Шекербектің 

«шоп-туры», «@бдіқадырдың мон-

шасы немесе сауна, джакузи және... 

хуторянка», «Жылқыбай жездемнің 

сақалы», «Соғыстан кейінгі сойқан», 

«Шаншудың балконы», «Соп-тиак-ти», 

«Шарбақтының жалғызы», «Электо-

рат», «Біздің ауылдың бомба түскен 

шалдары», «Шопанбайдың шарбағы», 

«Шал» сияқты туындыларды, «Жа-

ралы жапырақтар», «Шеткері үйдің 

жарығы» хикаяттарын (повестерін) 

бүгінгі таңдағы қазақтың әңгіме, 

хикаяттарының қаймағына жатқызуға 

болар дейміз. Кітаптағы «Қырандар 

мен құзғындар» атты м(лтек әңгімелер 

циклы да жазылу нысаны мен к(теріп 

тұрған жүгі, айтатын ойлары ж(нінен 

оқушысын риза қылатын сәтті туын-

дылар дегенді сеніммен айта аламыз.

К(семәлінің осы кітапқа «Ертегі-

лер» деген атпен енген, балаларға ар-

нап жазылған дүниелері – тынымсыз 

еңбек үстіндегі жазушының әдебиеттегі 

(зінше соны соқпақ, жаңа жол іздеген 

ізденіс үлгілері сияқты. Осы жерде 

Дымбілмес (орысша есімі Незнай-

ка) туралы бірнеше роман жазған, 

кейіпкерлерінің де, (зінің де есімін 

әлем халқы білетін орыстың тама-

ша балалар жазушысы Николай 

 Носов еріксіз еске түседі. Носовтың 

ш ы ғ а р м а л а р ы  б ұ р ы н ғ ы  К е ң е с 

одағындағы, дүниежүзіндегі к(птеген 

халықтардың тіліне аударылған, 

миллиондаған оқушылардың ыстық 

ықыласына ие болған туындылар екені 

белгілі. Ол бірде (з шығармалары 

ж(нінде айта келіп, балаларға арнап 

жазған әңгімелерінің, повестерінің, 

ертегі-романдарының қайсысында 

болсын адамгершілік, батылдық, 

д о с қ а  ж ә н е  ж о л д а с қ а  а д а л д ы қ , 

жігерлілік, алға қойған мақсатқа жету 

жолындағы табандылық сияқты асыл 

қасиеттерді с(з ететінін, даңғойлық, 

қызғаншақтық, қорқақтық, (тірікші, 

мақтаншақтық, д(рекілік сияқты 

адамдардың бойында кездесіп қалатын 

ұнамсыз қасиеттерді әжуалайтынын 

айтқан еді. Кітапқа енген К(семәлінің 

ертегілері де осы мақсаттан, осы 

тұрғыдан, осы деңгейден табылады. 

Оларды суреттермен безендіріп жеке 

кітап етіп шығарса – балалар үшін 

тәлім-тәрбиесі бар тәп-тәуір сыйлық 

болар еді.

Қорыта айтарымыз – К(семәлі 

Сәттібайұлы (зінің жаңа жинағымен 

қазіргі қазақ әдебиетінің қаламы 

т(селген қабырғалы қаламгерлерінің 

қатарына жататынын с(зсіз дәлелдеп 

отыр.

Болат БОДАУБАЙ,
жазушы

К(к б(рісі даламның,

Мақтанышы ғаламның,

Мұстафадай адамның,

Арманы бүгін алға асты.

Сырда туған баланың,

Анадан туған дананың,

Түркістан деген арманы,

Ұлы арманға жалғасты.

Еліме қастық ойлаған,

Қан ішуге тоймаған,

Жауыз жауын аямай,

Қазағым менің дарға асты.

Еркіндік туы қолында,

Еш б(гет жоқ жолында,

Бақытты ел енді бұрылып,

Жауына жақын бармас-ты.

Жырлаған Алаш дәуірін,

Іздеген (мір тәуірін,

Мағжандай бауырының,

Мұстафа досы алғашқы.

Мұстафа мен Мағжан,

Еліне болған Ағзам.

Екеуінен нағыз ән,

Еліне әнің жалғасты.

Алаша кілемдер (тпеген,

Арманда кімдер кетпеген?!

@рдайым арам ниетпенен,

Осы тақылеттес шара жақында ҚР 

ҰҚК Шекара қызметі академиясында 

да ұйымдастырылды. Оқу орнының 

тәрбиелік, әлеуметтік-құқықтық 

және идеология жұмыстары ж(ніндегі 

басқармаға қарасты мемлекеттік тілді 

дамыту б(лімі ұйымдастырған дик-

тантқа 1000-ға жуық әскери қызмет-

шілер мен қызметкерлер қатысты. 

Д и к т а н т т ы ң  м ә т і н і  р е т і н д е 

Елбасы ның «Ұлы даланың жеті 

қыры» деген мақаласынан үзінді 

алынды. @скери қызметшілер ла-

тын қарпімен алғаш рет диктант 

жазып отырғандықтан оларға латын 

графикасына негізделген қазақ тілі 

әліпбиінің кестесі ұсынылды. Экран-

нан латын графикасына негізделген 

қазақ тілі әліпбиінің электрондық 

н ұ с қ а с ы  к ( р с е т і л д і .  С о н д а й -

ақ жоғарыда аталған диктанттың 

бекітілген мәтіні аудио жазба түрінде 

дыбысталып, диктант жазушылардың 

мұқият тыңдауына жағдай жа-

салды. Аудио жазбадағы диктант 

екінші мәрте қайталап оқылып, 

шекарашылардың асықпай жазуына 

мүмкіндік туды.

Мемлекеттік тілді дамыту б(лі-

мінің аға офицері Ерсін Маканчиннің 

айтуын ша, әскерилердің жазған дик-

тант жұмыстары қаншалықты емле-

ережеге сай жазылғаны тексеріліп, 

тиісті баға қойылады. 

– Бұл жерде негізгі мақсат – 

 Елбасымыз бекіткен әліпбидің соңғы 

нұсқасына орай Тіл комитеті жасаған 

емле-ереженің жобасын халықпен 

бірге талқылау. Диктант жазу арқылы 

әскери қызметшілер әріптерді қалай 

2019 жыл

«ХАУА АНАНЫҢ 
КӨЗ ЖАСЫ»

қаламгерлер қатарынан. Оның «Ілдебай 

немесе қарызға ақша іздеген қазақтың 

хикаясы» атты әңгімесін оқығанда 

бүгінгі таңдағы ауыл (мірі к(з алдыңа 

келеді. Кейіпкерлері де (мірдің (зінен 

ойып алғандай, мінез-құлықтары 

да нағыз қазақы. Оқисың да, ауыл 

адамдарының тыныс-тіршілігінен 

хабардар боласың. Олардың қайсыбір 

мінез-қылықтарына еріксіз езу тартып 

күлесің. Жалпы алып қарағанда 

К(семәлі шығармаларында 

к( рініс тапқан қазіргі ел 

тұрмысы жаман емес 

сияқты. Кешегі Кеңес 

(кіметі кезіндегі ет ком-

бинаты директорының 

б ү г і н  д е  қ а ғ а н а ғ ы 

қарқ, сағанағы сарқ, 

талтаңдап жүре ал-

майды. Балаларында 

бір-бір фирма, бір-бір 

думанхана, бір-бір 

зауыт. )зі солардың 

үстінен қарайды. 

@ңгіме кейіпкері 

Ілдебай бұрынғы 

ет комбинатында 

қасапшы болып 

облыстағы құрылыс жұмыстарына 

қатысты хабарландыру болады. 

– Тендір ме?

– Иә. Олар соған қатысады да, 

ондағы құрылыс жүргізуге б(лінетін 

ақшаларды ұтып алады. Міне, соның 

бірінен үш жүз миллион ұтып алса, 

жүз миллионына әлгі жұмысты істеген 

болады да, қалғанына үй салады, к(лік 

алады, тендірден ақша алуға к(мек-

тескен адамдардың «шәпкісін» береді...

Мына с(здерді естігенде  Ілде байдың 

к(зі  қарауытқандай болып,  түсі 

бұзылып кетеді. «Бұл болса қарызға елу 

мың теңге таппай жүр, ал Қожатайдың 

боқмұрын баласы...» деген ойлар ішін 

күйдіреді. 

Ол Ардақбаймен де бала кез-

ден бірге (скен. Оның да жағдайы 

жаман емес, бір қалада үш үйі бар. 

Балаларының астында бір-бір машина. 

)зі бастық. Қызмет к(лігі де бірнешеу. 

Қарамағында жүз қаралы жұмысшысы 

жүр ләппайлап. 

– Ақша жоқ емес, бар. Бірақ бәрі 

кеңседе. Ал бүгін кеңсе жабық. Жұмыс 

күні неге келмедің? – дейді ол. Со-

нымен тауы шағылып, жүні жығылып, 

алдында барғанында «мен де қауын-

берілуі ешқандай (зге ұлтта жоқ, қа-

зақы қалпымызды аңғартатын сияқты. 

Бұл жинақтан К(семәлі қашанда 

к(піртіп, к(бейтіп жазатындар сана-

тынан емес, қысқа, нұсқа жазатын 

қаламгерлер санатынан екендігі анық 

байқалады. Кітапқа енген шығар ма-

ларының бәрі шымыр, олпы-солпысы 

жоқ, кейіпкерлерінің ісі, мінез-қылығы 

табиғи, тілі к(ркем, ой нақы, шешен, 

шебер. @р әңгіменің ай тайын деген ойы, 

к(теріп тұрған жүгі бар. 

«Хауа ананың к(з жасы» – адам 

баласының бойындағы қатыгездік пен 

қаталдыққа, зорлық пен зомбылыққа, 

қан т(гу арқылы пайда табуға, соның 

салдарынан әлемнің әр түкпірінде 

тоқтаусыз жүріп жататын соғыс 

атаулыға қарсы айтылған лағынет, 

жазушының жан жүрегінің наразылығы 

десек болады. @ңгіме лирикалық 

сазда, айғай-сүреңсіз, сырласу, сыр 

ашу түрінде жазылған. Бір деммен 

оқылады. Түрік елінде демалыста 

жүрген автордың теңіз жағалауындағы 

жаздың жанға жайлы жұмсақ түніндегі 

елегізген, алаң даған сезім-күйлеріне 

сіз де ортақтасасыз, жерлеріне ба-

сып кірген қара киімділер жазығы 

Жүретін еді жауымыз,

Жауыздық жолға бастаған,

Жерімізді ластаған.

Жақсылыққа баспаған,

Бітпейтін жаумен дауымыз.

Мұстафа жаумен шайқасты,

Мағжан да айқасты.

Талқандалды бірақ та,

Дұшпанға құрған ауымыз.

Еңіреп елім күңіренді,

Қап-қараңғы түнге енді.

Құлпырып жау түрленді,

Қалмады елде сауымыз.

Бірақ бүгін таң атты,

Қырандар қағып қанатты,

Орнатты елге жаннатты,

Бұғауда үркіп жауымыз.

Мұстафадай дананың,

Орындалды арманы.

Ол да, Алланың пәрмені,

Құрылды жауға ауымыз.

Арғы атамыз шайқаста,

Қыран боп жауын бүріпті.

Біледі әлем жердегі,

Телегей-теңіз түрікті.

Тұранның ұлы к(семі,

Алаштың асқан шешені,

Істесе ісі еселі,

Мұстафа ғасыр данасы.

Ататүрік Камалдай,

Бір (зі шексіз ғаламдай.

Ғарыштан түскен Адамдай,

Алаштың қамқор панасы.

«Елім!» – деп дәйім еңіреген,

Жолында б(гет к(рмеген.

@рдайым алға (рлеген,

Құрметтеген Алашы.

Жауымен жалғыз алысқан,

Айбынды, қайсар арыстан.

Тұранға келген ғарыштан,

Түркістанның дарасы.

Тұранның ұлы к(семі,

Алаштың асқан шешені,

Істесе ісі еселі,

Мұстафа – ғасыр данасы! 

қабылдады, мәтін жазған кезде к(біне 

қандай қателіктер кетеді, қандай 

мәселелерге мән берген дұрыс деген 

сұрақтарға жауап алып, ҚР ҰҚК Ше-

кара қызметінің Орталық аппаратына 

жібереміз. Олар республика бойынша 

жинақталған мәліметтерді сараптап, 

қорытындысын шығарады, – деді 

Е.Маканчин. 

« Ұ л ы  д а л а н ы ң  ж е т і  қ ы р ы » 

тақыры  бында болған диктантқа 

қатысқан сержант Анар Айдаху-

нова латын әліпбиімен жазу аса 

қ и ы н д ы қ   т у  д ы р м а ғ а н ы н  т і л г е 

тиек етті. «Күнделікті әлеуметтік 

желілерді пайдаланғанда латын гра-

фикасын қолданамын. Сол себепті 

айтарлықтай қиындыққа кезікпедім. 

М е н  л а т ы н  ә л і п б и і н е  к ( ш у д і 

қолдаймын. Себебі к(рші )збекстан 

елі латынға к(шіп, біршама ілгері 

істерге қол жеткізгендігін байқап 

отырмыз. Бұл, менің ойымша, (зге 

елдердің қазақ әдебиетін, мәдениетін 

немесе т(л  туындыларымызды оқуға 

жаңа серпін береді» деді сержант 

А.Айдахунова. 

Алдағы уақытта, Алматы қалалық 

әкімі аппаратының тілдерді дамы-

ту және латын графикасына к(шу 

орталығының ұйымдастыруымен 

арнайы мамандар сегіз сағаттық дәріс 

оқитын болады. Аталмыш шараны 

тоқсан сайын (ткізу жоспарланып 

отыр. 

Жанат ЖАБЫРБЕКОВ,
ҚР ҰҚК Шекара қызметі 
академиясының баспас!з 

хатшысы 

ШАРА
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Мақсат РСАЛИН,
ҚР Мәдениет 

қайраткері

ТІРШІЛІК БОЯУЫ

-

қыздарды шамасы келгенше (з-(зін 

қорғап, қасына жақындатпауға тырысты. 

Қасқыр қыздар аясын ба, оның иығына 

т(гілген қоңыр бұйра шашына жабысып 

алып, айырылатын емес. Жаны к(зіне 

к(рініп, шыбын жаны шырқыраған жас 

қызды әп-сәтте жерге жығып салып, бәрі 

жабылып тепкілей бастады. 

@рі-бері бұлардың тұсынан оттары 

жарқырай (тіп жатқан авток(ліктегілер 

де тоқтап, байғұс қызға араша түсуді 

білмейді. Қайта кейбіреулері жып-жылы 

салон ішінде отырып ап, қарқ-қарқ күліп: 

«Ана қара, жез(кшелер сірә, бай клиентке 

таласып, жақ-жақ болып (зара т(белесіп 

жатыр-ау!» деп мазақтай әңгіме қылып 

отырған еді. Сыз жерде лас топырақтың 

үстінде аунап жатқан жас қыздың біраздан 

соң шырқыраған үні (шті, тынысы да 

тоқтады. Сол кезде ғана естері кірген 

жез(кшелер үстерінің шаңын қағып, 

қолдарының қанын сүртіп, дода-до-

дасы шыққан шаштарын ж(ндеп, (з 

пәтерлеріне апаратын таксилерді тез-тез 

ұстап алып, жарықтан қашқан тарақандар 

құсап, лезде қылмысты оқиға болған 

орыннан тарап кетті.

 Сатырлаған суық жаңбырдың астында 

таң атқанша ес-түссіз жатқан жас қызды 

таңға жуық к(ше тәртібін қарап жүретін 

екі полиция қызметкері тауып алды. Сау 

жері жоқ, бет-ауызын тырнақ осқан, 

шашы жұлынған, к(зі ағып кеткен, тұла 

бойын биік тақа, біз (кше аяқ киімнің 

тепкілеуінен шұрқ-шұрқ тесілген арық 

қыздың отыз екі тісі түгел опырылып 

сынған. Талайды к(ріп жүрген полиция 

қызметкерлері қанша жыл жұмыс істеп 

жүргенде талай қылмысты к(ргенімен, 

бұндай зұлымдықты тұңғыш к(ргендей 

шошына кейін шегінді. 

К(п ұзамай, тәтті ұйқыға батқан 

үлкен қаланың тыныштығын бұза 

аңырай азынап, полиция машина-

сымен қабаттасып, «Жедел жәрдем» 

к(лігі де жетті. Бала-шаға сының барын 

ұмытып, беті жылтыраған кездейсоқ 

біреудің соңынан ылыққан ит құсап 

еріп кеткен к(рсеқызар әкесінің 

кесірінен, тағдыр тауқыметіне қарсы 

тұра алмай, балаларын ұмытып, арақ 

соңында кеткен маскүнем шешесінің 

кесірінен, әкесін іздеп ауылдан амалдап 

шығып, бауырларының болашағы үшін 

үлкен қалаға сапар шеккенінде айуан-

ша қорлап, арын т(ккен жауыз еркектің 

кесірінен, жылы с(йлеп, жылмаңдап 

жүріп, бұны жез(кшелік жолға түсіріп, 

пайда таппақ болған ерлі-зайыпты 

сутенерлердің кесірінен, (мірге ызалы, 

ар-ұяттан жұрдай, аяу дегенді ұмытқан 

қатыгез жез(кшелердің кесірінен азап-

ты (лімге душар болған бейкүнә қызға 

енді ешқандай «Жедел жәрдемнің» 

керегі де жоқ еді. Оның күнәдан пәк, 

тап-таза періштедей жаны зұлымдық 

пен қатыгездікке, лас пен былғанышқа 

толы мынау жердің үстін мәңгіге та-

стап, алысқа-а-а қалықтап ұшып кет-

кен еді…

аяғынан тозды. Оның енді қай тұсынан 

әкесін іздейді? Бұл жерден адам іздеп 

табу ш(меле ш(птің арасынан ине іздеп 

табумен бірдей болды-ау! Ол енді әкесін 

іздеп табудан біржолата күдерін үзді. 

Басы айналып, к(зі қарауытып, құлап 

қала жаздады. Оның үстіне қарыны аш, 

қанша күннен нәр сызбаған қыз самса 

пісіріп тұрған әйелдердің қасына барып, 

түкірігін жұтты.

«Сырда туған Гейнемін...»

сың» деді алтын тісті әйел бұның беті бері 

қараған соң. Қыз ішінен қатты қуанып 

кетті. Күйеуіне қарап: «Бүгінше сырттай 

байқап к(рейік, қармағына бірдеңе түсер 

ме екен?» деп к(зін қысты сыбырлап. 

«Жол бойында тұрасың, жұмыс беруші 

(з к(лігімен келіп алып кетеді» деді 

М(лдірге. Оның күйеуі бұны жаман 

«Жигулиіне» салып алып, қаланың тау 

жақ беткейіндегі ұзын к(шеге бет алды.

Қ
ақаған қыста отынсыз үйде 

дірдек қағып шыққан аш қарын 

балаларын анасы аямағанда, 

кім аясын? К(ршілері де олардан баяғыда 

теріс айналған. Баланың бас к(тергені – 

М(лдір. К(зі жәудіреген жас қыз мектепке 

бармағалы қанша уақыт болды. Бұларды 

бастапқыда мұғалімдері үйге келіп, 

сабақтан неге қаласың, қайда жүрсің деп 

іздейтін. Басқалар құсап киіп баратын ж(ні 

түзу киімі болмаған соң, кітап, қағаздарын 

түгелдейтін ақша болмаған соң, мектепке 

несіне барсын? Барған күнде де к(ретіні 

басқалардың кемсітуі, мазағы мен келекесі 

болу. Есі кіріп қалған естияр қыздың бар 

ойы қалаға барып, туған әкесін тауып 

алып, бар жағдайды (з ауызымен айтып, 

ең болмаса (зінен кейінгі екі баланы 

қолына алғызып, оқыттыру. Бірақ оған 

қалай барады, қалай табады, ол жағына 

басы жетер емес. Бірақ басына кірген сол 

ойды жүзеге асыратын сәтті күнді тосып, 

іштей үнсіз жоспар құрғалы қанша уақыт 

болды. 

Бұның жасындағы қыздар әлі бала 

құсап, ойыншық ойнап жүргенде, бұның 

бар ойы бағусыз қалған бауырларын 

адам қатарына қайткенде қосу. Бірде 

депуттатарды сайлау қарсаңында үй-

үйді аралап, листовка таратып жүрген 

бұрын бастауыш та сабақ берген мұғалім 

 апайын к(ріп қалып, басына бір ой жылт 

ете қалды. Дереу жүгіріп жанына барып, 

әшейіндегі жабайылығын ұмытып: 

– Апай, сізден бір нәрсе сұрауға бола 

ма? – деді батылдана. 

– Сұрай ғой, айналайын, – деді ол 

бұған таңдана қарап. 

– Апай, мен қалаға барып, әкемді іздеп 

тауып алып, оған: «Болат пен Қанатты 

оқытыңызшы қолыңызға алып, мамамды 

емдетіңізші» деп айтсам ба деп едім… 

Соған қалай тауып баратынымды білмей 

жүрмін. Сіз соған к(мектесе аласыз ба? 

– деді.

– Білем сені,

Сүйем сені, қарт анам! – деп туған 

жері Сырды жырлаған ақынды еске алу 

кешіне әдебиет (кілдері мен ғалымдар 

және ақынның жақындары қатысып, есте-

лік терімен б(лісті. 

«Біз к(зін к(рген кешегі Мұхтар, 

Сәбит, Ғабиттерден кейінгі үлкен алып-

тардың жалғасы – осы @бділда Тәжібаев. 

А д а м г е р ш і л і к  б и і к т і к ,  ш е ш е н д і к , 

білімділік, кішіге – аға, үлкенге – іні 

бола білу сияқты қасиеттердің бәрі оның 

бір бойынан табылатын. Ақындығы 

тіпті (згеше. Ойы тұтас күйінде (леңнен 

құйылған адам сияқты. @бекеңмен 1920 

жылдардың бас кезінде таныстым. Ол 

кезде жастаумыз. Партияның әдебиет 

ж(ніндегі қаулыларының рухы әбден 

сынға үйретіп тастаған. Сондықтан әр 

жерде артық-кем пікірлер айтып жүрдік. 

Сондай пікірлеріміздің біріне @бекең 

алғашында ренжіген еді. Кейін түсіністік. 

Сол кезде @бекең маған аға, мен оған 

қолымнан келгенше іні болып араластық» 

деді жиында бірінші болып с(з бастаған 

академик Серік Қирабаев.

Қазақстан Жазушылар одағы басқар-

масы т(рағасының орынбасары, журна-

лист, жазушы, баспагер Мереке Құлкенов 

болса, (з кезегінде 80-жылдары @бділда 

Тәжібаевтың үлкен жаңалық болған екі 

мақаласы туралы с(з етті. «Біреуі Фариза 

Оңғарсынова, екіншісі Күләш  Ахметова 

туралы мақала еді. Сол кезде қазақ поэ-

зиясын қалай сүйіп, қалай қабылдау 

керектігін, кімнің қандай деңгейде екенін 

сол кісі бірінші болып айтты. Сондай-ақ 

– Ойбой, сенің әкең ауылдан кеткелі 

қанша жыл болды. Оның қайда жүргенін 

ит біліп пе? Туыс-туғандары да жоқ, 

жетім жігіт еді ғой (зі де… Ес туімше, (зі 

базарда сауда жасап тұратын к(рінеді, 

әйелі шетелден тауар тасиды екен. Осы-

дан екі-үш жыл бұрын біздің ауылдың 

кісілері қалаға барғанда базарда тұрғанын 

к(ріпті ғой, – деп қинала күмілжіп тұрып 

қалды.

Бұның (зі жас қыз үшін біраз ақпарат 

болды. Енді әкесін қайдан табатынын 

біледі. Шешесі босатқан ш(лмектерді 

жинап, (ткізіп, одан түскен азын-аулақ 

тиын-тебенді ешкімге к(рсетпей жинап, 

қалаға барғанда ақша керек болады деп, 

ақырын-ақырын дайындала бастады. 

Ақыры екі баланы к(рші ауылда тұратын 

нағашыларына уақытша апарып тастап, 

қайткенде де қалаға баруым керек, онсыз 

бұл тығырықтан шығуымыз мүмкін емес 

деп ойлады ол. 

Бір күні М(лдір қаладан ауылға арақ 

әкеліп сатып, орнына мал тиеп алып, 

кері кеткелі жатқан жүк машинасының 

жүргізушісіне келіп жолықты. Жалы-

нып, жалбарынып, қанша жыл тірнектеп 

жинаған азын-аулақ тиын-тебенін 

к(рсетіп, жағдайын айтты. Үсті жұпыны 

болғанымен, түр-түсі  сүйкімді жас 

қыздың бой-басына к(з жүгіртіп, аз-кем 

ойланып тұрып барып келісімін берген 

жүргізуші жігіт: «Сен тұра тұр, мен анау 

бастығыммен с(йлесіп к(рейін» деп, 

бұны қалдырып, кебеже қарын, жүн 

сақал қарамен оңаша с(йлесіп келді. Екі 

алақанын ысқылап, к(зі күлімдеп, басын 

изеп тұрған бастығын сыртынан к(ріп, 

М(лдір қыз (зін қалаға әкетуге оның 

келісім бергенін айтпай ұғып, сондай 

қатты қуанып кетті. Қасындағы екі ағай да 

к(ңілді. Ортаға отырғызып алып, «Жасың 

нешеде? @кең не жұмыс істейді, шешең 

бар ма? Қалаға неге бара жатсың?»деп 

сұрап қояды. Бұл да (зінің он т(рттен он 

@бекең керемет ғалым болатын. Қазақ 

поэзиясы туралы монографиясын оқушы 

кезімізде оқып, осылай да жазуға, осылай 

да қазақтың ақынын таныстыруға бола-

ды екен ғой деп таңғалушы едік. Сондай 

ғажайып адам жақсы ғұмыр сүрді. Сыйлы 

ақсақал, к(ргенді ұстаз, нағыз абыз бола 

білді» деген жазушы @бділда Тәжібаевқа  

«қазақ барда (лмейтін, қазақ тілі барда 

жүрегімізде болатын ғажап ақын» деген 

баға берді.

Ал @бділда Тәжібаевтың жетекшілі-

гімен кандидаттығын қорғаған фило-

логия ғылымының докторы, профессор 

Сәрсенбі Дәуіт к(пшілікке ақынмен 

таныстығы, ұстаз-шәкірт ретіндегі қарым-

қатынасы туралы айтып берді. «Бұл кісі 

не жазса да «Бисмилләхир-Рахманир-

Рахим» деп бастап, бар шығармасын 

арабша жазатын. Мен 20 жыл бойы со-

ларды кирилл әрпіне түсіріп, @бекеңнің 

қасында жұмыс істедім. Осы ретте «)мір 

және поэзия», «)мір және драматургия» 

деген керемет еңбектерін атап (ткім келіп 

отыр. Осы екі еңбегінде @бекең бүкіл 

дүниежүзінің ақындары, драматургия-

сын салыстырып жазған. Ол – қазақтың 

ғылымына қосылған үлкен олжа, ешқашан 

беске қарағанын, із-түзсіз кеткен әкесін 

іздеп бара жатқанын, бәрі-бәрін жасыр-

май айтып берді. )зіне жақсылық жасаған 

адамдарға қалай сырын айтпай, бүгіп, 

жасырсын?! 

Бір кезде қасындағы екі адамның бірі: 

– @кеңнің қай базарда тұратынын 

білесің бе? – деп сұрады.

– Зат сататын базарда деп естігем, – 

деді тақ-тақ етіп. 

(лмейтін керемет дүние деп есептеймін. 

Ал  Шашубай, Нұрпейіс, Кенен, Орынбай 

және тағы басқа да к(рнекті тұлғалар тура-

лы жазған естеліктері  – бір т(бе» деді ол. 

@бділда Тәжібаев екі мәрте Социалистік 

Еңбек Ері, күріш (сірумен даңқы шыққан 

Ыбырай Жақаевпен (те жақын араласқан 

екен. Бұл туралы ақынның жерлесі, жазу-

шы Қуандық Түменбай айтты.

Е с т е л і к т е р  д е м е к ш і ,  @ б д і л д а 

 Т ә ж і  б а е в т ы ң  « Е с і м д е г і л е р »  д е г е н 

кітабында есімі аталатын, сол кездегі 

жас ақын, қазіргі аға буын ақын  Аманхан 

@лім де (з пікірін ортаға салды. «Мағжан 

Ж ұ м а б а е в  @ д е б и е т  и н с т и т у т ы н д а 

оқып, қазақ поэзиясына символизмді 

алып келді. Ал @бділда атам Мәскеуде 

жүргенде поэзиядағы сыршылдықты, 

сын шылдықты, реализмді, лиризмді 

алып келді» деді ол. Сонымен бірге 

А.@лім @бділда Тәжібаевтың алашор-

дашыларды ақтау кезінде бүкіл қа-

тарластарының атынан Мағжан мен 

Ахметтерден кешірім сұрағанын тілге 

тиек етіп, «ондай с(зді нағыз ақын ғана 

айта алады» деді. Сол себепті соңғы кезде 

қазақтың ұлы тұлғалары туралы айты-

лып жүрген алыпқашпа әңгімелерден 

а у л а қ  б о л у ғ а  ш а қ ы р д ы .  « ) й т к е н і 

қазақ поэзиясы Тәжібаевтар болма-

са, дәл осындай лирикалық, тұлғалық 

ірілікке к(терілмеген болар еді. Қазір 

қазақ поэ зиясы техникалық тұрғыда (те 

жоғары деңгейге (скен. Мәселен, @бділда 

 Тәжі баев тың шәкірті Т(леген  Айбергенов 

қазақ (леңінің ұйқасын 5-6 буынға 

жеткізді. Бұрын ол бір ғана буын болатын. 

Міне, қазақ жырының, Қашағандардың 

жырының т(кпелілігін Тәжібаевтар ар-

қылы Айбергеновтер алды, Айбергеновтер 

арқылы біз алып жүрміз» деді А.@лім. 

Айта кетейік,  жиынды «Дарын» 

 жастар сыйлығының лауреаты,  ақын, 

журналист Жанарбек @шімжан жүргізіп, 

әңгіме арасында @бділда Тәжібаевтың 

(мірі мен шығармашылығынан түрлі 

деректер келтірді.  Сондай-ақ Тұран 

университетінің «Журналистика және 

аударма ісі» кафедрасының 1-курс студент-

тері ақынның отты жырларын оқып, 

қонақтардың қошеметіне б(ленді. Іс-

шара аясында ҚР Ұлттық кітапханасы-

ның қорынан @.Тәжібаевтың (мірі мен 

шығармашылығына арналған «Ақын. 

Ғалым. Драматург» атты кітап к(рмесі 

ұйымдастырылды. 

Әсел САРҚЫТ
«Ана тілі»

ҚР Президентінің архивінде  «Архив 

және қоғам» шарасы аясында Ленин-

град түбіндегі шайқаста блокаданың 

алынуының 75 жылдығына арналған 

кездесуде Түймебай @шімбайұлының 

отбасылық архивінде ұзақ уақыт бойы 

сақталған «Отанды қорғауда» атты 

газет тігіндісі архивке мемлекеттік 

сақтауға тапсырылды. 

«Отанды қорғауда» – соғыс кезінде 

қазақ тілінде жарық к(рген майдандық 

26 газеттің ішіндегі ең үздік басылым. 

1942 жылдың 1-қарашасынан бас-

тап Ленинград әскери округының 

«На страже Родины» атты газетінің 

қосымшасы ретінде шыға бастады. 

Жиын барысында Қазақстан Респу-

бликасы Президенті архивінің дирек-

торы Жәмила @бдіқадырова, «Тұран» 

университетінің ректоры, Қазақстан 

Республикасы Жоғары оқу орындары 

қауымдастығының президенті Рахман 

Алшанов, республикалық «Генерал-

дар кеңесі» қоғамдық бірлестігінің 

мүшесі, генерал-майор Махамбет 

Мұстафа, Түймебай @шімбаевтың 

немерелері Данияр @шімбаев пен 

Айбар Алшанов және т.б. с(з с(йлеп, 

Т.@шімбайұлының (мір тарихынан 

сыр шертті. 

Былтыр Президент архивінен 

 Түй мебай @шімбайұлының жеке 

қоры ашылып, құжаттарды ғылыми 

ұйым дастыру нәтижесінде 1936-2012 

жыл дарға арналған №1 мұрағат қоры 

құрылды. Онда Т.@шімбаевтың аттес-

таты, орта және жоғары оқу орнын 

бітіргені ж(ніндегі дипломы, кан ди-

даттық және докторлық дипломы, 

марапат құжаттары, орден мен ме-

дальдары және т.б. тапсырылды.

 «Отанды қорғауда» әскери газетін 

жою актісі, газеттің к(шірмесі, Ленин-

град округі әскери сотының айыптау 

шешімі, ІІМ-нің қамау орындарын-

да жазасын (теу туралы анықтама, 

КСРО Бас прокурорына сот ісін қайта 

қарау туралы (тініш, оңалту туралы 

анықтама секілді Т.@шімбаевты айып-

тау құжаттары да сақталған. 

Осы құнды құжаттардың қатарын 

«Отанды қорғауда» газетінің түпнұс-

қасы толықтырды. 

Түймебай @шімбаев 1941-1945 

ж ы л д а р ы  Ұ л ы  О т а н  с о ғ ы с ы н а 

қатысқан. Соғыс аяқталған жылы 

«ұлтшыл» деген жалған айыппен 

тұтқынға алынып, алты жыл (1945-

1951) саяси қуғын-сүргін нің азабын 

тартқан. @скери қыз метінде «Ленин-

град қорғанысы үшін» медалі және 

«Қызыл жұлдыз» ордені, «аға лейте-

нант» офицерлік шені бар. 

Түймебай @шімбаев – ғалым, 

экономика ғылымының докто-

ры, профессор, Қазақстан Ғылым 

А к а д е м и я с ы н ы ң  а к а д е м и г і , 

Қазақстанның еңбегі сіңір ген ғылым 

қайраткері. Ол 1957 жылы С.М.Киров 

а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ  м е м л е к е т т і к 

университетін  «(неркәсіп эко-

номикасы» мамандығы бойынша 

бітірген. 1958 жылдан Экономи-

ка институтынында кіші ғылыми 

қызметкер, аға ғылыми қызметкер,  

сектор меңгерушісі, директордың 

ғылыми жұмыс ж(ніндегі орынбаса-

ры қызметтерін атқарып, бүкіл (мірін 

осы институтқа арнаған. 1973 жылдан 

бастап Экономика институтының ди-

ректоры болды.

ЗЕРДЕ

«ОТАНДЫ ҚОРҒАУДА» – 
майдан басылымы

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
«Ана тілі»

ТÀЛКЕГІ
– Қалада не к(п базар к(п. Бәрінде 

де зат сатады, – деді к(лік жүргізіп келе 

жатқан шофер. 

– Біреуіне қалдырып кетсеңіздер, 

әкемді (зім тауып аламын ғой, – деді қыз 

к(ңіліне қауіп ұяламай. 

– Күн кешкіре бастады. Біз қалаға 

жеткенше түн болады, сені қаланың 

кез келген базарының қасына қалай та-

стап кетеміз? – деді бастығы. Қыздың 

шұрқырап қарыны ашты. Қасындағы 

адамдардан да қысылып келеді. Бұрын-

соңды алыс жолға шығып к(рмеген қыз 

бала не істерін білмей, қатты қобалжи 

бастады. 

– Жарайды, онда сен бүгін бізбен бірге 

біздің үйге жүр, сосын, ертең жарықта 

әкеңді тауып аларсың, – деді бастығы. 

Қыз қуанып кетті. Не деген қайырымды 

адам еді! Ол да бұның қуанғанын сезгендей 

ап-арық иығынан (зіне тарта құшырлана 

қысып-қысып қояды. Сол түні ол оңбаған 

лақ к(рген қасқыр құсап, қаланың шет 

жағындағы оңаша қонақүйде бұған тарпа 

бас салып, құлындағы дауысын құраққа 

жеткізе шырылдатып, абыройын айран-

дай т(гер деген ой оның үш ұйықтаса 

түсіне кірмеп еді. «Ағатай-ау, сіздің де мен 

сияқты қыздарыңыз, балаларыңыз бар 

шығар, оларға біреу зорлық-зомбылық 

жасаса қалай к(ресіз? Мен сізді адам деп 

сеніп, машинаңызға мінген жоқпын ба? 

Мал екеш мал да бұлай істемейді ғой, 

аясаңызшы. Адамгершілік қасиетіңіз қайда 

кеткені? Құдайдан қорықпайсыз ба?» деп 

зар илегені ауызынан арақ сасыған тас 

жүрек д(кір неменің құлағына кіріп те 

шыққан жоқ. Қанша күн мазаққа айналды-

рып, ермек етіп, қызығы кеткен ойыншық 

құсатып, бұны біраз уақыт (ткен соң, 

орталық базардың тұсына әкеп тастады. 

Қаптаған адам, ығы-жығы к(лік. Жүк 

тиеген қоларбаны сүйреткендер таптап 

кетердей екпіндері қатты. Шеті мен 

шегі жоқ ұзыннан-ұзақ базарды аралап 

Байғұс қыз енді қайда барып, қалай күн 

к(реді? Қайдан шығып, қайда тұрғанын да 

білетін халі жоқ. 

К(зі ойнақшыған алтын тісті толық 

қара әйел бұны сыртынан қарап, бәрін 

байқап тұрса керек, бұған ішіп-жей 

қарап: «@й, сіңлім, бағуың келіссе, бағың 

жанғалы тұрған қыз екенсің. Аяқ-қолың 

түзу, бет-әлпетің әдемі екен» деді. Ен 

қаладан жылы с(йлеген жалғыз адам сол 

болған соң ба, жас қыз жанына тақап 

келіп: «Апатай-ай, маған бір түн түнеп 

шығатын жер керек еді, жұмысқа тұрсам, 

пәтер тауып алар едім» деп жылап жіберді. 

Аяды ма, әлде басқа бір ойы болды ма, ол 

«Жарайды, менімен бірге жүр» деп бұны 

(зінің ізіне ілестірді. Оның үйіне барғанша 

алдымен тап-тар жаман автобусқа мініп, 

қанша адамның қыспағына тап болып, 

жан-тері шықты. Одан соң қисық-қыңыр 

к(шелермен к(п жүрді. Аяғын әзер алып, 

ілбіп келе жатқан қыздың тек сүлдесі 

сүйретіліп келеді. Біреу түртіп қалса, 

жалп етіп құлағалы тұрған қызды ізіне 

ерткен әйел жоғарғы қабатқа к(терілді. 

Табалдырықтан аттар-аттамастан, сылқ 

етіп құлап, естен тана талып қалған аш 

қызды к(ріп шошып кеткен еркек:

– Есің дұрыс па, тірі аруақ сияқты 

мына қызды неге әкелдің? )ліп қалса, 

полиция бізден к(ріп жүрер. К(ктей 

жұлынған тастай шикі алмадай бұған 

кім к(з салар дейсің? Бұдан қайбір пайда 

табармын деп жүрсің? – деп (зіне дүрсе 

қоя берді. 

– Сорпа-суын беріп, шамалы күн 

бағып-қарайық, жастың аты жас қой. 

Клиенттерге де керегі жас қыздар емес 

пе? К(рерсің бұл қыздан біраз табыс тауға 

болады. Арықтығы болмаса, былайынша 

түрі-басы сүйкімді екен. Мен адам тани-

мын ғой, – деп мақтанды алтын тісті әйел. 

Бейшара қыз олардың сол айтқан с(здерін 

естен танып жатып мүлде естіген жоқ. 

«Бүгіннен бастап сен жұмысқа шыға-

Байқұс қыз ерлі-зайыптылардың жаман 

ойын қайдан білсін?

«...Атақты» к(шедегі жалаңаш жуан 

сандары жарқ-жұрқ етіп, мини-етек 

к(йлек киген айтулы «қыздар» шылымда-

рын бұрқыратып, ағаш орындықтардың 

арқалығына мініп алып, келген-кеткен 

еркектердің шаужайына жармасып, ашық 

түрде саудаласып, тіпті полиция кеп 

қалар-ау деп те қымсынатын емес.

Шет жаққа тұрған жас шамасы он 

т(рт, он бестегі ақсары қызды к(зі 

шалған бикештердің бірі дереу қасына 

жетіп келіп, «@й, сен кімсің? Қане, бұл 

жерден табаныңды жалтырат! Бұл жер 

біздің территория! Кетпесең тап осы 

жерде быт-шытыңды шығарамын!» деп 

ақырды. Оған қалғандары қосылды. 

Аулаға б(тен ит кіріп кеткендей, бәрі 

соған қарай арсылдай ж(нелсін. У-шу, 

айғай. Зерігіп, іштері пысып, оның 

үстіне ауа райы қолайсыз болған соң, 

келетін клиенттері де күндегіден аз бо-

лып, ашулы тұрған қыз-қырқындар да 

ұрынарға қара таппай, пәле іздеп тұр 

екен. 

 Тіпті жылдамдау біреуі жалма-жан 

жұдырық сілтеп те үлгерді. «Ақыры бас-

тан қан шықты» демекші, жас қыз да 

шама-шарқы келгенше шидиген арық 

білегін шошаңдатып, жұдырығын тастай 

ғып жұмып алып, маңына жақындаған 

Азаматтың суреті
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кіру міндетін жүзеге асыру ісінде білім са-

ласы елеулі р(л атқарады. Қазақстанда жаңа 

бағдар ұстанған, құнды лық ұстанымдары 

ұтымды экономикалық іс-қимылдар арқылы 

табысқа жетуге бағытталған жастар табы 

қалыптасты. Соған байланысты (зінің респу-

блика жастарымен к(птеген кездесулерінде 

Н.@.Назарбаев: «@р адамның бойына жұмыс 

істей білу, оқып-үйрене білу, (мір сүре білу, 

қазіргі әлемде (мір сүру қасиетін сіңіру ке-

рек» деп жиі ескертеді. 

Мемлекет басшысының «Қазақ стан-

дықтардың әл-ауқатының (суі: табыс пен 

тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдау-

ында белгіленген маңызды бағыттардың 

барлығы заман талабына сай елді дамытуға 

жасалған нақты қадамдар. Елбасының бұл 

Жолдауы уақыт талабына сай шықты. Жол-

дауда да ел тұрғындарының әлеуметтік-

тұрмыстық жағдайына басым бағыт берілді. 

Соның ішінде білім беру жүйесіне ерек-

ше назар аударылды. Мемлекет басшысы 

мектепке дейінгі білім беру жүйесін де на-

зардан тыс қалдырмай, баланың ақыл-

ойы мен шығармашылық қабілеттерін, 

қазіргі (ркениетке сай дағдыларын ерте 

бастан дамыту керектігіне к(рсетеді. Бұл 

бағыттағы жұмысты жалғастыру үшін Прези-

дент орта білім беру жүйесінің мазмұнын айта 

келіп, Назарбаев зияткерлік мектептерінің 

оқыту жүйесі мен әдістемесі мемлекеттік 

мектептер үшін бірыңғай стандарт болуға 

тиіс екендігін айтты. Бұл мектеп білімін 

реформалаудың қорытынды кезеңі болу 

қажет деп тұжырымдады.

Қ о р ы т ы п  а й т қ а н д а ,  Н ұ р с ұ л т а н 

Н а з а р б а е в т ы ң  « Т ә у е л с і з д і к  д ә у і р і » 

кітабында жазылғандай егемендік алғаннан 

бергі жылдар ішінде Мемлекет басшысының 

саясатының арқасында қоғам дамуының 

барлық саласында түбегейлі (згерістер 

жүзеге асырылды, соның ішінде «Мәңгілік 

Ел» жалпы ұлттық идеясының қалыптасу 

барысында жастарды жаңа қазақстандық 

Университетт ің  оқу  бағдар-

ла малары мен ғылыми тақырып-

тарына тұрақты даму мәселелерін 

е н г і з у ;  п ә н д е р д і ң  к у р с т а р ы н 

үйретіп, кәсіпорынның, (неркә-

сіп тің, (ңірдің, елдің тұрақты да-

муы туралы оқу бағдарламаларын 

ұсынады. Университеттің ағым дағы 

қызметі тұрақты инфрақұрылым 

және қоршаған ортаны басқару 

қағидаттарына негізделген, ол энер-

гияны үнемдейтін жабдықтарды, 

технологияларды, баламалы энер-

гия түрлерін пайдалануды к(здейді.

Тұрақты даму  тұжырымдамасы 

коммерциялық және қоғамдық 

ұйым  дармен, үкіметтік және қа-

лалық құрылымдармен, халықа ра-

лық ұйымдармен бірлескен бағдар-

ламаларды қамтуы тиіс. Техникалық 

парктерде, бизнес-инкубаторларда 

жасыл энергия және ресурс үнемдеу 

бойынша жобаларды іске асыру бой-

ынша білім мен дағдыларды игеру 

мақсатында зертханаларда жұмыс 

жасау, жобаларға қатысу, студенттерге 

және университет қызметкерлеріне 

жағдай жасау, бастауыш компания-

ларды құру және т.б. Қоршаған ор-

таны қорғау, энергияны үнемдейтін 

және үнемді технологияларды құру 

және енгізу, қоршаған ортаны қорғау 

және тұрақты даму саласындағы инно-

вациялық жобаларды дамыту бойын-

ша мұғалімдердің, зерт теу шілердің, 

с т у д е н т т е р д і ң  к ү ш - ж і г е р і  м е н 

зияткерлік әлеуетін шоғырландыру.

О с ы л а й ш а ,  у н и в е р с и т е т 

осы сала бойынша үлкен тәжі-

рибе жинақтады. Университет 

ЮНЕСКО-мен тығыз жұмыс 

істейді, сонымен қатар 2014 жыл-

дан бастап қазіргі уақытқа дейін 

− Біріккен Ұлттар Ұйымының 

«Тұрақты дамудың академиялық 

ықпалы» Ғаламдық орталығы, 

 ә л - Ф а р а б и  у н и в е р с и т е т і н і ң 

ақылды қаласы, БҰҰ үлгісі бой-

ынша Жаңа Жібек Жолы және 

«Жасыл к(пір» жобалары  және 

к(птеген басқа жобалар жүзеге 

асырылуда. 

«@р қазақтың үйінде домбыраның тұруы 

– заңдылық. @р шаңырақта қазақтың күйі, 

қазақтың үні, әуені ойнап тұруы керек. 

Балабақша, білім ордаларында да қолға 

алынса, жаман болмас еді. Одан кейін мүмкін 

болса, балаларды бақшадан бастап қазақ 

тіліне бейімдеу керек» деді күйші, композитор 

Секен Тұрысбеков. 

Қазақстанның еңбек сіңірген артисі Айгүл 

Үлкенбаева болса, «Домбыра» арнасының 

халықтың к(птен күткен к(кейде жүрген 

(зекті мәселенің бірі екенін айтты. «Себебі 

Кеңес одағы кезінде гастрольдік сапарлармен 

к(рші мемлекеттерге шыққанда тәулік бойы 

(з тілдерінде ұлттық музыкасын дәріптегенін 

к(ргенде қатты қызығатынбыз. Бізде де 

сондай арна ашылатынын естігенде қуанып 

қалдық. Домбыра күнінде Президентіміз 

«Домбыра – біздің ұлттық кодымыз» деген 

еді. Ұлттық әдет-ғұрпымыз, музыкамыз, 

әдебиетіміз, бір с(збен айтқанда, ұлттық ру-

хымызды сақтап қалу үшін жасалып жатқан 

осы қадам былтырдан бастап қолға алынған 

домбыра күнінің жалғасы деп қабылдаймыз. 

Жаңа арнаға (міршеңдік тілейміз» деді.

«Домбыра» телеарнасы халық әндері 

мен күй-жырларын насихаттаумен қатар, 

консерватория, (нер академиясын бітіріп 

жатқан жастардың біліктілігін шыңдауға жаңа 

мүмкіндік ашады. Арна құрылтайшылары 

Ресей, Қытай, Моңғолия сынды к(ршілес 

елдерде тұратын қандастарымыздың Youtube 

арналарында қазақ халық әндерінің небір 

жауһарлары сақталғандығын айтып, ке-

лешекте ол үшін арнайы байқау, жоба 

ұйымдастыруды к(здейді. 

Т ұ с а у ы н  е н д і  к е с і п  ж а т қ а н  ж а ң а 

арнаның атқарылар шаруасы мен арты-

лар жүгі салмақты. Сондықтан да ұлттық 

құндылықтарымызды ұлықтауға бағытталған 

жобаға сәттілік серік болсын дейміз.

Гауһар ТҮСТІКБАЕВА

патриотизм рухында тәрбиелеудің тиімді 

жүйесі мен құрылымы жасалып, іске 

қосылды. Елбасының «Ұлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында айтылғандай, 

біз (з Отанымыз – Қазақ елі мен оның 

байырғы халқы – қазақ халқын, басқа (рке-

ниетті елдермен салыстыра отырып, тарих 

толқынында үздіксіз дамып келе жатқан 

(ркениет ретінде қарастыруымыз керек. 

«Бұл – тарихқа деген дұрыс ұстаным. Сол 

арқылы түп тамырымызды білуге, ұлттық 

тарихымызға терең үңіліп, оның түйінін 

шешуге мүмкіндік туады» деген тұжырым 

үлкен сенім, әрі міндет артады. Елбасының 

мақаласы отандық тарихты дамытудың 

жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын 

қ(рсетеді. Бұл туынды Президентіміз ай-

тып кеткендей, оның «Рухани жаңғыру» 

жалпы ұлттық бағдарламасының тікелей 

жалғасы болып табылады. Сондықтан біз 

т(л тарихын жетік білетін, бағалайтын 

және мақтан ететін (скелең ұрпақты 

ұлттық (ркениетті рухта тәрбиелеуге бел-

сене атсалысуға міндеттіміз. Елбасының 

үнемі жастарды қолдап, жас тар саяса-

тын дамытуды к(здейтіні бекер емес. Ол 

мұны кезекті Жолдауында да ашып айтты. 

«Қазақстандықтардың әл-ауқатының (суі: 

табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты 

Жолдауда Елбасы 2019 жыл елімізде Жастар 

жылы деп аталатынына екпін түсірді. «Жа-

стар жылы дегенді қалай түсінеміз, оның 

мақсаты не, не жасалуы керек, жастардың 

бүгінгі бетпе-бет келіп отырған мәселесі 

қандай?» деген сұрақтар бойынша терең 

зерттеу жүргізіп, оны саралап, нақты 

істелу керек жұмыстардың тізімін жасау-

Тұтастай алғанда, тұрақты даму 

мәселелері тек мемлекеттердің, 

үкімет аралық ұйымдардың, ха-

лықа ралық үкіметтік емес ұйым -

дардың, трансұлт тық кор по-

рациялардың, азаматтық қоғам-

дар дың, жеке тұлғалардың және 

әрине, жастардың (зара іс-қимылы 

арқылы шешілуі мүмкін. 

Елбасы Қазақстанның жоғары 

оқу орындарына әлемдегі ең үздік 

200 ЖОО қатарына кіру міндетін 

қойып отыр.  ҚазҰУ әлемдік 

кеңістікте мойындалған еліміздің 

жетекші университеті ретінде осы 

маңызды мемлекеттік тапсырма-

ны іске асыруда мақсатты жұмыс 

атқаруда. 

Бүгінде ҚазҰУ-дың таңғалар-

лық тәжірибесін әлемнің жетекші 

университеттері зерттеу үстінде, бұл 

университеттің жоғары бәсекеге 

қабілеттілігінің к(рсеткіші болып 

табылады. Жетекші қазақстандық 

жоғары оқу орнының әлемдік 

ғылыми-білім беру кеңістігіндегі 

артып келе жатқан р(лін ескере 

отырып, «QS Worldwide» Атқару 

кеңесі 2019 жылдың қыркүйегінде 

ә л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Қ а з Ұ У 

негізінде бүкіләлемдік форум 

және жоғары оқу орындарының 

халықаралық к(рмесін (ткізу ту-

ралы шешім қабылдады. Осын-

дай ауқымды іс-шараны (ткізу 

Қазақстанның (сіп келе жатқан 

беделін айғақтайды және елдің 

жоғары білім беру жүйесін әлемде 

алға жылжытуға ықпал ететін бо-

лады.

ымыз керек. Елбасының жастарға деген 

қамқорлығы ерек. «Жастарға әлеуметтік 

қолдау к(рсету әрбір жас буынға серпіліс 

берді. Олардың білім алып, білікті маман 

атануына жағдай жасау мәселесі де с(з 

болды. Білімді ұрпақтың негізі – мектеп-

те қаланады. Сондықтан барлық білім 

ұяларында Назарбаев зияткерлік мектебінің 

оқу бағдарламасын енгізу керектігі бе-

кер айтылған жоқ. Сол кезде ғана жастар 

ғылымға бет бұрып, (здігінен салалық 

ғылымды дамытуға қызығады» дейді ол.

Жастар – қоғамның қозғаушы күші. 

Бүгінгі жастар креативті пікірге ие. Шыны 

керек, қазір жастар арасында соңғы 

инновациялық технологияларды пайда-

лану арқылы жобалар ұсынып жүргендері 

баршылық. Түрлі жаңа технологияның 

игіліктерін біліп, к(ріп жүрген де солар.

2019 жылы жастардың (мір сүру са-

пасын жақсарту үшін, олардың бой-

ында патриоттық құндылық бағдарлар 

жүйесін қалыптастыру үшін қолайлы 

жағдайлар жасалатын болады. Келешектің 

іргетасын қалау үшін, ең алдымен сол 

елдің жастарының білімді, (негелі ұрпақ 

болып жетілуіне күш салып келеміз. Нұрлы 

болашақтың даңғыл жолында шабысы 

қатты тұлпардай жүйткіген Қазақстанның 

жастары текті ұлттың ұрпақтары екеніне 

келер күн мен атқан таң бірден-бір куәгер 

болмақ.

Ләйләгүл БЕРДИНОВА,
А.Жұбанов атындағы 

дарынды балаларға арналған 
музыкалық мектеп-интернаттың ұстазы  

Жуырда Алматы қаласындағы «Жаңа Ғасыр» 
№175 гимназиясында ережесіз жекпе-жектен 
әлемнің үш дүркін чемпионы, қазақтың бетке ұстар  
азаматы Ардақ Назаровпен кездесу !тті. 

Бұл кеш спорт шеберін мектеп оқушыларына 

үлгі ете отырып, патриоттық тәрбие  беру, салауат-

ты (мір сүру салтын насихаттау мақсатында 

ұйымдастырылды.

Ардақ Назаров келген бойда мейірімді жылы 

жүзімен оқушыларды бірден (зіне баурап алды. 

Оқушылар қонақты ән шашумен қарсы алып, 

спорттық (нер түрлерінен қойылымдар к(рсетті. 

Спорт саңлағы алғашқы әңгімесін (зінің туып-

(скен ауылынан бастады: «Адамды тұлға ретінде 

тәрбиелейтін қасиет ол – еңбек. Менің ауылым Хан 

Тәңірі шыңының етегінде орналасқандықтан, қыста 

қар қалың түсетін. Қыста қар күрейтінбіз, жазда 

ш(п шауып, суға түсетінбіз. Еңбекпен шыңдалып 

(стік. Жетістікке жетудің басы осылайша ауылдан 

басталған. Сендер ХХІ ғасырдың ұланысыңдар. 

Қазір – білім ғасыры, білім мен (нерді елге арнаңдар. 

Осы бастан еңбек пен спортты сүйіңдер.  Сонда  биік 

жетістіктерге жетіп, ойлаған мақсаттарың орындала-

ды» деді А.Назаров. 

Директордың орынбасыры Жаңыл  Батырбекова 

жеңімпаз спортшымызға халықтың абыройын 

асқақтата отырып, жеңісті күндерге толы болуына 

тілектестігін білдірді. Чемпионның ризашылығына 

б(ленген оқушылар естелік ретінде суретке түсті. 

Ардақ Назаровпен (ткен кездесу оқушыла-

рымызды ұлтжандылыққа, отансүйгіштікке жетелеп, 

намысы мен жігерін шыңдағандай әсер қалдырды. 

Жеңісбек К6КЕНОВ,
«Жаңа Ғасыр» №175 гимназия

мұғалімі

QS «WUR by Subject» рейтин-

гінің қорытындысында ҚазҰУ 

алғаш болып «заманауи тіл білімі» 

мамандығы бойынша әлемнің 

үздік ЖОО-ларының 101-150 то-

бына енді. Бұл – ҚазҰУ-да әлемдік 

деңгейдегі зерттеу университетіне 

айналу негізінде жүргізіліп жатқан 

үлкен жүйелі жұмыстың нәтижесі.

2018 жылы QS пәндік және 

салалық рейтингінде әлемнің 1130 

жоғары оқу орны 48 мамандық және 

«Жаратылыстану ғылымдары», 

«@леуметтік ғылымдар», «Гума-

нитарлық ғылымдар және (нер», 

«)мір және медицина туралы 

ғылым», «Техникалық ғылымдар 

мен инженерлік іс» сияқты бес 

пәндік салада тексерілді. Тексе-

ру әдістемесі: академиялық бе-

дел, жұмыс берушілер арасындағы 

б е д е л ,  б і р  м а қ а л а  б о й ы н ш а 

келтірілген дәйекс(здер саны және 

h-индекс сияқты т(рт индика-

тор негізінде құрылған. )ткен 

жылы QS ғаламдық рейтингінің 

қорытындысында ҚазҰУ әлемнің 

ү з д і к  Ж О О - л а р ы  қ а т а р ы н д а 

2 3 6  б е л е с т і  б а ғ ы н д ы р ы п  Q S 

рейтингісінде Дамушы Еуропа 

және Орталық Азия елдерінің 

(EECA - Emerging Europe & Central 

Asia)  10 үздік ЖОО қатарына енді.

Роза ЖАРҚЫНБАЕВА, 
тарих ғылымының докторы,

Ақмарал 6ТЕШОВА, 
дүниежүзі тарихы, 

тарихнама және деректану 
кафедрасының магистранты

Қ О Ғ А М

Жаңа 2019  жыл қазақстандықтар 

үшін ерекше жыл, (йткені Елбасымыз 

Н.@.Назарбаевтың (ткен жылғы 5 қа зан -

дағы Жолдауында оны – «Жастар жылы» деп 

жариялаған болатын. Президент жастардың 

бүгіні мен болашағына қам қорлық жасауды 

(з саясатының негізгі мәні деп санайды. 

Е лбасы жыл сайынғы дәстүрлі Жолдаула-

рында жастар саясатын жетілдіру бойынша 

іргелі тапсырмалар беріп жүргені белгілі, 

(йткені жастар қоғамның бір б(лігі ретінде 

мемлекетте маңызды р(л атқарады.

Н.@.Назарбаев: «Жас ұрпаққа қам-

қорлық, оның қазіргі (мірі мен болашағы 

үшін қам жеу қашанда менің саясатымның 

басты мағынасы болған.  @рбір  жас 

қазақстандықтың жақсы білім алатын, от-

басын құратын, жеке тұрғын пәтерге ие 

болатын мүмкіндігі бар» деген. С(йтіп, 

(зінің кезекті с(йлеген с(зінде Президент 

жастар алдына таяу болашаққа қатысты 

айқын да түсінікті міндеттер қойып, ой-

ларын б(лісті, ел тағдыры, оның дамып, 

(згеріп жатқан әлемдегі орны жайында 

баяндады. Оған қоса, бұл міндеттердің 

жастарымыздың (мірде де, еңбекте де дұрыс 

шешім қабылдауы үшін к(мегі тиетініне де-

ген сенімін білдірді. Елбасы (зінің Қазақстан 

халқы мен жастарына Жолдауында «ұлттық 

мәдени кодты сақтаудың» маңыздылығын 

айтып (тті. Бұл – кез келген (ркениетке 

маңызды, ол ұрпақтар жалғасын сақтап 

тұрады және халық бірлігінің түп негізі.

Президент қандай жас қазақстан дық-

тарды к(ргісі келеді? Ол қазақ стандықтарды, 

бәрінен бұрын бәсекеге қабілетті және кәсіби 

ше берлігі жоғары мамандар ретінде к(ргісі 

келеді. Бүгінгі таңда жаңа білім меңгеру және 

жақсы мамандық алу бірінші орынға шықты. 

Бүгінгі күні білім ұзақ мерзімдік «Қазақстан 

– 2050» Стратегиясының аса маңызды ба-

сым міндеттерінің бірі деп танылады. Ел 

Президентінің республикамыздың алдына 

қойған әлемдегі ең озық 30 елдің қатарына 

ЖАРҚЫН 
БОЛАШАҚҚА ЖОЛ   

ТҰРАҚТЫ 
ДАМУ КӨКЖИЕГІ «Домбыра» арнасы ашылды

ЖАСТАР 
үлгі тұтар азамат

БІЛІМ

ЖҮЗДЕСУ

БӘРЕКЕЛДІ!

2015 жылдың қыркүйек айын-

да Қазақстан БҰҰ-ның орнықты 

даму бағдарламасына қосылды. 

Қазақстанның орнықты даму 

саласындағы танымал бастама-

лары «жасыл экономикаға» деген 

ұмтылысын к(рсетеді. Ал «Рио – 

20» саммитіне дайындық аясында 

Қазақстан Президенті Н.Назарбаев 

«Жасыл к(пір», «Жасыл экономи-

ка», «Тұрақты дамудың жаһандық 

энергоэкологиялық стратегиясы» 

атты үш негізгі ұлттық бастаманы 

ұсынды.

«ЭКСПО – 2017» халықаралық 

к(рмесінің тұжырымдамасы Аста-

нада «Болашақтың энергиясы» 

тақырыбы бойынша құрылды: ол 

энергияны ғана емес, экологиялық 

қауіпсіздікті  де,  мәдени және 

биологиялық әртүрлілікті сақтай 

отырып, экономикалық әрі әлеу-

меттік даму үшін жағдай жасайды.

QS (Ұлыбритания) халықаралық 

рейтинг агенттігінің зерттеуіне 

сәйкес,  әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті  2016 

жылы әлемдегі ең үздік 800 уни-

верситет арасында 236-шы орын-

ды иеленіп, әлемнің 250 үздік 

университеттерінің қатарынан 

ойып орын алды. 2010 жылдан бас-

тап осы рейтингте 362 позицияға, 

ал (ткен жылы 39 позицияға к(те-

рілген әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті Қазақ стан мен 

Орталық Азия университеттері ара-

сында алғаш рет осындай маңызды 

к(рсеткіштерге қол жеткізді.

@л-Фараби атындағы ҚазҰУ-

дің Тұрақты даму үлгілік жоспарын-

да алдыңғы қатарлы халықаралық 

тәжірибелер мен «жасыл кампус-

тарды» ұйымдастыру тәжірибесі 

негізіндегі позициясы ұсынылды. 

Тұрақты даму бағдарламалары 

мен университеттік кампустың 

жай-күйін бағалау үшін Индоне-

зия университетімен әзірлеген 

UI Green Metric World University 

Ranking бағдарламасының р(лі мен 

маңыздылығы ескерілді.

Қазақтың киесі мен қасиеті саналатын 

домбырамен аттас телеарнаның к(зі қарақты 

к(рерменге жол тартуы – рухани жаңғыру 

жолындағы игі бастаманың бірі. Жүрегі қазақ 

деп соққан әрбір азамат тың шаңырағында 

күмбірлеген қара домбы раның үні мен ұлттық 

әуені таңнан қара кешке дейін ойнап тұрса, 

келер ұрпақ т(л мәдениетімізбен сусындап, 

ұлттық рухты бойына сіңіріп (сер еді деген 

мақсатты к(здейді телеарнаның жетекшілері.

– «Домбыра» телеарнасын ашу к(птен 

бері к(ңілде жүрген ой еді. Бұл салада 

жүргенімізге аз болған жоқ, тәжірибеміз 

бар. Осының алдында «Жұлдыз» телеар-

насын ашқанбыз, жаңа арна да соның жа-

нынан ашылды. @зірге материал (те аз. 

Тың дүниелер жоқ. Сол себепті осыдан бір 

жарым-екі айға жуық уақыт бұрын Алматы, 

Астана қалаларында түсірілім жұмыстарын 

жүргізіп, қор жинадық. Арнамызда домбы-

радан б(лек, жетіген, қобыз секілді барлық 

ұлттық аспаптар жайлы айтылып, домбырада 

ойнауды үйрететін сабақтар да болады, – 

дейді арна басшысы Қанат Ержігітов. 

«Домбыра» телеарнасының ашылуына 

байланысты ұйымдастырылған баспас(з 

мәслихатына мәдениет саласында жүрген 

к(птеген мамандар қатысып, ой-пікірлерімен 

б(лісті. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі 

Рамазан Стамғазиев бұл мәселеде шешімін 

таппаған сұрақ шаш-етектен екенін айтты. 

«Тәуелсіздік алғалы бері біраз уақыт (тсе де, 

ұлттық дәстүрлі мәдениет саласында к(птеген 

дүниелер кенжелеп қалды. Себебі идеология 

дұрыс жолға қойылған жоқ. «)ткенімізді 

білмей, болашақты болжауға болмайды» де-

ген с(з бар. Тәулік бойы қарт қобызымыз бен 

қара домбыраны, қазақтың халық әндері мен 

композиторларын насихаттауымыз керек. 

Қазір кез келген баладан қазақ композитор-

лары жайлы сұрасаң, біле бермейді. Білу үшін, 

к(рсету үшін осындай арнайы телеарналар 

керек» деді әнші.

Азаматтың суреті
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татып к(рді. Жансаяның ендігі бір белесі 

мысырлық Мона Халлекенің 11 жыл, 7 ай, 

16 күн қол жеткізген жетістігінен әлдеқайда 

бұрын мәреге шығып, ел намысына дақ 

түсірмеу жайы. 12 жастан асқанда Гросс-

мейстер атағын алған украин қызы Катя 

Лагноның к(рсеткішін жаңарту дәмесі де 

жоқ емес. Кім біледі, ол бұл салада (зінен 

бұрынғылардың әлем чемпионатындағы 

ерлігін қайталар. Бәлкім, Эстонияда 

дүниежүзі дойбышылары арасында 16 

жасқа дейінгі қыздар ішінде сынға түсіп, 

алтыншы мәрте чемпион атанған  Алтынай 

Жұмагелдиеваның құтты қадамы жұғысты 

болғай оған да. Теннис пен велосипед, 

зілтемір мен күрес, хоккей мен аяқдоп 

(кілдерін шеттен іздеу үрдісі етек алып 

тұрған заманда ауыл азаматтарына бет 

бұрмаса қазақ спортының к(сегесі қалай 

к(гереді? Болашақ жанқиярлық жары-

старда азулы қарсыластарға осы Жан-

сая, Бибісаралар тәжірибе жинақтап, 

қарсы тұрмай ма? Спорт тағы саңлақтар 

тағдырына осы бастан аса жауапкершілік 

және қамқорлықпен қарау қажет. Қазір 

Сингапурде Шығыс Азия елдері шахмат 

академиясының президенті Игнатиус 

Леонг мырзаның шақырып, тікелей арала-

суымен оқып жатқан Жансая @бдімәліктің 

бір аяғы шетелде болса, жүрегі туған 

жер деп соғады. «Балам дейтін елі бол-

маса, елім дейтін бала қайдан туады?» 

қағидатына орай Жансаяны да жұрт 

маңдайынан сүйіп, ыстық құшағына 

қысады әлі. Қазақ-Британ университеті 

алғаш жоралғы жасап, қаршадай қызға 

грант тапсыруы құптарлық қадам. )зге де 

атымтай жомарт азаматтар аз емес. Түрлі 

компаниялар мен қоғамдар бұдан тыс 

қалмайтынын ішінара болса да к(рсете 

бастады. Бастысы ел-жұртының тілегі 

Жансая @бдімәлікте. Білікті бапкер, 

халықаралық дәрежедегі шебер Николай 

Перегудов, қытай гроссмейстері Чанг 

Чонг одан несін аясын, шәкірттерінің тез 

үздіктер қатарына қосылып, қиырға қанат 

қаққанын қалайды. Күллі қазақ баласы да 

солай. Азияның бір бүйіріндегі Вьетнамда 

қарсыластарын қиратып топ жарды. Со-

нан соң туысқан Түркияда, ескі құрлық 

(кпе тұсындағы Польшада, мұхиттың 

арғы жағында, теңізден інжу-маржан тер-

ген Бразилияда асығы алшысынан түсті. 

Қызғалдақ қыз еліміздің Байрағын биікте 

желбіретті. 

«Қазақ-британ техникалық универси-

те тінің түлектер клубында» (Alumkni club 

of KBTU) әлем назарын (зіне аударып, 

ерекше дарынды шахматшы Жансая 

@бдімәлікке қолдау к(рсету мақсатында 

білім шаңырағында кездесу рәсімін 

ұйымдастыруда академик Мұрат Жұрынов 

к(п к(кейіндегісін білдіргендей: «Мен 

Жансаяның атасы @бдімәлік @шіровпен 

Мәскеуде бірге оқып едім. Студент 

кезімізде шахмат ойнайтынбыз. @бдімәлік 

(те жақсы ойнайтын. Бәлкім, Жансая ата-

сына тартқан шығар. Ерекше қабілеттілік 

адам тегіне де байланысты ғой. Кезінде 

Жансаяның әке-шешесі Данияр мен 

Алманың үйлену тойына қатысып едім. 

Енді солардың перзенттері Жансаяның 

жеңістеріне куә болып жүрмін. Лайым, 

қазақтың атын шығаратын мәртебесі биік 

бір қызы болсын!».

Алда Жансаяның (мірінде күйініштен 

г(рі сүйініш к(п болатынына мен бәс 

тіге аламын. Сары құрлықта туып, Азия-

да шахмат шоқжұлдыздарымен аралас-

құралас күн кешіп, Еуропа мен Америкада 

қазақ елінің атын аспандатып жүрген 

қарлығашымыздың алдында к(п асулар 

тұр. Оны парасат патшалығының пе-

ризаты Жансая @бдімәліктің жұлдызы 

жанып, біраз биіктерді бағындыратынына 

(з басым имандай сенемін. Ойда-жоқта 

оқыс оқиғалардан үндестік пен үйлесім 

іздемейтінім айдан анық. Кейде сәл бір 

сәтте қызық салыстырулар арқылы ақиқат 

ашылады. Тіпті қаршадайынан зерек 

болып бой жетіп келе жатқан Жансая 

@бдімәліктің тәлімі к(п ойға жетелейді. 

Мен ақын-жазушылардан Т.@лімқұлов, 

С . Ш а й м е р д е н о в ,  О . С ү л е й м е н о в , 

Е . І б і т а н о в ,  Қ . М ұ қ а н б е т қ а л и е в , 

 О.Жанай даровтың шахматты бір кісідей 

тәп-тәуір ойнайтынына куә болып, сүйсіне 

қол соққанмын. Ол да ұзақ шығармашылық 

жолдағы зор олжаға меңзейді. Бәлки, бұлар 

бір қалыпқа сыймай, Еуразия кеңістігінде 

емін-еркін (мір сүріп, к(кірегі күй шертіп, 

бұлбұл к(мейі ән салуға бейім халықтың 

асыл қадір-қасиеттеріне, ұғымталдығы мен 

алғырлығына ұштасатын шығар. Не десе 

де, ханқамау шаршы тақта мен ақ қағаз ал-

дында жауапкершілікпен ойлауға үйретеді. 

Ой ошағына тамызық тастап, жұмбақ пен 

басқатырғыш шешкендей шұғыл ермек 

емес бұл, әйтеуір. Уақыт алдында парыз 

бен қарыз ауырлай түседі.

Қандай игілікті істе болса да ұйытқы, 

бастамашы болып жүрген мекемелер, 

ұйымдар мен қауымдастықтардың абы-

ройы асады. «Қазақ газеттері» ЖШС-на 

қарасты «Ақиқат» журналының дәстүрге 

айналып келе жатқан жазушы Тәкен 

@лімқұлов атындағы шахмат жарысы 

былтыр сол Жансая @бдімәліктің шахмат 

Академиясында бастау алған. Биыл да бұл 

турнир (з жалғасын тапты. Несі бар, әлі 

алда Академияда жүздесетін шығармыз.

Жақында Халықаралық федерация 

әлемдегі 20 жасқа дейінгі қыз-келіншектер 

арасындағы үздік шахматшылардың тізімін 

жариялады. Сонда бірінші болып Жансая 

@бдімәлік тұр. Демек, оның даралығын 

күллі әлем мойындады деген с(з. Ге-

нерал атасының аруағы жар болса, жас 

гроссмейстердің алмайтын асуы бар ма, 

сірә! Жаса, Жансая!..

Аян НЫСАНАЛИН

(Басы 1-бетте)

Ұлы даланың қай пұшпағында да 

к(шпенділер табанының бүрі қалмаған 

нүкте бар ма екен? )ткен ғасырдың ба-

сына таман атамекеннің осы К(кібелінде 

(@й, бауырластық-ай! Т(ле би заманын-

да қырғыз биі К(кінің жайлауы ма?) 

асыл азамат, Халық қаһарманы, Кеңес 

одағының батыры, генерал-майор Сабыр 

Омарқұлұлы Рақымов дүниеге келгенін 

іштей жұптап келемін. Ол тарихты айтпа-

са да, серіктерімнің бәрі біледі. Құнарлы 

топыраққа түскен дән терең тамыр тар-

тып, туған жер тынысы кеңігендей. 

Шың мен шыңырау арасында ұдайы ел 

сүйіспеншілігінің алақанының аясында 

ғажайып ғұмыр кешкен адам тағдырында 

уақыттың терең әрі айқын таңбасы жата-

тыны несі екен? Екі ғасыр тоғысынан сәл 

берірек қылышын сүйреткен қыста туса да, 

оның ұстараның (ткір жүзінен (ткендей 

бүкіл (мірі кездейсоқ оқиғаларға толы 

болып (тті. Мезгіл марқасқасы оны жақсы 

сезінді. Жазмыштан озмыш жоқ. 

Тау баласы тауға қарап (седі. Кейін 

Қазы ғұрт қыраны атанып, бастапқы 

бұйығы арманына аттанған Сабырдың 

әкесі Омарқұл – қазақ (баз бір басылымдар 

жаңылы сып жазып жүргендей Омар емес), 

шешесі Бәһәрайым – (збек, (зі ағайынды 

қос халық тың перзенті. (Амал жоқ шежіре 

мойындатқызады: Тілеуберді (Жарықшақ) 

(1398-1475 жж.), Суан... Мәмбетқұл – 

Омарқұл, Мәуленқұл, Оспанқұл). Қып-

қызыл қанға боялып, т(ңкеріс таңы атып 

келе жатқанда шаңырақ шайқалып кете 

жаздады. @кесі ерте (ліп, шешесі т(ркінін 

сағалап, Ташкент т(ңірегіндегі Пақтапұл 

маһал ласына к(шіп кетіп, ағасы Рақымды 

паналады. Қабырғасы қатаймаған Сабыр-

дың мектепте соның ныспысымен жазы-

латыны сондықтан.

1925 жылғы 7 тамызда Бакыдағы 

атты әскерлер мектебін біт іргенде 

Кеңес армиясының ірі қолбасшысы 

М.В.Фрунзенің қолынан түлектің хас 

шабандоздығына сүйсінгендіктен жылқы 

мүсінін ескерткішке алғаны сол кез үшін 

айтулы оқиға еді. Арнайы оқу бітіріп, жас 

командир елге оралып, жасақтар құрамын 

басқарып, қызыл үкіметке қарсы Доттқа, 

Жұнайыр хан, Умар әпенді, Машап Фараб, 

Ибрагимбек құрбашы және басқа басма-

шылар мен қарақшылар тобын құрықтап, 

бүлікшілерді талқандауға қатысады. 

Үлкен (мір мектебінен (тіп, қоғамдық-

әлеуметтік жұмыстарға қызу араласып, 

әскери дайындығын жатпай-тұрмай жан-

жақты күшейтеді. Жалаңаштық, аштық 

пен кембағалдықты к(п к(ріп (скен 

жас жігіт елге қырғидай тиген қасіретті 

нәубеттен кейін қуғын-сүргін тұсында 

әлдекімнің сілтеуімен 1,5 жылдан астам 

тар қапас түрмеде отырып, атала мен 

қара нанның дәмін татып, әупіріммен 

босаған Сабыр Батыста соғыс (рті тұтана 

бастағаннан (зі сұранып майданға атта-

нып, 43-ші армия құрамына жіберіледі. 

1941 жылы ол, ең алдымен, 1149 атқыштар 

полкінің командирі болып, Қап тауы, 

Краснодар қаласын азат етуде дұшпанмен 

қиян-кескі ұрысқа қатысып, әскери 

дарындылығына іскерлігі ұштасып, от пен 

оқ астында толарсақтан қан кешіп жүріп 

тез есейді. Қырық жастағы сардардың 

жанқиярлық ерен ерлігі бағаланып, 

Қорғаныс халкомының орынбасары 

С.М.Буденный қол қойған құжатпен 

полковник шені беріледі. Соғыста аса 

қаһармандық к(рсеткен оны 1943 жылғы 

мамырда )збек КСР делегациясы (ішінде 

(рімдей Роза Бағланова да бар еді) оны 

құттықтап барып қайтты. Сол жылғы 

шілдеде демалысқа келген Сабыр Рақымов 

ән салдырып, күй тыңдаттырып, би би-

леп, ауыр еңбек қажытқан жерлестерінің 

к(ңілін к(теріп, (зі де халық әндерін та-

мылжыта орындайды. Қолы боста жадап-

жүдеген маһалланы аралап, балалығын 

еске түсіріп, мауқын басады. )згелерді 

де қолқалап, (зі де отырыстың гүліне 

айналып, қысқа ойын-сауық (ткізіп, сол 

сапарда мақта шабығында ыңыршағы 

шығып, шаршап-шалдығып жүргендерге 

дем беріп, бірауық қанды қасаптан 

келетін қара қағазды ұмыттырып, Сырдың 

«Қараторғайын» Ахмет Байтұрсынұлына 

телитін «Аққұмды» нәшіне келтіріп 

шырқайды.

Екінші дүниежүзілік соғыс қақап 

тұрған тұста Бас қолбасшы Ресей бүкіл 

мұсылмандары қауымдастығының жетекші 

мүфтиі Ғабдрахман Расулевты (башқұрт) 

қабылдайды. @ңгіме үстінде ол шай-

ды терезеден шашып жібереді. Себебін 

сұрағанда «)ф(де (рт болып жатыр. Соны 

с(ндіру үшін» деп жауап береді. Артынша 

сұрастыра келгенде, шынында да, қала 

отқа оранып, Мәскеу жақтан түйіліп кел-

ген қара бұлт оны с(ндіруге қатты ықпал 

еткені белгілі болады. Генерал-фельд-

маршал Ф.Паулюс басқарған немістің 

6-армиясының Сталинград түбінде күйреп, 

қоршауда қалатынын айтады. Бұған риза 

болған Сталин к(п ұзамай Сабыр Рақымов 

бастаған бір топ ислам дін басыларын 

(ішінде Ғ.Расулев те бар) Мекке-Мәдинаға 

қажылыққа жіберіп алыпты.

Шайқас шешуші кезеңге бет бұр-

ғ а н д а  С . Р а қ ы м о в  е к і н ш і  д ә р е ж е л і 

 Суворов орденімен марапатталып, оған 

Бүкілодақтық Староста хат жолдайды: 

«1943 жылғы 8 ақпанда КСРО Жоғарғы 

Кеңесі Президиумының Жарлығымен 

екінші дәрежелі Суворов орденімен 

марапатталуыңызбен құттықтап, арнайы 

тапсыруға мүмкіндігім болмағандықтан 

осы хат арқылы жіберіп отырмын. Сіздің 

жоғары наградамен лайықты марапатталып 

отырғаныңызға байланысты жауынгерлік 

қызметіңіз бен жеке (міріңізге үлкен табыс 

Қар еріп, жер түсіп кетіп, қайда аяқ бассаң 

да Белоруссияның ми батпағы. Генерал 

Рақымовтың ой-қиялында шек жоқ еді. 

Ол барлық жауынгерлер мен офицерлерді 

шаңғыға тұрғызды. Қолдан жасалған 

имек ағаштар аяққа шанди байланып, 

адамдарды батпаққа батып кетуден сақтап 

қана қоймай, сарбаздардың емін-еркін тез 

жүргенінің куәсі болдым. Тартпа ұйықта 

жол мен к(пір салу оңай емес, паром 

қолдана алмайсың, сондықтан С.Рақымов 

зеңбіректерді де шаңғыға отырғызды. Табан 

астында біздің әскер мен зеңбіректердің 

жау күтпеген тұтқиыл тұстан пайда бо-

лып, тосыннан шабуылдауы жеңіс кепілі 

болғандай. Бірде маршал Рокоссовскийге 

майдан штабындағы операцияны жүзеге 

асыру үшін үлкен әскери бірлестіктің (оған 

бірнеше дивизия, авиация полкі, т.с.с. 

кіретін) командиріне әскери тәжірибесі 

бай, жігері мол, қайратты сардар керек 

болды. Мен Рақымовты ұсынып: 

–  Ол сенімді  ақтайды,  –  дед ім 

маршалға. 

– Жақсы, генерал! – деді сүйсінген 

маршал. Рақымов (зіне тапсырылған 

міндетті абыроймен орындап шықты...

Генерал Рақымов командирдің бақылау 

пунктінде отыруды жаратпайтын. Ол үнемі 

жауынгерлерді жігерлендіріп, алғы шепте, 

ұрыстың қайнаған ортасында жүретін. 

 Сабыр Рақымов атты әскердің әккі офицері 

болғандықтан менің бірнеше ескертуіме 

қарамастан жанын шүберекке түйіп бата-

льондар қатардағы қосындарының арасы-

на кіріп кетіп, шабуылға шығып, жауды 

«кес кілеуді» ұнататын», – деп естелік 

қал дырған. (П.И.Батов «Звезда Востока», 

1946 ж, №9).

К(п куәгердің айтуынша, қазақтың 

алып тар тобына жататын шын мәніндегі 

ха лық жазушысы Сәбит Мұқанов досы 

Ғафур Ғулямның үйінде қонақта отыр-

ғанда:

– Сабыр – біздің қанымыз, қазақ, – 

дей беріпті қайта-қайта ескертіп. Ғ.Ғулям 

да бұны аңғарып, с(з аяғын әзілге бұрып, 

құтылғысы келіп:

– @й, Сәбит! Мен осы әңгімені талай-

дан бері естіп жүрмін. Енді сен де айтатын 

болыпсың. )здерің «(збек – (з ағам» деп 

сайрағанда сондайсыңдар. Ағаларыңа бір 

ұлды қимайсыңдар ма? – дегенде қарқыл-

дап күліп, досының қолын алады. Қо нақ-

тар да ду күліп, екеуінің уәжіне риза болған 

екен.

«Жеңіске нәйеті екі айдай қалғанда 

Польшаның Гданьск қаласын фашистер 

қарамағынан азат ету жолында дұшпан 

минасының жарықшағынан қайтыс 

болған генералдың денесі 1945 жылғы 

28 тамызда Ташкентке зор құрметпен 

әкелініп, орталық қорымда жер қойнына 

тапсырылады. К(шелер, метро, мектеп, 

аудан аты беріледі. Кеңес одағы баты-

рына ел сүйіспеншілігі де айрықша еді. 

К(рсоқырлықтан солардың барлығы 

желге ұшты. Аруақпен алысуға бола 

ма? Желдиірменмен жағаласқан Дон 

Кихотшылық әрекет бұл. Енді не болады? 

Екі халық арасына сызат түсті. Күн батып 

таң ататынын ескермейтіндер бұл генералға 

соншалықты неге (шікті? )збектің кешегі 

билігінің ер есімімен алысқаны қай 

сасқаны? Пақтапұл к(шесі баяғыда-ақ 

Сабыр Рақымов атына берілген. Енді оның 

атындағы к(шелер, метродан қалай тез 

айнып шыға келді? Ауданды (згертудің 

қандай қажеті бола қойды? Ескерткіш 

қиратылып, неге қайта қойылды? )збек 

халқына жиен Сабыр Рақымовқа қысастық 

қылған кім? Ол Ташкенттің қақ ортасында 

қасқайып тұрса, кімге болса да айбын мен 

айбар емес пе? К(п жылдар достық туы 

астында бейбіт (мір сүріп келе жатқан қос 

халықтың мәңгі мызғымас бірлігіне қаяу 

түседі деп ешкімнің ойламағаны ма?! Бұдан 

кім не тапты? Арты неге соғады? Мына 

дүние кімнен әдірам қалмай жатыр? Т(ле 

би (Қарлығаш би) кесенесі т(ңірегінде де 

ара-тұра осындай жағымсыз әңгіме айты-

лып қалады. Неге? 

Абырой болғанда, Шымкенттің орта-

сындағы Жеңіс саябағында Қазығұрт 

қы ранына жеті метрлік ескерткіш тұрғы-

зылды. Оңтүстік Қазақстанның сол тұстағы 

әкімі Асқар Мырзахметов: «Қасиетті 

Қазығұрттан түлеп ұшқан қыранның Отан 

алдын дағы (шпес ерлігін мәңгі есте сақтау 

мақсатында осы ескерткішті қоюды ж(н 

деп таптық. Бұл бүгінгі шара лар арқылы 

біз жас ұрпақты отансүйгіштікке баули 

береміз...» деді.

1976 жылы жазғытұрымға салып қуанып 

Құралай жеңгей (генерал С.Рақымовтың 

майдандас серігі һәм жары) Алматыға 

келді. Алдымен «Лениншіл жас» (қазіргі 

«Жас Алаш») редакциясына соқты.

– Шырақтарым, шағынып келгенім 

жоқ. Жағдайым жаман емес: тамақ тоқ, 

к(йлек к(к. Алайда ағаларың соғысып 

жүргеннің (зінде «туған жұртына қазақ 

екенімді жеткіз» дейтін еді, – деп к(зіне 

жас алды. Талай есік қағылды. Сол кез-

де лауазымдағылар мәселеге мән беріп 

шұғыл шешуге аса құлық танытпа-

ды... Неге сонша жалтақпыз? Кімнен 

қорынып, т(меншіктейміз? Басқа басқа, 

Мәскеуде тұратын ат т(беліндей башқұрт 

тарихшылары Александр Матросовтың 

(з қандастары Шәкіржан Мұхамеджанов 

екенін бұлтартпайтын айғақтармен 

дәлелдеп шыққан жоқ па?

Қазығұрттан түлеген генерал-майор, 

Кеңес одағының Батыры Сабыр Рақымов 

Балтық жағалауында, Еуропа жүрегіндегі 

Польшаның Гданьск қаласын фашист 

басқыншыларынан азат ету үшін болған 

шайқаста Жеңіске аз күн қалғанда қаза 

тапты. Оның ақырғы аманатын орындауға 

орасан күш-жігер жұмсап, қазақ перзентін 

(з еліне қайтаруға (лшеусіз еңбек сіңірген 

Құралай @лібиқызының тіршілігіне 

жамиғат риза. Олардың ұлы Рахметолла 

(Роман) Ташкентте, қызы Дариға (Дарико) 

Жаңасібірде тұрады.

***

Кезінде Абай айналасына шабандоздар, 

балуандар, тоғызқұмалақшылар, дойбы-

шылар, әншілер мен күйшілерді неге топ-

тастырды? )зіміз к(зіміз к(рген алыптар 

тобының аймаңдайы Социалистік Еңбек 

Ері, сарабдал суреткер Ғабит Махмұтұлы 

Мүсірепов беріге дейін саят құрып, тастаяқ 

ойнап, аламан бәйгеде т(бе би болып, 

ханқамаудың (шахмат) тарихын айтудан 

жалықпайтын. Жүйрік жылқы әңгіме 

тұздығына айналатын...

Сол қатарда қазақтың қаршадай қызы 

Жансая @бдімәліктің қаншама дүркін әлем 

тәжін киіп, жеңімпаз атануы да кездейсоқ 

құбылыс емес. Мен оның атасы @бдімәлік 

Манапұлы @шіровты жақсы білемін. Тех-

ника ғылымының докторы, айтулы ғалым. 

Бұрынғы Оңтүстіктегі бірқатар білім орда-

сында басшылық қызмет атқарды. Онымен 

шұқшиып жекпе-жек шатыраш ойнамасам 

да, бұл шахматшылар шаңырағы жете 

таныс. Баласы Данияр, оның ұлы Санжар 

мен қызы Жансая да қолда (спесе де есеюі 

к(з алдымда (ткендей. Енді ғана бір мүшел 

жастан асқан Жансаяның әрбір адымы 

қуантып келе жатқаны бір адамдай маған 

да аян.

Халқымыздың баһадүр перзенті 

 Бауыржан Момышұлының соғыс (рті 

лапылдап тұрғанда от пен оқ ортасында 

жүріп, Қазақстан Компартиясының сол 

кездегі бірінші хатшысы Н.Скворцовқа: 

«Асық, шілік, жасырынбақ, жарыс, күрес, 

ақсүйек ойнау – жастарды ептілікке, 

шеберлікке, айлакерлікке, мергендікке, 

ширақтыққа, табан дылыққа, сондай-ақ 

ұрыста солдатқа ауадай қажет басқа да 

жақсы әскери, жауынгерлік қасиеттерге 

тәрбиелейді» деп жастардың болашағы 

 туралы қам жеп хат жазуы жайдан-жай 

емес. Осындайда 1957-58 жылғы оқу жы-

лында Байжансай орта мектебінде интер-

натта жатып оқып жүргенде оқушылардың 

аудандық спартакиадасында шахматтан 

бірінші орын алғаным к(кейде қатталып 

тұр. Амал не, (нердің ізіне түсіп, жолын 

қумадым. Кейін бұл классикалық күреспен 

айналысып (бапкерім Кеңес одағының 

Батыры С.М.Шахворостов еді), әдебиетке 

келуіме к(п ықпал етті.  Мәскеудегі 

@ д е б и е т т і ң  М . Г о р ь к и й  а т ы н д а ғ ы 

 институтында к(п адам қатысқан сеанста 

халықаралық гроссмейстер Сало флормен 

тең түскенім есіме түседі. @рине, халық 

жанының сұлулығы мен қаһармандық 

қайнары тіл-к(з тимей аман тұрса, әлі та-

лай топжарғандар шығатынына ешқандай 

күмән жоқ. @йтпесе қыз-келіншектер 

арасынан Аида Мүсілімова,  апалы-

сіңлілі Эльмира мен Гүлнар Сахатовалар, 

Ләззат Тәжиевалар және басқалардың 

жарқырап к(рінуі кездейсоқ па? Бірақ 

оларға уақытында осы саладан қара үзіп 

сайыпқыран атануға жағдай жасалды ма? 

Қаншама жас шахматшылардың бағы жан-

бай, бабы келмей кетті. 

Бұдан біраз бұрын, яғни 1924 жылы 22 

шілдеде Парижде құрылған халықаралық 

ш а х м а т  ф е д е р а ц и я с ы  –  Ф И Д Е  

жұмысының содан бері жүйелі әрі пәрменді 

емес екені байқалады. Тегеурінді (мірде 

тізгінді босатып алғандай. @не бір жазда 

Қазанда (ткен үміткер талапкерлердің 

біріншілігін ұйымдастыруда бұл әлсіздік 

барынша білінді.  ФИДЕ-нің қазіргі 

президенті қалмақ Кирсан Илюмжинов 

уәдені үйіп-т(гіп беруіне қарамастан бұл 

тұйыққа тіреген халықаралық ұйымды 

алда үлкен (згерістер күтіп тұрғандай. 

Атақты Гарри Каспаров «ФИДЕ бұның 

бәрін ұйымдастыруда толық әлсіздігін 

к(рсетті» деді қынжылып. Адамзатты 

сонша алдарқатып үміттендіріп келген 

бұл ежелгі ойын түрі ешқашан ұмытылмақ 

емес. Дегенмен, гроссмейстер Серікбай 

Темірбаев, Дәурен Сәдуақасов пен  Динара 

Түйтебаева басқа салаға ауысып, ФИДЕ-

нің жағдайы жаңағыдай болғанда, біздің 

республика ұйымының жұмысы ешқандай 

сын к(термейді. Қазақстан шахмат феде-

рациясы қай батпаққа батып жүр? Тіпті 

үні естілмейді. Бейне бір астыртын қимыл 

жасап жатқандай дыбысы да, сыбысы да 

жоқ. Ауызды қу ш(ппен сүртіп отырған 

жоқпыз. Алайда біздің елімізде ханқамау 

(шахмат) тамаша қарқын алып, ойдағыдай 

дамып келеді деп айту артық. Рас, бұнда 

да тосын оқиғалар болмай тұрмайды. 

@упіріммен (ткен Қазақстан біріншілігінде 

шымкенттік  жиырма жастағы Берік 

Ақк(зов халықаралық гроссмейстер Нұртас 

Қажығалиевті жеңді. Республиканың 

к(пдүркін саң лақ жеңімпазы, ФИДЕ 

шебері  Динара Сәдуақасова Грекияда топ 

жарды. Ташкенттегі шаршы тақтадағы 

шайқаста Мәдина Дәулетбаева мен 

Гүлмира Дәулетова қарсыластарынан оқ 

бойы озық келді. Бразилиядан ақжолтай 

хабар жетті дүркіреп. Астананың 7 жасар 

тұрғыны Бибісара Асаубаева ((кінішке 

қ а р а й ,  М ә с к е у  ш а х м а т  ф е д е р а ц и -

ясы қамқорлық білдіріп, пәтер беріп, 

қанатының астына алып отыр) жеңіп 

алса, Жансая он бір жасында үздік ата-

нып, т(рт мәрте әлем тәжін басына (лшеп 

к(рді. Мажарстанның чемпионы қырықты 

алқымдап қалған Юдит Полгар (15 жас, 

5 ай, 28 күнде) қыздар арасында гросс-

мейстер атанып, Гиннестің рекордтар 

кітабына енсе, мына қарқынмен бүйте 

берсе шахмат шаһзадасы біздің Жансая – 

қазақтың қаршадай қызы оны басып озуы 

да мүмкін. Ол қор қазынасына 19 алтын, 

1 күміс, 1 қола медальдан аса қосып, биік 

жетістіктерге қол жеткізді. Жекпе-жекте 

Польшаның Краков қаласында қазақтың 

жас шахматшылары алдына қара салмай 

к(пшілік қауымды таңғалдырған болатын. 

Онда да Жансая @бдімәлік, @сел Серікбай 

және Бибісара Асаубаева (з қатарларының 

алды болып, алтыннан алқа тақса, Динара 

Сәдуақасова – күміс, ал @нел Алтайбек, 

Диана Асаубаева, Рамазан Жалмаханов 

пен Ринат Жалмаханов қолаға қол соз-

ды. Бұл (зінен-(зі оңайлықпен келген 

қолақпандай жеңіс емес. Бармақ тістесең 

де, бұл жас спортшылардың аяқ алысы мен 

жетістіктері дер кезінде дұрыс насихаттал-

майды... Спорттағы ғұмыр да ұзақ емес. 

Біздіңше, оларға да шындыққа бет бұратын 

кез жеткендей. 

Бос уақыттың біразын мұз айдынында 

сырғанап, суда жүзіп (ткізетін Жансая 

шахматтағы шаршы алаңға сағынғандай 

б о л ы п  о р а л а д ы .  О н ы ң  ж о й ы м п а з 

жүрістерінің ащы дәмін белорус қызы, 

әзербайжандық Гунай (Күн-ай) Мамадза-

де, қытайлық Син Лияу, Еуропа чемпио-

ны орыс қызы Васинина мен (збек қызы 

тілеймін. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 

Т(рағасы М.Калинин». 

Ердің даңқы – елдің даңқы. Бұдан жетпіс жыл-

дай бұрын күндей күркіреп (ткен сұрапыл соғыста 

қазақтар жанқиярлықпен шайқасып, кескілескен 

ұрыс даласында қаһармандық пен ержүректіліктің 

үлгісін к(рсетті. Олардың 510-нан астамына Кеңес 

одағының Батыры атағы берілді. Солардың екеуі 

Бауыржан Момышұлы мен Сабыр Рақымов диви-

зия басқарды.

Майдандас серіктері мен жолдастары Сабыр 

Рақымовтың жүрек жұтқан ерлігі мен әскери 

қайраткерлігін аса жоғары бағалады. Кеңес 

одағының маршалы А.Гречко: «Жүзінен иман 

нұры т(гілген кішіпейіл, к(нтерілі, т(зімді, так-

тиканы жақсы біледі, тәртіпті-тәрбиелі офицер, 

шабуыл кезінде полкты парасатпен сауатты 

басқарды» деп баға берген.

Кеңес одағының Батыры Тоғанбай 

 Қауын баев бір толаста (зінің құлағына 

 сыбырлап: «Сен менің бауырымсың...» 

дегенін еске алады.

Кеңес одағының екі мәрте батыры, Ар-

мия генералы П.Батов: «Генерал Рақымов 

Сабыр Омарқұлұлы» деп таныстырды ол 

(зін. Алғаш ақылдылығымен к(зге түседі. 

1944 жылғы к(ктемде Бобруй операциясы 

басталарда (те қиын ахуал қалыптасты. 

Ә К Е  м е н  Б А Л А
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БҰЛ 6МІР...

Қонбаса бақыт құсы сарайыма,

Жатайын есігімді жабайын да.

Жанашыр ағасы жоқ адамдарды,

Бұл (мір жолатпайды маңайына.

Жас емес, н(сер құйды жанарымда,

Қара жер солқылдады табанымда.

Жоғалмаған не қалды бұл дүниеде,

Жоғалттық Ақселеудей ағаны да.

Кімдерді кім таниды қараңғыда,

Тұлпарға мінгізеді жаманды да.

К(ктем келіп дүние жаңарса да,

Жан дүниесі адамның жаңарды ма?

Кім жылайды, білмеймін, кім күледі,

Т(гіле алмай к(з жасым іркіледі.

Біреулер әдейі әкеп жер бетіне,

Қаптатып жібергендей түлкілерді.

Жанымды мұң басып жүр к(кем, бүгін,

)тер заман осылай, (тер күнім.

Бауырым деп кеудеме бассам-дағы,

Бұл (мір жасап жатыр б(тендігін.

НАЙЗАҒАЙ

Қара бұлттан к(ре алмайсың әріні,

Құйған кезде к(к аспанның тәңірі.

Жел қамшылап қара жерді (тті де,

Құйды, құйды жаратқанның жауыны.

Талықсыған түнгі аспаннан табылдың,

Жарқылдаған найзағай боп сабылдым.

Бірін-бірі аймаласа қара бұлт,

Жер бетінде жүрген сені сағындым.

Қызығамын найзағайлы отанға,

Отпен ойнап жүрген менің ботам ба?

«Найзағайлы...» деп аспанның т(сіне,

Жазған кезім әлі есімде қолтаңба.

ЖҰЛДЫЗДЫҢ ЖОЛЫ

Тәкаппар к(ңіл,

Таусылып бір сәт жүдеп к(р,

Айтылар сәтте,

)мірге тәтті тілектер.

Сұрашы жерден,

К(ктен де сұра, иіліп,

Берсең тек маған,

Жұлдыздай жарық жүрек бер!

Жүрек бер, жұлдыз,

Жарқырар жүрек тұсында,

Жүрек бер, жұлдыз,

Мұздамас қырдың қысында.

Жүрек бер, жұлдыз,

Кеудесі жарық, түн тілген,

)мірі тәтті,

түндері тәтті бір күннен.

Қалғып бір кетіп,

Түндігін ашса түнектер,

Арбайды мені,

Түндегі ғажап суреттер.

)зіңе қарай,

Ұшайын жұлдыз жүрекпен,

Жұлдызым мені,

Серігің етіп, сүйеп к(р.

Басымды иген,

Емеспін күңгірт әлемге,

Арманым асқақ,

Аспаным биік т(бемде.

Түндердің қалың ысырып,

Қара түнегін,

Жұлдыздай жарық, 

Жол іздеп келем (леңге.

***

Сені сүйем,

Жеріңді сүйем жүрекпен,

Жеріңдегі желіңді сүйем,

Ызғары (тер сүйектен.

Топырағын сүйем, 

сен туған жердің,

Шілдеңді сүйем,

Т(бемнен ыстық күні (ткен.

Сені сүйем,

Сен туған күнді сүйем жар салып,

Бұлақты сүйем,

Суынан ішем тамсанып.

Мені күткен күндерді сүйем т(гілген,

Жанарыңның ішемін жасын бал салып.

Сен жұтқан ауаны сүйем, самалды,

Қыран ғып сені (сірген сүйем далаңды.

Осы с(здерді қайталап жатам түндерде,

Осы с(здерді қайталап айтам таң алды.

ЕГІЗ ЖҮРЕК

Сені қалай,

Қоям мәңгі жанарыма телміртіп,

Жатқанында н(сер осып, жел түртіп.

Жасқанады жанарларым

                        жүректегі жаңа үннен,

Сол үндерден үнсіз тұрсың сен де үркіп.

Мәңгі-бақи...

Айтылмасын осы с(здер ендеше,

Қыдырайық қырқаларда 

кәусар сезім тербесе.

Бізде барын бір бақыттың

                            білмесін ел білмесе,

Біз сенейік сол сезімге әлдебіреу сенбесе.

Біз сенейік,

Тазалыққа табиғатта күнәсіз,

Біз сенейік махаббатқа шүбәсіз.

Сенбегендер сенбей жүрсін,

                        әуре болсын ұға алмай,

Жұмбақ болып ғашық жандар,

                           к(з алдыңда тұрардай.

Қол ұстасып,

Қыдырайық, сонда мәңгі бар шындық,

Атар таңнан жүрек жылап кездесуге 

құлшындық.

К(ктем айы...

                   жер-дүние тұнған ән,

Егіз жүрек егіліп кеп,

                    махаббатты жырлаған.

ҚАЗАҚСТАН – 
ҒАЖАЙЫП 6ЛКЕМ

Оян далам, оян к(л, ормандарым,

Менің мәңгі жанашыр, қорғандарым.

Бақыт еді неткен бұл тек жанымда,

@кем жоқта ақылшым болғандарың.

Оян гүлім, сарғалдақ, қызғалдағым,

Сен оянсаң (мірде қызған бағым.

Хош иіс жұпарың-ай, мен қалаймын,

Жүрегімде ән-жырмен із қалғанын.

Аққу-құсым, аяулы асыл әнім,

К(лдеріме сен үшін асығамын.

Жас кеудеме сыймаған қуаныштай,

)зендердің к(рейін тасығанын.

Жас ұрпақ (се берсін, (ркендерің,

)леңмен (ңіріңді к(ркемдедім.

Қаға бер қанатыңды қыран-дала,

Қазақстан – ғажайып (лкем менің!

МЕНІҢ 
МАХАББАТЫМ

Мен үндемен,

Сен де үндеме жанарлым,

Үнсіз жылап, үнсіз ғана жауармын.

Жиырма алтының ақ таңында аспанда,

Ақша бұлтқа жазылады жауабым.

Сенен (зге ғашығым да жоқ енді,

Ақша бұлтқа жазам соңғы (леңді.

Бар әлемге әйгілеймін атыңды,

Жұлдыздарға жеткіземін т(беңді.

Хабар алып келер әрбір келген күн,

)леңіміз аралайды жер бетін.

Біреулердің қолы жетпей жүргенде,

Бұл бақытқа қуана бер, сен жеттің.

Қанша жылым (ткенімен құрғақ тым,

)зің жаным, к(з жасымды құрғаттың.

Қанша жылды махаббатсыз (ткізіп,

Қанша жылдар сағыныштан сырқатпын.

Кеш таптың деп қоя алмаймын бір кінә,

Қайғымды да құштар емен жыртуға.

«Мынау менің махаббатым» деп сені,

Таныстырып кетем қайын жұртыңа.

Мен үндемен, сен де үндеме жанарлым,

Үнсіз жылап, үнсіз ғана жауармын.

Жиырма алтының ақ таңында аспанда,

Ақша бұлтқа жазылады жауабым.

БАЛБҰЛАҚ

Таулардан балбұлақ,

Ағады балбырап.

Домбыра-к(ңілдің,

Тиегін мың бұрап.

Сыңғырлап...

К(ңілде мұң құрап,

Т(менге құлдырап,

Ағады бір бұлақ.

Жеттің бе жұпарым,

Жұтамын, жұтамын.

Мойнына асылып бұтаның,

Тыңдаймын бұлт әнін.

Үміт те, қиял да...

Биікте, қиянда.

К(ктем жүр толықсып,

Мұнарда, мұнарда.

***

Жүрегім қалай,

Жалғанға ерсін.

)ткінші н(сер...

Алданба дерсің.

Сенбесе біреу,

Шын сүйгеніме,

Жанарға жасым,

Толғанда келсін.

Егіліп әлі,

Жүрсің бе дерсің,

Ұмыту азап,

Дауысты к(теріп, айғайлап,

Ұйқысын бұзбаңдар баланың.

 

Үңіліп қарашы, қарағым,

Тікенек тілді ме табанын.

Түс к(ріп жатыр ғой періште,

Ұйқысын бұзбаңдар баланың.

  

***

Сыйла досым,

@йелдердің барлығын,

Күтпей оған әлдебіреу жарлығын.

Тау секілді қорғаныш бол бойына,

@йелдердің аялай біл тағдырын.

Жақсылыққа,

Жерде баға жете ме,

Биік болсаң қолыңды соз, жетеле.

Сынай қарар табылады жат к(здер,

Еркелігін к(тере біл, к(тере.

Қорға оны,

Қарашықпен, жаныңмен,

Жүректегі (ртіңменен, жалынмен.

)мір салса сын сағатын кенеттен,

Қорға оны,

Қасықтай бар қаныңмен.

К(рмейікші,

Кездеріңді кеуде (скен,

Ұшырмағын,

Қырдың гүлін желде (скен.

К(ріп оны әз анаңдай ақ шашты,

Марфуға  БЕКТЕМІРОВА 

Бір сүйгенсің.

Бақытты едің,

Білмедім дерсің,

Мұндай бақытты,

Тілсізге берсін.

@демі едің,

Жаным жүдедің несін,

Сен жоқсың,

Күн еліндесің.

Есіме түссең,

Егіліп кетем,

Жүрегімдесің,

Жүрегімдесің...

  

* * *

К(шер (мір,

М(лдіреген к(зден де,

Құмарлар бар,

Аққу жанын к(здеуге.

Жатса дағы

таулар құлап т(беден,

Жаным менің,

Сүйсең мені (згерме.

Мен аттансам,

Танымайтын (зге елге,

Осы жақсы,

Азабы к(п с(зден де.

Бір махаббат егілмесін

соңымнан,

Ғашығым-ау, мені сүйсең,

)згерме.

Сауықтырсын,

Жүрегіңді жел емдеп,

Мен кетейін,

Қоштаспастан, келем деп.

Түн ішінде жанар тігіп

жұлдызға,

Мені күтіп отырарсың, 

Елеңдеп.

ҰЙҚЫСЫН 
БҰЗБАҢДАР БАЛАНЫҢ

К(рсең ғой, шіркін-ай, жанарын,

Кіршіксіз, тап-таза қабағын.

Ұйықтасын б(пелер, тәттілер,

Ұйқысын бұзбаңдар баланың.

Ұйқысы кішкентай баланың,

Кім білсін қай кезде қанарын.

Сыйла досым,

@йелдерді кездескен.

Сыйла досым,

@йелдердің барлығын,

Күтпей оған әлдебіреу жарлығын.

Тау секілді қорғаныш бол бойына,

@йелдердің аялай біл тағдырын.

 

БИШІ 
ҚАЙЫҢДАР

Жаратылыс бұл ғажап,

Би билейді қайыңдар.

Д(ңгелейді жанға ұқсап,

Бір-бір сұлу ханымдар.

Хан сарайы секілді,

Бурабайдың орманы.

Биші қайың кекілді,

Қуыршақтай қолдағы.

Ақ балтыры к(зді алып,

Тамсандырған талайды.

Жаны жылы с(з бағып,

Қарак(здер қарайды.

Ертелі-кеш би билеп,

Аймаласқан ғашықтай.

Майсып кеп бір-бірлеп,

@н айтады асықпай.

Қайың қолы сүйріктей,

Самал сүйіп сылаған.

Жамандарға илікпей,

Ақындарға ұнаған.

Тәтті мұңын т(гілтіп,

Сағынышқа малтыған.

Кейде самал еліртіп,

Кейде құстай қалқыған.

Қайың шашы мақпалдай,

Жел үрлесе үлпілдеп,

Тарқатып бір жатқандай,

Бұрымдарын бір-бірлеп.

Би билесе жалаңаш,

Түннің тілі байланып...

Соған қарап бар ағаш,

Тұратындай ойланып.

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Қ а з а қ  т і л  ғ ы л ы м ы ,  б ү к і л  т ү р к і 

жұртшылығы орны толмас қайғыға 

ұшырады. Ана тілінің абызы, белгілі 

түркітанушы, Қазақстан Республикасы 

Ұлттық ғылым академиясының академигі 

@бдуәли Туғанбайұлы Қайдар 95 жасын-

да (мірден озды. Асыл ұстазымыздың 

ауыр қазасы қазақ тіл ғылымындағы 

шәкірттерінің, әріптес болған барша қазақ 

зиялыларының қабырғасын қайыстырды.

Қазақ тіл білімінің к(рнекті маманы, 

Шоқан Уәлиханов атындағы І дәрежелі 

сыйлықтың иегері (1971), Қазақ КСР-

інің еңбек сіңірген ғылым қайраткері 

(1982), Қазақстан Республикасы Ұлттық 

ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н ы ң  а к а д е м и г і 

(1983), Түркияның «Türk Dil Kurumu» 

лингвистикалық қоғамының құрметті 

(академик) мүшесі (1989), Башқұртстан 

ұлттық ғылым академиясының құрметті 

академигі (1991), ҚР Президенті жанын-

дағы ішкі саясат комитетінің мүшесі 

( 1 9 9 5 ) ,  х а л ы қ а р а л ы қ  « Қ а з а қ  т і л і » 

қоғамы ның құрметті президенті (2004), 

Қазақстан  Республикасы Білім және 

ғылым министрлігі Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының бас 

ғылыми қызметкері, Ұлы Отан соғысының 

ардагері, филология ғылымының докторы, 

профессор Қайдар @бдуәли Туғанбайұлы 

саналы ғұмырының кейінгі жарты ғасыры-

нан астам уақытында тіл білімі  саласында 

үзбей қызмет етті.

@бдуәли Туғанбайұлы Қайдар 1924 

жылы 13 желтоқсанда Алматы облысының 

Еңбекшіқазақ ауданындағы Талдыбұлақ 

ауылында қызметкер отбасында дүниеге 

келген. 1942 жылдың мамырында қазақ 

орта мектебінің 9-сыныбын және он 

айлық педагогика курсын аяқтасымен, 

(з еркімен сұранып майданға аттанған. 

Соғыстан кейін Қазақ мемлекеттік 

университетін үздік бітіргеннен кейін, 

Қазақ КСР Ғылым академиясының аспи-

рантурасына қабылданып, оны 1954 жылы 

«ұйғыр тілі» мамандығы бойынша бітірген. 

Осылай басталған аспиранттан академик-

ке дейінгі, кіші ғылыми қызметкерден 

(1954) академиялық ғылыми-зерттеу 

институтының директорлығына (1978) 

дейінгі ғалымның ғылымдағы ғұмыры ҚР 

Ұлттық Ғылым академиясы (қазіргі ҚР 

Білім және ғылым министрлігі Тіл комитеті 

құзырындағы) Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі  институтының 

қара шаңырағы астында (тті. Академик 

@бдуәли Туғанбайұлы нысан етіп алған 

ғылыми-зерттеулерінің к(кжиегі кең, 

тақы рыптық талғамы мол, есімі елімізге 

ғана емес, бүкіл түркология әлеміне әйгілі 

тіл маман дарының бірі. @.Қайдар жарты 

ғасырдан астам уақыт жалпы түркология 

ғы лы мына, соның ішінде, әсіресе қазақ 

тіл білімі мен ұйғыртану саласына үлкен 

үлес қосқан. Ғалымның сан алуан (50-ден 

астам) лингвистикалық проблемалардың 

теория лық (зектілігі мен практикалық 

қажет тілігіне арналған зерттеулерін 500-ге 

жуық ірілі-кішілі (жалпы к(лемі 600 б.т. 

астам) ғы лыми еңбектерінен айқын к(руге 

болады.

Қазақстан Республикасы ұлттық 

ғылым академиясының академигі, профес-

сор  @.Т.Қайдардың ғылыми-педагогтік 

қызметі, ғылымды дамытудағы, ғылым 

кадрларын даярлаудағы еңбектері Үкімет 

тарапынан жоғары бағаланып, «Халықтар 

достығы» ордені, «Отан» ордені, «Құрмет 

нышаны» (Түркия ордені), «Ана тілінің 

айбары» алтын белгісімен және 12 ме-

даль, к(птеген құрмет грамоталарымен 

марапатталған.

Қазақ елі тәуелсіздікке қол жеткізген 

алғашқы жылдары академик @бдуәли 

Туғанбайұлы Елбасына арнайы «ашық 

хат» жазып, қазақ  жазуын латын негізді 

әліпбиге к(шіру қажеттілігі  туралы 

мәселені бұқаралық ақпарат құралдарында 

ең алғаш рет к(терген болатын. Латын 

әліпбиі мәселесі қазақ қоғамында қайта 

талқыға түскен 2005, 2013 жылдары да 

@бдуәли Қайдар Ахмет Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі институтының ғалым-

дарымен біріге отырып, осы проблеманың 

ғылыми тұжырымын қарастырды. Ака-

демик (мірінің соңына дейін жаңа қазақ 

жазуының мәселесіне алаңдап, (зінің 

ғылыми пікірін білдіріп отырды.

Бүгінгі  ғылымдағы зиялы қауым 

мен болашақ ұрпақ академик @бдуәли 

Туғанбайұлы Қайдардың ана тілін ардақтау 

жолында атқарған ерен еңбегін, тіл 

ғылымындағы асыл мұрасын ешқашан 

ұмытпайды.  @бдуәли Туғанбайұлы 

Қайдардың есімі қазақ қоғамы мен 

ғылымында мәңгі сақталмақ. 

Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі 

институтының ұжымы

Ғалымдардың ішінде ең шәкірті к(п 

ұстаз біздің @бекең болған шығар. Ол кісі 

жалпы қазақ тіл білімінде ұйғыртану, эти-

мология, этнолингвистика деген үлкен үш 

саланың негізін салып, шәкірт дайындады. 

@бекеңнің одан б(лек тағы үш ерлігі 

бар. 

Біріншісі, Екінші дүниежүзілік соғысқа 

қатысып, Отан алдындағы борышын (теді. 

Қан майданнан т(сіне бес орден тағып, 

капитан дәрежесін алып қайтты.

Екіншіден,  Колбиннің тұсында 

қазақ тілінің тағдыры сынға түсіп, 

елде екі мемлекеттік тіл болатыны ту-

ралы айтылған кезде жалғыз @бдуәли 

Туғанбайұлы ғана қарсы шығып, бір 

елде бір ғана мемлекеттік тіл болатынын 

және оның қазақ тілі болуы керектігін 

айтқан еді. Міне, бүгінде қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл дәрежесіне жетуіне, 

одан кейін Халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының құрылуына ол кісінің сіңірген 

еңбегі ерен. 

Үшіншіден, @бекең (мір бойы қазақтың 

с(зін жинады. Соның арқасында алпыс 

жылдық еңбегін тиянақтап, «Қазақтар ана 

тілі әлемінде: «Адам» (1-том), «Қоғам» (2-

том), «Табиғат» (3-том) атты үш томдық 

этнолингвистикалық с(здік шығарды. Осы 

үш ерлігін біз ылғи айтып жүреміз. 

@бекең ұстаз ретінде, ғалым ретінде 

соншама к(п шәкірт дайындап, үлкен 

мектеп қалыптастырғандықтан, жады-

мыздан (шпейді. Қазақ тілі мемлекеттік 

мәртебесін алып тұрған кезде ол кісінің 

есімі ұмытылмайды.

Біз, @бекеңнің жүздеген шәкірттері, 

ағаның қазасына қайғырып, к(ңіл айта-

мыз.

Ғарифолла )НЕС,
филология ғылымының докторы

«Ана тілі» газетінің ұжымы басылымның белсенді авторы, белгілі жапонтанушы Шарафат 

Жылқыбаеваға аяулы анасы 

Мағрипа Ш!жеғұлқызы ЖЫЛҚЫБАЕВАНЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к(ңіл айтады.

Қазақ тіл білімінің 

аса к(рнекті  тұлғасы, 

а к а д е м и к  @ б д у ә л и 

 Ту ғанбайұлы Қайдар 95 

жасында (мірден (тті.

@ б д у ә л и  Қ а й д а р 

қ а н д а й  қ ұ р м е т к е  д е 

лайықты тұлға болатын. 

Академиктің лексико-

логия, диалектология, 

этно лингвистика,  т іл 

құрылысы, түркітану және 

алтаистика, ғылым тари-

хы, тіл саясаты, оқу лықтар 

дайындау салаларындағы 

м о н о г р а ф и я ,  с ( з д і к , 

жинақ, мақалалары ұшан-теңіз. «Қазақ 

тілі» қоғамын құрудағы еңбегі, қазақ 

тіліне мемлекеттік мәртебе алып беру 

мәселесінде к(рсеткен ерлігі ерен.

О л  ( з і  қ а л а ғ а н  к ә с і п т і  е р е к ш е 

қастерлейтін. «Сіз дүниеге қайта келіп, 

мамандықты қайта таңдаған жағдай бола 

қалса, қандай мамандықты таңдаған бо-

лар едіңіз?» деген сауалға, ойланбастан, 

іркілместен былай деп жауап бергені 

есімізде: «Тек қана тілші мамандығын. 

)йткені тілші ретінде менің аңғарғаным, 

тіл – барша ғылымның бастауы, түп-

негізі, тіні, ұстанымы, мән-мағынасы, 

маңызы. Ең бастысы, тіл – адам дүниесін, 

рухын, дінін, ой-тұ жырымын, (ткені мен 

бүгінгісін, бола шағын түсінуге болатын 

асыл қазына, мәңгіліктің мәңгілігі».

@бдуәли аға мыз кешегі 

гитлер ші лдер  мен болған 

со ғыс тың майдангері еді. 

Тоғызыншы сы ныпты 

бітіре салып, соғысқа 

(зі сұ ранып аттанды.Бұл 

да патриоттық сезімнен 

туған әрекет. Азаматтық 

борышын орындап, елге 

кеудесінде жарқыраған 

бес әскери орденмен, 12 

медальмен оралды.

Реті келгенде қай-

раткер аза маттың тіл 

саласындағы қажыр лы 

еңбегі  лайықты ба ға-

ланғандығын да атап (ткеніміз ж(н. 

Бұған дәлел – Ш.Уәлиханов атындағы 

М е м л е к е т т і к  с ы й л ы қ т ы ң  и е г е р і , 

Қазақ КСР-інің еңбек сіңірген ғылым 

қайраткері, Қазақ КСР-і халық ағарту 

ісінің үздігі, Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері атануы. Тәуелсіздік жылда-

рында «Отан», «Бірінші дәрежелі Достық» 

ордендерімен, к(птеген медальдармен 

марапатталды.

Қазақ тіл біліміне (лшеусіз үлес қосқан 

к(рнекті тұлға, асыл с(з зергерінің жарқын 

бейнесі ешқашан да ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек 

ұжымдары

Тіл тарланбозы

Ана тілінің абызы 

Үш сала. Үш ерлік.
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(Басы 1-бетте)

Мұхамедия үлкен қызметтер атқарды. 

Құлжан үйіне жиналып, сол жерден 

әскерге, майданға аттанған жаңарқалық 

студенттерді (ішінде Сапар Шәкенов деген 

Айтыманның жақын апасының баласы бар) 

пойызға шығарып салдым. Бәрі де (мір. 

Соғыс әкелген (мірдің азаптары. Құлжан – 

қазақы адам, әңгімешіл. Сәкенмен аталас 

туыс. Енең тоқасы ішінде бірі – Байбек 

(Сәкен), екіншісі – Сайбек (Құлжан, біздің 

шешей) боп б(лінеді. Сәкенмен бір ауылда 

(скен, ол жайлы естеліктерін ірікпей ай-

тады. Арасында арабша басылған кітапты 

жастығының астынан алып оқып қояды. 

Ескене, Байбек, Жәнібек – бергі атам… 

Ор, Аба, Есен, Нұра – жерім еді, Қуандық, 

Қаратоқа елім еді… Мен оның кімдікі 

екенін білмеймін. «Сәкендікі ғой», – дейді 

Құлжан. Кітаптың сыртқы мұқабасы жоқ. 

Жыртылған. Оған ешкім тиіспейді. Тек 

Құлжанның жастығының астында жатады. 

Құлжан әрі қарай оқиды: Мен келем тау 

ішінде түнделетіп, Аймақты күңірентіп 

(леңдетіп… Таулары биік қиялы, Орманы 

шалғын миялы, Жылқы, қой, сиыр, түйелі 

Сағындым Арқа – жерімді… Саясаттан 

алыстау Құлжан осындай ел, жер туралы 

(леңдерін теріп оқиды. Біраздан кейін 

кітабын жауып, орнына тығады да: «Қайран 

(кімет-ай, соларды да аямады-ау!» дейді. 

С(йтіп, мен алғаш )спенде атын естіген, 

жынды @беннен тыңдаған, Айтам айтқан 

Сәкен туралы әңгімелерді Құлжан оқыған 

(леңдермен толықтырдым. Шілденің 

бас кезінде басталған оқуымыз екі айдан 

соң қыркүйектің басында аяқталды. «Екі 

айлық курс (тті» деген куәлік алып, ауылға 

қайттым. Менің оныншы класқа баратын 

жылым еді, сабақ басталып кеткен шығар 

деп мектепке барсам, оқу жоқ. Балалар 

жиналмапты. Ересектеулері әскерге кетіп, 

оған ілікпегендерін ФЗО мектебіне ала-

мыз деп қорқытып, балалар бытырап, бой 

тасалап жүр екен. Қыркүйектің аяғына 

таман алты (бес қыз және мен) баланың 

басы құралды, оқу басталатын болды. Сол 

жылы (кімет ақылы оқу тәртібін кіргізіп, 

әкей мені ертіп барып, ақшасын т(леп 

шықты. Бұрын ондай тәртіп жоқ еді, соғыс 

тудырған қиыншылық ғой дестік. Кейін 

(кімет мұны дұрыс к(рмеді ме, т(леу 

тәртібін жойды. Сабақ басталғанмен, 

жүйелі оқу болған жоқ. Ер мұғалімдерді 

әскерге шақырып, біртіндеп алып кетіп 

жатты. Олардың орнына сабақ беретін адам 

табылмайды. Осылай ырың-жырыңмен екі 

тоқсанды аяқтадық. 1943 жылдың алғашқы 

күндерінің бірі еді, біздерді директорымыз 

(Амалбеков Бименде) жинап, аудандық 

оқу б(ліміне алып барды. Оқу б(лімінің 

бастығы ауыл мектептерінің жабылып 

жатқанын, мұғалімдерді әскерге алып 

кеткенін айтып, бізді ауыл мектептеріне 

мұғалім болуға міндеттеді. «Оқу жылы 

аяқталған кезде қайтып келіп, емтихан 

тапсырып, аттестат аласыңдар» деді. Бізде 

үн жоқ. Мені «Ынталы» колхозындағы 

орталау мектепке жіберетін болды. Қарсы 

болғам жоқ, (йткені ол ауылда әкемнің 

інісі Жаман ауылдық кеңестің т(рағасы еді. 

Жатын орным дайын. 

Кейбіреулер баратын ауылында жатын 

үйдің қиындығын айтып жатты. Оған 

ауылдық кеңес, колхоз к(мектеседі де-

геннен басқа с(з айтылған жоқ. С(йтіп, 

мен 1943 жылдың 16 қаңтарынан Ынталы 

мектебіне мұғалім болып, сабақ беру-

ге кірістім. Қарағаш ауылдық кеңесіне 

Ынталы, Қосшоқы, Қарағаш деген үш 

шағын колхоз қарайды, Ынталы екеуінің 

ортасында. Жаман әуелде Қосшоқыға 

колхоз т(рағасы болып барып, жуырда ғана 

Ынталыға ауысқан. Оның үстіне (зімнің 

тұңғыш мектеп есігін ашқан жерім, мектебі 

– жеті жылдық. К(рші ауылдардың 5-7 

кластарының оқушылары осында келіп 

оқиды. Ол жерлерде бастауыш мектеп қана 

бар. Үй суық. Тұрмыс ауыртпашылығы 

балалардың үзбей оқуына мүмкіндік 

бермейді. @сіресе жоғары кластарда бала 

сирек. Мен 5-6 кластарға қазақ тілі мен 

әдебиетінен сабақ бере бастадым. 

Мұғалім жетіспейді. Қарағандыдан 

үш айлық курс бітіріп келген екі қыз 

да мұғалім болып кірісті. Тұрмыс 

ауыр. Қайда барсаң, жетіспеушілік. 

Жаман ағам ауылдың бас к(терер 

ат-к(лігін, адамдарын алып, к(рші 

Нұра ауданынан астық әкелгені 

есімде. Отын жоқ. Сабақтан босаған 

кезде Қарағаштың орманына барып, 

ағаш қиып аламыз. Оны және орман 

ішіндегі маялардан малға азықтық ш(пті 

шанамен тасимыз. Ауылда дәрігерлік 

пункт бар. Онда бір орыс жігіті жұмыс 

істейді. Елдің дәрігер іздеуге де шамасы 

жоқ. Жұмыссыз, к(біне бос отырады. 

Біз тұрған үйдің к(рші бір б(лмесіне 

орналасқан. Ішер тамағы жоқ. Біз тамаққа 

отырар кезде ылғи есік қағып кіріп келеді. 

Ұялмайды, қысылмайды – қиыншылық, 

жоқтық бәрін де ұмыттырып жібереді екен. 

Қазақтың барын б(ліп ішетін әдеті ғой, біз 

«кел, кел»  дейміз. Осындай тіршілікпен 

қысты (ткіздік. Мамырдың аяғына қарай 

бізді ауданға, орта мектеп бітірушілердің 

емтиханына шақырды. Оған екі қыз 

келмей қалды. Күйеуге тиіп кетті деді 

білетіндер. Олардың орнына күзде оқуда 

болмаған @бікен Тәкешев пен Мақсұт 

Шәріпов қосылды. Емтиханды қалай 

тапсырғанымыз есімде жоқ. Аттестат тап-

сыру салтанаты да болған жоқ. Аттестатты 

оқу ісінің меңгерушісі тапсыра салды. 

Оқу б(ліміне қайта бардым. Онда мені 

К.Маркс атындағы колхоздағы бастауыш 

мектепке ауыстыруды сұрадым. )йткені 

әкей осы колхозға бастық болып ауысқан. 

Оқу б(лімі басшысының келісімін алып, 

тамыздың аяғында мұғалімдер кеңесіне 

келетін болып, демалысымды пайдалануға 

кеттім. Бірден К.Маркске тарттым. 

К.Маркске ол кезде пойызға мініп, Мо-

надырь стансасынан не одан (ткен соң 

89-разъезден түсіп, к(лікпен барады. 

Арасы 25 шақырымдай. Мен Монадырь 

арқылы сондағы туыстардың атымен 

жеттім. Маркс колхозы ол кезде Жарық 

деген жерді мекендейтін. Ар жағында 

К(нек деген таудың етегінде Жиделі де-

ген б(лек колхоз бар. Екеуі бір ауылдық 

кеңеске қарайды. Ескі қазақтар 8-ауыл 

дейді. Кейін екеуі қосылып, К.Маркс 

атындағы үлкен колхозға айналды. Жарық 

– Жаңарқаның ең бір к(рікті (лкесі. 

Қарағаштан шыққан бұлақтар мен Жар-

тастан аққан (зен суы жазда құрғағанмен, 

қыстағы қармен қосылып, к(ктемде мол 

ұлы қонақ келгенде, бәрі бірдей тік тұрып 

қызмет етеді (бірі қонақтың атын қарайды, 

бірі самауыр қояды, бірі қонақтың қолына 

су құяды, тағы сол сияқты) деп жұрт аңыз 

қылысады екен. Бәкен солардың үлкені 

Түсіпбекке шыққан. Одан бір қыз (Күлше), 

бір ұл (Ибрагим) к(рді.  Одан кейін 

Түсіпбек қайтыс болды. @меңгерлік тәртібі 

бойынша енді Бәкенді Оспан алды. Одан 

да бір қыз (Жұмабике), бір ұл (Адам – бойы 

аласалау болған соң Тәпек атанып кеткен) 

тапты. Оспан да қайтыс болып, Құлжанбек 

деген қайнысы аяқ салады. Одан Ұлбике 

деген қыз туған. Кешікпей Құлжанбек 

те қайтыс болған. Осыдан кейін апай: 

«Мен Аймағанбеттің алты баласын қыруға 

келгем жоқ» деп, Бәкенді алғысы келген 

қайындарының ешқайсысына да к(нбей 

отырып алған. Сыйлы болып, балалары 

мен қайындарының қасында отырған. 

Кеңес (кіметінің қиыншылықтары, 

ашаршылық жылдарында Аймағанбет 

(ліп, балалары жүдеушілікке ұшыраған 

кезде, әкей апасын к(шіріп алған. Бізге 

к(шіп келген соң Ибрагим деген баласы 

(лді де, қалғаны аман-есен бізбен бірге 

араласып (сті. Екі үлкен қызы күйеуге 

шықты. Тәпек деген баласы менімен жасты 

еді, жігіт боп қызметке араласа бастаған 

кезде 1946 жылы қайтыс болды. Апай содан 

кейін кіші қызы Ұлбикемен қалды. 

Қазір Ұлбике тірі, балалы-шағалы. 

Қарағандыда тұрады. @кей (зі қайда к(шсе 

де Бәкен үйін бірге ала жүретін. Карл 

Маркске де к(шіріп алған екен. Ауыл-

да демалып, ел адамдарымен танысып 

жүрген күндердің бірінде Ақкем атына 

бір хат келді. Оны жазған Нұрада тұратын 

кіші қарындасының күйеуі Рүстембек ((зі 

Құлжанның үйіне түстім. Самарқанға 

(қазіргі Теміртау қаласының орнындағы 

поселок солай аталған) баратын к(лік 

іздестіріп, қалалық автобус стансасына 

барып едім, ондағылар: «Автобус жүрмейді, 

Қарағанды-Сортировочная стансасынан 

пойыз жүреді» деді. Содан поезға мініп, 

Қарағанды-Сортировочнаяға жеттім. Одан 

да жүретін пойыз болмады. Пойыз күткен 

оншақты адам, әне-міне болып қалар де-

ген үмітпен 2-3 сағаттай тосты да, аяғында 

жаяу кетуге бекінді. Мен де ердім. 

Жалғыз жарым жүру ол кезде қауіпті 

болатын. Қарағандыда бұзықтықтың неше 

түрі кездеседі. Топ болып жүретін болған 

соң, басқа амал жоқ, к(ндім. Жолда бір-екі 

елді мекен кездесті. Соңында Нұра (зені 

мен Самарқан су қоймасын жағалап (ттік. 

Поселокке кірген соң жолдастарымнан 

б(лініп, Аймұратбектің үйін іздеуге кеттім. 

Тез таптым. Үлкен қақпасы бар, оңаша 

салынған үй екен. Қақпа ашық. Есік алдын-

да отырған шал Аймұратбек болар деп ша-

малап, сәлем бердім. – Ассалаумағалейкүм! 

– @ликмуссалам! Жоғары шық, балам. 

Қайдан келесің, кімсің? – Жаңарқадан, 

Қирабайдың Смайылының баласымын! – 

Ой, жаным-ай, құда бала болдың-ау! Шал 

даусы дірілдеп, түрегеліп бетімнен сүйді. Үй 

жаққа қарай ұмтылып, бір адамның атын 

атап (баласы екен, атын ұмыттым), «мұнда 

кел, Бәкеннің інісі келді» деп айғайлады. 

Амандық сұрасып, жайғасқаннан кейін 

шаруамды айттым. «Жағыпар осы үйге 

келіп жүреді. Тұрмыстары ауыр екені 

рас. Демалыс күндері осында болады, ба-

рымызды б(лісіп ішеміз. Іздеп келгенің 

қандай жақсы, қайран жұрағатым-ай!» 

деді шал. Бұл – сенбі болатын, сонда 

азаматтарынан қара қағаз келіп, жетім 

қалды. Жараланып елге қайтқандар да бар. 

Олар ауылдағы жұмысты ұйымдастыруға 

қатысты. С(йтіп, 1945 жыл да келіп жетті. 

Бұл жылы к(ктемдегі әскерге шақыруға 

мен де ілігуге тиіспін. 

Бірақ соғыстың бет алысы ж(нделген 

соң онша алаңдамай жүргем. Соғысқа 

кірем бе, бер жағынан қайтам ба, әйтеуір 

әскерге баруым хақ еді. Осындай бір күні 

әкей ауданға барып келді де: – Биыл сені 

әскерге шақыратын жыл ғой. Аудандық 

Ішкі істер б(лімінің бастығымен с(йлестім. 

Оларда орын бар екен және броны бар 

к(рінеді. Соған ауыссаң қайтеді? – деді. 

Қарсы болмадым. Қысқы демалыстың кезі 

еді, ауданға кеттім. Аудандық Ішкі істер 

б(лімінің бастығы Мұхамеджан  Елеубеков 

деген жігіт екен. Онша елпілдемей, ресми 

ғана с(йлесті. Аудандық б(лім жанындағы 

еңбекпен түзеу инспекциясына бастық 

(барлығы бір-ақ адам) етіп алуға келісті. 

Бұл орында бұрын Сәмен Есендәулетов 

деген жігіт істеген екен, әскерге кетіпті. Ол 

кеткеннен кейін енді әскерге шақырмайтын 

бронь беріпті. Мен келісіп қайттым. Бірақ 

мұндай мекемеге қызметке алынатын адам-

дарды тексеру болады. Сондай жұмыстарға 

кететін уақытты есептеп, ақпанның бас 

жағында хабарлас деді. Ақпанның басында 

келіп, сол қызметке кірістім. Аудандық 

Ішкі істер б(лімінің сұрауы бойынша, 

облыстық инспекциядан адам келіп, 

бұрынғы құжаттарды тексеріп, актілеп, 

мені істің жоба-жосығымен таныстырды. 

К(рші Шет ауданында осындай инспекция 

бар екен, бірақ оның адамы инспектор бо-

лып саналады екен, оларды маған қаратты. 

Анда-санда сонда барып, іс барысын к(ріп 

болды. С(йтіп, жеңісті қарсы алдық. Бұл 

күнгі елдің қуанышында шек болмады. 

Ел ішінде, бұрынғыдай емес, ойын-той 

к(бейе бастаған. Ол кезде қазіргідей тойға 

шақыру, хабарлау деген әдет жоқ. Біреу 

әскерден келсе, біреудің үйінде бала туса, 

басқадай қуаныш болса, сол қуанышты 

б(лісуге естіген ел келе беретін. Ел ниеті 

кең еді ғой... Соғыстың ауыр кезінде халық 

барын б(лісіп ішіп отырды. Қазір ғой, 

пейілдің бұзылғаны, к(рші отырып бірінің 

малын бірі ұрлайды. 

Ел ішінде жұмыс істеген бес жылға 

жуық уақытым менің азамат есебінде 

есеюіме едәуір ықпал етті. Ауылдағы (мірді 

де, ел ішін де талай араладым, к(рдім. 

К(п адам дармен таныс болдым, (негесін 

қабылдадым.

Осы жылдардың ішінде қаншама 

(мір танып, еңбек жолымды абырой-

лы бастағаныма қарамастан, ойымнан 

кетпейтін бір нәрсе – оқу еді. @рі қарай 

оқысам, білім алсам деймін. @кем марқұм 

да қарсы емес. Бірақ оның ж(нін білмейді, 

(зің шеш дейді. Мен оқу іздеп жалғыз ке-

туге жасқанам, Алматы алыс қой... Жолдас 

іздеймін. Оның үстіне бұрынғыдай кетем 

десең, жүре беретін жағдай жоқ. Ішкі 

істер қызметі рұқсат алуды талап етеді. 

Бірақ ауданнан да, облыстан да менің 

мәселем шешілмеді, ол ұзақ әңгіме. 1947 

жылдың басында Қазақстан (кіметінің 

басшылығында (згерістер болды. Жоғарғы 

кеңес президиумының т(рағасы болып 

Д.Керімбаев сайланды. Жоғарғы кеңес 

сессиясы (тті. Газеттегі осы хабарлар-

ды оқып отырып, менің басыма «неге 

республика басшыларына хат жазбай-

мын?» деген ой келді. С(йтіп, оқуға ын-

там барын, бірақ ішкі істер қызметінен 

босай алмай жүргенімді айтып, Қазақстан 

Компартиясы Орталық Комитетінің 

І-хатшысы Ж.Шаяхметов пен Қазақ КСР 

Жоғарғы Кеңесі президиумының т(рағасы 

Д.Керімбаевтың атына хат жібердім. 

Кешікпей менің арызымды Ішкі істер 

министрлігіне жібергені жайында ха-

бар алдым. Соның артынша облыстық 

басқарма ауданға «Егер оқуға түскені 

жайлы қағазы болса, босатуға рұқсат 

етіңдер» деген хат жазды. Енді кезекті 

демалыс алып, Алматыға барып қайтуға 

бел будым. Осының алдында ғана әкей 

Алматыдан оралған. Алматыны к(ріп, 

табиғатына таңырқап, ондағы шаруасын 

тындырып қайтқан әкей менің ниетімді 

білген соң: «Баратын болсаң, тәуекел, 

қысылма, түсетін үй тауып қайттым. 

Сейфолланың Сәкенінің інісі Мәжитті 

таптым» деді. Мен енді аттестатымды 

іздедім. Ол Л(лемнің (Шүрегей апам) 

үйінде еді. @р жерде бір жатып жүрген 

соң кітаптарым мен қағаздарымды бір 

чемоданға салып, ауданға к(шіп келген сол 

үйге апарып қойғам. Қажеті бола қоймады 

да, іздемедім. Енді аттестат керек болды. 

Іздеп барып ашсам, чемоданның ішіне 

тышқан кіріп, қағаздарды мүжіп тастапты. 

Ішінде бүктеулі жатқан аттестаттың да 

шетін ойып жепті. Жазулары аман екен. 

Сол тышқан мүжіген аттестатпен Алматыға 

тарттым. Алматыға Балқаш арқылы ұштым. 

Елдің к(бі Балқашқа келіп, самолетпен 

ұшады. Жаңа самолет те жоқ, немістің қолға 

түскен ескі самолетін ж(ндеп, Балқаш-

Алматы арасында рейс жасап қойған. Екі 

араға 3,5 сағат ұшады. Алматы аэропор-

тынан қалаға келетін автобус бар екен. 

Ол қазіргі Жібек жолы мен Фурманов 

к( шелерінің қиылысына тоқтайды. Сол 

жерде аэропорттың қалалық агенттігі бар. 

Қарсы бетінде «Колхозшылар үйі» деп ата-

латын қонақүй. Мен автобустан түсіп, осы 

қонақүй алдында тұратын таксиге міндім. 

«Алатау» к(шесі (қазіргі Байсейітова) 

28-үйдегі Мәжиттің үйіне келдім. Мәжекең 

@мина екеуі ықыласпен қарсы алды. 

Жарықтық, кісіге тарлығы жоқ, пейілдері 

кең, қонақжай адамдар еді. Осы үйде мен 

Алматыдағы (мірімді бастадым. Мәкең (зі 

ертіп жүріп, кейде ұлы Орынбекті қосып 

беріп, мені қаламен таныстырды. Студент 

кезімде жатақханада жаурасам, бойымды 

жылытатын, аш болсам, қарнымды той-

дыратын да осы үй. Үйленгенде @лияны 

да осы үйге түсірдім. @ке-шешемдей адал 

ниетімен іш тартты. Мәжекең ҚазПИ-ге 

ертіп барды. Құжаттарымды тапсырдым. 

Тәліп Мұсақұлов проректордың қызметін 

атқарады екен, құжаттарымды сол алды. 

Тамыздың аяғында сабақ басталар кезде 

келсең болады деді. ҚазПИ-ге бір жыл 

бұрын келген Мәдіхан @бсаматовты  тауып 

жолықтым. Қайтарға самолетке билет 

ала алмай, УИТЛК (управление испра-

вительно-трудовых лагерей и колоний) 

деген Ішкі істер министрлігінің (зімді 

тікелей басқаратын басқармасына барып, 

бастығына кіріп, бронь алдым. Аман-сау 

елге жетіп, жұмысыма кірістім. Шілденің 

аяғына таман босатуға келісім берді. 

Тамыздың бас кезінде-ақ Алматыға оқуға 

баратын балалар (ішінде біздің Хамит бар) 

аттанып кетті. Мен құжатым сонда болған 

соң, айдың аяғын күтіп қалдым. Тамыздың 

29-ы күні ұшып келсем, Хамит менің ешбір 

тізімде жоғымды айтты. Құжаттарымды да 

іздеп таба алмапты. Ол ҚазПИ-де аспирант 

болып жүрген @бутәліп Жұбаевты іздеп 

 тауыпты, жатақхана кеңесінің бастығы 

екен. Ол да бірге іздесіп, менің құжатымды 

таппапты. Келе сала Мұсақұловты іздеп бар-

сам, ол ауысып кетіпті. Соның үстелін қарап 

жүріп құжаттарымды тауып, @бутәліпке 

еріп институттың директоры Серғали 

 Толыбековке кірдік. Серғали марқұм әуелде 

«Бәрі бітіп кетті ғой...» деп отырды да, 

«мына аттестатыңа не болған, шырағым?» 

деп сұрады. Мен болған оқиғаны айттым. 

Сонсоң арызымның шетіне «Зачислить» 

деп жазып берді. С(йтіп, мен студенттер 

қатарына қосылдым.

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты

су болып, Жарыққа жайылады да, қалың 

ш(п (седі. Үй-үйдің арасын су алып кетіп, 

қатынасты қиындататын кездер де жиі бо-

лады. Ш(птің молдығы сондай, соғыстың 

қиын жылдарында отын болмай, ылғи ш(п 

жағатынбыз. Мол ш(п осынша шығынға 

т(теп беретін. Солтүстік бетін Жұмыртқалы 

деген к(л, оңтүстік жағын Толағай мен 

Танаш, батысын кіші Толағай, шығысын 

Қарағаш орманы қоршап жатқан осы 

алаңды алғаш к(ргенде, жұмақ дерсің. Бұл 

ауылға бірінші қадам басқан мен де осын-

дай әсерде қалдым. Алғашқы сезіммен 

«Жарық» деген (лең жазғам, кейін ол 

аудандық газетте басылды. 

Толағай ерте кезде бізбен аталас 

Жайма деген байдың жайлауы болған. 

Жайманың бейіті Толағайдың етегінде. 

Тау айналасы қалың ш(пті, бұлақ аққан 

нулы (лке. Толағайдың арғы шығыс 

жақ беті біздің ауылға қарайды, батыс 

беті – Маркстікі. Осы жақ беткейден 

т(мен түссең, «Құмк(л», «Жарк(л» деген 

к(лдер кездеседі. Құмк(л жазықта ойпаңға 

орналасқан. Жаз ыстық болған жылда-

ры суы азайып, сортаң тартып қалатын. 

Жарк(л жан-жағы жарлауыт, қалың ш(п 

пен жардың т(менгі тасасында жатыр. 

емес, балаларына жаздырған болу керек) 

екен. Онда үлкен ұлы Жағыпардың ФЗО-

ға алынғаны, Қарағандының қасында 

Самарқан деген ауылда тұратыны, 

жағдайы ауыр екендігі  айтылыпты. 

«Соған к(мектесудің қандай жолы бар, 

босатып алуға шамаларың келе ме?» деп 

сұрапты. Самарқанда Аймағанбеттің інісі 

Аймұратбек тұратынын, Жағыпардың 

сол үйге барып жүретінін, мекен-жайын 

(Карагандинская, 16) жазыпты. ФЗО 

(фабрико-заводское обучение) деген 

мектеп соғыстың алдында жастарға 

кәсіп үйрету мақсатында ұйымдасып, 

алғашқы кезде біраз пайдалы жұмыстар 

атқарды. Мектептегі оқуы мәнсіз боп 

жүрген кейбір жастардың сол мектепке 

түсіп, жұмысшы мамандығын игеріп 

кеткенін де к(рдік. Алайда соғыс кезінде 

ФЗО осы дәстүрінен жаңылып, ж(нді оқу 

оқытпай, барған жастарды қара жұмысқа 

салып, оның үстіне тамағы, киімі жоқ, аш-

жалаңаш қалдырып, безер қып алды. Оған 

еркімен барушылар болмай қалған соң 

(кімет күштеп шақырып, шақырғанына 

бармағандарды милициямен алып кетіп, 

жоспарды орындап жүрді. ФЗО-ның 

жағдайына к(нбегендер қашып, соғыс 

кезіндегі заңмен қашқын есебінде соттал-

ды. Қарағандыда жастарды безер қылған 

ФЗО болды да, соғысқа жарамаған, не 

жасы асқан ересектерді мезі қылған – Тру-

дармия еді. )кімет оларды еңбек армия-

сына деп алып, зорлап ауыр жұмысқа 

салды. Жұмысшылары әскерге кеткен 

Қарағанды шахталарын солармен тол-

тырды. Оларда үй-жай, дұрыс тұрмыс 

болған жоқ. Барак жатақханаларда, 

аш-жалаңаш, биттеп-құрттап күзет 

астында (мір сүрді. Осындай бір 

жұмысшымен нан дүкенінде кезекте 

бірге тұрып, соның киімінің сырты-

на шығып (ріп жүрген биттің менің 

пальтома жұққанын к(ріп шошығаным 

бар. Дереу далаға шығып, пальтомды 

қарға аунатып, сілкіп зорға тазарттым. 

Осыны к(рген біз – Жағыпардың жайы 

жеңіл емес екенін сездік. @кей ойланып 

отырды да: «Сен барып қайт. Егер ретін 

тапсаң, алып кет, осында алып кел» деді. 

Былтырғы оқудан кейін Қарағандыға жиі 

барып, жолды да жақсы біліп алғам. Жаңа 

туыс та тапқам. Қара Қасым деген туысы-

мыз, әкейдің құрдасы және сыйласы, бір 

барып келгенімде, «Жаңа Қарағанды деген 

теміржол станциясында біздің Қасым, 

@шім деген туыстарымыз тұрады. Барсаң, 

тауып, амандығын біліп кел» деген. Бір 

барғанымда, соларды іздеп барып таптым. 

@шім сауда-саттық жасайтын вагон-лабка-

да істейді екен. Үйінде болмады. Қасымды 

үйінен таптым. Бауырмал адам боп шықты. 

Аты-ж(німді айтқан соң шұрқырап қарсы 

алды. Бізге туыстығы да алыс болмады. 

@кейден үйренген шежірені мен де білуші 

ем, Қасекең де жақсы таратады екен. 

Біз Алтай, Алсай, Бигелді, Шақа болып 

тараймыз. Шақадан Тілеп, Тілептен Айт-

бай, Бабатай, Жаманқара болып б(лінеді. 

Біз – Бабатаймыз. Айтбайдан – Қара 

Қасым мен мына, мен барған Қасым. 

Кейін бір барғанымда інісі @шіммен де 

таныстым. Бұл жолы бұрынғы үйреншікті 

қондым. Ертеңіне Жағыпар келді. Үй-іші 

боп, бәріміз ақылдасып, оны алып кететін 

болдым. Барса, к(зге түсіп қалар деп, 

киім-кешегін тастауды ұйғардық. Алуға 

тұрарлық та ештеңесі жоқ... Аймұратбектің 

баласы біреулермен келісіп, Қарағандыға 

жүретін жүк машинасына мінгізді. Мен 

кабинаға отырдым, Жағыпарды үстіне 

жатқызып, үстіне машинаның брезентін 

жаба салдық. С(йтіп, Құлжанның үйіне 

бір-ақ түстік. Ертеңіне пойызға мініп, 

елге қайттық. Кейін білдік. Жағыпарды 

жоғалтқан ФЗО мектебі іздеу салыпты. 

Қасындағы балалары барып жүретін үйін 

біледі екен, сол жобамен Аймұратбектің 

үйіне іздеп келіпті. Нұрадағы үйіне ми-

лиция келіп тінту жүргізіпті. Рүстембек 

білмеген болып, «баламды (лтіріп тастап, 

іздеп жүрсіңдер ғой, тауып беріңдер» деп 

жылапты. «Т(беттің аярын-ай!» деп күлді 

мұны естіген әкей. С(йтіп, Жағыпар соғыс 

біткенше біздің қолымызда болды. Кейін 

әке-шешесі к(шіп келіп, жұмысқа орна-

ласып, ел қатарына қосылды. Күзде сабақ 

басталды. Т(рт кластық бастауыш мектеп. 

Бала саны к(п емес, әр класта 4-5-тен 

ғана. Мен жалғыз мұғаліммін. Екі мезгіл 

оқимыз. Екі қатар партаға екі кластың ба-

лаларын отырғызып, біріне тапсырма беріп, 

екінші қатарға ауысам. Осылай бір оқу 

жылы (тті. 1944 жылдың күзінен мектепке 

екінші мұғалім берді. Менен жасы үлкен, 

тәжірибелі мұғалім басқа ауылдан ауысып 

келіпті, аты – К(пжасар. Екеуіміз екі-екі 

кластан б(ліп алып, қалыпты сабақ (ткізуге 

мүмкіндік туды. Балалардың саны да (сті. 

К.Марксте (ткізген (мірімнің елеулі 

бір жаңалығы – менің баспас(збен байла-

ны  сымның артуы. Жас кезімнен газет-

журналға хабарлар, (леңдер жіберіп тұра-

тын әдетім бар еді. Тіпті бала кезімде 

«Октябрь балалары» (кейінгі «Қазақстан 

пионері») газетіне хабарлар жіберіп, редак-

циядан талай хат та алғам. Бірақ ештеңем 

басылған жоқ. Одан кейін «Қарағанды ком-

сомолы» деген газетке хабарлар жібердім. 

Оның кейбіреулері баспа бетін к(рді. 

Енді облыстық «Советтік Қарағанды» 

газетіне жазатын болдым. Онда да бірталай 

тілші хабарлары мен (леңдерім жария-

ланды. Газет тілшісі болып таныла бас-

тадым. Ауылдағы еңбек озаттары жай-

лы мақалаларымды оқығандар «мені де 

жазсайшы» дегенді шығарды. Аудандық 

«Лениндік жол» газетімен жиі хабарла-

сып тұрам. Жазғанымды тоқтатпайды. 

Махамбеттің Қамарымен осы газетте 

танысып, сыйласып кеттік. 1944 жылы 

Жаңарқада тұңғыш айтыс (тті. Ол соғыс 

кезінде қайта жаңғырып, 1943 жылы 

Қарағандыда басталған айтыстың жалғасы 

сияқты. Жаңарқа оған дайындалып, 

ақындарын іріктеді. Сол тізімге мен де 

іліктім. Айтысты ауданның қарт ақыны 

Бұралқы Құдайбергенов бастағаны есімде. 

Бірақ барлық материалдар аудандық га-

зетке басылған. 1944 жылы соғыстың 

беті бері қарап, елдің к(ңіл күйі к(теріле 

бастады. Бірақ тұрмыс ауыр. К(п отбасы 

қайтып жүрдім. Ішкі істер мекемесінің 

ол уақыттағы қызметі тым ауқымды еді. 

Оның ішкі қылмыспен күресу, тергеу 

жұмыстарымен қатар паспорт үстелі, еңбек 

түзеу мекемелерімен жұмыс істейтін ин-

спекциясы, арнаулы комендатурасы бар. 

Паспорт үстелінің қызметі белгілі, еңбек 

түзету мекемелерімен жұмыс істейтін ин-

спекция сот шешімі бойынша шартты 

жазаға кесілген, зорлап еңбекке жегілген 

адамдарды қадағалайды, мекемелермен 

байланыс жасайды. Комендатура соғыс 

кезінде жер аударылған және басқа режимді 

жүріс-тұрысқа бұйырылған адамдардың 

іс-әрекетін қадағалайды. Осылардың бәрін 

де жас жігіттер істейді. Олардың ішінде 

К(рпеш @біқаев, Қабдышбек (фамилия-

сын ұмыттым), Іздебай Абатов, т.б. бар еді. 

Б(лім бастығы Мұхамеджан Елеубеков, 

орынбасары Қатжан Байділдинов деген 

жігіттер. Жұмыстарын жақсы білетін, аудан 

к(лемінде, ұжымда сыйлы азаматтар болды.

Елеубеков біздің әкеймен сыйлас еді. 

@рқашан ақылын айтып тұрды, к(мегін 

де аяған жоқ. Біз (зіміздің қызметімізбен 

шектеліп қалғанымыз жоқ. Ішкі істер 

қызметінің әр саласындағы жұмыстарға 

араластық.  Түрме толы адам,  к(бі 

қашқындар. Соғыс кезінде әскерден, 

еңбек армиясынан, ФЗО-дан қашқандар 

к(п болды. Тек аудан к(лемінде ғана емес, 

басқа жақтан қашып, ел жағалап жүрген 

адамдар да к(п ұсталады. К(бінде күн к(ріс 

тіршілігі (з алдына, киім-кешек те жоқ. 

Ондайларға түрме тамақ береді. Кейбірі 

сотталады, кейбірі облыстың рұқсатымен 

басқа жаққа ж(нелтіледі. Оның үстіне 

Жаңарқаның (з қашқындары бар. 1941 

жылдың күзіндегі жаппай әскерге шақыру 

кезінде Ыршыман Омаров деген жігіт 

бастаған бір топ адам «әскерге бармаймыз» 

деп қол жиып, (кіметке қарсы к(терілді. 

Оларға қарсы әскер шығып, атыс бол-

ды. Атыста Ыршыман қайтыс болып, 

қашқындар ыдырап, біразы құтылып кетті. 

Олардың ішінде Исатай, Балтабай деген 

қарулы жігіттер бар еді. Екі-үш рет (кімет 

әскер шығарып, олардың соңдарына түсті. 

Біразын қырды да. Алайда Исатай мен 

 Балтабай қолға түспей кетті. Олар елге 

таянып, сенімді жерлерден хабар алып, 

ұзақ уақыт Бетпақдалада, елсізде жүрді. 

Соңғы бір соғыста бір-бірінен ажырап 

қалған екеуі 1944-1945 жылдың қысын 

жалғыз-жалғыз (ткізіпті. К(ктемде ел 

шетінен хабар алуға келген олар соғыстың 

аяқталғанын естіп, (з еркімен келіп берілді. 

@уелі Исатайды алып келді. «Шаршадық, 

не істесеңдер де еріктерің. Қиын екен, 

әрі мылқау, әрі саңыраусың» деді Исатай 

к(п алдында. Исатайдың берілгенін естіп 

Балтабай да келді. Оларға кешірім берілді. 

@уелгі кезде жиі келіп, комендатураға 

тіркеліп кетіп жүру тапсырылды. «Кел-

месем де қорықпаңдар. Енді елдің бәрі 

қашса да мен қашпаймын» дейтін Исатай. 

Екеуі де батыр мінезді, тұлғалы азамат-

тар, біздің ауылдың жігіттері еді. Кейін 

колхозда еңбек етіп, едәуір жасап, қайтыс 

«СОFЫС»
ТЫЛДАFЫ

Көбінде 
күн көріс тіршілігі 

өз алдына, киім-кешек те 
жоқ. Ондайларға түрме тамақ 

береді. Кейбірі сотталады, кейбірі 
облыстың рұқсатымен басқа жаққа 

жөнелтіледі. Оның үстіне Жаңарқаның 
өз қашқындары бар. 1941 жылдың 

күзіндегі жаппай әскерге шақыру кезінде 
Ыршыман Омаров деген жігіт бастаған 
бір топ адам «әскерге бармаймыз» деп 

қол жиып, өкіметке қарсы көтерілді. 
Оларға қарсы әскер шығып, атыс 
болды. Атыста Ыршыман қайтыс 

болып, қашқындар ыдырап, 
біразы құтылып кетті.

Суы терең және сарқылмайды. Жайманың 

есепсіз малы осы екі к(лден су ішкен. 

Баяғы байларды тәркілеу заманынан кейін 

бұл жерді ешкім қоныстанбапты. Жер 

шамасын жақсы білетін әкей салт атпен 

бір аралап қайтты да, келесі жазда ауылды 

Толағайдың етегіне к(шірді. Екі к(лге мал-

ды ауыл қонды. 1943 жылдың күзінен осы 

ауылға ауысып, 1945 жылдың ақпанына 

дейін бастауыш мектепте мұғалім болдым. 

Мен келгенде ауыл киіз үйде, Жарық 

бойындағы қыстаудан т(мен жайылымда 

отыр екен. Оңашалау тігілген үш киіз үй, 

бірі – біздікі де, екіншісі ауылдық кеңес 

т(ра ғасы Сәмен Исабековтікі, үшінші 

үй – к(шіп келгеніне 2-3-ақ күн болған 

Бәкен (Апатай деуші ек) апамдікі. Бәкен 

– Смайыл дың үлкен апасы, Қирабайдың 

(Жақсыбайдың) тұңғыш қызы. Жас кезінде 

Аймағанбеттің Түсіпбегіне ұзатылған екен. 

Аймағанбет Ақбура руынан, елге сыйлы 

азамат, Аймұратбек деген інісі болған. Ол 

туралы кейінірек айтам. Аймағанбеттің 6 
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Күтінбеймін – күшіме,

Кішінбеймін – кішіге.

Керілдеспей, кергімей,

К(мектесем кісіге. 

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Имек сүйір иегі,

Қатты аязда киеді,

Жалтыр мұзда жалтылдап,

Жүргенді ғана сүйеді.

(Коньки)  

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

)зірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Біздің елімізде тіршілік ететін сүт 
қорек тілер ішіндегі ең ұйқышылы – 
қарақас тұқым дас жануарлар. Бұлар тиін 
мен тышқанға ұқсас. Кейбір түрлері ағаш 
қуыс тарында, басқа түрлері бақта тіршілік 
етеді. 

Олар таңертеңнен кешке дейін ұйықтап 

жатады, тек қас қарайып, түн к(рпесі 

толық жамылған кезде ғана қоректену 

үшін 2-3 сағат ұйқыдан оянады. Күзгі 

бұлыңғыр ауа райы басталысымен-ақ 

ағаш қуысына немесе қазып алған індеріне топ-тобымен кіріп, 

бұйығып, күн жылынғанша 7-8 ай бойы тағы ұйқыға кетеді. 

Үй жануарлары да уақытының к(пшілігін ұйқымен (ткізеді, 

(йткені азық іздеп әуре болмайды. 

Тамақты к(п жейтін ашқарақ жануарларға аз ұйықтауға 

тура келеді. Мысалы, к(ртышқандар күніне (з салмағындай 

салмақта құрт жеу керек. Ол үшін топырақты аударысты-

рып, қыруар жұмыс жасайды. С(йтіп, тәуліктің 5 сағаты ғана 

к(ртышқанның тынығуына тиеді. Түлендер мен басқа ескек 

аяқтылар үздік-үздік ұйықтайтын сүт қоректі. Ол 3-4 сағат 

ұйықтап, 3-4 сағат серуендейді және т.б. осы құбылысты 

қайталай береді.

ҰСТАЗДАР ІЗІМЕН...

Р е к т о р ы м ы з  а к а д е м и к  ) м і р б е к 

 Жол дасбеков ерекше тұлға еді. Қазақ еліндегі 

ең жетекші оқу ордасының тұтастай қала-

шыққа айналуына сіңірген еңбегі зор. Кейінгі 

кезеңдерде әрқилы алқалы жиындарда 

к(ріп, сапарлас та болған сәттеріміз бар. 

Адамгершілігі мен білімдарлығы, қайраткерлігі 

мен турашылдығы оқшау к(рініп тұратын. 

Деканымыз Темірбек Қожакеев те (з кезеңінің 

кесек тұлғасы еді. )зге факультеттер ішіндегі ең 

қиыны журналистер қауымын қатал тәртіппен 

ұстай да білетін, сонымен қатар ұлтжанды 

мейіріміне б(леп әкелік қамқорлық та таны-

тып қоятын. 

Ал бұрынғы декан, профессор Та-

уман Амандосов ж(нінде әңгіме б(лек. 

@р студентті түп-тұқиянымен тез танып 

қоятын. Болашақта кімнің қандай биіктерге 

к(терілетінін де жазбай танитын. Босқа орын 

алып жүрсіңдер деп бірсыпыра курстастары-

мызды қайрап та алатын. Ұмытпасам, 1989-

90 жылдары редакциямызға бірнеше мәрте 

іздеп келіп, «менің шәкіртім бол, барлық 

мұрама ие болып қал» дегендей қолқа салды. 

Алайда бас редакторлық қызмет атқарып, 

«Құнанбай қажы» кітабын енді ғана жаза 

бастаған абайтанушылық мұрағаттарын 

к(лденең тартып, ұлағатты ұстаздың үлкен 

ұсынысынан мәдениетті түрде бас тарттым. 

Ренжімесе екен деп сол кезеңде жұмыссыз 

жүрген жерлес ақын інім, ғылымға бейімі 

бар журфак түлегі Бауыржан Жақыпты 

шәкірттікке ұсындым. Бауыржан да тау 

тұлғалы Тауман ағаның үмітін толық ақтай 

білген секілді. Ақселеу Сейдімбек ағамыз 

соңғы курста дипломдық жұмысымызға пікір 

жазды. Зерттеулеріміз ұнап, оқу бітіргесін 

бірден республикалық ғылыми-к(пшілік 

«Білім және еңбек»  журналына жауапты 

қызметке шақырды.

Асыра айтқандық емес, әр курстасым (з 

алдына жеке бір тұлға. Одақ, республика, 

облыс, аудан к(лемінде есімдері мен істері 

Пирамида құрылысы әрбірінің салмағы 3 
тонналық (Одан да ауыр) 2 600 000 тас блок-
тан салынғаны белгілі. Сол кездегі жабайы 
тасымал құралдар мен құм платформалардың 
к!мегімен (Геродоттың суреттеуі бойынша) 
бір күнде м!лшермен 10 блоктан тасылды 
делік. 

Олай болса осы қарқынмен Хеопс 

пирамидасының құрылысы 260 000 күндей 

жүргізілген болып шықты. Бұл 712 жыл 

деген с(з ғой... Егер де мұны неғұрлым 

«оптимистік» тұрғыдан күн сайын 110 блоктан (бұл максимал-

ды мүмкіндік) тасылды деп есептесек, соның (зінде пирамида 

құрылысы 70 жылға созылған болып шығады!

Пирамида құрылысының к(птеген әдістері біз үшін әлі 

де жұмбақ, құпиясы ашылмаған тағы да талай сырлары бар. 

Мәселен, ертедегі құрылысшылар кейбір блоктарды бір-біріне 

миллиметріне дейін дәл келтіріп қиыстырудың ебін қалай 

тапты? Мұндай іс қазірдің (зінде де (лшеусіз қиын жұмыс 

қой. Тағы да мына бір жағдайды айта кетейік. Перғауын 

б(лмесі деп аталатын үйдің т(бесі Гизадан 500 шақырым 

қашықтықта жатқан қызғылт гранит тастардан дайындалған 

ауыр блоктардан істелген. Сонда мұншалық алыс жерден бұл 

блоктар қандай тәсілдермен тасымалданады? Кейбіреулер 

оларға ағаш шығыршықтардың пайдаланғандығын айтады. 

Алайда ертедегі Мысырда ағаш (те сирек кездесетін қымбат 

материал болды.   

Адамдар қазір біз жазып, сурет салып 
жүрген қағаз табылғанша қаншама нәр-
сенің бетін шимайлады десеңізші. Ежелгі 
мысырлықтар мен индустар құрма ағашының 
жапырағына жазыпты. 

Вавилондықтар мен ассириялықтар 

қын тақтайшаларға ұшы біздей істік 

таяқшалармен таңбалар салып, артынан 

отқа (ртеп, күйдіріпті.

Ондай қыш тақтайшалар қыш қорап-

тарға салынып сақталыпты. Кейбір 

елдердің жазуы таңбалардан емес, суреттерден тұрады. Ондай 

жазулар күні кешеге дейін (мір сүріп келген. Мәселен, 1849 жылы 

АҚШ президенті сондай суретпен жа зылған хат алып, к(пке 

дейін оқытатын кісі таба алмаған. С(йтсе, ол үндіс тайпасының 

қарағайдың қабығын сыдырып, соған жазған арызы екен.

Алғаш рет қағаз жасаудың қайдан шыққаны әлі күнге дейін 

даулы, бірақ оны біздің дәуіріміздің ІІ ғасырында қытайлар ойлап 

тапты деген пікірге к(бірек ден қойылады. Онда алғаш рет әбден 

мұқияттап жыртылған мата тінінен тезге басып қағаз жасау әдісі 

меңгерілген. 

Арада бірнеше ғасыр (ткен соң Еуропа елдері де қағаз жа-

сау құпиясын біліп алады. )зендердің жағасына ұн тартатын 

диірмендер секілді қағаз диірмендері салынды. Ресейде алғашқы 

қағаз фабрикасы 1564 жылы Мәскеу түбінде салынды.

Аңдар да ұйықтайды

Ежелгі жұмбақ құрылыс

ЖАНУАРЛАР ӘЛЕМІ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ

Қағаз жасау қайдан шыққан?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

Бейбіт САПАРӘЛІ, жазушы-журналист:

Алматыдағы Тұңғыш Президент саябағында дәстүрлі 
халықаралық Қысқы жүгіру жарысы !тті. Сайысқа 
Қазақстанның к!птеген аймағынан б!лек, Италия, Ресей, 
Ұлыбритания, Қырғызстан, 6збекстан мемлекеттерінен 
келген 1200-ге жуық спортшы бақ сынады. 

Жарысты 3 км қашықтыққа жүгіруден бақ сынасатын 

балалар бастады. Жас жүгірушілер арасында Рамазан Айне-

гов жеңімпаз атанса, қыздар арасында Диана Ханчи мәреге 

бірінші болып жетті. 

10 шақырымдық негізгі қашықтыққа жүгіру жарысына 

қатысушылар арасынан 33 минут 13 секундта мәре сызығын 

кескен 28-жасар алматылық Михаил Красилов жеңімпаз 

атанды. Ақт(белік Нұрысбек Сексембай 34 минут 5 секунд 

уақыт нәтижесімен күміс жүлдеге ие болса, 35 минут 40 се-

кундта 10 шақырымды жүгіріп (ткен украиналық Геннадий 

Зеленский қола жүлдені еншіледі. 35-49 жас арасындағы 

спортшылар арасында ресейлік Григорий Савва 38 минут 

01 секунд уақытымен, ал 50 жастан жоғары санаттағы арда-

герлер бәсекесінде алматылық Тұрсынғали Алибаев 42:28 

к(рсеткішімен топ жарды. 

Қыздар арасындағы бәсекеде 43 минут 42 секундта жақсы 

нәтиже к(рсеткен Анастасия Черная жеңімпаз атанды. Қысқы 

жүгіру жарысының ең жүйрік қатысушыларына бірінші орын 

үшін 50 000 теңге, екінші орын үшін 30 000 теңге және үшінші 

орын үшін 20 000 теңге к(лемінде ақшалай жүлде берілді. 

– Қатысуға ниет білдірушілердің саны жыл сайын ар-

тып келеді. Бұл спорттың тек дене бітімі мен денсаулықты 

күту тәсілі ғана емес, сонымен бірге заманауи сәнді трендке 

айналғанын к(рсетеді. Ұйымдастырушылар ретінде мұндай 

қызығушылықты қолдап, әуесқой спортшыларға спортпен 

жеңіл әрі дұрыс шұғылдануға к(мектесуді мақсат тұтамыз, 

– деді «Бірінші болу – батылдық» корпоративтік қорының 

директоры Салтанат Қазыбаева. 

Ай сайын «Алматы марафоны» аясында қаланың белгілі 

жүгірушілері, дәрігерлері мен спортшыларының қатысуымен 

ашық дәрістер (теді. Сонымен бірге әр сенбі сайын сағат 

10:00-де Тұңғыш Президент саябағында жүгіруден тегін 

жаттығулар (теді. Жүгіру кезінде атлеттердің денсаулығына 

айрықша к(ңіл б(лінеді. 

– Жүрек – жүгірушінің басты бұлшық еті. Оның жеткілікті 

дамуы жүгірушілердің т(зімділігі мен жалпы жағдайына әсер 

етеді. Дене мүшесінің жұмыс қабілетін тексеру үшін кли-

никаларда демалыс кезіндегі ЭКГ және қозғалыс кезіндегі 

ЭКГ к(мегімен жүректі стандартты тексерістен (ткізген ж(н. 

Спорттық-медициналық тексерістің басты міндеті – ағзаның 

түрлі деңгейдегі салмақтарға жауап беруін бақылау, – дейді 

жарыстың құрметті серіктесі, «Cardios» клиникасының кар-

диолог дәрігері Бибігүл Т(легенова.

Қысқы жүгіру жарысы – алдағы уақытта к(ктемде (тетін 

«Алматы марафоны – 2019» ірі спорттық шарасына дайындық 

кезеңіндегі бірінші маусымдық мәре. 

Салтанат ҚАЖЫКЕН

CАЙЫС 

Қысқы жүгіруде топ жарғандар

«ҚҰДАЙ ҚОСҚАН 
ҚҰРДАСТАР, 

КУРСТАСТАР!»

2019 жыл

Молдажаппарова, @лисұлтан Құланбаев, 

Қарашаш Тоқсанбай, @лімжан Жарылқағанов, 

Батырбек Садықанов, Ғалым Омарханов, 

Бейбіт  Құсанбек,  Серғазы Мұхтарбек, 

Жұмағали Арғынбаев, Үмітхан Алтаева, 

Александр Тасболатов, Сүндетулла @білов, 

Сейдәлі @бдіқадыров, Сейіт  Омаров, Жаңабек 

Шағатай, Т(леш Асанов,  Абдолла Дастанов, 

Дүйсенәлі Молдақұлов,  Рымтай Сағынбекова, 

Қасым Ағабеков, Айгүл Мақатаева, Ботаг(з 

Жанпейісова,  @бен  Жасыбаев,  Бейсен 

Бұйрабаев, Бақыт  Досымов, Бейсенғазы 

Лұқбеков, Ләззат Молдашева, Таңсұлу 

Мейірманова, Мәриям Мыңбаева, Жанар-

бек Туғанбаев, Бекен Мұстафин деп мұнан 

әрі қарай тізе берсек болады. ҚазҰУ-дің 

журфагінің бүгінгі таңдағы деканы да біздің 

курстас Сағатбек Медеубек екенін естен 

шығармаған ж(н.

Курсымызда ең тентек Қалжігіт, ең белсенді 

Батырбек, ең сымбатты Баян, ең үздік оқыған 

Үмітхан десем шындыққа біршама жанасатын 

шығар?!

тәрбиешілер, барлықтарының есімдері мен 

ақыл-(сиеттері ұмыт қалған жоқ. Араб тілі 

пәнінен дәріс берген профессор Мәрзия 

Мәженова апай үйреткен Құран аяттары 

мен дұғалар да сол марқұмдардың рухтарына 

бағыштауымызға сұранып тұрғандай. 19 жа-

сымда Ыбырай Жақаев, 20 жасымда  Олжас 

Сүлейменов, @нуар @лімжанов, Мұрат @уезов 

және Ленинградта Лев Гумилевпен жақын 

танысып, 20 жасымда Д.Қонаевтың к(мекшісі 

жазушы-сыншы Владислав  Владимиров 

арқылы Кооператив к(шесі атақты ақын, 

Шоқан жайлы «Идущие к верщинам» ро-

манын жазған, Шоқанның (лтірілгендігі 

жайлы ең алғаш мәселе к(терген мәскеулік 

С.Н.Марковтың атына ауыстырылуына 

тікелей себепші болғандығымызды, сондай-ақ 

1983 жылы үш айлық оқу-(ндірістік тәжірибені 

«Қазақфильм» киностудиясында (ткізіп, 1985 

жылғы Шоқан Уәлихановтың 150 жылдығы 

қарсаңында ЮНЕСКО сұранысы бойынша 

алдын ала түсіріліп, алты тілге аударылған 

«Шоқан Уәлиханов» деректі фильмінде редак-

тәуелсіздігіне құлаш ұрып, жаңаша жаңғыруға 

түбегейлі бет бұрумен тікелей байланыстырар 

едік. Алдағы уақытта да алар асуымыз біз үшін 

(те к(п деп білеміз. 

ҚОС БЕЙБІТТІҢ 
БАҒЫ ЖАНҒАН ЖЫЛ

)з басым кітапханада к(п болатынмын. 

Жатақхана т(ңірегінде ашық алаңда футбол 

ойнау, тау жаққа серуендеу, тарихи (лкелерге 

саяхаттау, курстастарымыз туған ауылына де-

малыс күндерінде бару, әдеби-шығармашылық 

кеш (ткізу, (зге оқу орындарындағы қызық-

қуаныштарға ортақтасу, міне, осылайша 

тізбелей берсек те болады.

 «К(кпар» деп аталатын жастар телесайыс 

клубы к(пшіліктің есінде бар шығар. Нұртілеу 

Иманғали жүргізетін бағдарламаның 1985 

жылдағы жазғы бір хабарына (зім Қазақ теле-

дидарына қызметке тұруына себепші болған 

Бейбіт Құсанбек курстасым қоярда-қоймай 

шақырып, баталист-суретші В.В.Верещагиннің 

тарихи бір шығармасына байланысты қиын 

сұрақ қойып, білімпаз-алғыр студенттерді қапы 

қалдырғаным бар. Сол телесайыстан соң білгір 

жастар клубы мүшесі, ҚазМУ-дің филология 

факультетінің студенті Ләйле Дәулетпен таны-

сып, ал Бейбіт Құсанбек сол хабарға қатысушы 

Ғазизамен танысып, келесі жылында семейлік 

екі аттас Бейбіт те қызылордалық (мірлік 

қосақтарымен неке қидырды. Қысқаша тарих 

осындай.

Бүгінде Астана мен Алматыдағы курстас-

тар жиі бас қосып отырады. Той-томалақ пен 

(лім-жітімде (зге аймақтағы курстастар да 

шама-шарқы жеткенше т(бе к(рсетіп кетеді. 

Қиыншылыққа ұшыраған курстастарға да 

ұйымдасқан түрде к(мек к(рсетіліп жа-

тады. Ұйымшылдық барлық студенттерге 

тән. Ал біздің курс әрқашан бірегейлігімен 

ерекшеленеді.

Дайындаған
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

жарқырай танылғанына кейінгі (мір кезеңдері 

куә. Екі – министр, он – бас  редактор, 

 жиырма – жергілікті басшылар шықты де-

сем де қателеспеймін. Курстастарымыз бір-

бірлерін демеп, (рге сүйреген (мір белестері 

де болды. Жазған шығармалары Мемлекеттік 

сыйлыққа ілігіп, соның желісінде к(ркем 

фильм түсіріліп, шет тілдерге аударылып 

жатуы да тектен-тек емес. Сол курстастарды 

атақ-мансаптарына қарамай – Асқар  Ахметов, 

Сағатбек  Медеубеков, Нұрлан Берғазиев, 

 Алтынбек Сәрсенбаев, Дархан Мыңбай, Еркін 

Қыдыр, Нұрт(ре Жүсіп, Шәмші Паттеев, 

Жүсіпбек Қорғасбек,  Баян  Бекетова, Гүлзира 

Ізденімпаз, жаңалыққа құмарту, (мірдің 

әр саласын шұқшия зерттеу, қоғамдық жат-

танды пікірлерге т(зе алмау , ұлтжандылық, 

қоршаған ортаға жанашырлықпен қарау, (нер 

мен ғылымға басыбайлы ден қою, міне, осы 

айтылғанның барлығы да біздің қатарластарға 

тән мінез еді.

Бес жыл бойына к(ргеніміз бен к(ңіл-

дегіміз жетерлік. Жатақханада жатпаған 

соң Алматының орталығындағы ескі оқу 

корпусының дәліздері жадымызға жиі орала 

береді. Қазақ ұлттық )нер академиясының 

ғимаратына барғанда әр жолы алар әсеріміз 

ерекше. Ұстаздар, университет басшылары, 

тор мен сценарий жазушысы болып, небәрі 

21 жасымда Бішкек-Фрунзеге барып атақты 

Шыңғыс Айтматовтан сұхбат алғанымды, т.б. 

тарихи оқиғаларды студенттік шақтың ешқа-

шан ұмытылмас белгілері деп айта аламын.

1990 жылы «Қазақстан пионері» – «Ұлан» 

газетінің бас редакторы, тұңғыш халықаралық 

«Заман-Қазақстан» газеті мен «Түркістан» 

апталығының бас редакторының бірінші орын-

басары қызметтерін атқарған кезімізде отызға 

толмаған жасымыз бар екен. Біздің буынның 

(згеше мықты болуын студенттік шақтарда 

(з беті мізше ілім ізденіп, ақиқатты табуға 

ұмтылып, рухани тоқыраумен күресіп, ұлт 


