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Қасым-Жомарт Тоқаев апта  басында 

Ал матыға жұмыс сапарымен келді. Пре-

зидент Алматыдағы бірқатар нысандар-

ды аралап, қаладағы эпидемиологиялық 

және басқа да жағдайлармен танысты. 

 Президент алдымен халықаралық әуе-

жайда болып, ондағы қайта ж%ндеу 

жұмыстарымен танысты. Нысанды са-

тып алған түркия лық компания %кілдері 

жаңа терминалдың құрылысы жай-

лы  баяндады. Олардың айтуынша, 55 

мың шаршы метр болатын терминал 

жобасының құны 150 миллион еуроны 

құрайды. Терминал жылына 6 миллион 

жолаушыға қызмет к%рсетеді. Аталған 

ны сан ның құрылысы 2022 жылдың 

екінші тоқсанында аяқталатыны 

жоспарланған. 

Бұдан кейін, Қасым-Жомарт Тоқаев 

коронавирусты жылдам анық тауға 

арналған алғашқы жылжымалы тест 

орталығына барды. /л-Фараби даңғылы 

бойында орналасқан мобильді пункттің 

Оңтүстік Кореяның технологиясы 

бойынша жұмыс істейтіні к%рсетілді. 

Орталықтың ерекшелігі сол – келген 

адам к%ліктен түспей-ақ ПТР тестін 

тапсырады. Ал нәтижесі келесі күні 

сынама тапсырған адамның электронды 

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

ҚИЫНДЫҚТАРДЫ 
БІРЛЕСІП ЖЕҢЕМІЗ

Президент осы аптадағы 
мәлімдемесінде қолжетімді тұрғын 
үй салу экономиканы дамытудың, 
жұмыспен қамтудың өсуінің және 
әлеуметтік қолдаудың қуатты 
ынталандыру факторы болуға 
тиіс екендігіне тоқталды. Кезекте 
тұрғандардың мәселелерін шешу 
үшін үкіметке несиелік тұрғын 
үймен қамтамасыз ету бойынша 
«5-10-20» жаңа жобасын іске 
қосу тапсырылғанын айтты. Осы 
мақсаттарға дағдарысқа қарсы 
қаражат аясында 390 млрд теңге 
бағытталмақ. Биыл елімізде 15 млн 
шаршы метр немесе 150 мың пәтер 
мен үй құрылысының рекордтық 
көлемі жоспарланған. 

поштасына жолданады. Бұл коронави-

русты анықтаудың ең тиімді әрі қауіпсіз 

жолы екенін айтты мамандар. 

«Мобильді зертхана болған дықтан 

кезек күтпейді. Дәрігер мен келушілер 

арасында қарым-қатынас азаяды. 

Сондықтан қауіпсіз. Осындай әдіс 

Америка, Еуропа елдерінде кеңінен 

қолданылады. Наурыз  айынан ба-

стап реагенттің 20 мыңы қолданды. 

Екі аптадан соң тағы 50 мыңдай тест 

әкелінеді. Біздің зертхана қазіргі таңда 

күніне бір жарым мыңға дейін тест 

жасай алады. Келесі аптадан  бастап 

қуаттылығымызды арттырып, 3000 

сараптаманы жасай аламыз» деді 

Мобильді тестілеу орталығының 

жетекшісі Мин Хи СУК.

А л  А л м а т ы  қ а л а с ы н ы ң  ә к і м і 

Б а қ ы т ж а н  С а ғ ы н т а е в   М е м  л е к е т 

 басшысына қаладағы эпидемио-

логиялық ахуал жайында есеп берді. 

Қасым-Жомарт Тоқаев дәрігерлермен 

әңгімелесіп, оларға қажырлы еңбектері 

үшін ризашылығын білдірді. Сонымен 

қатар Президент оларды Халықаралық 

мейірбикелер күнімен құттықтады.

« П а н д е м и я  –  ш ы н  м ә н і н д е г і 

соғыс. Бүкіл әлем пандемияға қарсы 

соғыс  жариялады. Француздарда 

«Соғыстың аты – соғыс» деген с%з 

бар. Біз жұдырықтай жұмылсақ, пан-

демияны жеңе аламыз» деді Қазақстан 

Республикасының Президенті Қасым-

Жомарт ТОҚАЕВ.

Бұдан кейін Президент Бас ботани-

калық бақты аралап к%рді.  Қайта 

ж%ндеу жұмыстары жасалып жатқан 

бақ пен жалпы қаланың экологиялық 

жағдайы жайлы қала әкімі Бақытжан 

Сағынтаев пен Экология,  геоло-

гия және табиғи  ресурстар министрі 

Мағзұм Мырзағалиев баяндама  жасады. 

Қ ұ р ы л ы с  ж ұ м ы с т а р ы н  ж а с а у д ы 

 мойнына алған қор баққа 175 мыңға 

жуық жаңа %сімдік түрін әкелген. Там-

шылай және автоматтандырылған суару 

жүйесін іске қосқан. Жобаның жалпы 

құны 15 миллион доллар екені баян-

далды.

Алматыдағы Ботаникалық бақ 

сирек кездесетін, түрі жоғалып бара 

жатқан %сімдіктерді %сіріп,  жасыл 

қ о р д ы  с а қ т а у м е н  а й н а л ы с а д ы . 

Табиғатты қорғап, ғылыми зерттеумен 

айналысатын бақта ерекше коллекция 

жасалған. Онда жоғалудың аз алдында 

тұрған, Қызыл кітапқа енген 200-ден 

астам %сімдіктің түрі бар. Бар жағдай 

жасалған Ботаникалық бақ %зге елдер-

ден келетін %сімдіктерді жерсіндірумен 

айналысуды жалғастырады. Оған қоса, 

елдегі жасыл желек қорын дамытумен 

әрі қарай айналыса бермек.

Бұдан соң, ел президенті келесі 

жылы ашылатын әлеуметтік қызмет 

к%рсету үйіне барды. Бұл мекеме 

халықтың әлеуметтік жағдайы т%мен 

топтарына, тіршілік жағдайымен 

жүгінген азаматтарға «бір терезе» 

қағидаты  бойынша әртүрлі салада 

қызмет к%рсетпек.

АЛТЫ АЛАШТЫҢ АРДАҒЫ

Дәуір қалыптаған тұлға
АШЫЛМАҒАН АРАЛДАР

8-бет

«Ұлтшылдық», 
«Үкіметке қарсы 

үгіт-насихат», «Мемлекеттік 
құрылымдарға байланысты қауіпті 

 ойлар»... Алдыңғы мәселеге  келер болсақ, 
кейіпкеріміз жауап алу кезінде: «Ұлт мәселесі мені 

көп  ойлантып, толғандырады, – деп бастайды сөзін. 
– Бірақ өз басым ұлтшыл емеспін. Өзіңді басқадан 
жоғары ұстау, басқаны жек көру деген менде жоқ 

қасиет. Десем де орыс халқының кейбір өкілдерінің аз 
ұлттарға менсінбеушілікпен қарайтынына төзе алмай-
мын. Ондайлар бізді екінші сортты адамдарға, ақыл-
есі жетімсіз жандарға балайды. Сауатсыз, қабілетсіз 
кейбір орыстардың, білімді, парасатты қазақтарды 

кекетіп, мұқатып қалатынын кім көрмей жүр?.. 
Аға халықтың сондай мәдениетсіз, ұрдажық 

өкілдерінің ұлтыма қарап, менің ар-
ожданымды аяққа басуларына 

бола ма?!».

ТАҒДЫР

Екінші жаһан соғысы аяқталды деген 
хабарды естіген ел-жұрт көл-көсір 
қуанышы мен шексіз разылығын 
өз ұстаным-дәстүрімен алақайлап 
сүйіншілеген болар. Жеңіс хабарымен 
қоса қабат перзенті дүниеге келгенде ол 
ұлға Қуаныш деп ырымдап ат қоюда да 
ұлттық ұстаным жатқанына ешкім шек 
келтіре алмас. 
Өмірге кірдім еңбектеп,
Шалқалап әкем шықты үйден...
Қасым ақынның көңіл пернесін дөп 
басқан осы сезім майдан даласынан 
жаралы оралған жауынгердің де 
жүрегін тербеген болар. Қанды қасап 
қырғыннан аман оралғанда еңсесі 
түскен елін көрген ол ендігі өміріміз 
қуанышқа толы болсын деп тілегені де 
анық. Бәлкім, менің ғана емес, жалпақ 
жұрттың қуанышына, бағына туған 
ұл болсын деп тіледі – ол жағы да сол 
заман қойнауында қалған әңгіме...

Бір-бірін алмастырған алмағайып 

уақыттың куәгері – әкесі еді. Баласы 

Қуаныш Сұлтанов та – екі дәуір мектебін 

к%рді, жүректен %ткізді. Аталар, әкелер 

жүрген жолдың соқтықпалы, соқпақты 

е к е н і н  ү л к е н д е р д і ң  ә ң г і м е с і н е н 

анық ұқты. Cз атасы Мұса мен әкесі 

Сұлтанның басынан %ткерген тағдыр-

талайын да жүрегіне орап, аялап ер 

жетті. Қызыл %кіметтің қамшысы тиген 

 отбасыдан шыққан анасы Шәрбанудың 

да мұңлы жанары мен ешкімге айтпай-

тын жан сырын түйсініп ер жетті.

Қуаныш Сұлтановтың «Заман және 

замандастар» атты кітабы бар. Міне, 

сол кітапта жинақталған сыр-сұхбаттар 

мен материалдардан оның ата-анасы, 

%зі %мір кешкен дәуірі туралы біраз 

жайтқа қанығуға болады. Перзент 

 парызын, перзент аңсары мен сертін 

де сол кітапқа к%з жүгіртіп отырып 

анық ұғатындайсың. Бала Қуаныш 

12-ге келгенде соғыстан жаралы кел-

ген әкесі жүзін бақиға бұрады. Бұдан 

кейінгі тіршіліктің ауыр қамыты  анасы 

Шәрбанудың мойнында қалды. Қарс 

айрылған жүрегінің қайғысын %зі 

жамап-жасқаған ана перзенттеріне 

%мірдің ауыртпалығын к%рсеткісі кел-

меген сыңайлы. Иә, бар ананың серті 

сол ғой. Шәрбану ана да күллі дүниенің 

қайғы-қасіреті жанына тыныштық бер-

меген сәттерде к%зінің жасын оңашада 

сығып алып, бар қуат-күшін  бойына 

 жинап, балаларын алға жетелеген, 

биікке жол к%рсеткен. Адамгершіліктің 

ақ туын кірлетпеуін ұрпағына үлгі  еткен. 

Күндіз-түні бес перзентінің тілеуін 

тілеп, солардың амандығын Алладан 

сұраумен күн кешкен. 

«Мен негізі шешеме тартқанмын. 

Шешем нәзіктеу еді .  Бірақ нәзік 

болғанымен, %те қайратты адам болатын. 

.../кемізді жерлеп, жетісін беріп келген-

нен кейін, бұрынғыдай к%шеге шығып 

қаңғыруды, қылтың-сылтың жүріс пен 

ойын-сауықты бірден тоқтаттым ғой, 

қатты ойланып, қалған %мірімде тек 

осы оймен %мір сүрдім» дейді Қуаныш 

Сұлтанов естелігінде. 

Анасының к%ңіліне қаяу, жүзіне 

мұң түсірмеуге тырысқан қайсар ұл 

титтейінен шаруаның жайын біліп, 

жұмысқа араласып %сті. «...Шешем 

қатты жылап отыр. Қар түсіп, аяз 

басталған тұс, қараша айының соңы 

болса керек. Таңертең тұрдым да, мек-

тепке барып, сабағымды оқып бол-

дым да кешкі сағат алтыда шешем-

мен бірге педучилищеге кеттім. Мен 

бірге бармақ болғанда шешем: «Қой, 

 неменеге барасың? Сабағыңа  дайындал, 

ертең сабаққа барасың. Мына балаларға 

қара!» деді. «Жоқ, мен де бірге барамын 

сенімен» деп соңынан ілестім. Алдымен 

сыпырып, еден жуып болғаннан кейін 

әбден түнгі сағат бірге тақаған уақытта 

барлық пешті тұтатып, от жағасың. Он 

жеті пеш бар болатын. Отыз екі кабинет. 

Соның бәрін тазалап, от жағып шықтық. 

С%йтіп, үйге түннің бір уағында, сағат 

екілерге таяу бардық... Содан шешемнің 

к%ңіл күйі к%теріліп үйге келдік. Күнде 

сол әдет қайталанатын болды...».

Иә, %мір оны ерте есейтті. Бірақ бұл 

%мір сабағы оны қатайтпағаны анық.

Тарихы тереңнен сыр суыртпақ тайтын 

Жаркент қаласындағы қара шаңырақ – 

Ыбырай Алтынсарин атындағы қазақ 

орта мектебі талай балдырғанның басы-

нан сипап, үлкен %мірге жетелеп апарған 

киелі орда. Осындағы ұстаздардың 

тағылымын к%рген ол мектептен кейiн 

бiрден үлкен %мірдің толқынынан ұстап 

алға жылжыды. 

(Жалғасы 4-бетте)
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Қ Қазақ тілі – сан ғасырлық тарихы бар, ғылым саласында қолданымдық әлеуеті орасан 
зор тіл. Ішкі заңдылықтары тұрақталған, жүйеленген, сөздік қоры мол, кемелденген 
өміршең тіл. Иә, ана тіліміздің тарихында тоқырау кезеңдер болғаны рас... Бірақ ана 
тіліміз Тәуелсіздік алғалы бері өз тұғырына қайта көтеріліп, тіпті жаңаша жаңғырып 
келеді. Бұл – әдеби және мәдени мұраларды насихаттаудың арқасы, қазақ тілін ғылыми 
тұрғыдан терең зерттеудің арқасы, мемлекеттік қолдаудың арқасы,  ең бастысы – ана 
тілін құрметтеген халқының арқасы.

азақ тіл білімінің 
көрнекті маманы, 
филология ғылымының 
докторы, профессор 
Манкеева Жамал 
Айтқалиқызы 1950 
жылы сәуір айында Орал 
облысы, Шыңғырлау 
ауданы, Шілік 
кеңшарында дүниеге 
келген. 1967 жылы 
Қазақ мемлекеттік 
университетінің 
филология факультетіне 
оқуға түсіп, оны 1972 
жылы үздік дипломмен 
бітіреді. 1977 жылдан 
осы кезге дейін Қазақ тіл 
білімінің қара шаңырағы 
А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі 
институтында кіші, 
аға, бас ғылыми 
қызметкері болып 
істеп келеді. Академик 
Ә.Қайдаровтың 
жетекшілігімен 
1987 жылы «Қазақ 
тіліндегі бастапқы 
етістік негіздерінің 
реконструкциясы» 
деген тақырыпта 
кандидаттық, 1997 
жылы  «Мәдениет 
лексикасының 
ұлттық сипаты» деген 
тақырыпта докторлық  
диссертациясын 
қорғады.

– Құсман Кәрімұлы, Халықаралық «Қазақ тілі» 
қоғамының бүгінгі жұмыстары қалай жүріп жатыр?

– Кезінде осы қоғамның бастауында тұрған 

академик /бдуәли Туғанбайұлы Қайдар ағамыз, 

30 жыл еңбек сіңірген Cмірзақ Айтбайұлының 

еңбектері ел есінде. Бұл қоғамның %зінің ішкі 

заңы бар. Мысалы, әр бес жылда құрылтайы 

%туі керек еді. Бір кездері араға жеті жыл салып, 

соңғы рет 2011 жылы К%кшетау қаласында %ткен 

болатын. Ал енді %зіме келсем, 2003 жылдан 

бері  Алмалы  ауданы «Қазақ тілі» қоғамының 

т%рағасы, кейіннен аталған қоғамның Алматы 

қаласы  бойынша  т%рағасы, содан кейін «Қазақ 

тілі» қоғамының вице-президенті болдым. Осы 

уақыт аралығында  Cмірзақ Айтбайұлымен тығыз 

байланыста болып, атқарылған барлық жұмыстар 

мен ұйымдастырылған шаралардың басы-

қасында жүрдім. Cмекеңнің к%зі тірісінде соңғы 

рет %ткен жылдың 19 қыркүйегінде бас қостық. 

Сонда тілге еңбек сіңіріп,  атсалысып жүрген 

азаматтарды шақырып, қоғам қайраткерлерін, 

тіл жанашырларын арнайы марапаттап, Алғыс 

хат, «Ана тілі» медалін тапсырдық. 

Міне, содан бері алты айға жуық уақыт 

%тті. Қазір мені де, к%пшілікті де алаңдатқан 

бір жағдай бар. Ол – халықаралық «Қазақ тілі» 

қоғамының жұмысы. Несін жасырамыз, талай 

жұмыстың аты  бар да, заты жоқ болып тоқтап 

тұр.

– Жұмысты жалғастыруға не кедергі?
– Қоғамның жұмысы жалғасуы тиіс . 

Бірақ әрқайсымыз әр жақта жүрген соң, әлі 

бір арнаға тоғыса алмаудамыз. Бүгінгі таңда 

Қызылорда, Атырау, Қарағанды, Жамбыл, 

Талдықорған сияқты облыстардан және тағы 

басқа %ңірлерден хабарласып, «Не істейміз?», 

«Жұмыс істейміз бе?», «Болмаса жаба салайық?» 

деген сұрақтар к%п қойылады. Бұл заңды 

мәселе деп ойлаймын. Бірақ 30 жылда істелген 

жұмыстарды бір сәтте жоққа шығаруға  болмайды 

ғой. Сол кездегі мұндай қоғамды ашу қанша  

қиыншылықты  талап еткені белгілі және бұл 

кешегі ағаларымыздың  маңдай терімен келген 

еңбектері. Қоғам жұмысын тоқтата салу оңай. 

Бірақ ол /бдуәли Туғанбайұлы Қайдардың, 

Cмірзақ Айтбайұлының кешегі еңбектерін 

елемеу, яғни олардың аманатына қиянат жасау 

болар еді деп ойлаймын. 

Қазір заманауи %згерістерге байланысты 

 реформа жасауымыз керек, тілге жанашыр, 

 бойында ұлттық, патриоттық намысы бар 

 жастарды тартуымыз керек.

«Ұлттық қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден 

 басталады. Тіл – ұлттың тұғыры, ұрпақтың 

ғұмыры. Қазақ тілі қазақты әлемге таныта  алады» 

деп ҚР Президенті Қасым Жомарт Тоқаев 

Egemen Qazaqstan газетіне берген сұхбатында 

айтқан болатын. Мен %з тарапымнан қосарым, 

Президентіміз айтқандай, тіл мен ұлттық салт-

дәстүрімізді сабақтастырып байланыстыруымыз 

керек. Cйткені бұл екі ұғым егіз қозыдай, б%ліп-

жаратын дүние емес. Ал біздің қазіргі болмысы-

мыз, иммунитетіміздің т%мен түсіп кеткенінің 

%зі осы салт-дәстүрімізден ажырап, рухымыздың 

әлсіреп қалғанының белгісі. 

Қазіргі  қоғам президентінің міндетін 

а т қ а р у ш ы  Е р д е н  Қ а ж ы б е к  ж ұ м ы с т ы 

ұйымдастырамыз дейді, бәріміз соған қарап отыр-

мыз. Бірақ әлі қозғалыс байқалмайды.  Дегенмен, 

біздің осындай тығырықта тұрғанымызды 

жұртшылық білуі керек.  Ертең әр нәрсенің 

сұрауы болады. Тым болмаса ұсыныс айтып, 

қол-ұшын, ақыл-кеңесін беретін азаматтар да 

 табылып қалар деген ойдамын. Ондай ақыл-

кеңес беріп жатқан ағаларымыз да жоқ емес...

Бүгінгі таңда елімізді ғана емес, әлемді 

а л а ң д а т қ а н  м ы н а  а т ы  ж а м а н  і н д е т к е ,  

Мақтааралдағы жағдайға да  байланысты 

Х а л ы қ а р а л ы қ  « Қ а з а қ  т і л і »  қ о ғ а м ы н ы ң 

басшылығы газет-журналдар, телеарналар 

арқылы үн білдіруіміз, бір ауыз  рухани  демеу 

жасауымыз керек еді. Бірақ қоғамның жұмысы 

тоқтап тұрғандықтан, біз үнсіз қалдық. Оны 

мойындауы мыз керек. Және де айта кетерлік 

нәрсе, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы 

 деген  атына сай дүниежүзі қазақтарымен 

байланысымыздың  болмай отырғандығы. 

Елбасы Н.Назарбаев «Рухани жаңғыру» 

 туралы дер кезінде қозғады. Рухани жаңғыру 

дегеніміз – заманға сай жаңару. Ал біздің 

қоғамымыз жұмысын жандандыра алмай тұр. 

– Қоғамның жұмысын қайта жолға қою үшін не 
істеу керек? Қандай мақсат-жоспарларыңыз бар?

– Қазір, ең бірінші кезекте, бас қосып, 

ақылдасуымыз керек. Негізі, 5-6 облыста жұмыс 

бар. Қалған облыстарда мәз емес. Кейбір облыс-

тарда т%раға болып отырған азаматтардың жасы 

келді. Осының бәрін ойластырып, жасым келді 

деген адамдар болса, орнына жастарды қоюымыз 

керек. Тілге жанашыр жастар бар ғой. Ортақ 

мәмілеге келіп, бір мақсатқа тоқтауымыз керек. 

Қоғам құрамын қайта қарау қажет. Қаншама заң 

қабылданып жатыр, қаншама маңызды  заманауи 

ұсыныстар айтылуда, соның барлығын ескере 

отырып, жастарды қоғам жұмысына к%бірек 

тартқанымыз ж%н. Тағы да айтайын,  заманауи 

 реформа жасау керек деп отырғаным осы. 

 Жастарды тарту дегенде, үлкендерден қол үзу 

 деген с%з емес. Аға-буынның оң тәжірибесіне, 

ақыл-кеңестеріне құлақ асқан абзал. Бір с%збен 

айтқанда, қоғам жұмысына серпін беріп, белсенді 

іс-әрекетке к%шуіміз керек. 

– #ңгімеңізге рақмет!

#ңгімелескен 
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Белгілі ғалым, академик Өмірзақ 
Айтбайұлы өзі басқарған халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамына саналы ғұмырын 
арнап, тіл үшін адал қызмет жасаған 
адам еді. «Жақсының аты өлмейді, 
ғалымның хаты өлмейді» дейді халық 
даналығы. Ардақты азаматтың атқарған 
істері бүгінгі және келешек ұрпаққа үлгі 
екені даусыз. Біз осы орайда ғалымның 
артында қалдырған халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының бүгінгі тыныс-тіршілігі 
қалай жүріп жатқанын, болашақта қай 
бағытта жұмыс істейтінін сұрап, аталған 
қоғамның вице-президенті Құсман 
Шалабаевқа бірнеше сауал қойған едік. 

БЕЛСЕНДІ ҚАРЕКЕТ ҚАЖЕТ
Құсман ШАЛАБАЕВ, халықаралық Қазақ тілі қоғамының вице-президенті:

АШЫҚ АЙТУ – АРДЫҢ ІСІ

КЕМЕЛ ТІЛДІҢ 
келешегі зор

ҒҰМЫРЫ 
ҒИБРАТҚА ТОЛЫ ҒАЛЫМ

Қ а з а қ  т і л  б і л і м і н і ң  ғ ы л ы м и 

негізін қалаған бірегей ғалым Ахмет 

Байтұрсынұлының табандап күресуі 

мен еңбегі ана тіліміздің тұтастығын 

сақтауға тірек болды. Ғалымның ізін 

жалғастырған тілші ғалымдар  Ахмет 

Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инсти-

тутында лингвистикалық зерттеу ұясын 

қалыптастырды. Қ.Жұбанов, І.Кеңесбаев, 

Н.Сау ранбаев, С.Аманжолов, А.Ысқақов, 

Ғ.Бегалиев, М.Балақаев, Ғ.Мұ сабаев, 

Ы.Маманов, М.Серғалиев, Қ.Cмірәлиев, 

С.Омарбеков,  /.Бол ғанбаев, Қ.Есенов, 

Ғ . А й д а р о в ,  С . И с а е в ,  М . Т о м а н о в , 

 /./бді рахманов, Ж.Аралбаев, Қ.Бектаев, 

И.Ұйықбаев және т.б. ғалымдар қазақ тілінің 

заңдылықтарын шыңдауға, тұрақтандыруға 

елеулі үлес қосты. Тәуелсіздік тұсында сара 

жолды жалғастырған ізбасар-ғалымдар 

/.Қайдар,  Р.Сыздық,  Ш.Сарыбаев, 

Е . Ж а н п е й і с о в ,  О . Н а қ ы с б е к о в , 

Т.Жанұзақов, Б./білқасымов, А.Жұбанов, 

/.Жүнісбек,  C.Айтбайұлы, Н.Уәли, 

К.Құсайын, Ж.Манкеева, З.Базарбаева, 

А.Алдашева, Е.Қажыбек, М.Мал бақов, 

Қ.Рысберген, Б.Момынова, Р.Шойбеков 

ж ә н е  т . б .  ғ а л ы м д а р  қ а з а қ  т і л і н і ң 

%міршеңдігін танытуда ерекше еңбек сіңіріп 

келеді. 

 Институтта тілдің барлық жүйесі 

 (дыбыс, мағына, с%з құрылымы) жеке-жеке 

сала ретінде зерттелуде. Тілші ғалымдар 

әрбір салаға мамандана бастады, соның 

негізінде бірнеше б%лімдер ашылды. Қазақ 

тіл білімінің кемеңгер ғалымдары салған сара 

жол жалғасып келеді. Институттың мақсаты 

да %згермеген, сонау А.Байтұрсынұлының 

ілімін ту ғып ұстап келеді. Яғни кемел тілдің 

ұлттық құндылығын сақтау, кемел тілдің 

келешегін ойлау мүддесі сабақтастық тауып 

келеді. 

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі 

институты – қазақ тілінің қорын сақтаушы 

әрі оны болашақ ұрпаққа  табыстаушы 

қазыналы академиялық  мекеме. Қазақтың 

әрбір с%зінің мағынасын, құрылымын, 

с%йлемдегі жүйесі мен орнын бақылап 

отыратын ғылыми орта. Қазіргі таңда 

 Институт қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі, 

с%з жүйесіндегі,  с%йлем жүйесіндегі 

құрылымын, мағыналық динамикасын 

(тарылу, кеңею, жұтылуы, жойылуы, 

жаңғыруы), с%йленістің прагматикалық 

әлеуетін, с%здің құдіретін, қазақ с%зінің 

ж а н ғ а  ә с е р  е т е т і н  б е й н е л і  к ү ш і н , 

қазақ с%зінің ұлттанытушылық және 

ұлттұтастырушылық қызметін, қазақ с%зінің 

бойындағы мәдени құндылықтардың 

 танылуын, қазақ с%зінің терминжасамдық 

қуатын, қазақ с%зінің дұрыс жазылу және 

айтылу заңдылықтарындағы динамикалы 

%згерістердің қағидаттарын, қазақтың әрбір 

с%зінің шығу тарихын, этимологиясын, 

қазақтың с%йлеу әдебі мен мәдениетін, 

қазақ с%зінің әдеби және бейәдеби даму 

қарқынын, қазақтың әрбір дыбысы мен 

с%зінің қолданымдық жиілігін, к%ркем 

с%здің жиілігін (ақын-жазушылар тілінің 

жиілігін), қазақ әліпбиінің тарихы мен 

ұлттық болмысын арнайы зерттеп келеді. 

Сондай-ақ қазақтың әрбір с%зінің с%здік 

қорда тіркелуін және к%пшілікке танысты-

рылуын қамтамасыз ету ісімен айналысып 

келеді. /лемдік тіл білімін зерттеу әдістерін 

тану, сондай-ақ кемелденген қазақ тілінің 

қасиеті мен құдіретін таныту мақсатында 

шетелдік (Түркия, Cзбекстан, /зербайжан, 

Түркіменстан, Ресей, Австрия, Польша 

және т.б. мемлекеттердегі) әріптес мекеме-

лермен тәжірибе алмасып тұрады. 

Қоғам дамыған сайын, %ркендеген 

 сайын тілде де %згеріс болады. Бірақ 

тілдің заңдылығы мен тазалығын сақтау 

сол тілді тұтынушы халықтың игілігінде. 

Осы тұста шетелдік жаңа с%здердің тілдік 

қолданысқа енуі тіл тазалығын сақтауда 

едәуір күрделі мәселе тудыруы мүмкін. 

Сондықтан  Институт шетелдік жаңа 

с%здерді санаққа алып, олардың аудармасы 

мен баламасын дәл әрі нақты, сондай-ақ 

жылдам беруді к%здейді. Себебі бұрмалап 

аударып, оны күлкілі қолданысқа салатын 

кереғар жағдайлар туындап жататынын 

жасыра  алмаймыз. Осы әрекеттің алдын 

алу үшін және жаңалықтың жаршысы – 

журналистер мен баспас%з хатшыларының 

с%йленісі  барынша таза  болуы үшін 

 тырысады. Осы тұрғыда Институт отандық 

әріптестерімен, яғни әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ, Абылай хан атындағы ҚазХҚ/ТУ-

мен, Абай атындағы ҚазҰПУ-мен, ЕҰУ-

мен, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университетімен, Халықаралық түркі 

академиясымен, Түріксой ұйымымен, 

Педагогикалық ғылымдар академиясымен, 

Қазақстан халқы Ассамблеясымен және т.б. 

бірлесіп жұмыстар жасауда. 

Кемел тілдің шынайы болмысы оның 

әрбір с%зінің құндылығында  жатыр. Қазақ 

с%зінің құдіреттілігі оның бір  бойына 

сан алуан мағынаны сіңіруінде. Ал с%з 

мағыналарын с%здіктен тани аласыз. 

 Институт ұжымы құрастырған 15 томдық 

қазақ әдеби тілінің с%здігін «с%з энцикло-

педиясы» деп атауға да болады. /рине, 

аталмыш с%здікті құрастыру, біріншіден, 

Институттың негізін қалаған ғұлама 

ғалымдардың (ізбасарларының) еңбегі 

болса, екіншіден, Институт  қабырғасын да 

д а й ы н д а л ғ а н  э т н о л и н г в и с т и к а л ы қ 

с%здік, фразеологиялық с%здік, к%не 

ескіліктер с%здігі, тарихи с%здік, лингво-

мәдениеттанымдық с%здік, синонимдер, 

антонимдер, омонимдер с%здігі, бейнелі 

с%здер с%здігі, терминдердің түсіндірме 

с%здігі, перифраздар с%здігі, символдар 

с%здігі, қанатты с%здер с%здігі к%мекші құрал 

болды. 

Тіл білімі институты ғылыми жаңалық-

тарын,  зерттеу  нәтижелерін тарату, 

 таныстыру мақсатында «Cрлеу» біліктілікті 

жетілдіру орталығында және жоғары оқу 

орындарында лингвистикалық семи-

нар %ткізу арқылы жүзеге асырып келеді. 

Сондай-ақ «Оқулық» ғылыми-практикалық 

орталығында оқулықтарға сараптама  жасау 

барысында лингвистикалық білімдер 

жүйесімен таныстырып отырады. 

Ендеше, Институт тіліміздің келешегі 

үшін ғылыми-теориялық, қолданбалы-

п р а к т и к а л ы қ  з е р т т е у л е р  ж ү р г і з у , 

мемлекеттік тілді дамытуға арналған іс-

шаралар %ткізу арқылы қолдан келгенше 

аянбай еңбек етіп келеді деп сеніммен айта 

аламыз. Кемел тілдің жарқын болашағы, ең 

алдымен, оны тұтынатын жұртшылықтың 

%зіне, тілдік саясаттың дұрыстығы мен 

нәтижелілігіне байланысты екені ақиқат. 

Айгүл #МІРБЕКОВА, 
А.Байтұрсынұлы атындағы 

Тіл білімі институты  Лексикология 
б8лімінің меңгерушісі, филология 

ғылымының кандидаты

Т І Л  Т Ұ Ғ Ы Р Ы  –  Ұ Л Т  Ғ Ұ М Ы Р Ы

Жамалдың елге, ұлтқа сіңірген 

еңбегін танытқан басты қыры – 

оның ғалымдығы. Оның қаламынан 

шыққан үш жүздей ғылыми еңбек-

тер (моногра фиялар, оқу құралы, 

ғылыми ма қалалар) жарық к%рді. 

Ж.А.Манкеева – Қазақстан Республи-

касында тарихи морфология, лекси-

кология салалары  бойынша қазақ тіл 

біліміндегі жетекші ғалымдардың бірі. 

Ғасырлар бойы халықтың к%кірегінде 

жатталып, жадында сақталған к%не 

тамырлы с%здердің тарихына үңіліп, 

тілдік тұрғыдан табиғатын барлап, жа-

салу және сақталу жолдарының тілдік 

құралдарын анықтау, мағыналық 

даму заңдылықтарын к%рсету мен 

к%неру себептерін ашу, т.б. түркітану 

аясында ғана емес, қазақ тіл білімінің 

де зерттеу нысанынан тыс қалған 

жоқ. Профессор Ж.А.Манкеева 2007 

жылдан бері «Қазақ тілінің ұлтты 

рухани тұтастырушылық қызметі» 

деген тақырыпқа жетекшілік етіп 

келді. Бұл тақырып «Ұлттық идея – 

Қазақстанның тұрақты дамуының 

негізі» деген мемлекеттік бағдарлама 

бойынша орындалуда. Жұмыстың 

негізгі мақсаты казіргі қоғамдық-

әлеуметтік жағдаят пен ұлттық сананы 

жаңғыртумен байланысты. 

2008 жылы Ж.А.Манкееваның 

зерт теулерінің бағыты мен нәтижесін 

к%рсететін «Қазақ тіліндегі этномәдени 

атаулардың танымдық негіздері» атты 

ғылыми монографиялық еңбегі жарық 

к%рді. Бұл еңбек қазіргі тіл білімі даму 

деңгейінің сан салалы  тео риялық 

ұстанымдарына сай бүгінгі күнгі 

тілдік зерттеулердің  бағыт- бағ дарын 

а н ы қ т а у ғ а ,  ж е к е  л и н г в и с т и к а 

шеңберіндегі маңызды тұжырымдар 

жасауға мүмкіндік береді. Осыған 

сәйкес тілдің қоршаған әлеммен, адам 

факторымен сабақтастығын зерде-

леу қазіргі қазақ лингвистикасының 

х а л ы қ т ы қ  с и п а т ы  м е н  ә л е м д і к 

ғылым деңгейіне к%терілер биігін бір 

 арнада тоғыстырады. Осы тұтастықта 

қарастырылатын тілдің табиғатын 

адамның мәдени,  рухани, әлеуметтік, 

психологиялық болмысымен, оның 

қимыл-әрекетімен ұштастыра талдаған 

қазақ ғалымдары соңғы кезде таным 

мәселесіне ерекше назар аударып, «ұлт 

пен біртұтас» деген қағидаға сәйкес 

қазақ тіл білімінде антропо%зектік 

бағытты қалыптастыруда.  Ғалымның 

осы аталған еңбег і  бағаланып, 

2010 жылы ҚР ҰҒА-ның Шоқан 

Уәлиханов атындағы сыйлығының 

лауреаттығына ұсынылды. 2010 жылы 

ғалым «Қазақ тіліндегі байырғы 

түбірлерді жаңғырту» атты моногра-

фиясын баспадан шығарды. Жәкең 

Қазақстан Республикасында тілдерді 

дамыту мен қолданудың 2011-2020 

жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы аясында шығарылған 15 

томдық «Қазақ әдеби тілінің с%здігін» 

құрастыруға белсене араласып, 

т%ртінші томның редакторы болды.

Ғ а л ы м н ы ң  б о й ы н а  б і т к е н 

жағымды қасиетінің бірі – оның 

асқан еңбек қор лығы. Оның ғылыми 

дәрежесі, атақ-абыройы – еш жал-

ғансыз %зінің таза еңбегімен, білуге 

құмарлық талантын бар қы рынан 

к%рсетуімен, тынымсыз ізденісімен, 

дарын-қабілетімен жеткен жетістігі. 

Бар ғұмырын ғылымға бағыштаған 

ғалым түн ұйқысын т%рт б%ле жүріп, 

ана тілі ғылымының толы ғуына шама-

шарқынша үлес қосып келеді.

Жамалды ғылыми әлемде кеңінен 

мәлім еткен тағы бір қырына оның 

талапшыл ұстаз ретінде  танылуы, 

жастарды ғылымға тарту жағынан 

д а  қ ы р у а р  е ң б е к   т ы н д ы р у ы 

 ж а т а д ы .  А т а п  а й т қ а н д а ,  о н ы ң 

ғылыми жетекшілігімен  жиырма 

б і р  к а н д и д а т т ы қ  д и с с е р т а ц и я 

және бір докторлық диссертация 

қорғалды. Ғылыми кеңесшілігімен үш 

докторлық диссертация және бірнеше 

кандидаттық диссертация жазылып, 

аяқталуда.

Профессор Ж.А.Манкеева қазіргі 

қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыт – 

лингвокогнетивтік бағыттың қазақ 

тіл білімінде қалыптасып, дамуына 

%зінің және %зі ғылыми жетекшілік 

жасаған шәкірттерінің зерттеулері 

арқылы нақты үлес қосып жүрген 

ғалымдардың бірі. Шәкірттері бар, 

%зінің жолын қуған мектебі бар ғалым 

бақытты. «Ұстаз бағасын шәкірті 

береді», «Ұстазы жақсының ұстамы 

жақсы», «Шәкіртсіз ғалым – тұл», 

«Ұстаз жолы – ұлы жол» деп тегін 

айтылмаған.

А н а  т і л і н е  қ а т ы с т ы  % з е к т і 

мәселені шешумен қоса, ұстаздың 

бойындағы бар ізгі қасиеттерін б%лісуі 

шәкірттерін сауықтырып болашаққа 

нық сеніммен қарауға ұмтылдырады.

Ғалымның адалдығы, жанының 

пәктігі, жақсылыққа жақындығы %з 

ұлты мен тіліне деген ынталылығы 

жастарға үлгі. Ол жоғарғы оқу орын-

дарында бірнеше жыл дәрісхана 

толы студенттер алдында %зінің бол-

мысына тән байыпты қалпымен, 

құлаққа жағымды қоңыр даусы-

мен ел бірлігі мен оның қамы, тіл 

мен дін бірлігі, Отан тағдыры мен 

оның болашағы, жастар тәрбиесі 

мен ұлттық құндылықтар хақында 

халқымыздың рухани қазынасының 

терең %рнектелген ғибратты да 

мазмұнды лециясын оқып, балғын 

жүректерге білім нәрін құйып бақты.

/рбір еңбек адамының екінші 

үйі  %зі  жұмыс істейтін қызмет 

орны екені белгілі.  Қырық үш 

жыл бойы бір орында еңбек етіп 

келген Жамалдың кәсіби және 

адамгершілік қасиетін жоғары 

бағалаған ұжым мүшелері оған сенім 

білдіріп, институттың лексико-

логия б%лімінің меңгерушілігіне, 

сондай-ақ лингвистикалық басылым 

«Тілтаным» журналының жауапты 

редакторлығына тағайындалды.

Ж . А . М а н к е е в а  т ү р л і  р е с м и 

деңгейдегі бағалауға, ұсынылған 

бірнеше ғылыми жұмыстарға эксперт, 

оппонент ретінде қатысып, салмақты 

ғылыми ойларын ортаға салып к%п 

жылдар  бойы А.Байтұрсынұлы 

атындағы Тіл білімі  институты 

жанындағы – қазақ тілі мен түркі 

тілдері мамандықтары бойынша 

қорғалатын диссертациялық кеңестің 

ғалым хатшысы қызметін атқарды.

Ж а м а л д ы ң  % м і р л і к  % н е г е с і 

қомақты ғылыми еңбектерімен ғана 

шектеліп қоймайды. Оның бізді 

сүйсіндіретін бір ерекшелігі – %згелер 

үлгі-%неге тұтар рухани адамгершілік 

қасиетімен де құрметке ие болуы. 

Иманды адамның сырты нұрлы, 

іші сырлы, жүзі жарқын,  рухани 

бай. Соған орай халқымызда «түсі 

 жылыдан түңілме», «түсі жақсының 

іші де жақсы», «түсі, іші жақсының 

ісі де жақсы» деген с%з бар. Қазақ 

әйеліне тән инабаттылығы бойына 

жарасқан, ғылым мен білімді, кісілік 

пен кішілікті, парасат пен мейірімді 

қатар сыйдырған ғалым сабырлы да 

салмақты к%ркем мінезінен айнып 

к%рген емес. С%йлегенде %те  жайдары, 

айналасына шуақ шашып, әсерлі 

шырай білетін жаны жайсаң жанға 

әркімнің-ақ үйір болатынын к%ріп 

жүрміз. 

Жамалды туған-туыстары, дос-

жарандарының құрмет тұтуының тағы 

бір себебі – оның ерін сыйлағыштығы.

Адам бақытты болу  үшін ең 

керегі үш нәрсе болса, соның бірі – 

ынтымағы жарасқан берік отбасы. 

Cмірде отбасы бақытынанан асқан 

бақыт та, байлық та жоқ деп жүрміз. 

Бүгіндері 70-жылдық мерейтойын ерен 

еңбекпен, зор жетістікпен қарсы алып 

отырған Жамал – аяулы да, адал жар, 

асыл ана, мейір-шапағаты мол әже. 

К%ңілдері жарасып бас қосқан жан-

жары %зімен университетте бірге оқып, 

оқу бітірген филология ғылымының 

докторы, профессор Бейсенғалиев 

Зейнол Қабиұлымен 47 жыл отасып, 

шәй деспей тіршілік кешіп, тәрбиелі 

ұл, қылықты қыз %сіріп, оларды 

білімді де білікті етіп тәрбиелеп, үлгілі 

де %негелі отбасын құрғызып, бал-

дай тәтті жеті немересінің қылығын 

 тамашалап, еңбегінің зейнетін к%ру 

– ойға ой  салатын жайт. Cткендегі 

дана бабаларымыз «/йел – аналық 

ұяның, яғни үйдің иесі, ошақтың 

құты, әулеттің ырысы. /депті, арлы 

жар сүйсең, оңғарылар бар ісің. 

Отбасындағы сыйластық пен ілтипат-

к%ңілдің жыры, кәусар бұлағы, %мірдің 

мәні» деп қадап айтып кеткен. Сон-

дай әйелден бағы жанған бақытты 

еркектің бірі, %зінің айтуы бойынша, 

Жамалдың жары Зейнолла. Оларды 

%мірлері %рнекті ғалымдар отбасы 

ретінде атайды.

Білікті ғалым жетпіске толдым деп 

шаршап-шалдыға қоятын жан емес. 

Ана тілінің к%кейтесті %зекті 

мәселесін шешуде сергек үн қосып, 

тынымсыз ізденіс үстінде жүрген 

 Жамалдан институт қауымының 

күтері к%п. С%з ыстығы тілекте. 

Қазіргі таңда ғалым «Қазақ с%зінің 

құдіреті» атты монографиясын баспаға 

 даярлауда. 

С%зіміздің соңында шеберлігі 

толысып кемеліне келген, қаламы 

қатайып к%кейіне к%п ой %рбітіп келе 

жатқан, шығармашылық шабытының 

дер шағындағы Жамалды мерей-

тойымен құттықтай отырып, зиялы 

қауымды сәтті ғылыми еңбектерімен 

қуанта беруіне тілектестік білдіреміз.

Сейдін БИЗАҚОВ, 
филология ғылымының 

докторы, профессор

Азаматтың суреті
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Амангелді АЙТАЛЫ, философия ғылымының докторы, профессор:

АҚПАРАТТЫҢ 
ПАЙДАСЫ ДА, 
ЗИЯНЫ ДА БАР

– Аға, сіздің атыңызға да, атағыңыз 
бен қайраткерлігіңізге де қарапайым 
халық пен зиялы қауым етене  таныс. 
Қ а с қ а л д а қ т ы ң  қ а н ы н д а й  с и р е к 
кездесетін философсыз. Танымалдық 
туған жердің топырағынан ба, әлде 
ата-ананың қанымен берілген қасиет 
пе? Туған жеріңіз, 8скен ортаңыз жайлы 
әңгімелесеңіз. 

– Мен кейде әзіл-шыны  аралас 

 « Р е с е й д е н  к е л г е н  қ а з а қ п ы н , 

Қазақстанға келген ресейлікпін» 

деймін,  Қазақстанға  келгеніме 

60 жылдан асты. Мен  Астрахан 

облысының Володар ауданында бір 

кезде балығы тайдай тулаған, суы 

терең, ағысы қатты Бозан %зенінің 

бойында қоныстанған к%п балықшы 

ауылдарының бірі  Торсық ауы-

лында, орыстар Турсовка деп кет-

кен ауылда %мірге келіппін. Маған 

кейде «Сіз ұлы адамдар отбасында 

туған шығарсыз» дейді. /рине, әр 

адамға анасы мен әкесі ұлы адам-

дар, менің анам да, әкем де сауатты 

адам болған. Бозан – Еділдің Каспий 

теңізіне құятын саласы, Қазтуған 

жырау шамамен XV  ғасырдың 20-

30 жылдары осы %зеннің бойында 

%мір сүрген түрік тайпалардың ру-

басы, к%семі, әскербасы, батыры 

болған. /рине, %скен орта әркімнің 

де дүниетанымына ықпал ететін 

фактордың бірі.

–  А ғ а ,  С і з  о р ы с  м е к т е б і н д е 
оқыдыңыз. Сонда қазақ әдебиеті мен 
мәдениетінен хабарсыз болдыңыздар 
ма?

– Астрахан қазақтары қазақ 

әдебиеті мен %нерінен кенжелеу 

қалған. Менің балалық шағым 40-шы 

жылдарда %тті. Елде білімді, әсіресе 

мұсылманша білім алғандар аз болды. 

Білімді адамдардың бірқатары соғыста 

қаза тапты, аман келгендері мүгедек, 

к%ңіл күйлері т%мен, қажыған, араққа 

да үйірлері болды.  Бірақ қазақ ән-

күйін жақсы к%рді, патефон, күй 

табақтарын тыңдайтын, артистер 

%те сирек келетін. Қолдары тигенде 

маған керосин шамының жарығымен 

батырлар жырын оқытатын. Қазақы 

тәрбиені ,  әдет-ғұрыпты,  т ілді , 

 намысты  болуды, еңбексүйгіштікті 

анамнан, ертерек есейген ағамнан, 

әрине, оқу-білімнен алдым.

– Сонда Ресей мен Қазақстанның 
арасында мәдени қарым-қатынас бол-
мады ма?

–  6 0 - ш ы  ж ы л д а р ы  қ а з а қ т а р 

Қазақстаннан газет-журналдар жаз-

дырып алатын болды. Оларға ең 

үлкен сый қазақ тіліндегі  тарихи 

 романдар, /.Кекілбаевтың  Махамбет 

пен  Исатай  туралы «Шандоз»  романы, 

І.Есенберлиннің «Қаһар»  романы. 

 Осыдан 20 жыл бұрын жиен ағам 

маған %тініш айтты: «Нағашы, маған 

Қазақстаннан мини трактор әкелсең» 

деп. Ресейде жоқ мини трактор 

Қазақстанда қайдан болсын? Оның 

орнына Мұхамбетжан Шолтырұлы 

Бекмұханбетов (1830-1904) туралы 

жазылған, қазақтар «Мақаш прави-

тель» деп кеткен тұлға туралы кітапты 

сыйладым. Ағам қатты қуанды. Cзі 

Мақаштың ұрпағы еді.

Б ү г і н д е  А с т р а х а н  қ а з а қ т а р ы 
 арасында кітап оқитын ақсақалдар 
қ а л м а д ы .   Ж а с т а р  о р ы с  т і л і н е , 
мәдениетіне бейімделді. Оларды қазақ 
жеріне к8шіріп алу  керек, 8йтпегенде 
орысқа с іңіп  кетеді .  Бұл  жалпы 
шетелдердегі қазақ диаспорасының 
тағдыры ғой деймін.

Оларды қазақ етіп бастарын 

біріктіріп отырған мұсылмандық ғана. 

Мәйітті мұсылманша жерлеп, құрмет 

етуге ғана назар аударады. Қазақша 

білмейтін  жастарды халық санағында 

орысқа жазу %ріс алған. Совет үкіметі 

кезінде Қазақстаннан баспас%з 

алуға мән берсе, бүгінгі Ресей 

билігі оған мүдделі емес, біздің 

билік те оған мән бермейді.

К е й б і р  а ғ а й ы н д а р ғ а 

«Қазақ станға қоныс ау-

дармайсыздар ма?» де-

сек, «Сендердің Ресейден 

артықшылықтарың шама-

лы, тойларыңа барғанда 

байқағанымыз бәрі орыс-

ша с%йлейді, %здерің қазақ 

болып алыңдар» дейді.

Бұған жауап беру маған 

оңай емес...

–  А ғ а ,  с 8 з і ң і з д і ң  б а -
сында айтып 8ттіңіз: «Мен 
Ресейдің қазағымын» деп, ата-
бабаларыңыз Ресейде тумаған 
шығар, олардың ата-қонысы қай 
жер екен?

– Астрахан қазақ жері болған, біз 

диаспора емеспіз, %з жерімізде отыр-

мыз. Дегенмен, бабаларымыздың ата-

қонысы Атыраудың Жылой ауданы, 

Құлсарыда болған дейді. Қай жылы 

к%шкенін, қандай себептер болғанын 

біле алмадым. Жасымда әкем соғысқа 

кетті, анам үй шаруасындағы адам 

болды. Сол елдің ақсақалдарынан 

сұрасам, олар да ж%нді жауап қатпады, 

білмейтін болып шықты.

– Қаншалықты,  «8з жеріміз»  
десеңіз де бүгінгі қоғамның 8лшемімен 
қарағанда ол қазір басқа мемлекет. 
Олардың 8з тілі, 8з мәдениеті, сы-
з ы п  а л ғ а н  ш е к а р а с ы  т а ғ ы  б а р . 
Шындығына жүгінсек, Қытайдағы 
этникалық қазақтар да 8з атажұртында 
отыр. Бірақ оны дәлелдеу мүмкін 
емес. Тарихқа аздап шегініс жасасам, 

Ң

бұрынғы қазақ елінің ұраны болған 
«Елім-ай» әнінің авторы Қожаберген 
Толыбайұлының «Елім-ай» деп атала-
тын кітабын оқып шыққанымда, қазақ 
тарихынан дәріс алғандай болдым. 
300 жылдан астам уақытқа созылған 
қазақ-қалмақ «жоңғар» соғысы жайлы 
жазылған бұл кітапта бабаларымыздың 
тоқымы құрғап, аттан түспегендігі 
байқалады. Кей кезеңдерде итжығыс 
майдан – бірде қазақ жеңілсе, бірде 
қалмақ жеңіліс  тауып отырыпты. Ай-
тайын дегенім, сыртқы жаумен арпа-
лысып жүрген батырлардың 8кпешіл 
бауырлары арасындағы араздығы да 
болып тұрған к8рінеді. Менің әкем де 
құлсарылық. Тарихшы, шежірешіл 
кісі еді. Бір айтқан әңгімесі әлі есімде. 
Соғыста жеңіске жеткен бабаларының 
бірі қалмақтың сұлу қызын ат  артына 
салып алып қайтады. Бабаларымыз 
құлсарылық Таздар руынан екен. Сон-
да мосқал тартқан жеңімпаз ағасынан 
інісі әлгі сұлу қалмақ қызын сұрайды. 
Ағасы «бауырыма басып қойып едім» 
деп бергісі келмейді. Соған ренжіген 

Ж а л п ы  е л  а р а с ы н д а ғ ы ,  т і п т е н 

бұрынғы кезде мемлекет арасындағы 

қақтығыстардың нег ізг і  себебі 

әйелден басталған. 

– Егер солай бола қалған күнде, сол 
отыз үй бір қауым ел болған шығар?

– Онша к%бейген жоқпыз. Бізді 

сыртымыздан «Алпыс үй алып» дейді 

екен. Оның к%бісі кәрі-құртаңдар.

– Сонда жастар қайда?
– Олардың к%бі мектеп бітірген 

соң Ресейдің сандаған қалаларына оқу 

іздеп кетеді де, сонда қалып қояды. 

Қаншалықты ұлтжанды болғанымен, 

сенің қалағаның мүмкіндікпен сәйкес 

бола бермейді екен.

– Зиялы деп кімді айтамыз?
– Кеңес заманының алғашқы 

білім министрі А.В.Луначарскийге 

бір жігіт  сауал қойыпты: «Мен үш 

жоғары оқу орнын бітірдім, интелли-

гент деп %зімді айта алам ба?». Сонда: 

«Егер сенің атаң бір жоғары орын, 

әкең де бір жоғары орын бітіріп, 

олардан кітапхана,  пианино, басқа да 

мәдениетке қатысты дүниелер мұраға 

қалып рухани дәстүр сабақтасып 

ж а т с а ,  с о н д а  ғ а н а  с е н  % з і ң д і 

интеллигентпін деп айта аласың» 

депті. Ол кезде интеллигенттің бой-

ында біліммен қатар, тәрбиелік, 

адамгершілік қасиеттері ажыра-

мастай үйлеседі екен. Бұл орыс 

х а л қ ы н д а ғ ы  б і л і м д і л і к  п е н 

тәрбиеліктің %лшемі. Бұны, 

әрине, жалпы заңдылық де-

уге болар. Ұлы далада дала 

академиктері болған. Олар 

%те сирек тұлғалар. Ал біздің 

ұрпақ білімді болар, бірақ 

зиялы емес, зиялылықты 

біздің немерелерімізден 

дәметем.

– Сіз мектеп, педучили-
ще, пединститут, аспиранту-
ра, доктарантурадан 8ттіңіз. 

Eзіңізге әсер еткен бір сәттерді 
айтсаңыз.

–  М е н  д о к т о р л ы қ 

 д и с с е р т а ц и я н ы  М ә с  к е у д е 

қорғадым. Мәскеу профессор-

ларының алдын к%рдім. Ең бір 

қызығы, еврейлердің  ортасына түстім, 

ақыл-кеңестерін алдым, к%птеген 

мәселелерге байланысты ойларын 

білдім.

– «Cзіңді мақтама – %згені мақта, 

%зіңді кешірме – %згені кешір, %з 

ұлтыңның мінін %згеге сынатпа – %зің 

сына, ең алдымен %з ұлтыңа қызмет 

ет» дейді еврейлер. Осы ұстаным 

маған ұнайды.

Мысал келтірейін, олар кеңес 

заманының тамырын д%п басып, 

ертеңгі күнді білді. /ңгіме арасында 

бүгінгі қоғамға ғылыми ақиқат қажет 

емес, биліктің ойынан шығу қажет 

деген ойды қайталайды. Бұл бүгінгі 

ақиқат.

Мен к%п жылдар бойы Мәскеу 

кітапханасында жұмыс жасадым. 

Еуроазияшылдардың еңбегімен 

т а н ы с  т ы м .  О л а р  П . С а в и ц к и й , 

Н.Трубецкой. Олар 1927 жылы кеңес 

үкіметі құлайды, орыстар жаңа жол 

іздеу керек деген. Мына уысындағы 

отарланған халықтан айырылмаудың 

амалын табу керектігін ескертті. 

Еуроазияшылдар: «национализм», 

«ұлтшылдық» деген нақты тарихи 

ұғым. Ал совет идеологиясы үшін бұл 

жағымсыз ұғым. Еуроазиялшылардың 

ойын, әсіресе орыстардың Еуропадағы 

орнын Ф.Достоевский: «В Европе мы 

были прижевальщики, в Азии явля-

емся господами. В Европе мы были 

татарами, а в Азии мы европейцы». 

Бұл ойлар бұрын да, бүгін де %ткір. 

Байқаймын, менің еврей профессор-

ларым еурошылдарды терең біледі, 

келіседі, бірақ оны айта алмайды. 

Маған: «Егер докторлық қорғағың 

келсе, олардан қашық бол. Ол ойлар-

мен б%лісетін  заман да келер. Саған 

керегі ғылыми атақ алу. Ал ғылым – 

ол б%лек дүние». Осылай күні бүгінге 

дейін де қоғамтанушылар ойын жасы-

рып, саясаттану, әлеуметтану, басқа 

да ғылымдарды билікті жақтайтын 

идеологияға айналдырып алдық та, 

ақиқаттан алыстай бердік.

Екінші мысал. Мен ол профес-

сорлардан консультация алып, 

жиі пікірлесіп, кейде сауал 

қойып, әңгімеге тартуға тырысатын 

болдым. Коммунистік партияның 

басшылығын мақтаймын, менің 

жағдайымда мақтау керек. Дұрыс деп 

менімен келіседі де, «иногда ваши 

руководители похожи на шахматиста, 

 который делает один ход, правиль-

ный ход, но не всегда понимает какой 

ход будет ответным, надо продумать 

руководителям  страны на несколько 

ходов вперед». Сол кездегі әңгімелерді 

есіме түсіре отырып, біздің басшылар 

қандай шахматшылар деп ойлаймын.

– Сіз батылсыз, батырсыз. Жұрт 
 солай дейді. Бұл ж8нінде не айтасыз?

– Мен Мәскеу профессорларының 

алдын к%ріп батылдау болдым, 

бірақ шегінетін жерімді де білдім. 

Ол біржақтылықтан, қаралаудан 

сақтандырып, %мірді тануға икемдейді. 

/рқашан ішімде цензор отырады. 

– Бүгінгі студенттердің білімге, 
болашаққа, даналыққа қызығушылығы 
қандай?

– Мен университеттің кітапха-

насы ның оқу залына жиі барамын, 

студенттердің аздығына қарным 

 ашады.

Оқуға енжарлықтың себептері де 

бар. Бұрын кеңес  заманында әр оқу 

бітіруші міндетті түрде жұмысқа орна-

ласады, бүгін жұмыс табу оңай емес. 

Алған білімнің %мірге қажеттілігіне 

жастар күмәнді, сондықтан ынта-

ықылас та т%мен. 

Ақпараттық заманның пайдасы 

да, зияны да бар. Бұрынғы студент-

тер курстық, диплом жұмыстарын 

әдебиеттер оқып жазатын еді. Қазір 

интернетте  дайын материалдар  

жеткілікті, диссертацияға дейін. 

/рине, бүгінгі студенттер еркін 

с%йлейді, ойлайды, батыл пікір де 

айта алады. Бірақ емтиханды ком-

пьютермен тапсыру студент пен 

мұғалімнің пікір алмасуына мүмкіндік 

бермейді, сондықтан сауатсыздық 

жайлап барады. С%йте тұра сту-

денттердің үлгерімі %те жоғары, 

қ ы з ы л   д и п л о м д а р д ы  к % р г е н д е 

%зіңнің бетің қызарады.  Сосын 

магистратураға, докторантураға 

түседі. Біздің қоғамның дағдарысы 

осы білімсіздіктен. Студенттердің 

біліміне талап т%мендеген сайын 

жоғары оқу орындарының мұғалімдері 

де %здеріне  талап қоя бермейді. Осы-

лай тұйыққа тіреліп келеміз. Ұрпақ 

алмасып, бүгінгі мына магистранттар 

ағаларының  орнын басқанда білім 

деңгейі қандай  болады? Сан сапаға 

айналады,  сондай-ақ сапа да санға 

айналып құндылықтар құнсызданады. 

Жоғары оқу орындарына ж%нді 

к % ң і л  б % л і н б е г е н д і к т е н  о қ у -

лабораториялық база %ндірістік прак-

тикаларды қаржы тапшылығынан оқу 

процесін әлсіретуде. 

Б ұ р ы н  Р е с е й д е н ,  У к р а и н а -

дан мұғалімдер келіп жұмыс істеді. 

Кітапхана – егер студент кітап оқыса 

оны астаналық ірі оқу орындарының 

студенттерімен теңелтеді. Біздің 

заманымыздың әр адамы кітапқа 

қарыздар.  Бүгінде ақпарат к%зі 

к%бейді, олар бүгін не болып жатыр де-

ген сұраққа ғана жауап береді, «не се-

бептерден болып жатыр» деген сауалға 

жауап бермейді. Олар бәрін білеміз 

деп есептейді. Осы үстіртін білім, 

әсіресе әлеуметтік-гуманитарлық 

салада басым. Сондықтан философи-

яда «клиповое сознание»  деген ұғым 

қалыптасты. Қазақшаласақ «үзік-

үзік түсінік негізінде қалыптасқан 

сана». Саналы жүйелі %мірдің күрделі 

қайшылықтарын түсініп қабылдайтын 

сана қалыптаспайды. Тестілеу әдісі 

де сол клиптік сана. Меніңше, бүгінгі 

%мірді терең түсінетін ақын, жазушы-

лар ма деймін кейде.

– Философия деген абстрактылы 
ұғым. Ол нені білдіреді?

– Бүгінде философия деген с%здің 

мағынасы жеңілдеп кетті. Астарлы 

с%з, жәй ғана бір нәрсенің аз маңызы 

болса да философия деп жатады.

– Философия деген не? Кімді фило-
соф деуге болады?

– Бұл сауалдың жауабы оңай емес. 

Ең алдымен, философ пен филосо-

фия пәнінің мұғалімдерінің аражігін 

айыра  алмай жүрміз. Мысалы, сіз 

ақынсыз. Сіздің шығармашылығыңыз 

әдейі  зерттеуге, талдауға тұрады. 

/дебиеттанушылар, әдеби сыншы-

лар сіздің рухани мұраңызды жан-

жақты жіліктейді. Олар ақын емес, 

әдеби  сыншы, зерттеуші, ғалым. 

 Сондай-ақ ұлы философ, ойшыл Абай 

– оны сараптаушы философ емес, 

 абайтанушылар, құнды еңбектердің 

авторы. Бүгінде  «философтар» то-

лып жатыр, кітап шығару да оңай, 

диссертация қорғау да қиын емес, 

осыдан да философияның ғылым 

ретінде мәртебесі т%мендеді, оны 

пән ретінде оқытатын мұғалімдердің 

беделі жоғары емес. Ал %зімді айт-

сам, мен философпын деп айтуға 

қысыламын. Небәрі философия 

пәнінің мұғалімімін. Философия 

 деген с%здің %зі даналықты сүю деген 

с%зді білдіреді. Дананың даналығын 

түсіну, қабылдау, елге ағартушылық 

қызмет  жасау біздің парызымыз.

– Депутаттық  қызметіңіз туралы, 
бүгінгі депутаттар туралы не айтасыз?

– /рине, саяси процесті сырттай 

қабылдау бар да, ішінде болу бар, 

үлкен саясаттың қалай жасалаты-

нын, пікірталас, ортақ мәмілеге келу 

 дегендей. Парламенттегі %зімнің, 

%зім сияқты басқа да депутаттардың 

бірқатарының ұстанымы былай бол-

ды. Біз отарланған ұлт болдық, енді 

осы қол жеткен Ұлы тәуелсіздікті 

сақтайық, елдің бірлігін ойлайық, 

сыртқы күштерге де, ішіміздегі әлі 

де қазақ деген елдің мемлекетін 

жатырқап жүргендерге ерік бермейік 

дедік. Үкімет пен Президент әкім-

шілігімен де пікірталасқа сирек 

бардық. 

Сонымен бірге депутаттар да  пенде 

ғой, интеллектуалдық деңгейлері, 

білімі, %мір тәжірибесі, азаматтық 

позициясы әртүрлі адамдар. Мен 

шетелдердің депутаттарымен кезінде 

кездестім, олар саясатта ысылған, 

с%зге шешен, %з пікірлерін дәлелдейтін 

уәждері жеткілікті, саяси мәдениеті 

мол. Ондай талаптарға біз әлі де сай 

емеспіз. Университетте бір депутатпен 

кездесуден кейін бір мұғалім «мынау 

деятель-дятел» (тоқылдақ) ғой деген. 

Бірақ депутаттардың ішінде шешен де, 

интеллектуалдық деңгейі жоғарылар 

да бар.

– Аға, отбасыңыз туралы айтасыз 
ба?

– /рине, отбасымызда екі ұл, 

бір қыз бар. Үлкеніміз Айдар Нұр-

Сұлтанда полковник шеніндегі 

әскери қызметкер,  Айбар Ақт%беде 

ақпараттық-технология саласын-

да қызмет істесе, Жанар қызымыз 

Алматыда экономист-маркетолог. 

Балаларымның анасы –  Айман ерте-

ректе қайтыс болды. Қазіргі жеңгең 

Гүлжан тәрбиелі, сыйлы отбасынан 

шыққан. Біздің үйге келгеннен кейін 

менің алыс-жақын туыстарымның, 

достарымның, сыйлас адамдарымның 

арасына тез сіңіп жақын болып кетті. 

Бір күні Гүлжан  базардан гүлдердің 

тұқымын алып  келіпті. Маған: «Ертең 

Айман апайдың басына барып гүл 

егейік, Айбарға да айтайық» (Ақт%беде 

тұратын ұлымыз, %зге екеуі Нұр-

Сұлтанда, Алматыда) деді.  Солай 

болды, гүл егіп, үйге келгеннен соң, 

құран оқып, шай іштік. «Гүлжан, 

бұл бір жақсы іс болды, марқұмның 

аруағы риза болған болар» дедім.

Сонда ол: «Мен апайдың аруағын 

сыйлап %темін» деді. Іштей қатты риза 

болдым, бірақ ештеңе демедім. Бұл 

ата-анасының тәрбиесінен болар деп 

ойладым. Сол үрдіс күні бүгінге дейін 

жалғасып келеді.

– #кеңіз Абдрахман Айталиев 
соғысқа аттанғанда Сіз небәрі т8рт 
жаста екенсіз. Ол кісінің суретін 
ғана қанағат етіп келіпсіз. Соғыстан 
оралмаған күйі, хабар-ошарсыз кетіпті. 
Солай ма? 

– Анамның айтуы  бойынша 

соғыс басталғанның екінші күні 

Астраханның Володар ауданының 

ә с к е р и  к о м и с с а р и а т ы н ы ң 

шақыруымен соғысқа аттанып-

ты. Небәрі жалғыз рет қана хат 

алған анамыз,  хатты %ле-%лгенше 

жанқалтасынан тастамай кетті.

Қазіргі ақпараттық технологияның 

дамыған уақытының пайдасын біз де 

к%рдік. Ұлым Айбар интернеттен атасы 

туралы деректі іздестіріп тауып алды. 

/кеміз 1942 жылдың 11 қыркүйегінде 

Кабардино-Балқар автономиялық 

республикасының Май ауданындағы 

Пришибская станциасында ерлікпен 

қаза тауыпты. Неміс әскерлерімен 

кескілескен майданда жаудың екі 

танкісінің к%зін жояды. Келесі күні, 

яғни қыркүйектің 11 жұлдызы күні 

тағы да немістің үш танкісін отқа 

орап, %зі де опат болады. Ерлікпен 

қаза тапқан  Абдрахман Айталы «Ұлы 

Отан соғысының 1-дәрежелі орденіне» 

лайық деп табылады.

Бұл қуанышты хабарды естісімен 

2016 жылы ұлдарыммен, Гүлжан 

жеңгелеріңмен барып, әке басына 

тағзым етіп қайттық.

Бауырластар зиратына жерленген 

жерге жазылған ескерткіш  мемориал 

тақтасын орнатыпты. Бізді елу-ал-

пыс қаралы жергілікті әкімшілік 

қызметкерлері мен тұрғындары %те 

жылы қарсы алды. «Сіздің әкеңіз 

біздің жерімізді қорғау жолында жа-

нын берді. /кеңіздің рухына мың 

тағзым!» деген с%здерді естігенімде 

к%зіме м%лтілдеп жас келіп қалды. 

Қатты толқыдым.  Cйткені  мен 

жауынгердің ұлы едім.

– Аға, әңгімеңізге рақмет. Аман 
болыңыз!

Сұхбаттасқан 
Ханбибі  ЕСЕНҚАРАҚЫЗЫ

Ақпараттық заманның 
пайдасы да, зияны да бар. 

Бұрынғы студенттер курстық, диплом 
жұмыстарын әдебиеттер оқып жазатын еді. 

Қазір интернетте дайын материалдар  жеткілікті, 
диссертацияға дейін. Әрине, бүгінгі студенттер 

еркін сөйлейді, ойлайды, батыл пікір де айта ала-
ды. Бірақ емтиханды компьютермен тапсыру студент 
пен мұғалімнің пікір алмасуына мүмкіндік бермейді, 

сондықтан сауатсыздық жайлап барады. Сөйте тұра сту-
денттердің үлгерімі өте жоғары, қызыл  дипломдарды 

көргенде өзіңнің бетің қызарады.  Сосын магистратураға, 
докторантураға түседі. Біздің қоғамның дағдарысы осы 
білімсіздіктен. Студенттердің біліміне талап төмендеген 

сайын жоғары оқу орындарының мұғалімдері де өздеріне 
 талап қоя бермейді. Осылай тұйыққа тіреліп келеміз. 

Ұрпақ алмасып, бүгінгі мына магистранттар ағаларының 
 орнын басқанда білім деңгейі қандай  болады? Сан 
сапаға айналады,  сондай-ақ сапа да санға айналып 

құндылықтар құнсызданады. Жоғары оқу орын-
дарына жөнді көңіл бөлінбегендіктен оқу-

лабораториялық база өндірістік практи-
каларды қаржы тапшылығынан оқу 

процесін әлсіретуде. 

інісі әй-шайға қарамай, 8зіне тиесілі 
отыз отбасымен Астрахан жаққа к8шіп 
кеткен екен дейді.  Осылайша ағайын 
арасына жік түседі. Негізі біздің ту-
ыстар ірі денелі, алып тұлғалы, ірі 
қазақтар болған. Атан түйенің жілігін 
жұдырығымен ұрып шағатын, деген 
әкем бізде қалмақ қатынның қаны 
бар ма, уақталып кеттік деп 8кінішін 
білдіретін. Бір әйелге бола аражігі ажы-
рап кеткен ағайындылар сіз бен біздің 
бабаларымыз емес пе екен?

– /бден мүмкін. Мағжанның 

 «Батыр Баянында» дәл осындай 

жағдай  баяндалмай ма? Бірақ онда 

ағасы қызғаныштан інісін %лтіреді. 



4 №19 (1539)
14 – 20 мамыр
2020 жыл

ANA TILI

ДӘУІР ҚАЛЫПТАҒАН 

(Басы 1-бетте)

Жаркентке тиіп тұрған Сары%зек-

тегі ауданаралық баспаханада еңбек 

жолын бастап, аудандық газетте 

корректор, әдеби қызметкер, б%лiм 

меңгерушiсi болды. Елін қорғап кел-

ген жауынгердің ұлы әскери антқа 

да адал екенін дәлелдеп, бейбіт елдің 

тыныштығын күзетті. /скери темірдей 

тәртіп азаматқа алдағы уақытта ең 

қажет мектеп еді, ол шыңдалу мен 

т%зiмдiлiктiң сабағын үйреніп шықты.

О д а н  а р ғ ы  % м і р  с о қ п а ғ ы 

Талдықорған облысы, Панфилов 

аудандық газетіне алып келді. Cткір 

мақалаларымен, қоғамдық-саяси 

істердегі белсенділігімен к%зге түскен 

ол Қазақ мемлекеттік университетінің 

журналистика факультетінде білімін 

тереңдетті. Кейінгі жол, әуелі аудан, 

кейін облыс, республика к%леміндегі 

жастармен жұмыс істеу  саласына 

бұрылды.  Қазақтың с%з мәйегін 

қалқып ішкен ол тілге шешен, іске 

мығым, с%зге берік қалпымен ел наза-

рына ілікті. Перзентінің елден алғыс 

алғаны қай ананың да жүрегін ерекше 

толқытатыны белгілі ғой. Атаның емес, 

адамның баласына айналған ұлының 

ендігі жолына аналық ақ пейілімен 

мынандай батасын берді:

«Енді сен ел алдында жүрген  азамат 

болдың. Бірақ ешқашан біреулер 

мақтағанда мен сондай екенмін деп, 

оларға сенбе. Сондай екенмін деп 

 ойлама, мақтай берсін, бірақ %зіңді-

%зің бақылаудан шығарып алма. 

Cзіңнен %ткен сот жоқ. Егер сен бәрін 

мен дұрыс істеп жүр екенмін десең, 

онда түбі бірдеңеге ұрынасың. Жұрттың 

мақтау с%зіне сеніп қалма» деген екен 

ана жүрегі. Ананың бұл с%зін қамқор 

жанның тілегі деп те, алдағы %міріне 

ж%н сілтеген тәлім мектебі деп те 

түсінген ұл осы %мірлік қағидадан аттап 

кетпеуге тырысты.

Қ а з а қ  т а р и х ы н д а ғ ы  а у ы р 

с ә т т е р д і ң  б і р і  –  1 9 8 6  ж ы л д ы ң 

 Ж е л  т о қ с а н  о қ и ғ а с ы н а н  с о ң 

Қуаныш Сұлтанұлының қызметі 

т%мендеп, партияның Қарағанды 

облыстық комитетінің идеология 

ж%ніндегі  хатшысы болып сайланды. 

Желтоқсанда жаңғырған рух жаңа 

серпін беріп, /лихан Б%кейхан,  Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып  Дулатов, 

/ л і м х а н  Е р м е к о в  с ы н д ы  А л а ш 

арыстарының есімдері атала бастаған 

кезде идеолог-хатшы қызметіндегі 

Қуаныш Сұлтанов осы іс-шараларды 

лайықты жүргізе білді.  /лімхан 

 Ермековпен к%п жыл қатар жүрген 

ақсақал Жайық Бектұровтың сол 

жылдары айтқан с%зін мысалға алсақ 

та оның сол уақыттағы бастамалары 

оңынан болғанына к%зіміз жете түседі. 

«Биыл арыстар жылы ғой. Қайырымы 

жоқ, жаласы к%п заманда %мір сүріп, 

ұлылықтарын таныта білді.  Осыны 

жиналғандарға тамаша түсіндіре 

білген обком хатшысы Сұлтановтың 

дайындығы жан-жақты, тарихи зердесі 

мықты екен» деген екен сол кезде 

Ж.Бектұров. Идеолог-хатшы Қуаныш 

Сұлтановтың ұйымдастыруымен сол 

жылдары Бұқар жырау, Тәттімбет, 

Мәдиді еске алу  шаралары %тті. 

Қарқаралыдағы Құнанбай қажы 

салдырған мешітті күрделі ж%ндеуден 

%ткізуге қаржы тауып, ұйымдастырған 

да сол кездегі обком хатшысы Қуаныш 

Сұлтанов болатын...

Тәуелсіздік алар 1991 жыл ел %міріне 

мерейлі қуаныш болып кірді. Елмен 

бірге қуанған, шаттанған, жоғын тапқан 

Қуаныш Сұлтанов дәл осы жылы барын 

да жоғалтып еді...

« 1 9 9 1  ж ы л ы ,  ш е ш е м  қ а й т ы с 

бол ғаннан кейін бір жұмадан соң 

Америкаға ұшатын болдым. Үйден 

Әбіш КЕКІЛБАЕВ, 
мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның Еңбек Ері

Меніңше, Қуаныш алған алғысы алдынан шығып жүрген адам. Саясатта да, 
ғылымда да, сөз өнерінде де, адамгершілік мәселесінде де діттеген биігінен 
көрініп, абыройлы ғұмыр кешіп келе жатқаны – соның даусыз дәлелі болса 
керек. Қажымас жігері мен қалтқысыз қызметінің өтеуі ми қайнатқан ыстықта 
оның төбесіне бір шөкім бұлт болып төніп, бықсыған бұлыңғырда бұлт арасынан 
шыға келген Күн болып нұр сеуіп тұратындай.

А Л Т Ы  А Л А Ш Т Ы Ң  А Р Д А Ғ Ы

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты

«Өнерге басшы болуға болмайды. Өнерде жағдай 
 жасаушы бола білген адам ғана жеңіске жетеді» деген сөзді 
де сол жылдары Қуаныш Сұлтановтың аузынан сан естігенім 

есімде.
Біздер, өнер адамдары, әсіресе, жазушы қауымы, 

индивидуалистерміз. Сондықтан бірімізді-біріміздің мойындауымыз 
қиын. Бірімізден-біріміз қарадай жерініп, түңіліп жүреміз. Кеше де солай 

болған... Өкінішке қарай, бүгін де солай... Ертең де солай бола ма деп 
ойлаймын... Кәсібіміз жазу болған соң, не шара?! Кәкеңнің бір мықтылығы 

– басы қосыла бермейтіндердің басын қосып, өзі айтпақшы, «өнер дегілерге 
жағдай жасаушы», сырлас дос бола білгені. Осындай қасиет ертеде Ілияс 
Омаровтың бойында бар еді деп естуші едік... Әрине, бұл сирек қасиет, 

тұлғаларды ұйыстыру арқылы белгілі бір саланың тұтқасын ұстап, тағдырына 
жауап беретіндердің басын қосудың төркінінде ұлтты ұйыстыру дейтін ұлы 

қабілет жататынын ұмытпауымыз керек-ақ!..
Қуаныш Сұлтановтың бойында осы қасиеттің барына сенемін.

Қуаныш Сұлтанов өмірі мен тағдырын ел өмірі мен тағдырынан, қоғам 
өмірінің өзгерістері мен сілкіністерінен бөле-жара қарауға болмайды.

Бұл – кешегінің де, бүгінгінің де ақиқат сөзі.
Елдікті мұрат еткен жанның кешегі империяның ой мен санаға құрсау 

салған күрделі кезеңінде де ат үстінде болғанын, дүниені дүр сілкіндіріп, 
әлемнің саяси картасын уақыт дейтін қатал мінезді, қатыгез шебердің 

алып қайшысымен оңды-солды тілгілеген алмағайып әрекетке 
толы жаһандану дәуірінде де ер үстінде келе жатқанын көреміз.

Қуаныш Сұлтанов – екі дәуір мектебін тең меңгеріп, 
жаһандану жағдайында ұлттық құндылықтарымыз бен 

ел тағдырын оң жолға бастар саясаттағы кең ты-
нысты мәдениеттілікті қызғыштай қорып келе 

жатқан ұстанымы берік мемлекетшіл, 
қоғамшыл, халықшыл тұлға.

Фариза ОҢҒАРСЫНОВА, 
ақын, ҚР халық жазушысы:

«...Өмірден ерте кеткен менің Сейдахмет ағам 
(Бердіқұлов) айтатын: «Әншейінде көңіліңді тербеген сұлу 

сезім, Айдың нұрындай әдемі ойларың аузыңнан шыққанда не 
қағазға түскенде жуасып, түсін сала береді ғой» деп.

Талдықорған өңіріндегі Өсек өзенінің бойын жайлаған қарапайым 
қазақ ауылы Қызылеспеде туып, халқының мақтанышына айналған 

Қуаныш – ғайыптан тайып билікке келе қалған көп торының бірі емес, 
тарихымыздың өмірбаян шежіресінен орнын ойып алатын ірі тұлға.

Аршалы Алатаудың хақ төрінде,
Өрекпіп Өсек өзен жатты өңірде.

Арманның арғымағын жайдақ мініп,
Балаң жас сол аймақтан тартты өмірге.

Жалынан жүйрігінің жел ескенде,
Көз салып жолдағы жар, белес-белге.

Тұйғындай түйіледі жанарыңда
Жалт ойнап, елең етпей елестерге.

Зулатып асты талай жар, қырынан,
Көгіңде қалықтайды жалқы қыран.
«Пау, менің өренім!» деп емірене

Бел жазып қарап тұрды халқы бұған.

Ел-ана: «Жолын аш» деп, – нұр-тәңірім!»
Бата етті, сезіп сонда ұл қарымын.
...Өмірдің жолы тасты, өрі тайғақ –

Тұяғы тайпалмағай тұлпарының!

ТҰЛҒА
шығып кетіп бара жатқанда бір түрлі 

рухани құлазуға ұшырадым. Отбасым 

– әйелім, бәрі шығарып салып тұр ғой. 

Бірақ біреуі к%зіме к%рінбейді. Шешем 

жоқ, шешемнің айтатын с%зі жоқ, 

анамның орны қатты білінді. /уежайға 

жеткенге дейін машинаның артқы 

жағында отырып жылап барыппын. 

 Рухани жалғыздық деген сол екен. Ол 

кезде мен қырық алты жастамын.  Сонда 

мен күн к%ре алмаймын деп  жылап 

отырған жоқпын. Шешемнің рухани 

серіктігі мен бір ауыз с%зін аңсадым» 

дейді Шәрбану ананы аңсаған ұл. 

«...Салдыр-күлдір ағып жатқан Cсек 

%зенінің жарқабақ жиегінде тұрған 

ескі қорымдағы Қуаныштың ата-

анасына бата бағыштадық. Барған 

сайын арыны күшейіп, арнасы ұлғая 

түскен асау %зеннің жағасында жасыл 

желек жамылып жатқан жайбарақат 

ауылға тамашалай қарап тұрдық. Бір 

қызығы, мен туған ауылдың ескі аты 

да Қызылтам, кейінгі аты «Екпінді» 

еді, Қуаныштың ауылының әуелгі аты 

Қызылеспе, кейінгі аты «Еңбекші» 

екен. Содан басқа атамекендеріміздің 

бір-біріне ұқсайтын ештеңесі жоқ 

секілді к%рінді. Ұлан-байтақ қазақ 

даласының біріміз қиыр шығысында, 

біріміз қиыр  батысында туыппыз»  деген 

/біш Кекілбаевтың мақаласындағы 

естелік те осы бір қиын күндердің 

куәсіндей еді...

Хош, ел еңсесін түзеді. Егемен ел 

ретінде %з биігіне ұмтылды. Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

қасына топтасқан азаматтар қатарында 

Қуаныш Сұлтанов та бар еді. 

 «Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік тәуелсіздігі   туралы» 

к о н с т и т у ц и я л ы қ  з а ң  ж о б а с ы н 

талқылап,  қабылдауға  қатысқан 

топтың қатарында болды. Тұңғыш 

Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың 

бастамасымен құрылған арнайы 

комиссияның т%рағасы, академик, 

заңгер Сұлтан Сартаев бастаған 

топта, Салық  Зиманов, Жабайхан 

/бділдин, Манаш Қозыбаев, Cзбекәлі 

Жәнібеков, Мырзатай Жолдасбеков, 

Олжас Сүлейменов, Шерхан Мұртаза, 

/біш Кекілбаев, /нуар /лімжанов, 

Сауық Тәкежанов, Cмірбек Жолдас-

беков, Зинаида  Федотова, Нұрлан 

Оразалин, Мұрат /уезов, Александр 

Княгинин, Балғабек Қыдырбекұлы, 

Алтыншаш Жағанова және тағы басқа 

зиялы тұлғалармен бірге мемлекеттік 

тәуелсіздігіміздің іргетасын қалайтын 

болмақшы» деген күдікті ақпараттарды 

қарша боратқан ақпараттық майданға 

т%теп беретін қуатты БАҚ құру ісінің 

бел ортасында жүрді. Сол кездегі 

«Социалистік Қазақстанның»  атауын 

« Е г е м е н  Қ а з а қ с т а н ғ а »  % з г е р у і , 

«Лениншіл жастың» «Жас Алаш» болуы 

да осы алмағайып кездердің жемісі. Ең 

бастысы, барлық бұқаралық ақпарат 

құралдарына мейлінше шығармашылық 

еркіндік берілді. Цензура тоқтады. 

1 9 9 2  ж ы л д ы ң  қ а з а н  а й ы н д а , 

 Алматыда Тәуелсіз бұқаралық ақпарат 

құралдарының халықаралық конферен-

циясын ЮНЕСКО-ның бағдарламасы 

бойынша %ткізуге мұрындық болды. 

1994-1995 жылдары Қазақстан 

Рес публикасының Жоғарғы Кеңесі 

т % р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы  қ ы з -

тұңғыш заңның сауатты, пәрменді әрі 

сапалы болуына барынша атсалысты.

1991 жылы Тәуелсіздіктің тұңғыш 

баспас%з және ақпарат министрі 

ретінде осы жаңа саланың тұтқасын 

ұстады. Осы саланың бары мен жоғын 

түгендеді. Тұңғыш министр есебінде 

%зіне артылған ауыр жауапкершілікті 

қара нардай қайыспаған қалпында 

к%тере білді. 

«Не құрал-жабдық жоқ, не жүйелі 

баспас%з жоқ, жаңа мемлекеттің 

ақпараттық ұстанымы енді  ғана 

қалыптаса бастаған кез. Осыларды 

шешеміз деп жоқтан бар жасағандай 

болып едік» деп еске алады Қуаныш 

Сұлтанов осынау қиын шақтарды 

кейінірек.

Қуаныш Сұлтанұлының басшылы-

ғымен ең алғашқы «Бұқаралық ақпарат 

қ ұ р а л д а р ы  т у р а л ы »  з а ң  ж о б а с ы 

әзірленді. Тәуелсіздіктің елең-алаңында 

«бұл одақтан б%лінгендер қайда  барады, 

қайтіп ел болады, қалай мемлекет 

метіндегі Қуаныш Сұлтанұлының 

ұйымдастырушылық қабілетінің 

а р қ а с ы н д а  з а ң  ж о б а л а р ы н  д е р 

уақытында қабылдау мәселесі жолға 

қойылды.

1995 жылы сол кездегі Қазақстанның 

сыртқы істер министрі Қасым-Жомарт 

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

Қазақстан Республикасының Қытай 

Халық Республикасындағы елшісі 

 болып барды. Сол жылдары, 2001 жылға 

дейін, Қытай елімен қатар Моңғолия, 

Корей Халық Демократиялық Респу-

бликасы және Вьетнам елдеріндегі 

елшілік істерін қоса атқарды. 2001-2011 

жылдары Қуаныш Сұлтанұлы Парла-

мент Сенатының депутаты, /леуметтік 

ж ә н е  м ә д е н и  д а м у  к о м и т е т і н і ң 

т%рағасы, кейін Халықаралық  іс-тер, 

қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің 

т%рағасы болған жылдары да Тәуелсіз 

Қазақстанның қарқынды дамуы 

 жолында ең алдымен Ата Заңда 

жазылған баптарға сүйене отырып, 

мемлекеттік құрылыстың негізін 

қалайтын аса маңызды құжаттар 

қабылдауда сіңірген еңбегі зор.

Сенат депутаты кезінде ЕҚЫҰ, 

Еуропарламент, к%птеген маңызы 

жоғары халықаралық ұжым, форум-

дарда Қазақстан %кілі ретінде еліміздің 

мүддесін әлемдік қоғамдастыққа 

жеткізді. Дипломатиялық қатынастарға 

шеберлігі, халықаралық саясаттағы 

білігі де елдің мәртебесіне қосылған 

бір үлес еді. 

Е у р о п а н ы ң  қ а у і п с і з д і к  п е н 

ынтымақтастық ұйымын рефор-

малау мәселесі к%терілгенде де осы 

реформалардың бағыт-бағдарын 

 бел гілеу үшін Еуропаның к%рнекті 

 саяси қайраткерлерінен 7 адам іріктеліп, 

арнайы кеңес құрылғаны к%птің есінде. 

Нұрсұлтан /бішұлы Назарбаевтың 

сенімді серіктерінің бірі, ұлтжанды 

азамат Қуаныш Сұлтанов осы күні де 

сол абырой биігінен аласармағанына 

сенімдіміз.

Қуаныш Сұлтанов бірнеше  жауапты 

қызметтердің жолын абыроймен 

жүріп %тті. Атап айтқанда, Қазақстан 

Жастар одағының жетекшісі, Орталық 

партия  комитет iнде  мәдениет, 

партиялық-ұйымдастыру,  идеология 

б%лiмдерiнiң меңгерушiсi, Баспас%з 

және ақпарат министрі, Премьер-

Министрдiң  орынбасары, Жоғарғы 

Кеңес Т%рағасының  орынбасары, 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  Қ ы т а й  Х а л ы қ 

Республикасындағы Елшiсi,  Сенат 

 депутаты, комитеттер т%рағасы, 

Мәжіліс депутаты, ЕҚЫҰ жүйесiн 

реформалау ж%нiндегi к%рнектi  саяси 

қайраткерлер кеңесiнiң мүшесi болды. 

Осы кезеңде де оның бойынан елдiк 

ұғымдар мен принциптi мәселелер 

%згермегенін біз емес, үзеңгілес 

әріптестері айтады.

Осы кеңеске жеті ақылманның біреуі 

болып Қуаныш Сұлтанов енгенін де 

айта кету парыз. 

Қ у а н ы ш  С ұ л т а н ұ л ы  с е н а т о р 

 болып тұрған уақытта Жетісу аймағы 

жүгерішілерінің %тініші бойынша 

депутаттық сауал тастап, Үкіметтік 

комисия құрғызып, барша Қазақстанда 

жүгері %сіретін диқанға әр гектарға 

30 мың теңгеден екі-үш жылдай суб-

сидия бергізгенін де ауылдағы еңбек 

адамы ризашылықпен айтып жүреді. 

Ж а р к е н т  қ а л а с ы н д а ғ ы  % з і  о р т а 

білім алған Ыбырай Алтынсарин 

атындағы қазақ орта мектебін күрделі 

ж%ндеуден %ткізіп,  жанына қосымша 

жаңа ғимарат тұрғызуға к%мектесті. 

 Темірхан Досмұхамбетов екеуі Жар-

кент қаласында жаңа спорт кешенін 

салдырды. 

Саясаттану ғылымының  докторы, 

беделді мемлекет және қоғам қайраткері, 

қарымды қаламгер, ҚР Парламенті 

М ә ж і л і с і н і ң  д е п у т а т ы ,   Е л б а с ы 

Қарагөз Сімәділ
«Ana tili»

Сөзімізді ана туралы 
естелікпен түйіндегіміз 
келеді. Әр адамның 
жүрегінде ораулы жүрген 
бір әуені, қазақы әні бола-
тыны белгілі ғой. Қуаныш 
Сұлтанов та дәстүрлі әнді 
жүрегінде әлдилеп өскен 
ұл. Заманында Дәнеш 
Рақышевты құрмет тұтып, 
шаңырағының төріне 
шығарып қойып, дәстүрлі 
әндердің көшін тізбектетіп, 
рухани жан дүниесін 
 тазартып отырады екен. 
Сондай ғажап күндердің 
бірінде, отбасылық мерейлі 
бір  отырыста Қуаныш 
Сұлтановтың анасы 
Шәрбану апа келіні Бейбітке 
күміс сырғасын сыйға 
тартыпты. Бұл сырғаның 
да тарихы бөлек. Ең алғаш 
келін болып түскен жыл-
дары бұл күміс әшекейді 
Шәрбану апаға өз енесі, яғни 
Қуаныш Сұлтановтың апасы 
құлағына тағыпты. Саф 
күмістен соғылған бағалы 
бұйым содан бері Шәрбану 
ананың күллі ғұмырына, 
жүріп өткен жолына, 
қиындығы мен қуанышына, 
отағасына деген 
адалдығына куә болып кел-
ген. Енеден-келінге ауысқан 
бұл сырғаның тарихын естіп, 
әсерленген ақын  Хасенхан 
Талғаров сөзін жазып, 
Дәнеш «Күміс сырға» атты 
әнді өмірге әкелген екен. 
Ұрпақтан-ұрпаққа жеткен 
мұндай естеліктер арқылы 
байырғының сағыныш күйін 
тербейтініміз белгілі ғой. 
Біздің айтқымыз келгені, 
атадан-балаға, енеден-
келінге ауысатын әдемі 
дәстүрді сақтаған  ортада 
өсіп, сол ортаның  алтын 
арқауына айналған 
тұлғаның да елге берген сөз 
бен серттен таймайтыны 
жайлы әңгіме еді...  
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Толғауы тоқсан 
аспаптар

Уд

Уд аспабына  әл-Фараби %зінің 

музыка  туралы трактатында айрықша 

тоқталады.  Оның сипаттауы бой-

ынша, бұл аспап  ең мәшһүр болған.  

Оның дыбыстары ішектің саусақ 

басқан б%лігінен шығады.  Ішектерден 

дыбыс шығаруға арнайы орналасқан 

пернелері к%мектеседі.  Пернелер 

ішектерді белгілі б%ліктерге б%леді. 

Құлаққағыс: поляктардың lutnia; 

испандардың laud; француздардың 

luth; немістердің laute; итальяндардың 

l a u t o ;  а ғ ы л ш ы н д а р д ы ң  l u t e ; 

о р ы с т а р д ы ң  л ю т н я  д е г е н 

аталымдарының бәрінің де тамыры 

уд аспабының арабша «аль-уд» деген 

атауынан келіп шыққан.

Ол пернелер аспаптың т%менгі 

жағындағы «миштке» параллель ор-

наласады.  «Мишт» деп бірі-бірінен 

белгілі бір арақашықтықта тартылған 

ішектердің т%менгі ұштары бай-

ланатын затты айтады. Ішекті осы 

миштке байлағаннан кейін екінші 

ұшын мойынның жоғары жағындағы 

құлақтарға  топтайды.  С%йтіп, 

ішектер аспаптың т%менгі жағынан 

байланып, жоғары жағында тамам-

далады.   Мойынбетке ораналасқан 

пернелердің саны т%ртеу. Олар, яғни 

әр перне, ғалымның айтуы бойын-

ша былайша аталады: «пернелердің 

біріншісі – сұқ саусақ пернесі; 

екіншісі – ортаңғы саусақ пернесі; 

үшіншісі – т%ртінші саусақ пернесі;  

т%ртіншісі – бесінші саусақ пернесі». 

Осы айтылғанды қазақы ұғыммен 

түсіндірсек, онда пернелердің аттары: 

бірінші перне – баланүйрек; екінші 

перне – ортантерек; үшінші перне 

– шүлдіршүмек; т%ртінші перне – 

шынашақ немесе кішкентайб%бек  

деп аталады. Ал енді  осы пернелер-

ден шығатын дыбыстардың да %з 

аттары бар екен:  кез келген ішектің 

%зінен ғана шығатын алғашқы ды-

бысы «бос ішек дыбысы», яғни 

«мутлақ әл-уатар» аталған. Екінші 

дыбыс «нағамату әс-саббаба», яғни  

с%збе-с%з аударғанда «сұқ саусақ 

дыбысы» деп аталады. Бұл дыбысқа 

арналған перне мишт пен құлақтың 

арасындағы қашықтықтың 1/9 ша-

масында орналасады. Үшінші дыбыс 

– «нағамату әл-усто»,  яғни «ортаңғы 

саусақ дыбысы»; келесі дыбыс – 

«нағамату әл-бинсар», яғни  «т%ртінші 

саусақ дыбысы», мұның пернесі мишт 

пен сұқ саусақ басатын  баланүйрек 

пернесі  арасындағы қашықтықтың 

1/9  шамасында орналасқан.

Одан кейінгі дыбыс – «нағамату 

әл-хинсар», яғни «бесінші саусақ ды-

бысы» шынашақ дыбысы.

Осы пернелердің арақашықтығын 

есептей келе ғалым әрбір ішектің бос 

дыбысы мен шынашақ дыбысының 

қосындысы кварта интервалы-

мен тең болатындығын және басқа 

пернелердің арасындағы интервал-

дарды да   анықтайды.  С%йтіп әр 

перненің орналасу ретін мына сызба-

мен дәлелдейді:

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ, 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті, Журналистика 
факультетінің деканы, ф.ғ.к., доцент

Т�рт ішекті уд аспабындағы белгілі пернелердің орналасуы

Б ұ д а н  ә р і  ә л - Ф а р а б и  т % р т 

ішекті уд аспабында қолданылатын 

дыбыстық қатарларды анықтап, 

олардың әрқайсысын жеке-жеке 

әріппен белгілейді де олардың грек 

тіліндегі атауларын ұсынады: 

«Т» дыбысы – «меse»

«А»  дыбысы –«Proslambanomenos»

«З» дыбысы – «Hypate Hypaton»

« К »   д ы б ы с ы  –  « P a r h y p a t e 

Hypaton»

«С» дыбысы – «Lichanus Hypaton»

«Х» дыбысы – «Hypate Meson»

«Л» дыбысы – «Parhypate Meson»

«F» дыбысы – «Lichanus Meson».

Ғалым әр саусақ пернесінің 

атауларын, олардың қай жерде 

орналасқанын, оны  басқанда қандай 

шығатынын, ол  дыбыстардың 

ауқымын, %зге перне дыстарымен 

арақатынасын, дыбыстардың шама-

ларын, уд аспабынан шығатын ин-

тервалдар мен олардың қатынасын;  

қандай нәтижеге жеткенін баян-

дайды. Бесінші ішекті таққаннан 

кейін  пернелерді орналастыра-

ды. Құлақ күйін келтіру үшін осы 

бесінші ішектің ашық күйіндегі ды-

бысын т%ртінші ішектің шынашақ 

пернесін басқандағы дыбысы-

мен теңестіреді. Және осы күйге 

келтірілген ішекті «хадд» деп атай-

ды.  Т%рт ішекті удтан шығатын 

дыбыс саны жиырма тоғыз болатын. 

Тек нақты пернелерден  шығатын 

дыбыстарды ғана емес, мысалы, 

баланүйрек (сұқсаусақ) қасындағы 

(муджаннибат әс-саббаба) және 

ортаңғы саусақ қасындағы (муд-

жанниб әл-усто), сонымен бірге 

осы екеуінің ортасындағы қосалқы 

дыбыстарды қолданатын  болса, 

онда дыбыстардың саны елу бірге 

жететінін анықтайды. С%йтіп, осы 

бес ішекті уд аспабының құлақ 

күйін келтіргеннен кейінгі негізгі 

қарап, шертер — домбыраның да, 

қобыздың да арғы тегі емес пе екен 

деген ой туады. Аспаптанушылар 

археологиялық қазба жұмыстары 

нәтижесінде табылған терракоталарда 

бейнеленген музыканттардың қолына 

ұстаған аспаптарына қарап, олардың 

сипаттамасын жасап қана қойған жоқ, 

қай заманға, қай дәуірге және қай 

халыққа тиесілі екенін де болжады.  

Ондай жәдігерлердің бірсыпырасында 

бейнеленген музыкант қолына үш 

ішекті, қысқа  мойынды,  шанағы 

Т�рт ішекті уд аспабынан шығатын  интервалдар

у д  п е р н е л е р і н д е г і  д ы б ы с т а р -

м е н   п о т е н ц и я л а р д ы  а ж ы р а -

т ы п  б е р е д і .  О д а н  к е й і н  о с ы 

аспаптағы дыбыстардың перне-

лермен үйлесімділігіне мән бере 

сараптама жасайды. Уд аспабынан 

шығатын жиырма тоғыз дыбыстың 

әрбірінің үйлесімділігін жеке-жеке 

түсіндіреді. Т%рт ішекті уд аспабында 

толық дыбыстық қатар кемелдігіне 

ж е т у  ж о л д а р ы н  қ а р а с т ы р а д ы . 

/л-Фараби айтады:  « . . .  Бұл 

аспаптағы дыбыстық қатардың 

кемелдігін мына жолмен жасауға 

болады: ... біріншісі ... шынашақ 

пернесінен екі толық үн интерва-

лы қашықтығындай т%мендікте 

екі пернені тартып, осы екеуінің  

дыбысын жалғыз т%ртінші ішекте 

қолдану. . .  (5-сурет.   Фарабиде 

 218-сурет).  Екінші жолы – уд 

аспабының ішектерін әдеттегіден 

б%лек реттікпен  орналастыру. Мұнан 

соң белгілі реттілікпен орналасқан 

дыбыстар %здерінің шығып жүрген 

орындарынан басқа мекендерге ал-

мастырылады. Бұл жағдайда перне-

лерден бұрын естіліп келген к%птеген 

дыбыстар жоғалуы мүмкін... Уд 

аспабында дыбыстық қатардың 

кемелдігін жасаудың үшінші жолы – 

аспапқа бесінші ішекті қосу....» (/бу 

Насыр әл-Фараби.  Музыка туралы 

үлкен кітап. Ауд.: Ж. Сандыбаев. Ал-

маты: «Колор», 2008. 321-бет.)

Т�рт ішекті уд аспабындағы толық дыбыстық қатар

Ғалым уд аспабының дыбыстық 

қатарының кемелдігіне жетудің 

үшінші  жолын, яғни бесінші ішек 

тағу ісін %зі қолға алып, %зі тәжірибе 

жасайды.  Сол тәжірибесі арқылы 

және қосалқы пернелерді қолдану 

арқылы алынған дыбыстардың және 

потенциялардың санын схема-сызба 

арқылы к%рсетеді. 

Бес ішекті уд аспабында дыбыстар мен  потенциялар саны

Демек, /бу Насыр әл-Фараби  уд 

аспабының бесінші ішек тағу арқылы  

дыбыстық мүмкіндігін  жетілдірген. 

Бұл аспаптану ғылымы үшін тың 

жаңалық еді.

Бес ішекті удты таныстырғаннан 

кейін ол т%рт ішекті удтың құлақ 

күйін келтіру амалдарын түсіндіреді. 

/л-Фараби ішекті күйге келтіру не-

месе саздау амалдарын «қарапайым 

саздау» және «күрделі саздау» деп  

екіге б%леді де әр ішектен әр пер-

неде басқанда шығатын үндерді 

октаваларға, кварта, квинта интер-

валдарына келтіру әдістерін сызба 

үлгілермен к%рсете отырып баян-

дайды.  

Ғалым  уд аспабының дыбыстық 

мүмкіндіктерін, ішектері, пернелері 

және оларды күйге келтіру жолдары  

туралы айтқанымен, ол аспаптың 

қайдан шығып,  қалай тарағаны 

ж%нінде с%з етпейді.

Бұл аспап зерттеушілердің айтуы 

 бойынша, Еуропаның «лютня» деген 

аспабының  «атасы» екен. Нақтырақ 

айтсақ, лютня аспабы осы уд аспа-

бынан тараған. Ортағасырларда уд 

– біршама кемелденген аспап. /л-

Фараби бұрыннан бар т%рт ішектің 

қасына бесінші ішекті қосып, одан 

сайын жетілдірді,   дамытты.  Ал 

удқа т%рт ішек бірден тағылмаған, 

әрине. Тіпті сол т%рт ішектің %здері 

қос-қостан. Қос-қостан жұп ішек 

тағу музыкалық  дыбысты арттыру 

тәжірибелерінің толысқан кезінде 

жүзеге асқан.  Қарап отырсақ, уд 

аспабының  алты ішекті  нұсқасы ғана 

емес, XIX ғасырда  Мысырда, Сирияда, 

Палестинада жеті ішекті түрі де кең та-

рапты.  Бұл аспаптың  түрлері Мағриб 

елдерінде – Тунисте,  Мароккода, 

 Алжирде, Ливияда, Мавританияда, 

 сондай-ақ Машрық елдерінде, яғни 

Иракта, Сирияда, Ливанда, Иорда-

нияда, Мысырда да кең қолданылған. 

Оның таралу ауқымы бұл елдермен 

шектелмейді. Таяу Шығыс, Солтүстік 

Шығыс елдерінде де «уди» деген атпен 

мәшһүр.  Түркияда «ут» деп аталатын 

бұл аспап Иранда, /зербайжанда, 

Арменияда, Орталық Азияда да 

кездеседі. Ал  Грецияға «ути» деген 

атпен тараған. Кейін Грузияға да 

жайылған. Осыншама кең тараған уд 

аспабының бұған дейінгі  тарихына 

шолу жасаған зерттеушілер ежелгі 

парсы елінде болған екі, үш, т%рт 

ішекті «барбат» деген аспаптан келіп 

шыққан деген  болжамды  алға тар-

тады (Музыкальные  инструменты. 

Энциклопедия.-М.: «Дека –ВС», 

2008. стр. 611). 

Болжамға болжам қоссақ, осы 

барбаттың арғы тегі жалғыз ішекті 

аспап болуы да мүмкін. Жалғыз ішекті 

шертпелі аспаптың к%не түрін Болат 

Сарыбаев  ғылыми айналымға «шер-

тер» деген атпен ұсынған болатын.

Шертер

Шертердің сыртқы тұрпаты әл-

Фараби сипаттаған уд аспабына 

жақын. Мұның да мойны қысқа. Бұл 

да ішекті аспап. Ішектерінің қыл, 

шанағының ашық, мойнының қысқа 

болуы қобызға к%бірек жақындатса, 

ойнау әдісі мен мойнының түзу бо-

луы домбыраға жуықтатады. Бұған 

шертердің де қақпағы толық теріден 

болған.

Қай тілде қалай  аталса да ол 

аспаптың ерте дәуірлерде тасқа бей-

неленген тұрпаты кейінгі ғасырларда 

да %згермейді.   Мойыны қысқа, 

шанағы сопақша жұмыртқа іспетті, 

бір, екі немесе үш ішек тағылған.  

Үш ішекті аспаптың қазақтарда жиі 

кездескенін дәлелдейтін айғақтарды 

ғалым Болат  Сарыбаев ХІХ ғасырда 

қазақ даласын аралаған саяхатшы-

этнографтардың, саудагерлердің жаз-

баларынан табылатындығын айтқан 

еді. Мысалы, М.В.Готовицский «... 

үш ішекті аспаптың сүйемелдеуімен 

ән шырқайтын әншіні қырғыздар 

( қ а з а қ т а р )  р а х а т т а н а  о т ы р ы п 

тыңдайды...»  дейді (Готовицский 

М.В. «Этнографиялық шолу» 3-книга. 

М., 1859, стр.73. 5). Саратовтың  Жар-

ков деген саудагері мыстан керілген 

үш ішекті  аспапты мыс оймақ киіп 

жұмыртқа тұрпатты аспап ұстаған. 

Ол аспапты кей ғалым әу бастағы 

аты белгісіз  болғандықтан, сол 

тұрпаттас  аспаптың кең тараған аты-

мен атайды.  Мысалы, Т.С.Вызго 

үш ішекті, қысқа мойынды, шанағы 

д%ңгеленген ол аспапты «лютня» деп 

атайды. Орталық Азия елдері оны 

«уд» аспабына жатқызады. Қытайлар 

ол аспапты «пипа» дейді. «Пипа»  

деп аталатын қысқа мойын аспап 

Қытайға кең тараған. Бірақ, Қытай 

жылнамаларының куәландырғанына 

қарағанда, ол – жат елдің аспабы, 

Қытайға Солтүстік аймақтардан 

ауысқан» (Вызго Т.С. Музыкаль-

ные инструменты Средней Азии. 

Исторические очерки. Издательство 

 «Музыка», М., 1980.).

Х.Фармер  лютняның (б ізше 

шертердің, авт.) Қытай жеріне енуін 

Ву-ти есімді  императордың 568 жылы 

Үйсін ханшайымына үйленуімен 

байланыстырады. /лгі ханшайым 

%зімен бірге шертерді шебер тарта-

тын сүйікті музыкантын ала келеді. 

Қытайда Су Чи-по деген есіммен 

әйгілі болған осы  музыкант %з елінде 

кең тараған жеті  модусты қытай му-

зыкасына да  енгізеді (Farmer H.G. 

Studies in oriental musical Instruments. 

– Glasgow, 1939,2.). Х.Фармер «пипа» 

деген атау парсының «барбат» деген 

аталымының дыбыстық түрленуі деген 

пікір айтады. Ал  Л.Пиккен бұл атау-

дан басқаша мағына  табады. Оның ай-

туынша  қытай тілінде «пи» деген с%з  

– «қолды алға сермеу», ал «па» деген 

с%з «қолды артқа тарту» деген мағына 

береді екен.  Л.Пиккеннің тағы бір 

к%ңілге қонатын пікірі осы аспаптың 

қайдан шыққандығы ж%нінде. Оның 

айтуынша, бұл аспаптың  отаны – 

Орталық Азия.( Pikken L., The Origin 

of the short Lute.- The Galpin Society 

Journal, 8,1955.).

Шындығында, біздің заманымызға 

дейінгі алғашқы ғасырларда Шығыс 

Түркістанда соғдылықтар отарлаған 

аймақтар пайда болған. Ендеше, 

соғдылықтар Орталық Азиядан %з 

музыкалық апаптарын, оның ішінде 

шертерді ала келуі шындыққа жақын.  

Оңтүстік Аравияда, айталық Йеменде 

осы уд тектес аспаптың беті терімен 

қапталған. Йемендіктер ол аспапты 

«канбус» деп атайды. Бір кезде біздің 

шертіп тартатындығын айтқан (Сары-

баев Б.  Қазақтың музыкалық аспап-

тары. Алматы: «Cнер», 1981. 115-бет).

Табылған нұсқалардағы және 

қ а з і р г і  қ о л д а н ы с т а ғ ы  ш е р т е р -

ге бет қақпақ салу, ежелден бар 

болғанымен, перне тағу — кейінгі 

ж ы л д а р д ы ң  ж е м і с і .  Б ұ ғ а н  к % з 

жеткізу үшін террекатолардағы және  

суретші  Бронислов Залесскийдің 

бейнелеуіндегі аспапқа зер салсақ 

жеткілікті (10-сурет. Үш ішекті, 

қақпақсыз шертер. Б. Залесскийдің 

«Қазақ даласына саяхат» кітабынан. 

А., «Жалын», 1991.). 

Қ а з а қ  д а л а с ы н д а  ш е р т е р 

аспабының кең тарағанын дәлелдейтін 

аңыз-әңгімелер,  деректер баршылық. 

Оларды жинақтап, к%не аспаптың 

қайта тіріліп, %нердегі %мірімізге 

еркін енуіне зор еңбек сіңірген белгілі 

аспаптанушы ғалым Болат Сарыбаев 

еді:  «Ертеректе қазақ арасына тараған 

аспаптың бірі – шертер. Қариялардың 

әңгімелеріне қарағанда, бұл құралдың 

(аспаптың – С.М.) ерекшелігі мына-

да: шертердің құрылысы мен пішіні, 

негізінде, домбыраға ұқсас болған, 

мойны қысқа, қыл ішек тағылған, 

үлкендігі қобыздай. Қырғыздың кому-

зы секілді шертер де пернесіз.  Семей 

облысында кездесетін домбыралар-

дай үш ішекті, беті қобыздағыдай 

к%н терімен қапталған...  мойны 

имектеу, басында шайтантиегі жоқ, 

құлақтардың  жасалуы да қобызға 

ж а қ ы н ы р а қ . . . »  ( С а р ы б а е в  Б .  

Қазақтың музыкалық аспаптары. Ал-

маты: «Cнер», 1981. 115-бет).

Шертердің қайта қалыпқа келіп, 

жанданып, бүгінгі күн талабына сай 

жетілуіне үлкен үлес қосқан аспап 

жасаушы шеберлер еңбегі де ай-

тып %туге тұрарлық. /р шебер %з 

талғамына, музыкалық %ресіне, 

шеберлігіне қарай к%неден қалған 

асыл мұраны жетілдіруге бел шеше 

кірісті. Олар ғалымдардың айтқанын 

іс жүзіне асыру мақсатында  аспапты 

жасауға  байланысты деректерді к%з 

к%ргендерден сұрап, біліп барып қолға 

қашау алған. Соның нәтижесінде 

шертердің бұрын белгісіз болып 

келген бірнеше түрі %мірге келді. 

Бұлардың әрқайсысы қазіргі оқу, 

ғылыми-зерттеу  және концерттік са-

лаларда қолданылып жүр.
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рын хатқа түсіре бермек керек» секілді әр 

азаматтың елінің бүгіні мен болашағын 

ойлап, к%рген-білгенін заман талабы-

мен, ел болашағымен сабақтастырып, 

оны тәжірибелік тұрғыдан іске асырудың 

механизмін қарастыру қажет деген ұтымды 

ойлы толғамдары қажет. 

/рине, ұлы Абай бізге қазіргі заманда 

%з бақытыңа қалай жетудің тура жолын, 

оның әдістерін қолымызға ұстатқан жоқ. 

Абайдың данышпандығы, ақыл-ойының 

тереңдігі, %міршеңдігі, к%регендігі кейінгі 

ұрпаққа әртүрлі проблемаларды ше-

шуге, %з жолын табуға к%мектеседі. 

Қалғаны қазіргі азаматтардың еншісінде, 

келешектің еркінде. Абай дүниетанымын 

түсініп, оны ғылыми негізде ұғыну, 

оның ұлттық, шығыстық рухани жүйесін 

әлемдік ой %ркениетінің дамуымен 

 байланыстыруда, қазіргі XXI ғасырдың 

цивилизациялық жаңалықтарымен 

ұштастыруда деп ойлаймын. Сонда ғана 

біздер Абай дүниетанымы болмысына 

ғылыми тұрғыда дендеп, оны қазіргі және 

келешек %мірге бейімдеп іске асыра ала-

мыз. /рине бұл оңай жол емес.

Абай қара с%здерінің құндылығы, 

оған жүгіну, одан %зімізді толғантқан 

мәселелердің жауабын іздеу үшін Абайды 

танып-білуіміз керек. «Адал жүріп, адал 

тұр» дейді Абай. Адам баласы қашанда 

артық білуге ұмтылуы керек. Адам %зін-

%зі батыр болуға, жұртты сүюге тәрбиелеуі 

қажет.  Сонда  ғана  %з імшілдіктен, 

масаттанушылықтан құтылуға  болады. 

Білім арқылы ғана қазақтың к%зі  ашылады, 

халықты, жерді заң бойынша қорғай 

алады, басқа %ркениетті елдермен қарым-

қатынас жасауға мүмкіндік туады.

Cзіңе-%зің сын к%збен қарауды 

ұмытпа. «Күллі адам баласын қор қылатын 

үш нәрсе бар: сонан қашпақ керек. /уелі 

– надандық, екінші – еріншектік, үшінші 

– залымдық деп білерсің» дейді Абай.

Абай туралы жазылған пікірлер %те 

к%п, оған таласымыз да жоқ. Бірақ бұл 

тақырыптың миссиясы б%лек, тәсілі жаңа. 

Топтастырып келтірген қара с%здердің 

әр с%зінің мазмұны екі б%ліктен тұрады. 

Біріншісі: «Неге жеттік, мәселенің қазіргі 

жағдайы қалай?», екіншісі: «Не істеу 

керек, қалай шешу керек, тетігі қайда?» 

деген сұраққа жауап іздеп, ұсыныстар беру 

– қиынның қиыны. Түпкі мақсат – Қазақ 

елін жаңа цивилизацияға, ізгілендіру 

қоғамына к%теру. Мәселе алға жетелейтін 

т%мендегі базалық құндылықтардың 

тетігін к%рсету.

Олар:

– әлем қайда, біз қайда бара жатыр-

мыз?

– руханият, адам капиталы;

– білім, ғылым, денсаулық, спорт, 

жастар;

– ауыл тағдыры;

– әр адамға, отбасына керегі не? 

– кіші кәсіп елге нәсіп пе?

– Мемлекетті тиімді басқару;

– осы және басқа факторлардың басын 

қосып, елді демократиялық жолмен тиімді 

басқару.

Шындығына келсек, маған қандай 

жақсы болса да, социалистік советтік 

%ткен дәуір де және қазіргі капиталистік-

нарықтық %мір де толыққанды ұнап 

тұрған жоқ. Cйткені адамзат үшін әлемде 

келеңсіздіктер шексіз к%беюде. Халық пен 

биліктің, бай мен кедейдің арасы алыстап 

барады. Шын мәнінде, осы халық пен 

билік арасының артықша қасиетін к%ре 

білу танымы Абайда жақсы к%рініс тапқан.

Ер ісі ақылға ермек, бойды жеңбек,

Cнерсіздің қылығы %ле к%рмек.

БІРІНШІ ОЙ: 
АБАЙ – ҚАЗАҚТЫҢ КОДЫ

Халқымыздың ұлы ойшылы, қазақ 

 поэзиясын биік шыңға шығарған кемеңгер 

ақын Абай атақты ғұлама к%ріпкел 

 Нострадамус сияқты бар болғаны 59 жыл 

%мір сүрді. Абайдың к%птеген қара с%здері 

екі ғасыр бойы руханиятқа қызмет етті, 

қазір де қоғамның тынысымен үндес, 

%міршең, %зекті. Бірақ заман %згеруде, 

қазір XXI ғасыр, жаһандану процесі алға 

кетті. Дүниеде болып жатқан %згерістер 

мен жаңалықтардың к%птігі соншалықты, 

кейде қоғам оларға ілесіп үлгере алмауда. 

Оларды ғаламтордан, т.б. ақпараттық 

%згерістерден байқауға болады.

Сондықтан, біздің ойымызша, жаңа 

білім, ғылым, жоғары технология,  рухани 

жаңғыру арқылы %ркениетке жаңа 

к%зқарас керек. Ол жаңа цивилизациялық 

дамуға серпіліс береді. Бұл үшін біз ұлы 

Абайдың қара с%здеріне жүгінеміз, ақыл-

ой таразысына салып, болашақ %мір сүру 

жолдарын болжай аламыз. Cйткені ұлы 

ақын %зіндік бағытты ұстана отырып, адам 

бойындағы қасиеттерді саралап береді. 

Ақын не айтады? Қалай айтады? Нені бол-

жайды? Осының түйінін шешуді болашақ 

ұрпаққа, яғни бізге қалдырады. Сол себеп-

тен Абайға жүгініп, қара с%здерін талдай 

келе, «Қазіргі заманға – XXI ғасырға не 

лайық?», «Келешекте не істеу керек?» 

 деген сұрақтарға жауап керек.

Егер дәл қазір Абайдың %зі болса, 

алыс-жақын айналада және %зімізде 

 болып жатқан құбылыстарға, адамзаттың 

жанайқайына не  айтар  ед і?  Оның 

%ңменіңнен %тетін ащы %мір шындығына, 

%жет пікіріне, лауазымына қарамай ай-

татын сынына, дәлеліне қазіргі билік сол 

бұрынғы Абайға қарағандай қарар ма 

екен?! Жоқ, әлде басқа қылықтарын  жасай 

ма екен?! «Қазақтың идеалы – Абай». 

Абай – %з заманының биік парасат иесі 

ғана емес, бүгінгі заман қайшылықтарын 

шешуге де бағыт берген биік тұлға. Ол 

қазақ деген елдің атын әлемге шығарды. 

«Абай – ой мен с%з бостандығының сим-

волына айналды». Ахмет Байтұрсынов 

айтқандай: «Абайды қазақ баласы тегіс 

танып, тегіс білуі керек». Ұлы Абайдың 

феномені  ерекше. Оның ой-%рісін, бол-

мысын бәріміз: үлкеніміз де, кішіміз де, 

байымыз да, кедейіміз де жақсы к%реміз, 

таңырқаймыз, мойындаймыз. Ал іске 

келгенде, неге біріміз оның айтқандарын 

іске асыруға тырыссақ, екінші жарты-

мыз керісінше жасаймыз? Осы сұрақтың 

 жауабын табу қиын-ақ.

Ұлы Абайдың феномені – ол үлкен 

%ркениеттен шеттеу жатқан аймақта %мір 

сүріп-ақ керемет рухани идеялар тудырды. 

Оған «толық адам» ілімі, мораль фило-

софиясы, поэзиясы, «Қара с%здері», тағы 

басқа гуманизм мен рухани құндылықтары 

куә.

Ұлы ақынның «Қара с%здерін» оқып 

отырып, ойға қалдым. Оқыған сайын 

ақынның айтқан с%здері, оның ақиқатты 

танып-білуі, сол жолды меңзеуі мені 

қанаттандырды. Қазіргі %мірдегі  болып 

жатқан келеңсіздіктерге қамсыз қарап 

отыру зиялы қауым үшін ауыр. /ңгіме 

к%птомдық еңбек жазғанда емес, тұнып 

тұрған шындықты шығара отырып 

шешімін табатын жол к%рсетуде. 

Ұлы Абай сол уақыттағы қиындықтарға 

шыдай алмай, жер кезіп кеткен жоқ, 

не халықты к%теріліске шақырған жоқ. 

Керісінше, қолына қалам алып, %ткір ой-

лары арқылы халқының рухани к%терілуіне 

жаңа жол тапты. Мұны Абайдың  «Рухани 

революциясы» деп атауға болар еді. 

Ойымыздың т%ркіні – ақыл-ой, ғылымға 

деген дүниетанымдық к%зқарас пен 

әлеуметтік қарым-қатынас түзелмей, 

мәдениеті жоғары %ркениетті ел болуымыз 

қиын-ақ. Хакім Абайдың «ғалым %з ойла-

Араб, Иран,  Сирия жазбаларында бар. 

Нақтырақ айтар болсақ, біздің тарихы-

мыз сонау Шайбани /білқайыр ханнан 

әлдеқашан бұрын  басталып, сонан соң 

Керей мен Жәнібек хандар, Қасым хан, 

т.б. к%птеген хандардың есімдерімен 

жалғасын тауып, Қазақ мемлекеттілігі 

деген атаумен қоса жүрген еді. Міне, 

сол кездегі ел тағдыры хандар мен батыр 

бабаларымыздың қолында болып, ұлан-

ғайыр жерімізді б%где елге бермеу үшін 

барын салған болатын. Cйткені олар 

қазақ жерін нығайтуда, қазақтардың 

үстемдігін орнатуда орасан зор әрекеттерге 

барды. Қазақ хандығы тұсында аста-

насы Түркістан қаласы болған қазіргі 

Қазақстан жері стратегиялық тұрғыдан аса 

маңызды %лкелерінің біріне айналған еді. 

Қазақ халқы шамасы 3000 жылдық тарихы 

бар түркі этносы ретінде танылған арғы 

 заманды айтпағанның %зінде, 550 жылдық 

хандық тарихында аса ауыр саяси, рухани, 

әлеуметтік-экономикалық процестерді 

басынан кешірді.

Ата тегімізге к%з жіберсек,  тарихта біз 

сияқты империялық ой мен іс жасаған 

халық аз. Олардың қатарында Римлян, 

грек, парсылармен қатар, түркі халықтары 

озық ойлы жаңалықтарды ашқандығын 

айта аламыз. Еуропа сол уақытта артта 

қалған еді. Түркі текті Шыңғыс ханнан 

бастап, Құбылай, /мір Темір, т.б. жарты 

әлемді басып алды, биледі. Мысалы, бір 

Құбылайдың %зі, ұрпақтарымен толық 

Қытайды, Сун империясы мен Вьетнамды 

қоса 100 жыл бойы биледі. Пекинде оты-

рып олар Қытайдың %ркениетін дамытуға 

қызмет етті. 

Кейінгі 500 жылда Еуропа мемлекеттері 

шығыстан, соның ішінде түркілерден 

қаншама жаңалықтарды алып, жылу 

машинасын жасап, теңіз к%лігін, зауыт-

фабрикалар салып, %ндірісті қарқынды 

дамытты. 2012 жылы Лондон олимпиа-

дасы ашылғанда олардың тарихи дамуын 

к%рдік. Дүниежүзіндегі екі ұлы империя – 

Қытай мен мұсылман елдері қалып қойды. 

Кейіннен Еуропада: Эйнштейн, Ньютон, 

Эдисон, Фарадей шықты, Гегель,  Рикардо, 

Маркс, т.б қоғамның дамуына үлес қосты. 

Қазір сол Еуропа бізге үйретуде. 

/лемдік ТОП-университеттері де батыс 

елдерінде, Америка Құрама Штаттарында 

шоғырланған. Ал сол шетелдерге білім 

қуып барып жүрген жастар, ілім берудің 

қайнар к%зі – біздің Шығыс болғандығын 

кетті, сол жақта дамуының арқасында «Ос-

ман империясын» құрды, кейін Мұстафа 

Кемал Ататүріктің революция жасауының 

нәтижесінде жаңа %ркениетті мемле-

кет болып қалыптасты. Бүгінде 85 млн 

халқы бар Түркия 20 дамыған мемлекеттер 

қатарына қосылуда, басқа туыс халықтар 

да %з мемлекеттерін құрып, даму үстінде.

Менің болжамым бойынша, егер 

Түркия демократиялық жолмен дамып, 

жаңа білімге, ғылымға, технологияға, 

адам капиталына аса мән берсе, бұл түркі 

мемлекетінің келешегі мол. Осы жол-

да 2030-2040 жылдары Түркия %зінің 

географиялық мүмкіндігін, халқының 

бірлігін, патриоттық күштілігін пайдалана 

отырып, Еуропа елдерінің алдына суыры-

лып шығуы ғажап емес, тіпті мұсылман 

елдерінің лидері болуы да әбден мүмкін.

Мынау тұрақсыз жаһандану заманында 

ел мен елді, халық пен халықты біріктіретін 

интеграциялық идея болуы абзал. Осы іс-

шаралардан кейін, тарихи құндылықтар 

арқылы біздің алдымызда адамның рухани 

жаңғыруына күрт %згерістер ашылады. 

Қоғамның ар-ожданына кір келтірмей, 

деградацияға ұшырамауына, қауіпсіздікті 

сақтауда бір үлкен қадам жасау қажет. 

Адамның ой-%рісі ХХІ ғасырдың тала-

бына, жаңа цивилизациялық қоғамға 

сай %згеруі тиіс. Бұл дүниежүзілік %рке-

ниеттің талабы. Ал %зімізге келсек, тұтас 

ұлтты оятатын ойлар, іске асыратын 

жаңа жобалар керек! Оларды тарихи ұлы 

тұлға ларымыздың мұраларынан тауып 

дамы туға болады. Қазір бізге рухани- 

тарихи тегімізді терең білу концепциясы 

керек және ұзақ мерзімді (2021-2030 жж.) 

 ғылы ми бағдарламаға мемлекеттік тапсы-

рыс қажет. 

Бүгінде біз Түркітілдес елдердің басын 

қосып, олардың дамуына серпіліс беру 

арқылы ең дамыған капиталистік елдер-

мен бәсекеге түсуіміз керек. Шамамен 

2030-2040 жж. дүниежүзінде Түркі әлемі 

%з орнын ойып алуы тиіс. Егер біз мұны 

 жасай алмасақ, онда дамыған капиталистік 

елдер бізді б%ліп-б%ліп, цивилизациялық 

жолдан сыртқа шығарады. Тек осылай 

«амбициялық мақсатты» қойып шеше 

білсек, Түркі әлемі дүниежүзінде ең 

биік дәрежеге, бағаға ие болуы мүмкін. 

Бұл мәселеде мемлекет басшылары мен 

ғалымдардың орны %згеше.

Қазіргі Түркі әлемінің экономикалық 

потенциалын алсақ, жылда %тетін дүние-

жүзілік Давос экономикалық форумының 

ғаламдық бәсекелестік к%рсеткіштері 

бойынша біздің жағдайымыздың мүшкіл 

екенін к%руге болады. Жаһандық бәсе-

келестік индексі бойынша алдағы 50 елдің 

ішіне тек /зербайжан 37-ші  болып кіріп 

тұр. Қазақстан 53, Түркия 55, Қырғызстан 

111  орында  болса,   Cзбек  стан мен 

Түрікменстанның Давос эконо микалық 

форумына к%рсеткіштері  енбеген. Ал, 

тереңірек қарасақ, Түркітілдес елдер 

денсаулық, білім, ғылым мен техно-

логия, қаржы жүйесі, әсіресе  бизнес, 

инновациялық дамудан к%п  артта 

келеміз (80-100 орындамыз). Бізге осы 

 к%р сеткіштерге, әсіресе жаңа білім, ғылым 

мен технологияға аса мән беру қажет.

Менің ойымша, Түркі әлемі елдеріне 

X X I  ғ а с ы р д ы ң  ц и в и л и з а ц и я л ы қ 

 пое зының соңғы вагонына міну үшін 

бізге үдемелі дамудан басқа жол жоқ. Ол 

үшін Түркі елдерінің басын қосатын бір 

интеграциялық идея керек. Біз жаһандану 

процесінде әлімдік цивилизацияны алып 

қарасақ, оның ішінде G7 мемлекеттерінің 

дамыған жолын таңдай келе, біз олармен 

экономика, жаңа технология, экология, 

қауіпсіздік, ғарышты игеру  салалары 

 бойынша бәсекелестікке түсе алмай-

мыз және біз к%п арттамыз. Мысалы, 

біз ғылыми техникалық прогрестен, 

технологиялық укладтарды игеруден к%п 

жылға артта қалып қойдық.

Дамыған мемлекеттермен бәсекелес-

тікке түсіп, алға жылжуымыз қажет. Алда 

жүруіміз үшін Түркі әлемінің бір ғана 

жолы бар, ол рухани, тарихи-мәдени 

құндылықтарымызды жаңғырту.

Біздің түркітілдес мемлекеттері әлі 

де болса к%птеген тарихи,  рухани, әдеби, 

тіл, археология, этнография жәдігерлерін 

сақтап келеді. Оған қосымша, археология-

лық ізденістер арқасында к%птеген тарихи 

ескерткіштер, қазба байлықтар табылуда. 

Түптеп келгенде, бұл – біздің генетикалық 

тегіміз. Уақытысында ата-тегіміз бүкіл Азия 

мен Еуропа құрылығын дүр сілкіндіріп, 

үлкен империялық жойқын күшке ай-

налса, біз, яғни Түркі әлемі, XXI ғасырда 

тарихымызды жандандыру арқылы әлемдік 

тарихтың т%рінде екінші рет толыққанды 

отыруымызға әбден болады.

Оразалы СӘБДЕН, 
Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, академик

Ел Президенті Қ.Тоқаевтың тікелей нұсқауымен ұлы Абайдың 175 жылдығына 
байланысты кешенді жобалар жүзеге асуда. Абайдың ой-өркениеті жалпы тыныс-
тіршілігімізде қалай жүзеге асу керек? Осы орайда Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері, академик Оразалы СӘБДЕННІҢ тосын ойларын оқырман назарына арнайы 
ұсынамыз. Ой қосыңыз.

ТОЛҒАҚТЫ 
ОЙЛАР 
ТОҒЫСЫ

Шыға ойламай, шығандап 

қылық қылмай, 

Еріншек ездігінен к%пке к%нбек.

Абайдың с%з қолданысындағы «Ер» 

с%зі к%бінесе кісілікті адам бейнесінде 

 танылады. Ал кісілікті адам Абай арман-

даған «толық адам» ұғымымен т%ркіндес. 

Мұны Абай «Қара с%зін» үңіле оқыған 

оқыр манның %зі де байқай алады. Осы бір 

ғана ойдан кісілікті кісінің бейнесі әдемі-

ақ берілген.

Сондықтан ақиқаттың ақ жолы, Абай 

айтпақшы, «толық адам» ілімінің жолы 

басқаша болуы керек деген мәселеге 

 жауап іздеудемін. Оны %зімізді %згертуден, 

ішкі жан дүниемізді түзетуден, қоғамды 

ізгілендіруден бастаған абзал. 

Жаңа қоғам – интегралды инно ва-

циялық қоғам болмақшы, ол эконо-

ми калық жаңа укладқа (формацияға) 

к%шуі. Сол уақытта экономиканың даму 

моделі қазіргідей пайда табуға емес, ол әр 

адамның ақылға сай керекті қажеттілігіне 

негізделген болады. Жаңа жағдайда 

қолымыз бен ойымызды бұғаудан босатып, 

рухани реформатор, ұлы-ойшыл  демократ 

Абайдың армандаған мұраттарына қол 

жеткізуге атсалысайық: бұл, әсіресе 

жастарға айтар с%зіміз. Ұлы Абай біздікі 

ғой, басқанікі емес. Ендеше, Абай ой 

%ркениетін іске асыру арқылы жаңа %рке-

ниетті заман құру, жаңа формациялық 

қоғамның құрылымын жасау тек біздің 

мойнымызда, біздің парызымыз.

ЕКІНШІ ОЙ: КІМ ЕДІК? 
КІМБІЗ? ҚАЙДА БАРАМЫЗ?

Осы сұрақтың шешімін табу үшін 

біз, ең алдымен, тарихымызға жүгінеміз. 

Cйткені тарихты білмей, болашақты 

болжау мүмкін емес. Бұл киелі жерде 

дүниежүзі дамуының тарихи логика-

сын, к%п ғасырлық эволюциясын еске 

алсақ та болар. Мысалы, ежелгі Еуразия, 

Қазақстан жерінде тас ғасыры, қола, 

темір дәуірі, скиф, сақ, ғұн, қаңлы, үйсін 

мемлекеттері, түркі қағанаттары, т.б. орта 

ғасырлық мемлекеттер мен хандықтар 

болғаны белгілі .  Каспий теңізінен 

Қытайға  дейінг і  аралықтағы алып 

кеңістікте біздің %ркениет тарихымыз 

болғанын білеміз. Арғысын айтпағанда 

біздің тегіміздің «Түркі» деп аталуының 

%зі V-VI ғ. жаңа дәуірге дейін Қытай, 

бар  екендіг ін  әсіресе  жастарымыз 

ұмытпауы керек. Бұл тектілік генофон-

дымыз XXI ғасырда қазақ елінің, жалпы 

түркі әлемінің қайта түлеуіне негіз болады 

деп сенемін.

Ал бүгінде барша әлем мойындаған, 

үлкен беделге ие болған, ертең дамыған 

мемлекеттердің қатарына енгелі отырған 

тәуелсіз Қазақстанның тарихы күрделі 

кезеңдерден тұрады.

Қазақстан Республикасы егеменді мем-

лекет мәртебесін алғалы 30 жыл. Жоғарғы 

Кеңестің депутаттығына 4 рет сайланып, 

сол кездерді еске алар  болсам,  Президиум 

мүшесі ретінде алғашқы заңдардың 

 жасалуы, мемлекеттік институттардың 

құрылуы, %з ақшамыз «теңге» шығып, 

қаржы жүйесіне енгізілуі, бірінші рет 

Ата Заңымыздың қабылдануы әлі де к%з 

алдымнан кетер емес. Рәміздерімізді 

Жоғарғы Кеңесте қабылдап тұрғанда, «ата-

бабаларымыздың ғасырлар бойғы арманы 

орындалды» деп к%зден жас шыққан да 

уақыттар болды. Ал қазір біз дүниежүзі 

мойындап, дамып келе жатқан елдер 

қатарындамыз. Бірақ мына жаһандану 

заманында, алдағы еліміздің болашағын 

ойлар болсақ, еліміз дағдарысқа ұшырамау 

үшін,  одан қалай шығу  үшін алда 

атқарылар істер к%п.

Біз дүниежүзіндегі елдерді тарих 

 таразысына салар болсақ, әр елдің даму 

тарихы әрқилы. Айталық, ең алдымен, 

біз Қытайдың 5 мың жылдық тарихын, 

%зіміздің 3 мың жылдық тарихымызды, 

Азия мен Еуропаның дамуын зерделе-

сек, сонымен қатар қазіргі жаһандану 

процесіндегі жаңалықтарды електен 

%ткізер болсақ, бір ой туады. Біздің шығыс 

халықтарының тарихына келер болсақ, 

тағдыр бізге 2 тарихи мүмкіндік берді. 

Біріншісін біз пайдалана алмадық, ол 

кетті. Ал екінші мүмкіндікті енді тиімді 

пайдалана алмасақ, не алпауыт мемлекет-

терге жұтылып кетеміз, не %мір бойы мәңгі 

шикізат елі болып соларға қызмет етеміз. 

Тағдыр бізге осындай сұрақты к%лденең 

қойып отыр.

1-ші мүмкіндік дегеніміз – бұдан 

1000-1500 жыл бұрын біз, шығыс елдері 

дамыған еді.  Соның дәлелі ретінде 

ғұлама ғалымдарымыз әл-Фараби, Ибн-

Сина,Ұлықбек, т.б. сынды ғұламалар 

 математика, медицина, философия 

 салалары бойынша әлемдік деңгейдегі 

біліп жүрулері керек. Эмпирикалық 

ілімдер, %мір мен дүние жаратылысы 

 туралы мәселелер, даналық, терең филосо-

фия, т.б. барлығы да Үндістан, Қытай осы 

бүгінгі Азия жерінен бастау алады. Ислам 

%ркениетінің %зі ғылым мен мәдениетке 

к%п нәрсе берді. Алайда оның бәріне 

«капиталистік», «рационалды рух» берген 

батыс болды. Осылайша, ХІІ ғасырдан 

бері Қараханид династиясы құлаған соң, 

Түркі %ркениеті терең күйзеліске ұшырап, 

тағы басқа себептермен біз %зіміздің 

бай, терең негізімізді %зіміз жалғап алып 

кете алмадық. Бірақ Қытай кейінгі 20-30 

жылдың ішінде экономикасына серпіліс 

жасап, қазір дүниежүзін мойындатып, 

АҚШ-тан кейінгі екінші орынға шықты. 

Ал енді 2-ші мүмкіндік дегеніміз – ол 

біздің ата-бабаларымыздың найзаның 

ұшымен, білектің күшімен бізге қалдырған 

мұрасы. Ол табиғи қазба байлықтары 

мен адам капиталы. Қазақ халқының 

бойындағы тектілік,  қан тазалығы, 

ғ а л ы м д а р д ы ң  з е р т т е у і   б о й ы н ш а , 

и н т е л л е к т у а л д ы қ  ә л е у е т і  ж о ғ а р ы 

ұрпақтың қалыптасуына әсер етеді екен. 

Демек, ұлттық генофондымыз да табиғи 

байлықтарымыз сияқты біздің үлкен 

басымдықтарымыздың бірі.  Дегенмен, 

дүниежүзінде ең бай елдердің біріміз, 

бірақ әлі де кедей тұрамыз. Неліктен? Ең 

бастысы – жұтылып кетпей, осы қыруар 

байлықты халықтың игілігі үшін тиімді 

пайдалану. Алдымыздағы негізгі мақсат 

– %ркениетті елдердің қатарына қосылу. 

Ескіше айтқанда, нардың жүгі қазіргі 

ұрпақтың мойнына түсіп отыр. Бұл тұста 

сапалы, бәсекеге қабілетті, рухы жоғары 

адами капиталымыз негізгі р%лді ойнайды.

Ежелгі Түркістан байырғы рухани 

орталық ретінде Ұлы Жібек жолында 

ерекше орын иеленгендігі тарихтан мәлім. 

Дүниежүзілік атласты алып қарасаңыз, 

Орта Азия аумағында ежелден келе жатқан 

Түркістан, Самарқанд, Бұхара, Тараз 

сияқты ірі қалалар бар. Бүкіл тарихты 

таразылар болсақ, %те ерте кезеңдерді 

алмағанның %зінде,VI-VIII ғасырларда осы 

%ңірде Түркі қағанаты, былайша айтқанда, 

түркітілдес халықтар %мір сүрген. Сол 

Түрік қағанатында ежелгі Түркістан қаласы 

рухани орталық ретінде тарихи орын алды. 

Кейін тарихтың ағымына байланысты 

түркітілдес халықтар әр тарапқа шашырап 

кетті. Мысалы, біраз түріктер Анадолыға 

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Әлемдік пандемия жарияланып, жер-дүниені 
шырмап алған осынау бір індеттің кезінде 
бірқатар мамандық иелерінің қадірі арта түсті. 
Оның ішінде ұстаз аты да ерекше  аталады. 
Қашықтан оқу жүйесіне көшкелі ұстаз бен 
мектептің де құрметі жоғарылап, бүгін 
мен ертеңнің арасын жалғайтын мәртебелі 
мамандық қатарында мұғалімдіктің де бары 
айқын аңғарылды. 

З А М А Н С Ө З

«ҚЫР-СЫРЫН ЗЕРТТЕП ЗАМАННЫҢ...»

Біздің бүгінгі кейіпкер Сейсекүл Айтжанқызы 

ғұмырын ұстаздыққа байлаған маман. Оқу орнын та-

мамдай сала ол Жамбыл ауданындағы Жеңістің 30 

жылдығы ауылындағы орта мектепте жиырма жыл бойы 

мұғалім, директордың тәрбие ісі ж%ніндегі орынбасары 

болып еңбек етті. Мектептегі жиырма жылдық тәжірибесі 

Сейсекүл Айтжанқызы үшін %мір университеті болды. 

Тәжірибелі ұстаздармен бірлесе жұмыс істеу жас ұстаздың 

есеюіне, қалыптасуына к%п септігін тигізді. Осы жылдары 

мектепте білім мен тәрбие беру барысында үлкен тәжірибе 

жинақтады. Ата-ана мен шәкірттің алғысына б%ленді. 

Еңбегі де еленіп, республика, облыс деңгейінде лайықты 

мақтау-марапаттар алды. Соның бірқатарын мысалға 

алсақ, 1997 жылы «Жыл мұғалімі» байқауына қатысып, 

жүлделі бірінші орынды иеленді.

Ұстаздықтың практикасын ғылыми салада тереңдетуді 

қолға алып, оқуын одан әрі жалғастыру мақсатында Абай 

атындағы Алматы мемлекеттік Ұлттық университетінде 

білімін жетілдіреді. 2004 жылы «жалпы педагогика, педа-

гогика және білім тарихы, этнопедагогика» мамандығы 

бойынша педагогика ғылымының кандитаты дәрежесіне 

ие болды. «Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық 

әдіс-тәсілдерін пайдаланудың педагогикалық  шарттары» 

тақырыбында қорғаған ғылыми жұмысы негізінде 

ұстаздық іс-тәжірибесін республика к%лемінде кеңінен 

насихаттады. 2006 жылы Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 

саласындағы қадағалау және аттестаттау комитетінің 

шешімімен педагогика мамандығы бойынша доцент 

ғылыми атағын алды.

С.К%шімбетова осы күні  Тараз мемлекеттік 

педагогикалық университетінің «Білім берудегі 

 менеджмент» кафедрасының профессоры, педагогика 

ғылымының кандидаты, доцент. 75-тен аса ғылыми еңбек 

жазған автор. 

Ғылымдағы, оқу-әдістемелік жұмыстардағы, 

қоғамдық %мірдегі жетістіктері бағаланып, Тараз 

мемлекеттік педагогикалық университетінің мерекелік 

т%сбелгіcімен, Бауыржан Момышұлының «Батыр 

Шапағаты» медалімен, «Жамбыл облысына сіңірген 

еңбегі үшін» медалімен марапатталған. К%пжылдық 

жемісті еңбегі және облыстың қоғамдық %міріне белсенді 

атсалысқаны үшін Жамбыл облысының сол кездегі әкімі 

А.Мырзахметовтың қолынан Құрмет грамотасын алды.

«Қазақ тілін оқыту», «Инновациялық техноло-

гияны пайдаланудың мұғалім шығармашылығын 

арттырудағы маңызы» атты оқу құралдары, «Оқу-тәрбие 

үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін 

пайдалану жолдары», «Жаңа мектеп ізденістері» 

оқу-әдістемелік құралдары, «Халық ауыз әдебиеті – 

балалар әдебиетінің атасы» электрондық оқулығы 

ұстаздыққа бет бұрған талай маманның к%мекші 

құралы. Мектептегі білім мен тәрбие беру ісінде жас 

маманға аса қажет дағды-тәжірибелерді тұжырымдап, 

тәптіштеп түсінідіріп берген бірқатар ғылыми мате-

риалдары да ұстаздардың игілігіне жарап, мектептегі 

жұмыс үдерісінде кеңінен қолдау тапты. Оған қоса 

халықаралық және республикалық түрлі басылымдарға 

мақалалар және оқу-

әдістемелік құрал-

дарын, тест жинақ-

тарын жариялап, жас-

тарға заманауи білім 

берудегі  жаһандық 

іс-тәжірибелер мен 

әдістемелерді мең-

г е р т у   б а р ы с ы н д а 

ж а ң а  ш ы л  ұ с т а з 

 ре тінде бә се ке лестікке 

қабілетті жаңаша тұр-

паттағы кәсіби  мамандар даярлауға атсалысып жүр.

Заман к%шінен қалмай, жаңа технологиялар мен 

жаңашыл оқу-білім беру әдіс-тәсілдерін де меңгеріп 

жүрген ұстаз-маман болашақта да шәкірттері мен ғылым 

жолындағы ізбасарларына үлгі-%неге бола береріне 

сеніміміз мол. 

И.С#ТІМ
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ANA TILI Қ А С И Е Т Т І  Қ А З А Қ С Т А Н
Түркістан облысын дамыту бойынша ел алдында 
жүрген саясаткерлер, ғалымдар, спортшылардың 
әрқайсысының пікірі әр алуан. Сондықтан солардың 
бір парасын назарларыңызға ұсынамыз.  Сонымен 
қатар өскелең ұрпақ төл тарихымызды, оның ішінде 
қазақ хандығының астанасы болған Түркістан 
қаласының атауы қайдан шыққанын да білу маңызды. 
Осы ретте тарихшы ғалымның бұл жөніндегі ақпараты 
да бар.

ТҮЛЕГЕН ТҮРКІСТАН
Уәлихан ҚАЙНАЗАРОВ, 
ҚР Парламент Мәжілісінің 
депутаты

Түркістанның 
инвестиция 
тартуда әлеуеті зор

Түркістан түркі әлеміне ортақ қала. 

Алдағы уақытта облыс орталығындағы 

халық саны 500 мыңға жетеді деген болжам бар. Негізгі оңтүстік 

үшін халық санының к%беюі үлкен проблема емес қой. Енді тарты-

латын инвестициялар  артуы тиіс. Cйткені адами ресурс к%п. Туризм 

кластерінің басым бағыты к%лік инфрақұрылымы қолайлы жолға 

қойылған. Себебі Түркістан  – ежелгі Жібек жолының  бойында 

орналасқан қала. «Батыс Қытай – Батыс Еуропа» тас жолы %теді. 

Теміржолы тағы бар. Жаңадан әуежай салынып жатыр. Инвестиция 

%зі екі жерге келеді. Оның бірі адами капитал бар болса, екіншісі 

логистикаға байланысты. Бұл жағынан Түркістанның әлеуеті зор. 

Міне, биыл маусым айында Елбасының жарлығының шыққанына 

екі жыл толады. Меніңше, Түркістанның дамуына бес-алты жыл 

жеткілікті. Облыс халқы кәсіпке жақын. Мұның %зі облыс пен 

қаланың дамуына әсерін тигізері анық, – дейді Уәлихан Қайназаров.

Ол кезінде 1,5 жыл Түркістан қаласының әкімі болғанын да еске 

түсірді.

– Мен %зім Түркістан қаласының әкімі де болғанмын. Сондықтан 

%ңірдің проблемасы мен мүмкіндігін жақсы білемін. Бір қызық айтай-

ын, қаланы 1998 жылы басқардым. Ол кезде  қаланың бюджеті 360 

миллион теңге болған, ал қазір 32 миллиард теңге. Қарап тұрсаңыз, 

айырмашылық жер мен к%ктей. Былайша айтқанда, 100 есеге к%п. 

Осы 20 жылдан астам уақыт ішінде қала даму процесінде жүрді. Жаңа 

ғимараттар салынды, жолдар ж%ңделді.

Осы күні кейбір азаматтар қаланың атауын «Түркістан» емес, 

«Ясы» деп %згертсе деген ұсыныс айтып жүр. Оған да пікірімді білдіре 

кетсем...

Түркістан 1500 жылдан аса тарихы бар қала. Түркістан тек 

Ясы болған жоқ, алғашында қала Шавғар деп аталған. Бұл тура-

лы  деректер араб жазбаларында кездеседі. «Түркістан» атауы жазба 

 дерек мәліметтерінде VІІІ-ІХ ғасырлардан бастап кездесе бастайды, 

«Түркілер елі» деген мағынаны береді. Ал мен «Ясы» с%зі қай елдің 

атауы екенін айта алмаймын. Біздің елдің территориясында бұрын 

Иран тілінде с%йлеген тайпалар болған. Сондықтан «Ясы» деген 

ұсынысты  %зім қолдамаймын. «Түркістан» деген мақтанатын атау. 

Осылайша, түркі халықтарының талбесігі қай жерден екенін белгілеп 

отырмыз.

Берекет К#РІБАЕВ, 
тарих ғылымының 
докторы, профессор

Қарт Каспийден 
Қытайға дейін...

«Түркістан» деген терминнің алғаш 

пайда  болуы, шекаралық аумағы қай 

жерлерді қамтығаны туралы нақты деректер жеткілікті. Жалпы 

бірнеше мыңжылдық тарихы бар қазақ елінің әрбір аймағы ерек-

ше. Ол дегеніміз к%п жағдайда тарихи, рухани, шаруашылық және 

т.б ерекшеліктерімен к%рінеді. Қарап отырсақ, Маңғыстау, Еділ-

Жайық, Сарыарқа, Шу-Талас %ңірі деген сияқты еліміздің тарихи 

аймақтары бар. /рқайсысының орны б%лек. Олар қазақ халқының 

тарихын байытып отырады. Дәл осындай белгілі бір аймаққа 

Сыр %ңірі немесе орта ғасырларда Түркістан деген қала жатқан. 

«Түркістан» деген терминнің алғаш пайда болуы IX ғасырға сәйкес 

келеді.  Бұл атауды VIII-IX ғасырларда араб-парсы тарихшылары 

қолданған екен. IX ғасырда %мір сүрген араб географы Ибн Хордад-

бех «Китаб ал-масалик уа ал-мам-лик» атты еңбегінде: «Мервтен екі 

жол шығады, бірі – Шашқа және түркі еліне, келесісі – Балх пен 

Тохаристанға апарады» деп жазған. Ал оның замандасы, тарихшы 

әрі географ /л-Якуби «Китаб әл-бұлдан» атты еңбегінің бір тарауын 

«Түркістан» деп атаған. Сол еңбегінде: «Барлық түркі елдері Хора-

сан және Седжестанмен шектеседі. Ал Түркістанда түркілер бірнеше 

халықтар мен мемлекеттерге б%лінеді» дей келе, түркі тайпаларының 

атауын жазып қалдырады. С%йтіп, алғаш рет «Түркістан» ұғымын 

түркі тайпалары қоныстанған аймаққа қатысты қолданған.

 «Түркістан» – екі с%зден құралған. Парсы тілінде «астан», «Эстон» 

 деген зат есімге жалғанып, «Мекен» деген мағынаны білдіреді. Яғни 

қазіргі ұғым бойынша «Түркілердің Отаны» деген с%з. Ал оның 

 шекарасы етіп, Каспийден Қытайға дейінгі жерді к%рсетіп береді. 

Осындай зор аймаққа ие болып жатқан жер Түркістан деп аталды. 

Бұл «Түркістан» с%зiнің алғашқы мәні. Ал екінші мәні XIII ғасырдан 

бастап %згертіледі. ХIII-XVI ғасыр аралығында Солтүстікте Дешті 

Тарихи шешім Түркістанды түркі әлемінің ордасы ретінде нығайтуға жол ашты

Қыпшақтан, оңтүстікте Мәуереннахрға дейін созылған. Кейіннен 

Түркістанның аумағы қысқарған. Ташкенттен Қызылордаға дейін 

Сырдың оң жағалауы мен сол жағалауындағы қалалар мен жазиралы да-

лалар, яғни %ңірлер жатады екен. 1598 жылы қазақ халқының этникалық 

тобы толығымен қалыптасып болды. Сол кезде Түркістан қалаларының 

арасындағы бұрынғы Ясы қаласы Қазақ хандығының астанасы атанады. 

С%йтіп, Ясы Түркістан болып %згерді.

Азат ПЕРУАШЕВ,
ҚР Парламент Мәжілісінің депутаты, 
«Ақ жол» партиясының жетекшісі

Түркістанның 8з 
ерекшелігі сақталуға тиіс

Елбасының Түркістан облысын құру 

туралы тарихи шешімі Түркістан аймағын 

бүкіл түркі әлемінің ордасы ретінде қайта 

нығайтуға жол ашты.

Түркістан – қазақ халқының ғана емес, жалпы түркі әлемінің 

 рухани астанасы және мәдени ортасы. Тарихымыздың бастауын-

да тұрған қала. Сондықтан Түркістан қаласы жаңадан құрылған 

облыстың орталығы болғанда қатты қуанғандардың бірімін. 

Түркістанның %ркендейтініне шек келтірмеймін. Дегенмен, 

қалада құрылыс қарқын алған тұста к%не шаһардың %з ерекшелігі, 

рухы,  тарихы сақталуы тиіс деп санаймын. Тіпті басқа қалаларға 

ұқсамағаны ж%н болады. Ал  инфрақұрылым, %ндіріс, туризм, 

тағы да басқа салаларды дамыту үшін уақыт, қаражат және білікті 

 мамандар қажет. Осы күні Түркістан  облысы мен Түркістан қаласы 

дамудың дұрыс жолына түскені байқалады. Бірнеше рет іссапармен 

%зім де сонда болдым. Тұрғындар да мемлекет тарапынан ерекше 

назар аударылып отырғанын жақсы біледі және сезінеді.

Тарихи қалалар %з деңгейлеріне сәйкес мәртебеге ие болу ке-

рек.

Биыл премьер-министр Асқар Маминнің атына депутаттық 

 сауал жолдап, Семей қаласына ерекше мәртебе беруді сұрадым. 

Сол кезде: «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Жарлығымен түрік елдерінің 

алтын бесігі – ежелгі Түркістан қаласы облыс орталығына айна-

лып, ал Шымкент шаһарына республикалық дәреже берілді. Бұл 

тарихи шешім оңтүстіктегі Түркістан аймағын бүкіл түркі әлемінің 

ордасы ретінде қайта нығайтуға жол ашты. Ал, Шымкент үшінші 

мегаполис ретінде %з мәртебесін түсірмей, еліміздің бетке ұстар 

қалаларының бірі ретінде ары қарай %з жолымен дамуда» дедім. 

Яғни Түркістанды %згелерге үлгі етуге тұралық. Мен жалпы  тарихи 

шаһарларымыздың %зіне тән мәртебесі болғанын қалаймын. Се-

мей қаласы туралы да ұсыныс жасауымның себебі сондықтан

Талғат ҚАЛИЕВ, 
ҚР Президенті жанындағы 

«Орталық коммуникациялар 
қызметінің» директоры, 

саясаттанушы

Қазақстан 
экономикасына  

тың серпін

Түркістан облысының құрылуы жеке аймақтың ғана емес, 

бүкіл Қазақстан экономикасының дамуына жаңа серпін беріп 

отыр.

Біріншіден, Түркістан облысының құрылуы  туралы 

жаңалықты қолдағандардың қатарында мен де бармын. 

Айта кету керек, бұл аймақтың халқы ең тығыз орналасқан. 

Сондықтан Шымкент секілді ірі мегаполистің облыстан б%лініп 

шығуы дұрыс шешім болды.Менің ойымша, бұл Түркістанның 

облыс орталығы ретінде дамуына оң әсер етіп жатыр. Оның 

үстіне, Шымкенттің де белгілі бір мәселелерін шешуге 

к%мектеседі, дамуына алғышарт болары с%зсіз.

Миллионнан астам халқы бар Қазақстан қалаларының 

қатарына Нұр-Сұлтан мен Алматыдан б%лек, Шымкент 

қаласының қосылуы және Түркістан облысының құрылғандығы  

шенеуніктердің әр тұрғынның мәселесіне жеке назар аударуына 

ықпал етті. Бұл шешім шенеуніктердің  назарын әрбір адамның 

қажеттіліктерін орындауға мүмкіндік беретінін ескеру қажет. 

Былайша айтқанда, мәселен бір әкім аппараты бұрын осы 

аймақта тұратын %ңір халқының т%рттен бірінің мәселесімен 

айналысса, олар қазір бұл ауыртпалықты б%лісіп отыр. Сол 

себепті кейбір мәселелерді шешуге к%бірек мүмкіндіктер бола-

ды. Түркістан қаласы дамудың жаңа  жолына түсті. Тіпті қазіргі 

карантин кезінде де құрлыстар тоқтап жатқан жоқ. Барлығы 

жоспарға сай жүріп жатыр. Шымкент республикалық маңызы 

бар қала ретінде %зінің бюджетін жеке алып отыр. Мұның бәрі 

Қазақстан экономикасының жалпы %суіне үлкен қосымша күш 

деп атауға болады.

Түркістан қаласының облыс орталығы болуын Талдықор-

ғанмен салыстыруға болады.  Бұрын Талдықорған облысы 

тарағанда оның қалай құлдырай бастағаны есімде. Кейіннен 

Алматы облысының орталығы Талдықорғана к%шірілген соң, 

қала құлпырып шыға келді. Осы күні гүлденген қалаға айналды, 

жақсы инфрақұрылымы, қонақүйлері бар. Түркістан да солай 

болады деп ойлаймын. Осы бағытта қарқын ала бастады. Оның 

үстіне %ңірдің мәдени туризм нысандары мен %те бай тарихын 

ескерсек, сеніміміз ақталатыны с%зсіз.

Бек НҰРМАҒАНБЕТ, 
Бокстан Азия чемпионы, 

жастар арасында әлем 
чемпионатының күміс жүлдегері

Түркістан мен 
Бекзат егіз ұғым

Түркістан – туған жерім. Түркістан 

қаласындағы №4 С.Сейфуллин атындағы мектепті бітірдім, одан кейін 

Халықаралық қазақ-түрік университетінің спорт факультетінде оқыдым. Был-

тыр  диплом алдым. Біз ес білгелі Бекзат Саттархановтың есімімен қанығып 

%стік. Түркістан %ңірі спорты дегенде марқұм  Бекзат Саттархановтың есімі 

қоса аталады. Түркістанда соңғы 20 жылда қолына бокс қолғабын кигендердің 

арасында Бекзатқа еліктемегені жоқ шығар. Шыны керек, бәрі де Саттарханов 

секілді Олимпиада чемпионы болғысы келеді. К%зімізді ашқалы естігеніміз 

– Бекзат туралы аңызға бергісіз әңгімелер. Марқұм ағамызға бокс әліппесін 

үйрткен бапкерлердің кейбірі бізге де тәлім берді.

Түркістандағы Бекзат Саттарханов атындағы дарынды балалардың мек-

теп -интернатында тәлім алдым. Бекзат ағамызға еліктеп жүріп, сол кісінің 

есімі берілген мектепте оқыдым. Ол жерде біз марқұм бұрынғы директорым 

Ерғанат Тәңірберген мен бапкеріміз Ахметжан Керімжановтың жақсылығын 

к%п к%рдік. Ал қазір ұлттық құраманы ұзақ жыл жаттықтырған Мырзағали 

Айтжановтың қарамағындамын. 2016 жылы 18  жасымда Ресейдің Санкт-

Петербург қаласында %ткен жастар арасындағы әлем чемпионатында күміс 

медаль жеңіп алдым. Саттарханов та 18 жасында Аргентинада %ткен жастар 

арасында лем чемпионатының күміс жүлдесін алған. Ағамның жетістігін 

қайталағанымды іштей жақсы ырымға балап қоямын. Ал былтыр Таиланд аста-

насы Бангкокте ересектер арасында Азия  чемпионы атандым. Менің спорттағы 

карьерам енді басталып келеді.  Жалпы біздің %ңірден талай мықты спортшылар 

шықты ғой. Бірақ Бекзат Саттархановтың орны б%лек. Түркістан спорты деген-

де Бекзаттың есімі қоса аталады.

Қасиетті Түркістанымыз күн сайын %сіп, түлеп келе жатыр. Түркістанда 

дүниеге келдім, оқыдым. Ата-анам, жақындарым, бәрі осында. Былтыр от-

басын құрдым. Жан жарым да  боксшы. Елімізде тағы бір спортшылар от-

басы шаңырақ к%терді. Жаңа отбасымның іргетасы Түркістан облыс болып 

құрылғанда қаланғанына қуаныштымын. Күннен күнге қалада жаңа нысандар, 

мәдени мекемелер, сауда орындары к%бейіп жатыр. Сыртқа жарыстарға барсақ, 

Түркістанды сағынып, жеткенше асығып тұрамыз.

Жазып алған: Бек ЕРКЕБҰЛАН

P.S. Сарапшыларымыздың айтқанынан түсінгеніміз – Түркістан 
 инвестиция тартуға әлеуетті, 1500 жылдық тарихы бар, к8лік логисти-
касы жақсы дамыған. Ұлы Жібек жолында бойында орналасқан. Туризм 
кластерін дамытуға, агарарлық секторы к8шбасшысы болуға қолайлы. Адам 
 капиталы жеткілікті, креативті жастары бар.Бекзат Саттарханов секілді 
дарынды спортшыларды да дүниеге әкелген 8ңір. Мұның бәрі бүгін істелініп 
жатқан жұмыс – болашақта 8з жемісін беруге септігін тигізері анық.

ЕРЛІК – ЕЛГЕ МҰРА 

Ешкім де, ештеңе де 
ұмытылмайды

А л м а т ы  қ а л а с ы ,  Т ү р к с і б 

ауданындағы №85 жалпы білім беретін 

мектептің оқушылары және мектептің 

мұғалімдер қауымы Т%тенше жағдай 

кезін де уақытын тиім ді пай да ла-

нып, сапа лы білім берумен қатар, 

тәрбие ісін де жауапкерші лік пен 

атқарып жүр. Олар қазіргі заманауи 

технологияның жаңа мүмкіндіктерін 

игеріп, бі лім сапасын арттыруда. 

Сон ы мен қ атар қ а ш ы қ та н % т кен 

олимпиадаларға қатысып, жүлделі 

орын иеленіп жүрген ұстаздарымыз 

да бар. Атап айтсақ, мектебіміздің ди-

ректоры Н.Еркібаева, музыка пәнінің 

мұғалімі Т.Бобылева, бастауыш сы-

нып мұға лімдері И.Сырмолотова, 

С.Кириченко, т.б. ұстаздар. 

Қашықтан оқу жүйесі бастала са-

лысымен әр сынып «Біз біргеміз, үйде 

болайық», «Табиғатты аялайық!» деген 

бейнежазбаларын жазып, бір-біріне 

эстафета ретінде жолдады. Ата-аналар 

мен оқушылардың да ұстаздарға алғыс 

білдірген бейнежазбасы к%п. 

Мектебіміздің  барлық сынып 

жетекшілері, оқушылары, ата-ана-

лары Ұлы Жеңіске 75 жыл толуына 

орай еліміздегі жеңіс туын желбіреткен 

қайсар ардагерлердің құрметіне ән 

арнап, сурет салып, %здері шығарған 

%лең жолдарын бейнежазбаларға 

түсіріп  жариялады. Ұлы Жеңістің 75 

жылдығына орай «Алматы дарыны» 

орталығы ұйымдастырған іс-шараға 

қатысып, әр оқушы Екінші дүниежүзілік 

соғысқа қатысқан туыстары туралы «Біз 

Жеңістің ізбасарларымыз» атты бейне-

роликтер дайындады.

М е к т е п  ә к і м ш і л і г і  е л і м і з г е 

бейбіт %мірді тарту еткен ержүрек 

жауынгерлерді және соғысқа қатысқан 

ата-әкелерін еске алып, Ұлы Жеңістің 

75 жылдығына орай соғыс ардагерлері 

мен еңбек ардагерлеріне ықыласын 

білдірді. Мектеп директоры Н.Еркібаева 

ардагер әкесі жайлы естелікпен б%лісті. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 

Б.Асылбаева «Қашықтан оқытудың 

маңызы» және «Ұлы ерлікті ұлықтайық» 

деген тақырыпта материал жазып, 

оқырман назарына ұсынды.

Сұрапыл соғысты бастан %ткеріп, 

бізді жеңіске жетелеген соғыс және 

тыл ардагерлерін әрқашан мақтан 

т ұ т а м ы з .  Е к і н ш і  ж а һ а н  с о ғ ы с ы 

ардагерлерінің есімі, %шпес ерлігі 

ешқашан ұмытылмайды. Біз, ұстаздар 

қауымы сол ерлік істерді болашақ 

ұрпақтың жадында ұдайы жаңғыртып 

отыратынымызға сенемін.

Толқын АҚБАЙҚЫЗЫ,
жалпы білім беретін №85 мектеп 

директорының 
тәрбие ісі ж8ніндегі орынбасары

Ұрпақтар ұлықтайтын 
Ұлы Жеңіс

Президентіміз Қасым-Жомарт 

Тоқаев «Біз, қазақстандықтар, 

Ұлы Жеңіс  жолында  жанын 

қиған жауынгерлердің ерлігін 

әрдайым есте сақтаймыз» деген 

еді. Екінші дүниежүзілік соғысқа 

қатысып, қан майданда оққа 

ұшып, отқа түскен жаужүрек 

батырларымыздың есімі ел есінен 

кетпесі анық. Сұрапыл соғыста 

қаза тапқан, ерлік к%рсеткен 

қаһармандарымызды еске алып, 

рухына тағзым етіп, жыл сай-

ын Ұлы Жеңіс күніне үлкен іс-

шаралар %ткізілетін. 

СOV I D –19 і н де т і н і ң  кең 

т ара л ы п, әлем д і к па н дем и я 

 ж а ри я л а н у ы н а б а й л а н ыс т ы 

барлық аймақтарда оқу орында-

ры карантинге уақытша жабыл-

ды. Осыған қарамастан «Жаңа 

Ғасыр» № 175 гимназия педагог-

тары мен білім алушылары «Ұлы 

Жеңістің 75 жылдығы» құрметіне 

онлайн режимінде іс-шаралар 

ұ й ы м даст ы рд ы. Ең а л д ы мен 

педагогтар бі лім а лушыларға 

патриоттық тәрбие беру негізінде 

«Ұлы Жеңіс күні – мәңгілік ел 

жадында» тақырыбында эссе жа-

зудан, «Жеңіс күні – ұлы мереке» 

тақырыбында патриоттық ән ай-

тудан байқаулар және «Ұлы Жеңіс 

– ұрпаққа аманат» тақырыбында 

мәне р леп оқ у д а н че л л ен д ж 

%ткізілді. Мектебіміздегі білім 

алушылардың соғысқа қатысқан 

аталары жайлы әңгімелеп, естелік 

суреттерін к%рсетіп, ерліктерін 

мақтан тұтып, «Ешкім де, ештеңе 

де ұмытылмайды» тақырыбында 

видеороликтер түсірді. Гимназия-

мызда карантинге дейін де, ақпан 

айынан бастап Ұлы Жеңістің 

75 жылдығына байланысты іс-

шара лар %ткізіліп ж үрді. Жас 

мамандардан құрылған еріктілер 

тобы «Жас Сарбаз» кадет сыны-

бымен бірігіп, /уезов ауданын-

да орналасқан қарттар үйінде 

болып, тыл ардагерлерін Жеңіс 

күнімен құттықтап қайтқан еді. 

Сондай-ақ бастауыш және орта 

буын білім алушылары арасын-

да патриоттық әндер байқауы 

%ткізілді. Бұл іс-шаралар қазақ та-

рихында есімдері алтын әріппен 

жазылатын, ерліктері ешқашан 

ұмытылмайтын батырларымыз-

ды  келешек  ұрпағына  үлгі ету 

мақсатында ұйымдастырылды. 

А.ТҰРСЫНОВА,
«Жаңа Ғасыр» № 175 гимназия 

директорының тәрбие ісі 
ж8ніндегі орынбасары  
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– Аға, айып етпеңіз. Алдымен 8зіңізді 
оқырмандарға қысқаша  таныстырып 
8тсек дейміз. Бұл сіз: «Кім боласыз? 
Қайда жұмыс істеп, нендей қызмет 
атқардыңыз?» деген сауалдарға жауап 
қой. Міне, сонда әңгімеміз дұрыс арнаға 
түседі деп ойлаймын.

– Ж%н екен қарағым. Мен осы 

Қостанай %ңірінің перзентімін. Мына 

/улиек%л ауданындағы Қазанбасы 

орман шаруашылығында туып-%стім. 

Мектепті облыс орталығында бітірдім де 

Алматыға аттандым. Бұл 1957 жыл. Со-

дан КазГУ-да, оның заң факультетінде 

оқып, 1962 жылы елге оралдым. Жол-

дамам бойынша белгіленген қалалық 

прокуратурадағы жұмысыма енді кірісе 

бергенімде, мемлекеттік қауіпсіздік 

комитеті қызметке шақырмасы бар ма?.. 

Қысқа әңгімеден соң олар мені МҚК-

нің Минскідегі арнаулы мектебіне 

жіберді. Оны бітіріп келгеннен кейін 

сол органның Қостанай облыстық 

басқармасында 27 жыл үзіліссіз қызмет 

атқардым. Қазір құрметті еңбек дема-

лысындамын.

–  Д ұ р ы с  е к е н .  А л  « д и с с и д е н т 
Құлмағамбетов» ісіне қалай тап болып, 
оған не себепті араласып жүрсіз?

– 1964 жылы жоғарыдағы арнаулы 

мектепті бітіріп келдім деп айттым 

ғой. Содан мен МҚК-нің %зіміздің 

облыстағы басқармасында тергеуші 

болып жұмыс істей бастадым. Бастығым 

к%п с%йлемейтін, түсі суық П.Дадыкин 

деген адам еді. 1941-1945 жылдардағы 

соғысқа қатысып, сондағы «Смерш» 

қарсы барлау құрылымында қызмет 

атқарған бұл кісінің кеудемсоқтығы 

сондай, ешкіммен амандаспайтын. 

Мұны айтпағанда бір б%лмеде отыра-

тын екеуміздің арамыздағы бұйрық 

райындағы с%здер  болмаса, жай тіл 

қатысудың %зі жоқтың қасы еді. Таңның 

атуы мен күннің батуына дейін қауырт 

бір жұмыс жасап жатқандай түрткіленеді 

де отырады. Мені де жұмыссыз қаратып 

отырғызбайды.

Бір күні ол: «Минск мектебінен алған 

теориялық білімің басқа нәрсе. Оны 

%мірдегі практикалық жағдайлармен 

ұштастырып отырмасаң болмай-

ды» деді. С%йтті де: «Басқарманың 

оперативтік құрамында %тетін сая-

си сабақты жүргізуге әзірлен. Онда 

«Үкіметке қарсы үгіт және насихат» 

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген 

қайраткері

Үстіміздегі жылдың 
6 ақпанында «Ана 
тілі» газетіне осы жол-
дар авторының «Дис-
сидент» атты дүниесі 
жарияланғанынан оқырман 
қауым  хабардар шығар 
деп ойлаймын. Міне,  сонда 
мақала кейіпкері Кәмел 
Жүністегіне қойылған: «Сол 
саяси тұтқындар лагерінде 
тағы кімдермен кездестіңіз? 
Онда көзқарастары 
коммунистік билікпен 
үйлеспеген қазақ ұлтының 
өкілдері  болды ма?» де-
ген сұрақ бар еді. Бұған ол 
кісінің:  «... Құлмағамбетов 
атты қандасым есімде 
қалды. КазГУ-дың түлегі 
екен. Саяси көзқарасы үшін 
жеті жылға сотталыпты. 
«Кесімді мерзімімді өтеп 
болсам, Кеңес Одағында бір 
күн де тұрмаймын. Жолын 
тауып, шетелге кетемін» 
дейтін. Кейін солай етіпті де» 
деген сөйлемдер бар бола-
тын.
Аталмыш  материал 
жарыққа шыққан соң, 
жоғарыдағы мәселеге 
байланысты Қостанайдан 
әріптесім Нәзира 
Жәрімбетова телефон 
соқты. Ол мақаладағы аты 
аталған Құлмағамбетовтің 
өз өңірлеріндегі Меңдіқара 
ауданының тумасы екенін 
айтты. Сөйтті де: «Оны об-
лыс орталығында тұратын 
ҰҚК подполковнигі, зейнет-
кер Ғалихан Мәулетов ағай 
жақсы біледі. Қажет деп 
тапсаңыз сөйлесуіңізге бо-
лады. Телефонын берейін» 
деді. Бұл  хабарды естіген соң 
біз ынта-шынтамызбен іске 
кірісіп, ақсақалға қоңырау 
 шалып, хабарластық та. 
Мәселенің мән-жайын 
ұққан соң қария атал-
мыш тақырыпта сөйлесуге 
ықыласты екенін білдіріп, 
біраз  дерек айтты.  Содан 
кейінгі әңгіме ол кісінің тая-
уда Елордаға келіп, ҰҚК-нің 
орталық госпиталындағы 
медициналық байқаудан 
өту кезіндегі бос уақыты 
аралығында одан әрі 
жалғасты. Сонымен...

тақырыбында баяндама жасайсың» деп 

с%зін аяқтады.

– Жақсы, жолдас аға тергеуші, – 

дедім мен сәл ойланып. – Бірақ оған 

қажет %мірлік мысалдарды қайдан 

аламын.  Одақ бойынша мұндай, 

яғни Заңның 56-бабымен жауапқа 

тартылғандар %те аз, ілуде  біреу ғана 

ғой.

– Т%менгі қабаттағы мұражайға бар, 

– деп қысқа қайырды с%зін бастығым. 

– Онда Құлмағамбетов Махмет атты 

адамның қылмыстық ісі бар. Оны 1962 

жылы мен %зім тергеп, қоғамға қарсы 

пікірі, ұлтшылдығы және біз %мір сүріп 

отырған жүйені қаралауға тырысқан 

әрекеттері үшін Қылмыстық кодекстің 

жоғарыдағы %зің айтқан бабы бойынша 

жауапқа тартқанмын. Бұған қоса МҚК-

нің сол жылғы «Сборник» журналы 

тігіндісін де қара. Оның н%мірлерінің 

бірінде мен осы істі талдап, мақала 

жазғанмын. Соны пайдалан.

Сондай топпен вагоннан жүк түсіріп, 

қазандықта от жағып, монтер  болып 

у а қ ы т ш а  н ә п а қ а  т а у ы п  ж ү р г е н 

Махметтің күдікке ілігуінің тағы бір 

себебі оның сонау бала кезден бергі 

фотоаппаратқа деген әуестігі еді. Сол 

әдетпен әр жылдары түсірілген сурет-

терде кеңестік қоғамның күнгейі ғана 

емес, к%леңкелі тұстары да к%рініс 

тапқан-тын. Міне, солар: «Бұл фотолар 

Батыс баспас%зіне жіберу үшін әдейі 

түсірілген» делініп, %зіне сор болып 

жабысады. Махмет Құлмағамбетовті 

Мәскеу облысындағы «әңгімелесуден» 

кейін МҚК-нің Қостанай облыстық 

басқармасындағы П.Дадыкин жүргізген 

тергеудегі т%мендегі жауап айғақтайды.

«...Мантурово қаласында тұрып 

жатқанымда үй-күйі жоқ қайыршыларды, 

үсті-бастары кір маскүнемдерді, қоқыс 

таситын  ассенизатор к%лігін суретке 

түсіргенім рас» депті ол 1962 жылдың 

желтоқсан айындағы түсініктеме 

с%зінде. – Тінту кезінде тергеуші 100-

ге тарта фотоның 30 шақтысын таңдап 

алды. Кезінде оның әрқайсысына 

мазмұнына сәйкес ат қойып едім. Мы-

салы, «Миниа тюрный узкоколейный 

паровоз» дегенім, қалалық парктегі бала-

лар теміржолында тұрған %те ескі, бірақ 

сирек кездесетін кішкентай пойыздың 

к % р і н і с і  б о л а т ы н .  А л   « М у ж и к и 

 Хмелевки» суретінің  тарихы былай. Бір 

күні қала іргесіндегі кеңшардың 2-3 

жұмысшысы біздің шатыр жанынан 

%тіп бара жатып, аппарат ұстап отырған 

менен %здерін фотоға түсіруді сұрады. 

Шығарған суретім оларға ұнаған болу 

 керек, ертесінде рақметтерін айтып, 

олардың біреуі кетерінде қолындағы 

ыдыс тан маған сүт құйып бергені есімде. 

Бұл пленка кадрында саяси мағына 

бар деп күмәндансаңыздар, оның мән-

жайын осы фотоға түскен кісілерден 

сұрауларыңызға  болады ғой. Одан 

кейінгі сурет аттары  мынадай еді. «При 

лампе в клубе», «Старуха», «Девушка – 

сучкоруб», «Фото  нищего», «Ассениза-

тор»... /сіресе соңғы фотоны к%ргенде, 

кім-кімнің де болсын, бетіне күлкі 

үйірілетін. Себебі дәретханалардағы 

нәжіс тасушы осы бір салдыр-гүлдір етіп, 

сасып-мүңкіген қос б%шкелі ат арба келе 

жатқанда біз жиіркеніп, мұрнымызды 

баса, жан-жаққа тұра қашатын едік. 

К%ріп отырсыз, бұлардың бәрі %мірдегі 

жиі кездесетін к%ріністер. Сондықтан 

ол туралы суреттерді қараған кісіде 

үкіметке қарсы ешқандай ой болуы 

мүмкін емес. Дегенмен, күнделікті 

тіршіліктің к%ріксіз жағын ылғи к%рсете 

беру қоғамға ұнамауы да мүмкін. Бірақ 

мен заңға қарсы ешқандай іс-әрекет 

жасамағаныма сенемін. Қоқыс қопарған 

қайыршылар, үй-күйсіз маскүнемдер 

кез келген мемлекетте бар ғой. Иә, бұл 

Кеңес үкіметіне ғана тән нәрсе емес. 

Ендеше, неге соншама осы суреттердегі 

к%ріністер біздерді үркітуі тиіс?..».

–  Т е р г е у  к е з і н д е  М а х м е т 
Құлмағамбетовке тағы қандай айыптар 
тағылды екен? Бұл ж8нінде мұрағаттағы 
сіз к8рген істе нақты фактілер бар ма?

–  « Ұ л т ш ы л д ы қ » ,  « Ү к і м е т к е 

қарсы үгіт-насихат», «Мемлекеттік 

құрылымдарға байланысты қауіпті 

ойлар»... Алдыңғы мәселеге  келер 

болсақ, кейіпкеріміз жауап алу кезінде: 

«Ұлт мәселесі мені к%п  ойлантып, 

толғандырады, – деп бастайды с%зін. – 

Бірақ %з басым ұлтшыл емеспін. Cзіңді 

басқадан жоғары ұстау, басқаны жек 

к%ру деген менде жоқ қасиет. Десем 

де орыс халқының кейбір %кілдерінің 

а з  ұ л т т а р ғ а  м е н с і н б е у ш і л і к п е н 

қарайтынына т%зе алмаймын. Ондайлар 

бізді екінші сортты адамдарға, ақыл-

есі жетімсіз жандарға балайды. Сау-

атсыз, қабілетсіз кейбір орыстардың, 

білімді, парасатты қазақтарды кекетіп, 

мұқатып қалатынын кім к%рмей жүр?.. 

Аға халықтың сондай мәдениетсіз, 

ұрдажық %кілдерінің ұлтыма қарап, 

менің ар-ожданымды аяққа басула-

рына бола ма?!». Ал айыпталушының 

«мемлекеттік құрылымдарға қатысты 

қауіпті ойларына» келсек: «Демократия 

туралы с%з болса, – дейді МҚК %кіліне, 

– ол тек қағаз жүзінде ғана бар. Оның 

%мірдегі нағыз істерге ешқандай қатысы 

жоқ. Мысалы, сайлауды алайық. Біз 

%з қалаулыларымызды таңдап, оған 

 дауыс бермейміз. Тізімдегі алдын-ала 

дайындалған фамилияларды бюлле-

теньге саламыз да қоямыз. Бұл сайлау 

емес, жұртты алдау.

Ал жергілікті кеңестерге келсек, 

оның да р%лі тек қағаз бетінде. Олай 

дейтінім, елге ең жақын бұл жүйе 

де партия аппаратының қолында. 

Сондықтан біздерге коммунистерге 

қарсы с%з айтуға, ол есепте тұратын 

партия ұйымын сынап-мінеуге бол-

майды. Рас, мені Кеңес %кіметі оқытып, 

жеткізді. Адам етті. Бірақ мен оның ақ 

дегенін алғыс, қара дегенін қарғыс деп 

айтқанының бәрімен келісе беруге тиіс 

емеспін. Cйткені әр адамның %з пікірі 

болуы керек».

Енді  Махмет Құлмағамбетовке 

тағылған келесі айыпты баяндайық. «Сіз 

%кіметке қарсы үгіт-насихат жұмысын 

жүргізіп келдіңіз. Осы  туралы жауап 

беруіңізді сұраймын» деген тергеушіге ол: 

«Мен, – дейді, – ешқашанда олай істеген 

емеспін. Коммунистік партияның, %з 

 ойымша, жүргізіп отырған кейбір сая-

саты  туралы жеке пікір айтқаным рас. 

Мысалы, бригададағы жұмыс істейтін 

кісілермен түскі үзіліс кезінде саяси 

тақырыпта әңгіме бола қалған кезде %з 

ойымды жасырмай ашық айтатынмын. 

Бірақ та ол еш уақытта билікке қарсы 

бағытталған сипатта болған емес. Мы-

салы, үкіметтің мемлекеттік несиелерді 

«консервациялауы» маған түсініксіз 

жағдай болды. Соғыстың аяқталғанынан 

бері қанша жыл %тсе де, атқарушы орган 

%з қарызын халыққа қайтармай отыр. 

Мен  саяси экономия мен философияның 

 маманы болғандықтан бұл жағдайдың 

бәрін құптап басымды изей алмаймын. 

Үкіметке қарсы насихат деген %зіндік 

мазмұны бар кітап, парақшаларды 

дайындап, тарату. Мен %йтіп к%рген 

емеспін. Партияның жүргізіп отырған 

кейбір саясатын толық түсіну үшін 

ой-пікірлерімді дәптерге күнделік 

ретінде жазып отырғаным бар. Оны 

мен к%птеген мәселелерге, мысалы, 

халықтың тұрмыс жағдайы, мемлекет 

құрылысы туралы ой-пікірлеріме ар-

надым. Оларды үкіметке бір нұқсан 

келтірейін, не шетелдердегі КСРО-ға 

қарсы орталықтарға жіберейін деген 

жоспар болған емес. Менің мақсатым 

СОКП-ның жүргізіп отырған саяса-

ты ғылыми теорияға қайшы келетінін 

дәлелдеп, оның кейбір жағдайларына 

ревизия жасау еді».

Махмет Құлмағамбетовке тағылған 

кінәлар мен айыптардың, оған бай-

л а н ы с т ы  т е р г е у ш і г е  қ а й т а р ғ а н 

жауаптарының бір парасы, қысқаша 

айтқанда, міне, осындай. Бұдан ол 

кісінің ойы жүйрік, с%здері дәлелді, 

ақылды да алғыр жан екені байқалады. 

Алдында отырған адамның темірдей 

берік логикасына таңданып, не істерін 

білмеген МҚК %кілі енді оған қысым 

к%рсетіп, бопсалауға к%шеді. Мұнымен 

қатар жауап алу парақшасының кейбір 

беттеріне ол айтпағанды «айтты», 

мойындамағанды «мойындады» деген 

%зімбілермендікке де барады.

– Оны неден к8руге болады? Сіз 
оқып, танысқан істе оған нақты айғақ, 
мысалдар бар ма?

– Бар.  Ол Махмет Құлмағамбетовтің 

1963 жылдың 1  мамырында сот тергеуіне 

наразылығын білдіріп, Қазақ КСР 

Жоғарғы сотына жолдаған кассациялық 

шағымы. К%лемі 26 беттен тұратын 

онда ол бәрін айтып, соның ішінде 

тергеу мен сот тарапынан болған 

заң бұзушылықтарды дәлелді түрде 

к%рсетеді. Атап айтқанда: «Бұл орган 

менің ең нашар деген ойымнан шықты, 

– деп  бастайды мұң-зарын ағамыз. – 

Cйткені:  1)  Жауап алу кезінде тергеуші 

мені «әккі қылмыскерсің» деп қорлады. 

Кінәм белгілі болмай тұрып, оның бұлай 

қорқытып-үркітуге қандай құқы бар? 2) 

Ол менен таңның атуынан күннің бату-

ына дейін үздіксіз жауап алуды әдетке 

айналдырды. Содан барып ес-түсімді 

білмейтін халге жеттім. 3) Тергеуші 

менің айтқандарымды хаттамаға %з 

қолыммен жазуыма рұқсат етпеді. 

Мұның бәрін оқытпай, %зіне «ыңғайлап» 

толтырғандықтан, айғақ біржақты, тек 

мені қаралау сипатында болып шықты. 

4) Ол егер айтқанына к%нбесем, тергеуді 

к%п уақытқа соза беретінін, бұл аз болса 

қолында басқа да әшкерелеуші мате-

риалдар бар екенін ескертіп, осындай 

психологиялық бопса арқылы жүйкемді 

тоздырды. Мұндай арандату тәсілін 

тергеушіден күтпеген едім».

Ал енді сотқа келейік. Бұл ж%нінде 

біздің кейіпкеріміз: «Оның т%рағасы 

Бугаев к%зімен атып, айтайын дегеніме 

ерік бермеді, – дейді. – Айыптау 

қорытындысымен де таныса алма-

дым. Олар құжаттың құпиялылығына 

сүйеніп, онымен түрменің арнайы 

б%лімінде к%з жүгіртіп оқуыма ғана 

мүмкіндік берді. Керекті жерлерінен 

үзінділер жазып алып, сот отырысына 

дайындалуыма осылай кедергі жасады. 

Тіпті арыз жазатын қағазды алудың %зі 

маған қиынға соқты. Болған жағдайды 

айта бастасам, сот т%рағасы Бугаевтан: 

«Тоқтат!» «Қысқарт!» деген с%здерден 

басқа ештеңе ести алмадым».

Амал не, есіл азаматтың жоғарыдағы 

жанайқайына ешкім құлақ аспай-

ды. Оған дәлел, %зіне 56-баптың 

1-тармағын күштеп таңған Қостанай 

облыстық сотының 1963 жылғы 17 

сәуірдегі үкіміне наразылық танытқан 

Махмет Құлмағамбетовтің 1 мамырдағы 

шағымын Жоғарғы соттың 29 мамыр-

да қарап, еш %згеріссіз қалдыруы. 

Рас, осы органның президиумы 16 

тамызда сотталушының негізгі жаза-

сын %теу туралы режімге байланысты 

ұйғарымды бұзып, істі қайта қарауға 

жібереді. Бірақ ешқандай жақсылық 

 болмайды. Қостанай облыстық соты 

1963 жылдың 2 қыркүйегіндегі үкімінде 

«еңбекпен түзеу колониясындағы 

күшейтілген режім» с%з тіркесін «қатаң 

режім» деген ұйғарыммен алмастырып, 

Махмет Құлмағамбетовті 7 жыл бас 

бостандығынан айыруға және 3 жыл 

жер аударуға кеседі.

– Обал-ай...  Қайран азамат ол 
жазасын қайда 8теді екен? Қапастан 
шыққаннан кейінгі 8мірі ше? Одан 
хабарыңыз бар ма?

– Мордовияда. Сондағы  Владимир 

қаласының іргесіндегі саяси тұтқындар 

лагерінде болады.  Cзіне тиісті  7 

жылы біткен соң Коми АССР-ның 

 Микунь, Ухта, Вуктул және Сургут елді 

мекендеріне қоныс аударады. Cйткені 

3 жылдық жер  аудару жазасын %теуі 

керек қой. Одан кейін Якутиядағы 

Чульман кентінде тұрып, инженер, ағаш 

шебері және кеңсе қызметкері сияқты 

жұмыстар атқарады. 1977 жылдың 

күзінде Украинаның Харьков қаласына 

келеді де Галина  Моисеевна Бер деген 

келіншекке үйленеді. Оның Израильде 

туыстары бар екен. Екеуі ақылдасып, 

шетелге кетуге бел  байлайды. С%йтіп, 

ізденіп жүріп тиісті орындардан рұқсат 

алады да алдымен Венаға бет алады. Онда 

барған соң некелерін бұзып, ажырасады. 

/йел Израиль астанасы Тель-Авивке 

бағыт алады. Махаң Германияға тарта-

ды. Сондағы Мюнхен қаласына жеткен-

нен кейін «Азат Еуропа», «Азаттық» ра-

диостансаларына қызметке орналасады. 

АҚШ конгресі қаржыландырып, КСРО-

ға қарсы  хабар тарататын бұл мекеменің 

әлеуеті зор еді. Махаң, міне, сондағы 

қазақ б%лімінің тәулігіне 6 сағаттық 

хабарын эфирге шығаруға қатысып 

отырады. Ол бағдарламаны, әрине, 

сол кездері кеңестік Қазақстандағы 

екінің бірі тыңдайтын десек, шындыққа 

сәйкес келмес еді .  Себебі  Кеңес 

үкіметінің арнайы қызметі бұл радио 

толқынды қосымша дыбыстармен ба-

сып, елге оны жеткізбеуге тырыса-

тын. Бірақ Алматыдағы 1986 жылғы 

желтоқсан оқиғасы кезінде бәріміздің 

сол эфирден Мюнхендегі Махмет аға 

хабарын тыңдауға әрекеттенгеніміз 

рас. Cйткені аязда бет-аузы домбығып, 

к%к мұзда таяққа жығылып жатқан іні-

қарындастарымызға Махаңның алыстан 

жеткен үні моральдық демеу болды. 

Сол күндері де, одан кейін де ол қазақ 

жастарының одақта алғаш рет осы бір 

алып империя режіміне қаймықпай 

қ а р с ы  ш ы қ қ а н ы н  д ү н и е ж ү з і н е 

мақтаныш етіп айтудан танбады.

...Ғалихан аға осы с%здерді  айтты 

да: «Егемендік лебі ескен 1990 жылы 

Қазақ КСР Бас прокуроры жоғарыда 

біз с%з еткен Махмет Құлмағамбетовтің 

ісіне  байланысты наразылық білдірді, 

– деді.  – С%йтіп, бұл мәселе сол 

жылдың 24 желтоқсанында респу-

блика Жоғарғы сотының пленумында 

қаралды. Нәтижесінде соған дейінгі 

оған қатысты барлық сот актілерінің 

күші жойылып, %зіміз с%з еткен жанның 

іс-әрекетінде қылмыс құрамының 

жоқтығына  байланысты ол толық 

ақталды. Бар білетінім осы, қарағым. 

Ал  оның одан кейінгі %мірінен хабарым 

жоқ».

Қарияның с%зін тыңдап  болып, 

әсерлі әңгімесі үшін рақмет айт-

тым. Содан соң интернетке үңілдім. 

Ойым: «Кейіпкеріміздің Батыстағы 

тағдырынан бір дерек табылып қалар 

ма екен?» деген үміт. Таптым! Бар екен. 

Іздеген мағлұматымды «e-history.kz» 

сайтына қойған оның балалық шақтағы 

танысы, кейін 50-жылдары КазГУ-да 

қатар оқыған замандасы, қазір есімі 

елімізге белгілі антрополог Оразақ 

Смағұлов болып шықты. Академик 

ағамыздың айтуынша, Германияға 

барған 70-жылдардың аяғында Махмет 

Құлмағамбетов үйленеді. /йелі На-

таша Ұлы қазан т%ңкерісі кезінде Ре-

сейден кеткен ақ эмигранттың немере 

қызы екен.  Зайыбы «Азат Еуропа», %зі 

«Азаттық» радиосында жұмыс істеген 

Махмет Құлмағамбетов 1995 жылы 

зейнетке шығады. Оразақ Смағұлов 

осы жәйттерді с%з ете келіп, Қазақстан 

тәуелсіздік алған 90-жылдардың 

ортасында ескі танысымен Итали-

яда кездескенін, 2000 жылы оның 

Германиядағы үйінде қонақта болғанын 

айтады. Ал 2008 жылғы 8 қарашада 

ұзаққа созылған ауыр науқастан кейін 

бақилыққа аттанып, денесі Мюнхен 

маңындағы елді мекендегі зиратқа 

жерленіпті.

Не айтамыз?.. «Жазмыштан  озмыш 

жоқ» дейміз іштей күрсініп. Иә,  солай... 

Тағдыр. Маңдайға жазылған ғұмыр. Со-

лай ма екен, бәлкім...

НҰР-СҰЛТАН

Суретте: әңгіме иесі Ғ.Мәулетов; диссидент М.Құлмағамбетов; 
60-жылдардағы Қостанай қаласының к8рінісі.

Міне, Махмет Құлмағамбетовтің 

аты-ж%нін мен алғаш рет осылай естіп 

білген едім, шырағым. Есіл азаматтың 

жауапқа тартылғандығы ісімен де 

жоғарыдағы тапсырманы орындау 

барысындағы ізденіс үстінде танысқан 

болатынмын.

– Сонымен ол қандасымыз кім екен? 
Туған жері, 8скен ортасы. Алған білімі 
мен мамандығы және жұмыс істеген 
жері...

– Болашақ кейіпкеріміз 1930 жылы 

Қостанай облысының Меңдіқара 

ауданындағы Еңбек ұжымшарында 

д ү н и е г е  к е л і п т і .  С о л  а у ы л д а ғ ы 

орта мектепті бітірген соң КазГУ-

дың  философия және  экономи-

ка факультетіне оқуға түсіп, оны 

%те жақсы бағалармен аяқтайды. 

С%йтіп, жас маман алғашқы еңбек 

жолын Түркіменстанның  Чарджоу 

қаласындағы педагогикалық  институтта 

оқытушы болып бастайды. Уақыт %те 

келе ол күні кеше %зі оқыған том-том 

кітаптардағы философия мен сая-

си экономияның кейбір теориялық 

мәселелері  кеңестік шындықпен 

сәйкес келмейтіндігін к%реді. Бұл 

ойын жанындағы оқытушылармен 

б%лісуге тырысады. Кейбір пікірлерін 

лекция үстінде студенттерге ашық 

айтады да. Иә, тоталитарлық жүйе 

– казармалық социализмде ондай 

кереғар %мір шындығының бары рас 

еді. Бірақ мұны %кіметтің құлақтарына 

құйып тұрып берген ұғымынан басқаша 

пайымдау кафедрадағы әріптестеріне 

мүлдем түсініксіз жәйт-тін. Оларға 

бұл ұнамайды. Осылайша, Махмет 

Құлмағамбетовтің жоғарыдағыдай еркін 

ойлылығы к%п ұзамай институт партия 

ұйымына жетеді. Арнайы органға ха-

барланып, жас маманды қудалау баста-

лады. Мұндай қысымға шыдай алмаған 

ол аталмыш жоғары оқу орнынан «%з 

еркімен» кетуге мәжбүр болады.

Содан кейін біз с%з етіп отырған жан 

Қырғызстан астанасы Фрунзедегі ме-

дицина институтына келіп, философия 

пәнінің оқытушысы қызметін атқарады. 

К%п ұзамай бұл  жерде де ол соңына 

ерген қоңыраудың салдарынан к%зге 

түрткі бола  бастайды. Оқытушылар 

мен партия ұйымының хатшысы 

Махметті жиі-жиі сынға алып, отырса 

опақ, тұрса сопақ етеді. Қайда барарын 

білмеген кейіпкеріміз енді Қазақ КСР 

Ғылым академиясының Философия 

және құқық институтына келіп, зерт-

теу жұмысымен айналысуға шешім 

қабылдайды. Бірақ мұнда да сәтсіздік... 

Мұнан соң тағдыр енді оны Мәскеуге 

қарай жетелейді. С%йтіп, ол одақ аста-

насы іргесіндегі Мантурово қаласынан 

бір-ақ шығады. Осы жерде қара жұмыс 

істеп жүріп, күдікті адам ретінде к%зге 

түседі. Үйіне тінту жүргізіліп, жауапқа 

алынады. Қазақстанға қайтуға «кеңес» 

беріледі. Рудныйға келіп, электр монтері 

боп жүргенде тұтқындалады.

– Қалай? Неге?
–  О ғ а н  с е б е п  о н ы ң  а р т ы н а н 

 ерген бұрынғы қоңырауынан басқа, 

тұрақты жұмысының жоқтығы еді. Иә, 

отбасылық %мірде жолы болмаған, 

шамшыл мінез-құлқына байланысты 

жұмысқа орналаса алмаған кейбір 

адамдарды ол кезде жергілікті билік 

қоғамдағы «масыл», «арамтамақ», 

%згенің еңбегінен күн к%руші «жатып 

ішер жалқау»  деп күстәналайтын. 

АҒДЫРТ
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Меруерт Жолдықайырқызы 
 Махамбет Өтемісов атындағы 
Батыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінде жарты ғасырдан 
астам уақыт қызмет еткен ұстаз. 
Биылғы көктемді аяулы апайымыз 
мерейлі 95 жасымен қарсы алды. 

Ол Екінші дүниежүзілік соғыс жылда-

рында еңбек жолын 1941 жылы қыркүйекте 

Жымпиты орта мектебінде және  бастауыш 

комсомол комитетінің хатшысы  болып 

бастаған.  1942 жылы шілде айында 

Тасқұдық совхозындағы парткомның 

комсомол жұмысы ж%ніндегі орынбаса-

ры болып тағайындалады. Еңбекке етене 

араласқан ол соғыстың отты жылдарында 

жоғары білім алады. Дәлірек айтсақ, 1942 

жылғы қазан айынан бастап А.С.Пушкин 

атындағы педагогикалық институттың 

филология факультетінің қазақ тілі мен 

әдебиеті б%лімінде оқып, оны 1946 жылы 

бітіреді. 1943 жылдың мамыр айынан 

облыстық радио комитетінің қазақ тілінде 

гі хабардың дикторы, кейін редакторы 

болады.

Меруерт Жолдықайырқызы 1945 

жылы Ұлы Жеңісті радио арқылы хабар-

лау бақыты бұйырған жандардың бірі. /р 

жыл сайын Жеңіс мерекесі тойланғанда 

сол кездегі дауыс ырғағына салып, осы 

қуанышты хабарды қалай жеткізгенін еске 

алып отырады. 

Cзі білім алған институтта қазақ тілі 

мен әдебиеті кафедрасына оқытушы болған 

ол сан мыңдаған студентке әдістемелік 

кеңес беріп, мұғалімдік қызметтің қыр-

сырын үйреткен ұстаз, «/кем – универси-

тет,  шешем – кафедра» деген әдемі с%зді 

соңына қалдырған жан. 

Ол қазақ тілін оқыту әдістемесінің 

білгір маманы ретінде студенттермен  етене 

жақын жұмыс істей білген жандардың 

бірі. Кәсіби бағдар жұмысымен ауыл-

аудандарды аралап, тіл мен әдебиетке 

жақын  оқушыларды тауып, оларды оқуға 

әкелгендердің бірі. 

Сан жыл %тсе де маңызды шаралардың 

бәрі, тіпті әр студенттің қай жылғы түлек 

екені есінде, маңызды даталарды жылы 

мен айы емес, күнімен әңгімелеп  отырады. 

Cзі оқыған, табан аудармай қызмет 

атқарған университетінің тарихын жатқа 

айтатын жан есте сақтау жадысының 

мықтылығымен де ерекшеленеді. 

М е р у е т  Ж о л д ы қ а й ы р қ ы з ы 

университеттегі қызметімен шектелмей, 

қоғамдық жұмыстардың бел ортасын-

да жүрді. Ол 1959-1963 жылдары Орал 

қалалық кеңесіне депутат болып сай-

ланады. Қалалық партия комитетінің 

пленум мүшесі, А.С.Пушкин атындағы 

педагогикалық институттың бақылау 

комитетінің т%райымы, филология 

факультеті партия ұйымының хатшысы 

болды.1976-1982 жылдары институттың 

партия комитетінің бюро мүшесі болады.

Зейнеткерлікке шыққаннан кейін 

де қоғам %мірінен тыс қалмай, Батыс 

Қазақстан облыстық соғыс және еңбек 

ардагерлері кеңесінің пленум мүшесі, 

университеттің ардагерлер кеңесінің 

т%райымы болады. Қазақстан, Ресей 

жоғарғы оқу орындары оқытушыларының 

арасында %ткізілген дойбы, шахмат ойын-

дары спартакиадасының бірнеше дүркін 

жеңімпазы. 

Меруерт Жолдықайырқызының еңбегі 

%з кезінде бағаланды. Оған алған мара-

паттары айқын дәлел. Олар – «Қазақ ССР 

Халық ағарту ісінің озық қызметкері» 

белгісі, Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің 

Құрмет грамотасы, «Еңбек ардагері» және 

Ы.Алтынсарин медалі. 

Рита СҰЛТАНҒАЛИЕВА, 
М.Eтемісов атындағы Батыс 

Қазақстан мемлекеттік университетінің 
қауымдастырылған профессоры, филология 

ғылымының кандидаты 

Өнегелі өмір

Менің Құтмағамбетті білетініме отыз жылдан 
асыпты. Сонау сексенінші жылдары Ғ.Мүсірепов 
атындағы  балалар мен жасөспірімдер  театрында 
жұмыс істедім. Жаз келсе болды, бүкіл театр ел-
елді, ауыл-ауылды  аралап гастрольдік  сапарға 
шығатын.  Сондай сапарымыздың бірінде  көршілес 
Өзбекстандағы Қарақалпақ  автономиялы 
республикасының астанасы – Нөкіс қаласына жо-
лымыз түсті. Құтмағамбет Қонысбаевты сол жолы 
алғаш рет көрдім. Жүріс-тұрысы жылдам, сөзі 
мірдің оғындай, қазақтың әдемі тілімен екпіндете 
сөйлейді. Алматыдағы Қазақ университетінің, 
сол кездегі жалпақ тілмен айтқанда КазГУ-
дың  журналистика факультетін бітіріп, 
осындағы қарақалпақ тілінде шығатын «Совет 
Қарақалпақстаны» газетінде  жұмыс істейді екен. 

сты Қарақалпақстанға жиі барып, 

реті келгенде қазақ ағайындарды 

да жиі аралап тұрдым. Сондай 

сапарларымның бірінен кейін 1989 

жылы «Қазақ әдебиеті» газетінде 

«Еншіміз б%лінбеген ел едік...» деген 

проблемалық үлкен мақала жария-

ладым. Мақалада Қарақалпақстан 

қазақтарының сол кездегі мәдени-

рухани, оқу-білім, ана тілі ж%ніндегі 

%зекті мәселелері жан-жақты с%з 

болды. Қазір мұндай мақалаға осы 

Қазақстанның %зінде ешкім елең 

ете қоймайды. Ол кездегі  заман 

басқа, Алматыдағы қазақ газетінде 

жарияланған мақала  Ташкентке де 

жетіп, Cзбекстан Орталық партия 

комитетінде кәдімгідей с%з  болыпты. 

Содан к%п ұзамай Алматыға осы 

мақаладағы мәселені талқылау үшін 

Қарақалпақстан партия комитетінің 

х а т ш ы с ы  Ш а р а п   У с н а т д и н о в 

бастаған арнайы делегация келді. Бұл 

 хабарды алғаш естігенде Қазақстан 

Орталық партия комитетіндегі басшы 

қызметкерлердің бірі мені шақырып 

алып: «Неге тыныш жүрмейсің! 

Қарақалпақстандағы қазақтарда 

не шаруаң бар?» деп кәдімгідей 

ренжігені де есімде. Бірақ кейін бәрі 

жақсы аяқталды. Қарақалпақстаннан 

келген делегация Қазақстанның 

Орталық партия комитетіндегі %з 

әріптестерімен кездесті. Одан кейін 

Қазақстан  Жазушылар одағында 

д%ңгелек үстел %ткізіп, бұл басқосуда 

талқыланған мәселелер «Достық 

к%пірі  салынуда» деген тақырыппен 

тағы да «Қазақ әдебиетінде» жа-

рияланды. Міне, осы кезеңнен 

бастап Қарақалпақстандағы қа-

зақтардың мәдени-рухани, оқу-

білім және Қазақстанмен байла-

ныс жасау мәселелеріне ерекше 

к%ңіл б%ліне бастады.  Мұ ның 

алғашқы жақсы к%рінісі – 1990 

жылы желтоқсан  айында Қара-

қалпақстандағы Қазақ ұлттық 

мәдени орталығының құрылуы бол-

ды. Құтмағамбет Қонысбаев осы 

Орталық т%рағасының бірінші орын-

басары қызметіне тағайындалды. 

Құтмағамбет осы қызметте жүріп, 

Қарақалпақстан тарихындағы қазақ 

тіліндегі тұңғыш газет – «Достық 

үнін» ұйымдастырып, 1992 жыл-

дан 2002 жылға дейін бас редактор 

міндетін қоса атқарды. 1998 жылдан 

бастап «Cркен» журналын шығарды. 

Онда тек жергілікті ғана емес, 

тіпті Қазақстандағы қаламгерлер 

мен ғалымдардың ғылыми ма-

қалалары жарияланып тұрды. 

Сондай-ақ «Достық үні» газетінің 

кітапханасы» сериясымен осы 

%ңірдегі қазақ ақын-жырауларының 

шығармаларын кітап етіп шығаруды 

жолға қойды. Ақындар айтысын, 

әнші-күйші, жырау-жыршылар 

сайыстарын ұйымдастырып, қазақ 

ұлты %кілдерінің рухани-мәдени 

талаптарының қанағаттандырылуы 

м ә с е л е с і н  Қ а р а қ а л п а қ с т а н , 

Cзбекстан Республикалары басшы-

ларының  алдына мәселе етіп қойып, 

олардың басым к%пшілігінің ұнамды 

шешілуіне үлкен үлес қосты.

Қ ұ т м а ғ а м б е т  1 9 9 0  ж ы л ы  1 

желтоқсанда Cзбекстан Рес пуб-

ликасының Тұңғыш Президенті 

Ислам Каримовпен  кездесуде Қа-

рақалпақстан қазақтарының жағ-

дайынан хабардар етті. Ал 1993 

жылы тамыз айында Cзбекстан 

ҰЛТЖАНДЫ 
АЗАМАТ

 Республикасы тәуелсіздігінің 2 

жылдығына орай  Президент Ислам 

Каримовтың атына «Қоғам Отан 

мүддесін қорғасын десек...» деген 

тақырыпта «Достық үні» газетінің 

үш бетін алған Ашық хат жазып, 

онда Қарақалпақстан қазақтарының 

м ә д е н и - р у х а н и ,  ә л е у м е т т і к -

экономикалық мәсе лелерінің бәрін 

жан-жақты талдап, талқылап, заңдық 

және кәсіби журналистік тұрғыдан 

дәл к%рсетіп берді. Бұл республикада 

үлкен резонанс туғызды. 

Қ ұ т м а ғ а м б е т  ж у р н а л и с т , 

қоғам белсендісі  ретінде Қа ра-

қал  пақстандағы қазақ ұлты %кіл-

д е р і н і ң  р у х а н и - м ә д е н и  с ұ  р а -

н ы с т а р ы н  Д ү н и е ж ү з і  қ а з а қ  т а -

рының құрылтайларына, басқа да 

іс-шараларына үздіксіз қатыса жүріп, 

Қазақстан басшылығына жеткізуде 

де к%п еңбек сіңірді. 1993 жылдың 

желтоқсан айында Алматы қаласын-

да Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаевтың қаты-

суымен Дүниежүзі қазақтары қауым-

дастығының тұсаукесер кеші %тті. 

Жиынға келген халықтың қарасы 

қалың болды. Олардың арасын-

да сонау Н%кістен арнайы келген 

Құтмағамбет Қонысбаев та бар еді. 

Жиында Елбасы алыс-жақындағы 

ағайындармен байланыс жасау, 

олардың атажұртқа оралуына кең жол 

ашу турасында мазмұнды да маңызды 

с%з с%йледі. Алыс-жақын шетелдерден 

келген 7-8 қандасымызға с%з берілді. 

Солардың арасында Құтмағамбет те 

бар еді. 

Президенттің алдында ортаға 

суырылып шығып, бірден мәселе 

к%теріп, ұсыныс айту оңай емес. 

Ал Құтмағамбет %зін таныстырып 

болып: «Жұрттың бәрі сыйлық тап-

сырып жатса, маған сыйлық сұрауға 

тура кеп тұр» деп с%з бастағанда 

жиылған жұрт бір сәт жым-жырт, 

тып-тыныш бола қалды. Ол ешқандай 

қ ы с ы л ы п ,  қ ы м т ы р ы л м а с т а н 

Қарақалпақстандағы қазақтар 

 жайында қысқаша айта келіп, «екі ел 

арасындағы барыс-келіс жақсарса, 

соған орай,  Алматыдан Н%кіске 

тікелей қатынайтын жолаушылар 

пойызы жүрсе» деген %тініш білдірді. 

Бұл – Қазақстанның енді ғана 

тәуелсіздік алған, соған байланы-

сты экономикасы қиын жағдайда 

тұрған кезең еді. Екі мемлекеттің 

арасына жаңадан жолау шылар пой-

ызын жүргізу оңай емес, сондықтан 

да залда отырғандардың к%пшілігі 

Қ ұ т м а ғ а м б е т т і ң  б ұ л  % т і н і ш і н 

жүзеге аспайтын әңгіме сияқты 

қабылдағаны анық байқалды. Бірақ 

мәселені әріден ойлайтын Елбасы 

бұл ұсынысты бірден қолдап, жақын 

 арада нақты шешіледі деп атап айт-

ты.  Содан к%п ұзамай Елбасының 

бұл с%зі шындыққа айналды. Арадан 

қырық күн %тпей жатып,  Алматы мен 

Н%кіс қалаларының арасында жолау-

шылар пойызы тұрақты қатынай ба-

стады. Жол бойы Шымкент пен Таш-

кент қалаларына да соғып %тететін 

бұл  пойыз тек Қарақалпақстанның 

ғана емес, Cзбекстанның басқа об-

лыстарында тұратын қазақтардың да 

Қазақстанмен тұрақты байланыс жа-

сап, керек кезінде біржолата к%шіп 

келуіне үлкен септігін тигізді.

Міне, осындай жемісті жұмыстар 

Құтмағамбеттің Қарақалпақстан 

қ а з а қ т а р ы н ы ң  Қ а з а қ с т а н м е н 

«Ана тілі» басылымының 27 ақпан 

2020 жылғы №8 н%мірінде жарық к%рген 

белгілі қаламгер Болат Шарахымбайдың 

«Таланты тамсандырған Тоқаш еді» 

атты мақаласын зор ықыласпен оқып 

шығып, біз, бір топ мәдениет және 

ғылым қайраткерлері оған үн қосып, 

қолдау к%рсетуді азаматтық парызы-

мыз санадық. Шымкент қаласының 

әкімі Мұрат /йтеновтың назарына 

ұсынылған бұл үшбу хатта оңтүстіктің 

тумасы,  поэзия патшалығынан %з ор-

нын ойып тұрып алған арқалы ақын 

Тоқаш Бердияровтың таланты  мен 

әдебиетке сіңірген айрықша еңбегі  

тиісті орындар тарапынан  ескерусіз 

қалып келе жатқанына реніш білдіріп,  

к%рнекті тұлғаға Шымкент шаһары 

аумағынан к%ше атын беріп, сол к%ше 

бойынан ақынға ескерткіш тұрғызуды 

сұрап мәселе к%терген  болатын. Шы-

нында да, бұл мәселенің қоғамдық ор-

тада тілге тиек болып келе жатқанына 

аз уақыт болған жоқ және санада 

пісіп-жетіліп тұрған %зекті тақырып 

екенін атап %туге тиіспіз. Қалай деген-

де де %ткен ғасырдың 50-80 жылдар   

кезеңінде қазақтың қара %леңіне сүбелі 

олжа салған, жаңғыртып дамытқан, 

к%ркемдік дәрежесін шырқау биікке 

к%терген,  артына шәкірт   ерткен 

Тоқаштай сирек суреткерге %зі туып 

%скен, к%птеген %леңдер арнаған 

%лкеден к%ше атын беріп, бір ескерткіш 

тұрғызып, тұлғасын ұрпаққа %неге 

етудің зор маңызы бар деп есептейміз 

және қолдау білдіреміз. Егер біздің 

ұсыныс-тілегіміз қолдау тауып, жүзеге 

асып жатса, ұлы ақын есімінің ел есінде 

мәңгі қалуы үшін жасаған игі ісіміз бо-

лар еді. 

Жалпы Тоқаштай дара тұлғаның 

қазақ %леңінде %з алатын орны бар 

үлкен кәсіби ақын екенін, тек ақын ғана 

емес, нағыз азамат болғанын дәлелдеп, 

шын бағасын алуы үшін жарғақ құлағы 

жастыққа  тимей тиісті орындардың 

есігін тоздырып жүгіріп жүрген жалғыз 

жоқтаушысы әрі рухани інісі  Болаттан 

%зге тарихи тұлғаны %з тұғырына 

қондыруға ниет еткен  жанашырлар 

әзірге табылмай тұрғаны %кінішті. 

Ал,  егер Тоқаң ғайыптан тіріліп 

келіп, «қосауыз» к%зін оқтап, тісін 

шықырлатып с%йлеп берсе, «менмін» 

деп күдірейіп жүрген талайлардың 

ұнжырғасы түсіп, сүмірейіп қалуы әбден 

мүмкін. Бірақ біздің мақсатымыз «кім 

мықтыны» анықтау немесе олардың 

т%ңірегінде талас  тудыру емес, бір уақ 

шындықтың к%зіне тура қарап қойсақ, 

сонда Тоқаңдай ұлы ақынның да бағасы 

биіктей түсе ме деген ой еді...

Тар кезеңде таудан құлаған %зендей 

арқырап, халқыма пайдалы адам болсам 

деген асқақ арманмен ұлтына табанды 

қызмет еткен Тоқаш Бердияровтың 

есімі қалай болған күнде де ұмытылмауы 

тиіс.  

Темірхан Медетбек, ақын, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,

Зәкір Асабаев, жазушы, ҚР  Еңбек 
сіңірген қайраткері,

Бақтияр Сманов, ҚР Ұлттық ғылым 
академиясының академигі, филология 

ғылымының докторы, профессор,
Есенғали Раушанов, ақын, ҚР 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты,
Марат Тоқашбаев, «Президент және 

халық» газетінің бас редакторы, 
Қасымхан Бегманов, ақын, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері,
Сәуірбек Рузиддинов, ҚР Еңбек 

сіңірген қайраткері, медицина 
ғылымының докторы, профессор,
Бекболат Тасболатұлы, физика-

математика ғылымдарының докторы, 
профессор.

Тоқаш есімі 
ұмытылмауы тиіс

ЖАЗЫЛҒАН ЖАЙДЫҢ ЖАҢҒЫРЫҒЫ

ТАҒЫЛЫМ

б а й л а н ы с  ж а с а у  ж ұ м ы с т а р ы н 

ұйымдастыруға бар күш-жігерін 

салып, айрықша ынта-жігермен 

кіріскенін анық к%рсетеді. Осыған 

о р а й ,  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ  м ә д е н и 

о р т а л ы ғ ы  м е н  « Д о с т ы қ  ү н і » 

газеті Қарақалпақстандағы бүкіл 

қазақтың ана тіліне, салт-дәстүрі 

мен әдет-ғұрыпына деген құрметі 

мен сүйіспеншілігі дүр сілкінтіп, 

қайта жаңғыртты, атажұртқа де-

ген ынта-ықыласы мен аңсар-

сағынышын  барынша арттыр-

ды. С%йтіп, Қазақстанға тұрақты 

қоныс аударып, тәуелсіз қазақ 

мемлекетінің %сіп-%ркендеуіне 

үлес қосуға бекінгендердің қатары 

күн санап қалыңдай түсті. Оның 

нәтижесін қазір к%збен к%ріп отыр-

мыз: бүгінге дейін атажұртқа 1 мил-

лионнан аса қандастар келді десек, 

олардың 62,5 пайызынан астамы, 

яғни 625 мыңнан артық б%лігін 

%збекстандық қандастар құрайды. 

Ал соның к%пшілігі қарақалпақстан-

дық ағайындар екендігі даусыз. 

Яғни Қарақалпақстан қазақтары 

Қ а з а қ с т а н н ы ң  б а т ы с т а ғ ы 

М а ң   ғ ы с т а у ,  А қ т % б е ,  А т ы р а у 

 облыс тарынан  бастап, оңтүстіктегі 

Т ү р к і с т а н ,  Ж а м б ы л ,   А л м а т ы 

%ңірлеріне дейінгі ұлан-ғайыр кең 

жеріне сан мыңдап келіп,  орналасты. 

Тіпті арқадағы Қарағанды, Ақмола 

 о б л ы с т а р ы  м е н  Н ұ р - С ұ л т а н 

қаласына қоныстанғандары да аз 

емес. Жаңадан келген қандастар-

дың орналасу барысында біраз 

қиыншылықтар туындап, у-шу 

әңгімелердің к%теріліп жататыны 

да белгілі. Бірақ қарақалпақстандық 

қандастар арасында мұндай жағдай 

мүлдем байқалған емес. Олар қай 

жерге табан тіресе де тып-тыныш, 

үлкенді-кішілі қиындықтар кез-

дессе, жергілікті халықпен бірлесе 

жеңіп, жаңа ортаға тез бейімделіп, 

Қазақстан азаматтарының қатарына 

оңай қосылып кетті. 

Бұл да – ең алдымен Қарақалпақ-

станнан келген к%шті ұйымдастырған 

Құтмағамбет бастаған азаматтардың 

еңбегі. Олар атажұртқа қоныс ау-

даратын ағайындарға ең алдымен 

Қазақстанның жағдайы мен ондағы 

к%ші-қонға қатысты барлық заң-

ережелер мен тұрақты орналасудың 

барлық жолдары мен мүмкіндіктерін 

алдын ала түсіндіріп,  тұрақты 

тіркелу мен азаматтық алуға керекті 

құжаттарды реттеп, барғаннан 

кейін қайда орналасады, қандай 

шаруа мен айналысады дегенді де 

нақтылап, к%шу жұмыстарын со-

дан кейін ғана қолға алды. /рине, 

бұл жұмыстар оңайға түсті деп айта 

алмаймыз. Кез келген шаруаны 

абыройлы да нәтижелі жүзеге асыру 

үшін қажырлы қайрат, оған қоса 

баяғының батырларынша шешуші 

сәтте ортаға шығатын асау мінез 

керек. Жиналған жұртқа %з ойыңды, 

алға қойған мақсат-міндетіңді жүйелі 

с%збен нақтылап дұрыс жеткізе 

білетін шешендік %нер қажет. Айтқан 

с%зіңе жұрт сонда ғана сенеді, алға 

қойған жоспар-мақсатыңа сонда 

ғана қолдау к%рсетіп, соңыңа ереді. 

Мұндай батырлық мінез, шешендік 

қабілет Құтмағамбеттің болмыс-

бітімінде о бастан бар еді. Шешуші 

сәт туса, ешкімнен қаймықпай 

бірден жұлқынып ортаға шығатын. 

С%зге келгенде де ешкімге есесін 

жібермейтін, қазақ тілінің ежелгі 

сұлулығы мен терең иірімдері қаз-

қалпында сақталып қалған алыс 

ауылда туып-%скен Құтмағамбет кез 

келген ортада %зінің к%кейіндегісін 

жеріне жеткізіп әдемілеп, тебірентіп 

айта білетін. /сіресе, қазақтың 

ұлттық болашағы мен атажұртта бас 

қосуы туралы мәселе к%терілгенде 

тіптен құлпырып, жайнап кететін. 

Бұл ж%ніндегі түрлі  жиындар мен 

басқосулардың соңын %зі жақсы 

к%ретін «Қайт, қазақ, еліңе!..»  деген 

әнмен бітіретін. Құтмағамбеттің 

мұндай әңгімелерін тыңдаған әрбір 

қазақтың к%кірегінде атажұртқа де-

ген керемет сағыныш оянып, бүгін 

болмаса ертең Қазақстанға барсам 

деген ынта-ықылас бой к%теретін.

С%з реті келгенде, этностық 

к%ші-қон мемлекетаралық мәселе 

екендігін де айта кеткен ж%н. 

Соған орай, бұл жұмыспен айна-

лысатын кез келген адам қазақтар 

бұрыннан тұрып жатқан мемле-

кеттер мен Қазақстанның %зінің 

к%ші-қон ж%ніндегі заң-ережелері 

мен ұстанатын саясатын, басқа да 

жағдайларын жақсы білуге тиіс. 

Құтмағамбет бұл мәселелерді де 

айтарлықтай жетік меңгерген еді. 

Осыған орай, ол қандастар тура-

лы қай елдің тиісті орындарына 

мәселе қойса, сол елдің саясаты-

на, қолданыстағы заң-ережелеріне 

сүйенетін. Ара-арасында Қазақстанға 

арнайы келіп, болашақта қандастар 

орналасатын облыстарды аралап, 

жергілікті басшылықпен с%йлесіп, 

келісім жүргізіп тұруды да дәстүрге 

айналдырды.

Қ ұ т м а ғ а м б е т  Қ о н ы с б а е в 

Қарақал пақстан қазақтарына осы-

лай он жылдан астам уақыт қайтпас 

қажыр-жігерімен қызмет етті. Содан 

кейін 2002 жылы %зі де атажұртқа 

біржолата қоныс аударып, Алма-

ты облысының Талғар қаласына 

орналасты. 2008 жылға дейін жеке 

кәсіпкерлікпен айналысып, кейін 

республикалық «Жас қазақ үні», 

«Заң», «Экономика», «Айқын» 

газеттерінде тілші, б%лім редакторы 

қызметтерін атқарды. 2018 жыл-

дан республикалық «Жеті жұрт» 

газеті бас редакторының орынба-

сары. Ел алдындағы журналистік 

еңбегі еленіп, 2011 жылы «Мәдениет 

қайраткері» атағымен марапатталды. 

Биылғы жылдан бастап еларалық 

«Алтын бесік» журналын шығаруды 

қолға алып отыр.

Б і р  қ ы з ы ғ ы ,  ж у р н а л и с т , 

қоғам белсендісі, ұлтжанды аза-

м а т  р е т і н д е  Қ ұ т м а ғ а м б е т 

Қ о н ы с б а й д ы ң  п е ш е н е с і н е 

бұрын – Қарақалпақстандағы 

қандастарымыздың дауын  даулап, 

ж ы р ы н  ж ы р л а у ,  ж е т і с т і к т е р і 

мен кемшіліктерін сәулелендіру 

 жазылса, атажұртқа қоныс аударған 

соң, енді алыс-жақыннан оралған 

бүкіл қандастардың мәселесін к%теру 

бұйырғандай. Соған орай к%птеген 

проблемалық мақалалар жазып, 

 жариялады.

А л п ыс ж а с  д ей т і н  б е ле ск е 

к%терілген Құтмағамбет Қонысбаев 

туралы әңгімемізді осымен аяқтасақ 

та болар еді. Бірақ с%з соңында 

бір мәселені міндетті түрде айта 

кетуге тиістіміз. Біз бұл әңгімеде 

Қ ұ т м а ғ а м б е т т і ң сы р т жердег і 

ағайындарға қалтқысыз қызмет 

етіп, олардың атажұртқа к%птеп 

қоныс аударуын ұйымдастыруда 

ж е м і с т і  ж ұ м ы с  ж ү р г і з г е н і н 

мүмкіндігінше жан-жақты айттық. 

Бірақ мұның бәрі – оның мерейін 

асырып, атағын шығару үшін емес. 

Мұндай мақтауға Құтмағамбеттің 

онша зәру еместігі де бізге жақсы 

мәлім. Сондықтан да негізгі айтар 

ойымыз мүлдем басқа. 

Соңғы екі-үш жылда Қазақстанға 

келетін қандастар к%ші барынша 

 азайып, тоқтауға жақындап тұр. Оның 

себептерінің бәрін бір әңгімеде  айтып 

тауысу мүмкін емес. Дегенмен, ең 

басты себептердің бірі – қазіргі таңда 

шетелдегі қазақтармен байланыс 

жасап, олардың атажұртқа келетін 

к%шін ұйымдастыруда Құтмағамбет 

Қонысбаев сынды с%зі мен ісі қатар 

жүретін қайраткерлердің %те аз 

екендігінде. Бірақ бүгін болмаса ертең 

қандастар к%шіне деген к%зқарас 

қазіргіден әлдеқайда түзеліп, алыс-

жақындағы ағайындардың атажұртқа 

қоныс аударуын ұйымдастыруға бел-

сене кірісетін жаңа толқын – жастар 

к%птеп бой к%рсете бастайды деп 

сенеміз. Осындай жастар %здерінің 

к%ші-қонға қатысты жұмыстарында 

бір кездегі ең қиын, ең шешуші 

сәттерде бұл мәселенің басы-қасында 

жүрген Құтмағамбет сынды қажымас 

қайраткерлердің тәжірибелерінен 

үйреніп, олардың жолын жалғастыра 

білсе – к%п мәселе %з шешімін тауып, 

қандастар к%ші қайта қарқын алар 

еді.

Ал Құтмағамбет Қонысбаевтың 

%зі болса, жаңа толқынмен тәжірибе 

б%лісіп, бірлесіп жұмыс істеуге 

әрқашан дайын екеніне еш күмәнім 

жоқ.

Сұлтанәлі БАЛҒАБАЕВ, 
жазушы-драматург, 

Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері 

Жоғарыда айтқанымдай, мен 

Қарақалпақстанға сонау сексенінші 

жылдарда алғаш рет барғаннан 

бұл елмен шығармашылық салада 

тұрақты байланыс жасап тұрдым. 

Сол кездегі тек Қарақалпақстанға 

ғана емес, бүкіл Cзбекстанға белгілі 

режиссерлар Қуатбай /бдірейімов 

п е н  Н ә ж і м ә д д и н  А ң с а т б а е в 

Н%кістегі қазіргі Бердақ атындағы 

қарақалпақ мемлекеттік театры 

мен жастар театрында менің т%рт-

бес пьесамды бірінен кейін бірін 

қатар сахналады. Соған байланы-
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Алматыда 
Ай-ару қыз 
бар еді...

Айбек  ЕРЕЖЕП

Алғаш…

Алғаш атқа үш мың жыл бұрын міндім,

Дүниенің беймәлім тілін білдім.

Табиғатпен с%йлессем деп ойладым,

Адамзатқа келді оны ұғындырғым.

Жүгендедім, баптадым, сұлы бердім,

Қатты асықтым, арманның тіліне ердім.

Дәуірлердің басынан қарғып %тіп,

Дүбірлеттім кеудесін сірі жолдың.

Жүйткіп жердің шетіне жетсем дедім,

Уақытты алқынтып кетсем дедім.

Ерте күнде айналып ертегіге,

Болашақтың жүзінен %псем дедім.

Қыр басында шаң жұтып мына жалған,

Айдалада аһ ұрып жылап алған.

Ғасыр сайын қоштасып қала берді,

Адыр сайын к%з жазып тірі адамнан.

Алғаш құйғып %ткенде сардаладан,

Желге мінген патшадай паң қарағам.

Ажалды да жеткізбей кетсем деген,

Алаңғасар ой келген сонда маған.

 

К8не соқпақ

Бағзы заман орныңнан түрегел енді,

Күнде бір күн онсызда түнге енеді.

Сәлемін ал жамбастап жата бермей,

Біздің жаққа шығыстан күн келеді.

Тұрғын енді, оянғын,  аш к%зіңді,

Ей, дүние есіңе ал жас кезіңді.

К%не дәуір үстіңнің шаңын қағып,

Күн астына сүйретіп таста %зіңді.

К%рсет бізге қадамды ағат болар,

Cкінішті, қайғыны сабақ болар.

К%рсет бізге адалдық, адамдықты,

Нұрға оранған жүректер қанаттанар.

Соқпақтардан далада, тауда қалған,

Ескі шаһар, иесіз таңбалардан.

К%зіңді ашшы, т%сеші қалқаныңды,

Қылыштардың жүзіне қанға малған.

Айтшы бізге сұлудан әр таярын,

Сәбидің де сәлден соң қартаярын.

Айтшы бізге су жаңа мына күннің,

Ертең барып жаныңа жантаярын.

Бағзы заман орныңнан түрегел енді,

Күнде бір күн онсызда түнге енеді.

Сәлемін ал жамбастап жата бермей,

Біздің жаққа шығыстан күн келеді!

 

Болашақ

Ей, болашақ, жасаймын деп т%беңнен,

Күннің нұры құйылатын терезе.

Құм далада құдық қаздым тебенмен,

Бұл сапарда кеппесін деп кенезең.

Жол бойына аспа шам қып ілем деп,

Айға мініп жұлдыз тердім ғарыштан.

Желдің %зін ерттеп қойдым, жүгендеп,

Мінсін дедім сапар шексе алысқа.

Құстың жырын түсінсе деп аудардым,

Күн ұзақта гүлдерменен с%йлестім.

Т%бесіне жол салам деп таулардың,

Мұхиттардың тереңінде ой кештім.

Мұздан сағат тағып беріп қолыңа,

Ортасына ертіп келдім к%ктемнің.

Сен келер деп жазды т%сеп жолыңа,

Шаһар салдым ұясына кептердің.

Аяқталмас артық бақыт елестеп,

Қалам жондым найзалардың сабынан.

Cткінші бақ менің орным емес деп,

Ойып жаздым патшалардың тағына...

Керемет қой к%к пен жерді жыр етіп,

Тағдыр біткен аппақ нұрға боянса.

Қалғып кеткен ғалам қайта дүр етіп,

Бір жүректің дүрсілінен оянса...

 

К8белек жазған

Жүрегіне нұр сауып күн т%сінен,

Алау байлап сезімнің пілтесіне,

Ақ к%белек жыр жазды к%з жасымен,

Үлбіреген гүлдердің күлтесіне.

 

Үлгерді ме ол айтып к%ңілді әнін,

Айтпақ болды немесе %мір мәнін.

К%рдім сосын тірліктің кірпігінен,

Сырғанаған тамшыға шомылғанын.

 

Қанат қақты соңғы рет гүлді айналып,

Бүкіл әлем ұшқандай күнді айналып.

Аза тұтты жамылып жаздың кешін,

Жүрегіне гүлдердің мұң байланып.

 

Кетті, кетті %мірдің бір керуені,

Сүйді, күйді, сол ғана үлгергені.

Тереземнің алдында жырын оқып,

Ұйықтатпады сол түні гүлдер мені.

 

Қандай ауыр ғашықтың тыңдау әнін,

Жазған екен бақытсыз тумағанын.

Мен не деген бақытты жанмын депті,

К%рмей кеткен гүлдердің қурағанын.

 

Іздеу

Мені бүгін іздеме, хабарласпа.

Болмағайсың мен үшін алаң босқа.

Cткен күнге кеттім мен сапар шегіп,

Жүрек ертіп барардай адал досқа.

Бір шешімінің іргесін қалап бүгін,

Кері қарай бұрадым сағат тілін.

Cткенімде қамалған тарихымның,

Қолын шешіп берейін азаттығын.

/р жерінен мекеннің Отан атты,

К%руші едім үздіккен Махаббатты.

Мекендейтін жұмсақ жүректерді ол,

Мейірімді, пәк, адал, шапағатты.

Санам әлі сақтаған %шпей түрін,

Айырмасы жоқ гүлден еш кейпінің.

Енді менің билеп жүр бойымды үрей,

Гүлдің тасқа к%рген соң %спейтінін.

Іздеу-2

Жолға шықтым %зімді-%зім іздеуге,

Ауласына мойын созып әр үйдің.

Бекінгенмін үмітімді үзбеуге,

Мен %йткені бала күнді танимын.

Тым арманшыл ұмытқам жоқ шын кейпін,

Алдамшы с%з сенгіштігін жасытқан.

Кек сақтауды, %штесуді білмейтін,

Ренжіссе достасуға асыққан.

Жаратқанға шағымданбас ауырса,

Тағдырына ризашыл салқындық.

Балалармен ең адал бір қауымша,

Бағалаған жымиысын алтын қып.

Маңызды емес дүниенің есебі,

Ас ішпейтін жалғыз %зі отырып.

Мазаламас мимырт тірлік кешегі,

Cткен істі еске алмайтын %кініп.

Шықтым, міне, сол бейнені сағынып,

Жүрген шығар балалықтың бағында.

Табу керек күннің нұрын жамылып,

Cзімді-%зім танып тұрған шағымда.

Сұлулық

Гүлдердің жүрегі күлтесі,

К%реді ғашықтың жанары.

Сезе ме тасжүрек жұрт осы,

Шындықтан бар ма екен хабары.

Тар шелек тауқымет сыйлаған.

Тағдыры-ай тамырсыз гүлдердің…

Табиғат анасын қимаған,

Байғұстар жылап та үлгерді.

Ол енді ұқсайды %лікке,

Cмірсіз, сезімсіз сол қайғы.

Күлтесіз гүлдерді к%ріп пе ең,

Сұлулық жүрексіз болмайды.

 

Мен бар едім…

Алатаудың басында мұз бар еді,

Алмалықта ақпанда ызғар еді.

Жаурап қалған жанымды жылытатын,

Жанарынан күн тамған қыз бар еді!

 

Қыз бар еді жанымның тапқан емін,

Жұлдыз к%зі кірпігін қаққан еді.

Ару қала аққудың қауырсынын,

Ай астында жамылып жатқан еді.

 

Ай бетінде тарыдай мең бар еді,

Айға сонша үздігіп нем бар еді…

Алматыда Ай-ару қыз бар еді,

Алматыда ол кезде мен бар едім…

 

Бұлбұл дауысы

Тыңдайыншы тағы да бұлбұл даусын,

Күн жырласын, мейлі ол түн жырласын.

К%ңілімнің гүлзарын мекен етіп,

Сенің күміс күлкің боп сыңғырласын.

 

Сонда менің кеудемнен самғайды арман,

Тұтанады үміттер жанбай қалған,

Бүлбұл даусы ол сенің жүрегіңнің,

Лүпілдеген үні ғой әнге айналған.

 

Бұлбұл даусын тыңдатшы маған енді,

Толқынын да жүзейін сол әуеннің.

Жүрегімнің ішіне оған арнап,

Гүлін егіп қояйын бар әлемнің!

 

Сезім к8рінісі

Қалам алып хат жаздым қарак%зге,

К%ңіліме тіл бітіп бала кезде.

Құс тілін де с%йледі ол гүлге ғашық,

Гүлдер жұпар аңқытты маған %зге.

 

Cлең жаздым ай кетті шамға айналып,

Жұлдыз біткен ләйліді таңдай қағып.

Түнгі самал жырымды жатқа оқыды,

К%л бетінде қос аққу қалды ойланып.

 

К%л жүрегі дір етті, толқын ба еді,

Сезім тербеп жүр әлі сол түндегі.

Түннің сонда к%рдім мен жымиғанын,

Нәзіктікпен қарғалдақ к%ркіндегі.

 

Жүрегіме сан алуан құстар қонып,

Енді ғалам ғажайып түске әрленіп.

Хауыз ашты сан мың гүл, сол арудың,

Құшағына құлауға құштар болып.

 

Қарға тамыр

Тіршіліктің зырылдап дәу ұршығы,

Шалдықтырып тірліктің ауыр сыны,

Шарбақта отыр ақ қарға кемік тұмсық,

Оңып кеткен матадай қауырсыны.

Ынтымаққа негіздеп күн к%рісін,

Кінәлі ме ұзақ жол жүргені үшін.

Қарқ-қарқ етіп жалғанға күледі тек,

Қайғырған жоқ бұлбұлдай гүлдер үшін.

Кейпін де байқатпай, тіпті ашулы,

Cткереді басынан үш ғасырды.

Ұзақ %мір сүрудің жолын айтып,

Шығармайды бұлар да тысқа сырды.

Бағып к%рсем біреуін торға қамап,

Ақыл емес, алайда ол ғаламат.

Жем беруге бір күні келмей қалып,

Мәңгі күтіп қалады-ау жолға қарап.

Сондықтан да ол ойдың мәні бар ма,

Одан б%лек бір жолы табылар да.

Мені атамның ұқсатып жас кезіне,

Отыр әлі шарбақта кәрі қарға.

Байқап қалдым маңынан шеткі ауланың,

Жастау қарға қасына кеп қонғанын.

Тұмсығына к%терген жауын құртты,

Тастай салды аузына қарт қарғаның.

Үлгі болған Қабылға солма түбі…

Қартаң қарға «қарқ» ете қалды ақырын.

«Ұзақ жаса» деді ме, не деді екен?

Түсінбеймін мен әлі қарға тілін.

 

Жалған бейне

Айнадан сен к%ре алмайсың жақсы адам,

/демілік %лшемі емес бұл нақты.

Жауыздықтың тісі шайнап тастаған,

Жүрегіңе басып кірген зұлматты.

К%ре алмайсың қолыңдағы күнәнің,

Суға жуып кетіре алмас сатпағын.

Айна артынан іздеп к%рді кім арын,

Жүрегінің тасқа айналып жатқанын.

Cңімізді айналаға сатамыз,

Қуыс кеуде басқа ештеңе қалмаған.

Қара айнаға, киім-кешек, бет-ауыз,

Сен адамнан аумайсың деп алдаған…

 

Eз орнына қою керек…

Жағалауда жүрген кезім ойланып,

К%рдім айдың к%л түбінде жатқанын.

Шықсам дедім тұңғиықтан айды алып,

Күтпек болдым сосын таңның атқанын.

Таң да атты %зен бетін терлетіп,

Ш%п басына қонған шықты құрғатты.

К%л астында ақша бұлттар тербеліп,

Ай орнында алтын кірпік күн жатты.

Қайтпек керек… Уақыт қайта келер ме,

Ешкім бізді с%кпеу үшін сынға алып,

Нар тәуекел, сүңгіп кеттім тереңге,

Cз орнына қою керек күнді алып! 

 

Нұхтан кейін

Бұл кітапта алғашқы бетті %зімнің,

Шиырымен бастайын %ткен іздің.

Дәу кемеде жатырмын к%зімді ашсам,

Жүзіп келеді үстінде к%к теңіздің!

Үстіндемін туғалы сол кеменің,

Сол арада қартайған ел к%ремін.

Кәрілік ол – к%рсету теңіз түбін,

Теңіз түбі к%здердің к%рмегені…

Толқын асып келеміз алға ышқынып,

Кей толқындар кемеге қарғып шығып.

Жас-кәріні кетеді қайраңға алып,

Тағдырына танымал жарлық шығып.

Санасында сайтанды тайраңдатып,

Cзін-%зі жіберген қайраңға атып,

Пендені де к%рдім мен, %зіне де,

Cз ғұмыры керексіз, тайған бақыт.

Пенделігі сезілді бір кісінің,

Ғұмырына %згенің қылды шығын!

Ең басында Қабылды алдап соққан,

Қызғанышқа тұншыққан тұңғыш ұғым.

/р санада ақ толқын ыржиып тұр,

Кей жүрекке ене алмай күн биік тұр.

Қартаң ойлар күтуде %з толқынын,

Ғажабына елітіп тұңғиықтың.

Теңіз тулап, кел-кел деп қанды басың,

Толқындардан жол іздеп қаңғырасың.

Ұшып кеткен ғажайып мекен іздеп,

Бұтақ тістеп оралшы қарлығашым!

 

Мәңгілікке сапар

Тау етегі. Сабылысқан пенде к%п,

Арқалаған тіршіліктің қоржынын.

Тауға шығам дедім дағы мен кенет,

Дайындадым керек жарақ, жол жүгін.

Асып %тіп әркім асқан қырқадан,

Шыңға қарай шымыр ойлар жетелеп.

Қапталдаған соқпақ жатыр мың тарам,

Қия кесіп %рмеледім т%телеп.

Жүре-жүре соқпақ біткен сұйылып,

Шырмауықты бұталарға оранды.

Т%мен жақта соқыр тұман киініп,

Толқып жатқан к%з шалады қоғамды.

Cрмелейін жеткенінше шамамның,

Ақбас шыңды жақын барып к%рген ж%н.

Ал, ол шыңның т%бесіне ғаламның,

Құс жүректі адамдары жерленген!

 

Қоштасу
I

Қағидаға к%рмеген қарсы барып,

Қиғыр жүзін кездіктің қан суарып.

Сүйір мұрын именбей сұмдық қуып,

Лүпілдеген жүрекке сүңгіп кіріп.

Үрей билеп тәннен жан үркіп қашып,

Тыныш жатқан әлемді дүрліктіріп.

Тау толқындар жартасқа атырылып,

Желкендерді жыртқандай дауыл ұрып.

Қопарылып ағаштар тамырымен,

Судай ағып кеткендей тау үгіліп.

Жанарына ұсқынсыз күз байланып,

Тұла бойын %кпек мұң мұздай қарып.

Табанынан тайғанап кең дүние,

Табан асты кеткендей құзға айналып.

Күре тамыр қурайдай қурап барып,

Қайран к%ңіл асаудай тулап қалып.

Жанарынан соңғы нұр тамып кетіп,

Таңдайында соңғы с%з шумақталып.

Тұтқа таппай тұратын тағы ұстасып,

Фәни жалған жат бауыр алыс қашып.

Оның жаны – сарғайған жапырақтай,

Соққан желмен барады қол ұстасып!

 

II
Шексіз билік егесі есімімен,

Бұйрық келді шешімді кесімімен.

Оған жайған дастарқан жиналды да,

Шығып кетті жалғанның есігінен.

Кірер есік жоқ екен сырттан бірақ,

Миға н%сер жаудырды ұққан құлақ.

/р сапардың түсінбей  соңы барын,

Жалғыз тамшы келеді бұлттан құлап.

Сол бір тамшы жұтылмай топыраққа,

Қалсам дейді ілініп жапыраққа.

Оның м%лдір жанары к%рді ме екен,

Күз қанатын жайғанын атырапқа

 

III

Санама сыр сүрелер құйды оқылған,

Жұрт тыңдасып бір мұңлы күйде тұрған.

Жан-жүйеңді әлдебір үрей билер,

/йелдердің даусынан үйде отырған.

Біреу жылап, бірі %ксіп егіледі,

Қараша үйдің қауым ел т%ңірегі.

Осы үйдегі қайғыны бәрі келіп,

Шығара алмай жатқандай к%рінеді.

Естігендей құлағы түрік кісі,

Кеңістікті қанаты қиып түсіп,

Т%бемізде  бозторғай шырылдайды,

К%рдім сосын кеткенін биікке ұшып.

/йелдерді қалдырып, жаяу-жалпы

Беткейдегі бейітке таяу барып,

Қазылған бір шұңқырды топырақпен,

Толтырдық та қайта үйге аяңдадық.

Қайта кейін жиынның к%шті легі,

Шаңын қағып қыраттың ескі жолы.

Тек бір адам үйіне қайтпай қалды,

Үйінде де күткен жоқ ешкім оны...

ӨШПЕС ДАҢҚ

Алматы қаласы, Алатау ауданы, Cжет 

ықшамауданындағы Екінші дүниежүзілік 

соғыс ардагері, бүгінде 97 жасқа келіп, 

жеңістің 75 жылдығына аман-есен жетіп 

отырған Жұмаділ Абдігаметов атамыз май-

дан жолдарынан былайша сыр шертті: 

– 18 жаста едім, соғыс басталды, елдің 

бәріне шақырту келіп жатыр, маған жоқ. 

Жетісу әскери комиссариатына бардым, 

бойың кішкентай дейді. Ол кезде соғысқа 

бармау мен үшін ұят нәрсе, сосын екінші 

рет тағы сұранып бардым. Содан 1942 жылы 

желтоқсан айында Челябинск қаласына 

аттандық. Ол жерде әскери жаттығудан %тіп, 

№152 артиллерия бригадасына барлаушы 

болдым.1943 жылдың наурыз айынан бастап 

Ленинград қаласын қорғауға қатыстым.

Волхов,  Воронеж майдандарында 

 болдым. Мамырда Берлинге кірдік. 1944 

жылы Польша, Чехославакия, Австрия, 

Германия жеріндегі шайқастарға қатыстым. 

Біз Эльба %зенінен %ткеннен кейін бір-

бірімізді туған бауырлардай құшақтап, 

жеңіспен құттықтадық.

Торгау қаласында және Севастопольде 

армиялық міндетімді атқарып, 1947 жылы 

сәуірде  елге қайттым.

Бүгінде 6 баламнан 19 немере, 22 ш%бере 

к%ріп отырмын. Осы күндеріме шүкірлік 

айтамын. Еліміз тыныш болсын, жұртымыз 

аман болсын. 

Соғысқа %зі сұранып,  аттанғанның 

%зі ерлік емес пе деп сүйсініп отырмын. 

Ата әлі тың, есту, к%ру қабілеттері жақсы, 

%зін ширақ ұстайды. /демі қартайған, 

тік жүреді. Қазіргі таңда кіші баласы мен 

келінінің қолында тұрады. Қарты бар үйдің 

қазынасы бар демекші, үлкендеріміз ара-

мызда аман болып, бақыт шуағына б%лене 

берейік.  

Бақтықыз ТОҚТАСЫНОВА,
ҚР Білім беру ісінің үздік 

қызметкері, ұстаз

МАЙДАНГЕР ЖОЛЫ
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Ерғали САҒАТ
Қазақ журналистикасы мен к%семс%зі ауыр қазаға душар 

болды. Белгілі қаламгер, журналист-публицист Ерғали Сағат 

%мірден %тті. 

Ол 1949 жылы Жамбыл облысы Талас ауданындағы Ойық 

ауылында дүниеге келді.

1975 жылы Қазақ мемлекеттік университетінің журналистика 

факультетін бітірді. Осы жылы Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің жолдамасымен «Лениншіл жас» («Жас Алаш») 

газетіне жұмысқа орналасты. Осында әдеби қызметкерден бастап 

бас редактордың бірінші орынбасары қызметінде 18 жыл қызмет 

атқарды. «Алматы ақшамы» газетінің, «Парасат» («Мәдениет 

және тұрмыс») журналының Бас редакторы болды.

1983 жылы «Жалын» баспасынан «Даладағы ұлы із» атты деректі 

повесі жарық к%рді. Осы еңбегі үшін республикалық  Баубек 

Бұлқышев атындағы сыйлыққа, 1988 жылы «Жалын» баспасынан 

шыққан «Ғимараттар биіктеп барады» публицистикалық кітабы 

үшін Журналистер одағының сыйлығына ие болды. Бұдан кейін 

«Келелі келешек», «Дін биігіндегі ел», «Ай нұрын т%ккен қала» 

деректі публицистикалық және «Cмір-%сиет», «Ғасырдың бір 

жылы» атты к%ркем прозалық кітаптары оқырман қолына тиді.

Қазақстан Республикасы Гуманитарлық ғылымдар академия-

сының академигі атанды. /р жылдарда «/скери үздік қызметі 

үшін» (1970), «Еңбектегі ерлігі үшін» (1981), «Астана», «Қазақстан 

Республикасы Тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасы 

Парламентіне 10 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Консти-

туциясына 10 жыл» медальдарымен марапатталған. Бірнеше 

«Құрмет грамоталарына» ие болған.

«Құрмет» орденінің иегері.

Қаламгердің отбасына, туған-туыстарына к%ңіл айтамыз.

Ардақты азамат есімі ешқашан ұмытылмайды.

«Қазақ газеттері» ЖШС

Мен Ерғали Сағатты ерекше сый-

лайтынмын. Артық с%йлемейтін, 

ешкімді ренжітпей, сыпайылық 

 танытып отыратын. Білікті, сабырлы 

азамат болатын.  

Ресми жиын-тойда, мерекелерде 

кездескеніміз болмаса, к%п араласқан 

жоқпын. Мына суыт хабарды естігенде 

сенер-сенбесімді білмей қалдым. 

Қызмет істеп жүрген кезде %те 

Сыйлы 
азамат болды

абыройлы болды. Димаш Ахметұлы 

Қонаевқа қатысты шаралар %ткенде 

үнемі аруақты істің басы-қасында 

жүретін. 

Артында ұрпағы қалды,  балаларына 

жақсы тәрбие берді. 

Иманды болсын! 

Амангелді ШАБДАРБАЕВ

Cткен ғасырдың сексенінші жылдары 

басталғанда қолымызда «мамандығы – 

журналист» деген дипломымыз бар, бірақ 

корректор болып баспас%з босағасынан 

алғаш аттағанбыз.  Республикалық 

 газет «Лениншіл жастың» корректоры 

атанудың %зі мәртебе еді! Онда корр-

бюро мен машбюро – редакцияның 

жауапты хатшысының құзырында. Бұл 

бюроларға кімді жұмысқа алуды сол кісі 

шешетін к%рінеді. С%йтіп, Ерғали Сағатов 

ағаның алдында тұрдық. Және меселімізді 

қайтармай, бүкіл баспас%з әлеміне %з 

қолымен жетектеп енгізіп жіберді. 

Сонда жиырма үш жастамыз, ал Ерғали 

ағамыз небәрі отыздан жаңа асыпты. 

Ал тым үлкен к%рінді. Жүріс-тұрысына 

қарағанда арамызда біз ешқашан жет-

пес алшақтық тұрғандай сезілетін. 

Мұнтаздай. Мұнтаздай деу аз. Cз басымыз 

газет қызметкерлері арасынан с%збен 

айтып жеткізгісіз соншалықты талғаммен 

киінетін екі кісіні к%рдік. Бірі – осы 

Ерғали ағамыз да, екіншісі – сол тұстағы 

«Социалистік Қазақстанның» жауапты 

хатшысы Кеңес Юсупов еді. Киімін, шаш 

тарауын айтпағанда, денелерінде артық ет 

жоқ, спортпен айналыса ма, жоқ па, екеуі 

Адалдықтың айнасындай...

Не боп кетті %зі? Cткен жылы ғана 

емес пе еді, бірге оқыған жігіттер мен 

қыздардың курстастар чатына Ерғали 

достың жетпіс жылдығына орай жан-

жақтан жамырай тілек жазып  жататыны, 

күні кеше ғана емес пе еді, универси-

тетке түскенімізге жарты ғасыр толуын 

биыл Алматыда атайықшы деп с%з бай-

ласып жүргеніміз, жер-жерден жететін 

азаматтарды күтіп алудың салмағы 

алматылықтарға артылатынын айтып, 

солардың бірі атқа ерте мінген Ерғали 

деп сенім білдіретініміз? Енді, міне, 

сол Ерғали, қазақ журналистикасының 

қабырғалы қайраткерлерінің бірі Ерғали 

Сағат дүниеден %тіпті деген суық хабар 

жетіп, жүректі тілгілеп жатыр. 

Осыдан жарты ғасыр бұрын, КазГУ-

дің журфагына жаңа түскен шағымыздан-

ақ курстағы елу студенттің арасынан 

суырылып к%зге түскен жігіттердің бірі еді 

Ерғали. Сыртқы сымбаты қандай сұлу бол-

са, жан дүниесі де сондай жарқын жігіт еді. 

Сенісуге болатын. Сол қасиетінің бір пай-

дасын к%ргенімді бұрын Ақселеу  туралы 

естелікте жазғаным да бар. Орталық 

 Комитетте жүргенімде, 1987 жылы тиісті 

органның тарапынан Шона Смаханұлы 

Бауыр-дос
мен Ақселеу Сейдімбекті қаралаған мақала 

дайындалып, ол қазақшаға аударылып, 

әне-міне газетке берілгелі жатқан жерінде 

екі кештің арасындағы апақ-сапақта 

Ерғалиды жұмыс жаққа шақырып,  әлде 

 ауылдасы, әлде аудандасы, әйтеуір, жерлесі 

болып келетін Шона ағасының атынан тез 

жеделхат түсірмесе істің насырға шапқалы 

тұрғанын оңашалап, абайлап айтқанмын. 

Сол жеделхат ең жоғарыға жетіп, елім 

деп, тілім деп шырылдаған екі азаматты 

құрыққа түсіру ж%ніндегі жоспарды бұзып 

жіберген еді. /рине, мұндай шаруаны 

 ондай қилы кезде тек аузы берік адамға, ең 

бастысы – сенісетін азаматқа ғана тапсыра 

аласың. 

Ерғали университетті бітіре сала 

«Лениншіл жасқа» шақырылып, онда 

 талай жыл бойы аянбай тер т%кті, кейіннен 

қалалық «Алматы ақшамын» басқарып, 

тәуелсіздіктің таңсәрі шағында жалғыз ғана 

қазақ мектебі бар қаланың қазақылануына 

барын сала еңбек етті. «Парасат» журна-

лын да біраз жыл басқарды. Соңында біраз 

кітабы қалды. Азаматтық ізі қалды. Соған 

тәубе дейміз. Бақұл бол, бауыр-дос!

Сауытбек АБДРАХМАНОВ

Астапыралла, т%рт қабырғадан ат-

тап шықпай, онсыз да жадап-жүдеп 

отырған шақта неткен суық хабар мы-

нау, неткен қасірет. Айналайын Ерғали, 

зиялы десе зиялы, кішіпейіл, кісілігіне 

адамгершілігі сай, қоңыр тіршілік кешіп, 

айналаға нұр т%гіп жүретін ерекше жа-

ратылыс едің. Бүгінге дейінгі қысқа 

ғұмырыңда туған халқыңа жан-тәнімен 

қызмет еткен біртуар қалам қайраткері 

едің. «Лениншіл жаста» («Жас алаш») 

қызмет еткен жылдарыңнан таныс-

біліс, сыйлас едік. «Парасат» журна-

лын басқарған алты жылдай уақытта 

бірге қызметтес болып, етене жақын 

жүрдік. Қашанда кішіге аға, үлкенге 

іні қалпыңды сақтадың, сақтай білдің. 

Қош, жігіттің төресі!
Аталмыш  журналда айшықты қолтаңба 

іздерің қалды. Еңбектерің нәрлі, мәнді, 

шұрайлы, шырайлы болатын. Сыпайы 

жүріс-тұрыс, жанашырлық, құрмет, ізет, 

жібектей мінезің қандай еді!? 

/лі бергеннен берерің мол болашағың 

алда еді. Ұл-қыздар %сіріп, немере-

лер сүйіп, ата атанғаныңа да шүкірлік 

етуден б%лек,  лаж жоқ, сүйген жарың 

келінге, ұрпақтарыңа к%ңіл айтамыз. 

Қайғыларына ортақпыз. 

Топырағың торқа, жаның жаннатта 

болсын, жігіттің т%ресі! 

Қош, Ерғали. Қапылтып кеттің, 

қайтейік.

Зәкір АСАБАЕВ

Елдің басына қиын тұстан күн туып 

жатқан кезде айтпай келетін ажал 

арамыздан қазақ журналистикасының 

к%рнекті %кілдерінің бірі, жаны, 

жүрегі жайсаң, жомарт азамат Ерғали 

 бауырымызды алып кетіп отыр. Ерғали 

Сағат сонау 70-жылдары қазақтың 

к%семс%зіне %зіндік %згеше үнімен, 

ырғағымен, қолтаңбасымен келген 

санаулы жүйріктеріміздің бірі еді. Біз 

Ерғалиды «Лениншіл жас» газетінде 

марқұм Сейдағаңның, Сейдахмет 

Бердіқұловтың қасында жүріп, сол 

кездегі маңдай алды газетіміздің 

беделді %кілдерінің бірі болғанын 

жақсы білеміз.

Ерғалидың жүрісі  де,  тұрысы 

да, %зінің азаматтық адамгершілік 

 сипаты да ерекше болатын. Алысты 

жақындатып, аразды табыстырып 

жүретін, кісілік келбеті жарасқан 

 дипломат жігіт еді. Кейде %кшелес 

 бауырым болғаннан кейін: «Ереке, сені 

%зі Алла әу баста келісті етіп жаратқан 

адамсың. Жүрісің де, тұрысың да, 

с%зің де қай жағынан болмасын келіп 

тұр.  Бір елге елші болып барсаң, 

қолға түспейтіндерді  кезіктіріп, 

келіспейтіндерді келістіріп жүретін  

Алла Тағала бойыңа ғажайып қасиет 

берген ғой деп» разы болып жүруші 

едім.

«Лениншіл жаста» жемісті қызмет 

етті. Ұзақ жылдар «Алматы ақшамын» 

Кісілік келбеті
басқ ар ған да тақ ы ры п таң дауда, 

 авторлар қауымын ж ұмылдыруда 

ү л к е н  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 

қ а бі л е т і м ен к% з г е  т үс т і .  О н ы ң 

шығармаларын оқығанда, ел алдын-

да с%йлеген с%зін тыңдағанда қатты 

сүйсінуші едік.

Отының басын да да, жол дас-

жораларының ортасында да қадірі 

асқан, аса бір үлкен қасиеттің иесі 

болатын. Айтпай келген ажал ара-

мыздан, міне, осын дай а лаштың 

біртуар ұлын ойда-жоқта алып кетті 

дегенде қабырғамыз қатты қайысты. 

Отбасына ғана емес, бүкіл қазақтың 

журналис тикасына, қазақ к%семс%зін 

жасап жүрген, Ерғалидың тәрбиесін 

к % р г е н  і н і - қ а р ы н д а с т а р ы н а , 

әріптестеріне к%ңіл айтамын. Жаны 

жаннатта  болсын, Ерғалидың. 

Артына %лмейтін с%з қалдырған, 

үні де, жүрісі де, тұрысы да ешкімге 

ұ қ с а м а й т ы н  т ұ л ғ а л ы   а з а м а т 

% м і р д е н  % т і п  б а р а  ж а т ы р.  О л 

қазақ ж у рна листикасының ау ыр 

ж үгін қайыспай к%терген Ерға ли 

 бауырымыз, Ерғали Сағат. Ерғалидың 

аты, қаламынан шыққан к%семс%зі 

қа зақ тың болашағ ына, ертеңі не 

қызмет етеді деп сенемін.

Ба қ ұ л бол, бау ы ры м. Ж а н ы ң 

жаннаттың т%рінен болсын!

Нұрлан ОРАЗАЛИН 

/ріптес ағалары мен інілері белгілі қаламгер, Жезқазған қаласының 
Құрметті азаматы К%бейсін Еңсебаевқа ұлы

Бақытжанның
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к%ңіл айтады.

Е р ғ а л и  С а ғ а т т ы ң  д ү н и е д е н 

%ткені туралы суық хабарды естіп, 

қабырғамыз қайысты. Артымыздан 

ерген ініміз еді. Бір топырақтан, бір 

судың бойынан едік. Сол топырақтың, 

сол судың қасиеті жүрегімізді тербеді. 

«Қош, Ерғали, иманың саламат бол-

сын» дедік.

Ерғали Сағат %зінің шығарма-

шылық еңбегімен, кәсіби білік-

Сен біздің есіміздесің
тілігімен  қазақ мәдениетінің дамуына 

үлкен үлес қосты, қазақ журнали-

стикасына еңбек сіңірді. Артында 

шығармашылық мұра, жастар үшін 

сабақ болар үлгі қалдырды.

Қош, Ерғали,  Алла алдыңнан 

жарылқасын. Сен біздің есіміздесің.

Рафаэль НИЯЗБЕК,
Жанғара Д#ДЕБАЕВ

Алланың ісіне қарсы келер шара 

жоқ! 

Ұлттық журналистиканың туын 

биікке к%терген ту ұстаушы қайраткер 

ағаларымыздың ішіндегі ақсүйегінен 

айырылдық...

Сымдай тартылған тұлғасы, к%рсе 

к%з қуанатын келбеті, мұнтаздай киім 

киісі, салмақты с%зі,  салиқалы ойы 

және  сабырлы мінезінен қашанда, қай 

жерде де, қандай сәтте де %згермей, 

мүлтіксіз  түзу қалпын сақтап %ткен 

екі адам болса – бірі, біреу болса – сол 

бірдің %зі еді...

Осыдан жарты ғасыр бұрын Журна-

листика факультетінде оқып жүргенде 

де,  кейін де қандай қызмет атқарса 

да, қандай биікке к%терілсе де %зінің 

Адами қалпынан
 айнымаған

азаматтық ұстанымынан айнымай, 

адами қалпынан аумай %ткен тұлғаның 

бірегейі еді.

Алаш қайраткерлері к%терген  

қазақ аты-ж%нінен «ов» пен «ев»-ті 

алып тастау бастамасын %з заманында  

алғашқылардың бірі  болып жүзеге 

асырған осы патриот журналист- 

редактор  ағамыз болатын.

О н ы ң  « Е р ғ а л и  С а ғ а т »  д е г е н 

 ныспысы ешқандай қосымша қосуға 

болмайтын, қосылуға келмейтін 

бұзылмас, бұлжымас саф күйінде тасқа 

басылып, тарих қойнауына мәңгі 

%шпес болып енді. 

Бақұл бол, абзал аға!

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ

де оқтау жұтқандай тіп-тік жүреді. Сірә, 

жауапты хатшы деген осындай болуы 

 керек деп еріксіз ойлайтынбыз.

Кешікпей Ерғали аға %зі ұсынып, бізді 

корректордан секретариатқа қызметке 

алды. Ендігі жұмыс – ертеңгі газеттің 

макетін сызу. Үш күнде бір айналып 

келетін кезегіміздегі макет бес рет қайталап 

сызғанның %зінде қара-қожалақтау болып 

тұрады. Ал ара-тұра мерекелік н%мірдің 

немесе арнаулы беттің макетін Ерғали 

ағаның %зі сызғанда тура к%рмеге жіберетін 

суреттей м%лдіреп шығады. Иә, әрбір 

сызғаны бетін шынылап, сыртына қаптама 

жасатып қабырғаға іліп қоюға жарайды. 

Мұндай ғажап макетті оған дейін де, 

ол кісіден кейін де ешкімнің сызғанын 

к%рмедік.

Алдында түрлі-түсті қарындаштың 

қорабы жатады. «Жатады» емес-ау, әлгілер 

ерекше тәртіппен, ретпен қатарласып 

тұрады.  Бәрі  асқан ұқыптылықпен 

ұшталған. /р мақаланың, әр суреттің 

орнын сонымен белгілейді .  Ондай 

қарындаштарды бізге де береді, бірақ, 

бәрібір Ерғали ағаның қолындағыда 

%згеше бір сиқыр бар сияқты. 

Қара қарындаштың %зімен кемінде 

үш түсті бояу түсіре алатын. Кейде «мә, 

былай болсын» деп, бір беттің жобасын 

тек қара қарындашпен сызбалай салады. 

Ал қарасаң мақаланың тақырыбы бір 

түспен, оның алатын к%лемі бір түспен, 

суреттің орны үшінші түспен белгіленген. 

Ер-ағаның қолына ұстағаны – жалғыз 

қарындаш. Таңданбай к%р! Айтпақшы, 

сызғышсыз-ақ түп-түзу сызықтар тартады. 

Оған қарасаңыз, бұл кісі біздей журналис-

тика факультетінде оқыған емес, арнайы 

геометрияның академиясынан келгендей 

еді.

Ал журналистика факультетінде Несіп 

Жүнісбаевпен курстас болғанын, міне, 

енді Ерғали Сағатов аға %мірден %тіп, 

әлеуметтік желіде оны жүрегі қан-жылап 

жоқтаған Несіп ағаның жазбасынан біліп 

отырмыз. Бұл кісі жауапты хатшы, Несіп 

аға Спорт б%ліміне меңгеруші болғанда бір 

рет те «курстаспыз» дегендерін естімеппіз. 

Онда қызметті адал атқару ғана мақсат 

етілген ерекше таза редакциялық ахуал 

қалыптасқанын осы да аңғартар.

Осылай макетке машықтанған бір жыл 

%ткенде бізді б%лімге тілші етіп ауыстыруға 

%зі біртуар редактор Бердіқұловқа ұсыныс 

жасады. С%йтіп, корректор мен  секретариат 

мектебінде шыңдалып, ақыры аңсаған 

арманға жеттік. Анығында Ерғали Сағатов 

ағамыз жеткізді. 

Онда басшылардың еңбек б%лінісі 

бар екен. Редактордың %зі /дебиет, 

А д а м г е р ш і л і к  т ә р б и е  ж ә н е  С п о р т 

б%лімдерінің мақалаларын оқып, қол 

қояды. Комсомол тұрмысы, Насихат, 

Шаруа жастар, Студент және оқушы 

жастар б%лімдерінің материалдарын оқу 

– редактордың орынбасары Ержұман 

Смайыл ағамыздың міндеті. Ал Жұмысшы 

жастар және Жедел хабарлар мен тілші 

хаттары б%лімдерін жауапты хатшы оқиды. 

Сайыпқыран Сейдахмет жыл аралатып 

б%лім тілшілерінің орындарын ауыстырып 

қояды. Жалығып, жалқауланып кетпесін 

дегені. Ол да %зіндік ерекше тәсіл еді. 

Кезекті ауыс-күйісте Жұмысшы жастар 

б%ліміне аға тілші болып келіп, тағы 

Ерғали Сағатовтың тәлімін к%рдік. Соны-

мен үшінші рет!

Енді мақалаға тақырып қою, қажетті 

ойларды жеткізе білу, фактілерді, әсіресе 

цифрларды қолдану мен ойнату деген 

жайттерға к%зімізді ашты, к%кірегімізді 

сайратты. Cзі де %ндіріс тақырыбына 

мақала жазып қоятын. Жалпы сол тұста 

қазақ публицистері арасында экономи-

каны жетік білетін санаулы тұлға бар 

еді. К%шбасшылары Камал Смайылов 

екеніне с%з жоқ. Ол кісі шамамен екі айда 

бір рет Сейдахмет досына келіп, мақала 

тастап кетеді. Тура газеттің бір бетіне 

лайықтап жазады. Қолы айбақ-сайбақ, 

біз машбюрода тура кроссворд шешкен-

дей, диктовка жасап беретінбіз. Камал 

ағадан басқа «СҚ-ның» Cндіріс б%лімінде 

Зұлқарнай  Сахиев деген аға экономиканы 

шемішкеше шағатын. Осы шоғырда біздің 

Ерғали Сағатов та тұрды. 

Редакция тілшілерінің кезекті орын 

ауыстыруы барысында біз тағы бір саты 

%сіп,  «Лениншіл жастың» Орталық 

Қазақстандағы үш облыс бойынша %з 

тілшісі болып, Қарағандыға аттандық. 

Онда %ндіріс к%п. Негізгі мақалаларымыз 

Жұмысшы жастар б%лімі арқылы %теді. 

С%йтіп, жауапты хатшы Ерғали ағаның 

 алдына түседі. Жазғанымыз кешікпей дереу 

шығып жатады. Енді байқасақ, мақаламыз 

к%рнекі орында және %зіміз жолдамаған 

суретпен, коллажбен к%ркемделіп тұрады. 

Қаршадай кезімнен қанатыңыздың астына алып, қалалық газетке 

тілшілік жұмысқа қабылдап, алғаш жолымды ашқан тұңғыш редакторым 

едіңіз. Қарамағыңызда үш жыл ақ-адал қызмет еттім. Қанаттандырып «Жас 

алаш» газетіне түлеттіңіз. Cмірдің күнгей-теріскейінде сізден ешқашан 

к%з жазғам жоқ. Түркістанда тұратын к%рнекті әдебиет сыншысы Құлбек 

Ерг%бек ағамыз «Үстін таза ұстайтын азамат еді. Ішін де кірлеткен жоқ» 

депті. Расы осы. Бақұл болыңыз, Ер-Аға!

Жанарбек #ШІМЖАН 

Ерғали ағаның қолдауы мен қамқорлығы 

тағы осылай сезілген.

Айтпақшы, секретариаттың %зінде әрбір 

сенбі күні н%мірге «Ақшам» атты  арнайы 

бет шығатын. Бұл – басқа б%лімдердің 

мақалаларына мүлде ұқсамайтын тылсым 

әлем, жұмбақ жайттар, тосын құбылыстар, 

әйтеуір бейтаныс тақырыптар беті . 

«Ақшам» – тек секретариаттың еншісі. 

Сонда қызмет атқарғанда күнделікті ма-

кеттер %з алдына, %зіміздің т%л %німіміздің 

ерекше шығуына барымызды салатын 

едік. Қазірге дейін тақырып іздегенде, 

оны жазғанда сол «Ақшам» бетіне арнап 

жазғандай ерекше сезімде отырамыз. 

«Сезіммен жаз, сезініп жаз» дейтін басшы-

мыз.  Ерғали аға бойға құйған сол сезім, 

міне, қырық жыл бойы суыған жоқ.

Кейін ағаның %зі «Лениншіл жастан» 

сол атауды еншілеп алған қалалық қазақша 

«Алматы ақшамы» газетіне бас редактор 

болып ауысты. Біздің к%з алдымызда 

адалдықтың айнасы, тазалықтың тақтасы 

болып мәңгіге қалды!

Қайнар ОЛЖАЙ

БІЛІМ

Қашықтан оқыту арқылы білім берудің соңғы күндері, 

қорытындылау аптасы қалды. Қашықтан оқытудың тиімділігі 

де, пайдалы жақтары да байқала бастады. Ата-ана мен мұғалім 

арасында тығыз байланыс орнады. Қашықтан оқыту арқылы 

оқушылар жаңа технологияны меңгеріп әр түрлі сайттарға кіріп, 

пән олимпиадалары мен сайыстарға онлайн қатысуда. Мұны 

оқушылардың %з-%зін тәрбиелеуіндегі, дамытуындағы жетістігі деп 

атап айтуға болады.

Қашықтан оқу кезінде «Cнер әлемі» продюсерлік орталығының 

ұйымдастыруымен %ткен «Біз – бейбіт елдің ұланымыз» атты 

Республикалық білім мен %нер байқауына қатысып, біздің 

мектептің 11 «А» сынып оқушысы К.Сай, 9 «А» сынып оқушысы 

М.Белогрудова, 9 «Б» сынып оқушысы А.Драчук жүлделі 

орындарға ие болды.

ҚР Тұңғыш Президенті қоры сыйлығының иегері Qaztest.кz 

сайты оқушылар мен мұғалімдер арасында ұйымдастырған, қазақ 

тілі мен әдебиеті пәнінен %ткен республикалық IV олимпиадада 

А.Турутин II дәрежелі, Л.Абзаловна I дәрежелі мақтау қағазымен, 

сонымен қатар әріптестерім /.Дүйсембековна, Б.Тәңірбергенқызы 

және Г.Қанатқызы дипломдармен марапатталды.

Қашықтан оқу бәріміз үшін үлкен сын. Соған қарамастан 

онлайн жарыстар, олимпиадалар ұйымдастырып жатқан барлық 

орталықтарға алғыс айтамыз. Жаңа техналогияның қыр-сырына 

қаныққан әр мұғалім шеберлігін арттырып, оқушыға пайдалы 

білім беру жолында еңбек етіп жүр.

Ақтоты МАХАМАШОВА,
Алматы қаласы, Түрксіб ауданы,

№11 ЖББ мектептің
8зін-8зі тану пән мұғалімі

ЖАҢА МҮМКІНДІКТЕР ЖОЛЫ
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ANA TILI

«Constant» сөзі ағылшын тілінен аударғанда «тұрақты» дегенді білдіреді екен. 
«Тұрақтылық» деген түсініктің  жанында «жалығу» ұғымы да қатар жүрері хақ. Хакім 
Абай жиырмасыншы қара сөзінде: «Пендеде бір іс бар жалығу деген. Ол – тағдырда 
адаммен бірге жаратылған нәрсе, оны адам өзі тапқан емес. Оған егер бір еліксе, 
адам баласы құтылмағы қиын. Қайраттанып, сілкіп тастап кетсең де, ақырында тағы 
келіп жеңеді. Ақылы түгел, ойлы адамның баласы байқаса, осы адам баласының 
жалықпайтұғын нәрсесі бар ма екен?» депті. Махаббатта ғана емес, достық, жұмыс, 
көзқарас, тіпті өмірлік ұстанымдарыңда да тұрақтылықты сақтап қалу қаншалықты 
оңай? Кешегі дұрыс деп тапқан ісің, бүгін қарасаң қате сияқтанады да тұрады. 
Уақытпен бірге жүрек түкпіріңде сақтаған сезімдерің, ой-санаң, сенімің мен ішкі 
құндылықтарың да өзгергенін байқайсың. Әуелгі тазалықты сақтау қандай қиын 
екенін шығарманы оқи отырып аңғарасың.   

Ш

С Ы Р - П Е Р Н Е

Батырхан Қамалұлы 1962 жылдың 18 

мамырында Қызылорда %ңірінде дүниеге 

келді.  12  жасында КСРО балаларының 

ең таңдаулысы ғана баратын «Артек» 

лагеріне баруға мүмкіндік алды. Дәл осы 

сапар Батырдың %мірін түбегейлі %згертті. 

Футбол деп, доп қуып, одан қалса, вело-

сипедке мініп алып, жүйткігенді жақсы 

к%ретін бала сол «Артекте» ән салды. 

Не нәрсені де жан-тәнімен сүйіп істеу 

– оның бала күнінен бойына сіңген 

әдет еді. /нді де беріліп, тамылжытып 

айтқаны сондай, бірінші орын иеленді. 

Балалығы, тазалығы ғой: «Бір аптадан 

соң жеңімпаздарды есту үшін жиналдық. 

Мен арт жақта басқа балалармен  алысып 

ойнап отырғам. Бір кезде бүкіл отряд 

маған қарап: «Барсаңшы, сені шақырып 

жатыр» дейді. Қайда баруым керек? Не 

үшін  барам? Түсінбедім. С%йтсем, мен 

жеңімпаз екенмін. Маған ағаш медаль 

табыстады. Бәрі осы сәттен  басталды 

ғой» деп күліп еске алады әнші «limon.

kg» сайтына берген соңғы сұхбатында. 

Солай, 5-сыныптың баласы лагерьден 

қайтқанда жақсы әнші бола алатынына 

сеніп, болашағы музыкамен байланысты 

екенін түсінді. 

Ол 1979 жылы Ленинградтағы 

Н.Крупская атындағы Мемлекеттік 

Мәдениет  институтына түседі. 1981 жылы 

Алматыдағы Құрманғазы атындағы 

Мемлекеттік  консерваториясының 

дәл сол жылы ашылған саксофон кла-

сына  ауысады. Ал, 1982 жылы Болат 

Сыздықов, Владимир  Миклошич, 

Байғали Серкебаевтармен танысып, 

олар  студент Батырды атағы дүркіреп 

тұрған «Арай» ансамблінің құрамында 

%нер к%рсетуге шақырады. 

Бес жылдан соң, Батырхандар Роза 

 Рымбаеваны сүйемелдеп %нер к%рсетуді 

тоқтатып, %здері «Алма-Ата» тобын 

құрып (кейіннен «А-Студио» аталды), 

түрлі әнімен, соның ішінде «Джулия-

мен» ерекше танымал болады. 

1989-1994 жылдар аралығында Алла 

Пугачеваның сынынан %тіп, әйгілі /н 

театрының құрамында %нер к%рсетті, 

солай Мәскеуде шығармашылықтарын 

шыңдап, танымалдықтары арта түсті. 

2000 жылы Батырхан %зі бас солист 

болған «А-Студио» тобымен қоштасып, 

жеке әншілік жолды таңдады. 

Батырдың %нердегі жолы әу бастан-

ақ ашық болды. Бірнеше аспапта еркін 

ойнайтын, кәсіби деңгейі жоғары 

әншінің беделі әріптестері  арасында да, 

тыңдармандары үшін де зор еді. 

Иә, ол әр кезеңді бағындырған 

 сайын айы оңынан туды. Бірақ оның 

нәзік жанына бір шығармашылық топ-

тан екіншіге %ту оңай тимеді. /сіресе, 

«А-Студио» тобынан кету – %нерде 

біте қайнасқан достарынан айырды. 

Асығы алшысынан түсіп, әлемнің 

таңдаулы сахналарында %нер к%рсетіп, 

БЕЗБЕН

Жаңадан шыққан туындылардың 

ішінде жас қаламгер /лішер Рахаттың 

«Махаббатым – constant» атты романы 

қазіргі к%пшілік жастардың боямасыз 

бейнесімен таныстырады. 

Роман к%лемі жағынан да,  айтар 

ойы мен к%ркемдік тұрғысынан да 

салмағы басым жанр екені белгілі. 

 Автор шығармашылығымен «Үздіксіз 

әуез» атты әңгімесін оқығаннан соң 

танысқанбыз. Аталмыш әңгімеде 

бүгінгі күннің бейнесі, қазіргі адам 

о б р а з ы  н а н ы м д ы  с у р е т т е л г е н і 

 жайлы жас әдебиетшілер арасында 

БОЯМАСЫЗ ӨМІР

біршама  талқыланды. «Махаббатым 

– constant»  романы да бір деммен 

оқылады. Замандас болғандықтан, 

оның ішіндегі кейіпкерлер де к%зге 

соншалықты таныс.   Туындыда, 

негізінен, бас кейіпкерлер Ерасыл 

мен Элинаның махаббаты баяндалған. 

 Роман Қытайдан тауар  тасымалдаушы 

компанияның қызметкері Ерасыл мен 

сонда жаңадан жұмысқа орналасқан 

Элина атты арудың бір-біріне  деген 

сезімі жайлы ғана деуге болар еді. 

Бірақ кітапты оқып болған соң, 

шығарма жүгін мұқабада жазылған 

махаббат қана к%теріп тұрмағанын 

аңғарасың. Мұнда жас адамның қатып 

қалған қағидаларға ішкі қарсылығы, 

жалғыздық, к%птен оңашалану мен 

еңсені басқан ауыр ойдан құтылу үшін 

әлдебір үмітке деген сенім бардай 

к%рінді. 

Ерасылдың %з қателігінен тапқан 

әуелгі тағдыры мен оның жүрегін 

жайлаған мұң роман соңына қарай 

оқырманды да ойландыра түседі. Ал 

Элинаның әкесіз %скен тұл жетімдігі 

ендігі  тағдырына да әсер етпей 

қоймайды. Сыртқа күліп жүргенімен, 

оны іштей кеміріп жатқан қайғының 

бар екені жанындағылардың ойы-

на кіріп-шықпауы мүмкін. Ерасыл 

ғана соңғы сәтте Элинаның әкесіне 

деген %кпесін білгеннен кейін бар 

шындығын жайып-салады. Сүйіктісін 

жоғалтып алудан емес, шынайы сезімі 

%тіріктен басталмауын ойлап, солай 

жасайды. Элинаға баласы бар екенін 

айтады. 

Cмірде қателікке ұрынбау үшін 

не істеу керек? Бұл сұрақ қарапайым 

к%рінгенмен, оның нақты бір жауабы 

жоқ шығар. Қателік жасағаннан кейін 

оны істеген адамды кінәлаудан бұрын, 

неге ондай қадамға барды  деген 

сауалға жауап іздеп к%ру де оңайға 

соқпасы анық. Ерасыл алғашқы 

 махаббаты Кәмилаға үйленбек болған. 

Бірақ соңғы сәтте ойынан айниды. 

Кәмиланың аяғы ауыр екенін білсе 

де онымен отбасын құруға батылы 

бармайды. Бұл оның алғашқы махаб-

батына деген тұрақсыздығы ма, әлде 

балалық шақта басталған әуелгі пәк 

сезіміне ме, не болмаса Кәмиланың 

жеңіл мінезі мен тұрақсыздығын 

ұққаннан кейінгі байламы ма – түсіну 

қиын. 

Ерасыл ылғи да томаға-тұйық 

жүретінінің бір себебі т%ртінші 

 курста бастан кешкен осы оқиға 

 болса, екінші себеп – асырап баққан 

сүйікті атасының %мірден озуы. Осы 

жағдайдан соң, бұрын ашық-жарқын 

жүрген Ерасыл қабағы ашылмай-

тын мұңды Ерасылға айналады. 

Күнделікті қайталанатын жұмысынан, 

жанындағы адамдардан, тіпті %мірдің 

%зінен де жалыға бастайды. Содан 

құтылмақ боп, ешнәрсені ойламайды, 

ешкіммен араласпайды, бәрін ұмыту 

үшін жұмыстан босаған сәттерінде 

тек қана компьютермен ойын ойнап, 

уақыт %лтіріп, %зімен-%зі жүретін хал-

ге жетеді. Басынан %ткен оқиғалармен 

бірге %зін де ұмытқысы келетін оның 

қалыпты %мірі Элина келгеннен кейін 

%згереді. Екеуі де ата-ана мейірімін 

толық алмаған олар бірін-бірі жақсы 

түсінеді. Роман соңын автор Элина 

Ерасылды кешіріп, екеуі зырлаған 

к%лік ішінде болашақтың белгісіз са-

парына аттанып бара жатқан сәтімен 

аяқтаған. Кино сюжетіндей әсер 

қалдырады. 

Жастар қазір не ойлайды, немен 

айналысып жүр деген сауал алдыңғы 

толқынды да ойландырса керек. 

 Романда кейінгі толқынның бүкіл 

 болмысы тұрмаса да, оларға мейлінше 

 таныс жағдайлар баяндалған. Cмірде 

%з   орнын табу,  дүниенің мән-

мағынасын түсіну, әлдебір бақытқа 

деген ішкі ұмтылыс туындының %не 

бойынан аңғарылады. Автордың 

о й д ы  ж е т к і з у  с ә т т е р і ,  ә с і р е с е 

кейіпкерлердің ішкі күйзелісін түсіну, 

сезіну жағы қуантады. Күнделікті 

күйбең тірліктен %мірімізде орын 

алып жатқан оқиғаларға кейде бейжай 

қарайтын кездер болады. Бұл жерде 

ата-ананың қателігінен балалар зар-

дап шегетіні де жақсы келтірілген. 

Бірақ роман асығыс жазылғандай 

к%рінді.  Шығармаға қойылатын 

негізгі талаптың бірі к%ркемдік екені 

белгілі. Бұл жағынан да қара жаяу 

емес. Бір айта кетерлігі, уақытпен 

бірге  құндылықтар да  %згереді 

 дегенмен де адамзат %мірінің айнымас 

рухани ұстындарын қайта бір ойлану 

керек сыңайлы. 

Нұрлайым БАТЫР

ӘН 
әлемінің
БАТЫРЫ

уақ, сәуле ешкімнен рұқсат сұрамай, өміріңе енеді, көз алдыңда 
ойнақ  салады, тамсантудан жалықтырмайды.  Батырхан 
Шүкенов салған әндер де дәл солай сұлулығын паш етіп, 
жаныңызды тербеп, жүрегіңізде тербеліп жүреді екен. Оны 
мен кейінгі уақытта жақсырақ сезіп жүрмін. Қазір арнайы 
Батырдың әндерін тыңдағанда, бала күнімде-ақ жадымда 
жүргенін байқаймын. Бір мен емес, бұл сезім көптеген замандас-
тарымда бар екен. 

әр елдегі тыңдармандар қошеметіне 

кенеліп жүргенде, Батырханның кілт 

тоқтап,  тосын шешім қабылдауын 

«А-студиолықтар» түсіне алмады, оны 

айыптады, ренжіді. /нші де оларға ашы-

лып, сырын, себебін айта қоймады. 

/н деп, %нер деп біраз бойдақ жүрген 

 Батыр тұңғышы дүниеге келгенде, қатты 

қуанады. Кішкентай ғана нәрестені 

бауырына басқанда, бақыттан басы 

 айналып, к%кте қалықтап ұшқандай 

күй кешеді. /ке боп, баласына елжіреді. 

Бірақ таудай қуаныш сыйлаған б%песі 

жан дүниесін құлазытып, қаусатып, 

шетінеп кетеді. Азаматтық некедегі 

жары Екатерина Шелякова екеуіне 

бұл сынақ %те қиын тиеді. Балаларын 

жерлейтін жер де болмайды. Бұндай 

қысылтаяң күндерде Валерий Меладзе 

к%п к%мектесіп, мәселесін шешіп береді. 

Осы жағдай атақ пен абыройға 

б%леген «А-Студиодан» алыстатып, мұң 

үстіне мұң жамады. Бір кездері ол Роза 

 Рымбаевадан да, «Батыр – менің бір 

балам» деген Алла Пугачевадан да қол 

үзді. Бірақ олар бұның  жанын жаралап, 

кінә артпады. «Алла Борисқызымен 

әдемі достық қарым-қатынасты сақтап 

қалдық. Оның театрынан кеткенімде: 

«Таңдау жасадың, енді тек алға!» деп, %зі 

бірінші келіп, дем берген еді» деп еске 

алады Батыр. 

«Маған «А-Студиодан» кету оңай 

тиген жоқ... Қайғы адамды оятады. Сол 

кезде адам әуелі: «Неге менің басыма 

бұлт үйіріліп, қайғыға орандым?»   дейді. 

1-2, бәлкім 5 жылдан кейін барып: 

«Бұдан мен нені ұғуым керек?» дейді. 

Cмір соққысынан дұрыс сабақ алғанда 

ғана қайғы соңы қуанышқа алмасады». 

Б а т ы р  б ұ л  о й д ы  % з  % м і р 

тәжірибесінен түйіп айтты. 2000 жылы 

дүниеге екінші ұлы Мақсұт келіп, 

%шкені қайта жанады. Баласы мен жары 

Ресейде қалса да, ол шығармашылығын 

елде жалғастырады. Солай ету керек 

екенін жанымен сезді. Жары б%песін 

бауырына қысып, еміренген сайын, 

шығармашылық адамы да Ұлы Ана-

сын – Отан Анасын сағынғанын, сол 

Ананың мейіріміне ш%лдеп, аңсап 

жүргенін  ұқты. Сүйіспеншілікке толы 

бұл к%рініс оған шабыт сыйлады. 

Солай әйгілі «Отан-Ана» клипі 

түсірілді. Қазақтың %мірін, құпияға 

толы жанын, азаппен келген бақытын, 

жүрегіндегі  ғажайып махаббатын 

шағын бір отбасы, ата мен ене, ана 

мен бала арқылы айшықтаған бұл клип 

кішігірім фильм сияқты. «Айқын» 

газетіне берген сұхбатында  Батырхан 

Шүкенов Маңғыстауға барып, әуелі 

құрбан шалғандарын еске алады. 

Сонда аспанды бұлт торлап, жаңбыр 

сіркіреп құйыпты. Аңызақ жел апшы-

сын қуырған құла дала бусанып, ел кең 

тыныс алады. Шығармалық топ бұны 

жақсылыққа жориды. Тік ұшақпен екі 

сағат ұшып барып, әулиелі мекенде 

түсірілім жасағанда, бірде-бірі шаршап, 

не істің кері кеткен кезі болмағанын 

айтады. 

Батырхан да бұл клипті %те жоғары 

бағалағанын әр сұхбатынан байқаймыз:

« С е з і м д е  о й н а у  ү ш і н  к л и п т і 

бейнепленкаға емес, кинопленкаға 

т ү с і р у  қ а ж е т  е д і .  Б і з  д і т т е г е н 

мақсатымызға жеттік. Біз үшін бұл 

– үлкен жеңіс. Мен бұл әнімді кон-

церттерде орындағанда немесе клип 

к%рсетіле бастағанда, тіпті Мәскеу сах-

наларында айтқанымда,  к%рерменнің 

жан дүниесінде әйтеуір бір буырқанған, 

бұлқынған, %зіне де белгісіз, жанын 

беймазалыққа салған сезімдердің ойнай 

бастағанын байқаймын. С%зін түсінбесе 

де, олар асқақ бір сезім туралы ән екенін 

түйсігімен біледі». 

«Қуат Шілдебаев деген досымның 

« О т а н - А н а »  д е г е н  ә н і  б а р .  С % з і 

– Тұманбай Молдағалиевтікі.  Мен 

«А-Студио» тобынан кеткен соң, осы 

альбомды жаздым. Музыкатанушы-

лар бұндай әндер 50 жылда бір келеді 

деп бағалады. Неге? Cйткені ол әнде 

түсіндіріп айтуға келмейтін алапат 

қуат бар. Бұл әнді Мәскеуде, басқа 

қала, басқа елдерде тыңдайды. Менің 

түрлі психологиялық тренинг %ткізетін 

 достарым бар. Олар менен: «Осы әнді 

тренингте қолдансақ бола ма ?» деп 

сұрады. Рұқсат бердім. Қазақша бір 

ауыз с%з білмейтін, тіпті түсінбейтін 

жандарға осы әнді қойып: «Енді осы 

әнді тыңдағанда кешкен сезімдеріңізді 

 жазып берсеңіздер?» дегенде, олар не 

жазғанын білесіз бе? «Дала. Еркіндік. 

Ана. Отан» деп жазған. Бұл құдіретті 

қалай түсіндіруге болады?  Музыкада 

 арнайы бір тіл болмайды» дейді тағы бір 

сұхбатында.

Батырдың әнші ретінде де, адам 

ретінде де асқақ мақсаттары болғанын 

сұхбаттарынан к%реміз. Қоғамдағы 

түрлі келеңсіздікке, қатыгездікке, 

адамдардың жүрегі селт етпейтін боп  

бара жатқаны жанына батты.  «Қайтсем  

күңгірт %мірге сәуле шашам?» деді. Жеке 

әнші ретінде %зін қалыптастырған соң 

барып, ашылып сұхбат бере бастады. 

/р с%зінде, әр сұхбатында адамдарды 

жақсылыққа шақырған ой жатты:

«Мен айналамдағы сәулелі, жағымды 

нәрселерге ғана зер салуға тырысам. 

Cзгелер  жаныма жара салған я %зім 

 шалыс басқан қадамдарымды есіме алғым 

келмейді. /р пенде қателеседі, мінсіз адам 

жоқ. Мәселе – сол жайттардан дұрыс ой 

түйіп, кешірім сұрап, кешіре білу. Жүрекке 

жүк байламай %мір сүру»;

«Жас ұрпаққа аға буын тиянақты 

і с і м е н ,  % м і р і м е н ,  ә д е м і  қ а р ы м -

қатынасымен нағыз %мір, нағыз %нер, 

нағыз музыканы к%рсетуі керек»;

« Ж а ң а  д ә у і р  д е й м і з ,  қ а з і р г і 

сәтте бір оқиғадан кейін бір оқиға 

 е р е к ш е  қ а р қ ы н м е н  % т і п  ж а т ы р . 

Тіпті жантүршігерлік оқиғаларға да 

адамдардың еті %ліп кетті. Жаны ашу, 

аяу деген аяулы қасиеттер жоғалып 

 барады. Сондықтан әр адам жүрегіндегі 

мейірім, рахым сынды абзал қасиеттерін 

аялап, %лтіріп алмай к%ркейту керек. 

Осыны түсінетін уақыт жетті». 

Батырхан бұл ойларын әндері 

арқылы да айтты. Оның ең соңғы әні 

«Нас исцеляет любовь» болды. Бүгінгі 

бар дерттің шипасы – биік таудың 

басындағы алтын су, терең мұхит 

түбіндегі тірі су сияқты қол жетпес 

нәрселер емес, кеудемізде соғып тұрған 

жұдырықтай жүректе %ндірілетін махаб-

бат атты құдыретті сезім деді. «Жай ғана 

жақсы к%ріңізші, үлкенді аялап, кішіні 

ардақтай біліңізші? Бәрі %з арнасына 

түсе қалады. Cнер ақша үшін құрбан 

болмасын, саф %нер %мірге әр береді, 

%мірге әр берейік?» деген сансыз сұлу 

сезім, сұлу ойды  Батырханнан сезіну 

қиын емес. 

«Мақсұтым қандай маман иесі 

болғысы келеді – %зі біледі. Мен үшін 

оның мейірімді, жақсы Адам боп %скені 

керек» дейді ұлына ардақты әке, жарына 

қамқор жан. 

Батыр әндерінің жүрекке жақын 

болу себебін мен осы қасиетімен байла-

ныстырам. 

«Limon.kg» тілшісі: «Бүгінгі %міріңіз 

жайлы айтып беріңізші?  – десе, 

 Батырхан: – Бұрын қандай болса, дәл 

сондай: жұмыс, жаңа ән іздеу, толассыз 

сапар, концерттер, музыка» деп жауап 

береді. 

«Литер» газетінде: «Қол қусырып, 

қарап  отыру қолымнан келмейді. Тіпті 

демалып  жатып та, ойланам» дейді. 

 Батырхан Шүкенов жұлдызының 

 ерекше жарқырауының тағы бір себебі 

осында деп білем. 

Оның к%зі тірісінде-ақ әндері хитке 

айналды, бірақ Айгүл Аханбайқызына 

берген сұхбатында: «Мен ешқашан 

да хит-парадтар кестесіне к%з салып, 

әлдебір әріптестеріммен жарысып, 

бәсекелескен емеспін. Ешқашан да! 

Сеніңіз, мен оны мақсат еткен емеспін. 

Маған оның түкке де қажеті жоқ. Маған 

ең бастысы  – айтатын әнімнің кәсіби 

деңгейі жоғары болуы» дейді. 

Жаны сұлу әнші сырын ән арқылы 

ғана ашатын. «Басқа адамдардың менің 

ішкі әлеміме кіргенін, олардың мен 

 туралы бәрін білгенін қаламаймын» 

дейді. Жүзге тарта  ән жаздырыпты. Енді 

Батыр жайлы білгісі, зерттегісі келген 

адам сол әндерден іздейтіні хақ. 

Батырхан %мірінің соңында жаңа 

қырынан  таныла бастады. Ресейлік 

«Один в один»  жобасында Стив Уандер, 

Луи Армстронг,  Лучано  Паваротти сын-

ды әлемдік дәрежедегі мықтыларды дәл 

сомдап, финалға жақындап қалған. 

О н д а  д а  « М е н і  с о л  т ү с і р і л і м 

алаңындағылар да танымай қалған кез-

дер бар. Образға ену деген осындай болса 

керек! Жеңіс үшін емес, %зімнің жаңа 

қырларымды ашу үшін қатысып жа-

тырмын»  деп еді. Жеңіске бір-ақ қадам 

қалғанда «жүрегі тоқтап қалды» деген 

суыт хабар желіні, желі арқылы ел-елді 

кезіп кетті... Оған күмәнмен қарайтындар 

к%п. /рине, қазағын сүйіп,  адамзатты 

бауырындай қастерлей алған, саф %нері 

мен жанын кірлетпеуге барын салған 

абзал ұлын кім ажалға қисын? Жүрек әлі 

сенбейді, сенбегеннен бұрын, қимайды! 

Сол қимастықтан шығар,  Батырхан 

Ш ү к е н о в т і ң  т у ғ а н  к ү н і  1 8 - і н ш і 

 мамырды емес, қайтқан күні 28-інші 

сәуірді к%бірек еске алып, түрлі шара-

лар %ткіземіз. Азалы күн – ауыр күн 

ғой. Сол шараларды 18-інші мамырға 

ауыстырсақ қайтеді? Cйткені бізге 

 «Батырдай азаматымыздан айырылдық 

деп емес, Батырдай азаматымыз болған, 

оның ізбасарлары да шығады» деген ізгі 

оймен %мір сүру әлдеқайда маңыздырақ. 

Кәмшат #БІЛҚЫЗЫ


