
ЕКПЕДЕН 
ЕЛ НЕГЕ ҚАШАДЫ?

КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕ

Екпе дегенімізді медицинада 
«вакцина» деп атайды. Ол – кез 
келген  жұқпалы ауруларға қарсы 
тұратын микроорганизмдерден 
жасалатын препарат. Яғни, сұйық 
дәрі. Оның адам ағзасына ендір-
геннен кейінгі жұмыс істеу принципі 
өте қарапайым. Адам денесіне 
әлсі реген вирус немесе бактерия, 
олардың құрамдас бөліктері егіледі. 
Сөйтіп, иммундық жүйе табиғи 
түрде әрекет етеді. Ауру қоздыр-
ғышты есте сақтайды да, кейін адам 
ағзасында ауру басталған кезде 
оған тез әрі жеңіл жауап береді. 

«Ана тілі» газетінің оқырманға жол тартқанына отыз жыл. Осы отыз жыл ішінде  газет 
журналистері, басылым авторлары не жазды, жүрегін тербеген нендей жайтпен 

бөлісті? Сарғайған парақтарына үңілгенде басылымның отыз жылдық жүрек сөзін 
қалай байқаймыз? «Ана тілі – 30» айдары аясында бұрындары көтерілген, әлі де уы 

мен дерті басылмаған жайттарды қайта жаңғыртып тұрсақ дедік.   

Ел арасында «Абайдың шыққан биігі – Құнанбайдың иығы» деген 
сөз бар. Кеңес уақытында Құнанбай бейнесі бұрмаланып, оның 
ұрпақтарының да қаншама азап шеккені белгілі. «Абай жолы» 
романында Құнанбай бейнесі біржақты баяндалып, қатал кейіпте 
бейнеленді. Халық санасына Құнанбай қатыгез адам боп сіңді. 
Тәуелсіздік алғаннан кейін шындыққа объективті қарауға мүмкіндік 
туып, тарихи құнды деректердің беті ашыла бастады.

БҮГІНГІ САНДА:

Абай мұрасы – 
білім өрісінің 
негізі

Әпенде

4-бет

10-бет

«Қонаев сегіз 
бөлмелі үй берді...»

3-бет

ӘКЕ МЕН БАЛА «ANA TILI» – 30

дня в санаторий», «Информация» деген 
тақталарды к�ресіз.

Олардағы жазулар «Заказы билетов на 
обратный выезд производится строго за 23 
дня» деген сияқты болып келеді.

Ескі ғимараттан емдеу жайына �тер 
 жерде «Здоровье» қабырға газетінің жалаңаш 
тақтасы тұр. Онда «Орган партийной, проф-
союзной и комсомольской организаций» 
дегеннен басқа бір ауыз с�з жоқ. Мұның 
қатарындағы екі тақта �здерін «Социалисти-
ческие обязательства», «Экран соцсоревно-
вания» деп таныстырады.

Емдеу ғимаратына кіргенде оң жақтан 
к�ретініңіз – «График отпусков», «Наши 
 маяки» деген тақталар мен «Мы  придем 
к  победе коммунистического  труда» 
(В.И.Ленин) деген ұран. Арырақтағы тақ-
талар «Партийная жизнь», «Комсомольская 
жизнь», «Народный контроль» деп сан 
тізген. Ендігі бір топ тақталар «Закон и мы», 
«Трезвость норма жизни», «Правила вну-
треннего трудового распорядка для рабочих 
и служащих санатория», «Оқжетпес» деп 
сайрайды.

=детте театр киім ілгіштен, мәдениет 
босағадан басталады десек, қазақшамыз 
басшылардың кабинетінің есігіне ілінген 
жарнамадан басталуға тиіс. «Оқжетпесте» 
отырған жолдастар мұны да ескермепті. 
Олардың есіктеріндегі «Главный врач», 
«Зам. главного врача» дегендерді оқығанда 
тіл �гей ме, ұл �гей ме деген ойға қалдық!

Осыдан кейін санаторийдің бас дәрігері 
Амантай Жақыпбеков жолдасқа қарап былай 
деп тіл қатқымыз келеді. Сіз:

Сарыарқа – сары дария қиыры жоқ, 
К�з болсын қандай қыран талады да. 
Ішінде Сары дария к�з тоқтатар 
К�кшетау – Сарыарқаның аралы да, 

– деп Мағжан жырлаған «Жер шоқтығы» 
К�кшетауда отырсыз.

Оқжетпес – найза қия, қыранға ұя,
Қарасаң жанның шері тарамай ма! 
Солардың ортасында Бурабай к�л 
М�п-м�лдір, д�п-д�ңгелек ұқсайды айға,

– деп жырланған атышулы жақпарлы 
жартас тың етегінде, толған айдай толқыған 
Бурабай к�лінің жағасында отырсыз.

Ерлер бар бітістері жасыл, құрыш, 
Ерлер бар айтса, қайтпас, алмас қылыш.
Ақын бар алмас садақ, тілдерінен 
Кейде бал ағызады, кейде бұрыш, – деп 

Сәкен паш еткен ерлердің қонысында отыр-
сыз. Казақ тілінде �лең, жырдың ақығын 
ақтарып, алаш атын шығарған, айналасын 
әнге кенеп, жұртты аузына қаратқан  Ыбырай 
мен Балуан Шолақтың, Біржан сал мен Ақан 
серінің мұрагері болып отырсыз. Осын-

Қазір мемлекеттік құқыққа ие 
болған қазақ тілінің абыройы 
биіктеп, мерейі �сіп келеді. 

Бұрын жұрт алдында орыс тілін біл мегендер 
қысылса, енді қазақ тілін білме ген дер 
қызаратын болды. Бұл – жақсы нышан.

А л а й д а  б о й ы н д а  а р - н а м ы с ы  б а р 
 аза маттар ана тілін ардақтап, оның болашағы 
үшін күресіп жатқанда, «бұл әуреден не 
шығар дейсің?» дегендей, селт етпей, серпіле 
қой май отырған мекеме, ұйым басшылары да 
жоқ емес. Осыған бір ғана дәлел келтірейік. 
Ж а з д а  ж е р  ш о қ т ы ғ ы  К � к ш е т а у д а ғ ы 
 «Оқ жетпес» санаторийінде демалудың сәті 
түсті. Сонда мұндағы жолдастар Қазақ 
ССР-інің топырағында от оттап, су ішіп, 
�мір сүріп жат қандықтарын ұмытқан ба, Тіл 
туралы заң қабылданғанынан бейхабар ма 
деп қалдық. Олай дейтініміз – санаторийде 
ана тіліне «тілдік орта» қалыптастырудың 
нышаны да сезілмейді. Емдеу орнындағы 
дәрі герлердің дені қазақ �кілдері, ал қызмет 
к�рсететіндердің к�бі орыс ағайындар 
екен. Олардың �зара қатынас құралы – сол 
баяғы орыс тілі. Жергілікті ұлт тілін үйреніп 
жатқан қызметкерлерді к�ре алмадық. 
Санаторийдегі жарнама, жазу-сызудың 
бәрі баяғысынша орыс тілінде. Қазақша 
жазылған бір с�з, бір атау, бірде-бір сілтеме 
таппайсыз. Асхана алдынан «Уголок пита-
ния», «Служебная комната», «План куль-
турно-массовых мероприятий» дегендерді 
оқысаңыз, қымызхана алдынан Режим 

Мәскеудегі атақты «ЖЗЛ» 
серия сымен шыққан, академик, 
Л.Гумилев атындағы Еуразия 
Ұлттық университетінің ректоры 
Ерлан Сыдықовтың «Құнанбай» 
кітабы Абай мен Құнанбайдың 
қарым-қатынасына шынайы 
тоқтала отырып, айтылмай 
 келген, «Абай жолына» енбей 
қалған бірталай дүниені жария-
лауымен құнды.

Аталған кітаптың Алматы 
қаласындағы таныстырылымы 
«Мұхтар =уезов музей-үйінде» 
� т т і .  Қ ұ н а н б а й д ы ң  к � р к е м 
бейнесі  алғаш осы қасиетті 

қара шаңырақта  жасалып, дәл 
осы  жерде әйгілі  Ха лық уни-
в е р с и т е т і н д е   8 0 - ж ы л д а р ы 
Құнанбай дың шын тари хи тұлғасы 
туралы алғаш мәселе к� терілген 
болатын.  Автордың �т ініші 
бойын ша орыс тілінде жарық 
к�рген  тарихи  дерек тік негізге 
сүйенген аталмыш кітап тың да 
тұсауы осы киелі шаңырақта 
кесілді. Жақында осы толым-
ды зерттеу еңбектің Елор дадағы 
Ұлттық академиялық кітап ханада 
да тұсауы кесілген болатын. 

(Жалғасы 5-бетте)

ТІЛ ӨГЕЙ МЕ, ҰЛ ӨГЕЙ МЕ?

ҚҰНАНБАЙ

айтқанда, 2015 жылдың басынан 
бастап қызылшамен сырқаттанудың 
эпидемиялық асқынуы байқалады. 
Ең к�п жағдай Румынияда тіркелген. 
9 мыңға жуық қызылшамен сырқат-
танған аурудың 35-і �ліммен аяқта-
лады. Италияда 4 мыңнан астам 
қызылша жағдайы тіркеліп, оның 
үшеуі қайтыс болған. Грекияда 2017 
жылдың мамыр-қыркүйек арасында 
100 мыңнан астам адам қызылшаға 

ұшыраған. Қызылшамен сырқаттану 
Австрия, Бельгия,  Болгария,  Венгрия, 
 Германия, Исландия, Испания, 
 Португалия,  Чехия, Швейцария, 
Швеция,  Францияда да тіркелген. 
Бұл эпидемияның салдарын зертте-
ген Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұйымы батыс елдерінің қызылшамен 
сырқаттану к�рсеткішінің �суі 
халықты екпемен т�мен қамту салда-
рынан  болып отырғанын мәлімдейді. 

Осыдан кейін Еуропа елдері халықты 
екпемен қамтудың әртүрлі шарала-
рын жүзеге асыра бастайды. Адам 
құқығы жоғары деңгейде қорғалатын 
елдер ең бірінші екпенің пайдасы 
мен ектірмеудің зиян дылығын БАҚ, 
әлеуметтік желі лерде насихаттап, 
түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. 
Одан кейін  Италия билік орган дары 
16 жасқа дейінгі балаларды егілуге 
міндеттеуді арнайы заңмен бекітеді. 

Yзге елдер олардан да асып түсіп, 
бас тартқан азаматтарына айып пұл 
салуды міндеттейді. Сонымен, олар-
дағы эпидемиялық жағдай қазіргі 
таңда біршама тұрақталып қалған. 
Алайда қауіпті жағдай әлі сейілмеген. 
Сондықтан да олар тұрғындарға 
 вак цина салдыру ж�ніндегі түсіндіру 
жұмыстарын әлі де тоқтатпаған. 

(Жалғасы 2-бетте)

ANA TILI
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бастап шығады
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Негізі иммундау ісі сәби дүниеге 
келген кезден басталады. Жаңа туған 
балаға 3-4 күннің ішінде туберку-
лезге, В вирусты гепатитіне қарсы 
екпе егіледі. Одан кейін екі, үш, т�рт 
айында, бір және бір жарым жасында 
дифтерия, к�кж�тел, сіреспе, ВВГ, 
полиомиелит, В типтік гемофильдік 
инфекция, пневмококк инфекциясы, 
қызылша, қызамық және паротитке 
қарсы екпе салады. Алты жаста салы-
натын екпелер келесі ауруларға қарсы 
әрекет етеді: қызылша, қызамық, 
паротит, дифтерия, к�кж�тел және 
сіреспе. 16 жаста және әр 10 жыл 
сайын адамдар дифтерия, к�кж�тел, 
сіреспеге қарсы егіледі. Бұл тәжірибе 
таяу жылдарға дейін әлем елдерінің  
бәрінде осылай жүзеге  асырылып 
келді. Алайда 2000  жылдары дамыған 
Еуропа елдерінің кейбір мемлекеттері 
осы екпеден бас тартты. Оның себебі 
әртүрлі айтылады. К�біне діни к�з-
қарастар себеп болған. Таңдау құқы-
ғымыз бар деп, тұмсығын к�кке 
к�тергендер де табылған. Ақыры 
не керек, к�п ұзамай екпеден бас 
тарту дың салдары Еуропа елдерінде 
күрделі түрде к�рініс береді. Атап 

ҚҰНАНБАЙЙҚҰНАНБАЙҚҰНАНБАЙ

дай қазақтың жыр туын тіккен қасиетті 
жерінде отырып халқымыздың діліне, тіліне 
к�ңіл б�лмегеніңіз қалай? Тіл туралы заңға 
осынша бойкүйездік к�рсетуіңізді қалай 
түсінеміз? Ең болмаса, заң күшіне кірген 1 
шілде күні селт етпегеніңіздің сыры неде? 
Түсінбедік.

К � к ш е н і ,  О қ ж е т п е с т і  ж а н ы н ы ң 
 жай  ла  у  ын   дай  к�рген Мағжан сонау 
1919 жылы: «Ерлік пен елдіктен бірлік 
пен қайраттан, бақ пен ардан айырылып 
 бара мыз. Енді нұрлы жұлдыз, бабам тілі, 
сен қалдың» деп жырлап еді. Сол ата- 
бабадан қалған қымбат белгі – ана тілімізді 
ардақтайық, аялайық деп аманат айтып 
еді. Біле білсеңіз, осы аманатты айтқызбай 
орындауға алдымен атсалысатындардың бірі 
Сіз болуға тиісті едіңіз.

Оның үстіне «Оқжетпес» – республика-
мыздағы орны б�лек, басқаларға барлық 
жағынан үлгі болар емдеу орны. Тіл  туралы 
талаптарды «Оқжетпесте» отырғандар орын-
дамаса, кім орындамақ? =рі бұл  санаторий 
бұрынғыдай аппараттағы  ақсүйек тердің 
емес, егде тартқан еңбек, соғыс ар да-
герлерінің демалыс орнына айналды.  Демек, 
онда келушілердің бәрі бірдей орыс ша 
 сайрап тұрған адамдар емес. Олар қанына 
сіңген қазақшасымен �зара қатынас 
 жаса ғысы келеді.

Амал қанша, осының бәрі назарыңызға 
ілінбепті, �кінішті-ақ! «Ештен де кеш 
жақсы» деген, енді ескерерсіз. Ұл тілді, тіл 
ұлды �гей к�рмесе керек-ті.

Темірбек ҚОЖАКЕЕВ,
профессор

 «Ана тілі», №26, қыркүйектің 
13-і бейсенбі, 

Жылқы жылы, 1990 жыл

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
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Жастарға жан-жақты қолдау бар

АҚПАРАТТЫҚ САЯСАТТЫҢ 
ТЕТІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ МАҢЫЗДЫ

Сақтанған абзал

Атырау төріндегі әсерлі кеш «Күй құдіреті»

Әріптестік байланыс

КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЖАНАЙҚАЙ

ОҢ БОЛСЫН! 

ЖАҢА КІТАП

БӘРЕКЕЛДІ!

(Басы 1-бетте)

ҚАЗАҚ ҚОҒАМЫНДАҒЫ 
ЖАҒДАЙ ҚАНДАЙ?

Жұқпалы аурудың тез тарайтыны 
секілді, екпеден бас тарту біздің елде 
де 2006 жылдан бастап к�рініс берген. 
Алғашында батыс облыстардағы �зге 
ағымның жетегінде кеткен отбасылардың 
ата-аналары сәбилеріне перзентханада 
3-4 күннен кейін салынатын  екпені сал-
дырудан бас тартқан. Содан соң еліміздің 
басқа аймақтарынан да мұндай дерек 
тіркеле берген. Ақыры мұның салдары 
к�п ұзамай ауыр зардабын к�рсетеді. 
Денсаулық сақтау министрлігінің сол 
кезде таратқан мәліметтеріне қарағанда 
2012 жылы БЦЖ екпесінен бас тартудың 
салдарынан екі бала к�з жұмады. Бұдан 
кейін 2014 жылы ата-анасы БЦЖ вакци-
насын егуге келісімін бермеген бір жас 
сегіз ай болған бала туберкулез дертін 
жұқтырады. Соның салдарынан бала 
менингоэнцефалиттің (ми қабығының 
қабынуы) асқынған түріне ұшырап, 
к�ру және есту қабілетінен айырылады. 
 Осылайша, екпеден бас тарту үдеп, жағдай 
ушыға береді. Сол кезде бұл мәселеге 
Денсаулық сақтау министрлігінен бастап 
дабыл қағып, Парламент депутаттары 
үн қатып, Үкіметте аурудың алдын алу 
жолдары талай рет талқыланады. 2015 
жылғы ресми мәліметтерге к�з салсақ, 
екпеден бас тартқан ата-аналар саны 8383 
адамға дейін к�бейеді. Ал 2016 жылдың 9 
айының �зінде 8 239 бас тарту тіркелген. 
Солардың ішінде 1 жасқа дейінгі балалар 
саны 43 пайызды құраған. Денсаулық 
сақтау саласы мамандарының пікірінше, 
ата-аналардың вакцинадан бас тартуына 
діни сенімдерінен б�лек, мессенджерлер 
мен әлеуметтік желілерде таратыла-
тын жалған �сектердің де әсері болған. 
Осының салдарынан 2018 жылы 19  адам 
қызылшадан қайтыс болады. Соның 
ішінде 17 бала қызылшаның құрбаны. 
Ал 2019 жылы 21 тұрғын қызылшаның 

=кімнің есебінше, былтыр Алматы 
қаласының 2019 жылдағы әлеуметтік-
экономикалық дамуындағы қарқын  9 
айда ЖІY 4,8%-ке артып, 47 мың жұмыс 
орны ашылған. Жалпы құны 96 млрд 
теңге болатын 88 жаңа бизнес орны ашы-
лыпты. Yнеркәсіп  4,5%-ға, баспана беру 
– 4,8%-ға, құрылыс – 3,4%-ға, б�лшек 
сауда 12,1%-ға артқан. 

«Бүгінгі есепті кездесу Мемлекет 
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
«халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» қағидатымен жұмыс істеп жатқан 
әкімдік жұмысының логикалық жалғасы 

Ол –  композитор және пианист, 
�нертану ғылымының магистрі, 
1 0 0 - д е н  а с т а м  к л а с с и к а л ы қ 
музыкалық туындылардың, сондай-
ақ екі опера ның авторы. Концерттің 
шымылдығы кеш иесінің «Жыл 
құсының зары» атты фортепианоға 
арналған шығар масымен ашылды. 
=йгілі қаламгер Ш.Айтматовтың  
аттас әңгімесінің желісіне құрылған 
бұл туындыға,  бүгінгі  �мірдің 
ең �зекті мәселесі арқау болған. 
Кеш барысында ком позитордың 

ш ы ғ а р м а л а р ы н  Қ а з а қ  ұ л т т ы қ 
�нер университетінің  Еуразия-
лық студенттік симфониялық ор-
кестрі және халықаралық кон-
курс тар  дың лауреаты  Жібек Му-
сургалиева скрипкамен, «Соли-
стер  Академиясы» мемлекеттік 
о р к е с т р і н і ң  а р т и с і  Б а қ ы т ж а н 
Жантұрғанов виолончельде ойна-
ды. Залға лық толған к�рерменнің 
ыстық ықыласпен соғылған ду қол 
шапалақтарынан кештің әсерлі 
�ткенін аңғаруға болады. 

Кешке қатысқан облыс әкімінің 
орынбасары Серік  Шапкенов: 
 «Жү ректі елжіретер туындылар-
дан ерекше әсер алдық» десе, 
зейнеткер Тоқ санбай Сахимов: 
 «Теледидардан к�ріп �неріне там-
санып жүрмін. Атырауға келеді 
дегеннен бастап шығармашылық 
кешке қатысуға асықтым. Осындай 
бақыттың бұйырғанына қуаныш-
тымын. Зал к�рерменге толы  болды. 
Кеш �те жоғары деңгейде �тті. 
 Елі міздің  абыройын асырып, әлемге 
даңқын паш етіп жүрген бозбалаға  
шығармашылық табыс тілеймін» 
деді қуанышты жүзін жасыра алмай. 

Гүләлия ИГІЛІКОВА

Аяқ – тасушы, ауыз – таратушы. 
Апаттың алдын алатын бірден-бір 
шара – ем, ал жалмап бара жатқан 
індеттің әл-әзір емі табылған жоқ. 
Күллі жұмыр жердің мамандары 
жұмылып жатыр. Ол адам мен адам 
жақындағанда, қол алысқанда, тамақ 
ыдысынан, тіпті екі метр жерден дем 
арқылы да �теді екен. Сол себепті емі 
табылғанша байланыс, жүріс-тұрысты 
тоқтату керек. Біздегі сақтанудың 
жолы – шекараны жабу, аспан мен 
жермен болатын қозғалысты тежеу. 
Зат тасымалын тыю. Yйтпегенде, 
іргелес к�рші болғандықтан �те қауіпті 
жағдайда тұрмыз. 

«Ауру – астан, дау – қарындастан» 
деген. Ауруға басты себеп –  ауыздан, 
яғни нәпсіден, кеңірдектен басталған. 
К�рші елде «Т�рт аяқтыдан орындықты 
ж е м е й м і з ,  қ а н а т т ы д а н  ұ ш а қ т ы 
жемейміз»  деген с�з бар.  Демек, 
қыбырлаған мен жыбырлағанның 
бәрін жей береді. Бұл аурудың түп 
атасы тышқан,  жар қанат. Тышқанды 
(жарқанатты) жылан жұтады,  жыланды 
қытай жұтады. Ал, енді вирус қытайды 
жұтып жатыр. Дініміз адал мен арамды 
санап берді. Yлмейтін вирустары бар 
доңыз, жарқанат, ит, бақа-шаянды 
жеуге тыйым салды. Міне, ақиқат 
сол тәлімнің дұрыстығын дәлелдеуде. 
 Сосын «Мұсылмандар соғыс майданы 
мен ауру таралған жерді тастап кетуге 
болмайды» деп қатаң ескертті. Бұл – 
Пайғамбарымыздың сүннеті. Соғысты 

тастап қашсаң сатқын болып жеңілуді 
жақындатасың. Ауру таралған �ңірді 
тастап қашсаң �згелерге жұқтырып 
апаттың к�зі, сұмырайдың �зі боласың. 

Ухань қаласын жауып карантин 
жариялағанша неше миллион қытай 
қашып-пысып қаланы тастап �зге 
�ңірлерге тайып тұрған. Ауруды алыс 
�лкелерге таратып жатқандар солар. 

С ұ м д ы қ  а у ы р  ж а ғ д а й  о р ы н 
алды, онда бірге �мір сүріп жатқан 
100  миллиондай мұсылман бар, 3 
 миллиондай қазақ бар... Қабырғамыз 
қайысады.. .  Алла пана болсын! 
Біз немқұрайлы қарамай, қатты 
с а қ т а н у ы м ы з  к е р е к .  В и р у с т ы ң 
�ткірі 15 күнде белгі берсе, баяуы 60 
күнде к�рінеді дейді. Салғырттық 
сарсаңға салады, сақ болған абзал. 
Ресми Бейжің тағы 15 күн карантинді 
 созды. Енді азық-түлік қоры мәселеге 
 айналуда. Егінді кім егеді, малды кім 
бағады? Тамақ тапшылығы, азық-
түлік жетіспеу басталып жатыр екен. 
Ауру асқынып созыла берсе, соңы не 
болмақ? Сауал к�п, жауап жоқ...

Ең бастысы, шекараның есік-
тесігін к�кте де, жерде де қатты қымтау 
керек! Бақылауды күшей тіп, емі 
табылғанша елді апатқа ұрындырмай 
сергек болуға тиіспіз! Бұл биліктегі 
басшылардың бақы лауын талап ететін 
ауыр міндет. 

Дәулетбек БАЙТҰРСЫНҰЛЫ, 
ақын

Екпеден ел неге қашады?
құрығына түссе, соның 19-ы бала. 
Дәрігерлер осы мәселені зерттей келгенде 
олар дың барлығы да екпе алмаған болып 
шыққанын анықтаған. Бұл  туралы  сол 
кезде ҚР БАС Мемлекеттік санитарлық 
дәрігері Жандарбек Бекшин мәлімдеме 
жасап, Үкіметтің бұған жіті назар ауда-
рып, тиісті шаралар қолдануын ұсынған. 
Соның нәтижесінде  тоғыз  айлық 
нәрестеден бастап, 20-29 жасқа дейінгі 
700 мыңға тарта адам екпеден �ткізуге 
шешім қабылданған. Бұл іс кезең-
кезеңімен жүзеге асырылып, жылына 370 
мың балаға екпе егіледі. Солардың ішінен 
соңғы екі жылда екпенің жанама әсері 
туралы 70 қана шағым түскен. Осы 70 
жағдайдың ішінде бірде-бір ауыр жанама 
әсер бермеген. Себебі Денсаулық сақтау 
министрлігі шетелдерден әкелінетін 
вакциналардың  барынша сапалысын 
алдыртуға күш салған. Нақты дерек-
терге жүгінсек, елімізде тұрғындарды 
вакцинациялауға жыл сайын 27-28 
миллиард теңге аралығындағы қаржы 
жұмсалады. Оған 20 жұқпалы ауруға 
қарсы профилактикалық егу жұмыстары 
жүргізіледі.Мәселен, Ұлттық сараптау 
орталығының мәліметтеріне қарағанда, 
Қазақстанның мемлекеттік реестрінде 
вакциналардың 64 түрі  т іркелген. 
Yндірушілер  қатарында   Бельгия, 
 Франция, Голландия, АҚШ, Ресей, 
Қытай, Үндістан, Корея, Израиль секілді 
фармацевтика саласы дамыған елдер 
бар. Бұл деректер де ел ішіндегі сапа-
сыз  екпелер туралы қауесетті �шіріп, 
керісінше, тұрғындар сенімін арттыруы 
тиіс.

ЕКПЕНІ ЕКТІРУДІ ЗАҢМЕН 
МІНДЕТТЕУ ҚАЖЕТ ПЕ?

Сонымен, бұған дейін ата-аналардың 
еркіне беріліп келген балаларды вакци-
нациялау енді заңмен міндеттелуі қажет 
деген ұсыныс қоғамда к�терілуде.  Бұл 
ұсынысты алғаш еліміздің бас санитарлық 
дәрігері Жандарбек Бекшин жария еткен 

болатын. Yткен жылдың қыркүйек ай-
ында болған «Жаһандану жағдайындағы 
инфекциялық аурулар: �зекті мәселелер 
және ше шімдер» конгресінде ол Қазақстан 
Республикасының «Халық денсау лығы 
және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 
кодексіне балаларды вакцинациялауды 
міндеттеу бойынша �згертулер енгізу 
ұсынылып отырғанын мәлімдеді: 

– Жоба әлі қабылданбады. Қалай 
болғанда да, соңғы нүктені депутаттар 
қойуы тиіс. Міндеттеу туралы ұсыныстар 
тек Денсаулық сақтау министрліг і 
 тарапынан ғана емес, ата-аналардан да, 
қоғамдық ұйымдардан да түсіп жатыр. 
Кодекске �згертулер енгізілген жағдайда 
балаларына екпе жасаудан бас тартқан 
ата-аналарға айыппұл салынатын болады. 
Себебі екпеден бас тартатын ата-аналар 
балаларының денсаулық құқығын шектеп, 
қоғамда жұқпалы аурулардың таралуына 
ықпал етуде. Мұндай теріс әрекет заңмен 
шешілуі қажет. 

Денсаулық сақтау саласы  мамандары 
аталмыш заң жобасында балаларға 
екпе салынбаса балабақша, мектепке 
қабылданбау ж�нінде де ұсыныс  жасауда. 
Бұл жағдай вакцинадан бас тартқан ата-
аналарды тығырыққа тірейтіні анық. 
Себебі олар ұрпақтарының денсаулығына 
балта шауып қана қоймай, олардың 
қоғамға араласып, жан-жақты дамып 
�суіне де кедергі келтіруде. Сондықтан 
дінді сылтауратып немесе жалған ақпарат 
таратушылардың арандатуына ұрынып 
жүргендер мықтап ойланатын уақыт жетті.

ВАКЦИНАҒА 
ИСЛАМ ҚАРСЫ ЕМЕС

Екпеге қарсылардың к�бі бұған діни 
наным-сенімдер қарсы екенін к�лденең 
тартқан. Денсаулық сақтау министрлігі 
мен қоғам белсенділері бұл бағытта да 
зерттеу жүргізіп, т�мендегі жағдайларды 
анықтады. Шындығына келгенде, вакци-
на салуға ислам шариғаты да қарсы емес. 
Бұған дәлел, Мысырдағы әл-Азһар Ислам 

оның т�мен пайыздық м�лшерлемесінде. 
13 миллион тең геге дейінгі несие жылдық 
5 пайыз жеңілдікпен беріледі.

«Бағдарлама бойынша несиені 
�теу мерзімі 3 жылдан 25 жылға дейін, 
т�лем қабілеттілігіне қарай есептеледі. 
Бастапқы т�лем – 10%. =кімдік бұл 
бағдарламаға 10  миллиард теңге б�лді. 
Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ 
банкі 3 миллиард теңге қарастырып отыр. 
Қатысушылар бастапқы және екінші 
деңгейлі тұрғын үй бағдарламасы бой-
ынша пәтер  сатып ала алады» деді әкім. 

Аталған бағдарламаның мақсаты 
– бюджет саласындағы жас қызметкер-
лерге (35 жасқа дейін) қолдау к�рсету. 

Қала әкімі жаңа бағдарлама  бо йынша 
е ң  а л д ы м е н  к і м д е р г е  м ү м к і н д і к 
берілетінін айтты. Бұл тізімнің басын-
да мұғалімдер, дәрігерлер, универси-

Кездесу барысында Президентке мемлекеттің 
ақпараттық саясатының тетіктерін жетілдіру, 
аза маттық қоғаммен ықпалдастықты нығайту, 
жас тардың бастамалары мен жобаларына қолдау 
к�рсету, сондай-ақ диаспоралық және діни саясат 
бағы тында жоспарланған шаралар туралы баян-
далды.

Қасым-Жомарт Тоқаев «Еріктілер жылының» 
тиімді �ткізілуіне, еріктілерге қолдау к�рсетудің 
нақты институттарын қалыптастыруға ерекше 
к�ңіл б�луді тапсырды.

Мемлекет басшысы «халық үніне құлақ  асатын 
мемлекет» тұжырымдамасын жүзеге асыруға 
 аза маттық қоғамды тартудың, «Ашық Үкімет» 
 қағи даттарын дамытудың маңызы зор екенін айтты.

Қазақстан Республика-
сы Мәде ниет және спорт 
министр лігінің Тіл  саясаты 
к о м и т е т і  « М ә д е  н и е т 
және �нер саласындағы 
бәсекелестікті  жоғарыла ту, 
қ а з а қ с т а н д ы қ  м ә д е н и 
мұраны сақтау,  зерделеу 
м е н  н а с и х а т т а у  ж ә н е 
 мұ рағат ісінің іске  асырылу 
т и і м д і л і г і н  а р т т ы р у » 
 б а ғ  д а р л а м а с ы  б о й ы н -
ша «Ана тілі» баспасы-
нан  бел гілі қалам гер Нұрперзент 
 Дом байдың «Күй құдіреті» атты эссе-
лер мен пуб лицистикалық мақалалар 
жинағы жарық к�рді.

Кітапта автордың әр жылдары 

«Қазақ газеттері» ЖШС мен 
 әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университеті  журналистика 
факультеті әріптестік байланыс-
тарын нығайта түсті. 

Құрамына он газет-журналды 
біріктірген мекемеде аталған оқу 
орнының «Баспас�з және  электронды 
БАҚ» кафедрасының филиалы 
 ашылды. Филиалдың ашылу сал-
танатына «Қазақ газеттері» ЖШС 
Бас директоры Шәмшидин Паттеев, 
журналистика факультетінің  деканы 
Сағатбек Медеубекұлы, «Қазақ 
газеттері» ЖШС Бас директоры-
ның бірінші орынбасары Ләззат 
Ноғайбаева, серіктестікке қарасты 

университеті жанындағы ғұламалар кеңесі, 
Ислам ынтымақтастығы ұйымына қарасты 
Ислам фиқһ кеңесі ғұламалары,  Марокко 
мен Сауд   Арабиясы корольдіг інің 
ғалымдар кеңесі түрлі жұқпалы аурулар-
дан сақтану үшін вакцинациялық екпеге 
жүгінуге  болады деп пәтуа шығарған. 
Бұған қосымша тағы бір дерек – Дін 
істері және азаматтық қоғам министрлігі 
�кілдерінің айтуынша, Сауд Арабиясы 
билігі қажылыққа баратындардың міндетті 
вакциналарды қабылдауын талап етеді. 
Еліміздің дін саласында жүрген имам-
дары да екпеден бас тартуды негізсіз деп 
санайды.

«Аталған діни мекемелердің ғалым-
дары мәселеге байланысты діннің екі 
негізінің бірі – хадистерге де жүгінген. 
Хадисте Мұхаммед пайғамбарымыз (с.ғ.с): 
«Кімде-кім таңертең «ажуа» құрмасынан 
жеті данасын жейтін болса, ол сиқырдан 
және уланудан аман болады» дейді. Бұл 
құрма уланудан адамды қорғайтын болса, 
демек, ол адам иммунитетін күшейтетін 
дәрумендерге бай болғандығы. Екпені де 
түрлі вирустардан сақтану үшін, адамның 
иммунды әлеуетін к�теру мақсатында 
егеді. Ендеше, вакцина салу асыл дініміз 
исламға қайшы емес. Біздің Діни басқар-
маның ұстанымы осындай» дейді «Нұр 
Астана» мешітінің ұстазы Ілияс  Отаров.

Бұдан шығатын қорытынды – асыл 
дініміз исламда да екпе ектіруге ешқандай 
шектеу қойылмайды. Ал «діннің атын 
ж а м ы л ы п  ж ү р г е н д е р  а д а с ы п ,  � з г е 
ағымдарда жүргендер»- дейді Қазақстан 
Мұсылмандары діни басқармасының 
�кілдері. Ендеше, адасып жүргендерді 
заңмен ж�нге салуға құқық қорғау ор-
гандарынан бастап, жалпы қоғам болып 
атсалысу әрбір қазақстандық азаматтың 
парызы. Мұны Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев бекіткен биылғы 
«Еріктілер жылы» осы бағытта жұмыс 
жүргізіп жүрген қоғамдық ұйымдарда 
қолға алып, келісім бермей жүргендердің 
саналарына сәуле түсірсе болашақ үшін 
игілікті іс болмақ.

тет оқытушылары, мәдениет, спорт 
саласының �кілдері, журналистер мен 
ғалымдар бар. 

Айта кетейік, бүгінде Алматыда 8,4 
мың к�ппәтерлі тұрғын үй қоры болса,  
25 533 азамат баспана кезе гінде тұр. 
Yткен жылы 3162 адам бас панамен 
қамтамасыз етілді, оның ішінде 520 
к�п балалы отбасы мен 114 балалар 
үйінің түлектері бар.  Сонымен қатар 
2019 жылы 1050 жұмыс істейтін жастар 
жалдамалы пәтер кілттерін алды. Биыл 
2020 жылы 3 810 отбасын баспанамен 
қамтамасыз ету жоспарланған. Олардың 
ішінде 1300-ден астам пәтер «Бақытты 
отбасы» бағдарламасы бойынша Тұр ғын 
үй құрылыс жинақ банкі желісі арқылы 
сатылатын  болады. 

А.ҚУАТ

жазылған сұхбаттары, 
эсселері мен мақалалары 
берілген. Елімізге белгілі 
тұлғалардың, әдебиет пен 
�нер қайраткерлерінің 
портреттері жан-жақты 
суреттеледі. Ардақ тұтар 
ардагерлеріміздің �мір 
жолы туралы сыр шертеді. 
Ж а з б а л а р д а н  з а м а н 
шындығы, уақыт тынысы 
сезіледі.

«Айналайын, Азат-
тық!», «Сырлы сұхбаттар», «С�з 
сәулесі», «Күй құдіреті», «Қос аққудай 
қатар жүзген» атты б�лімдерден 
 тұ ратын туынды бес мың данамен 
оқыр манға жол тартты. 

басы лымдардың жетекшілері мен 
қызметкерлері қатысты. Іс-шара 
 барысында жиынға қатысушылар 
ортақ әріптестік қарым-қатынасты 
о д а н  ә р і  н ы ғ а й т а  т ү с у ,  ж а с 
мамандардың қаламы мен қарымы 
туралы келелі әңгімелер айтты.  

Н.БАТЫР

Ақпарат ағынында �зіндік бағыт-бағдары бар «Қазақ газеттері» жауапкер-
шілігі шектеулі серіктестігінде бірқатар кадрлық ауыс-түйістер болды. 

Бұған дейін «Ана тілі» ұлт газетінде бас редактордың орынбасары – 
 жауапты хатшы қызметін атқарған Дәуіржан Т�лебаев «Ақиқат»  ұлттық 
қоғамдық-саяси журналының бас редакторы, белгілі қаламгер Жаңабек 
Шағатаев «Үркер» әдеби-мәдени, қоғамдық-саяси журналының бас редакто-
ры болып тағайындалды.

«Ана тілі» газетінің Тіл мәселелері және этнография б�лімінің редак-
торы қызметін атқарған Қараг�з Сімәділова аталған басылымның бас 
редакторының орынбасары – жауапты хатшы қызметіне кірісті. 

=ріптестерімізді жаңа қызметтерімен құттықтап, шығармашылық табыс 
тілейміз! 

Кеше Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев халық алдында есеп берді. 
Сағынтаев халықпен кездесуге дейін аудан басшылары, әкімнің орынбасарлары мен 
басқарма және департамент басшыларын қабылдады. Ал кездесуде қала басшысы 
өткен 2019 жылды қорытындылап, 2020 жылға арналған мақсат-міндеттерді 
айқындады. 

Мемлекет басшысы Ақпарат және қоғамдық 
даму министрі Дәурен Абаевты қабылдады. 
Президент қазақстандық масс-медианы 
қолдауға бағытталған нақты шаралар 
қабылдау жөнінде тапсырма берді.

Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрында облыс әкімді-
гінің қолдауымен «Дарын» жастар мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 
«Қазақтың Моцарты» атанған Рахат-Би   Әбдісағин нің «ZYMYRAN ZAMAN» 
атты симфониялық музыкалық кеші өтті. 

Сақтанғанды сақтайды, ауру 
– сынақ, ол асқынса апатқа 
 айналады. Қытайдан таралған 
індет күллі әлемді әбігерге салуда. 
Кейбір мәліметке қарағанда барған 
сайын өршіп бара жатқа нын айтып 
жатыр. Ол анау Ухань қаласында 
тұншығып жатқан жоқ, адам 
арқылы бірден бірге өтіп Алматы-
дан мына тұрған 300 шақырым 
жердегі Құлжа қаласына жетіпті. 
Себеп көп. Қытайдағы миллиардтан 
аса халық қозғалыста... беті аулақ. 

іспеттес. Қалада былтыр 500 шақы рым 
инженерлік желі  тартылды. 73 шақырым 
жол салынды. 47 шақырым арық қайта 
ж�нделді. 320 к�шеге жа рықтандыру 
жүргізіліп, 287 шақырым су желісі, 15 
шақырым электр желісі, 20 шақырым 
жылу желісі, 130 шақырым газ желісі 
тартылды. Барлығы 2,1 млн шаршы 
метр тұрғын үй пайдалануға берілді» деді 
Б.Сағынтаев. 

Тұрғын үй демекші, шаһар  басшысы 
биыл «Алматы  жастары 3.0» деген жаңа 
бағдарлама әзірлегендерін  айтты. Бұл 
тұрғын үй бағдарламасының бірегейлігі – 



3№7 (1524)
20 – 26 ақпан

2020 жыл

ANA TILI « А Н А  Т І Л І Н І Ң »  С Ұ Х Б А Т Ы

тапсам оларды к�шіріп аламын деп 
 ойладым. Үш айдан соң, екі кісіні жалдап 
елден адамдар тауып, әкемді, балаларды 
Павлодарға к�шіріп алдым. Сонда әкем 
топырақты құшақтап: «Бүгін �лсем де 
арманым жоқ» деп жылады. К�п ұзамай 
�мірден �тті. Іні-сіңлілеріммен аңырап 
қалдым. Құдайға шүкір, �стік, жеттік.

– Сізге қиын болған екен...
– Бұл �мірдегі жақсы, рақымды 

жолды жүрегім қалады. Мен тек ма-
хаббатты білем. Адамдарды қорғауды, 
қиналғандарға  к� мектескенді жаным 
қалап тұрады. Бала лардың бірінен соң 
бірін жеткізіп, уақыт �тті. Роза Бағланова: 
«Ертай сіздің ініңіз емес, балаңыз сияқты, 
сонша шырылдайсыз» деп айтатын. 
Мінеки, айналайын, осындай �мір 
кештік.

– Телевизия саласына қалай келдіңіз?
– 1958 жылы елімізге бір керемет 

қуанышты хабар келді. Радио, газет 
арқылы хабардар болдық. «Телевидение 
ашылады» дегенге тіпті сенбедік. Ол 
уақытта шығармашылықпен  айналысып 
жүрген едім. Балаларға арналған  хабар 
бар деген соң, барып к�рейінші деген 
ой келді. Диктор  боламын деген ой он 
ұйықтасам түсіме де кірген жоқ. Бар-
сам, аула толы әдемі қыздар. Бір орынға 
750 үміткер таласып, байқау �тіп жатыр 
екен. Ол кезде отыз бестемін. Аулада 
қазақтың бір жас жігіті тәртіпті қадағалап 
жүр екен,  содан: «Қалқам, менің осын-
да жұмысқа тұратын ойым бар. Кімге 
жолығуға болады?» деп сұрадым. «Апай, 
мына конкурс �тпей ешкімге жолыға 
 алмайсыз» деді.  Комиссияда жиырма 
шақты адам бар екен: Ләйлә Ғалиқызы 
кейін  министр болды ғой, режиссер. Ша-
рипов, Дүйімбаев, Савин,  Естемесова, 
тағы басқалар. Қарсы алдымда телевизор 
тұр, оған қарсы тұрған екінші телеви-
зордан �зіңді к�ресің. Қыздар бірінен 
соң бірі келіп тұра қалады. Бір мезгілде 
босағанда �зімді к�ріп алайыншы деп 
әлгіге қызығып кеттім де, тұра қалдым. 
Сол уақытта пульттен Шәкен Айманов:

– Тұрыңыз, тұрыңыз. Сіз кімсіз? – 
деді

– Мен – Жұматовамын. 
– Қандай дайындығыңыз бар?
– Yлең жазатын едім.
– Қане, бір �леңіңізді оқыңыз, – деді.
Абайға арнаған �леңім бар еді, соны 

оқып бердім:
Анам менің барғанында бір кір жуа,
Бұрқап жатқан долы Ертістің суына.
Мен де бардым, к�пке дейін бірақ та,
Түсіне алмай тұрдым толқын шуына.
Тұлымшағым желбіреген баламын,
Кір жуғанға еліктеп әр ананың,
Yз шешемнің к�з айырмай қолынан,
Суға қолым мен де малып қаламын.
К�кжиекке күн еңкейді, кеш кірді,
Сонда баяу бір ғажап ән естілді.
Тастап анам суға шайқап тұрғанын,
Тыңдай қалды тынып осы кешкі үнді.
Қасымызда бізге таяу Кемерде,
Үш келіншек әлгі баяу �леңмен,
Қосылып бір кетті дейсің әндетіп,

Қазақстан», аудармасы «Казахстанская 
правда» газетінде жарық к�рді. 

Сонымен, сол күні бағым жанып, 
диктор болып шыға келдім. Ол кезде 
отыз бес жастамын. Тәрбиемде сегіз 
бала, т�ртеуі �з балам, т�ртеуі соңымнан 
ерген  бауырларым. 1958 жылы,  8  наурыз 
күні Алматы телестудиясы эфирде �з 
жұмысын  бастады. Алғашқы с�зім «Кеш 
жарық!» болды. Дикторлар к�рермендерді 
екі тілде құттықтады. Қазақша – мен, 
орысша Нелли Омарова құттықтады. 
Телевизия саласында он екі жылдай 
жұмыс істедім.

– Сіз жұмыс істеген жылдардағы ұжым 
қандай еді? Кімдерден сұхбат алдыңыз?

– Ұжым �те тамаша еді. Барлық 
 хабарды дикторлар жүргізді.

Сырт киімімізге, шаш қоюымызға, с�з 
с�йлеуімізге үлкен мән берді. Ол кезде 
адамның сұлулығынан г�рі біліміне к�ңіл 
б�лінетін. Саяси хабарлар, концерттер, 
балаларға арналған хабарлар – бәрін 
жүргіздік. Тікелей эфир болған соң, 
ешқайсысы сақталмады. Мерекелерде 
=нуар Байжанбаев, Нелли Омарова, мен 
бар – бәріміз алаңда хабар жүргіздік. 
Алғашқыда бар-жоғы екі режиссер  болды. 
Ешқандай жағдай жоқ, дәлізде жүріп 
 дайындалатынбыз, Нелли Омарова, 
 Совет Масғұтов бізбен қатар қабылданды. 
Жалғыз машинистка үлгермейді, біз 
оқитын мәтінді қолмен жазып беретін. 
Азғантай ұжымымыз �те тату болды. Сол 
жылы мені Мәскеуге жіберді. Бір күні 
директор: «Мәдениет министрі шақырып 
жатыр» дейді. Шошып кеттім. Бірнәрсені 
бүлдірген екенмін деп  ойладым.  Барсам 
«Мәскеуде Қазақстанның әдебиеті 
мен �нерінің күні �теді, соған барасыз. 
Жақсы дикторсыз, Мәскеуден абы-
роймен қайтарсыз» деп құжат берді. Ол 
жақта да жаңалық жүргіздік, сюжет те 
жасадық. Оны Д.Қонаев, Ж.Тәшенов, 
тағы басқа барлық үкімет басшылары 
к�ріпті. Мәскеуде қазақ студенттері к�п 
екен. 

С�йтіп жүргенде басшылар М.=уезов-
тен бата аламыз деді. Ол сұхбатты Совет 
Масғұтов екеуміз жүргіздік. Совет бір 
алтын адам еді, �зімнің баламдай болды. 
Yмірден ерте �тті, к�з жұмғанда еңіреп 
жыладым. Ол мені «Жұматова» немесе 
«Зұлқия» деп атымды бір атаған емес. 
«Апа», «апа келді» дейтін. Мен ұдайы 
толқып жүремін, эфирге шығарда «апа, 
толқымаңыз» деп әрдайым дем беріп 
отыратын. 

мен келесің ғой» деді. Мен «Кавалер емес, 
контролермен келемін» дедім. Қызғанды. 
Балалар «жұмысқа баршы, сені телеви-
зордан к�рсете берсін» дейді. Yзіме де 
жұмыс �те ұнайды, шығармашылықтың 
адамымын ғой. Дүние жинау дегенді 
түсінбеймін. Yміріңде, жүрегіңде махаб-
бат болса болды. Адамды сүю, жақсылық 
істеу – ол менің ұстыным. Сондықтан 
жүзге келген шығармын. 

– Күйеуіңіз туралы да айтып Dтсеңіз...
– Күйеуім =убәкір Жұматов деген 

ғажап адам болды. Анадан, әкеден ерте 
айырылып, солардан к�рмеген мейірім 
мен жақсылықты күйеуден к�рдім. 
Атымды атамай «Жанием» дейтін. Ой, 
ол кез қандай кез еді?! Махаббаттың 
т�ресін к�рдім ғой. Бірақ бәрі қас-
қағым  сәтте-ақ екен. Бірінші күйеуіммен 
сегіз жыл ғана тұрдым. Ол отыз екі 
 жасында, соғыс уақытында қайтыс 
 болып кетті. Жиырма бес жасымда бір 
ұл, бір қызбен қалдым. Қызым Меруерт 
– педагог, қазір мені бағып-қарап отыр. 
Ұлым жастай кетті. Екінші жолдасым 
=убәкір Жұматов. Ауыл шаруашылығы 
 институтында к�п жыл ректор болды. 
Мен тұрмысқа шыққанда оның бір ұл, 
бір қызы бар еді. Т�рт балам бар деп 
отырғаным сол. Мен күйеуден к�п нәрсе 
үйрендім, тәрбие алдым десем де болады. 
Сабыр сақтауды, мақсат қоюды,  иманды 
болу, адалдықты үйрендім. Ақша, дүние 
деп �мір сүрмедім, дүние жинаған 
адам емеспіз. Жұматовқа тұрмысқа 
шыққанда қайын атам Академияда 
б�лім басқаратын, білімді адам еді. «Ағат 
деген не? Қанат деген не? Сағат деген 
не?  Жанат деген не?» деп біздің тойда 
с�йледі. Сосын с�зін сабақтап:

 Екі кісі ұрысса –
Ағат емей немене?! 
Екі жақсы с�йлессе – 
Сағат емей немене?! 
Тоқтышақтың терісі
Тоңдырмаса суыққа –
Жанат емей немене?!
Мінген атың болдырмай, 
Мәре жерге жеткізсе – 
Қанат емей немене?! 
Адал болса алған жар 
Ханым емей немене?!
Жайлы болса мінезі –
Жаның емей немене?! – 
деп айтқаны құлағымда қалып қойды.
Мақсатсыз �мір – �мір емес, балам, 

адамда мақсат болуы керек. Күйеуім к�п 
жыл ректорлық қызмет атқарды дедім 

Жаңа жыл жаңа қайғы ала келді. 
Дабылын жамандықтың қаға келді.
Жайраңдап, қарсы алам деп отырғанда,
К�зімнен ыстық жасым аға берді. 
Кім қуанар алтын күннің батқанына,
Кім қуанар жалғыз ұлын атқанына.
=кесінен бір жасында қалған ұлым 
жау қолынан қапияда қаза тапты,
Мектептен үйге қайтып 

келе жатқанында. 
Зарладым, жоқтадым. Опера театры, 

драма театры, телевидение, апыр-ай 
біздің уақыттағы адамдар, ақындар, 
жақындар бәрі де келді. «Yлем» дедім. 
Сонда Қайнекей Жармағамбетов: «Yмірде 
�лу оңай, тұру қиын. Yліпті дей салады 
артта жиын. Онымен сен нені дәлдейсің? 
Yмірден түңілуге болмайды. Артыңда 
тағы балаларың бар, қақың бар батырла-
нып жүгіруге. Сенің атыңды Зұлқия деп 
атамай, күйеуің «т�рем» деуші еді. Солар 
саған сеніп кетті. Тый к�зіңнің  жасын. Біз 
қайғыңды бірге к�тереміз» деп жұбатты. 
Содан біраз уақыт �ткен уақытта Шолпан 
 Жандарбекова келіп, «Мен үлкен мей-
рамханада 200 кісі шақырып той жасағалы 
жүрмін, сенің бүк түсіп жатысың мынау. 
Халықпыз, қайғыңды к�терісеміз, тұр. 
Тойға жүр» деді. «Елді білмейсіңдер ме? 
Бала �лгенде той тойлағаны қалай деп 
ертең мені  жамандап, газетке, журналға 
 жазады, жер бетінде  менен жаман әйел 
 болмайды» деп, бас тарттым. «Жаза 
берсін» деді  Шолпан  Жандарбекова. =лгі 
тойға алып барды. Менің айтқанымдай-
ақ, әртүрлі с�здер  айтылды. Бауыр-
жан Момышұлымен жақсы араласқан 
едім, әйелі Ғайникамал досым болатын. 
«Жезде, мен ж�нінде �сек  жазыпты» 
дегенімде, Баукең: «Мен ж�нінде жүз 
тоқсан �сек бар, соның екеуі ғана дұрыс. 
Yздері айырып алады ғой, оның несіне 
қайғырасың?» деді.

– Шығармашылықпен айналыстым 
дедіңіз. Кітаптарыңыз бар ма?

– К�п жазғаным жоқ. К�п жазуға 
уақыт та болмады. Балаларды жеткізу ке-
рек еді. Мектеп жасына дейінгі балаларға 
арналған «Мараттың таңдауы» деген 
кітабым 200 000 данамен шықты. Балама 
арнап жазған «Б�бегім» деген �леңім бар 
еді. Соған Б.Байқадамов ән жазды. Бір 
күні маған Байқадамовтың әйелі Вален-
тина Панфилова хабарласып: «Ертең 
сізді күтеміз, бізге бір �лең жазып беріңіз, 
балаларға арналған ән дайын» деді. Ме-
нен қандай автор шығады? Алғашқыда 
тіпті сенбедім. Шақырған соң бардым. 

Бақытжан қарсы алды. =зілдейін деп 
отырған түрі жоқ. Не керек, сонымен 
�лең де, ән де шықты. Жамал Омароваға 
беретінін айтқан соң, үйге қайтып кеттім. 
Бір күні Жамал Омарова қоңырау шалды: 
«=й, сен Жұматовамысың?». «Иә». «Үйге 
жет. Yлеңіңді Бақытжан берген. Орын-
даймын». Қазіргі Қабанбай к�шесінде 
бірінші қабатта тұрады екен. Айтқан адре-
ске келсем, ашық терезеден  музыка ой-
нап жатыр. Тыңдасам, Жамал  Омарова:

Yр Алтай, асқан Алтай, асқар Алтай, 
Анамдай әлпештеген жастан Алтай. 
Суы бал, к�десі май, жері майса, 
Ағызған сары алтында тастан Алтай, 

– деп «Алтайды» айтып тұр. Терезесінің 
алдында үнсіз ән тыңдап тұрмын. Бір 
мезгілде менің «Б�бегім» деген �леңімді 
айтты: 

Қызыл гүлдей жайнап �скен балалар,
Бақытты ғой сені тапқан аналар.
Ұлы анаң – сүйікті Отан б�бегім,
Саған қамқор Қазақстан елің бар.
=й-әй, б�бегім, әй-әй б�бегім,
Еске сақта анаңның,
Сүйіп айтқан �леңін.
Мамаң сенің еңбек сүйген жасынан,
=кең сенің ерлік даңқын асырған.
Кәрі әжең мақтанышпен айтады,
«Айналдым» деп бұл тамаша ғасырдан.
=й-әй б�бегім, әй-әй б�бегім,
Еске сақта анаңның,
Сүйіп айтқан �леңін.
Бүгінгі жас ертең жігіт б�бегім,
Қуанышым, жүрегімдей к�ремін.
Ер жеткенде еске сақта жан сәулем,
Анаңның бұл сүйіп айтқан �леңін.
=й-әй б�бегім, әй-әй б�бегім,
Еске сақта анаңның,
Сүйіп айтқан �леңін... 
Жамал Омарова менің �леңімді айтып 

болғаннан кейін есікті қақтым. Кірсем, 
үйде Шара Жиенқұлова пианинода 
 ойнап отыр екен. Мен барғаннан кейін 
бұл �леңді қайталап айтты. Соғыстан 
кейінгі кез, ешкімде ештеңе жоқ. Бір 
к�йлек тапсақ ат мінгендей қуанатынбыз. 
 Кетерде маған бір керемет мата берді. 
Ой қуанғанымды к�рсең, ал мен ақымақ 
басым құр қол барған едім. Шынымды 
айтсам, �леңімді Халық артисі айтады деп 
ойламадым. 

– Сіз қазақ тілінде, ал Нелли Омарова 
орыс тілінде жаңалықтар жүргізген тұңғыш 
диктор. Дос болдыңыздар ма?

–  Н е л л и  О м а р о в а  р а д и о - 
телевидениеде 40 жыл жұмыс істеді. 
Бірақ к�з жұмғанда к�ңіл айтқан, іздеген 
адам болмады. Бірге қуандық, бірге 
жыладық. Ол уақытта соғыстан кейінгі 
кез, киетін дұрыс киім жоқ. Ол тігінші бо-
латын, маған бір жаға тігіп әкеп береді де, 
бүгін басқа киімде боласың дейтін. Оны 
 Левитан «табиғаты диктор» деп бағалады. 

Мәскеудің телевидениесіне барғанда 
жұмақ к�ргендей болдым. Бізде  ондай 
ж а ғ д а й  б о л ғ а н  ж о қ .  « Ш і р к і н - а й , 
 Алма тының телевидениесін дәл Мәскеу-
дегідей болғанын к�рсем арманым бол-
мас» деуші едім. Құдай соған жазды. 
 Арманым орындалды. Бір емес, бірнеше 
рет мені хабарға шақырды. «Келбетті» 
т ү с і р д і ,  « Д а р а  ж о л ғ а »  ш а қ ы р д ы . 
Телевидениенің қырық жылдығында 
Д.Назарбаева Нелли екеумізді шақырып, 
Алғыс хат берді. Ол кезде 80 жастамын. 
К�ңілім толқып, тіпті с�йлей алмай 
қалдым. «Бірінші диктормын, қазір 80 
жастағылар арасында байқау �ткізсеңдер, 
қатысар едім, аласыңдар ма?» дедім. Бәрі 
құрмет к�рсетті. 

Қазір мен шаршадым. Ештеңенің 
керегі  жоқ, атақты дер уақытында 
бермеді. Ондай жағдайлар бір менің ғана 
емес,  талай ұлылардың басынан �ткен. 
Мен кетіп барам ғой енді, бүгін жатам, 
ертең тұрам ба кім білсін?! 

– Fздеріңізден кейінгі дикторлар 
 туралы не айтасыз?

– Бізден кейін Мариям мен  Ласкер 
келді. Екеуі қол ұстасып, той жасап 
қосылғанына қуандым. Данара деген 
диктор болды, жүргізгені ұнайтын. 
Мен сізге айтайын, адам қай уақытта 
да �мірде болып жатқанның барлығын 
біліп тұрғанды жақсы к�реді ғой. Қазір 
телевизор к�рмеймін, шынын айтайын, 
к�п оқимын. Құдайға шүкір, қызымның 
арқасында, газет-журналдарды үйге әкеп 
тұрады. Балаларым, немерелерім жақсы 
к�реді. Қазір т�ртеуіміз ғана қалдық. 
Т�ртеуі қайтыс болды. 

– Қандай жазушыларды, ақындарды 
жақсы кDресіз?

– Классик жазушыларды, Толстойды 
жақсы к�ремін. Абайды, Мұқағалиды, 
Қадырды сүйіп оқимын. 

– Мақсатқа жету деген не?
– Мақсатсыз адам – адам емес. 

Менің айтатыным – адамға жанашыр 
бол. Кешірімді болу – пейілден. Қисық 
ағашты түзетуге болады, қисық пейілді 
түзете алмайсың, оны к�р түзетеді. 
Баршаңа, менің сүйікті ұжымыма мың 
алғыс. 100 жасымды атап �тіп жатыр. 

– Жаратқанның берген жасын аман-
есен жасай беріңіз. Бізге бата бересіз бе?

– =рине!
Шырақтарың жанып тұрсын,
Бұлақтарың ағып тұрсын.
Бәле-жаладан қағып тұрсын,
Жазың жайлы болсын,
Қысың майлы болсын,
Бастарыңа амандық, 
Астарыңа адалдық,
Дастарқандарыңа құт-береке берсін.
Бата бердім, сізге,
Жастарың келсін жүзге!
– Gумин! Gңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Жаңылхан АСЫЛБЕКОВА

– Жүз жасқа келген қандай екен, апа?
– Жүз жасқа келген адам, дүниеден 

к�п нәрсені к�рген адам. Жүзге келу 
үшін батыр да, батыл да болу керек. Осы 
жүз жасқа келген адамдар �мірдің бір 
ғасырлық неше түрлісін к�реді ғой. Ол – 
соғыс, ол – ашаршылық, ол – азап. Адам-
ды бақытты қылатын да адам, бақытсыз 
қылатын да адам. Бір адам к�п адамды 
бақытты ете  алады. Бір адам к�п адамды 
бақытсыз ете  алады.  Гитлерге соғыс неге 
керек еді? Жастардың �міріне жазылмай-
тын жара салды. Yзің бақытты болу үшін, 
 алдымен маңайыңды бақытты қылуың 
керек. Ол үшін әр уақытта қайырымды 
болғаның дұрыс. Қиындыққа мойыма. 
=рқайсымыз әртүрлі адамбыз. Жүзге 
келген жасымда кімді ренжіттім, кімге 
не жамандық жасадым деп ойланамын. 
Құдайға шүкір, ешкімге жамандық 
жасамаған сыңайдамын. Жас күніңде 
барлық адам жақсы, бәрі де біркелкі деп 
ойлайсың. Yсе келе байқасаң, дос та, 
дұшпан да бар екен. Бірақ оған ренжуге 
болмайды. Дұшпаныңды да дос қылуға 
тырысу керек. Сабыр, тұрақтылық, 
адалдық маңызды. Мен махаббат үшін 
жаралған адаммын, қызым. 

– Ата-анаңыз қандай адамдар болды? 
– Шешем де, мен де Баянауыл-

данбыз. =кем мұғалім болды. Байдың 
баласын оқытқаны үшін Колымаға 
жібермекші болып, соңына шам алып 
түсті. =кемнің әкесі бай болған, жалғыз 
ұлына: «Қарағым, Сібірге қарай қаш, 
сонда аман қаласыңдар» деп кеңес бер-
ген. =кем ол жаққа жалғыз кетпей, екі 
бажасымен бас сауғалап Кемерово деген 
қалаға барады. Ол жерде әскери зауытқа 
жұмысқа тұрады. Шешем соңынан ба-
рады, ол жақта тағы бір бала дүниеге 
келеді. Алдында бес-алты баласы бар еді, 
жетіншісі ұл болды. Ол – Ертай =білтаев 
деген әнші, ҚР еңбек сіңірген қайраткері. 
Шешем ерте қайтыс болды, сегізінші 
баласын дүниеге әкелген соң �мірден 
�тті. =лі есімде, мені жанына шақырып: 
«Зықатай, келші» деді. Балалар боздап 
жылап отыр. Мен де жылап жүрмін. 
«Құлыным, екеуміз де бақытты боламыз 
деуші едік. Yзім де сезіп жатырмын, 
меңдеді жара, меңдеді. Ортақ деуші ек 
бақытты сендегі де, мендегі. Жеті бала ар-
тымда жетімсіреп қалады. Ермұханбетімді 
сақтай г�р, алты қыз, бір ұлды. Сен енді 
мықты бол, осылардың анасы сенсің» 
деді. Мен сонда он бес жастамын. Жалғыз 
�зі асырап жүрген әкем сал ауруымен 
жатып қалды. 1935 жыл, ашаршылық. 
Жалғыз сиырдан басқа ештеңе жоқ. 
Не істеу керек? Он бес жасымда алты-
жеті балаға қарауға тура келді. С�йтіп 
жүргенде соғыс басталып кетті. «=ке, 
енді аштан қырыламыз, мына жалғыз 
сиырдың сүті не болады? Ш�п шабатын 
адам жоқ, мұны сатайық. Маған жолға 
ақша бер. Мен елге  барайын, Павлодарға, 
ел ғой сізді біледі» дедім. =кем парсы, 
араб, орыс тілдерін білетін. Елге жетсем 
к�мектесетін адамдар табылар деп ойла-
дым. 1941 жылы сиырды саттық. Жұмыс 

Қазақ телевизиясының тарихында тұңғыш рет қазақша хабар жүргізген 
диктор Зұлқия Мұқанқызы Жұматова дәл бүгін – 20 ақпан күні 100 
жасқа толып отыр. Апамыз ғасыр-ғұмырында аштық пен тоқтықтың 
бәрін көрді. Жеңілген сәттері де, жеңістері де жоқ емес. Осынша жасқа 
келген бүгінгі сәтте апамыздың тапқанынан жоғалтқаны көп екен... 
Ғасыр тойына құтты қадам басып келген, бүтін бір дикторлық дәуірдің 
бастауында тұрған асыл адаммен арнайы барып сұхбаттастым. 
Есікті Зұлқия апаның қызы Меруерт ашты. Апам төргі үйде жайлы 
креслода бізді күтіп отыр екен. Амандастық, қал сұрастық. Қызы 
құлағының қағыс еститінін айтып қаттырақ сөйлеуді ескертті. Қоятын 
сұрақтарымызды ақ параққа жазып алғанбыз. Естімесе, оқитын 
шығар деген үміт бар. Сол бойынша жауап берер деп ойладық. Апам 
көзілдірігін тағып сұрақтарды оқып шығып, жауап беруге дайын екенін 
ишарамен білдірді. Білгім келетін нәрселерім көп. 
Әңгіме-дүкен басталып кетті.

Тұңғыш диктор Зұлқия Жұматова – 100 жаста 

«ҚОНАЕВ СЕГІЗ 
БӨЛМЕЛІ ҮЙ БЕРДІ...»

Тыныстары жатқандай бір тереңде.
«Сен жаралы жолбарыс ең,
Мен киіктің лағы ем,
Тірі қалдым �лмей әрең,
Қатты батты тырнағың».
Деген шумақ сол �леңнің �зегі,
Тәрізді боп әсер еткен кез еді. 
Анашым да әндетіп тұр қарасам,
Жеткендей ақ �лең айтар кезегі.
Содан былай анам менің үйде де,
Сол бір әнге баяулатып үйрене.
Yзі айтып, маған дағы айтқызып,
Жыр құйғандай к�кіректегі күймеме,
Кімнің с�зі мақсат не ол жырдағы,
Түсінбеп ем жас едім ол жылдары.
Абай атам Пушкин болып жырлаған,
«Татьянаның әні екен ол қырдағы».
Пульттен Шәкен Айманов айғайлап: 

«Орысшаңыз қалай?» деді. «Орысша да 
білемін»... Абайға арнаған �леңімнің 
орысша аудармасы бар еді, соны оқып 
бердім. Бір кездері №16, №14 мектептерде 
орыс тілінен сабақ та берген едім. Абайға 
арнаған �леңім сол кездегі «Социалистік 

Мұхтар =уезов келе жатқанда «заңғар 
жазушыға қалай сұрақ қоямын» деп 
жүрегім дүрсілдеп, қатты толқыдым. 
Сұхбатымыз жақсы �тті, жаңылғам жоқ. 
Мұхтар =уезов қолын жайып бата берді. 
«Асылкеш» деді, мен түсінбей, «Мұқа, 
асылды түсіндім, кешті түсінбедім» 
дедім. «Қырғызша «Асылжан» деген с�з, 
асылжансыңдар» деді. 

– Эфирге шығу – қазірдің Dзінде бір 
ғанибет. Ол кезде тіпті керемет оқиға 
ғой.  Кішкентай кез імде  дикторлар 
ұйықтамайды, тек әдемі болып қозғалмай 
отырады деп ойлайтынмын. Fзіңіз күнде 
елдің алдында жүрдіңіз. Жолдасыңыз 
қолдады ма? Қызғанған жоқ па?

– Тікелей эфирді жүргізгендіктен, 
�зімді эфирден к�рген жоқпын. Үйге кеш 
қайтатынбыз, бір күні қараңғы болған 
соң, бір әріптесім, дыбыс режиссеріне 
үйге дейін апарып салшы дедім. Күйеуім 
түнге қалма дейтін. Екеуміз келе жатсақ, 
күйеуім қарауылдап балконда тұр екен. 
«Кеш қалма деп едім ғой. Yзің кавалер-

ғой, Қонаевтың қабылдауында болған. 
Жағдайын сұрағанда сегіз баланы �сіріп 
жатқанын айтқан екен. Сонда Димаш 
ағамыз: «Ой, мұның жақсы екен. Оның 
үстіне жиырма жылдай ректор болдың, 8 
балаң болса, саған 8 б�лмелі үй береміз» 
депті. Үлкен үйден 8 б�лмелі пәтер берді. 
Бәріміз сонда тұрдық. С�йтіп жүргенде 
күйеуім 49 жасында қайтыс болды. Сегіз 
баламен сегіз б�лмелі үйде қалдым. 
Теле визия ның айлығы аз, ештеңеге 
жетпейді. Сол сегіз б�лмені балаларға 
б�ліп бердім. «Радиода қалыңыз, диктор 
болыңыз»  деген ұсыныс айтты. Мен 
қалмадым, басқа салаға кеттім. 

Күйеуім барда ешкім кемітпеген, 
қайта маған еліктеген еді. Одан кейін 
жұрт тексере, сынай бастады. Арқама 
батқан аязды ешкім еріткен жоқ. Біздің 
уақытымыздағы интеллигенция мүлдем 
басқа еді, жақсысы да, жаманы да  болды. 
Сынақтың �зі бірінен соң бірі келе 
ме, қайдам, ауыр сәттерді басымнан 
�ткіздім... 
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Биыл қазақтың екі бірдей ұлы 
 алыбы – Әл-Фараби мен Абайдың 
 мерейтойлары. Олар жастардың 
білімпаз, данышпан болуын  армандап, 
өздері танып-білген маржан  ойларын 
ұрпаққа мирас етіп қалдырды. 
 Әл-Фараби: «Ғылымды үйренем деген 
адамның ақыл-ойы айқын, ерік-жігері, 
тілек-мақсаты ақиқат пен әділдік 
үшін талап жолында болуы шарт. Жай 
ләззәт іздеу, кәсіпқұмарлыққа ұқсас 
әрекет онда болмасқа керек» деп 
 аманаттайды. 
Абай Құнанбаев: 
Талап қыл артық білуге, 
Артық ғылым кітапта. 
Ерінбей оқып көруге, – деп өсиет етеді. 

АБАЙ МҰРАСЫ – 
БІЛІМ ӨРІСІНІҢ НЕГІЗІ

Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастыруымен 
республика көлемінде Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың қазақ тілі әліпбиін 
жетілдіру жөніндегі тапсырмасы бойынша филолог ғалымдар мен тіл  мамандары 
арасында ашық талқылау шарасы өтті. Орфографиялық жұмыс тобы әзірлеген 
әліпбидің жетілдірілген нұсқалары мен өзге де ұсынылған әліпби жобаларын 
талқылауды мақсат еткен отырыс барлық өңірде ашық түрде өткізілді. Дәл осындай 
талқылау Алматы қаласының әкімдігінде де ұйымдастырылып, оған тіл ғалымдары 
Әлімхан Жүнісбек, Аягүл Омарова, Анар Салқынбай, Қаламқас Қалыбаева, Айгүл 
Сәтбекова, Бижомарт Қапалбек және Алматы қаласы әкімдігі аппаратының Тілдерді 
дамыту және латын графикасына көшу орталығының Бас инспекторы Бақыт 
Қалымбет пен аудандық әкімдіктердің мамандары қатысты. 

 

ЛАТЫН ӘЛІПБИІ: 
талқыға түскен үш нұсқа

 Ақбота ҚУАТОВА
«Ana tili»

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ«Қазақ халқы үшін Абай мұрасы – 
әрқашан рухани темірқазық. Yйткені 
А.Құнанбайұлы шығармашылығы ұлт 
әдебиеті мен мәдениетінің сапалық кезеңін 
к�рсетеді. Ақын мұрасын зерттеушілер 
мен насихаттаушылар к�біне-к�п дара 
тұлғаны әдебиетші ретінде сипаттайды. 
Ал, жалпы қоғамға тигізген игі ықпалын 
және мәдениетті �рістетуге жасаған тарихи 
қызметін айналып �тіп жатады. Осы міндет 
білім мен мәдениеттің ордасы – универ-
ситетке жүктеледі. Ұлттық университет 
кез келген елдің рухани жетістігін кешенді 
түрде оқып, зерттейді. Абай мұрасының 
Қазақстандағы университеттердің негізгі 
мәдени арқауы болуы – ақылға сыйымды 
құбылыс. Бұл мәселе кеңірек ой б�лісуді, 
пікір алмасуды қажет етеді. Дана ақын 
 замандастарына, кейінгіге: 

Білімдіден шыққан с�з,
Талаптыға болсын кез.
Нұрын, сырын к�руге,
К�кірегінде болсын к�з, – дейді.
Бұл с�з �скен, елдікті ойлаған азаматта-

рымыздың қай-қайсысының болсын 
жүрегі мен санасында жатталып қалғаны 
белгілі. Қазақстанда алғаш педагогикалық 

«Биыл Абай Құнанбайұлының туғанына 
175 жыл толады. Халқы мыздың ұлы пер-
зентінің мерейтойын лайықты атап �ту 
үшін ар найы құрылған комиссия дайын -
дық жұмыстарын бастап кетті. Мемлекет 
к�лемінде және халық аралық деңгейде 
ауқымды іс-шаралар ұйымдастыру жоспар-
ланып отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау 
үшін емес, ой-�рісімізді кеңейтіп,  рухани 
тұрғыдан дамуы мыз үшін �ткізілмек» 
деді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев. Бұл біздің әрқайсымызды терең 
 ойландыратын с�з. Мені де тебіреткені, 
�ткен жайларды еске алуыма түрткі болғаны 
анық. 

«Абай Құнанбайұлы ғұлама, ойшыл, 
ақын, ағартушы, ұлттың жаңа әдебиетінің 
негізін қалаушы, аудармашы, композитор 
ретінде ел тарихында �шпес із қалдырғаны 
с�зсіз. Оның �леңдері мен қара с�здерінде 
ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, тіршілігі, 
дүниетанымы, мінезі, жаны, діні, ділі, тілі, 
рухы к�рініс тауып, кейін Абай әлемі деген 
бірегей құбылыс ретінде баға ланды» деген 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың с�з 
астарында кәсіби дипломат, тереңнен 

ғасыр – әлемдік мәдениет пен ғылым-білім 
сарапқа салынып, бәсекеге кеңінен жол 
ашатын, шарты қатаң болса да, тер т�ккенге 
берері мол ғасыр болмақ. Сондықтан еліміз 
Еуразия кеңістігіндегі жетекші мемлекеттің 
бірі  ретінде қалыптасу үшін, әрине, 
 алдымызда жоғары оқу орындарымызды 
заман талабына сай, бәсекеге қабілетті етіп 
жасақтау міндеті тұр. 

Отандық ЖОО алдындағы мақсат-
міндеттерді нақтылаған соң, мен сол жыл-
дары Қазақстан Республикасы Ректорлар 
Кеңесінің т�рағасы ретінде «еліміздің 
жетекші университеттері Ел Президентінің 
жаңа бастамасын түбегейлі қолдайды және 
элитарлық білім беру жүйесін қалыптастыру 
үшін барлық қажетті күш-жігерін жұмсауға 
даяр» деп әріптестерімді жігерлендіріп, 
мейлінше белсенділік танытып отырдым. 

Элитарлық білімді белгілі бір топ аза-
мат қана қол жеткізе алатын �те қымбат 
білім ретінде қарастырмай, дарынды, зерек 
жастардың жоғары сапалы, терең білім 
алуы деп түсіну керек. Элиталық универ-
ситет – білімнің ізгі мұратының нақты іске 
асуы, қоғамға қажеттігін биік сезінетін, 
рухани байланыстағы адамдардың бірлігі. 

Осындай білім-ғылым  жайлы түсінікті 
нақтылай түскен Санкт-Петербург ғылым 
академиясының құрметті  академигі, 
 тарихшы Василий  Осипович Ключевскийдің 
(1841-1911ж.ж.) �ткен ғасырдың басындағы 
Ресейдің экономикалық, әлеуметтік-тұр-
мыстық тарихын дамытуды алдыңғы 
қатарға қоюға қатысты айтқан: «Ғылымды 
к�бінесе біліммен шатастырады. Бұл үлкен 
ағаттық. Ғылым дегеніміз білім ғана емес, 
 сонымен бірге ол саналылық та, яғни сол 
алған білімді дұрыс қолдана білу» деген 
с�зі алғаш байыбына бармаған жандарға 
 тосын естілері с�зсіз. Дегенмен, оның 
астары терең. Мұндайда «Білмегенді сұрап 
үйренген – ғалым, арланып сұрамаған 
– �зіне  залым» дегенді ескеруді кезінде 
=лішер Науаи д�п басып ескерткен-ді. 
«Ғылымды кісінің білімі де, күші де, 
білегі де күшті», «Ғылым білімге қонады; 
ғылымсыз білім тым құрғақ» деп Жүсіпбек 
Аймауытов, т.б. даналарымыздың айтуы да 
тегін емес еді. Ақыл мен білім-ғылым қатар 
дамыған елдің еңсесі биік боларын біздің 
тәуелсіз қазақ елі әлемге дәлелдеп отыр. 
Абайдың барша қазақтың дамылсыз оқып-
үйренгенін бар жан-тәнімен қалағаны да 
осыдан еді. «Ғылым таппай мақтанба» деп, 
білімді игермейінше дамылдамауға үндеді, 
ғылымның шыңындағы әлемге қажет 
биіктердің ырқымызға оңай бағынбасын 
баса айтып, баршамызға тең аманат етті.

Абай – әлемдік тұлға. Сол биіктен 
табылған Абай есімі адамзат ойының аса 
к�рнекті алыптарының қатарында бүкіл 
әлемге әйгілі болды. Ол қазақ халқының 
мұң-мұқтажын, мәдениетін, қоғамдық-
философиялық ойларын, к�ркемдік 
ізденістерін жаңа сапаға к�терді. Ол қазақ 
халқының тарихи к�шін ілгері бастаушы, 
ой-�ріс пікірлерінің шеңберін к�ңейтуші 
ретінде ұлттық болмысымызға дара біткен 
жарық жұлдыз. Абай тағылымы – оның 
даналығында, парасатты с�здерінде, 
ағартушылық ой-түйіндерінде, ал ұстаздық 
ой белесінің асқары – ел тәрбиесінде.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» деген 
мақаласындағы: «Абай мұрасы – біздің ұлт 
болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық.  Жалпы 
�мірдің қай саласында да  Абайдың 
ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел 
ретінде еңселенеміз, мемлекет ретінде 
мұратқа жетеміз. Абай арманы – халық 
арманы. Халық арманы мен аманатын 
орындау  жолында аянбағанымыз абзал. 
Абайдың �сиет-�негесі ХХІ ғасырдағы жаңа 
Қазақстанды осындай биіктерге жетелейді» 
деген с�здері мені сонау алыс жылдарға 
 жетелеп барып, қолыма қалам алғызды. 
Содан бері де он бес жылдың жүзі болыпты. 
Бірақ құнды ойлар к�нермепті.

 Абай тақырыбы мен үшін аса қымбат, 
жүрегіме етене жақын. Yйткені ол ғаламдық 
деңгейде ой қозғауға қанаттандырады. 
Атқарылған міндеттің пайымдылығына 
�лшем болады. Қарымды істің қаншалық 
дұрыс-терісін сол тез арқылы тексеріп, 
салыс тыруға, алға ұмтылуға боларын 
анықтайсың. Біз ғалым, әрі ұстаз болған 
соң, білім мен ғылымға қатысты бағыттың 
оң-терісін бағамдауда алдымыздағы бағдар-
шамның сәулелік қуатын дәл ұстануымыз 
керек. Абай философиясы, қара с�з дерін-
дегі �мір пайымдары, жасампаз мұрасы 
еліміздегі кез келген оқу ордалары үшін 
мәдениет белесі болып қала бермек. Сол 
белестен қалай к�рінсең, халық та �з бай-
ламын жасап, үкімет еңбегіңді орынды 
баға лайды. Данышпан Абай да үлкен ақыл 
иесі болуға, халықтық деңгейдегі даналыққа 
к�терілу жолында сан белестерден �тіп, 
�мірлік тәжірибесінен ой түйді, сол арқылы 
оң-солына пайым жасады. Мен де бүгін 
�ткен �мір белестеріме шолу жасай оты-
рып, қол жеткізген адал еңбектің елге 
тигізген пайдасына ұлы Абай даналығының 
қаншалық ерен орын алғанын тілге иек 
етпекпін. 

Мен 2005 жылы Л.Н.Гумилев атындағы 
Еуразия ұлттық университетінің  ректоры 
қызметінде болған жылдары  Алматы 
қаласында �ткен алқалы жиында жасаған 
«Абай мұрасы және Еуразия ұлттық 
университетінің мәдени белесі» атты 
 баяндамамда: 

бағыттағы жоғары оқу орындары ашылған 
кезеңдерде Алаш қайраткерлерінің ақын 
Абайдың рухани мұрасына жиі жүгінгені 
жайдан-жай болмаса керек. Абай: «Ой 
артынан ой қуар, Желге мінсең жеткізбес»  
деп жазады. Осы бір үзіндіден тоқтаусыз 
уақыт пен тынымсыз қозғалыстағы адам 
ойының үздіксіз дамитыны, жетілетіні 
айқын аңғарылады. Абайдың �леңдері мен 
қара с�здері – кітап үшін жазылған құр 
нақыл емес, олар – �мір ағынының сипаты 
мен елесі, суреті мен пәлсапасы. 

Тәуелсіз Қазақстан Абай тұлғасын жан-
жақты игеруге қам жасауда. Осы  орайда 
негізгі салмақ білім  саласына  түсе тіні белгілі. 
Республикамыздың жоғары оқу орындары 
қазіргі кезде арнайы оқу  бағ дарламасына 
Абайтану курсын енгізіп, ұлт ғұламасының 
еңбектерін  зерттеп,  насихаттау ісіне үлес 
қосып отыр. Солардың қатарында ХХІ 
ғасырдың оқу орны  аталып кеткен біздің 
Л.Н.Гумилев атындағы  Еуразия ұлттық 
университеті де бар екенін мақтанышпен 
айтамыз» деген едім. 

Қазақстан Республикасының Пре-
зиденті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және XXI ғасырдағы Қазақстан» деген 
мақаласында: «Жаңғыру – �ткеннен қол 
үзіп, тек жаңа құндылықтарға жол ашу 
 деген с�з емес. Шын мәнінде, бұл – ұлттық 
мұраларымызды бүгінгі оң үрдістермен 
үйлестіре дамытуды к�здейтін құбылыс. Бұл 
ретте, біз Абайды айналып �те  алмаймыз. 
Себебі ұлы ойшыл осыдан бір ғасырдан астам 
уақыт бұрын ұлтты жаңғыруға, жаңаруға, 
жаңа �мірге бейім болуға шақырған. 
Елбасымыздың:  «Заманалар ауысып, дүние 
дидары �згерсе де, халқымыздың Абайға 
к�ңілі айнымайды, қайта уақыт �ткен 
сайын оның ұлылы ғының тың қырларын 
ашып, жаңа сырла рына қаныға түседі. 
Абай �зінің туған халқымен мәңгі-бақи 
бірге  жасайды,  ға сырлар бойы Қазақ елін, 
қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра 
береді» деген �негелі с�зі ақын мұрасының 
мәңгілік �сиет ретінде бағаланатынын 
айқын аңғартады.

Абайдың шығармаларына зер салсақ, 
оның үнемі елдің алға жылжуына, �сіп-
�ркендеуіне шын ниетімен тілеулес 
болғанын, осы идеяны барынша дәріпте-
генін байқаймыз. Ал ілгерілеудің негізі 
білім мен ғылымда екенін анық білеміз.

Бұл шындық.  Ақын Абай қазақ 
халқы ның баянды тағдырын еларалық, 
м ә д е н и е т а р а л ы қ  б а й л а н ы с п е н 
сабақтастырғаны мәлім. Бүгінгі күннің 
шындығында Қазақстан к�пвекторлы 
саясат ұстанып, Еуразия кеңістігінің 
орталығынан әлемдік мәдени достастық 
кеңіст іг ін ің  орталығына айналуға 
жұмылып отырғаны айқын. Қазір де, 
шүкір дейміз. Бұдан он бес жыл бұрын 
жоғарыда с�з болған «Абай мұрасы – тілдік 
�рістің негізі» атты халықаралық ғылыми-
теориялық конференцияда былай деген 
едім: «Ата-бабамыз ғасырлар бойы арман 
еткен азаттыққа қол жеткізген қазақ 
халқы осы тұста �зінің тәуелсіз мемлекетін 
құрып, к�к байрағын желбіретіп, әлемдік 
қауымдастыққа қадам басты. Тәуелсіздігі 
мүшел жастан енді ғана асқан еліміздің 
бүгінде әлем таныған іргелі елге айналып 
отырғанын к�ріп, тәубе дейміз» («Абай 
мұрасы – тілдік �рістің негізі: халықаралық 
ғылыми-теориялық конференция материал-
дары, – Алматы: «Информ-А», 2005). 

толғайтын ғалымның толғанысы жатқаны 
анық байқалды. Абайды еске алу, біле-
білгенге �ткен күннің белесіне шолу жасау, 
дананың ақыл-�сиетіне қаншалықты құлақ 
асқанымызға, �сиетін орындағынымызға 
пайым жасау емей не?!

Тәуелсіздіктің алғашқы  жылдары 
Кеңес Одағына қарасты к�пшілік 
елдердің басын біріктірген Тәуелсіз мем-
лекеттер достастығы (ТМД) іс жүзінде 
жоспарлаған міндеттерді  орындай 
 алмай қиналғаны мәлім. Міне, осындай 
қысылтаяң шақта Еуразиялық Одақ 
 идеясы туындады. Дәлірек айтқанда, 
 Елбасымыз Н.=.Назарбаевтың 1994 
жылдың  29  наурызында Мәскеу қаласына 
а р н а й ы  і с - с а п а р м е н  б а р ғ а н ы н д а 
 М.В.Ломо носов атындағы Мәскеу 
мемлекеттік уни верситетінің ұжымы 
алдында баяндама жасап, Еуразиялық 
Одақ құруды ұсынды. Еуразия кеңістігін 
біріктіруде түркі халықтарының тарихи 
р�л атқарғаны «Еуразиялық түсініктің» 
ғылыми жағы. Ал халықтың рухани таны-
мына келсек, Батыс мәдениетін игерген 
Ресейді үлгі тұтқан, пайдасына жақын, 
зарарынан қашық болуға шақырған Абай 
буынының еңбегі орасан. Абай, Шоқан, 
Ыбырайлардың зайырлы ұстанымы кейін 
Алаш тұсында =лихан, Ахмет, Міржақып, 
Мұстафа бастаған зиялылардың әлеуеті-
мен толыққаны – тарихи шындық.

Дегенмен, Елбасымыз Н.=.Назарбаев -
тың к�терген Еуразия шылдық идеясы 
мүлдем жаңа сипатта болды.  Еуропа 
Одағы әлемдік деңгейге ұмтылу үшін 
аймақтық ынтымақтастықтың маңызын 
тәжірибе жүзінде к�рсетумен қатар, 
оның  идеясы экономикалық интеграция, 
табиғи  ресурстарды пайдалану жолдары 
мен  тасымалдау, халықаралық  байланыс, 
 терроризмге қарсы ортақ қауіпсіздік 
 шаралары, экологиялық апаттың алдын 
алу сияқты мәселелерді басты нысана 
етіп алып, тәуелсіз мемлекеттердің тең 
құқылы достастығын жақтады. Сондықтан 
Еуразиялық таным тар шеңберге  сыймайды. 
=р кезең, әр ел Еуразияға �з түсінігімен 
қарағаны сияқты, тәуелсіз Қазақстан да 
бұл құбылысқа �зінше қарайды. Қазақстан 
томаға-тұйық ел емес. Сондықтан қазақ 
халқының бойында атам заманнан бар 
демократиялық негіз жаңа заманның әлемге 
ортақ биік құндылықтарымен ұштасуы 
 керек деп есептейміз. Еуразияшылдықтың 
бір аты, түптеп келгенде, мәдениет. 

Еуразия танымы тек Ресеймен ғана 
шектеулі болмағандықтан, оқу ордала-
рымыз әлемдегі, соның ішінде Еуразия 
құрлығындағы к�птеген университеттер-
мен, ғылыми ордалармен тығыз байла-
ныс орнатуы қалыпты жағдайға айналды. 
Батыс пен Шығыстың к�птеген таңдаулы 
білім ошақтарымен екі жақты келісім 
 жасалып, ынтымақтастыққа қол қойылып 
келеді. Университеттерде шетелден арнайы 
шақырылған маман ғалымдар дәріс оқиды. 
Университетімізге жоғары дәрежедегі 
ресми қонақтар келіп, білімгерлер мен 
оқытушы-профессор құрамымен кездесіп 
жатады. Мәртебелі қонақтардың барлығы – 
біздің құрметті профессорларымыз, аталған 
тұлғалардың ішінде әр елдің елшілері, 
ғалым және саясат қайраткерлері барын 
мақтанышпен айта аламыз. 

=р дәуірдің ерекшелігі, адам баласын �з 
шарты бойынша �мір сүруге икемдейді. ХХІ 

Мәдениеттегі сабақтастық, қазіргі �мірге 
барды жоймай бейімделу, ертеңгі күнге 
сәтті қадам басуға тыңғылықты даярлық 
секілді факторларды біріктіретін элиталық 
университетте білім, мәдениет және ғылым 
сынды үш жүйе тұтастануы тиіс.

=рине, үлкен істі орындау үшін үлкен 
күш керек. Сондықтан элиталық немесе 
таңдаулы деңгейге к�терілу жолындағы 
басты тетік – жоғары білікті мамандар 
қалыптастыру, ең озат оқушыларды сту-
дент етіп таңдау, материалдық-техникалық 
базаны жақсарту, ұлттық және еуразиялық 
құндылықтар ұлықтау,  университет 
технопаркін құру, білім беру қызметінің 
нарығына бейімделу,  білім сапасын 
бағалаудың бейтараптылығына қол жеткізу, 
ғылым мен білім бойынша халықаралық 
байланыстарды арттыру, оқытушы мен 
студенттік әлеуметтік зәруліктерін шешу 
секілді жұмыстар екені нақтыланды. 

Бізде гуманитарлық және жаратылыс-
тану ғылымдары зерде мен танымның 
қос қанаты секілді дамуда. Гуманитарлық 
ғылым к�біне әр мемлекеттің �зінде 
 жасалады. Руханият саласы ұлт зердесімен 
сабақтас жетіледі. Ұлттық тәрбие заңмен, 
күшпен орнықпайды, талғам-түсінікпен, 
санамен орнығады. «Тегінде адам  баласы 
адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез 
деген нәрселермен озады. Одан басқа 
нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де – 
ақымақшылық» деп ғұлама Абай айтқандай, 
бүгінгі заманда білімге қатысты дүниенің 
бәрі де имандылық пен адамгершілікке 
бағынуы керек.

Бұл ретте еліміздің қалам ұстар аза-
маттары мен зиялы қауымына, ақын-
жазушыларына үлкен жауапкершілік 
жүктеліп отыр, Жәнібек ханның тұсындағы 
Асан қайғы, Абылай заманындағы Бұқар 
жырау мәртебесі �з алдына. Кеңес кезеңі 
қанша қатал десек те, әдебиетіміздің алып-
тары елге де, билікке де беделді болды. 
=бдіжәміл Нұрпейісов, Олжас Сүлейменов, 
=біш Кекілбаев, Шерхан Мұртаза, Герольд 
Бельгер, Фариза Оңғарсынова, Қадыр 
Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев, 
Мұхтар Шаханов және �зге де абыройлы 
қаламгерлеріміздің әрқайсысы бір биік 
емес пе!

Ақын-жазушының жазғаны білім  сапасы 
үшін қашанда бағалы. Біз «=ліппеден» 
бастап �мірлік ғибратты еңбектерге дейін 
к�ркем шығармалармен сусындаймыз. 
Абайдан бастау алған рухани-мәдени 
мектептің �кілдері =лихан, Ахмет, Мағжан, 
Жүсіпбек сынды алыптардың туындысы – 
біздің ғұмырлық темірқазығымыз. 

Б і р  � к і н і ш т і с і ,  қ а з і р  к � р к е м 
шығармалар беделі бәсеңсіп, ғаламторға 
үңілу басымдық алуда. Сол олқылықты 
толтыру мақсатында зиялы қауым �кілдері 
қайтадан бас  болып бір-бірімізге де, 
қонақтарымызға қасиетті дүние ретінде 
к ітап  сыйлауды қалыптастырайық. 
Ғалымдар, «болмасаң да ұқсап бақ» 
 дегендей,  жаратылыстану-техника, нақты 
ғылым салаларының �кілдері  руханияты 
Қаныш Сәтбаевты, Евней Букетовті 
қадірлей білуге тиістіміз. Бізге ұстаз  болып, 
кәсіби шыңдалуға баулыған Евней аға 
әркез: «=дебиет пен мәдениет – кең тыныс 
қой. Абайды оқыған сайын адамзат ойының 
тереңдігінде бойлаймын» деп отыратын. 
Ардақты аға с�зімен айтсақ, білімге арқау 
болған жалпы мәдениет – кең ойдың 
 тынысы, ақылдың �рісі.

Қилы заманда дүниеге келген ұлы 
Абай елдік бірлік пен ұлттық ұйысу үшін 
халықты ынтымаққа, біліктілік пен білімге 
үндеді. =уелі �з халқының ішкі тұтастығын 
қарауға күш салған ойшыл, жаңа заман 
жастарын ғылым мен білімге ұмтылуға 
шақырды. Содан кейін, әйгілі �леңінде 
«Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп», 
 Батыс пен Шығысты алаламай, адамзаттың 
ортақ құндылықтарын жатсынбай қабылдау 
керектігін айтып �тті. Ендеше, Абай 
мұрасын басшылыққа ала отырып, тәуелсіз 
еліміздің келешегіне кең жол ашып, ХХІ 
ғасырдың биігінен к�рінуге қызмет етейік.

Сәрсенғали GБДІМАНАПОВ, 
Қазақ экономика, қаржы және

 халықаралық сауда университетінің 
ректоры, педагогика ғылымының докторы, 

математика профессоры

Азаматтың суреті
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ANA TILI Ә К Е  м е н  Б А Л А

ҚҰНАНБАЙ
К е н ж е х а н  М А Т Ы Ж А Н О В , 

М.О.Gуезов атындағы Gдебиет және Dнер 
инсти тутының директоры:

– Биыл ұлы Абайдың 175 жылдық 
 м е р е й т о й ы .  О с ы  м е р е й т о й д ы ң 
қарсаңында ҚР Президенті Қасым-
Ж о м а р т  Т о қ а е в  С е м е й г е  б а р ғ а н 
 сапарында: «Ұлы Абайды ұлықтағанда, 
о н ы ң  ә к е с і  –  Қ ұ н а н б а й д ы ң  е л 
тарихындағы еңбегін ұмытпауымыз 
қажет» деген еді. Жалпы Құнанбай 
есімі қазақ халқы үшін ерекше қадірлі 
есімдердің бірі. Ел арасында �з кезінде 
А б а й д а н  д а ң қ ы  а р т ы қ   б о л м а с а , 
кем болмаған. Біздің мемлекеттік 
 тарихымыздан ойып тұрып орын  алатын 
үлкен тұлға. Сондықтан қазақ халқы 
оны бір-ақ ауыз с�збен «Қарадан шығып 
хан болған Құнанбай» деген. Осы бір 
ауыз с�здің ішіне Құнанбайдың бүкіл 
бейнесі  сыйып тұр.  Құнанбайдың 
әдебиеттегі алғашқы бейнесі Мұхтар 
=уезовтің «Абай жолы» романында 
жазылғаны белгілі. Содан бері Құнанбай 
тақырыбына бірнеше еңбектер арналды. 
Бірақ соның барлығы да Құнанбайдың 
толық бейнесін әлі ашып к�рсете алған 
жоқ. Міне, бүгін Мәскеуде сонау XIX 
ғасырдың аяғынан келе жатқан атақты 
«Жизнь замечательных людей» деп атала-
тын сериямен бірінші рет Құнанбайдың 
орыс тіліндегі тарихи-ғұмырбаяндық 
кітабы жарық к�ріп отыр. Бұл біздің 
жалпы қоғамдық �міріміздегі тәуелсіз 
мемлекетіміздің тарихындағы аса үлкен 
құбылыс. =рине, бұнымен Құнанбай 
тақырыбы бітпейді. Бұл тақырып әлі де 
зерттеуді, қайта қарауды қажет ететін 
дүние. Құнанбайдың тұлғасы  ашыла 
береді.  Келген жаңа ұрпақ оны әр 
қырынан жаңаша таниды. Сондықтан 
бұл Құнанбай ж�ніндегі кезеңдік үлкен 
бір тарихи оқиғалық кітап қой деп 
 ойлаймын. 

Кітапта Құнанбайдың негізгі  тарихы, 
ел алдындағы қызметі архив материал-
дарымен �рнектеліп отырып ашылған. 
Ал, енді әдеби бейне деген бар да, тарихи 
бейне деген бар. М.=уезовтің «Абай 
жолындағы» Құнанбайдың бейнесі – ол 
әдеби бейне. Ал осы әдеби бейненің 
астындағы тарих қандай  болды? Қандай 
кезеңдерден �тті? Осыны құжаттамалық 
материалдармен дәлелдей отырып 
к�рсету осы кітаптың артықшылық 
тұсы деп есептеймін. Аталмыш серия 
бойынша бұл кітап орыстілді ортаға 
кеңінен танылды. Былайша айтқанда, 
әлемдік кеңістікке Құнанбай бейнесі 
жаңаша �ріс ашты деп айтуға  болады. 
М.=уезов атындағы =дебиет және 
�нер институтының қарамағындағы 
М.=уезовтің  музей-үйінде,  киелі 
ш а ң ы р а қ т а  т ұ с а у к е с е р д і ң  � т і п 
отыруының да �зіндік бір символдық 
мәні бар. Yйткені Құнанбайдың бейнесін 
Абайдан б�ліп қарауға болмайды. Ал 
Абай мен Құнанбайды =уезовтен б�ліп 
қарауға болмайды. Сондықтан осы ұлы 
тұлғалардың барлығы да бір-бірімен 
 тарихи жағынан да, әдеби жағынан да, 
мәдени жағынан да біртұтас құбылыс. 
Құнанбай кітабының алғашқы таныс-
тырылымын кітап авторы  Ерлан Сыдықов 
�ткен жолы осы қара шаңырақта �ткізейік 
деп �тініш жасаған еді. Шаңырағымыз 
тар болғанымен, киесі кең ордалы 
орта. Осында  тарихшы, әдебиетші, 
мәдениеттанушы зиялы қауымды жинап, 
кітаптың алғашқы  таныстырылымын 
М.=уезов музей-үйінен бастауды ж�н 
к�рдік. Құнанбайдың бейнесіне  тарихи 
архив материалдары тұрғысынан келіп, 
жалпы қоғамдағы кейінгі кеңестік 
кезеңде бұрмаланған,  айтылмай кеткен 
дүниелердің ашылуының ж�ні б�лек. 
Сондықтан осы кітап �міршең болсын 
дегім келеді. 

Ерлан СЫДЫҚОВ, кітап авторы:
– Абайды бүгінгі дәрежеге жеткізген 

Мұхтар =уезов екені белгілі. Оның 
ғұламалығы – осындай суреткерлік 
қасиеті. Абай арқылы Мұхтар =уезовтің 
�зі де үлкен классикалық жазу шыңына 
жетті. Олай болса, біз биылғы Абайдың 
175 жылдық мерейтойын тойлаған кезде, 
Абайға бой бұрған кезде Мұхтар =уезовті 
ұмытпауымыз керек. 

=рине, Абай әлеміне менің  бойлауым 
кездейсоқ болған дүние емес. Yзім 
Абайдың ауылынанмын. К�зім  ашыла, 
 санам кіре естіген әңгімелерімнің 
барлығы осы т�ңіректе �рбіді. Yйткені 
маған сабақ бергендердің  ішінде 
=лхамның қызы болды. Кәмен  Оразалин 
сабақ берді. Барлығы сол Абайдың 
т�ңірегін к�рген, білген, араласқан, 
жазған адамдар еді. Оның үстіне менің 

(Басы 1-бетте)

ҚР Ұлттық ғылым академиясы, М.О.Gуезов атындағы 
Gдебиет және Dнер институты, Ш.Ш.Уәлиханов атындағы 
тарих және этнология институты, Қазақстан Жазушылар 
одағы бірігіп Dткізген осы тарихи-ғұмырбаяндық кітаптың 
таныстырылымына мемлекет және қоғам қайрат керлері, 
ғылыми қауым, білім, ақпарат және мәдениет саласының 
Dкілдері, қаламгерлер, жастар келіп қатысты. 
Ерлан Сыдықов – тарих ғылымы мен рухани мұралардың 
зерттелуіне зор үлес қосып жүрген кDрнекті ғалым әрі 
зерделі Dлкетанушы. Оның Абайдың айналасы мен Семей 
қаласының арғы-бергі тарихы, ұлт тарихындағы хандар 
мен тұлғалар туралы таңдаулы еңбектері ғылыми қауымға 
жақсы таныс. Басқасын айтпағанда, «Молодая гвардия» 
баспасынан «ЖЗЛ» сериясымен шыққан «Шәкәрім» 
атты танымдық-ғұмырбаяндық еңбегі әлемнің алты тіліне 
 аударылып, Абай шәкіртінің тұғырын одан әрі биіктете түсті. 
«ЖЗЛ» серия сымен шыққан «Құнанбай» кітабы да еліміздің 
рухани қазынасына қосылған құнды үлес деп айтуға болады. 
ТDменде тұсаукесерге келген зиялы қауым Dкілдерінің 
сDздері ұсынылып отыр: 

Кітаптағы материалдарды архив-
терден алдық. Семей архивін, Омбы 
а р х и в і  м е н  А л м а т ы д а ғ ы  о р т а л ы қ 
архивті пайдаландық. Еуразия ұлттық 
университетінің жанынан ел президенті 
Қ.Тоқаевтың тапсырмасымен «Абай 
әлемі» атты ғылыми-зерттеу орталығын 
аштық. Осы жерде де зерттеу жұмыстарын 
жүргізіп жатырмыз. Соның бірі – мәжіліс 
депутаты, тарихшы, заңгер Нұрлан 
Дулатбековтің жинаған құжаттары.
Ғалымның «Құнанбайдың ісі» атты 
Омбы архивінен жинаған  материалдары 
бар. Соны біз таяу арада шығарамыз. 
Ғылымда бір нәрсеге нүкте қоюға 
 болмайтыны белгілі. Ізденіс болғаннан 
кейін әрі қарай жүре береді. 

Б о л а т  К F М Е К О В ,  а к а д е м и к , 
 тарихшы:

– Кітаппен танысып шықтым. 
Құнанбай – аса мәртебелі тұлға. Кейіп-
керді бейнелеуде үш жағдай тоғыс-
қан. Бірінші– дала �ркениеті, яғни 
Құнанбай дала �ркениетінің �кілі. Дала 
�ркениетінің құндылығын бойына 
сіңдірген. Екінші– орыс патшасының 
әсері,  зардабы. Қалайда қазақтың 

Соның біреуі жоқ болса, онда к�шпелі 
қоғам болмайды. Оның үстіне к�шпелі 
қоғамда табиғатпен үйлесім болу  керек. 
Егерде к�шпелі  қоғамның қолына 
 берсе, бүгін экология тап-таза болар 
еді. К�шпелілер табиғаттың тазалығын 
сақтаған. Сол табиғаттың тазалығы 
адамның бойына сіңген. Осыны автор 
жақсы к�терген.  Ерлан біздің қазақтың 
руханиятын Құнанбай арқылы биіктетіп 
отыр. 

Сейіт ҚАСҚАБАСОВ, академик:
– Құнанбайдың қазақ тарихындағы 

орны ерекше. Тарих ғылымы біздің 
әдебиетті, мәдениетті зерттеуге енді кірісе 
бастады. Құнанбай болыс болды, аға 
сұлтан болды. Сонда не бітірді? Құжаттық 
дерегі бар ма? Міне, сондай дүниелерді 
біз к�ре алмай отырмыз. Ал, шындап кел-
генде Абай да болыс болған. Қанша жыл 
жұмыс істеді? Қанша бұйрықтар шығарды? 
Соның біреуі жоқ.

Құнанбай қазақтың ежелден келе 
ж а т қ а н  д ә с т ү р і н ,  т ұ р м ы с - с а л т ы н , 
қоғамдық мәнін сақтап қалуға күш 
 салды. Ақтабан шұбырындыдан  бастап, 
т о б ы қ т ы н ы ң  қ а й д а  б а р ы п ,  қ а й д а 
тоқтағанына дейін Құнанбай жақсы 
білді. Соны Ерлан кітабында аша білген. 
Құнанбайды Мұхаң айтқаннан кейін 
к�пшілігіміз соған қарап Абайдың әкесі 
деп білгеміз. Құнанбай Абайдың әкесі 
ғана емес, қазақтың философы,  саясаткер. 
Мұсылман шариғатын білуімен бірге, 
орыстың заңдарынжатқа білген және сол 
екеуін ұштастырып қараған. Осының 
бәрі Құнанбай тұлғасының �те күрделі 
 фигура екенін к�рсетеді. =уезовтің міндеті 
«әке мен бала» проблемасын ашу болды. 
Яғни әдебиет тұрғысынан. Мұхаң кейде 
Құнанбайды қатал ғып та к�рсеткен. 
К�ркем дүниеге бұл жарасады, ал Ерлан 
нақты деректерге сүйенген. Мысалы, 
=мір деген немересіне қатысты кезінде 
Мұхаң оны �те трагедиялы ғып к�рсетті. 
Ал, шындап келгенде олай болмаған. =мір 
де Құнанбайдың жақсы к�рген сүйікті 
немересі. Бір жерде ғана ренжіген тұсы 
бар. К�ркем әдебиетте осындайлар жүреді. 
Бірақ ол Абай мен Құнанбайды қарсы 
қойғаны емес. Мұнда қоғамдағы әке мен 
бала, ескі мен жаңаның күресі. Ал, енді 
соның себебі қайдан шықты дегенде, бұны 
Ерлан кітапта жақсы к�рсеткен. Құнанбай 
– ет пен сүйектен жаралған адам. Қуана 
да білген, күйіне де білген, керек жерінде 
к�зіне жас алып жылай да білген. Кітапта 
осының бәрі бар. =сіресе, қажылық сапар 
әсерлі жазылған. Соған дайындығы қалай 
болды? Кімдермен жүрді? Құнанбайдың 
�з балалары, болмаса Шәкәрімнің әкесі 
Құдайберді  қалай қайтыс болғаны, 
сол  кезде Құнанбайдың қаншалықты 
қиналғаны айтылады. Құнанбай келініне 
де қатты с�йлемеген адам. 

Ерланның жазуында Құнанбай – 
 гуманист. Осы тұрғыдан келгенде бұл 
кітап Мұхаңның кітабын толықтырып тұр. 
Кейбіреулер мұнда Мұхаңды әшкерелеу 
бар деп ойлауы мүмкін. Мұхаң айтпай 
кеткен, әдейі айналып �ткен мәселелерді 
қамтыған. Кітапты тарихшыларға үлкен 
үлгі ретінде айтар едім. Автор Мұхаңның 
кітабында қандай оқиғалар қалып қалды 
және қалай суреттелді дегенді келтірген. 
Мұхаңның дұрыс суреттеген жерлерін 
жақсы к�рсеткен. К�ркемдік шарттыққа 
барған тұстарын ашық айтқан. Меніңше, 
кітаптың ең құнды жағы да сол. К�пшілік 
А б а й д ы ң  � м і р і н  « А б а й   ж о л ы м е н » 
бағалайды. Шындап  келгенде, ол к�ркем 
әдебиет. Ондағы мұрат –  эстетика. 
 «Проблема отцов и детей»  деген тұр. 
Кітапта соның ішкі табиғаты ашылған. 
Абай мен Құнанбайдың  арасы Мұхаң 
айтқандай тым алшақ емес, тату болған. 
Демек, Құнанбай тірі адам, үлкен тұлға, 
қайраткер, саясаткер екенін к�рсеткен. 
Авторға, Құнанбай әулетін бастаған 
екен,  арғы жағындағы  Алшынбай, 
Кеңгірбайларды, берідегі тұлғаларды да 
жазып шық дегім келеді.

Ғалымқайыр МҰТАНОВ, әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-дың ректоры:

–  К і т а п т ы ң  м а ң ы з ы  е р е к ш е 
 болатыны – кітап кейіпкерінің ерекше 
тұлға екендігі. Yйткені кеңес кезінде 
біржақты қарады. Нағыз шындық ашып 

 жазылмады, пролетариаттың р�лі, фео-
далдарды  жамандау басым болды. Сондай 
шарттардан кейін, әрине, ұлы тұлғаның 
бейнесі ашылмағандықтан халықтың 
 арасында да с�з болды. Қазір заман 
�згерді, тәуелсіз елміз. Мұхаңның ұлы 
кітабына бір анықтама беретін осы кітап 
�з уақытында шықты деп ойлаймын. 
Осындай  тарихи материалдармен таныса 
отырып, біз �зіміздің нағыз тарихымызды 
анықтай аламыз. 

Құнанбай Абайдай ұл �сірді, Меккеге 
барып үй салды, қанша жайылымдық 
жерді сақтап қалды. Бабамыз �з міндетін 
жан-жақты атқарып кеткен. Неге қазір к�п 
кітаптарды біз ұмыта бастадық? Yйткені 
онда жасандылық к�п. Жасандылықтар 
қай жақтан келді? Бұл идеологиядан 
келді. Қазір, енді басқа заман. Шындық 
ашылып жатыр.  Шындықты білген 
 сайын біздің де к�зіміз ашылып, ұлттық 
 санамыз к�терілуде. Менің әріптесім 
 Ерлан Бәтташұлы үлкен еңбек жазып, 
ұлы Абайдың 175 жылдығына сый ретінде 
ұсынып отыр. Тарихи тұрғыдан бұл үлкен 
үлес. 

Мәмбет ҚОЙГЕЛДИЕВ, академик, 
тарихшы:

– Орысшалап айтсам, «Все возвра-
щается на круги своя» деген с�з бар. 
Бүгінгі шараның символдық мәні үлкен. 
Мәскеуден шыққан Құнанбай жайлы 
еңбекті талқылап отырмыз. Мәселе 
Құнанбай туралы. Бірақ Құнанбайдың 
артында тұрған одан да үлкен мәселе бар. 
Хайек деген батыстық философ қандай 
қоғам жақсы дами алады деген сауалға жа-
уап іздеген. Қандай қоғамның болашағы 
бар? Ол қоғам ғасырлар бойы сыннан 
�ткен дәстүріне, қоғамдық қатынастарына, 
�зінің басқару жүйесіне сүйенсе, соны 
жаңа сұраныстарға бейімдей білсе – ол 
қоғамның болашағы бар. Құнанбай  туралы 
архивтен бір материал кездестірдім. Орыс 
билігі келген уақытта бізде екі жүйе қарсы 
келді. Yкінішке қарай, орыстық жүйе 
жеңді. Омыртқамызды омырмаса да, 
соған жеткізді. Құнанбайдың әулеті – 
трагедиялық әулет. Даниял Ысқақов – 
репрессия құрбаны, Шәкәрім – атылған, 
Тұрағұл Құнанбаев – репрессия құрбаны. 
Біз қазір оларға ескерткіш қойып жатыр-
мыз. Ол Америкадағы үнділерге қойылған 
ескерткіш сияқты. Соны еске түсіреді. 
Үнділерді жойып, орнына ескерткіш 
қойды. Құнанбай әулеті түгел репрессия 
құрбаны болған. Неге олай болды? Себебі 
орыстық жүйеге қарсы шықты. Құнанбай 
туралы айтады. 1869 жылы бізде орыстық 
жүйе орнады дейді. Сонда заңдық ережені 
енгізді. Уақытша ереже. Екі жыл �ткеннен 
кейін орыс билігі біздің жүйе істеп  жатыр 
ма деп, тексеруге ревизияға адамдар 
шығарады. Сонда Жетісудан подполков-
ник Рейнтонды жіберген. Подполковник 
Рейнтон Жетісуда  Сергиополь, Қапал 
уездерін аралап шығып, есеп  жазады. 
Есебінде былай дейді: «Мен бір ауылға 
барсам, бір болыс қызметінен бас тартып-
ты. Орыстық жүйе орнағанына екі жыл 
болды. Болыс басқа адамды сайлаңдар деп, 
қызметінен бас  тартыпты. Ал орыстық 
жүйе бойынша сайлауда қара шар та-
стайды ғой. Солар кеп, шар тастаймыз 
деген. С�йтсе, Рейнтонға «біз ешқандай 
шар тастаған жоқпыз.  Болысты сай-
лап қойдық» деп айтады. «Қалай сайлап 
қойдыңдар?» десе, «Құнанбай деген қазақ 
бар. «=й, шар тастағанды қойыңдар. 
Бәленше болыс болады» деп айтты. «Соны 
бекіттік...» дейді. Бұның ар жағында тұрған 
не? Біздің қоғамға басқару келген уақытта 
орыстардың  сайлау жүйесі бірге келді. 
Жергілікті басқару, болыс, би сайланды. 
Ал бізде ешуақытта жергілікті басқару сай-
ланбайтын. Қазақ қоғамында сайланатын 
бір-ақ билік бар – ол хан билігі. Ханды да 
халық сайламайды. Халықтың �кілдері 
сайлайды. Ал жергілікті басқару тек 
 мойындалатын. Халық мойындаған кісі 
би, ру басы болатын. Таланты, қабілетіне 
қатысты мойындалатын. Кейін Шоқан 
Уәлиханов орыс жүйесіне осыны айтты. 
Қазақтың �зінің басқару жүйесі бар, соны 
қалпына келтіріңдер деді. Құнанбайдың да 
айтқаны сол. 

Құнанбайдың жақтаған қоғамы 
қандай қоғам? Бұл – қазақтың ғасырлар 

бойы сыннан �ткен �зін-�зі басқару 
жүйесі. Ал орыс қоғамы осы жүйені 
қиратты. Патша �кіметі сондай болды, 
совет �кіметі одан асып кетті. Қазақтың 
�зін-�зі басқару жүйесін құртты. Хайек 
марксизмді сынағанда осы тұрғыдан 
сынайды. Марксизм неге жеңіліс 
тапты? Yйткені марксизм қоғамдық 
қатынастарды басқару жүйесін сырттан 
күшпен таңады. Біздің қазақ қоғамында 
патша �кіметі де, совет �кіметі де 
 солай істеді. Ал біз соның нәтижесінде 
қаңғырып далада қалдық. 

Қазақтың дәстүрлі басқару жүйесін 
сақтау, міне, Құнанбайдың ірілігі  осында. 
Соны жаңа сұраныстарға бейімдеу, 
 дамыту. «Все возвращается на круги 
своя» деп мен неге айтып отырмын? 
Бізде қазіргі уақытта бұрынғы негізге 
оралу әрекеті бар. Бірақ ол кейде сауат-
сыз жүреді. Біздің жаман әдетіміз де сол. 
Жақсы идея бастап, артын сұйылтып 
жібереміз. Сондықтан бұрынғы негізге 
оралсақ, біз ұлт боламыз. Оралмасақ, 
қаңғырып далада қаламыз. Бізді бұрынғы 
негізге қайтаратын осындай кітаптар 
к�п болуы керек. Тәуелсіз философия, 
ұлттық негізі бар философия болмай біз 
ешуақытта дамымаймыз. 

Оразалы СGБДЕН, академик:
– Құнанбай – экономист. Экономи-

калық базис біздің материалдық бүгінгі 
құндылығымыз. Базис болмаса, қалғаны 
қалай болады? Құнанбай бірінші сол 
базистің негізін жасады. Он шақты жыл 
аға сұлтан болды деген с�з – бүкіл эконо-
миканы басқарды деген с�з. 

Тарих деген құдірет қой. Янушкевич 
«Қазақтың байларының бәрі  жиылып 
Құнанбайдың кебісін киюге  жарамайды» 
деген. Яғни қандай тұлғалар  болды 
 деген с�з. Міне, осы Құнанбайдан біз 
әрқайсымыз бабаларымызды к�ріп 
 отырмыз. Аймақ-аймақта небір тұлғалар 
болған. Құнанбай солардың бір образы.

Талас ОМАРБЕКОВ, профессор:
– Автор тақырыпқа үлкен дайын-

дықпен келді. Кезінде «Алаш қаласының 
тарихы» деген орысша-қазақша моногра-
фиясы шықты. Одан кейін біздің қолымыз 
жете бермейтін ашаршылық кезіндегі 
солтүстіктегі архивтерді ақтарып, үлкен 
жинақ шығарды. Кейінгі дәуірлерде 
к�п энциклопедиялық  басылымдарды 
жарыққа шығарды. Осындай үлкен 
дайындықтан кейін ірі тақырыптарға 
келіп отыр. Янушкевич «отырған бәрің 
Құнанбайдың ұлтанына татымайсыңдар» 
дегенді  айтты. Сондай с�з хатында 
бар. Сол кітапта келтіріліпті. Ол хатта 
тағы бір с�з бар. «Құнанбай пайғамбар 
сияқты» дейді. Біз қиын кезеңнен �ттік. 
Құнанбайдан құтылуға тырыстық. Оған 
Абайды қарсы қойдық. Мұхаң амал жоқ 
соған барды. Құнанбай тұрмақ, Абайдан 
құтылуа тырыстық. Ғаббас Тоғжанов 
кезінде газетте «Абайды білмеймін» 
деп жазған. Абайдан айырылып қала 
жаздадық. Тұрағұлдың жеке қылмыс ісі 
бар. 1928 жылы Тұрағұлды кәмпескелеген. 
Сонда Тұрағұл к�п азап шеккен. Алғашқы 
кезде Кәрім Тоқтыбаевты жібереді. Ол 
Алашордаға қатысқан ғой. Малының 
саны 50-ге жетпейді деп Тұрағұлды 
кәмпескелемей, Голощекинге қайтып 
келеді. Абайдың рухын сыйлағаны. Одан 
соң Нығмет Сырғабековті жібереді.  Сонда 
ол Тұрағұлды кәмпескелеп, Шымкентке 
жер аударған. Бұл тарих �те қасіретті 
тарих. Құнанбай орыс билігіне амал жоқ 
к�нді.

Кітапта «Абай жолы» романындағы 
м ә с е л е л е р  с а л ы с т ы р ы л а  о т ы р ы п , 
 Құнан бай образындағы тарихи шындық 
айқындалыпты. =сіресе, үш адамның 
қатынасына қатты назар аударған екен. 
Біреуі Құнанбай мен Кенесарының, 
бұл �те үлкен мәселе. Кенесарыны 
Құнанбай неге қолдамағанына жауап 
береді. Құнанбай қолдамай отырған жоқ. 
Жалпы сол кездегі қазақ қоғамының 
ішінде Құнанбай сияқты ірі тұлғалардың 
бірталайы қолдамағанын білесіздер. Оның 
себебі – орыс әкімшілігінің  саясаты. 
Янушкевичтің хаты бойынша Лепсідегі 
үлкен конгресті тәптіштеп жазған. Януш-
кевич тарихи шындықты жазған адам, �зі 
поляк. Орысқа да, қазаққа да бұрмаған. 
Екінші мәселе, Құнанбай сияқты тұлғалар 
Кенесарыны қолдамаймыз деп уәде берсе 
де, оған қарсы шығамыз деп тағы уәде бер-
меген. Қолдамаған, қарсы да шықпаған. 
Қазақ қоғамының сол кездегі бірлігі бұл. 
Іштей қолдап отыр. Сосын, Құнанбай 
мен Б�жейдің қарым-қатынасы. Б�жей 
«Абай жолы» романының кейіпкерлерінің 
бірі. Мұхаң Б�жейді Құнанбайға қарсы 
қойып, Б�жейді жағымды кейіпкер қылды 
да, Құнанбайды жағымсыз кейіпкерге 
айналдыруға тырысты. Оның себебі 
Құнанбайдың беделін түсіру керек  болды. 
Мұхаң соған амал жоқ барды. Міне, 
осы жерде шындықты айтқан. Б�жейді 
Құнанбай тәрбиелеген. 1846 жылғы орыс 
реформасынан кейін ғана жерге таласып, 
екеуінің арасы ажыраған. Осы тарихи 
шындықты Ерлан қалпына келтірді. 
Үшінші, Абай мен Құнанбайдың қарым-
қатынасы жан-жақты ашылған.

Дайындаған 
Нұрлайым ЖАҚЫПҚЫЗЫ

әкем де сол жерде идеологиялық қызмет 
істеді, мектепте әдебиет пәні мұғалімі 
болғаннан кейін үйіміздегі әңгіме де осы 
т�ңіректе болды. Сондықтан да менің 
Абай тақырыбына келуім, зерттеуім 
және �зімнің тарихшы  болуым кездейсоқ 
емес. Оның үстіне себеп болған тағы 
бір нәрсе бар. Осыдан жиырма жыл 
бұрын Семейдегі университетке ректор 
боп тағайындалған кезде ең бірінші 
қадамым сол университетке Шәкәрімнің 
атын беру болатын. Ол қазір белгілі 
университет болып отыр. Одан кейін 
ескерткішін қойып,  шәкәрімтану 
мәселелері  бойынша ғылыми-зерттеу 
орталығын аштық. Yйткені Шәкәрім 
ақталғанымен, әрі қарай оны халыққа 
жеткізе алмай жатқан кездер болды. 
Соны пайдалана отырып, Шәкәрімнің 
энциклопедиясын жасадық. Шәкәрім 
журналын шығардық. Ғылыми бағыт 
қалыптастырдық. Осының т�ңірегінде 
Шәкәрімге қызығушылар, зерттеушілер 
к�бейді. Содан біз Абай т�ңірегіндегі 
басқа бағыттарды да зерттеуге кірістік. 
Сол кезде маған бір ой келді. Шәкәрімді 
орыстілді әлемге жеткізу мақсатын 

 алдыма қойған едім. 2012 жылы Шәкәрім 
кітабын «ЖЗЛ» сериясымен орыс тілінде 
Мәскеуден шығарған болатынбыз. Ол 
кітап жылы қабылданды. Жақсы  тарады. 
Орыс тілінде шыққанның әсері  болар, 
қытай, түрік тілдеріне аударыла  бастады. 
Осылайша, Шәкәрім кітабы бес тілге 
 аударылды. Кеше ғана Украинадан 
«кітапты украин тілінде шығардық» деген 
хабар келді. Осылардың барлығы, қалай 
десек те, орыс тіліне аударылғаннан кейін 
әрі қарай таралымының жақсаруының 
к�рінісі. Міне, осыдан кейін енді 175 
жылдық таяп қалған кезде Абайдың 
ортасын зерттей бастадық. Абайдың 
қалыптасуына кім себеп болды? Абайдың 
Абай болуына қандай жағдай, қандай 
орта және кімдер әсер етті?Қалай 
десеңіздер де, қазақтың дәстүрінде 
қоршаған орта дегеніміз – ол ата-ана. 
Адамның қалыптасуы сол жерде болады. 
Сондықтан да Абайдың Абай болуына 
ең бірінші ата-анасының әсері зор. Олай 
болса, ата-анасын неге зерттемеске? 
Оның әкесі атақты Құнанбай тарихи 
тұлға, аға сұлтан, үлкен би болған. Елді 
тату-тәтті қып ұйытып ұстаған. Абай, 
Шәкәрім, басқа да ұрпағының білім 
 алуына жағдай жасаған. Біз, қазіргі 
ұрпақ, егерде осы кітап жазылмаса, 
 келер ұрпақ та Құнанбайды ұлы жазушы 
Мұхтар =уезовтің кереметтей құрған, 
жасаған образы арқылды ғана миымызға 
сіңіріп, к�з алдымызға елестетіп кете 
берер едік. 

«ЖЗЛ» сериясының кітаптарға 
қоятын �з талабы бар. Бұл кітап тарихи-
биографиялық нақты деректерге сүйенуі 
керек. Болмаса қабылдамайды. Yзінің 
стилі болуы керек. Сол тұлға осы серияға 
сәйкес болса ғана шығарады. Яғни 
Құнанбай барлық талаптарға сай болып 
отыр. =зірге кітап үш мың дана боп 
шықты. Қызығушылық артар болса олар 
бұл тиражды к�бейтеді. Орыс тілінде 
шығар-шықпастан қытай, түрік, араб 
баспалары осыны аударсақ қалай болады 
деп отыр. 

мемлекеттілігін жою, қалайда қазақтың 
жерін тартып алу, рухани сағын  сындыру. 
Үшінші– мұсылман мәдениеті. Осы үш 
жағдай тоғысқан мезгілде ғана Құнанбай 
бейнесі   ашылады.   Ерлан осы үш 
 линияны берік ұстаған. Тәуелсіздік алған 
отыз жылдың ішінде қаншама кітаптар 
шығып жатыр. К�бі бүгін шығып, ертең 
ұмытылады. Неге? Yйткені дәлдік жоқ, 
тарихи деректер к�мескі. К�ркем әдебиет 
пен тарихи жанр  Еуропада бұрыннан 
бар, қазір де қалыптасқан дәстүр.  Тарихи 
роман жазу үшін бір жағынан  жазушы, 
екінші жағынан ғалым болу керек. 
Ғалым �зінің тарихи арнасын жазып 
береді.  Жазушы соған сүйене отырып 
к�ркем  туынды  жазады, сонда барып 
бәрі үйлеседі. Мұхаң «Абай жолы» алғаш 
шыққан кезде қалай қиналды? Алғашқы 
нұсқа мүлде �згеше болған. Талай 
нәрсені �згертуге тура келді. Сондықтан 
Құнанбай мен Абай – б ір-бір іне 
қайшылықты кейіпкер, бірі қара, бірі 
ақ болды.  Осыны қайтадан объективті 
түрде к�рсету үшін дәлел қажет. Архивтік 
материалдар,  Құнанбайды к�рген 
азаматтардың, орыстардың құжаттары, 
Янушкевичтің хатының тарихи деректі 
негізі �те зор. Күрделі бір жағдай бар. 
Батыс «к�шпелі қоғам т�мен болды, 
мемлекеттігі болған жоқ» деп келді. 
Бүгінге дейін сол ұстаным. Yйткені 
олар к�шпелі қоғамның деректілігін 
түсінбейді.  Отырықшы қоғам мен 
к�шпелі қоғамның арасы жер мен 
к�ктей. Отырықшы қоғамда мемлекет 
болсын, қоғам болсын негізгі  принцип 
– аймақтық принцип. К�шпелі қоғамда 
– ру-тайпалық принцип.  Ру-тайпалық 
ж ү й е  –  т у ы с т ы қ т ы ң  ж е л і с і н д е 
қалыптасқан жағдай. Ру-тайпалық 
жүйенің құндылығы – онда адами фактор 
бірінші орында. Осының бәрін бойына 
сіңірген Құнанбай орыстардың ықпалы 
үдеп тұрған мезгілде елді, жерді сақтау 
үшін қарсы күрескен. 

К�шпелі шаруашылықты �сірудің 
үш факторы болуы керек. Дала, тау, су. 

Азаматтың суреті

Азаматтың суреті
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АНТОЛОГИЯ

ТӘРБИЕ 
БАСЫ – ОТБАСЫ

Жиынға шығармалары әлем тілдеріне аударылған авторлар 
мен аудармашылар, ҚР Мемлекеттік хатшысы, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасын іске асыру ж�ніндегі Ұлттық комиссияның 
т�рағасы Қырымбек К�шербаев, ҚР Мәдениет және спорт 
министрі Ақтоты Райымқұлова, Алматы қаласының әкімі 
Бақытжан Сағынтаев  қатысты. 

«Басты мақсат – к�ркем аударманың жоғары сапасын 
қамтамасыз ету еді. Ол үшін, ең алдымен, жобаны жүзеге асыруға 
6 елдегі к�ркем аударма саласында тәжірибесі мол, беделді 
 деген баспалар таңдалды. 60 автордың үздік туындылары енген 
антологиялар дүниежүзінің 5 құрлығындағы 93 мемлекеттің ірі 
кітапханалары, іргелі оқу орындары, мәдениет пен әдебиетке 
маманданған ғылыми орталықтарына таратылады» дейді ҚР 
Мемлекеттік хатшысы Қырымбек Елеуұлы.

Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев әдебиет 
пен �нерді қолдаудың жайын қозғады. Ал Мәдениет министрі 
Ақтоты Райымқұлова жаңа бастамалар туралы айтып �тті. 
«Осы жылы наурыз айында Қазақстан тарихында тұңғыш 
рет Лондон қаласында �тетін «London Book Fair – 2020» 
халықаралық кітап жәрмеңкесінде т�л әдебиетіміз ұлықталып, 
британ жұртшылығына таныстырылады. Жобаға Қазақстан 
Республикасының атынан қатысу Елбасының «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасына сәйкес, еліміздің мәдениеті мен интеллектуалдық 
әлеуетін әлемге таныстырамыз» дейді Ақтоты Рахметоллақызы.

Айта кетейік, қазақ әдебиетінің антологиялары ірі кітапхана 
қорлары мен ондағы ерекше кітаптарды есепке алатын WorldCat 
деп аталатын халықаралық библиографиялық жүйеге енген. 
Антологияларды алған елдер мен ұйымдардан 100-ден аса алғыс 
хат келген. Мәселен, Франция Президенті Эммануэль Макрон, 
Ұлыбритания білім министрі Гэвин Уильямсон алғыс хатын 
жолдаған.

Басқосуда аударма жұмысы қорытындыланып, авторларға 
алты тілде жарық к�рген шығармаларының жинақтары 
 тапсырылды.   

 Қ.СЕРІКҚЫЗЫ

Осындай белсенді қоғамдық ұйымдардың бірі – «Желтоқсан 
ақиқаты» республикалық қоғамдық бірлестігі. Аталмыш ұйым 
жуырда «Желтоқсаншылар және бүгінгі қоғам» атты д�ңгелек 
үстел ұйымдастырды. Жиынға қоғамдық бірлестіктің мүшелері, 
облыстық және аудандық б�лімшелердің басшылары қатысты. 

Отырысты ашқан «Желтоқсан ақиқаты» РҚБ т�рағасы 
Болат Құрымбаев ұйымның алға қойған мақсаттарымен және 
желтоқсаншылардың жарғылық міндеттерімен  таныстырып 
�тті. Т�раға �з с�зінде бірлестіктің атқарған істеріне шолу 
жасап, ұйымның қазақстандық қоғамдағы �зекті мәселелерге 
лайықты үн қосып отырғанын жеткізді. =л-Фараби атындағы 
ҚазҰУ оқытушысы, философ =бдірашит Бәкірұлы «Желтоқсан 
ақиқаты» мен атқарушы органдар арасындағы қатынастың сипа-
тына тоқталып, бірлестіктің егемендікті нығайту мақсатындағы 
стратегиялық міндеттерін атап к�рсетті. «Қазіргі кезде әрбір 
желтоқсаншы �з парызын анық ұғынып, жастарға үлгі 
 болатындай жұмыс жүргізуі керек. Қоғам �міріне белсене 
араласып, тәлімдік-тәрбиелік бағытта жұмыс істеуге, жақын 
болашақта келе жатқан ақсақалдық кезеңге дайын болуы 
тиіс» деді ол. Келесі кезекте с�з алған ақын Ізтілеу  Тойшыбаев 
желтоқсаншыларға арнап Алматы облысының бірқатар елді 
мекендерінде ескерткіш қою ж�ніндегі нақты атқарылған 
істер туралы баяндады. Желтоқсаншы Жұмабай Тәжібаев 
«Желтоқсан ақиқаты» ұйымының Ардагерлер кеңесі, Ауған 
соғысы ардагерлері сияқты қоғамдық ұйымдармен бірлесе 
жұмыс істеудегі тәжірибесімен б�лісті.

Дина ИМАМБАЕВА 

Алматыдағы «Достық үйінде» «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мәдениет» жобасы аясында БҰҰ-ның 6 тіліне 
аударылған қазақ әдебиеті антологиясын таныстырды. 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –  Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасымен жүзеге асып жатқан 
«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бағыттарының бірі 
болып есептелетін бұл жобаны ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің тапсырысы бойынша «Ұлттық аударма 
 бюросы» қоғамдық қоры үйлестіргенін айта кету керек.

Қазіргі кезеңде елімізде қазақстандық қоғамды дамыту, 
аса маңызды жалпымемлекеттік міндеттерді шешу ісіне 
азаматтық секторды тартуға ерекше көңіл бөлініп отыр. 
«Халық үніне құлақ асатын мемлекеттің» қалыптасуы да 
қатардағы азаматтардың белсенділігіне байланысты екені 
белгілі. 

ӘДЕБИЕТ

=рбір с�з дыбыстардан және бұуындардан 
құралады. С�здің бір леппен айтылатын ең 
созымды бұунағын бұуын дейміз. =р бұуында 
бір ғана дауысты, бірнеше дауыссыз дыбыс 
болады. Дауысты дыбыс с�з басында келсе, бір 
�зі жеке бұуын бола алады. Ал дауыссыз дыбыс 
жеке тұрып та, бірнешеуі бірігіп те жеке бұуын 
бола алмайды. 

Бұуын бір ғана дауысты дыбыстан тұрса 
немесе дауысты дыбысқа айақталса, оны ашық 
бұуын дейміз. Ашық бұуын ұзақ созып айтыуға 
келе береді. Бұуынның соңғы дыбысы дауыссыз 
дыбысқа айақталып тұрса, ол тұйық бұуынға 
жатады. Тұйық бұуынның созымдылығы ашық 
бұуынға қарағанда, шектеулі, қысқа болады. 
Мысалы, «да – ла – лық – тар – дың» дегендегі 
«да» мен «ла» – ашық бұуын. Ал «лық», «тар», 
«дың» – тұйық бұуындар. 

Ашық бұуынды с�зді  зорлап тұйық 
бұуынға, керісінше тұйық бұуынды зорлап 
ашық бұуынға айналдырыуға болмайды, онда 
с�здің табыйғый ырғағы бұзылады: «қы -йын 
-шы -лық» дегенді «қый -ын -шыл -ық» дейтін 
болсақ, онда с�зімізде ешқандай әуезділік те, 
үйлесімді ырғақ та болмайды. Себебі бұуын 
үндестігі – әр с�здің түп қазығы. Ол бұзылса, 
с�з де бұзылады. 

Жұуан дауысты дыбысы бар бұуын жұуан, 
жіңішке дауысты дыбысы бар бұуын жіңішке 
бұуын аталады. Мысалы: ба -уыр -лас -тар 
(жұуан), і -ні -шек -тер -ге (жіңішке), т.с.с.

Егер с�здің бастапқы бұуыны жұуан болса, 
оған жалғанатын келесі бұуын да жұуан болады; 
ал егер бастапқы бұуын жіңішке болса, келесі 
бұуын да жіңішке болады. Мысалы: қа -ра -ғай, 
дә -рі -гер, т.с.с.

Дауысты о, �, ұ, ү дыбыстарына,  дауыссыз 
б, г, ғ, д дыбыстарына айақталатын с�здер 
т і л і м і з д е  к е з д е с п е й д і .  « О »  д ы б ы с ы н а 
айақталатын «оһо», «охо» деген екі с�з ғана бар. 
Басқа дауыстылар с�здің басында да, ортасы 
мен айағында да  айтыла береді; «атақтылардың 
бірі», «уәдесіздік», «атты қарт кісі», «шүбә 
келтіріуге болмас», т.с.с.

«Д» дыбысына айақталатын біраз с�з 
тілімізге дін мен ғылым арқылы енген. Қазақ 
оларды �з тілінің табыйғатына сай �згертіп 
айтып жүр, солай жазғанымыз да дұрыс: арап 
(«араб» емес), Аймұхамет («Аймұхамед» емес), 
Архыймет («Архыймед» емес), т.с.с.

Ал «в», «ф» дыбыстары тілімізге орыс 
тілі арқылы енгендіктен, орыс с�здерінде, 
 орысша жазған аты-ж�нде ғана кездеседі: 
 вагон, Нұржекейев, фото, шеф, т.с.с. 

«Ф» дыбысына айақталатын кейбір 
шет тіл с�здері, үндестік заңына сәйкес, 
қазақыландырып айтылады және жазылады: 
ышкап, сейіп, т.с.с. 

Тек «ң» дыбысының бас әрібі жоқ және сол 
дыбыстан басталатын с�з де тілімізде жоқ.

«Й» және «у» дауыссыздары  дауысты 
дыбыстардың алдында немесе  дауысты 
дыбыстардың соңында ғана айтылады және 
 солай жазылады. «Й» әрібі санаулы с�здерде 
ғана с�з басында жазылады: «Йоллығ тегін», 
«Йасауи»,  «Йағный»,  «Йакыи»,  ал с�з 
 ортасында, соңында жіиі айтылады және солай 
жазылады: айтыс, сайлау, қарағай, мерей, т.с.с. 

Ал  «у»  дауыссызы с�здің  басында, 
 ортасында және соңында айтыла да, жазыла да 
береді: ауқат, қарыу, т.с.с. 

Басқа дауыссыз дыбыстың бәрі с�з  басында 
да, ортасы мен айағында да айтыла береді: 

 Үндестік заңының талабы бойынша, 
түбірдің жұуан, жіңішкелігіне қарай оған 
жалғанатын жұрнақ та соған үндесе, үйлесе 
жалғанатыны – негізгі заңдылық. Алайда оған 
толық және жартылай бағынатын жұрнақтар 
да бар. Мәселен, «ойын -паз», «�нер -паз», 
«білім -паз» с�здерінде -паз жұрнағы түбірдің 
жұуан, жіңішке болғанына да, с�здің қатаң не 
ұйаң дыбысқа айақталғанына да қарамастан, 
�згермей жалғанып тұр;

-қор жұрнағы да сондай: жала -қор, пәле 
-қор; 

-хана жұрнағы да осындай топқа жатады: 
кітәп -хана, ойын -хана, ас -хана, әжет -хана,

- г D й  ж ұ р н а ғ ы  д а  ү н д е с т і к  з а ң ы н а 
бағынбайды: ақыл -гDй, дана -гDй. Аз ғана с�зге 
жалғанатын мұндай �німсіз жұрнақтар тілімізге 
теріс әсер ете алмайды, кейбірі бір с�зде ғана 
кездеседі: бала -қай, мейір -бан. 

Түбірдің жұуан, жіңішкелігіне қарай 
�згермегенмен, түбірдің соңғы дыбысына 
үйлесе не қатаңдап, не ұйаңдап жалғанатын 
жұрнақтар да бар. Мәселен, -кер, -гер жұрнағы: 
айла -кер, тәлім -гер, айтыс -кер, қалам -гер, 
кәсіп -кер, зер -гер; 

 -тікі, -дікі, -нікі: к�п -тікі, жат -тікі, мал 
-дікі, үй -дікі, қала -нікі, кеме -нікі, т.с.с.

Жалғамалы тіл болғандықтан, қазақ тілінде 
жұрнақтың к�п болыуы – заңдылық. К�ркем, 
бейнелі, астарлы, әуезді, алыуан құбылтып 
с�йлеуге жұрнақтар �те к�п ықпал етеді. Жеке 
тұрғанда дербес мағынасы болмағанмен, кей 
жұрнақтар мағыналы с�здер секілді бір-бірімен 
бірмән, кDпмән, кермән бола алады. Мысалы, 
«жас -тау» с�зіндегі -тау жұрнағы мен «бас – 

ЖАЗЫУЫНЫҢ 
ҚАҒЫЙДАЛАРЫ

ҚАЗАҚ-

кәсіпкер, талғампаздар, қыйыншылық, үгіт-
насыйхаттар, қаһарман, һәм, уақыт, т.с.с.

Қазақ тілі – жалғамалы тіл. С�здері дыбысқа 
дыбыс, бұуынға бұуын, түбірге қосымша 
үндесіп жалғаныу арқылы жасалатын тілді 
жалғамалы тіл дейміз. Бірде-бір қазақ с�зі 
қатарынан келген екі дауыссыз дыбыстан 
да, дауысты дыбыстан да басталмайды. Ол – 
 дыбыс үндестігінің талабы.  Мысалы: тыныштық 
(«тныштық» емес), кішкене («кшкене емес»), 
быйыл («бйыл» емес), кійім («кйім» емес), т.с.с.

Қазақ тілінің дұрыс с�йлеу және дұрыс 
 ж а з ы у  н е г і з і  ү н д е с т і к  з а ң ы  б о й ы н ш а 
қалыптасқан. Ол заң бойынша қазақ с�здерінде 
дауыс екпіні әр с�здің тек соңғы бұуындарына 
ғана түседі. Сондықтан ол созымды әуезбен 
айтылады: Бізді -ің ауылды -ың адамдары 
-ышетіне -ен �нерлі -і. Дыбысқа дыбыстың, 
бұуынға бұуынның, түбірге қосымшаның не 
жұуан, не жіңішке болып үндесіп жалғаныуын 
үндестік заңы дейміз. 

Дыбыстың, бұуынның, с�здің, түбір мен 
қосымшаның, с�з тіркесі мен с�йлемнің дұрыс 
айтылыуы мен дұрыс жазылыуы үндестік заңы 
арқылы анықталады. Бұл заң, әсіресе шет 
тілден енген с�здерді қабылдаудың қарауылы. 
Мәселен, орыс тілінде «область» деген с�з бар, 
оны біз облыс деп жазып жүрміз. Тексеріу үшін 
бұуынға б�ліп к�реміз: «об -лыс»: Қазақ тілінде 
«об» деген бұуын болмайды. Демек, дұрыс емес. 
«О -блыс» деуге де келмейді. Ендеше, дұрысы 
«о -бы -лыс» болыу керек. «Министр» с�зін 
алайық. Қазақ тілінде «ми – нистр» деген бұуын 
да болмайды. Дұрысы – «мі -ніс -тір». «А -раб» 
с�зі де «а -рап» болыуға тійіс, т.с.с.

Үндестік заңының басты шарты – тілдің 
табыйғый қалпын сақтау және с�з бен с�з 
тіркесін созымды, жұмсақ, белгілі бір ырғақпен 
айтыуды қамтамасыз етіу. 

=рбір с�здің одан ары б�лшектеуге 
келмейтін мағыналы б�лігін түбір дейміз. Yзі 
жалғанған с�зден жаңа мағыналы с�з жасай-
тын немесе с�з бен с�зді байланыстырыу үшін 
жалғанатын с�з б�лшегін қосымша дейміз. Ол 
түбірге де, атау с�зге де; нысанның санын, 
түр-түсін, мінез-құлқын, сыр-сыйпатын, іс-
қыймылын білдіретін с�здің бәріне де үндестік 
заңына сәйкес жалғанады.

Қосымша екі түрлі болады: бірі – жұрнақ, 
екіншісі – жалғау. Жұрнақ �зі жалғанған 
с�зге жаңа мағына береді. Мысалы: «мал» с�зі 
түлікті білдірсе, «мал -шы» оны бағатын адамды 
білдіреді. Мыналар да сол сыйақты: т�ре -шіл, 
арба -кеш, талап -ты, т.с.с.

Жұуан түбірлі с�зге жұрнақ та негізінен 
жұуан, жіңішке түбірге жіңішке болып 
жалғанады. Мысалы: қала -лық, �лке -лік, 
аурұу -шаң, жейде -шең, қора -лас, қой -шы, 
т�се -ніш, біл -гір, ел -шіл, т.с.с.

Жұрнақтың к�бі дауыссыз дыбыстардан 
басталады. Дауысты дыбыстан басталатын 
жұрнақ одан әлдеқайда аз.

 Дауыссыз дыбыстардан басталатын 
жұрнақтың біразы мынау: 

-шы, -ші:  сыйыр -шы, күй -ші, т.с.с. 
Жұуан бұуынға – шы, жіңішке бұуынға – ші 
жалғанады. 

 Бұлар – дауысты дыбысқа айақталған с�зге 
де, қатаң немесе ұйаң дауыссызға айақталған 
с�зге де жалғана беретін әрі �німді, әрі бейта-
рап жұрнақтар: т�ре -ші, хат -шы, үй -ші, жау 
-шы, ел -ші, бас -шы, күй -ші, т.с.с.

 -шыл, -шіл: ауыл -шыл, жаңа -шыл, жік 
-шіл, заң -шыл, т.с.с. Бұлар да бейтарап 
жұрнақтарға жатады.

-тық, -тік, -дық, -дік, -лық, -лік: сақ -тық, 
еп -тік, жаз -дық, ел -дік, бай -лық, ер -лік, 
т.с.с. Қатаң дауыссызға айақталған с�зге 

-дек жұрнақтары тек дауыссыз дыбыстардан 
соң жалғанып тұр.

Д а у ы с с ы з  д ы б ы с т а н  б а с т а л а т ы н 
жұрнақтардың тағы бір тобы мынандай: 

-тай, -тей, дай, -дей: тас -тай, күміс -тей, 
шара -дай, нар -дай, түйе -дей, т.с.с.

-қыр, -кір, -ғыр, -гір: тап -қыр, �т -кір, ал 
-ғыр, біл -гір, сайра -ғыр, с�йле -гір, т.с.с. 

-ша, -ше: сызба -ша, жеке -ше, сызық -ша, 
белдем -ше, т.с.с. 

-қы, -кі, -ғы, -гі: арт -қы, кеш -кі, соң -ғы, 
мана -ғы, бүгін -гі, кеше -гі, т.с.с. 

-шаң, -шең: бой -шаң, жейде -шең, кійім 
-шең, т.с.с. 

-мық, -мік: жылы -мық, желе -мік, т.с.с.
-тас, -тес, -дас, -дес, -лас, -лес, -с: ат -тас, 

кезек -тес, жол -дас, дәм -дес, бауыр -лас, жер 
-лес, ойла -с, с�йле -с, т.с.с.

-ты, -ті, -ды, -ді, -лы, -лі: атақ -ты, к�рік 
-ті, ақыл -ды, білім -ді, сый -лы, тәрбійе -лі, 
т.с.с. 

-тау, -теу, -дау, -деу, -лау, -леу: қыйас -тау, 
мүйіс -теу, қалың -дау, бүтін -деу, жылы -лау, 
жійі -леу, ала -лау, т.с.с.

-сыз, -сіз: ақыл -сыз, тійім -сіз, тыйым 
-сыз, бала -сыз, т�ре -сіз, кійім -сіз, т.с.с. 

-т: тоқта -т, т�рле -т, ойна -т, бійле -т, т.с.с.
-уық, -уік: жыла -уық, с�йле -уік, күйре 

-уік, т.с.с.
Бұлар тек дауысты дыбысқа айақталған 

с�здерге ғана жалғанып тұр.
-па, -пе, -ба -бе, ма, -ме: айт -па, кет -пе, 

қон -ба, к�н –бе, бар -ма, кел -ме, т.с.с.
-қ, -к: айтпа -қ, кетпе -к, барма -қ, келме -к, 

т.с.с. Бұлар -па, -пе, -ма, -ме жұрнақтарынан 
кейін жалғанып тұр. Ал сырғана -қ, ойна -қ, 
күре -к, үйме -к с�здерінде дауысты дыбыстан 
кейін жалғанған.

-р: бара -р, с�йле -р, т.с.с. Бұл жұрнақ 
тек дауысты дыбыстарға айақталған с�зге 
жалғанады. Дауысты дыбыстардан басталатын 
жұрнақтар мыналар: 

-ық, -ік: тамыз -ық, еміз -ік, т.с.с. 
Үндестік заңының талабына сәйкес, 

бұл жұрнақтар тек дауыссыз дыбыстарға 
айақталған с�здерге ғана жалғанады.

-ып, -іп, -п: бар -ып, кел -іп, байла -п, 
ійле -п, т.с.с. -ып пен -іп дауыссыз дыбысқа 
айақталған с�здерге жалғанса, -п тек  дауысты 
дыбыстарға  айақталған с�здерге  ғана 
жалғанады. 

-ыу, -іу, -у: айт -ыу, біл -іу, ойна -у, шірі 
-у, құры -у, т.с.с. -у жұрнағы тек дауысты 
 дыбыстан кейін жалғанса, -ыу, -іу жұрнақтары 
дауыссыз дыбысқа айақталатын с�здерге ғана 
жалғанады. 

-ар, -ер: тұр -ар, жүр -ер, бар -ар, с�йле 
-р, т.с.с. 

-ақ, -ек: тұр -ақ, ор -ақ, б�л -ек, т.с.с. Бұлар 
тек дауыссыз дыбысқа айақталатын с�зге 
жалғанады. 

 К�п с�зге жалғанатын Dнімді және аз ғана 
с�зге жалғанатын Dнімсіз жұрнақтар болады. 

 Түбірге немесе басқа с�зге бір жұрнақтан 
кейін тағы бірнеше жұрнақ жалғана береді: 
оқы -р -ман, к�р -ер -мен; қой -шы -шыл, ән 
-ші -шіл; сақ -тан -шақ -тау, ерін -шек -теу; ор 
-ақ -шы, күре -к -ші, айт -па -с, к�р -ме -с, аң 
-шы -лық, ән -ші -лік, т.с.с.

 Егер с�здің соңғы дыбысы қатаңға 
айақталып тұрса,  ал оған жалғанатын 
қосымшаның бірінші дыбысы дауысты  болса, 
онда с�здің соңғы дыбысы ұйаң дыбысқа 
�згереді. Ол – үндестік заңының ерекшелігі. 
Мысалы: бақ +ыу = бағыу, т�к +іу = т�гіу; ақ 
+ады = ағады, жек+еді = жегеді, тап + ады = 
табады, теп + еді = тебеді, қап + ады =  қабады, 
т.с.с. 

тау» с�зіндегі – тау жұрнағының айтылыуы 
бірдей болғанмен, екеуінің с�з мағынасын 
�згертіудегі қызметі екі басқа. Бірінші -тау 
жұрнағы с�зге кішірейткіш мағына беріп тұрса, 
екінші -тау сұудың басталар к�зін білдіріп тұр. 
Бұл кәдімгі к�пмән с�з секілді. 

Тағы бір мысал: айтылыуы бірдей, ал 
мағынасы әр басқа «ата -тай», «апа -тай», «аға 
-тай», «қалқа -тай» с�здеріне «кім?» деген сұрақ 
қойылса; «ат -тай», «тас -тай», «құрт -тай» 
с�здеріне «қандай?» деген сұрақ қойылады. 
 Демек, -тай жұрнағы – к�пмән жұрнақ. «Баға 
-лау» мен «бала -лау» с�зіндегі -лау да кDпмән 
жұрнақ. 

-па, -пе, -ба, -бе, -ма, -ме жұрнақтары �зі 
жалғанған с�зге әрі жаңа мағына береді, әрі 
оны к�пмән с�зге айналдырады: «тарт -па» 
с�зінің бір мағынасы әлденені �зіңе қарай 
тартпа дегенді білдірсе, бір мағынасы үстелдің 
сұуырмасын білдіреді, екеуінің айтылыуы 
бірдей болғанмен, мағыналары әр басқа. Солай 
жасалған к�пмән с�з тілімізде біршама: тос -па, 
кес -пе, тұн -ба, к�м -бе, хабарла -ма, байанда 
-ма, к�р -ме, т.с.с.

Ал «оқыу -шы» с�зіндегі -шы мен «оқыр 
-ман» с�зіндегі -ман бір-біріне мағыналас 
с�здер жасайды, бұл жұрнақтарды бірмән 
жұрнаққа жатқызыуға болады. «К�ріу -ші», 
мен «к�рер -меннің» де жағдайы сондай. «Ақыл 
-шы», «ақыл -ман», «Біл -гіш» пен «білер 
-мен» с�зіндегі жұрнақтар да, сондай-ақ «бота 
-қан», «құлын -шақ», «бала -қай», «қалқа -тай» 
с�здеріндегі жұрнақтар да айтылыуы әр басқа 
болғанмен, мағыналары бір-біріне жақын, 
бірмән жұрнақтар. 

Сол секілді «айт -қыш», «айт -пас», «тап 
-қыр» мен «тап -пас» және «к�р -гіш», «к�р 
-мес» с�здеріндегі жұрнақтар бір-біріне қарсы 
мағынада қолданылады, демек, олар – кермән 
жұрнақтар. Бұған қарағанда, жұрнақтарды 
мүлде мағынасыз қосымша деуге  болмайды. 
Сондықтан оларды қалай болса солай 
қолданыуға да болмайды.

Жалғау – с�з бен с�зді байланыстырып 
тұратын қосымша. Түбірге жұрнақ жалғаудан 
бұрын жалғанады.Үндестік заңына сәйкес, 
жұуан бұуынды с�зге жұуан, жіңішке бұуынды 
с�зге жіңішке бұуынды жалғау жалғанады.

Қазақ тілінде жалғау т�рт топқа б�лінеді. 
Біріншісі – кDптік жалғау. Ол түбірге басқа 
жалғаулардан бұрын жалғанады.  Және 
 ны санның к�п, бірнешеу екенін білдіреді. 
К�птік жалғауы – алтау: -тар, -тер, -дар, -дер, 
-лар, -лер: ағаш -тар, ш�п -тер, адам -дар, к�л 
-дер, тау -лар, үй -лер, т.с.с.

Жалғыздықты білдіретін санаулы с�здерден 
кейін тұрған с�зге к�птік жалғауы жалғанбайды. 
Мысалы, «бір тас аз болады»; «Бір тас -тар 
аз болады» деуге болмайды, «бір ғана адам» 
(«адамдар» емес), «жалғыз терек», «әрбір аза-
мат», «бірде-бір оқыушы», «бірден-бір күуә», 
«ешбір оқырман», т.с.с.

Сондай-ақ к�птікті білдіретін сандар мен 
с�здерден кейін тұрған с�зге де к�птік жалғауы 
жалғанбайды: «қырық кәсіпкер», «жүз шапан», 
«мың теңге», «бес ағаш», «кDп адам», «қыйсапсыз 
ойын», «барлық ел», «барша жұрт», «сансыз 
балық», «сан жетпейтін шіркей», «бүкіл аймақ», 
«кDптеген жәдігер», «толып жатқан қалдық», 
т.с.с. 

-қан, -кен, -ған, -ген жұрнақтарына к�птік 
жалғау жалғаныу арқылы заттық мағынаға 
ійе болып тұрған с�здерге бұл екі ереже де 
әсер етпейді. Мысалы, «Бір ғана кеткендердің 
саны әжептәуір», «Бірде-бір с�йлегендер оны 
айтпады» «Барлық жыйналғандарға қарап», 
«Бүкіл қайтқандарға арнап», «Барша келген-
дер», т.с.с.

Бексұлтан
 НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ, 

жазушы

қатаңы (-тық, -тік), ұйаңға айақталған с�зге 
ұйаңы (-дық, -дік) жалғанады. Ал -лық, -лік 
жұрнағы дауысты дыбысқа айақталған с�зге 
ғана жалғанады: қала -лық, Ақ -т�бе -лік, бала 
-лық, кіші -лік, т.с.с. 

-қыш, -кіш, -ғыш, -гіш: айт -қыш, теп 
-кіш, жаз -ғыш, біл -гіш, сана -ғыш, теңе 
-гіш, т.с.с. -қыш, -кіш тек қатаң дауыссыз 
дыбысқа айақталған с�зге жалғанса, -ғыш, 
-гіш жұрнақтары дауысты дыбыс пен ұйаң 
дауыссызға айақталған с�здерге жалғанады.

 -қан, -кен, -ған, -ген: айт -қан, кес -кен, ала 
-ған, к�ре -ген, к�р -ген, т.с.с. -қан мен -кен 
тек дауыссыз дыбыстарға айақталған с�зге жал-
ғанса, -ған мен -ген дауысты мен дауыс сызға 
айақталған с�здерге де жалғана береді. 

 -шақ, -шек, -дақ, -дек, -мақ, -мек, -сақ, 
-сек, мақтан -шақ, к�ңіл -шек, шұуыл -дақ, 
гүуіл -дек, ал -мақ, кел -мек, қатын -сақ, келім 
-сек, ала -шақ, бере -шек, сана -мақ, еле -мек, 
т.с.с. 

-шақ, -шек, -мақ, -мек жұрнақтары 
 дауысты дыбыстан соң да жалғана берсе, -дақ, 

Азаматтың суреті
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«СӨЗІҢ АСЫЛ – 
БАҒА ЖЕТПЕС...»

=рине, бұған дейін де Абайды мектеп қабырғасынан 
бастап-ақ оқыдық.  =лі де оқып келеміз. Бұдан кейін де 
оқимыз. Абай неге бізді соншама тартады? Нендей құдыреті 
бар? Оның ең басты ерекшелігі – оқырманды жасына қарай 
талғамайды. Мысалы, бір ғана «=семпаз болма әрнеге» деген 
�леңін балабақшадағы сәбиден бастап, егде жастағы кексе 
адамға дейін мән беріп оқып, к�ңілге сап тоқып отырса 
артық емес. Yйткені бұл �леңдегі философиялық толғамдар 
тұжырымы балаға да, қартқа да қажет. Олардың әрқайсысы 
шығарманың әр жолын �з жас ерекшеліктеріне қарай 
қабылдайды және �з түсініктеріне қарай пайымдайды.

Иә, біз Абай шығармаларын талдағалы отырғанымыз 
жоқ. =ңгімеміздің арқауы – жоғарыда с�з қылып бастаған 
«Абай. Таңдамалылар».

Осы кітапты құрастырушы атап к�рсеткендей, бұл кітапқа 
енген туындылар, ең алдымен, жас ұрпақтың к�ңіл толқынын 
қауып, жүрек сырын тауып жатса болғаны да. Қазір біздің 
жастарымыз ел асып, құрлықтардың белін басып, әлемнің 
түкпір-түкпірінде жүр. «Шіркін, – деймін-ау, – біздің 
 жастарымыз �здері жүрген жердегі халықтар тілінде осы 
кітаптың аудармасы қолдарында болса, ұрпағымыз Абайды 
�згелерге мақтанышпен оқып берер еді-ау!». Сонда ғана біз 
экономикалық интеграциямен шектеліп қалмай, мәдени 
интеграцияда да едәуір рухани жылжып кете берер едік.  
Мәдени интеграция дегеніміз – ең алдымен бейбітшілік, 
гуманизм, халықтар арасындағы ынтымақ, келісім және 
тұрақтылық. Қазір біздің Димаш Құдайбергеновты әлем 
жұртшылығы мәдени интеграция елшісі деп мойындап отыр.

Бірде Мәскеудегі үлкен кітап дүкендерінің бірінде кезекте 
тұрғанда қарапайым орыс шалы былай деп әңгімелегені бар:

– Немерем бар. Оған пәтерімді қалдырсам деп отыр-
мын. Бірақ жалғыз пәтер қандай мұра болады? Егер оның 
ішінде, кітап с�ресінде  Пушкин тұрса, үлкен мұра емес пе? 
– деп, әлгі орыс шалы күнұзаққа кезекте тұрып, Пушкиннің 
таңдамалылар жинағын сатып алған еді.

Сол сияқты Тайыр Мансұров құрастырған Абайдың 
таңдамалылар жинағы – қазақтың ұлына мұра, қызына жасау 
болатын рухани теңдесі жоқ құнды дүние.

Таңдамалылар жинағындағы суреттер де ерекше елең 
еткізді. Кітапта бұрын-соңды к�п оқырманның к�зіне 
түсе қоймаған фотосуреттер жарияланған. Ол суреттердің 
әрқайсысы �з алдына ерекше бір естелік, тартымды тарих.

Қалқиды әнің – рухыңның кептері ме,
Ұстаймын деп әуремін текке, міне.
Дарыныңнан, ойыңнан бермей маған
Тек дертіңді жұқтырып кеткенің не?
Фариза апам жаны жүдеп, жабырқаған шақта осылайша 

Абайды іздеген. 
Бәріміз де сол, к�ңілге күдік ұялап, жұбаныш іздегенде 

Абайға жүгінеміз. Оған мұң шағамыз. Сосын іздегеніміздің 
жауабын Абайдан табамыз.

Yйткені Абай – ғаламдық тұлға. Абай с�зі ХХІ ғасыр 
тұсында да �зінің �міршеңдігін, бағыт-бағдар беруші 
құдыретін жоймай келеді. Дүниеге философиялық тұрғыдан 
қараған ақын Мағжан Жұмабаев «Хакім Абайға» �леңінде:

Шын Хакім, с�зің асыл – баға жетпес,
Бір с�зің мың жыл жүрсе дәмі кетпес.
Қарадан хакім болған сендей жаннан
=лемнің құлағынан әні кетпес! – дегені содан болса 

 керек. Оның философиялық ой-тұжырымдары �рнектелген 
қара с�здері мен поэзиясына қайта оралып, қолға алған 
 сайын тың жаңалыққа кезігесің, �зге әлемге енесің. 

Абай – ұлы тұлға. Оның даналық трактаттары әрқашанда 
заманауи, қай кезеңге де жауап бере алады. Қай буындағы 
ұрпақ болса да Абайдан �з заманындағы проблеманың 
түйінін табады. Қай жастағы адам да онымен сырласып, 
ақылдасып, сұрағына жауап алады. Бізден бұрынғылар 
да тығырыққа тірелгенде Абайға жүгінген. Біз де Абайға 
үңілеміз. Бізден кейінгілер де Абайға барады. С�йтіп, 
қазыналы кеннен іздегенін табады. 

Ғасырлар тоғысында біздің соған к�зіміз жетіп отыр. 
Ғұлама ғалымнан бастап, санасында сәулесі бар жастың да 
Абайға сүйенетіні сондықтан.

Абай қазаққа, тұтас адамзатқа қай ғасырда да керек! 
Жаһандық бәсекенің бәйгесіне ат қосып отырған бүгінгі 
қазақ үшін тіпті қажет. 

Жақында ғана мәні 
мен мағынасы 
өте салмақты 
кітап қолымызға 
тиді. «Абай. 
Таңдамалылар» деп 
аталады. Мәскеу 
қаласынан биыл ғана 
басылып шыққан 
екен. Ұлы Абайдың, 
хакім Абайдың 175 
жылдығына көрімдік 
ретінде ұсынылған 
жәдігер ме дерсің. 
Таңдамалылар 
жинағын 
құрастырушы – мем-
лекет және қоғам 
қайраткері, саяси 
ғылым докторы 
 Тайыр Мансұров.

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Еділ МАМЫТБЕКОВ,
ҚР Парламенті Сенатының депутаты

Екіншісі – септік жалғау.  Ол «атау», 
«ілік», «барыс», «табыс», «жатыс», «шығыс», 
«к�мектес» деген жеті септікке б�лінеді. Іс 
жүзінде бұлар – алты түрлі жалғау, �йткені 
«атау» септігінде тұрған с�зге ешқандай жалғау 
жалғанбайды. Септік жалғауының бәрі атау 
с�зге үндестік заңына сәйкес жалғанады: халық 
-тың, к�г�ніс -тің, ауыл -дың, ел -дің, жауын 
-ның, ешкі -нің; халық -қа, к�г�ніс -ке, бала 
-ға, ел -ге; халық -ты, к�г�ніс -ті, адам -ды, ел 
-ді, бала -ны, ешкі -ні; халық -та, к�г�ніс -те, 
адам -да, кісі -де; халық -тан, к�г�ніс -тен, 
жауын -нан, ешкі -ден, қала -дан, кеме -ден.

Тек к�мектес септігінің жалғауы ғана 
үндестік заңына жартылай бағынып, қатаң 
дыбысқа біткен түбірге қатаң дыбыстан 
 басталатын, ұйаң дыбысқа біткен түбірге ұйаң 
дыбыс тан басталатын жалғау жалғанғанмен, 
жұуан бұуынды с�зге де, жіңішке бұуынды с�зге 
де жалғау тек жіңішке бұуынмен жалғанады: 
халық -пен, к�г�ніс -пен, ат -пенен, ш�п -пенен, 
адам -мен, ел -мен, айыр -менен, желім -менен, 
қала -мен, дала -мен, т.с.с. 

Үшіншісі – жіктік жалғау. Ол үш жақта 
жалғанады. Бірінші жақ: «Мен қонақ -пын», 
жүйрік -пін, араз -бын, кербез -бін, бала -мын, 
б�ле -мін; екінші жақ: сен қонақ -сың, бала 
-сың, жүйрік -сің, б�ле -сің; үшінші жақ: 
ол – қонақ, жүйрік. Үшінші жаққа жіктік 
жалғауы жалғанбайды, тек дауыс екпінімен 
ғана  ажыратылады.

Т�ртінші жалғау тобы – тәуелдік жалғау. 
Ода да үш жақта айтылады, біріншісі – менің 
ұлт -ым, үй -ім, айла -м, береке -м; екінші жағы: 
сенің ұлт - ың, үй -ің, айла -ң, береке -ң; үшінші 

сүйе гіңді сырқыратады» (қатты әсер етеді), 
т.с.с.

Жұрнақ пен жалғау тұрақты с�з тіркесінің 
ең соңғы с�зіне жалғанады. Мысалы: «аузынан 
ақ ійт кіріп, к�к ійт шыққан -ға» жолықтым» 
 деуге болады, ондағы -қан – жұрнақ, -ға 
– жалғау. Бүкіл тіркес бір ғана с�з секілді, 
йағный бәрі бірігіп, с�йлемнің бір ғана мүшесі 
саналады. Мұндай с�здерді арнайы термінмен 
бейнесDз десе, жарасады. 

С�йлемді құрап тұрған с�здің бәрі сDй лем 
мүшесі болады, олар – бесеу: бастауыш, байан-
дауыш, анықтауыш, толықтауыш, пысық-
тауыш.

Қазақ тілінде с�йлем мүшелерін еркін 
алмастыра беріуге болмайтын тұрақты сDйлем 
де бар. Оларға мақал мен мәтел, жұмбақ пен 
жаңылтпаштар жатады. Мәселен, «Айдалада ақ 
отау, аузы-мұрны жоқ отау» деген жұмбақтың 
әр с�зін басқа с�збен алмастырыуға болмайды. 
Yйтсек, ол жұмбақ болмай қалады.

Сондай-ақ «Батаменен ер к�герер, жаң-
бырменен жер к�герер» деген мақал мен 
«Айдағаны бес ешкі, ысқырығы жер жарады» 
деген мәтелдің де, «Құрықтан құлдырап түстім, 
сырықтан сылдырап түстім, жаңқасы кірді 
саныма» деген жаңылтпаштың да әр с�зін 
басқа с�збен алмастыра беріуге болмайды. 
Бәрі – тұрақты с�йлемдер. Жұрнақ пен жалғау 
бұлардың да тек соңғы с�зіне жалғанады: 
«Жылт-жылт етеді, жылғалардан �тедінің» 
шешіуін айтшы!», т.с.с.

С�йлем ішіндегі әрбір мағыналы с�з де, 
ол с�зге үстеме мағына беретін с�з де; �зінің 
толық мағынасы болмағанмен, мағыналы 

Адамның к�ңіл күйін, құуанышы мен іре ні-
шін, айрықша сезім сәттерін бейнелейтін с�з-
дерді одағай сDз дейміз. Мысалы: «Қап, ұмытып 
кеткенімді қарашы!», «Мынауың, ойбай-ау, 
қәте ғой!», «Кеш қалдым-ау, әттең!», т.с.с.

Айтыушының к�зқарасын, ұстанымын 
айқындай түсетін оқшау с�з бен с�з тіркесін 
қыстырма с�з дейміз. Мысалы: «Менің ойымша, 
сенің қылығың ерсілеу», «Оның қылығы, құдай 
сақтасын, �те д�рекі», «Ол біздің жағдайды 
түсінбейтін болар, бәлкім?» 

Іс-қыймылдың, естілген дыбыстың сый-
патын дәл беріуге тырысқан с�здер еліктеуіш 
сDздер тобына жатады: «Мылтық тарс ете 
қалды», «Сұуға күмп бердім». Ондай с�здер 
к�біне қосарланып айтылады: тарс-тұрс, шаң-
шұң, былш-былш, қорқ-қорқ, т.с.с.

Ойымыз бен пікірімізді кімге айтып 
тұрғанымызды білдіретін с�зді қаратпа сDз 
дейміз: «Балам, бүгүн үйде болайық», «С�зіңді, 
шырағым, дұрыстап айтшы!», «Мұның не, 
бәтшағар?», т.с.с. 

Тіліміздегі с�здер мен дыбыстардың с�йлем 
ішінде дұрыс айтылыуы мен дұрыс жазылыуын 
үйлесімді етіу үшін, түрліше тыныс белгілер 
мен айрықша белгілер қолданылады. Мысалы, 
хабарлы с�йлемнің соңына нүкте (.), сұраулы 
с�йлемнің соңына сұрау белгісі (?), ал лепті 
с�йлемнің соңына леп белгісі (!), ал күрделі 
с�йлемдер мен күрделі ойларды бір-бірінен 
ажыратыу үшін үтір (,) белгісі қойылады.

С�йлемнің барлық түрі бас әріптен баста-
лып жазылады.

С�йлем де, с�йлем ішіндегі ой да, пікір де 
күрделі деңгейде айтылғанда, ой мен пікірді 
даралау үшін, с�йлем арасында нүктелі үтір (;) 
белгісі қосарлана қойылады. Мысалы: «Басқа 
халықтардың әдет-ғұрпы да, салт-дәстүрі мен 
қонақжайлығы да бір басқа; ал қазақтың әдет-
ғұрпы да, қонақжайлығы мен салт-санасы да 
олардан бір басқа».

Сондай-ақ бірыңғай с�здердің алдында 
жалпылауыш с�з болса, одан кейін қос нүкте 
(:) қойылады: «Біздің жейтін к�г�нісіміз мына-
лар: сәбіз, пыйаз, қызанақ, қыйар, бүлдірген, 
таңғұурай».

Қыстырма с�з бен одағай және қаратпа 
с�здер, с�йлемнің басында келсе, соңынан; ор-
тасында келсе, екі жағынан; соңында келсе, ал-
дынан үтірмен ажыратылады: «Менің естігенім 
бойынша, оның кінәсі жоқ». «Оның түрі, ойбай, 
адам шошырлық», «Тірі жүрсем, анашым, ақ 
сүтіңді ақтармын», т.с.с. 

С�з арасында бұлжытпай жеткізген біреу-
дің с�зін тDл сDз дейміз. Ол бір с�зден де, тұтас 
бір с�йлемнен де тұрады. Т�л с�з бастал ғанда, 
тырнақша ашылады; біткенде, жабылады: 
(«...»). Т�л с�з қандай с�йлемнен құралса, 
соңынан сол с�йлемнің тыныс белгісі қойы-
лады. Тек хабарлы с�йлемнің соңынан үтір 
қойы лып, тырнақша  жабылады:  Мысалы, «Ол 
бәрімізге: «Ауызбірлікте болыңдар! Құдайдан қо-
рық пайсыңдар ма?» деп сәлем айтыпты. «Елдің 
бәрі: «Бірге барамыз, бірге кDреміз» деп жүр». 

К�ріп отырғанымыздай, т�л с�з бен жет-
кі зіушінің с�зі бір-бірінен алдыңғы жағы нан 
қос нүкте қойылып және тырнақша ашы-
лып; ал т�л с�здің соңынан тырнақша жабы-
лып және сызықша белгісі қойылыу арқылы 
оқшауланады. 

Біреудің с�зін �з с�зімен мағынасын сақтап 
қана айтса, ол тDлеу сDз болады, ол қосымша 
белгілермен оқшауланбайды.

Ғылымый шығармаларда �з пікірін дәлел-
деу үшін, �зге ғалымдар мен тұлғалар дың 
пікірін с�збе-с�з пайдаланыуды сDздәйек 
дейміз. Ол да т�л с�з секілді алды-арты-
нан тырнақшамен оқшауланады. Ол пікірді 
қай кітәптен, оның қай бетінен алынғанын 
және басқа да дерегін к�рсететін сілтеме екі 
жағынан жақша белгісімен (......) оқшауланады. 
Мәселен, «Абай атамыз: «Еңбек етсең, ерінбей, 
тойады қарның тіленбей» деген ғой» («Шы ғар-
малары», Алматы, «Жалын» баспасы», 1978  
жыл, 78-бет).

Сандық мәні бар с�здер сыйпырмен 
 жазылса, оған іреттік мән беретін -ыншы, -інші, 
-ншы, -нші жұрнақтарының орнына сызықша 
белгісі қойылады: 1991 жыл, 17 желтоқсан, 
ХХІ ғасыр, т.с.с. Ал егер ондай с�здерге жалғау 
жалғанса, екі араға сызықшадан қысқа  сызбаша 
белгісі қойылады: «7-ге келдім; «10-нан астым»; 
«10-ның орнына 15-ті жаз», «тамыздың 
 10-ында», т.с.с.

С�йлемдегі іс-қыймылдың ійесін білдіріп 
тұрған с�з (бастауыш) бен іс-қыймылдың 
қалай орындалғанын білдіріп тұрған с�з 
 (байандауыш) бірдей тұлғада айтылып тұрса 
немесе екеуі тепе-тең мағынаны білдіріп 
тұрса, сол тепе-теңдік сызықша қойыу арқылы 
к�рсетіледі. Сонда сызықша теңшеу белгісі 
болады: «Кітәп – ақыл мен ойдың алтын 
сандығы», «К�ркем әдебійеттің басты мақсаты 
– адамның мәденійеті мен жанын, сезімін 
тәрбійелеу».

Қос с�здің барлық түрі сызбаша арқылы 
 жазылады: үлкен-кіші, жүріс-тұрыс, қып-
қызыл, Ақсұу-Жабағылы қорығы, шарт-шұрт, 
гүмп-гүмп, отыз-қырық, арғы-бергі, �те-м�те, 
әке-шеше, ата-баба, Ертіс-Қарағанды тоғаны, 
т.с.с.

Жазып отырғанда, бір с�здің б�лшегі бір 
жолға сыймай қалса, оның сыймай қалған 
б�лігін келесі жолға тасымалдау қәжет бола-
ды. Ол үшін с�здің алғашқы б�лігінен кейін 
сызбаша қойып барып тасымалдау керек. 
Тасымал әр с�здің бұуынға б�лінетін жерінен 
ғана тасымалданады. Жалғыз әріппен жа-
зылатын бұуын, тасымалданғанда, жеке 
жолда қалмауы тійіс. Сондай-ақ адамның 
аты-ж�нін қысқаша белгілеген бас әріптер 
де б�лек  жолда қалдырылып тасымалдан-
байды. Мысалы, «�-кімет» с�зіндегі «�»-ні 
жеке қалдырып тасымалдауға; «М.О.=уезов» 
дегендегі  «М.О.» дегенді  жеке жолға 
қалдырып тасымалдауға болмайды. С�зге 
үстеме мағына беретін -ақ, -ау, -мыс, -міс, 
-ды, -ді сызбаша арқылы жазылады: кісі-ақ 
екен, айтады-ау, қыйыпты-мыс, біліпті-міс, 
болған-ды, к�рген-ді, т.с.с.

Т � л  т і л і м і з д і ң  ұ л т т ы қ  т а б ы й ғ а т ы н 
сақтау үшін, шетел с�здері екі түрлі жолмен 
қабылданады. Біріншісі – мүмкіндігінше 
оған �з тілімізден балама табыу. Мысалы, 
«сійн�нім» – «бірмән», «омонім» – «к�пмән», 
«ант�нім» – «кермән», «орфографыйалық 
с�здік» – «емле с�здігі», т.с.с. Екіншісі – жал-
ға малы тілдің табыйғатына және оның үндестік 
заңына сәйкес �згерте отырып пайдаланыу. 
Мысалы: мүлтфійлім, кәбійнет, бійзнес, кәмпійт, 
зауыт, фабрыйка, әртіс, тембір, економыйка, нDл, 
нDмір, гәзет, махабат, ләзәт, мүде, шарыйғат, 
пыракұрор, міністір, деректір, т.с.с. Тек «алла», 
«доллар» деген, тіліміздің табыйғатына салсақ, 
мағынасы �згеріп кететін екі с�з ғана �з қалпын 
сақтап айтылады, жазылады, 

Тілімізге шет тілден енген с�здің бір 
түрі – қысқарған сDз. Ол с�здердің бас әрібі 
мен бірінші бұуынынан немесе бас әріптер 
мен бұуындардан аралас қысқарады. Дәл 
бір бұуыннан қысқарыуы да міндетті емес, 
алғашқы әріптерден қысқартыу арқылы да 
с�з жасала береді. Мұндағы басты ұстаным – 
қысқарған с�здердің �з тіліміздің табыйғатына 
жақын болып тұрыуы. Мәселен, «Амерыйка 
Құрама Штаты» дегенді АҚШ деп қысқартып, 
«Ақыш» деп оқып жүрміз. «Штат» дегенді қазақ 
«ыштат» дейді, «Ақыш» с�зі ол жағынан да �з 
с�зімізге үндес шығып тұр.

Жалпы қысқарған с�здің әр б�лшегін 
нүкте арқылы жазыу тәжірійбеде бар. Алайда 
  жазыуды әрі жеңіл, әрі жедел жүзеге асырыу 
үшін, нүктесіз жазыу қалыптасты. Мысалы, 
«ау.парт.ком», «ау.ат.ком.» демей, «аупартком», 
«ауатком» деп жазып келдік. Соған ұқсастырып, 
«обыләкім», «аудәкім», «ауыләкім» деуге 
 болады. Негізінен қай с�зді қалай қысқартып 
отыр ғанымыз білініп тұрмаса, ондай с�з 
тілімізге сіңбейді, сондықтан оған тым әуестене 
беріу тілімізді байытпайды.

НЕГІЗГІ

жағы: оның ұлт -ы, үй -і, айла -сы, береке -сі, 
т.с.с.

-қ, к, п дыбысына айақталған с�зге -ы, -і 
тәуелдік жалғауы жалғанғанда, с�здің соңғы 
дыбысы, үндестік заңының ерекшелігіне орай, 
қатаң дыбыстан ұйаң дыбысқа (г, ғ, б) �згереді: 
қайық -ы = қайығы, жүрек - і = жүрегі, кітәп -і 
= кітәбі, талап -ы = талабы, т.с.с. Тек «қазақ» 
с�зіне«-ы» жұрнағы жалғанғанда «қ» дыбысы 
«ғ» дыбысына �згермейді, ал «-ы» жалғауы 
жалғанғанда, «қазағы» болып �згереді.

С�зге барлық жалғау үндестік заңын бұзбай 
жалғанады. Ал к�птік жалғау түбірге кей 
жұрнақтан бұрын да жалғана береді: қарттар 
-дікі, гүлдер -дікі, балалар -шыл, қойлар -сыз, 
түймелер -сіз, т.с.с. 

Үндестік заңы жазыуға ғана емес, с�йлеуге 
де әсер етеді. Сондағы басты талабы – жатық, 
жұмсақ с�йлеуді жүзеге асырыу. Мысалы, 
«баралмаймын» дейміз, бір «а» дыбысы айтыл-
майды. «Ойран ғылдым», «шұғыл гелдім», «бәле 
ғылады», «зерег еді», «қарыу-жарағ екен», т.с.с. 
Бұлар – дұрыс с�йлеу нормасы. Алайда мұндай 
с�з тіркестеріндегі әрбір с�з жеке тұрғандағы 
тұлғасына сай �згермей жазылады: «бара 
 алмаймын», «ойран қылдым», «шұғыл келдім», 
«бәле қылады», «зерек еді», «қарыу-жарақ 
екен», т.с.с.

Жұрнақ пен жалғау жалғамалы тілдің 
 негіз гі байлығы болып табылады. Тілдің, 
с�здің мәденійеті, дамыуы, әуезділігі соларды 
дұрыс, та быйғатын бұзбай қолданыуға тікелей 
 байланысты. 

С�здердің белгілі бір ойды, іс-қыймылдың 
жағдайын байандайтын жүйелі құрылымын 
сDйлем дейміз. Мағыналық сыйпатына қарай 
с�йлем үшке б�лінеді: хабарлы с�йлем, сұраулы 
с�йлем және лепті с�йлем. С�йлемнің әрбір 
с�зі жеке жазылады.

С�йлемдегі с�здер бір-бірімен еркін тіркесіп 
бай ланысады. Йағный с�здердің орнын 
қажетке қарай ауыстырыуға, кейбірін басқа 
с�збен алмастырыуға да болады. Мысалы, 
«Мен бүгін �з үйіме келдім» дегенді «Бүгін мен 
таңертең �з отбасыма оралдым» деуге, тағы 
басқаша �згертіуге болады.

Ал тіркестің ешбір с�зін басқа с�збен 
алмастырыуға болмайтын; ауыстырсаң, мағы-
на сы бұзылып кететін с�з тіркесін тұрақты 
сDз тіркесі дейміз. Мәселен, «сұу жұқпас» деп 
құу, �тірікші адамды айтады. Егер тіркестегі 
«сұу» с�зін де, «жұқпас» с�зін де басқа с�збен 
алмас тырсақ, ондай мағына бермейді. «Қойан 
жүрек» деп қорқақты айтады. Ондай тіркестер 
с�здің әсерлі, мәнді болып шығыуына ықпал 
етеді. Тұрақты с�з тіркестері – тіл байлы ғы-
ның к�рсеткіші. Оларды шешендер, ақын-
жыраулар, ел басқарыушылар кеңінен қол-
дан ған. Біраз мысал: «тепсе, темір үзеді» 
(күшті, жас); ай десе, аузы; күн десе, к�зі 
бар» (сұлыу);«аузын ашса, к�мекейі к�рінеді» 
(адал), «тартсаң, түгі шығады» (шүйгін жер); 
«құу бастан құуырдақ алған» (құу, сараң); «сай 

с�здің шылауында жүретін к�мекші с�з де 
 жеке-жеке жазылады.

Мағыналы бір ғана с�зді жай сDз, екі  немесе 
бірнеше с�з бірігіп бір мағына беріп тұрса 
 немесе бір ғана нысанның атын, сыйпа-
тын білдіріп тұрса, ондай тіркесті күрделі сDз 
дейміз. Мысалы, «батыр», «ақылды», «келді», 
«отыз», «әдемі» – жай с�здер. Ал «бара  жатыр», 
«Керғұла атты Кендебай», «Қанжығалы қарт 
Б�генбай батыр», «к�ріп келеді», «отыз шақты», 
«әдемі қыз», «бүгінге дейін», «�те қатты кетті» 
– күрделі с�здер. =р сыңары б�лек жазылады.

Бірнеше түбір с�з бірігіп бір ғана нысанның 
атын не іс-қыймылды білдіріп тұрса, ондай 
с�зді кDп түбірлі сDз дейміз. К�п түбірлі с�здің 
екі түрі болады. 

 Бір-бірімен табыйғый тұлғасын �згертпей 
қосылған, бір ғана ұғымды білдіретін к�п 
түбірлі с�з бірегей сDз  болады. Мысалы: 
«ыйманжапырақ»; «ержүрек», «сұужүрек», 
«әудемжер», «Майт�бе», «Ақыртас», «таусоғар», 
«к�лжұтар», «ашк�з», «желайақ», т.с.с.

Ал бір  ғана нысанның атын не  іс-
қыймылды білдіретін к�п түбірлі с�здің бір 
немес одан да к�п сыңары �з тұлғасын �згертіп 
бірігіп тұрса, оны біріккен сDз дейміз. Мысалы: 
«қарағаш» (қара+ағаш), «қолғап» (қол+қап), 
«шегара» (шек +ара), «к�г�ніс» (к�к+�ніс), 
«Зілғара», «Айғанымжан», «алғараг�к», 
«бүгүн», «быйыл», «бүрсігүні», «алдыңгүні», 
«Сарарқа», «СарDзек», «Жаңарқа», «саржай-
лау», «таңғұурай», «Саржаз», «алғоңыр», 
«назғоңыр», «Құлагер», т.с.с.

Екі с�з қосарлана айтылып, бір ғана 
нысанның атын, м�лшерін, к�лемін, тағы 
басқа да сыйпатын білдіріп тұрса, ондай с�зді 
қос сDз дейміз. Мысалы: «тап-таза», «алды-
арты»,  «Алматы-Қорғас тас жолы», «он-он 
бес», «қызыл- жасыл», «отыз-қырық», «темір-
терсек», «ілгері-кейінді», «жұп-жұмсақ», 
«Ақсұу-Жабағылы қорығы», т.с.с.

Бір ғана нысанға берілген есім мен меншікті 
ат жалқы есім деп аталады. Олар бас әріппен 
жазылады: Елкен, Айғыз, Ақтау, Қаратау, Есіл, 
«Жетісұу», т.с.с.

Күрделі жалқы есімнің әр с�зі бас әріппен 
жазылады: Бауыржан Момышұлы, Қара Ертіс, 
Ақ Еділ, Ақ Жайық, Yр Алтай, т.с.с.

Қалыптасқан үлгіге байланысты, Жоғары 
лауазымды білдіретін қызмет аты мен мем-
лекеттің, мемлекеттік мекемелердің атын 
білдіретін күрделі жалқы есімнің бірінші с�зі 
ғана бас әріптен жазылады: Бас пыракұрор, 
Мәденійет және ыспорт міністірі, Ішкі істер 
міністірі, Жазыушылар одағы, Қазақ стан 
рес пұблыйкасының мемлекеттік хатшысы, 
Қазақ стан респұблыйкасы пірезійдентінің 
к�мекшісі, т.с.с.

Белгілі бір нысандар мен жүйенің, топтың 
жалпы атауын білдіретін с�зді жалпы есім 
дейміз. Олар кіші әріппен жазылады: айт, қайт, 
�зен, тау, тас, кійім, тамақ, кеме, �сімдік, ш�п, 
жеміс, міністір, деректір, ректор, т.с.с.

ТҮСІНІК
Бұл емленің мақсаты – тіліміздің табыйғый қалпын сақтау. Біз Ахмет Байтұрсынұлы енгізген 
төте жазыудан 1929 жылы латынға көштік. Ол кезде тіліміздің табыйғаты сақталды. Орыс 
тілінің әріптері тілімізге енген жоқ. 1940 жылы орыс әліпбійіне көштік. Жалғамалы тіліміздің 
табыйғатын бұзыу сол кезде басталды. Орыс тіліндегі екі дыбысты бір әріппен белгілейтін 
 ереже дыбыс үндестігі мен бұуын үндестігін бұза бастады. Біздің тілімізде бұрын-соңды 
болмаған ұзын й (и) әрібі ол кезде тілімізде әлі әлсіз еді. 1957 жылы «ы», «й», «і», «й» 
әріптерінің орнына орыстың «и» әрібін жазыу ережесі енгізілді. Мен ол кезде 9-сыныптамын. 
Содан бері тіліміздің негізгі заңы саналатын үндестік заңының үні бірте-бірте өше бастады. 
Оған дейін қалай жазғанымызды еске түсіріу үшін, 1950 жылы шыққан С.Мұқановтың «Менің 
мектептерім» атты шығармасынан бірер мысал келтірейін: «бійік», «ійе» (78–79-беттер), 
«сыйақтанды» (9-бет), «шоқыйып» (9-бет), «сыйбан» (23-бет), «таныйды» (27-бет), «тойа-
ды», «қыйады» (168-бет), «Өктәбер» (77-бет), т.с.с. 
Демек, бұл мен жасап отырған емле – бұрынғы өз емлемізге оралыу.
Біздегі «у» құсап бір дыбыстың біресе дауысты, біресе дауыссыз болып өзгеріуі әлем тілінің 
ешбірінде кездеспейді. Әр дыбыс бір-ақ түрлі айтылады, солай жазылады.
 1929 жылғы әліпбійде тұңғыш рет қазақ тіліне ғана тән ә, ө, ы, і, кейінірек қ, ұ,ү әріптері 
белгіленді. Латын әліпбійінде де сол төл әріптеріміздің жазылыуын сақтауды жөн деп білдім. 
Үстіне қосымша белгі қойыу арқылы бір әріпке екі қызмет жасатыу кезінде арап қәр пінен бас 
тартыуымызға басты себеп болған.
Ондай қосымша белгілер арқылы жазсақ, «ә», «ө», «ң», т.б. дыбыстар «а», «о», «н», т.б. 
дыбыстар дың сыңары сыйақты, дербес дыбыс емес тәрізді көрінеді. Оның пайдасынан, 
келтіретін зыйаны көп.
Оқыушылар орыс тілін қазақ тілімен қатар оқыйтын болғандықтан, Бб, Вв, Ққ әріптерін 
бұрынғы қалпында жаза беріу жөн деп ойлаймын. 
«Әріптер емлесі», «Дауысты дыбыс әріптерінің емлесі», «Бөлек жазылатын сөздер емлесі», 
«Бірге жазылатын сөздер емлесі», «Дефиспен жазылатын сөздер емлесі», «Бас әріптер емлесі», 
«Жер бедері,... денелерінің атауларының емлесі» сыйақты тарауларға бөліу, «ботаникалық, 
зоологыйалық атаулар дың жазылыуы» деп, жалпы сөзге жататын сөздерді кәсіптік жағынан 
бөлшектеп қарау – қәжетсіз. Бәрін қазақ сөзі деп қана қарау керек.
Қазақ сөзінің емлесі тек қазақ сөзінің қамын ойлап жасалыуы тійіс. Өзге сөздерді қалай жазыу 
керегін Емле сөздігі, Түсіндірме сөздік, Бірмән және Көпмән сөздіктері мен Кермән сөздігі және 
Текмән сөздіктері анықтауы тійіс. Ондай сөздіктерді жедел шығарыу – мемлекеттік іс. 
Шет тілден енген жаңа сөздерді екшеп, іріктеп, баламасын тауып немесе қалай жазылыуын 
қадағалап отырыу үшін, мемлекеттік деңгейде басшылық жасайтын бір орталық керек.
Негізгі заңы үндестік заңы болғандықтан, қазақтың әр сөзі жұмсақ айтылыуға бейім бағыт 
ұстауы қажет. Сол әрдәйім есте болыуы шарт.

Құрметті ғалымдар, ұстаздар және «Ана тілі» гәзетінің оқырмандары! Мына жасаған жобама 
байланысты сындарыңызды, ұсыныстарыңызды, пікірлеріңізді күтем.

 Ескерту: автордың өз стилі сақталып отыр

P.S.
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Қапелімде әбігерленіп һәм 
әурешілікке түскенім, бозала 
таңдай бозбала шағымды еске 
алдым...
Тосыннан тыпыршуымның кәкірі 
мынада еді: қаңтардың басы. 
Демалыс күн болатын.  Алматыда 
тұратын сыныптас досым Мүтәш 
(Әбдімүтәліпті біз бала кезден осы-
лай атайтынбыз) телефон соқты. 
Тым ерте соққан қоңырауды 
енжарлығым ұстап, созыңқырап 
алушы ем. Бұл жолы да сөйткем. 
Жағымды, жұмсақ амандасқан 
аржағындағы дауыс «Ау, мырза! 
Не жатыс? Тыныштық па?!.» деген 
аз-кем кідіріс жасап. Тынысы 
телефонды үрлейді. Ентігіп тұр. 
Үні «Әу!» дегеннен таныс досыма 
«Жо-жоқ! Аман. Аманбыз» дегем 
басымды жастықтан көтеріп. 
«Келіңіз Әбеке! Жай ма?!.» дедім 
тағы да, үрейлі мақамда. «Уһх-
фф!.. Қонақтан қонақ. Шаршат-
ты. Салмақ қосып алдым. Соған 
ертелеп, жүгіріп жүргенім ғой. 
Қасымда Түкең бар. Екеуміз». 
«Түкең» деп тұрғаны тәлімгері. Бапкері. 
Досымның «Басшы бапты болу керек. 
Артық ас ағзаға жүк...» дейтін ұстанымы 
ойға оралды. Бұл оның ауық-ауық өзіне 
қояр, орындала бермес талабы. «Ендеше, 
досым былай...». Ентігін басып, тамағын 
қырнап, әуезін мезетте өзгерте қойған ол, 
пісендеп алған ойын «Мен саған шақыру 
қағаздарын уатсапқа тастадым. Үйдегі 
балдар «Жетпіс жылдығыңды өткіземіз...» 
деп жатыр. Сыйлас жігіттер мен жайлы 
кітап шығармақшы ма...». Сөзін үзіңкіреп, 
жар тысын жұтыңқырап барып «Хабар-
ласшы. Сыныптастарды ізде. Кім бар, кім 
жоқ...» деп үкім ете жеткізді. «...Мұның да 
шығармайтыны жоқ. Жайшылықта істейтін 
тірлікті...».  Мүтәшқа «Мақұл» дегем...

С Ы Р - П Е Р Н Е 

НӘРЛІ БҰЛАҚ

Сыр бойы – тұнған тарих
Әлімсақтан қазақ деген халықтың ата қонысы – Сыр бойы. Сырдың жағасын бойлай жатқан елдің қасиет қонған әулие-әмбиелері 
мен даңқты батырлары, би-шешендері жайлы аңыз-әңгімелер, қисса-дастандар тыңдаушысын тәнті етпей қоймайды. Дарияны 
жағалай қонған елдің жер-су аңыздары да өз алдына бір төбе. Осының бәрі бір кездері ауыздан-ауызға тарап, атадан балаға 
жетіп отырса, бүгінде Жазу деп аталатын ұлы өнер арқылы хатқа түсіп, қағазға басылды. Сондай құнды қазынаның бірі жақында 
жарық көрген – «Сыр бойының сакралды ескерткіштері: мифтер, аңыздар, хикаяттар». 

С�редегі к�бесі с�гіліп, к�нерген кітаптай 
 жадымды олай бір, бұлай бір ақтарам. Сайрап 
тұрған сана жоқ. Еміс-еміс бірдемелер қылаң 
береді... Ол – осыдан елу үш жыл бұрынғы, 1967 
жыл-тұғын. Мектепті тамамдар тұс. Аласұрған 
балалықтың соңы, бой түзеп, пардозданған, 
тебінмұртқа ұстара түспеген патшак�ңіл кезіміз. 
Туған жердің ауасы мен суына айыз қанбай, 
қасиетті топырағына армансыз аунап, ақ шаңын 
тіксінбей жұтып �скен дәуір-тін ол.

...Біздің сыныптастарды мезі қылмайтын бір 
әдет бар-ды. Сенбі сайын сабақ біткесін улап- 
шулап, болатжол үстіндегі биік, аспалы к�пірге 
бір шығып кетпесек к�ңіліміз к�ншімейтін. Бір-
екі рет тобымызға қосып сынып жетекшісі, орыс 
апайы мызды да алып шыққанымыз бар. Содан 
дағдыға айналды, т�меннен г�рі биікке құмарттық. 
Биікте тұрып терең тыныстайтынбыз. Бек таң да-
натынбыз. Алысқа қол созып, армандайтынбыз...

Туған қаламызды үстінен тамашалап, арлы-
берлі жүйткитін пойыздар керуенін, вокзал 
маңындағы ерсілі-қарсылы шаруасы қауырт 
жолау шылар легін к�ріп, қоршаған дүниенің 
қанша лықты күрделі, дамылсыз, әрекетті екенін 
түйсікке байладық. Бәлкім, бізді ерте есейткен 
де, сүйікті кәсіп таңдауымызға себепкер болған да 
осы болар... Біріміз ғалым, екіншіміз ақын, енді 
біріміз алып зауытта жетекші инженер болғымыз 
келді. Ақсамай ұстаздарымыздың орнын басқысы 
кел  гендер, дені қыздар болды десем, дәрігерлікке 
небәрі екі жігіттің ғана жүрегі дауалаған. Ол – 
самбыр лап с�йлеп, сақылдап күлетін, қаңбақ 
дос Мырзалы мен мінезі сақадай салмақты, бой-
шаң =бсәт. Құрылысшы болмаққа бел буған, 
шеке  тамыры білемденген, намысқой досымыз 
 Шалабай.

Ол кез к�ңіліміз кіршіксіз, сыр бүкпейтін, 
 ойымызды ортаға тастап, батыл пікірлесетін 
уақыт-тын. Содан ба, арамызда ақуыз арманын 
талқыға салмаған жан аз еді-ау. Ойдода бізді 
ширатты. Орта үлгерімді, қала шетіндегі Теке 
ауылынан қатынап оқитын тәпелтек, мүттәхам 

Қызылорда облыстық тарихи-�лкетану 
музейінің ғылыми хатшысы Асхат 
Сайлаудың айтуынша, бұл хрестоматия 
– еліміз бойынша жарық к�рген санаулы 
кітаптардың бірі. «Аңыздарды бірнеше 
нұсқасымен қамтыған бұл жинақ – Сыр 
�ңірінің руханиятына қосылған сүбелі 
үлес. Yлкенің ғажайып аңыздарына арқау 
болған тұлғалар жайлы жинақтай отырып, 
жас ұрпақтың танымын кеңейту, туған 
жер тарихының сырына бойлау, зерделеу, 
отаншылдыққа тәрбиелеу деген о бастағы 
мақсатымыздың үдесінен шыға алдық деген 
ойдамыз» дейді Асхат Сайлау.  

Бұл кітаптың мақсат-міндеттерінен 
туындайтын ғылыми жұмыстарды 
жүзеге асыру барысында Қызылорда 
 облысына қарасты жеті ауданға  арнайы 
фольклорлық-этнографиялық  экспедиция 
ұйымдастырылды. «Сыр медиа» ЖШС және 
облыстық «Рухани жаңғыру» орталығы 
қызметкерлерінен жасақталған кешенді 
экспедиция барысында орталықтан 
шалғайда жатқан Сыр �ңірінің сакралды 
ескерткіштерін к�збен к�ріп, кесенелер-
мен, тарихи-мәдени жәдігерлермен жақын 
танысуға үлкен мүмкіндік болды. 

Түркістан облысының аймағындағы 

АТАМЕКЕН

«Атамұра» корпорациясының президенті 
Рақымғали Құл-Мұхаммедпен 
Алматыдағы Абай атындағы 
Республикалық мамандандырылған 
 дарынды балаларға арналған қазақ тілі 
мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта 
мектеп-интернатта ерекше кездесу Dтті. 

Мектеп ұжымы және оқушылар қатысқан 
жиынды ашқан мектеп-интернат директоры 
Роза Сексенова мектептің кітапхана қорына 
аса бағалы, құнды кітаптарды табыс еткелі 
отырған «Атамұра» корпорациясының 
басшылығына алғысын білдіре келіп, 
болашақта да әріптестікті нығайту мәселесіне 
тоқталды. 

«Кітап аяулы досы бола бастаған шақтан 
былай ғана әрбір жан �зін интеллигент 
бола бастадым деп санауына болады»  деген 
екен Мұхтар =уезов. Тәуелсіздік алып, 
еліміз �з егемендігіне қол жеткізгеннен 
 бастап, Рақымғали Құл-Мұхаммед басқарған 
корпорация Кеңестік Одақта шығаруға 
тыйым салынған қоғам және  қалам 
қайраткерлерінің еңбектерін, әлемге әйгілі 
классик жазушылардың шығармаларын, 
еліміздің салт-дәстүрі, мәдениеті, �нері, 
�ткені мен бүгінгі �мірін бейнелейтін энци-
клопедиялар, аудармалар, балалар әдебиетін 
баспадан шығарып, халықтың, әдебиет 
сүйер қауымның, болашақ жас ұрпақтың 
сүйенішіне, тірегіне айналды. 

Қазақ �нерінің, әдебиеті мен мәдение-
тінің, айтыс �нерінің спорттың дамуына 
демеушілік к�рсетіп жүрген «Атамұра» 
корпорациясы Абай атындағы мектеп-
интернаттың оқушыларына классик 
жазушылардың шығармалары қамтылған 
мазмұндағы 100 кітапты сыйға тартты. 
Оқушылар қойған «Қандай кітаптар 
сұранысқа ие?», «Дайындау кезінде ұза-
ғырақ уақыт алған қандай кітап?», «Бір 
кітапты шығаруға қанша уақыт кетеді?» 
т.б. сұрақтарына жауап беріп, А.Құнанбаев, 
=.Нұршайықов, М.Мағауин, М.Мақатаев, 
=.Кекілбаевтардың кітаптары сұранысқа 
ие екенін, кітап шығаруда ұзағырақ уақыт 
«Абай» энциклопедиясына жұмсалғанын 
айтып берді. Сонымен бірге, арнау айтқан 
екі оқушыға Рақымғали Құл-Мұхаммед 
пен корпорацияның вице-президенті 
 Рахима Құл-Мұхаммед бір реттік шәкіртақы 
 сыйлады. 

Кездесуге атсалысқан 10 «Г» сынып 
оқушылары корпорацияның құрылғанынан 
бастап, ел үшін істеген ерен еңбектері, мара-
паттарына тоқталып, қызықты презентация 
жасады. «Дүниенің ең асыл қазынасы» атты 
тақырыппен сахналық к�рініс к�рсетті. 
Келген қонақтарға айтыскер оқушылар 
жырдан шашу шашып, ән айтып, би биледі. 
Мектептің әр сыныбында домбырашылар 
ансамблі құрылған, соның ішінде  ерекше 
�нер к�рсеткен 10 «Г» сыныбының оркестрі 
мен «Дарын» оқушылар хоры болды. Кеш 
соңында мектеп-интернат директоры 
«Атамұра» корпорациясының игі істеріне 
алғысын айтып, қолдау білдірді. Сый-сыяпат 
к�рсетіп, қазақтың дәстүрімен шапан жапты. 

Ұрпақ үшін істелген осындай игі дәстүр 
сабақтасып, ары қарай жалғасын  табары 
с�зсіз.  Қазіргі  жаһандану заманында 
оқушыларға компьютерден емес, кітапты �з 
қолдарына кітапты алып оқуды насихаттап, 
жанашырлық танытуы к�ңіл қуантады. 

Ұ.АҒЫБАЕВА,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі 

ДҮНИЕНІҢ 
ең асыл қазынасы 

КЕЗДЕСУ

жігітіміз Абай Шегебаевтың �зі «Сендерді қайдам, 
мен �зім алақаны дарқан дихан боламын. Үйге 
келіп жат саңдар қозы сойып, дарбыз жарам. Мақта 
тергіземін» деп әзіл-шынын араластырып, күлкіге 
жыққан. Бәрінен де тарамыс бітімді, әзілкеш 
Т�леу досымыздың ата жолын қуып, отарба 
айда ғысы келетінін естігенімізде ду күліскенбіз. 
Бірақ ол о жолы әзілдеген жоқ. Керісінше, «Мен 
сендерге ұқсап, аспандағыны армандамаймын. 
Түркістаннан ешқайда кетпеймін. =кем сияқты 
теміржолшы болғым келеді. Баламды да сол кәсіпке 
баулимын» деп, біздің �рекпіген к�ңілімізді су сеп-
кендей басқан. Ұққанымыз, Т�леу бізге қарағанда 
әріректі ойлайтын болып шықты. Yзінің ғана 
емес, әлі тумаған баласының тағдырын шешіп 
тастады... Бірен-саранымыз екеуіне тосырқай, 
назырқана қарағанымыз болмаса, сыныбымыздың 
оқу үздігі =бдімүтәліптің салмақты с�зіне ұйый 
қалдық. «Бұл да дұрыс шығар...» деді ол маңызды, 
қоңыр даусымен, сабырлы қалып танытып, 
«Yмірден �з орнымызды тауып жатсақ, несі 
айып. Мақсатымыз, елге пайдасы бар кәсіп  игеру. 
Бәріміз оқу іздеп кетсек, ауылда кім қалады, 
қаламызды кім к�ркейтпек? Анда-санда елге 
келгенде, есігін теуіп кіретін достың да үйі болған 
мақұл. К�ріп тұрыңдар, түбі бәрімізден Т�леу мен 
Абай озады...».  Сол-ақ екен, ортамыздағы «Атақты 
химик» болуды  армандайтын тағы бір үздігіміз 
Құдайбақ  Ахметов бәсекелес досын аяғынан шала 
с�йледі. Оның әдеті. =бдімүтәліп с�йлесе, кірісе 
кетіп, кері пікір айту. «Жігіттер, Мүтәш Абайды 
тегін мақтап тұрған жоқ». Ол �зіне тән дарылдаған 
даусымен ақтарыла күліп алды да, бізден қолдау 
күткен кескінмен астарлы ойын одан әрі жалғады. 
«Түсінбей тұрсыңдар ма?! Мүтәштікі ішесеп. 
Қулық. Алматыға оқуға түсіп кеткендей болсам, 
түйелерімнің ш�бі мен жемін Абайдың мойнына 
артам ғой дегені...». Бұл жолы к�пшілік қысқа 
әрі мәнсіз күлісті. Үнсіздікті шеттеу тұрған, 
жұдырығы жуан Жақсыбай бұзды. «Жігіттер, про-
фессор Боткиндікі дұрыс. Меніңше, ол орынды 
айтты. Жарайсың! Біз сенен ғана үміт күтеміз!». 
Жақсыбай ойымызды оқыды, білем. Келісіп 
алғандай қол ұрдық. Ол салалы саусақтарымен 
=бдімүтәліпті �зіне тартып, иығынан қысты. 
Достық к�мектен Абай да тартынған жоқ. «Мүтәш, 
сен ғалым боп жатсаң, зияның тимес. Балда-
рымызды оқуға түсірерсің. Ш�птен қам жеме. 
Жеткізіп берем»...

«Профессор Боткиніміз» бәсекелесіне бұрылып 
та қарамады. Үнсіз. Бас изеп, езу тартты да қойды. 
Бұл ишараттың, кімге жасалғанын біз ұқпай да 

қалдық. Ақжүрек Абай ма, жоқ арсыз күлкі иесіне 
ме... Ұстамды. Сырға сараң. Ішін ілуде болмаса 
білдіре бермейтін =бдімүтәліптің, бұл к�бімізге 
жұмбақ, бала мінезі-тін.

Мұндай жаста тәжікелеспейтін, бір-біріне дәп 
к�рсетпейтін жас �скін бола ма? Болса да, кем 
шығар. Оқып жүріп, талай оқиғаны бастан �ткіздік. 
=сіресе, мақта теруге барғанда кикілжің к�п  болды. 
Ұлпасы қалың жүйекке таласамыз. Біреудің теріп, 
үйіп қойған мақтасын жымқырамыз. Болмағанда, 
кешкі биде қыз үшін қырғи қабақпыз. Т�белестік те. 
Ренжісіп, к�рместей болып, керістік те. Қазір ой-
лап тұрсам, =бдімүтәліп осындай оқиғаның біріне 
қатыспапты. Оның сақтығы ма, жоқ амалпаздығы 
ма... Білмеймін. =йтеуір, ызалы жерді айналып 
�теді. Бірақ дауға араласса, бітімгер. Мәйін с�здің 
ұстасы. Мәмілешіл. Т�релігі тура, пікірі иланымды 
болатұғын. Сосын да ортақ достығымызға сызат 
түспеді. Yкпе зілсіз, керіс кексіз болды.

Мінез байлығы, ой тереңдігі үшін күрес. Білім, 
�нер жолындағы жарыс. Лидерлік үшін бәсеке. 
 Сыныптастар арасындағы үйреншікті, намысты 
тартыс болатын. Бұл соның бір к�рінісі ғана. 
Мадаққа әлгі екі үздігіміз де лайықты-тұғын. 
Олардың шап шаң ойлау, оң шешім қабылдау, зер-
деде ұстау артықшылықтары – бізді мойындатқан 

...Оқуға түскен жылымыз. Университеттегі 
жатақхана тапшылығынан уақытша амалдай 
тұруға досыма �тініш жасағам. Далаға тастасын 
ба. Келісе кетті. С�йтіп, қылдай баяғы солқылдақ 
темір  кереуетте үш ай бірге жаттық. Ойымызда 
ешнәрсе жоқ. Келеке болатынымызды қайдан 
білдік... Жіңішке кезіміз, біресе ол құшақтайды, 
біресе мен. Илалап, ұйықтап шығатынбыз. Ертелеп 
оқуға кетеміз, кешке тағы сол. Жұбайы Алтынайға 
бір бала туғанша, «Не деп болад тағы?.. Қорқып 
қала ма...» деп айтпағанбыз. Кейін ол естіп, бетін 
шымшып, к�пке шейін күліп жүрді. «Есіткен ел 
күлер. Екі еркек... Құшақтасып жатқандарыңа 
мақтанасыңдар ма...» деп тыйған. 

Ұмытып кеткенбіз. Қайбір жылы, досым 
ақындығы ұстап, менің мүшел тойыма сала құлаш 
�лең жазып, курьерден беріп жіберіпті. 

Балалық шақтан біргеміз,
Yзіңе �лең жазамын.
Сол күндер жайлы ойланам,
Асықты бірге ойнаған.
Ағалар салған ізбенен,
Студент болдық біз деген.
Таңдауым болды КазПТИ,
Табылдың сен де КазГУ-ден.
Б�тенсіді ма, астана,

Арыстан баб әулиеден басталған  экспедиция 
жұмысы Жаңақорған, Шиелі, Сырдария, 
Жалағаш, Қармақшы, Қазалы топырағын 
басып �тіп, Аралдағы Ақирек жотасының 
үстіндегі Арыстан баб қойымдығына 
тірелді. 

Хрестоматиялық жинақты әзірлеу 
барысында 2019 жылдың жаз айларында 
ұйымдастырылған этно-фольклорлық 
(жетекшісі – «Сыр медиа» ЖШС  директоры, 
филология ғылымының  кандидаты 
А.Оңғарбаев) және археологиялық 
экспедицияның (жетекшісі – облыстық 
«Рухани жаңғыру» орталығының басшысы, 
тарих ғылымының кандидаты Н.Мыңжас) 
материалдарымен қоса, бұған дейін осы 
тақырыпта қалам тербеген зерттеуші-
ғалымдардың еңбегі назарға алынды. Қазіргі 
уақытта арғы замандардағы аталар сияқты 
к�не аңыз-әңгімелердің майын тамызып 
айтатын шежіре қарттар сирек. Сол себепті 
облыс, аудан баспас�здерінде бұрын-соңды 
қызмет атқарған, ел мен жердің рухани 
әлеміне жіті үңіліп жүретін журналистердің, 
жергілікті �лкетанушылардың мәліметтері, 
облыстық және аудандық музейлер 
мен архив деректері, Алматы, Ташкент 
қалаларының сирек қорларындағы матери-

алдар, фотосуреттердің бәрі де осы кітаптың 
сапалы дайындалуына үлес қосты. 

Сыр бойындағы жер-су, к�не қалалар 
мен тарихи орындар жайлы, сондай-ақ 
атақты адамдар туралы аңыздар ғалымдар 
мен зерттеушілердің ертеден-ақ назарын 
аудара бастаған. 

Мәселен, соның бір мысалы ретінде 
айтайық: 1830 жылдардағы Ресей мен 
 Британ империяларының арасындағы Орта 
Азия, оның ішінде Ауғанстанға талас «Үлкен 
ойын» («The Great Game») деген кітапта 
жазылған. 

Аталған кітапқа қатысты тағы бір айта-
тын жайт: бұл миф пен аңыз және хикаят 
с�зінің бір-бірінен айырмашылығы немесе 
ұқсастығы не деген сұрақ т�ңірегінде �рбиді.

Мәселен, Сыр бойындағы Жылқаман 
батырға арналып соғылған ақшұбар мылтық 
оқиғасы миф туралы анықтаманы еске 
түсіреді. Бірде адам, бірде пері кейпіндегі 
жеті шебердің арнайы Жылқаман үшін 
соққан мылтығының кереметтігі сондай, 
жау келетін тұста ілулі тұрған мылтықтың 
құлағы �зді-�зінен сартылдап, тарс-тарс 
етіп атыла бастайды екен. Тағы бір кереметі, 
ажал оғын алдын ала аңдайтын мылтық 
батыр жағынан адам �лімі боларын қан 

тамшылаған құлағынан сездіретін болыпты. 
«Япырым-ай, адам шығыны болар ма екен, 
мылтығымның құлағынан қан тамды ғой» 
дейді екен ондайда батыр үйінде отырып. 
Егер жауға аттанар алдында мылтық сарты-
лынан соң ешқандай белгі болмаса, �здері 
аман, шығын тек жау жағынан боларының 
белгісі екен. Мұндайда жан серігіне ай нал-
ған ақшұбарына қарап отырып:  «жолымыз 
болады екен» деп к�ңілденеді екен». 

Зерттеуші ғалымдардың  пайымдауынша, 
хикаяттардың аңыз бен мифтен айыр-
машылығы – сюжеттік мазмұнында ешбір 
қиял жоқ. Мұндағы �мір – қазақ �мірі, 
мал баққан ел, аңшы мен малшы, жолау-
шылап жүрген адамдар, құдайы қонақтар, 
т.с.с. кәдімгі сахарадағы қазақ ауылының 
 болмысы. Бірақ, соған қарамастан, 
тыңдаушысын елітіп әкетеді. Хикаяның 
жанрлық болмысы – оның мазмұнына ғана 
емес, сонымен қатар айтылу жағдаятына 
да қатысты. Қалай болғанда да құпиялы, 
 тылсым сыр бүгіп, тыңдаушысына кейде 
үрей туғызатын әңгіме болып келеді. 

Хрестоматияға енген, әсіресе Мәмбет 
ұста-әулие мен Сәдір сарайының аңызын 
оқи отырып осы әсерлерді бастан кешуге 
болады.

Ауыздан-ауызға жеткен аңыз әңгіме-
лердің бір-біріне ұқсастығы заңдылық. 
Мұндай аңыз ұқсастықтары Мүсірәлі Сопы 
=зіз бен Ер Сейітпенбет аңыздарында 
ұшы расады Жанып тұрған оттан дін 
аман шыққаны үшін халық екеуінің де 

әулиелігіне шәк келтірмейді. Екеуін де 
пір к�тереді. Меккеге ұшып барып келу, 
дарияның үстімен жүріп �ту деген керемет-
тер мен әулие-әнбиелерге ортақ белгілер 
болған. 

Мифологиялық тылсымға толы 
аңыздарды, тыңдаушысын еліктіріп әкететін 
хикаяттарды жаңа кітапты парақтаған сайын 
оқуға болады. Мұнда Сыр �ңірі қасиет 
тұтып, қадірлейтін 200-ге жуық нысанның 
аңыз-әпсанасы жинақталған. Ел аузындағы 
осынау фольклор мұрасы, әлбетте, бағзыдан 
бүгінге жеткен халық жадының жарқын 
к�рінісі. 

Фольклорлық-этнографиялық 
 экспеди цияның назарға алған бірден-бір 
мәселесі жайында: «...Сыр бойы – тұнған 
әулие екеніне тағы бір к�з жеткізіп қайттық. 
Бір айтарымыз, Сыр бойы ескерткіштеріне 
к�бірек күтім қажеттігін аңғардық. =сіресе, 
аудандарда қайта қалпына келтіруді, 

ж�ндеуді күтіп жатқан кесенелердің де 
қарасы мол к�рінді. Мәселен, Қазалыдағы 
хазірет Қосым қожа Мүсірәлінің 
атын иемденген киелі қойымдықтың 
(атақты Жалаңт�с баһадүрдің немересі, 
кейінгі ұрпаққа Қорқыт ата сарынын 
жеткізушілердің бірі – Дәулет бақсы, Кіші  
жүздің т�бе биі =йтекенің баласы – Yтебас 
би, жаужүрек мың бала қосынының бас 
сардары – Сартай батыр, шекті тайпасының 
ұранына айналған Жанқожа батырдың 
пірі – Дәрменқұл ишан да осында) Ұлттық 
пантеонның бірі емес пе? Ташкенттегі 
Науайы атындағы Милли (Ұлттық) 
кітапханасының сирек қолжазбаларымен 
танысу сапарында Дағбет қыстағындағы 
Мақтым ағзам мазаратында жерленген 
Жалаңт�с баһадүрдің басына зиярат етудің 
сәті түсті. Сонда байқағанымыздай, кесе-
нелерге күтім  жасауда �збек ағайындардан 
үйренеріміз к�п-ақ. Yңірдегі барлық 
к�не ескерткіштерді тағы бір тізімге алу, 
құлпытастардың картасы мен эпитафиялық 
сипаттамасын жасау, ел арасында әлі де 
кездесіп қалатын ескі қолжазбаларды жинау 
сияқты бірқатар маңызды жұмыстар – күн 
тәртібінен түсе қоймаған келелі мәселелер 
деп ойлаймыз» дейді жоба жетекшісі 
Серікбай Қосан. 

Тоқсан ауыз с�здің тобықтай түйінін 
айтсақ, с�з жоқ, �з �лкесін танып, ондағы 
ғұламалар мен батырлар, билер бейнесін 
білуге талпынған �скелең ұрпақ үшін 
кітапхана с�ресіне «Сыр бойының сакралды 
ескерткіштері: мифтер, аңыздар, хикаяттар» 
атты жаңа хрестоматия қосылды. 

Айжан ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
филология ғылымының магистрі

(эссе)
шындық. Сындарлы жазба жұмыстары �тетін күні 
екеуінің артына таласа жайғасып, к�шіретініміз, 
тақта алдында тұйыққа тіреліп, қиналысқа түскенде 
сыбыр күтетініміз де осылар-тын. Тіпті бірде егде 
ұстазымыз, математик Роза апай екеуін сыртқа 
шығарып жіберіп, бізге есеп шығартып, жазба 
жұмысын алғанда да қолұшын берудің  амалын 
тапқан достар ғой, бұлар.

Мүтәш бала күннен қызықшыл болды.  Думанды 
кештер онсыз �тпеуші еді. Ол кездегі �нер, Абай 
мен Құрбан тартатын модалиннің сырлы әуеніне 
билейтін аяқойын. Бізге қарағанда ашаң, биік 
к�рінетін Мүтәш к�з қиығын салған қызды үйіріп 
алатын. Қыздарды �зіне ынтықтырып, арлы-
берлі ойқастайтын ол, ұзын қолдарын майысты-
рып, иықтарын бүлкілдетіп, енді бірде бүркітше 
шүйіліп, мың құбылып, құйқылжытып билейтін. 
=нді де нәшіне келтіріп, әдемі айтады. 

...Мектеп бітірдік. Тарадық. Yміріміз �згерді... 
Yзгермеген – Абай дос қана. Ол ауылда қалып, 
мақта екті. Малды к�бейтті. Бүгінде, жұртына 
мәлім кәсіпкер. 

Т�леу де солай. Отарбасын айдап, құрметті 
кәсіп иесі атанды. Ұлы – ізбасары. Елдің жүгін 
әкелі-бала отарбамен екеулеп тартады.

Үздіктермен тістесіп �ткен тәуір үлгерімді, 
талапты құрбымыз Сапаркүл мектеп директоры 
болды. Мырзалы Халбаев облыстық аурухананың 
басшылығына шейін к�терілді. Мен пақырыңыз 
Кеңес дәуірінде бірнеше ауданда хатшылық, 
басшылық қызмет атқарсам да, ақын болмадым. 
=бдімүтәліптің бәсекелесі Құдайбақ Шымкент 
фосфор зауытында жұмыс істегенмен, «Атақты 
химик» атанбады. Бірақ ол оның есесіне есеп-
қисаптың білгірі.

Діттеген межеге ақырын жүріп, анық басқан 
бір-ақ адам жетті. Ол жүзден жүйрік, мыңнан 
тұлпар шыққан, дара үздік, мектеп медалисі 
=бдімүтәліп =бжаппаров.

...Досым текті адамның тұяғы. =кесі діни 
 сауатты, әңгімесі тартымды, ағаштан түйін түйген 
ұста еді. Анасы Бақтылы ұзын бойлы, денелі, аса 
мейірімді жан-тын. Мүтәштің дене бітімі, жүрісі, 
к�зқарасына шейін анасына келеді. Апамыздың 
қолынан талай дәм таттық. Түйе сауатын, құрт 
 жасайтын. Бізді отыр демейді, Бақтылы апа, бала-
сына «Б�беш, Б�бештеп!» айрықша аналық махаб-
батпен елжірей қарайтын ана еді...

Сыныптас досымның менен екі айдан астам 
үлкендігі бар. Оның туған күні – жыл басы. 
Ақпан-дағы, менікі мамыр. Студенттік �міріміз де 
 Алматыда бірге �тті.

Қинады сені баспана.
Мен жатқан жатақханаға,
Келіп ең сонда жасқана.
Бір кереуетке сыйғанбыз,
Ол күндер шіркін! Дастан, ә?!
Сыйғанымызға сенбейді,
Дәл қазір айтсам басқаға. 
Сол кереуетке шынында,
Ұят та болса айтайын.
Жатқымыз келсе қайтара,
Сыймаймыз бүгін, масқара!..
Асаба ханым бұл «Шырын  махаббатымызды» 

әуелетіп, әнмен әрлеп, мәнерлеп, мәндеп оқып 
бермесі бар ма. Құрдастар жағы, топан күлкі. 
Досымның «Ол күндер шіркін! Дастан ә!.. 
Жатқымыз келсе қайтара, сыймаймыз бүгін...» деп 
тамсанғанын, арман еткенін тәптіштеп, сандарын 
соғып мәз болды...

...Жолға шықтық. Қасымда екі сыныптас 
бар. Бірі, күлекеш Т�леу. Екіншісі, аяқойын 
«Ламбаданың» ұшқыры Абай. =жім басқан жүздері 
қарасуыққа тотыққан демесең, түбі реңді екендері 
к�рініп тұр. Пошымдары мінсіз. Түркістанның 
базарынан сықиып киініп алған. Қолдарында 
сыры к�шіп, сырылған, түтеленіп, тозығы жеткен 
музыкалық аспап, мондалин. Реті келіп жатса, 
Мүтәшті, Алтынайды ортаға алып �лең айтып, 
аяқойынның шаңын шығармақшы... «Біздің 
қолдан �зге не келер дейсің. Достығымыз болмаса, 
тереземіз тең емес...» десіп қояды аракідік.

Той иесі, ұмар-жұмар айқаса кететін, арзан 
әзіл, орынсыз оспақ айта салатын бала Мүтәш 
емес. Оқығаны, тоқығаны дария, �ресі биік тұлға. 
Yн бойына маңғаздық пен сыпайылық жарасқан, 
кісілік дарыған айтулы азамат. Ұлағатты ұстаз. 
Белгілі ғалым. Ақылы толысқан академик. =кем 
мұндай кейіпті, келісті адам к�рсе «Тегін адам таз 
бола ма, балам. Ана кәлләда бірдеңе бар ғой!» деуші 
еді. Біздің Мүтәш сол қалыптан. Кең маңдай, жал-
тыр т�бе бекзат.

... Даудырасып отырған бізге, жолбикеш құжат-
тарымызды тексеріп болды ды, ізетпен «Жолда-
рыңыз болсын, аталар! Шай керек болса, қайнап 
тұр. Ымдасаңыздар болды...» деді үзіліп с�йлеп. 
Томпиған «Тальгомыз» ысылдап, жер сыза қозғала 
берді. Перрондағы адамдар. Еңселі вокзал. =уезді 
отарбалар. Балалықтың бал базарына куә аспалы 
к�пір. Қартайып, ажарсызданған кәрі теректер – 
бәрі-бәрі әзиз досымыз сәлем жолдап тұр...

Нәсен ҚОЖАБАЙ
ТҮРКІСТАН
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Журналистік қызметте талай  адаммен, 
түрлі сала иелерімен кездесіп, 
пікірлестік. Солардың бірі  мемлекет 
және қоғам қайраткері Сұлтан 
Сүлейменұлы Жиенбаев еді.
Сұлтекең Алматының тумасы. 1921 
жылы 22 шілдеде дүниеге келген. 
ҚазМУ-дың физика-математика 
факультетін бітірген. 
Неміс-фашист басқыншылары 
Кеңес Одағына шабуыл жасағанда 
Сұлтан Сүлейменұлы да қолына қару 
алып, майданға аттанды. Бірқатар 
елді мекендерді жаудан азат етуге 
қатысты. Үшінші рет жараланғаннан 
кейін ғана 1944 жылы елге оралды. 
Бейбіт еңбекке араласып, Түрксіб 
теміржолының жұмысшыларды 
жабдықтау басқармасы жүйесінде 
басшылық қызметтер атқарды. 
Сауда саласындағы қызметі одан әрі 
партиялық жұмыстарға жалғасты. 
Алматы қаласындағы Фрунзе 
аупарткомының бірінші хатшысы, 
Қазақстан Компартиясы Орталық 
комитетінің бөлім меңгерушісі болды. 
Республиканың Сауда министрлігіне 
басшылық етті. Кейін Қазақ КСР 
Министрлер кеңесі төрағасының 
орынбасарлығына тағайындалып, бұл 
қызметті он бес жылға жуық атқарды.
1992 жылы С.Жиенбаевтың бастама-
сымен әрі жекелеген ұйымдардың, 
ғылым, мәдениет, өнер өкілдерінің 
және Д.Қонаев серіктерінің 
ұйғарымымен халықаралық Қонаев 
қоры құрылды. Қонаевтың жеке өзінің 
ұсынысымен қордың президенті 
болып Сұлтан Сүлейменұлы  сайланды. 
Осының өзі олардың арасындағы  
оң қарым-қатынасты аңғартса 
керек. Сұлтекеңнің Дінмұхамед 
Ахметұлымен ең жақын көрші 
болғандығынан да көпшілік жақсы 
хабардар. Екеуінің пәтерлері қатар 
болатын. 
Кезінде «Ана тілі» басылымында 
Сұлтан ағаның шаңырағы, ондағы 
тату-бірлікті  толғаған материал 
жарық көрді. Ағамызбен болған 
сол жүздесуде оның майдан жол-
дары, әсіресе өзі қызмет атқарған 
100-ші қазақ атқыштар бригадасы 
жөнінде кеңірек әңгіме қозғалған. 
Әскери бригаданың негізгі  атауы 
– жеке атқыштар бригадасы деп 
аталған. Алайда әскери құрамада 
қазақ ұлтының өкілдері көп  
болғандықтан әрі ол Қазақстанда 
ұйымдастырылғандықтан қазақ 
атқыштар бригадасы аталып кеткен. 
Майдангермен болған бұл әңгіме 
үнтаспаға түскенімен, газет бетінде 
жарияланбап еді. Соның реті осы 
кездері келген секілді. 
Бір айта кетерлік жайт, аталған әскери 
бригадада  жаумен шайқасқан жауын-
герлер ішінен кейін елге белгілі ақын, 
жазушылар, өнер қайраткерлері, 
басшы азаматтар шықты. Оған  сұхбат 
барысында өздеріңіз де анық көз 
жеткізе аласыздар. 

– Gңгімемізді әскери бригаданың қашан, 
қалай құрылғандығынан бастасақ...

– 100-ші жеке атқыштар  бригадасын 
қалыптастыру Алматыда  1941  жыл дың 
аяқ кезінде басталды. Құрама  не гізінен 
еріктілерден жасақталды. Оның Мәскеу-
дегі,  Ленинградтағы халық жасақ-
тарынан ерекшелігі – бригадаға меди-
циналық қызметтің барлық  талаптарына 
ж а у а п  б е р е т і н   ә с к е р и   б о р ы ш ы н 
�теуге міндеттілер алынды. Қажетті 
 қ ұ р а л -  ж а б  д ы қ  т а р м е н ,  з а т т а р м е н 
жарақтандыру �з елі міздің ресурстары-
мен жүзеге  асырылды. 

Бригаданы жасақтау және оның 
әскери даярлығы кезінде үш оқиғаның 
орны ерекше: 1942 жылы  12 қаңтардағы 
әскери ант қабылдау, Қазақ КСР-і үкі-
метінің ескерткіш туын және 1942 жыл-
дың 1 қазанында =скери Қызыл туды 
қабылдау. 

Бригада құрамында  т�рт атқыштар 
батальоны, артиллериялық дивизион, 
миноментшілер және байланысшылар 
батальондары, танкке қарсы  күресетін, 
автоматшылар, саперлар, дәрігерлік-
санитарлық, автомобильдер роталары 
және басқа да б�лімшелер болды.

=скери оқу айлары зымырап �те 
шықты. Осы уақытта атқыштар бригада-
сының 2300 солдаты мен сержанты 
майданға аттанып, атақты Панфилов 
дивизиясының қатарын толықтырды. 
Айта кетейін, солардың ішінде кейін 
Кеңес Одағының Батыры атағына ие 
болған Т�леген Тоқтаров та бар еді.

Бригаданың алғашқы командирі 
 Василий Шевцов, комиссары Сақтаған 
Бәйішев болды.

Жүзінші бригада 1942 жылдың 11 
 тамызында сол кездегі еліміздің  астанасы 
А л м а т ы д а н  м а й д а н ғ а  ж о л  т а р т т ы . 
 Аттанар алдында митинг болды. Оны 
Алматы қалалық партия комитетінің 
хатшысы Джек Кулитов ашты. Онан 
соң республикамыздың Жоғарғы Кеңесі 
т � р а ғ а с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы   Ш е к е р 
Ермағамбетова,  бригада командирі 
 Василий Щевцов с�з с�йледі. Олардың 

 майдандарында екі батальонмен жаудың 
қорғанысын талқандау.

Таяудағы міндет – Калинино,  Бочково 
шептерін бұзып, одан әрі оңтүстікке 
 беттеп, 373-ші атқыштар дивизиясымен 
бірге дұшпанды Васильевское, Тройня, 
Брюнханово елді мекендерінде жою. 
Мұнан соң Плеханованың шығысындағы 
орманға жиналып, 46-шы мотоатқыштар 
бригадасымен бірге Оленино бағытында 
шайқасқа дайын болу».

Осыдан кейін екінші және т�ртінші 
батальондардың командирлері  жау 
қорғанысының жайы туралы мәліметтерді 
зерттеп, рота мен взводтардың міндеттерін 
нақтылай бастады. Осы уақытта Молодой 
Туд �зенінің солтүстік-батыстағы алғы 
шебінде орналасқан атқыштар б�лімшесі 
соңғы дайындықтарын аяқтап та шықты. 

Қараша айының жиырма жетісінде 
Молодой Тудтың сол жағынан қатты 
соққы берілді. Оның алдында қаланың оң 
жағынан ұрыс салғанбыз. 

Ертеңіне бірінші батальонның коман-
дирі капитан Александр Углов пен оның 
саяси істер ж�ніндегі орынбасары Халим 
Хаснуллинге ерекше тапсырма берілді. 
Олардың алдында Молодой Туд қаласын 
алу міндеті тұрды. Батальонның ең 
 алдында аға лейтенант Шәкір Тәжібаевтың 
ротасы бар болатын. Рота барлаушылары 
 алдымен түнде барлауға шығып, жаудың 
күшін, қайда орналасқанын біліп, қажетті 
мәліметтер алып келді. 

Рота жауды жайрата отырып, ілгері 
жылжи берді. Бұл ретте сержант Қарабек 
Бұрышевтің ерлік істерін мақтанышпен 
айтар едім. Ол жаудың додтарына граната 
жаудырды. Арасында станокты пулеметті 
қолға алып, аямай соққы берді. Yкініштісі, 
қайсар жігіт осы ұрыста ерлікпен қаза 
тапты. 

Бұдан әрі үшінші екпінді армияның 
қолбасшысы,  генерал К.Галицкий 
 Великие Лукиді шабуылдап алу ж�нінде 
шешім қабылдады. Артиллерияның екі 
сағаттық дайындығы басталды. Қатты 
тұман болғандықтан авиация ұрысқа 
қатыспады. 

Великие Луки қаласы – коммуни ка-
ция лық ірі торап. Қазақта «тоғыз жол-
дың  торабы» деген с�з бар емес пе? Ве-
ликие Луки сондай жер. Бұл қаладан 
жан-жаққа он тас жол, т�рт теміржол 
тарайды. Солтүстік жақтағы Дно, Новго-
род, Ленинградтан, шығыс жақтағы Ржев 
пен Мәскеуден, Батыстағы Балтық жаға-
лауындағы елдерден келетін жолдардың 
барлығы Великие Лукиде тоғысады. 
Германияға баратын жолдар да осы 
қаладан шығады. 

Бригада 1942 жылдың 22 желтоқса-
нын да Великие Луки түбіне келді. 28 
пан филовшылар Мәскеу түбінде қалай 
шайқасса, біздің жігіттер де Великие 
Лукиді жау қолынан қайтарып алу үшін жан 
аямай күресті. Артиллерия  дивизионына 
қарасты батарея жігіттері арыстанша 
арпалысты. Yздері қаза  болды. Алайда 
бірде-бір танкті Великие  Лукиге �ткізген 
жоқ.  Қажым К�шеков,   Ыбырайым 
С ү л е й м е н о в ,  М ә н ш ү к  М ә м е т о в а , 
 Заманбек Матаев, Біргебай =бдікәрімов, 
Ислам Назаров, Қалисар Хабдулинов, 

дирлер шебер қимылдап батылдықтың, 
батырлықтың үлгісін к�рсетті.

Сондай-ақ Невель түбіндегі шайқасты 
естен шығару мүмкін емес. 1943 жылдың 
қазанында  Невельге алдымен кірген 78-ші 
танк бригадасы, 21-ші гвардиялық және 
28-ші атқыштар дивизиясы. Солармен 
бірге біз де қалаға кірдік. 

Сондай-ақ Невель – орыстың ежелгі 
қаласы. Великие Лукимен салыстырғанда 
бұл кәдімгі қала. Қыштан, ағаштан 
салынған үйлер �згеше �рнектермен к�з 
тартады. Қала онша бүлінбеген. Біздің 
шабуылымыз тұтқиылдан болғандықтан 
аман қалған сияқты.

Қаланың ішінде әлі де болса қаша 
алмай, жасырынып қалған фашистер бар 
еді. Соларды қаладан аулақтату қажет 
болды. Бұл оңай тапсырма емес еді. 
Yйткені дұшпан қаланы қайтып алу үшін 
ұшақпен үстімізден бас к�тертпей бомба-
лады. Осының салдарынан жанымыздағы 
бауырларымыздың біразынан айырылдық. 

Жүзінші бригаданың Невель түбіндегі 
ұрыс-қимылдарын үшінші  екпінді 
армияның қолбасшысы, генерал-лейте-
нант Кузьма Галицкий жоғары бағалады. 
Ол �зінің «Сұрапыл сын жылдары»  деген 
кітабында былай деді: «Невельдің оң 
жағында жаудың күшті шабуылына жүзінші 
атқыштар бригадасы ойдағыдай т�теп 
берді. Оның құрамында  жаумен  ерлерше 
және жан қия шайқасқан к�птеген қазақ 
жауынгерлері болды. Бригада дұшпанның 
барлық қарсы  шабуылдарын тойтарып, 
қорғаныста аса зор  табандылық к�рсетті».

Сұрапыл сол күндері қазақ азаматы, 
білікті командир =білхайыр Баймолдиннің 
Невель қаласының коменданты болғанын 
айта кеткім келеді.

– Сіздердің  бригадаларыңызда қазақ-
тың батыр қызы Мәншүк Мәметова ның 
болғанын жақсы білеміз. Мәншүк туралы 
не айтар едіңіз?

–  М ә н ш ү к  а л ғ а ш қ ы д а  ш т а б т а 
 писарь болып істеді. Шамалыдан кейін 
санитарлыққа ауысты. Бірақ ол бұл 
қызметке қанағаттана қойған жоқ. Оның 
бар мақсаты қолына қару алып, жаудан кек 
алу еді. Ақырында пулемет батальонына 
қабылданды. Несін айтасыз, қаршадай қыз 
үздік пулеметші болып шықты. 

Алғаш пулемет тұтқасын ұстаған кезі де 
есімізде. 1942 жылдың қаңтары.  Бурцево 
деревнясы үшін ұрыс болып жатқан сәт. 
Жаралыларды таңып жүрген Мәншүк сол 
жағындағы пулеметтің үнсіз қалғанын 
байқайды. Пулеметші қаза тапқан екен. 
Пулемет жанына келіп, жауды нысанаға 
алады. Неміс снайпері де қырағы екен. 
Байқап қалады. Мұны сезген Мәншүк 
жылдам пулеметін ауыстыра қояды. Жау 
оғы тимей тек жанап �теді. 

Ұ р ы с т а н  к е й і н  ж а н ы н д а ғ ы л а р 
 Мән шүкті ортаға алса, сырт киімінің, бас 
киімінің сыртынан оқтың жарықшағының 
ізін к�реді. Бәрі: «Қазақтың қызынан 
оқтың �зі қорқады» деп күліпті. 

Мәншүк «Максим» пулеметімен талай 
дұшпанды жер жастандырды. С�йтіп, 
1943 жылдың 15 қазанында ерлікпен қаза 
тапты. 

Бригада атынан бір топ қарулас жолда-
старымыз Мәншүктің анасы =мина апа-

мызға к�ңіл айту хатын жолдады. Осында 
Мәншүктің отансүйгіштігі, ержүректігі, 
қайтпас қайсарлығы атап к�рсетілді. 

Мәншүктің ерлігі елімізге, әсіресе, 
республикамызға  тез  тарады.  1943 
жылы желтоқсанда газеттерде Оңтүстік 
Қазақстан облыстық партия комитетінің 
б�лім меңгерушісі  Б.Хасенова мен 
 облатком т�рағасының  орынбасары 
Ф.Заки рованың хаты жарияланды. 
Онда облыстағы әйелдердің жеңіс күнін 
жақындату үшін тылда екпінді еңбек 
етіп жатқандарын, Қорғаныс қорына бес 
 миллион сом қаржы аударғандарын, оны 
танк жасауға жұмсап,ол танкке Мәншүктің 
есімін беруді �тінеді. Бұл Мәншүкке деген 
халық сүйіспеншілігінің бір к�рінісі. 

– Мәншүк есімі аталғанда онымен 
қатар жүріп, жаумен шайқасқан Ыбырайым 
Сүлейменовтің де есімі ауызға алынады. 
Кейбір ақпараттардан біліп жатырмыз, 
Ыбырайым құралайды кDзге атқан мерген 
болыпты...

–  Ы б ы р а й ы м  М ә н ш ү к т і  т у ғ а н 
қарындасындай ерекше құрметтейтін. 
=ркезде де амандығын тілеп, қамқорлық 
жасап жүрді. Мұны Мәншүк те сезетін. 
Yз інің  ешкімге  айтпайтын сырын 
 Ыбырайым ағасымен ғана б�лісетін. 

Ы б ы р а й ы м  Ж а м б ы л  о б л ы с ы 
 Красногор ауданының тумасы. Соғысқа 
дейін тракторшы болған. =ке-шешесі 
 ш а р у а  а д а м д а р ы  е к е н .  Ү й л е н г е н . 
Қызды болған.  Жүзінші  бригадаға 
 келгенде  капитан Ф.Ушаков басқаратын 
батальонға тап болды. Батальон комис-
сары  капитан  Райымжан =шкеев еді. 
«Біздің Сүлейменовке ешкім тең келмейді. 
Сүлейменовтен асқан мерген жоқ.  Мерген 
десең мерген. Атқан оғы бос кетпейді» деп 
Ушаковтың �зі аспанға к�теріп мақтап 
отыратын. 

Бір мылтық оған місе болмады. Сұрап 
жүріп екінші снайперлік винтовканы алды. 
С�йтіп, қос винтовкамен, бір авто матпен 
ұрысқа кірісті. Кейбіреулер бір мылтықтың 
�зін ауырсынғанда бұл екі винтовка асы-
нып, бір автомат пен бір қапшық оқты 
арқасына салып жүрді. Кейбір жолдастары: 
«Ыбырайым, сен анау зең біректің бірін 
беліңе байлап ал. Танк кездесіп қалса керек 
болады» деп әзілдейді екен. 

Амал нешік. Біз Мәншүктен де, 
 Ыбы райым нан да Невель түбінде болған 
шай қас кезінде айырылдық. Бұл біз үшін 
үлкен қаза болды. Екеуі де қаруластар 
ара сын да сыйлы, әрі жауынан сескенбей, 
қарсы ұмтылған ержүрек жақындарымыз 
еді. 

– Подполковник Баймолдиннің қаланың 
әскери коменданты болғаны айтылып 
қалды. Бұл сол уақыттары жауапкершілігі 
зор үлкен міндет қой...

– =рине, үлкен міндет. Бұл  жауапты 
қызмет кім болса соған тапсырыла 
бермейді. Қаланың, ондағы адамдардың 
тағдыры комендант қолында болады. 

=білхайыр жауапты қызметті қазан-
ның алтысынан отыз біріне дейін атқарды. 
Оның коменданттығы армиялық к�лем-
дегі қызмет болатын. Барлық дивизиялар 
мен бригадалардағы командирлерге әмірі 
жүрді. Осы еңбегі үшін бірінші дәрежелі 
Отан соғысы орденімен марапаттал ды, 

пол ковник атағына ұсынылды. Жау алыс-
таған соң Невельді басқару ісін қалалық 
кеңес ке �ткізіп, бригададағы қызметіне 
келді. 

=білхайыр 1909 жылы Павлодар 
облысының Лебяжье ауданындағы Тақыр 
деген ауылында туған. 1928 жылы кеңес-
партия мектебін бітіреді. Аудандық ком-
сомол комитетінің хатшысы болған. 1931 
жылдан Алматыдағы Қазақ атты әскер 
б�лімінде эскадрон политругі болып 
қызмет істеді. 1938 жылы Хасан к�лі 
маңында жапон самурайларына қарсы 
ұрысқа қатысып, «Ерлігі үшін» медалімен 
марапатталған. 

1941 жылы Мәскеудегі әскери-саяси 
академияны бітіріп, генерал-мойор 
Л.Доватордың екінші гвардиялық атты 
әскери корпусындағы т�ртінші полктің 
комиссары болды. Бұл корпус Мәскеу 
түбіндегі шайқастарда генерал-майор 
И.Панфиловтың дивизиясымен бірге 
сол кездегі ел астанасын жаудан қорғауға 
қатысты. Сол шайқастарда Баймолдиннің 
полкі де фашистерге мықтап соққы 
берді. Осы ұрыста ерекше ерлік к�рсетіп, 
«Қызыл Жұлдыз» орденімен марапат-
талды.  Жараланып, емделгеннен кейін 
майданға қайта келіп, полк командирі 
болып тағайындалды. Полк Смоленск 
жеріндегі ұрыстарға қатысып, жауға 
 тойтарыс береді. Осы жолы ол «Қызыл Ту» 
оденімен марапатталып, корпус штабының 
комиссары деңгейіне дейін к�теріледі. 
Комиссарлық қызмет жойылған соң, 
Мәскеудегі Жоғарғы офицерлік мектептің 
жанындағы командирлер даярлайтын алты 
айлық курсты бітіреді. Содан  Калинин 
майданына келіп, жүзінші бригадаға 
жіберіледі. 

1 9 4 3  ж ы л д ы ң  ж е л т о қ с а н ы н д а 
31-невель  дік бригада мен жүзінші  бригада 
негізінде бірінші атқыштар  диви зия сы 
құрылды. Баймолдин осы  диви зия коман-
дирінің орынбасары болып тағайын-
далады. 

Баймолдин аяғына атты әскердің ақ 
шпорлы етігін киіп, иығына Чапаевша 
бурка жамылып жүретін дембелше келген, 
қою қара қасты, к�здерінен жалт-жұлт 
 еткен ұшқын шашып тұратын адам еді. 

Нағыз командир саналған  Баймолдин 
1944 жылдың 4  қаңтарында біздің 
әскерлердің Новосокольникке шабуылы 
кезінде ерлікпен қаза болды.

Подполковник Баймолдиннің бәрі-
мізге белгілі бір әдеті болатын.  Бригада 
қан дай жағдайда болса да, жігіттер саз 
кешіп, не қарға омбылап келе жатсын 
ба тальондар мен дивизиондарды аралап 
шығатын. Кейде ат үстінде тұрып, кейде 
атынан түсіп, колоннаны басында жаяу 
күтіп тұратын. Сосын: «Жігіттер, хал 
қалай?» деп жайраңдай амандасатын. Осы 
бір ауыз с�здің �зі жауынгерлерге күш-
қуат беретін. 

Асыл азамат кеше �зі комендант  болып, 

жаудан тазартқан Невель қаласында 
жерленді. Мәншүк пен Ыбырайымның 
бейіттері жанында с�з с�йлеп, Отанды 
жаудан толық қорғауға ант берген еді. Сол 
ант адал орындалды. Қазақ командирі ел 
есінде мәңгілікке қалды.

– Сіз бір әңгімеңізде елден келген 
хаттардың жауынгерлердің рухын, кDңіл 
күйін кDтеруде ерекше маңызды болғанын 
айтып едіңіз. Gсіресе, Жамбылдың  «Балама 
хат» деген Dлеңі зор серпін туғызған сияқты...

– Расында да, елден келген хаттар бойға 
шуақ құйып, күш-жігерімізді  тасытты. 1943 
жылдың 6 ақпанында «Правда» газетінде 
«Қазақ халқының майдангер қазақтарға 
хаты» жарияланды. Бұл хаттың әсері 
айырықша болды. Онда намысты жана-
тын, �мірге деген құштарлығымызды арт-
тыратын с�здер мол еді. Хат басқосуларда 
кеңінен талқыланды. 

Тағы бір назар аударған оқиға,  Жамбыл 
Жабаевтың бригаданың «Сталин үшін 
алға» газетінде жарияланған «Балама 
хат» �леңі болды. Yлең тек ақынның 
баласын ғана емес, �згелерді де жеңіске 
ұмтылдырып еді. Бұл �зі барлық май-
дангерлерге арналған үндеудей әсер етті. 
Yлеңнің соңында мынандай жолдар бар 
болатын:

Аянба, балам, аянба!
Бәлекет сонда аршылар.
Алғадай ылғи алда бол,
Аянған адам болмақ қор.
Бәйгеге барын тігемін
Сендерге арнап осы жол.
Достарыңа осыны айт,
Жауларыңды жеңіп қайт!
Айтарым, арнап саған сол.
Бригаданың саяси б�лімі Жамбылға 

жауап жазу керектігі ж�нінде шешім 
 қа былдады. Бұл тапсырма сол уақытта 
ақын дығымен к�зге түскен, артилле-
рия сержанты =зілхан Нұршайықовқа 
жүктелді. 

Арада екі ай �ткенде, 1943 жылдың 
мамырының аяқ кезінде Жамбылдан 
майдандағы бізге жауап келді. Ақынның 
жүзінші бригадаға арнаған «Жүз жасаған 
жүректен» деген толғауы бригада газетінде 
жарияланды. Жәкеңнен жауап келгеніне 
бас киімімізді т�беге атып, қатты қуандық. 
Жауап �леңнің бір ерекшелігі, онда бір-
қа тар жауынгерлердің аты-ж�ндері 
к�рсетілген. 

Уа, қарағым балалар!
Ер бол демей не дейін.
Ереуілді майданда,
Үстем болсын мерейің!
Жауды қырып айдауға,
Талмай к�мек берейін.
Дүбір қосып айқайға,
Қызыл тілді жебейін.
Сендерге �лең айтқанға,
Еш шаршадым демейін.
Қан  майдан боп жатқанда,
Қарлығар ма к�мейім!
Жүз жасаған жүректен,
Жырларымды т�гейін.
К�ктемнің күніндей 
Жауды жеңіп күлімдеп,
Келгеніңді к�рейін!
Қаһарманым, күнім деп,
Беттеріңнен �бейін, – деген �лең 

ж о л д а р ы  т о л қ ы т п а й ,  б і р  ж а ғ ы н а н 
жігерлендірмей қоймайтын. 

– 100-шінің соңғы кездердегі жағдайы 
қалай болды?

– Бригада негізінен соғыс уақытында  
Калинин майданында шайқасты. 22, 
39, 3-екпінді және 6-шы гвардиялық 
армиялардың құрамында Молодой Туд, 
Великие луки, Невель, Новосокольники 
қалаларын, үш жүзден аса деревняны 
 жаудан азат етті. 

Бригада  1943 жылы 12 желтоқсанда 
31-атқыштар бригадасымен бірігіп, 
1-ші атқыштар дивизиясы болып қайта 
құрылды. Бұл дивизия 1-ші және 2-ші 
Белорусь майдандарында 70-армияның 
құрамында болып, Брест қаласын жау-
дан тазартты. Сондықтан оған 1-Брест 
атқыштар дивизиясы деген құрметті атақ 
берілді. Одан кейін Польша астанасы 
Варшаваны азат ету ұрыстарына қатысты. 
Соғысты Германияның Висмар қаласында 
аяқтады.  

Алматыдан майданға  аттанарда 
 бригада құрамында 4890 адам бар еді. 
Соғыс біткеннен кейін елге олардың 300-
дейі ғана оралды. Олардың дені мүгедек.

Елге оралған қаруластарым туған 
еліміздің �ркендеуі үшін жан аямай еңбек 
етті. Олардың ішінен елге танымал, 
 жауапты қызметтердің тұтқасын ұстаған, 
әр саланың үздіктері атанған тұлғалар 
шықты. Реті келіп тұрғанда айта кетейін. 
Асқар Закарин, Қали Біләлов үкімет 
басшысының орынбасары, =бдірахман 
Досанов Жоғарғы сот т�рағасы, Егемқұл 
Тасанбаев, Рымбек Байсейітов, Қали 
Біләлов министр қызметін атқарды. 
 Академик Сақтаған Бәйішев  есімі жақсы 
таныс. Жазушы-журналистер Тахауи 
Ахтанов, =зілхан Нұршайықов, Қасым 
Шәріпов, Жекен Жұмақанов, Амантай 
Байтанаев, =лнұр Мейірбеков, кино-
режиссерлер Сұлтан Хожықов, Мәжит 
Бегалин және басқалар бар. 

Кешегі қан майданда жүзінші қазақ 
атқыштар бригадасы �з міндеттерін 
адал атқарып, нағыз патриоттықтың, 
отансүйгіштіктің  үлг іс ін  к�рсетті . 
Олардың ерлік істерін бүгінгі жас ұрпақ 
ұмытпауы тиіс. Ерлік – елге мұра, ұрпаққа 
ұран демейміз бе?

ЖҮЗІНШІНІҢ
ЖОРЫҚТАРЫ

жалынды с�здері жауынгерлерге күш-
қайрат қосты. С�з кезегі жыр алыбы – 
Жамбылға келгенде, ақын ата �леңмен 
т�кпелетті. Жиналғандардың бәрі де ду 
қол шапалақтады. 

24 тамызда Мәскеуге жеттік.  Бригада 
қала іргесіндегі Бабушкин  селосына 
 орналасты. Одан Алабино селосына 
маңдай тіредік. Алабинодан Апреловка 
стансасы, Волоколамск қаласы арқылы 
жүріп отырып, Погорелое Городище 
маңында пойыздан түстік. Содан  Глухово, 
Старица, Новое, Нащекино селолары 
арқылы бес күн жорық жасап, 1 қарашада 
Холкиноға жетіп, Орталық майданға 
қосылдық. 

– КDптеген қалаларды, селоларды жау 
қолынан тазарттыңыздар.  Қысқаша болса 
да сол шайқастарды еске түсіріп Dтсеңіз...

– Жаңа айтылғандай, біздің атқыштар 
бригадасы Ржев бағытындағы  Калинин 
майданының сол жағында орын  тепкен 
 39-шы армияның қарамағына берілді. 
 Бригада  әл і  ұрысқа  к ір іскен жоқ. 
Майданның алдыңғы легіне қарай жылжып 
келеді. 23 қарашада құрама б�лімшелері  
Молодой Туд ауданы орталығының 
солтүстік-батысына  орналасты.

2 5  қ а р а ш а н ы ң  т ү н і н д е   б р и г а д а 
әскери бұйрық алды.  Онда   былай 
делінді: «100-атқыштар  бригадасы 587-ші 
 истребитель-танкке қарсы  артиллерия 
полкімен және 327-артполктің екі 
 батальонымен бірге Молодой Тудты 
жауға бермеу.  Березка, Толкачевка 

Қабас Дүйімбаев, Ғани Қасымов, Шазада 
=теев,  Ыдырыс Исатаев, Тұраш =буов, 
Ақыраш =ндиров,  Жамалхан Жамалбеков, 
Ғаббас Таңбаев, Жақан Биғазин, Қабікен 
Меңдібаев, =ділхан Құсайынов, Сейсебай 
=бдікәрімов, Манап Шідеров, Мәулен 
Исин, Айтқали Құсайынов, Құсайын 
Кәкібаев, Сембек Молдабаев сияқты 
к�птеген жауынгерлер мен командир-
лер батылдық танытып, жауды Великие 
 Лукиге кіргізбеді. 

Великие Лукиде үшінші батареяның �зі  
жаудың он үш танкісін қиратып, алты рота 
жаяу әскерін жойды. Он бір танкті Рымбек 
Байсейітовтың взводы �ртеді. Жаудың 
бес танкісін =бдірахман Бимурзин, үш 
танкті Мырзаби  Ерназаров қиратты. 
Бригада осы ерліктері үшін  Бимурзин 
мен Байсейітовты Кеңес Одағаның Ба-
тыры атағына, ал  Ерназаровты Ленин 
орденіне ұсынған еді. Бұл ұсынысымыз біз 
күткендегідей қабылданбады. Бимурзин 
мен  Ерназаров бірінші дәрежелі Отан со-
ғысы, ал Байсейітов екінші дәрежелі Отан 
соғысы орденімен  марапатталды. Бірақ 
біз үшін ол үшеуі де нағыз батыр, нағыз ер. 

Жүзінші бригада Орталық майдандағы 
басқа құрамалармен бірге Великие 
Луки түбіндегі қиян-кескі ұрыста Отан 
алдындағы борышын адал  орындады. 
Бригада  жауынгерлері  дұшпанның 
 талай шабуылдарына тойтарыс берді. 
Атқыштар, автоматшылар, пулеметшілер, 
зеңбірекшілер, минометшілер, қысқаша 
айтқанда барлық жауынгерлер мен коман-

 Нұрперзент ДОМБАЙ
«Ana tili»

Сұлтан Жиенбаев майдан жылдары екінші атқыштар батальонындағы танкке қарсы 
шайқасатын ротаның командирі болды. Соғыстағы ерліктері үшін бірінші және екінші 
дәрежелі Отан соғысы ордендерімен, ал бейбіт өмірде «Еңбек Қызыл Ту», «Халықтар 
достығы», «Құрмет» ордендерімен, көптеген медальдармен марапатталды.
Соғыс ардагері, қайраткер азамат 2019 жылы 98 жасқа қараған шағында өмірден өтті.
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Өткен Өмірұлы ауылдың 
баласы еді. Әкесі қатардағы 
колхозшы болатын. Зейнетке  
шыққанша малшы, егінші 
болып еңбек етті. Мұның 
балалық шағы Отан соғысының 
жеңісінен кейінгі елдің еңсесін 
түзеп, ес жыя бастаған, 
дүниеге үміт көзімен қарап, 
баянды тіршілікке кіріскен, 
жарқын кезеңімен тұспа-тұс 
келді. Небәрі жиырма-отыз 
жыл уақыт ішінде талай 
ғасырлар мен заманалардың 
еншісіне бөлсең де салмағы 
жеңілдемейтін, естен кет-
пес; жан түршігерлік; адам 
баласының ойлап таппайтын 
сұмдығы жоқ екенінің айғағы 
іспеттес небір қанқұйлы 
оқиғалар мен зұлматтарды 
 басынан өткеріп; есеңгіреп, 
жаншылып, жер бауырлап 
қалған жұрт бәрібір Құдайынан 
қүдерін үзбеген, рухтарының 
отын өшірмеген екен. Жеңістің 
қуанышты хабарының лебімен 
тіршілікке деген құмарлық, 
құштары сергіп оянғандай 
қалыптары бар еді. Күнкөрістері 
әлі қара шай мен қара нанға 
қарап отырса да көңілдеріне 
тоқтық, тоғайым ене 
бастағандай жүздеріне шырай 
жүгіріп, өз несібелерін өздері 
тауып,  өз байлықтарын өздері 
 жасау қарекеті жолындағы 
еңбекке деген құлшыныс, ынта, 
жігерлері де өзгеше болатын.
Кешегі бастан кешкендеріне 
салауат айтып, жаратушысы-
нан енді ондай  зауалдарды 
елге бере көрмеуін тілеп, 
бала-шағасын асырап, сақтап, 
өсірудің қамын қамдап; аңсар-
мақсаттары ыңғайласқан 
көптің бір-біріне деген қас-
қабақ, қарым-қатынастарында 
да ынтымақтың, 
бауырмалдықтың ныша-
ны сезілетін. Мұндай орта, 
қалыпты көріп өскен жас бала 
мейірім шуағына шомылып, 
ақкөңіл, адал жан болып ер-
жетсе керек-ті. Өткен де осын-
дай бақытты балалық шақты 
басынан өткергендердің бірі 
болатын. Оның үстіне иманды 
әке-шешенің айналасындағы 
тіршілікке деген қайырымды, 
жанашыр, елгезек болмы-
стары, жақсы өнегесі бала 
көңіліне жастайы нан ізгілік 
сезімін ұялатып, мейірбандыққа 
бау лыған шығар. Өткен әу 
бастан мына дүниеге қулық-
сұмдықсыз, ақ көңілімен 
қарайтын.  Сонан соң да ма, 
алаңсыз, бейқам өскен тәрізді. 
Бірақ қайратты, ақыл-есі сергек, 
сезімтал; алғырлығы бар-тын. 
Қатарлары санасып, біршама 
ығып қарайтын. Үлкендер, 
әкесінің қадырын сыйлағаны 
болар, бұған іштарта, жылы 
қабақ  танытатын.
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Ашаршылығы бар, басқасы бар 
бұл жұрттың басынан �ткен 
сүрбелеңдерінің салдарынан 

алдындағы перзенттерінің бәрі шетінен 
кетіп, солардан кейін дүниеге келіп, 
қалқайып жүрген Yткенге әкесі «Былай 
тұр, былай отыр. Ананы істе, мынаны 
істеме» деген сияқты ескерту, тәрбиелік 
әңгімелерді к�п айта бермейтін. Мұның 
жүрген жүріс, іс-қимылын сырттай ғана 
бақылайтын сияқты еді. «Анау болсын, 
мынау болсын» демей, тек, әйтеуір, к�з 
алдымызда қарайып жүрсе екен деген 
ғана сыңайын бұл да іштей сезетін. Бірақ 
балалық танытып алдында шолжаңдап 
к�рген емес. Ондай еркелік танытуға 
әкесінің егде тартып кеткен қариялық 
жасы да жол бермеді ме екен, қалай?! 
Алайда үлкен-кіші ағайыны тік тұрып 
сыйлайтын, к�п с�зі жоқ, сабырлы, 
бейнетқор әкесіне �зі Тәңірдей табынып, 
құрметпен қарайтын. Іштей қатты жақсы 
к�ретін.

Ауылда жұмыс қолы тапшы. 
Жігіт біткеннің бәрі майданға атта-
нып, қайтып келгендері шамалы еді. 
Олардың да дені жарадар, жарымжан 
болып оралған. Қатты қайырым іске 
жарай бермейді. Колхоздың басы енді 
құралып, �сіп келе жатқан азын-аулақ 
малының бір отарына ие Yткеннің 
әкесі қыс құмды қыстап, малды осы 
қоныстанудың қасында т�лдететін. Т�л 
аяқтана бере ауылдың бастығы әкесін 
шақырып алып:

– Қария! Биылғы ауа райының 
жайлылығына қарағанда уақытылы 
суғарып, күте алсақ егіннің шығымы 
жақсы болатын түрі бар. Бұрынғы 
сушы болып жүрген кісі к�рші ауылға, 
ағайындарының ішіне к�шіп кеткенін 
білесіз. Енді осы жұмысқа ықтият, 
 жарамды адам таба алмай қиналып 
жүрмін. Егін бой к�теріп келеді, 
суғаратын мезгілі таяу қалды. Енді 
�зімізге б�лінетін суды шашып-т�гіп ал-
май, ысырап етпей, тиімді пайдаланбасақ 
әттеген-айға ұрынамыз. Жаздың күні ғой, 
мал ауыл айнала жайылар. Жеңгейдің 
�зі-ақ зер салып, қарай тұрар. Бірер ай 
уақыт қой, осы маусымға сушылықты 
�зіңіз атқарып беріңіз, – деп �тінгендей 
болып отырып, тапсырма беріпті.

«Ой, мынау біздің Ілияс ағай ғой» 
деп, бұл орнынан тұра бергенше ол кісі 
де үйге енген. Біреу келгенін сезіп, әкесі 
де басын к�терді.

Бұл Yткеннің сынып жетекшісі, 
мек тептегі тарих пәнінің мұғалімі Ілияс 
ағай еді.

Қысқаша сәлемдесуден соң келген 
шаруасын айтты.

– Бұлар биыл жетінші сыныпты 
бітірді. Жетінші сынып деген мектептегі 
үлкен бір белес. Балалар енді жазғы 
демалысқа шықты. Үйді-үйді аралап, 
жағдайларын біліп, ата-аналарымен 
кездесіп жүрмін. Демалыстарын қалай, 
қайда �ткізеді дегендей.

=кесі мен ағайының нағашы-жиен-
дік шатыстығын, араларында сыпайы 
қағытпа қалжың барын Yткен білетін. 
Yзі шаршап отырса да әкесі сол әдетіне 
басып:

– Е-е, енді бұлар алдарыңа салып, 
бағып жүргендерің емес пе?! Жай-күйін 
біліп, түгендеулерің керек қой, – деп 
әзілдей тіл қатты.

– Ой, қария-ай, қағытуыңыз қал-
майды. Тірліктің бәрін алдыңызда 
айдап жүрген қоймен салыстырып, 
баға лайсыз да отырасыз. Бұлар біздің 
ба ғуымыздағы жандар емес, біздің тәр-
биеміздегі мына елдің болашақтары 
ғой.

=кесі Ілияс ағайдың риясыз с�зіне 
қошуақ болғандай:

– Жақсы! Жақсы! Аталы с�з айттың. 
Иә, Мына халықтың болашағы осы-
лар ғой... Тек Тәңірім тыныштығын, 
ынтымақ, берекесін берсін. Бұл 
жұрттың да к�рер жарығы, жақсылығы 

Ер тарықпай – молықпайды деген. 
Жамандықтың да артынан келетін 
жақсылығы болатынынан күдер үзбе. 
Тәуекел ет. Құдайға сыйын» деп жұбату 
айтса; асқақ с�з, күпірлік ісін байқаған 
інілерін: «Артық қайрат жанға қас, 
жігітке сабыр ләзім» деп тоқтамға 
шақыратын. Мейманасы тасып жүріп, 
әлдене зауалға ұрынған жанға таба-
лауынан г�рі жанашырлығы басым 
к�ңілмен: «Ой, болмаймын дейтін пенде 
жоқ – болдырмайды Тәңірі. Алмаймын 
дейтін дұшпан жоқ – Құдайдан аспайды 
=мірі. Адам жасаған әр шаруасының 
арты қалай боларына зер сала, алаңдай 
жүрсе ғой, шіркін» деп басын шайқап 
отырар еді. 

Yткен әкесінің осы �сиеттерін 
жасаған әр тірлігінде мықты ұстаным 
ете алды ма, жоқ па, қайдам?! Бірақ 
қолынан келгенінше біреуге қайырым, 
жақсылық жасаудан, адал с�зін айтудан 
бас тартпағанына �зінің сенімі кәміл.

Осынау бала кезден әкесінің әлгі 
нақыл с�здерін есінде бек сақтап, 
тіршілік кешуге бекініп, әр ісіне �рге 
талпынғандай ынта-жігермен кірісуді 
дағдыға айналдырған болатын. =р 
шаруасында әкесі �зіне сынай қарап, 
әрі қуат, қолдау жасап отыратындай 
сезінетін. Бұл қай жұмысында болсын 
нәтижеге жетсем деген ұмтылысын 
�зі үшін емес, әкесінің ризашылығы, 
қуанышы үшін жасауға тиіс тәрізді 
к�ретін. Осы құлшыныстың жетегінде 
мектепті Алтын медальмен бітірді. 
Алдағы аламын деген арман-асулары 
да, �зіне деген сенімі де таудай еді. 
Кеңес Одағындағы қай жоғары оқу 

инженерлер еңбек етті. Олардың 
бәрінің ажар, тұрмысы, к�ңілдері 
қандай еді. Бір үйдің балаларындай десе 
болатын. Мұндай  ортаны қалай қиып 
 тастап кетсін.  Осыдан к�п уақыт �тпей 
заводтың Бас директоры лауазымының 
тізгіні қолына тиген. Бұрынғы бұрынғы 
ма, Yткеннің енді бар ой, мақсаты да, 
тірлігі де заводтың қамына ауды. Қақ-
соқпен ісі жоқ, алып-қашпа әңгімеден 
аулақ, біртоға, сабырлы мінез Жібек ұл 
мен қыздың тәрбиесі мен отбасының 
 шаруасын бағзыдан-ақ �з мойнына 
алған. Бұған:

– Сен сол заводты құшақтап жатып 
ұйықтап, құшақтап жатып оян, – деп 
зілсіз ғана қағытпа жасап қояды.

Бұл:
– Сен не, мені заводтан қызғанасың 

ба?! Ол біздің мына үлкен қаланың 
соғып тұрған жүрегі ғой. Керек десең 
бүкіл Республикамыздың абыройы емес 
пе?! – деп уәж қайтарған болады бұл.

Мұның осы қалтарыссыз айтқан 
с�зіне, баладай аусар қалпына қарап 
қойып:

– =й, әпендем-ай! Аман бол. Құдай 
абырой берсін заводыңа да, �зіңе, – 
дейтін ол.

«Адамның құлағына айтатын жақсы 
с�зін періште, жаман с�зін шайтан 
сыбырлайды» деген осы ма екен?! 
Бірде бұлардың еңбек ұжымын бес 
жылдықтың жоспарын асыра орындаған 
табыстары үшін құттықтаған  Республика 
Партия Орталық Комитетінің бірінші 
хатшысының «Бұл кәсіпорын мына 
қала экономикасының жүрегі іспетті» 
демесі бар ма. Биік лауазымы �з ал-

алыпты» деген с�з шықты. Онан соң 
кезіндегі құны алтынмен бағаланатын 
не түрлі ста ноктар мен қымбат техни-
каларды бұзып, б�лшектеп «металомға» 
�ткізіп, ол темір-терсекті шетел асы-
рып  жатыр екен деп естігенде қатты 
күйзелді. «Ой пырым-ай! Оларды бұзуға 
қолдары қалай барады? Елдің тұнып 
тұрған байлығы, қазынасы емес пе еді?! 
 Жарайды, мына аласапыран уақыттың 
салдары туғызған қиындықтың әсерінен 
тоқтап қалған шығар. Заман, бірақ, 
біржола бүйтіп қалмас. =лі түзелер. 
Сол кезде керек емес пе?! Қарғыс атқыр 
капитализмге де �ндіріс керек шығар. 
Сол кезде қайта іске қосуға болмас па?! 
Бұл не деген жаны ашымастық. Жаулық 
қой мынау. Есігіне құлып салып, бір-екі 
қарауыл қойып, ұстап тұруға болмас па?! 
Тапа-тал түсте �з мүлкіне �зі жау болып 
шапқан не деген сұмдық» деп шыр-пыр 
болды және осы к�ңіл күйдің жетегінде, 
«жоғары басшылыққа кіріп, с�йлесейін, 
осы ойымды, ренішімді айтайын» деп 
шешкен. 

Осы шаруаға бекініп жүргенде 
 кенеттен, ойда-жоқта, жүрек талмасы-
нан �мірінің серігі, жанының жартысы-
на айналған жары Жібегі дүние салып, 
бұл �з басымен болып кетті. 

=йелінің жылына мұның к�ңілін 
аулап, алыстан, жақыннан туыс-тума, 
жекжат-жұрттары жиналып, елдегісі 
бар, шетелдегісі бар жора-жолдас-
тары келіп, біраз күн бірге болып, 
шүйіркелесіп, аруақтың алдындағы 
міндетті бір шаруасын атқарып, 
Тәңірдің салғанына к�ндіккендей 
қалып тауып, бардың амандығын тілеп, 
шүкірін айтып, келгендерді шығарып 
салып, т�сегіне қисайған еді. Түнде түс 
к�ріпті. 

Түсіне �ткен күннің бір қуанышты 
оқиғасы еніпті. Yзі сол қуаныштың 
ортасында мәз-мейрам к�ңілде жүр. 
Бұл Жоғарғы Кеңестің үкімімен заводқа 
орден беріліп, �зі кеудесіне Алтын 
жұлдыз таққан жылғы к�ктемде болған 
мерекелік шара. Завод ауласының 
кіреберісіндегі үлкен алаңның орта-
сына орнатылған «Халықтар достығы» 
орденінің бейнесі қойылған, биік 
тұғырлы ескерткіштің ашылу салтанаты 
еді. 

Қазағы бар, орыс-орманы бар, сан 
ұлты, мыңсан жұмысшы қауымның 
бәрінің қуанышы ортақ, мақсат-
мұраттары бірге түйіскендей. Атқарған 
істерінің оң нәтижесін к�ріп, т�ккен 
терлерінің мәуелі жемісін теріп, жеп 
жатқан еңбек адамдарының шынайы 
шаттыққа толы жүздері. =келері мен 
аналарының, әпкелері мен ағаларының 
толайым табыстарын құттықтауға 
кел ген бүлдіршін – пионерлердің 
мойнындағы галстуктерімен бірге 
алаулаған сүйкімді шырайлары қандай. 
Мамыр айының соңына қарай әбден 
толысып, сантүрлі бояу, шоқ-шоқ 
гүлдерге оранып түрленген табиғаттың, 
айнала т�ңіректің ажар, келбеті қан-
дай. Бақытты �мір дегенің бәлкім осы 
шығар. О, тоба, бұл осы �мірдің ор-
тасында болған. Осы �мірді басынан 
�ткізіпті-ау...

Мына түстен онсыз да жабырқау 
к�ңі ліне �ткен күндерге деген әлде қан-
дай бір сағыныш тұнып, ой құ ша ғында 
оянған. Сол күндерді еске алып, қайта 
к�з алдынан �ткізіп жатып: «Барып 
к�рейінші! Не күй, не жағдайда тұр екен. 
К�руім керек қой» деп ұйғарған. Ескі, 
қимас досына баратындай аңсары ауып, 
тағатсыздана, шайын асыға ішіп, солай 
қарай баратын автобустың аялдамасына 
бет алған.

Ол шеті мен бұл шеті шақырымға 
созылып жататын үлкен ғимараттың 
ауласына таяғанда заводтың �зін емес 
қаңқасын к�ргендей к�ңілі құлази 
бастаған. Бір кездегі еңселі, айбынды, 
ажарлы құрылыс шаң-тозаңға к�міліп, 
әбден сүреңсізденген. Ішіне кіріп, 
аралап к�ре бастағанда жаны түршікті. 
Кешегі күні �мірдің тынысындай 
дүрсілдеп жататын алып станоктар сап 
түзеп тұратын атшаптырым залдардың 
бәрі жайма базарға айналған. Бірінде 
к�рші елдерден келген дәм-тұзы 
 татусыз, сурет жеміс-жидектер тау-тау 
болып үйіліп жатса, бірінде сол жақтан 
әкелінген, арзанқол, сапасыз, не түрлі 
киім-кешектер қат-қат ілініп тасталған. 
Автомашиналардың ескі б�лшектері, 
бықырсыған темір-терсектер де осында. 
Кең залының әр тұсында қарайып екі-
үш кісі ғана к�рінетін «Мейрамхана» 
аталғандардың екі-үшеуі қоныс теуіпті. 
Онан әрі жағалап шығуға дәті шыда-
мады. Тынысы тарылып, сыртқа қарай 
ұмтылды.

Мұның қазіргі жағдайы жоғалтып 
алған тұлпарын іздеп келіп, шашылып 
қалған сүйегін тапқан жанның басында 
болатын күй еді.

Тәлтіректей басып келіп, есіктің 
 ал дындағы ескерткіштің тұғырына 
сүйене беріп, артындағы алабажаққа 
бұрылып қарап, қалай �ксіп-�ксіп 
жібергенін аң ғармай қалды.

Жұбайынан айырылғанда жүрегі 
тап осылай егіле жоқтай алды ма екен? 
Қайдам?!..

Осы есеңгіреген бойы, �зіне-�зі келе 
алмай біраз тұрып қалғанын аңдамаған.

Еңгезердей қарттың мына түрін 
к�рген, әрлі-берлі ағылып �тіп жатқан, 
сапырылысқан, абыр-сабыр, алаң к�ңіл 
к�птің кейбірі:

– Қайыр тілесе мешіт не шіркеудің 
айналасына барып отырмай ма, байғұс?! 
– деп оған осқырына қарап �тіп жатты...

=кесі оған болмайды деп бас тарта 
алмаған. Қаратаудың теріскейіндегі 
ш�лейіт далада тіршілік кешкен, 
жазғытұры жауын-шашыны аз 
болатын бұл елге судың зәрулігі, 
қымбаттығы шаруа баққан әрбір 
кісінің жанымен түсінетін жайы. 
Бастауын таудан алып, құмға барып 
сіңетін шағын, жалғыз �зенге үлкен 
б�гет тұрғызып, оған жи налған суды 
әрқайсысы �з ауылдарына қарай оман 
арық тартып, осы маңдағы бірнеше 
колхоз б�ліп пайдаланатын.

Аңызақ жайлаған сары дала, 
 сусап, ш�ліркеген егін. Бұл жұрт үшін 
судың қадыр-қасиеті �згеше-тұғын. 
«Қасқалдақтың қанындай» деген с�з 
осындайдан қалған шығар. =сілі, 
еңбекқор жанның бейнетпен қоңсы 
қонып жүретін әдеті ғой. =кесі бұл 
міндетті мойнына алғалы бері су жүретін 
арық-атыздарды түгендеп, тазалап, 
күні-түні дамыл табуды қойғанына 
Yткен қынжыла қарап: «Жұмыссыз 
отырған адам емес, бағып жүрген малы 
бар. Қосымша бұл бейнетке қалай мақұл 
болған» деп ойлайтын.

Ауыр еңбек, адал тердің текке 
кетпейтінін, қайтарымы болатынын 
ол кезде бала к�ңілі қалай бажайла-
сын. Бірақ кешікпей осы тірліктің оң 
нәтижесіне �зі де куә болған.

Елдің шаруасына ортақ жанашыр-
лықпен қараған осы �лермен еңбектің 
арқасында соғыстан кейінгі бас-аяғы 
бес-он жылдың ішінде кешегі аш-
жалаңаш халайық тойынып, тоғайып 
шыға келген. Озат колхозшылар �мірі 
қолдарына ұстап к�рмеген ақшаны 
еңбек күндеріне дорбалап алғанын к�зі 
к�рген. Тырнақтап жинап, құраған 
малдары мыңғырып �сіп, даласында 
егіні жайқалып, ауылдары «миллионер 
колхоз» аталып, дүрілдеп шыға келген. 
«Міне, қайран еңбек пен тәртіптің, 
ынтымақтың нәтижесі» деп ойына 
алатын бала кезіндегі осы күндерді бұл.

* * * 
=лі есінде. Yткеннің жетінші 

 сыныпты бітірген к�ктемі еді. =кесінің 
сол сушы болып жүрген күндері. 
Бірде егіндікке су жіберетін үлкен 
арықтың тоғаны бұзылып кетіп, таңның 
жарығынан түске дейін бір �зі соны 
ж�ндеймін деп жан-ұшыра арпалы-
сып, әрең дегенде қалпына келтіріп, 
үйіне ұшып-зорығып жеткен әкесі 
үстіндегі су мен батпақтан сауыс- сауыс 
болған киімдерін ауыстырып, шайдың 
қайнағанын күтіп, қисайып, қылжиып 
жатыр еді.

Бұл әкесінің әбден қажыған түріне 
жүрегі ауыра, аянышпен қарап, оның 
осы бейнетін қалай жеңілдетуге, мына 
шаршаған күйіне қалай жалау бола-
рын білмей қинала, елжіреген пейілде 
еді. «Бірақ не істей алады? Мұның 
қолынан не келеді? Не істеуі керек?!» 
осы сұрақтар к�ңілінде к�лденеңдеп, 
ойланып отырған...

Осы кезде есік алдында ас қа мында 
жүрген шешесіне сәлемдесіп:

– Қария үйде ме? – деген бір кісінің 
дауысы естілді.

– Үйде, үйде. Жаңа ғана егіндіктен 
келіп, демалып жатқан болар, – деді 
шешесі.

бар шығар. Тәуба! Тәуекел дейік. 
Құдайдың к�зі түзу болсын, – деді 
толғана.

– Айтқаныңыз келсін, – деді Ілияс 
ағай да қоштаған үнмен. Сонан соң 
Yткенге бұрылып қарады:

– =й, мына әңгімелерді естіп 
отырсың ба?!

– Е-е с�зге құлақ салуы тиіс қой, – 
деді әкесі де бұған зер сала к�з жүгіртіп.

Мұғалім келген шаруасын тиянақтай 
түсейін дегендей к�теріңкі тіл қатты:

– Yткеніңіз жетіншіні үздік бітірді. 
Үлгілі оқушыларымыздың санатында. 
Соған сіздерге әрі құтты болсын әрі 
алғыс айтып келіп отырмын, – дегенде 
әкесі оқыс қуанышқа кезіккен жандай, 
жүзіне лып етіп қызыл шырай жүгіріп, 
мұғаліміне бір, бұған бір ризашылықпен 
қарай берді.

– =, бәсе, зердесі болса керек еді, – 
дейді сәл абдырағандай үнмен.

– О-о, Зерделі балаңыз. Ақылы да, 
жігері де бар, – деді ағайы әңгімесін 
тұздықтай түсіп.

– Құдай �мір берсін. Несібесін кем 
қылмасын, аман жүрсе, бір жерден 
шығар, – деді әкесі әлдене үмітке иек 
артқан кісідей ойлана.

Yткеннің тұла бойы бір ыстық 
шарпу шарпып �ткендей бусанып қоя 
берген. Жаңа әзірде ауыр бейнеттен 
мылжа-мылжа болып езіліп, сүлдесі 
құрып, аяқ-қолын жинай алмай жатқан 
адамның бір сәтте жаратқан аттай еңсе 
түзеп, қуаттанып шыға келген қалпына, 
шырайланған жүзіне қарап: «=кем 
маған үміт, сенім артады  екен-ау. Менің 
жетістігіме қатты қуанады екен-ау» 
деп іштей толқып кеткен. Осы сезім 
�зін алға, әлдеқандай мақсаттарға, 
армандарға жетелегендей болды. 
=кесінің �зіне сенім, үмітінің үдесінен 
шығу үшін алдына міндет қойып, жүк 
арқалағандай жайы бар-ды.

=кесі, әсілі, бұған «�йтпе-бүйтпе, 
олай ет, бұлай ет» деп арнайы к�п ақыл 
айта бермейтін. Бірақ бала кезден естіп 
�скен әңгімесінің т�ркіні, мұның сана-
сына ұялаған �сиеттері: «Yтірік айтпа; 
біреуге қиянатқа барма; қулық-сұмдық, 
к�рсеқызар қызғаншақтықтан бойыңды 
аулақ ұста; бауырмал бол, адам баласын 
Тәңірі әу баста бір атадан таратыпты ғой, 
демек, Адамзат дүниесі туыстықпен ғана 
игілікке жетсе керек; қайырымды бол, 
қолыңнан келсе кісіге жақсылық жаса; 
ұятты естен шығарма, ұят – адамның 
иманының кілті; еңбектің қандайынан 
болса да жиренбеге» саятын.

=кесінің ағайын ортасында, жиын, 
басқосуларда айтатын с�здерінің түйіні 
былай болып келетін: «Yзің жақсы 
болсаң – адамның жаманы жоқ». 
«Жақ сының жақсылығы – жаманды 
кешіре біліп, ынтымағын жоғалтпау; 
атадан балаға жалғасып келе жатқан 
ізгі дәстүріне, ұйым, берекесіне ұйытқы 
болу». «Ит екеш ит те бір басына 
тамағын тауып жейді. Yзін-�зі асырай 
алады. Ал адамның иттен артықшылығы 
болса керек қой. Кісілік деген бар емес 
пе?! Кісінің кісілігі – т�ңірегіне шарапа-
тын тигізу, біреуге қайырым, жақсылық 
жасай білуі».

Тағдырдың әлдене ауыртпа лы ғына 
ұрынған жақындарына: «Ей, батыр! 

орнының да есігі ашық болды. Таңдай 
жүріп, Мәскеудегі Бауман атындағы тех-
никалық училищеге барып түсті. Оны 
бітірген бойда �з республикасында ғы 
сол кезде Бүкілодаққа әйгілі, үлкен 
завод қа инженерлік қызметке жолдама 
алды. Түрлі машиналар мен техника лар-
дың күрделі б�лшектерін шығаратын, 
ол �німдері Одақтың түкпір-түкпіріне 
тарайтын бұл алып кәсіпорынға мұндай 
қызметке келу жас маман үшін үлкен 
болашақты лауазым еді. Мұның бұл 
қадамын, әсіресе, ауылдастары мақтана 
с�з еткен. Олардың әңгімесі әкесінің 
де құлағына жетіп жатты, әрине. =кесі, 
жарықтық, мұның жетістіктерінің, бәрін 
болмаса да, біразын к�ріп, естіп барып 
дүниеден �ткен. Шүкірлігін айтып, 
ризашылықпен аттанған шығар, бәлкім.

Бұлардың жастық шағы �ткен кезең, 
қоғам ұшамын деген жасқа қанат бер-
ген, �семін деген жасқа �ріс берген; 
еңбек адамының еленген, қастерленген 
заманы болған сияқты. 

Мәскеуде оқып жүріп танысқан 
Жібек екеуі елге қол ұстасып бірге 
келген. Жібек экономист мамандығы 
бойынша министрлікке қызметке 
 орналасты. Екеуі бір жыл, жарым жыл 
заводтың жұмысшылар жатақханасында 
тұрды да артынша кең сарайдай пәтер 
алды. Кешікпей аралары екі-үш 
 жастан бір қыз, бір ұл сүйді. Құдайдың 
бұйыртқан �мірінде бақытты отбасылық 
ғұмыр кешті деуге болады.

=у бастан табиғатында бар еңбекке 
деген ынтасы мен ерік-жігерін білім, 
парасатпен ұштастыра алған Yткеннің 
заводтағы қызмет жолы да сәтті баста-
лып, сатылап �су үстінде болды. Аз ғана 
жыл ішінде Бас инженерлік дәрежеге 
жетті. Осы жұмыста жүргенде �зіне 
партиялық жоғары лауазымға ұсыныс 
та түсті. Бірақ бұл �зінің осы сүйікті 
ісінен ажырағысы келмеді. Шаруасы 
шаш етектен, күндіз-түні дүрсілдеп, 
тыным таппай, к�ріктей қызып жата-
тын �ндірістің жұмысына әбден бауыр 
басып кеткен еді. Керек десең, әйелі 
екі баласының қамынан, солардың 
тірлігіне алаңдауынан г�рі бұған осы 
заводтың уайым, қуанышы басым бола-
тын. Мұнда он мыңнан аса жұмысшы, 

дына, қалың к�пшілікке аса құрметті, 
беделді, ірі қайраткер тұлғаның аузы-
нан мынандай лебізді естігенде т�бесі 
к�кке жеткендей болып, үйінде, кешкі-
лік шай үстінде Жібекке �зінің с�зін 
Республика басшысының жаңғыртқа-
нын айтып, мақтанған. Кейін де түрлі 
жиын, қабылдау сәттерінде кезігіп, 
сәлемдескенде:

– =й, жүректің жүрісі қалай?! – деп 
толайым к�ңілмен сұрайтын еді ол кісі.

Айт-айтпаса да, бұл басқарған 
алғашқы жылдардан завод жұмысы 
е р е к ш е  қ а р қ ы н  а л д ы .  С о н ы ң 
 нәти жесінде жетпісінші жылдардың 
соңына қарай Мәскеудегі Халық 
 ша руашылық жетістіктері к�рмесінде 
бұлар үлкен к�рсеткішке ие болып, 
заводқа «Халықтар достығы» ордені 
табысталып, Бас директор Yткенге 
Еңбек Ері атағы берілді. Мұнан кейінгі 
ондаған жылдарда да осындай абырой 
биігінде жүрді. Жасы зейнет жасына 
келгенімен жоғарғы жақ тәжірибелі 
басшыдан айырылғысы келмеді білем, 
Yткен қызметін атқара берген. Бірақ 
кейінгі кезеңде жоғарғы биліктің іс-
әрекетінде, саясатында �згеріс бола 
бастады ма, жоқ, бұл шау тартып, 
 заман ағымына ілесе алмай жүр ме, �зі 
де аңысын аңдамаған, түсініксіз бір 
жайлар белең алып келе жатқандай-
тын. Оның үстіне кешегі күнгі жасаған 
шаруалар тоқырауға жатқызылған – 
«Қайта құру» науқанының да �ндіріске 
пайдасынан г�рі салқыны тигендей 
ендігі кезеңде кәсіпорын тірлігі қарқын 
алмай, т�мендей берген. Мұны ж�ндеуге 
бір бұлардың мұршалары келмейтінін 
байқаған соң, «қой, �з кезеңіне ылайық 
жастар, жаңа адамдар істеп к�рсін, мен 
енді қызметімді тапсырайын» деп �тініп 
жүріп, орнын босатқан. Алайда завод 
жұмысының сол құлдыраудан құлдырай 
бергенін естіп, біліп жүрді. Оған келіп 
тоқсаныншы жылдың басындағы �тпелі 
кезеңнің, нарықтық экономиканың 
беймәлім, бейтаныс қиындығы  душар 
болды. Заводтың тірлігін біржола 
тоқтатып, жабылып тынғанынан, 
онмыңдаған адамның жұмыссыз 
тентіреп кеткенінен хабардар-тын. 
Кейін «біреулер жекешелендіріп 
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Бабаларының дәстүрі бойынша, Қытай жеріндегі атажұртына барған дүнгендер 
көне қала Сияньның табалдырығын аттағанда шаһардың батыс қақпасында тұрып 
тілек тілеп, дұға оқиды екен. Себебі шерлі жұрт Отанынан жыраққа бет түзегенде 
осы қақпа арқылы елден кетіпті. «Атажұртымызға ораламыз» депті сонда туған жер 
топырағын құшырлана иіскеп тұрып. Осы күні «Батыс қақпаға тәу ету» туған жерін 
аңсаған дүнгендердің сағынышын, атажұрттың естелігін білдіретін сөзге айналып 
кетсе керек. Иә, олар атажұртына оралғанда Батыс қақпада тұрып тілек тілеп, дұға 
қылады екен. Шаһид кешкен бабаларына құран бағыштайтын көрінеді...

Қазақ үшін еліміздің қай түкпірі де өз елі және Отаны. Өтеген де осындай пікірдегі ұлтжанды жігіт 
екен. Ол 1959 жылы Қостанаймен іргелес жатқан Ақтөбе облысы, Алға ауданына қарасты Бесқоспа 
деп аталатын ауылда дүниеге келіпті. Өзі көп балалы отбасында тәрбиеленген. Сондықтан да олар 
кішкентайынан бауырмал болып өсті. Әкесі Ихсан Исаұлы осыдан біраз жыл бұрын дүниеден өтті. Ол 
кешегі қанды майданды бастан кешкен соғыс ардагері-тін. 
Бұл үйде өскен балалардың бірқатары мұғалімдік жолды таңдады. Кейіпкеріміз Өтегенді 
айтпағанның өзінде, Сұлупан, Сұлушаш, Қанаттар да педагогикалық жоғары білім алды. Олардың 
бәрі де қазіргі таңда ұлағатты ұстаздар. Үйлі-баранды. Ихсан аға Қобда ауданының тумасы болатын. 
Соғыста екі рет ауыр жараланса да, қайтпас қайсарлығының арқасында жеңісті жақындатуға өз үлесін 
қосты. Соғыстан кейін де жолдар мен зауыттарды, өндіріс орындарын қалпына келтіруге қатысты.

инь империясына қарсы бас көтерген дүнгендер мен 
ұйғыр-тараншылар, жалпы сол маңдағы кіші ұлттар 
1870 жылдардың соңына қарай үлкен зобалаңды 
бастан өткереді. Үдере қашқан дүнгендер мен 
ұйғырлар бас ауған жаққа босып, бас сауғалауға 
мәжбүр болды. «Жастығын ала жығылғысы» 
келген аз халық бас көтеріп, империя оларды 
жазалауды ұйғарып, біз Шығыс Түркістан атап 
кеткен аймақ қанды қасаптың ошағына айна-
лады. Көзінің жасы көл болған аз ұлт бұл азапты 
жолда ел-жерінен, туған-туыстан айырылды. 
 Жазалаушы әскер қолға түскендерді аяусыз 
қырып-жояды. Қанмен жазылған тарихқа сенсек, 
Шығыс Түркістандағы аз халықтың татқан азабы 
мың түйеге жүк болардай...

Б І Р  Ш А Ң Ы Р А Қ  А С Т Ы Н Д А

Ол оқиғаның ұзын-ырғасы былай 
дейді к�з к�ргендер: 1870 жылдары 
Қытайдың түрлі аймақтарында ірілі-
ұсақты к�терілістер басып-жаншылды 
да, Цинь империясының солтүстік-
шығысындағы Синьцзянь �лкесі ғана 
тыншымай тұрып алады. Ханзушадан 
аударғанда «жаңа шекара» ұғымын 
білдіретін Синьцзянь Моңғолия, 
қазақтың кең шалқар  даласы, 
Хиуа, Бұхара, Қоқан хандықтары, 
ауған әмірлігі және Тибет тауымен 
шектесіп жатқан �ңір болатын. 
Шығыс Түркістан деп те аталатын 
бұл аймақта қазақ, қырғыз, тәжік, 
�збек, ұйғыр, дүнген секілді ұлт 
�кілдері тіршілік ететін. 1864 жылы 
Шыңжаңның дәл жүрегіндегі Кучар 
қалашығында дүнгендер бас к�тереді. 
Себеп – Қытайдың орталығындағы 
к�терілісші тайпаластарына бола 
дүнгендерге қарсы тәртіп күшейген. 
Бәлкім рас, бәлкім �тірік, мань-
чжурлар дүнгендердің тас-талқанын 
шығармаққа дайындалып жатыр 
екен деген с�з ел ішін желдей  кеулеп 
кеткен... Мың шақты қытай әскері 
мен жүзден аса қалмақтың қырғанын 
қырып, қалғаны бас сауғалай қашып 
кеткенде дүнгендер маньчжур 
билеушісінің сарайын басып алады. 
Жаздың соңына таман к�теріліс 
Синьцзяньды толық қамтиды 
да, оған ұйғырлар да қосылады. 
К�терілісшілерге қарсы шыққан 
қытай әскері шегінген үстіне шегіне 
түседі. Алайда ішкі топтық араздыққа 
ерік берген к�терілісшілердің арасында 
алауыздық басталады да, шамамен 1869 
жылы қытай жасағы күш ала бастайды. 
Иә, Қытайдың орталығынан алшақ 
жатқан Шыңжаңға әскер жіберу империя 
байлығын желге шашу деп түсінгендер де, 
кенезесі кепкен ш�л болса да империяға 
тиесілі әр адым жерді сақтап қалуымыз 
керек деушілер де табылып, ұзаққа 
созылған айтыс-тартыстан соң, қиырдағы 
даланы кері қайтарып алу міндеті Цзо 
Цзунтан генералға жүктеледі. Қытайдағы 
тайпиңдер к�терілісін аяусыз басып-
жаншуға қатысқан ол 1866 жылы  Шаньси 
мен Ганьсу �лкелерінің намангері атанып, 
бас к�терген дүнгендерді аяусыз қырып 
салғанымен аты шығып еді. Цзо Цзунтан 
1875 жылы ресми түрде «Синьцзяньдағы 
әскери іс бойынша императорлық 

�кілетті комиссар» атанады. Бейжіңге 
«мұсылмандар к�терілісін айқын күш 
к�рсете отырып, қандарын судай 
ағызбай жету мүмкін емесін» хат жазып 
хабарлаған ол іске бірден кіріседі. Мұздай 
қаруланған әскерімен 1876 жылдың 
ақпан айының соңы, наурыз айының 
басында Шығыс Түркістанның жазира-
сына табан тірейді. К�рші �лкедегі қыбыр 
еткен тіршілікті қалт жібермей бағып 
отырған Ресей патшалығы бұл қанды 

Ол кісі ұлтымыздың �ткен-кеткен  тарихын 
зердесіне мықтап тоқыған азамат-ты. Сол 
бойындағы мінез ұлы Yтегенге де жұқты. 
К�ркем әдебиетті де к�п оқитын. Ұлдары мен 
қыздарына үнемі �неге к�рсетіп, бас қосқанда: 
«=кеден балаға мал қалғанша, кітап қалсын» деп 
 айтып отырады екен. Сол ұлағатты с�з бұлардың 
 жадында мәңгілік сақталып қалды. 

Аналары Нәбира апамыз барға қанағат ететін 
парасатты қазақ қызы-тын. Оның ұрпақтарына 
айтқан: «К�п еңбек еткенге бақыт басын иеді» 
деген с�зі ұрпақтары үшін бойтұмарға айналыпты. 

Yтеген 1977 жылы Бестамақ орта мектебін 
тамамдаған соң, алдымен шопан болып жұмыс 
істеді. Мал шаруашылығы мамандарының да 
бейнеті аз емесін �з к�зімен к�ріп, к�ңіліне 
тоқыды. Олардың жыл он екі ай желдің �тінде, 
жауын-шашынның астында, үскірік аязды 
 боранда жүретіндігін сезінді. Сол себептен шопан 
қауымына әрдайым оң қабақпен қарайды. 

тәулік �ткенде әлсіреген дүнгендер мен 
ұйғырлар Үрімшіге күншілік жердегі 
 Гумуди бекінісіндегі қанды қасапта 
күйрей жеңіледі.  Санаулы к�терілісшілер 
ғана Гумудиден сытылып шығады. 
Бекіністі алған Цинь империясының 
солдаттары алты мың дүнгеннің к�зін 
жойған. Бұл қанды қасапқа куә болған 
к�пес Иосиф  Каменский кейін  былай 
деп жазады: «Олар ешкімді аяған жоқ, 
әсіресе дүнгендерді қырып салды. 

Дүнгенді бауыздаған адам бақыттан 
басы айналатындай, әрбір шабылған 
басқа екі күміс лянь т�лейді екен. 
Дүнгендер жақын арада түгі қалмай 
құрып кететін секілді...». Мұндай 
жауыздыққа айран-асыр қалса да 
к�пес орыс билігінің рұқсатымен 
Цзо Цзунтанға ортаазиялық  бидайды 
сатып, саудасын жасап, пайдаға 
белшесінен кенелуін тоқтатқан 
жоқ. =уелі Гумуди бекінісін, одан 
кейін Үрімшіні алған қытай әскері 
«Манас» қаласына бет түзейді. 
Ұзаққа созылған шайқастан соң 
қала тұрғындарына «�з беттеріңмен 
берілсеңдер, жандарыңды алмаймыз» 
деген уәде береді. Қаланың батыс 
қақпасынан шыққан түрлі жастағы 
дүнгеннің әйелі мен ер-азаматын, 
бала-шағасын қытай әскері баудай 
қырқып түсіреді. 1876 жылдың қыс 
айларында түрлі себептермен екі 
жақтың әскері де іс-қимылын баяу-
латып, сұрапыл соғыс 1877 жылдың 
сәуір айынан қайта басталады. 
Не десек те, бағы тая бастағанын 
Синьцзянь к�терілісшілері ұқса 
керек. Дүнген Мұхаммед Биянху 
бастаған топ қоршаудан қашып 

шығып, шалқар даладағы мұсылман 
ағайындарынан пана сұрауды, ал дүнген 
Ма Жэньдэ мен жергілікті ұйғырлардың 
кейбірі қытай әскеріне �з еріктерімен 
берілуді дұрыс деп есептейді...

1876 жылы Шыңжаңның солтүстік-
батысынан полковник Николай 
 Прже вальскийдің шағын экспедициясы  
жүріп �ткен болатын. Жиһанкездің 
«Моңғолия және Таңғұттар елі» атты 
еңбегінде к�терілісшілерді қудалау 
жайлы былай деп жазады: «Қарттардың 
с�зіне сенсек, қытайлар адамды қарумен 
�лтіруден жалыққан кезде ер адамдар 
мен әйелдерді, балаларды топтап жинап, 
бейшараларды таудың басына шығарып, 
шыңырауға итере салатын к�рінеді. Сол 
жолы 10 мыңнан аса адам к�з жұмды 
деседі. Исламнан бас тартып, буддизмді 

қабылдағандар ғана шүберекке түйген 
шыбын жанын сақтап қала алған»...

Ал Сияньның батыс қақпасынан 
атажұртына қайыр-қош айтысып 
аттанған, арып-ашқан елді бастаған 
Мұхаммед Биянху мен оның тоз-тозы 
шыққан жасағы қақаған қыста Тянь-
Шаньның қауіпті асуынан түсіп Орта Азия 
жеріне – бүгінгі Қазақстан, Yзбекстан, 
Қырғызстан аумағына бас сауғалайды. 

Аш, жалаңаш, қуғын к�рген, зәбір 
шеккен, қайыршылық күйге түсіп 
қайғысы бір басына жетіп артылатын 
жұрттың жүзінде ауыр мұң, жүрегінде 
айықпас жара бар еді. Қытайдың 
 жазалаушы әскерінің тырнағынан әрең 
құтылып, 1878 жылдың к�ктемінде қазақ 
жеріне жеткен дүнгеннің саны шамамен 
үш мыңның айналасында болса керек. 
Жергілікті халық діні бір жұртты Қордайға 
қоныстандырып, шұрайлы жерінен 
жер б�ліп беріп, осы маңды емін-еркін 
қоныстаныңдар деп мұсылманшылық 
жолмен жағдай жасаған екен. Босқан 
дүнген жұртының алдынан шығып, ел иесі 
ретінде ақ адал асын ұсынған, қазақтың 
ағеділ к�ңілін танытқан Ноғайбай биге 
к�шкен ел разы к�ңілде деп ойлаймыз. 

Қытай жұртында білім алып келген 
журналист Ертай Нүсіпжанов: «Бізге 
дүнген атымен белгілі ұлттың Қытайдағы 
Dз атауы «хуэй дзу» (hui – оралу, zu – ұлт). 
Қытайлықтар дүнген сDзін мағынасына 
қарай «шығыстан келген адам» деп 
те аударған. Қытай жазбаларындағы 
 деректерде, дүнген ұлты тарихының шығу 
тегін сонау Таң және Сун әулетінен  бастап 
қарастырады. Таң әулеті тұсында Ұлы 
Жібек жолы ашылып, кDптеген араб және 
парсы саудагерлері Қытайға ағылады. Сол 
кезде ұлттар арасында еркін қарым-қатынас 
орнап, Ислам діні Dкілдері ұзақ жылдар 
Қытайды мекендеп қалады. Қытайдан қыз 
алып, отбасын құрады. СDйтіп, олардан 
тараған ұрпақ ислам діні мәдениетімен Dмір 
салтын құрып, дүнген ұлты пайда болады. 
Дүнгенгер толыққанды ұлт ретінде, Юань 
әулеті кезінде жақсы  дамып, Қытайда кең 
етек жаяды. Ол уақытта қытайлардың 
(хань халқының) ұлт ретіндегі мәртебесі, 
аз ұлт Dкілдерімен салыстырғанда 
тDмендеу болған. Кейінгі Мин және Цинь 
әулеті тұсында, дүнгендердің күшейгені 
соншалық, тіпті ел билігіндегі хань халқына 
(қытайларға) кәдімгідей қатер тудыратын 
жағдайға дейін жеткен. СDйтіп, дүнген ұлты 
күшейіп, бірте-бірте ханьдардың оларға 
жүргізген билігіне мойынсынбай, Цинь 
әулеті соңында кDтеріліс  жасайды. Алайда 

ол ұрыста ханьдар оларды  басып, жаншып 
тастайды. Қазақстандағы дүнгендердің 
тілі қытай тілінің Шэньси аймағындағы 
диалект тобына жатады.  Салты, Dң-
сұлбасы, ұлттық тағамдары да сол 
аймақтың ата-дәстүрімен бірдей. Еліміздегі 
дүнген ассоциациясының тDрағасы Хусей 
Дауровтың қытайлық бір телеарнаға берген 
сұхбатында, дүнгендердің Орталық Азияға 
осыдан 130 жыл уақыт бұрын Қытайдың 
Ганьсу, Шэньси аймақтарынан келгені 
 туралы айтқан. «Ол кезде 3 мыңнан аса 
дүнген болса, қазір олардың саны 100 
мыңнан асты» дейді ол. Ал осыдан он жыл 
бұрынғы санақта, Қытайда 10,5 млн дүнген 
ұлты бары кDрсетілген» деп жазады. 

Осы күні Қазақстандағы дүнгендер 
елдің әр қиырында орналасқанымен, 
негізгі шоғыры Қордай ауданында, 
баяғы ел айырылған тұста табаны тиіп, 
ошағын қайта түтеткен, қазақтың 
дәмін алғаш татып к�рген жерде отыр. 
Дүнген ұлты қастерлейтін тұлғаның бірі 
Мағазы  Масаншы атындағы ауыл да осы 
ауданның аумағында. Қазан т�ңкерісіне 
қатысып, елде кеңестік билікті орнатуға 
атсалысқан Масаншы дүнгендердің 
алғашқы мектебін ұйымдастырған адам. 
Оның ықпалымен алғаш рет дүнген 
педагогикалық техникумы ашылған. 
Алғашқы дүнген ұжымшарының да 
кірпішін қалап кеткен осы Масаншы. 
Кеңес �кіметінің алғашқы жылдары 
 лауазымды қызмет атқарған ол 1938 
жылы «Қытай тыңшысы» деген  желеу мен  
«Халық жауы» атанып, ату жазасына 
кесіліп, үкім сол жылдың 3 мамырында 
орындалған. Сталиндік қуғын-сүргін 
құрбандары ақталған уақытта Масаншы 
да ел қатарлы таққан айыптан арылады. 
Ақыры ауыл атын тергеп кеткен екенбіз, 
с�зімізді осы тақырыпта жалғайық. Бұл 
жер бұрынырақта Қарақоңыз атаныпты 
деседі. Оның сыры әртүрлі. Сол маңда 
қаптап жүретін қара қоңыздарға орай 
жер атауы солай десе, енді бір деректерде  
басқа бір жайттың беті ашылады. Не 
 десек те, 1903 жылға дейін жер Қарақоңыз 
аталған. 1903 жылы, дүнгендердің 
к�шіп келуіне 25 жыл толуына орай  ІІ 

 Николай патшаға ризашылықтарын 
айтып, хат  жазып, �здері мекендеген 
ауылды патшаның атымен атауға �тініш 
білдірген. Бұл �тініш қабыл болып, ауыл 
кейін  «Николаевка» атала бастайды. 
Алайда Қазан т�ңкерісінен кейін, 1918 
жылы ауылға байырғы Қарақоңыз аты 
қайта берілген. 1965 жылдан ауыл Мағазы 
 Масаншы атала бастайды. 

Қазақ халқының кеңқолтық, қонақжай 
мінезі мен қамқорлығының арқасында 
ауып келген жұрттың жүрегіндегі жара 
жазылды, жүзіндегі ауыр мұңнан айықты. 
Қазақтың қасиетті жерінен бойына 
талғажау тапты. Диханшылық етті. 
Жердің жайын да, ел райын да жете біле 
түсті. Жіңішкеріп аққан Қарақоңыз �зені 
еңбектенген елге ырыстың к�зі еді. Тынбай 
жұмыс істеген жұртқа шұрайлы жер нәрін 
аямай берді. ХХ ғасырдың �не бойында 
шалқар далаға қоныстанған ел аянбай жер 
тырмалап, егін екті. Дәнді дақылдардың 
түр-түрін Қордай  даласында жайқалтты. 
Мақаламызға к�рнекілік ретінде Ефим 
Борисов деген әуесқой фотографтың 
Қордайдың Масаншы ауылына барып, 
1970 жылдары түсірген суреттерін ұсынып 
отырмыз (Журналист Серікбол Хасанның 
әлеуметтік желідегі парақшасынан алдық). 
Етінен ет кесіп бергендей, ғасырдан аса 
уақыт бойы атажұртынан жер б�ліп берген 
қазақ елі де паналап келген діндес бауырға 
қабағын түйген емес. Басынан небір 
зобалаңды �ткерген, «Ел айырылғанның» 
жеті жұтын бастан кешкен ҚАЗАҚ ЕЛІ 
босып келген елді бауырына салып пана-
латты. Шетқақпайламады. 

«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 
деп» деген Абай ұстанымы сүйегіне 
сіңгендіктен... Одан кейін түрлі себеппен 
тағдыр дауылымен шет жұртқа сыпыры-
лып кете барған �з туғанының да жайын 
түсінгендіктен... Не десек те, діні бір 
елдің ділі бір болатынындай, бірде тату, 
кейде қату қабақпен к�шкен жұртпен 
к�рші отырды. Тойын бірге атқарды, 
�лігін бірге ж�нелтті. Олар тағдырын 
Тәуелсіз Қазақстанға байлады. Мемлекет 
құрушы ҰЛТ ешкімнің тағдыр жібін қиып 
жіберген емес...  

ЕЛ АЙЫРЫЛҒАН...
немесе би Ноғайбай жер берген, барша жұртпен тең көрген 
тағдыркешті дүнгендердің тарих-талайы хақында
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ӨНЕГЕ 

 Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»

Мәскеу қаласындағы әскери округта азаматтық 
борышын �теді. Екі жылда нағыз жігітке тән мек-
тептен �тті. =скерден келісімен �зінің жастық 
шақтағы арманы – Гурьев педагогикалық 
институтының тарих факультетіне студент болып 
қабылданды. Осы жоғары оқу орнын 1986 жылы 
аяқтап, к�птен күткен дипломға қолы жетті. 
=рине, оның алдында енді алған мамандығын 
ел игілігіне жарату сынды үлкен мақсат тұрды. 
Сондықтан да болар, алты жыл қазіргі Атырау 
қаласындағы облыстық тұтынушылар одағының 
кооперативтік-техникалық училищесінің 
оқытушысы ретінде студенттерге дәріс берді.  

Бұл ұжымда да ол �зін ізденімпаз маман 
ретінде к�рсетті. Сол себептен де шығар, 
1992 жылы Х.Досмұхамедов атындағы  Атырау 
мемлекеттік университетінің оқытушысы 
қызметіне шақырылды. Yзіндік пікірі бар және 
тарих ғылымына деген бейімділігі ерекше маман 
к�рнекті ғалымдардың назарына ілінді. 

Тарихшы, шебер ұйымдастырушы,  танымал 
ғалым, академик Зұлқарнай Алдамжардың 
есімі к�пшілікке жақсы таныс. Ол кісі кезінде 
Қостанайдағы іргелі оқу орнының бірі – 
мемлекеттік педагогикалық институтта  ректор 
болды. Содан кейін Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы университеттің негізін қалады. Оны 
қалыптастыруға к�п еңбек сіңірді. 

Уақыт �те �ңірде алғашқылардың бірі болып, 
кейін �зінің есімі берілген Қостанай әлеуметтік-
техникалық университетін ашты. Кезінде дәріс 
берген әрі ғылыми жетекшісі болған Зұқаңның 
арнайы шақыруымен осында келді.

=у баста Yтеген Ихсанұлы Алдамжаров 
атындағы ғылыми-зерттеу орталығының 
аға ғылыми қызметкері болып жұмысқа 
қабылданды. Осында ұстазының сенімін ақтады. 
Оның басшылығымен ғылыми диссертация 
қорғап, Қостанай мемлекеттік универсиетінің 
Отан  тарихы кафедрасында аға оқытушы 

болды. Зұқаңнан нағыз ғалымның қандай 
болатындығын, ұлтын сүюдің, Отанға адал 
қызмет етудің мән-маңызын ұғынды. 2004 жыл-
дан бері қазіргі Yмірзақ Сұлтанғазин атындағы 
Қостанай педагогикалық университетінде дәріс 
береді. Жастардың құрметіне б�ленген дарынды 
профессор. 

Yтеген жаңалыққа жаны құштар ғалым, бүгінге 
дейін жас ұстаздарға ғибрат болар к�птеген ғылыми 
мақаласы жарық к�рді. Сондай-ақ бірнеше оқу 
және оқу-әдістемелік құралдардың авторы ретінде 
де есімі зиялы қауымға кеңінен танымал. 

Yзі �ңірдегі журналистер аса сыйластықпен 
�неге тұтатын тұлға. Ол жергілікті «Қазақстан–
Қостанай», «Алау» телеарналарының асыға күтер 
тұрақты қонағы. Yзекті тақырыптар бойынша 
қозғаған әңгімелерін к�рермендер әрдайым 
қызыға тыңдайды. 

Қаламгерлігі �з алдына б�лек әңгіме. Оның 
терең зерттеп жазған мақалалары республикалық 
«Ана тілі», «Біздің Қостанай» («Наш Костанай»), 
облыстық «Қостанай таңы» және басқа да басы-
лымдарда жарық к�ріп тұрады. 

Осыдан біраз жыл бұрын елімізде әріптестері 
арасында топ жарып, «Жоғары оқу орнының үздік 
оқытушысы» құрметті атағына ие болды. Оның 
салтанатты тапсырылу рәсіміне Елордамыз Нұр-
Сұлтанға шақырылып, сол уақыттағы Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 
қолынан аталмыш атақтың куәлігі мен т�сбелгісін 
алды. 

Зиялы қауым �кілдері ерлі-зайыпты Yтеген 
және Гүлмаржан Исеновтерді бақыт қонған 
шаңырақ деп босқа айтпайды. Олардың ерекше 
жарасымдылықпен қол ұстаса �мір сүріп келе 
жатқандарына к�п жылдың жүзі болды. 

Бақытты жұп сонау студенттік шақтарында 

бір-бірін жолықтырды. 1985 жылы тамыз 
 айында ата-аналарының батасымен шаңырақ 
құрады. Міне, содан бері де қаншама уақыт 
�тті. Бұларды жұртшылыққа танытқан да 
араларындағы сыйластық, айнымас м�лдір 
сезім екені даусыз.

Гүлмаржан Берішбайқызы Маңғыстау 
 облысында туып-�сті. Ол да отағасы секілді 
кішкентайынан тағылымды тәрбие алды. 
Отансүйгіштік қасиет сол бала кезінде қалыптасты. 
Оның ата-анасы да жас ұрпаққа сапалы білім, 
 саналы тәрбие берген ұлағатты ұстаздар-ды.

Отағасын пір тұтқан Гүлмаржан бұл күндері 
Сырбай Мәуленов атындағы гимназияда тәрбие 
ісі ж�ніндегі меңгеруші. Жоғары санатты ұстаз. 
Ерлі-зайыптының шәкірттері қазіргі таңда еліміздің 
түкпір-түкпірінде жемісті қызмет атқарып жүр. 
Осы кезге дейін 300-ге жуық тарихи танымдық, 
әдістемелік, ғылыми мақалалар жазған ғалым 
әріптестері арасында беделді. 2 монографиялық 
зерттеу мен 5 оқу құралы және оқу-әдістемелік 
құралдардың авторы. 

Yткен кезеңдерде т�ккен маңдай тері лайықты 
бағаланып, марапаттарға ие болды. Осы  жуырда 
ғана �зі қызмет атқаратын педагогикалық 
университеттің үлкен құрметіне б�ленді. Оның 
кеудесіне аталмыш жоғары оқу орнының нағыз 
біліктілерге арналған т�сбелгісі тағылды. 

Yтегеннің әңгімесінен түйгенім, �зі жас 
кезінде сурет салумен шұғылданыпты. Жалпы 
жаны сұлулыққа құштар азамат әрбір сағатты 
босқа жібермейді, к�ркем әдебиетті де к�п оқиды. 

Ғұмырлық серігі Гүлмаржан болса, спортты 
жаны сүйеді. Жүрген жерінде салауатты �мір 
 салтын насихаттайды. 

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Шаңырақ шуағы

Етінен ет кесіп бергендей, ғасырдан аса 
уақыт бойы атажұртынан жер бөліп 
берген қазақ елі де паналап келген 
діндес бауырға қабағын түйген емес. 
Басынан небір зобалаңды өткерген, 
«Ел айырылғанның» жеті жұтын 
бастан кешкен ҚАЗАҚ ЕЛІ босып келген 
елді бауырына салып паналатты. 
Шетқақпайламады. 
«Адамзаттың бәрін сүй, бауырым 
деп» деген Абай ұстанымы сүйегіне 
сіңгендіктен... Одан кейін түрлі себеппен 
тағдыр дауылымен шет жұртқа 
сыпырылып кете барған өз туғанының 
да жайын түсінгендіктен... Не десек те, 
діні бір елдің ділі бір болатынындай, 
бірде тату, кейде қату қабақпен көшкен 
жұртпен көрші отырды. Тойын бірге 
атқарды, өлігін бірге жөнелтті. Олар 
тағдырын Тәуелсіз Қазақстанға байлады. 
Мемлекет құрушы ҰЛТ ешкімнің тағдыр 
жібін қиып жіберген емес...  

қасапта «қай жеңгенің менікі» саясатын 
ұстанғысы келгендей. Қалай болғанда да 
орыс империясының Петербордағы бас 
 штабында бас қосқан шенді-шекпенділер 
« Ц и н ь  и м п е р и я с ы н ы ң  Ш ы ғ ы с 
Түркістанда билігін қайта  орнатуы біздің 
ортаазиялық иеліктерімізге ешқандай 
кедергі келтірмейді» деп шешеді. Бұл 
туралы архив құжаттары: «Қашқарда 
қазіргі биліктің сақталуы я болмаса 
оның құлап, Қытай үкіметі билігінің 
қалыптасуы» деп аталады... 1876 жылдың 
жазында Ресей империясының астыр-
тын қолдауымен Цинь империясы 
Шыңжаңның к�терілісшілеріне қарсы 
қанды қасапты бастап жібереді. Тамыз 
айында қытай жасағы Үрімші қаласына 
жақындайды. 10 тамызда Цинь империясы  
Үрімшіні үш жақтан соққыға алады. Үш 
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Ә Р І П Т Е С  Т У Р А Л Ы  С Ө З

ЖУРНАЛИСТ
ЖОЛЫ

Негізінде үлкен к�штің соңынан ілескен 
тайдың әрі-беріден соң тұяғы қызып, 
тұмсығын желге т�сеп, дүбірге елігіп, 
ілгеріге қарай ұмтыла түсетіні бар ғой. Ол да 
сондай күйді бастан кешті. Корректордың 
тірлігімен тұсалып қалған жоқ, қолы 
босаған сәтті тиімді пайдаланып, аудан 
орталығындағы кәсіпорындар мен мектеп, 
мәдениет орындарына барып, бастапқыда 
шағын хабарлар жазып, бірте-бірте мақала-
корреспонденцияларға қарай бет бұрды. 
Жас та болса жалыны мол жігіттің талабын 
байқаған аудандық газеттің басшылығы, 
әсіресе редактор Үбайдулла Жаулыбаев 
енді жауапты шаруаларға қарай икемдей 
 бастайды. Тіпті баспахананың жұмысында 
кідіріс болып қалған тұста оны баспашы 
етіп те жіберді. К�п ұзамай газетке қайырып 
алып, әдеби қызметкерлікке бекітті. Мұның 
бәрі Мұғалжар аудандық екі тілде шығатын 
«Еңбек таңы» – «Коммунист» газетінде 
болған екі жарым жыл ішінде жүріп �ткен 
жолы еді Жәкеңнің.

Содан кейін туған �ңірі  Шалқар 
 ауданына оралды. Бұрыннан қаламы 
қатайған, газеттің майын ішкен кәнігі 
журналистердің басы қосылған бұл ұжымда 
ол енді бұрынғыдан да жігерлене еңбек етуі 
қажеттігін ұғынды.  

Жетпісінші жылдардың басында 
мектеп бітірушілерді �ндірісте қалдыру 
мәселесі күн тәртібіне қойылды. Сол тұста 
�зі орта білім алып шыққан Қорғантұз 
орта мектебінің кезекті түлектері бастама 
к�теріп, оны аудандық газетте �згелерге 
үлгі ету тапсырмасы болды аудандық 
партия комитеті тарапынан. Жас тілші 
Жанғабыл Қабақбаев кезекті іссапарында 
сол мектеп орналасқан «Сарыбұлақ» 
кеңшарына жол тартты. Yзінің бағыт 
берген ұстаздары шәкірттерін құшақ жая 
қарсы алды. Ал мектеп оқушыларының 
к�пшілігі «тірі журналисті» �мірлерінде 
бірінші рет к�ріп, таңғалысып жатты. 
К�п ұзамай аудандық «Коммунизм таңы» 
газетінің түгелдей бір саны «Қорғантұз 
түлектері: мектептен — �ндіріске»  деген 
атаумен шықты. Сол күнгі аудандық 

ақ осы теңеуді қалам ұстаған ағайынның бәріне бірдей таңа беруге болмас. 
Ал Жанғабыл Қабақбаевқа қапысыз түрде жарасымды етіп айтудың себептері 
бар сияқты. Санамалап көрелік. Біріншіден, ол мектепті он алты жасында 
бітірген  бойда көрші ауданда жаңадан ашылып жатқан аудандық басылымның 
босағасынан аттайды. Әрине, білімі де, тәжірибесі де жеткіліксіз жасөспірімді ол 
кездегі талабы қатаң партиялық газеттің тілшісі ретінде оңайлықпен қабылдай 
қоймасы анық еді. Сондықтан да балаң кезінен қаламға құштарлығын танытып, 
түбі журналист болсам деген арман құшағында жүрген оның әйтеуір есімі елге 
танылған ағаларының маңында жүріп, қатарға қосылуының өзі үлкен жеңіске 
пара-пар болатын. Оның корректорлық қызметті қомсынбай, құлшына кірісіп 
кетуінің де осындай астары болған сияқты.

Биыл Ұлық ұлыс – айбынды Алтын Орданың құрылғанына 750 жыл. Осыған орай 
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Алтын Орданың 750 жылдығын 
лайықты атап өту және ұлыстың негізін қалаған Жошы хан есімін ұлықтау туралы 
сөздерін, біз, балабақша ұжымы, зор ықыласпен қабылдадық.

Н

Бар екен тақыр кілем, түкті кілем, 
Жабылып к�тере алмас мықты кілең. 

(Қара жер)

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

Gзірлеген Нұрлан ҚҰМАР 

Бақалар қорегін кDз ілеспес жыл-
дамдық пен ұстай алады. Бұл жайында мына 
бір әңгімені еске түсірелік. 

Бірде ғалымдар құрбақаның тамақтану 
кезеңін суретке түсірмекші болады. 
 Суретке түсіруші адам жауын құртын 
құрбақа алдына қояды да, енді қимылды 
суретке түсіріп алуға дайындалып, 
 аппаратын құрбақаға дайындай бергенде, 
оның алдындағы құрттың жоқ екендігін 
к�реді. Ешнәрсенің құрбақа алдына 
бармағанына қарамастан, құрттың жоқ болып кетуі  суретке 
түсірушіні ойға қалдырады. Суретке түсіруші құрбақаның 
 алдына тағы бір жауын құртын тастайды да, �те шапшаңдықпен 
құрбақаның қоректену қимылын суретке түсірмекші болып, 
фотоаппарат объективін оған кезегенде, ерекше таңғалады. Ол 
құрбақаның орнынан ешқандай қозғалмағандығын, тек таңдай 
қаққан тәрізді, жұтынуды байқап қалғандығын ғана айтады. 
Бірақ құрбақа соншалық жылдамдықпен құртты жұтты деуге 
сенудің �зі қиын. 

Зоолог ғалымдар келесі күні фотоаппарат орнына кино-
камера әкеледі. Кинокамераның бір секундта ғана 300 кадр түсіре 
алатындығы �з-�зінен белгілі. Құрбақа құпиясы кинопленканы 
айқындау кезінде ашылады. С�йтсе, құрбақаның тілі аузынан �те 
шапшаң атылып, қоректік затына д�п тиіп, секундтың 15-тен бір 
б�лігіндей уақытта ауызға қайта орала  алады екен. Бұл уақыттағы 
қимылды жай к�збен болжауға ешқандай мүмкіншілік жоқ. 
Құрбақадан тек таңдай қаққан тәрізді дыбыс пен асығыс 
жұтынуды ғана байқап қалуға болады. 

Күндіз күннің, түнде айдың қоралануы 
ауа райы бұзылатынының белгісі деген 
рас па? Иә, бұл ауа райы бұзылатынының 
даусыз белгісі, оның ғылыми дәлелі де бар. 

Аспан шырақтарының айналасындағы 
шеңбер – гало немесе тәж – аспанды 
қаптай бастаған бұлттан пайда  болады. 
Бұл, к�бінесе, жылы атмосфералық 
шептің дендеуіне байланысты туады. 
Гало 7 километрден астам биіктіктегі 
 кристалды жұқа бұлттардан, ал тәж 

құрылымы ұсақ тамшылардан тұратын, 2 шақырымнан 5 
 километрге дейінгі биіктіктегі бұлттардан пайда болады. =детте 
мұндай құбылыстардан соң бұлт қоюланып, жерге т�не түседі де 
жауын-шашын басталады. Бұл процестердің ұзақтығы әртүрлі 
географиялық аудандарда және жылдың түрлі маусымында 
әрқилы, ол к�бінесе 12 сағаттан 36 сағатқа созылады.  

Ақ ірімшік – сиыр сүтін ашыту арқы лы 
алынатын диеталық тағам. Майы алынбаған 
сүттен, сондай-ақ майы ішінара немесе толық 
алынып пастерленген сүттен жасалады. 

Ашытқыны қышқыл стрептокок тар дың 
таза дәнінен дайындайды, кей жағ дайда 
мәйек ферментін қосады. Ақ ірімшікті 
сыртқы түріне (қалпына) қарап, сарысуы 
алынған, диеталық жұмсақ ақ ірімшік деп 
б�леді. Ақ ірімшіктің майлы (18 пайыз), 
жартылай майлы (9 пайыз) және майы 
алынған түрі бар. 

Майлы ақ ірімшік сүт майы және ақуыз қоспасынан тұрады. Ақ 
ірімшік қоспасында адамның �міріне қажетті амин қышқылының 
бәрі де бар, сондықтан ол барлық жастағы адамдар үшін �те қажет 
тағам. Ақ ірімшік балаларға �те пайдалы, �йткені ол сүйектің 
жетілуіне, қанның жақсаруына, жүрек қызметі мен жүйке жүйесіне 
қажетті кальций және фосфор тұздарына бай. 

Ақ ірімшікті үйде де дайындауға болады. Үш-т�рт литр 
қайнатылған жылы сүтті және бір стақан қатықты ыдысқа құйып, 
араластырады да, әбден қоюланып ұйығанша ұстайды. Ұйығаннан 
кейін оны ірі кесектерге б�ліп тіледі де, ыдысты су құйылған 
 тегешке салып, баяу жанған отқа қойып қыздырады (қайнап 
кетпеуі керек), қасықпен ептеп жоғары қабатын араластыру қажет. 
Осылай араластырған кезде оның т�менгі қабаты үстіне к�теріліп, 
жоғарғы қабаты т�мен түседі, мұның �зі қоспаның біркелкі ысуына 
және сарысудың неғұрлым біркелкі б�лінуіне жәрдемдеседі. Сары 
суы әбден сорғыған кезде ақ ірімшікті суытып дәке немесе мата 
дорбаға салып, үстіне салма қойылған тақтаймен бастырады. 

Мерген тіл 

Ауа райы қалай бұзылады?

Ұлттық тағам

Жасырдым жұмбақ

Жануарлар әлемі

Табиғат сыры

Ақ ірімшік

 басылым мектеп оқушыларының бірінің 
қолынан біріне к�шіп, ақжемденгенше 
армансыз оқылды. 

Мәселе онда да емес. Жәкеңнің журна-
лис тік жолының екінші бір ерекшелігін 
айқындайтын тағы бір тарау осы арадан 
туындайды. Онсыз да әдебиетке құштар 
ауылдың балалары к�п ұзамай «қандай 
мамандықты таңдайсың?» деген сауалдың 
бұрыннан жаттанды жауаптары қатарында 
«журналист боламын» деген тіркесті қоса 
бастады. Кейбіреулері бұрқыратып �лең 
жазуға кіріссе, енді бірі аудандық газетке 
балаң қолдан шыққан хабар-ошарла-
рын жібере бастады. Оларының ішінде 
жарияланғандары да болды. Қалай болғанда 
да аудандық газеттен келген тілшінің 
 арманшыл жас жүректерге от тастап кеткені 
айқын еді. 

Бір қызығы, бұдан кейінгі тұстарда 
Қорғантұз орта мектебінен Қазақ мемле кет тік 
университетінің  журналистика факультетіне 
тура жол тартылғандай әсер пайда болды. 
Басқасы басқа, белгілі  сатира сыншысы, 
профессор, факультет  деканы Темірбек 
Қожакеевтің алдынан дәріс алғандарын 
ғана тізбелеп к�релік: Алтынбек  Алдияров, 
Серік Бисенов, Несіпбай  Жаналинов, 
=лімбай Ізбай,  Иманбай Жұбаев және осы 
жолдардың авторы. Шынын айтқанда, қай-
қайсымыз да журналистикаға барар жолда 
Жәкеңді жанай �ткен кезіміз болған емес. 
Yндірістік тәжірибеден �ту кезінде де осы 
кісінің қарамағында болғанбыз. 

Ал оның �зі сол айтып отырған журналис-
тика факультетін 1973 жылы сырттай оқып 
бітірген. 

Тәжірибелі журналистің �мірбаянын-
дағы �згеше бір тұс — редакторлығымен 
байланысты.  Ол 1988-1993 жылдары 
Қарабұтақ аудандық «Жаңа �мір» газетінің 
редакторы қызметін атқарды. Қайта құрудан 
басталған к�птеген келеңсіздіктер нақ 
осы шамада орын алған еді. Қағаздың, 
бояудың жетіспеушілігінен кей сәттерде 
газет шығарудың �зі қиынға түсті. Газет 
жұмысымен бірге баспахананың шаруасын 
да бес саусағындай білетін әмбебаптығы осы 

кезеңде пайдаға асты. Күндіз газеттің кезекті 
санын дайындаумен отырса, кештетіп 
баспашылардың қатарынан табылды. Кейде 
жоқ іздеп облыс асып кететін кездері де аз 
болған жоқ. =йтеуір, «Жаңа �мірдің» �мірі 
тоқтаған жоқ. 

Ол негізінде бірыңғай газет жұмысымен 
отырып қалатын адам емес. Қай жерде 
жүрсе де, рухани тірліктің түзу болуына үлес 
қосады, тіпті бастамашысы болып жүреді. 

Елге сонау Алматыдан шығармашылық 
са пармен келген қазақтың к�рнекті қалам-
герлері Тахауи Ахтановтың, Қуандық 
Шаң ғытбаевтың, ерекше талант иесі, күй 
құ діреті Нұрғиса Тілендиевтің жанында 
жүріп, жақсы мінезімен, жайлы қимылымен 
олардың к�ңілінен шыға білуінің �зі неге 
тұрады?!  

Жанғабыл-журналистің тағы бір ерек-
шелігі — қай қызметте жүрсе де облыс-
тық газеттен б�лек ғұмыр кешкен емес. 
Сонау «Коммунизм жолы» кезінде де, 
тоқсаныншы жылдардың басынан бергі 
«Ақт�бе» тұсында да. Оның 1981-1988 және 
1996-1998 жылдары облыстық басылымның 
аудандардағы меншікті тілшісі болуы, оны 
былай қойғанда, аппаратта қызмет атқарып, 
жеті жыл аумағында жауапты хатшы, б�лім 
меңгерушісі, б�лім редакторының орын-
басары міндеттерін атқаруы бір адамға жүк 
болардай шаруа емес пе?! 

«Қазақстан» телерадиокорпорациясы 
Ақт�бе облыстық филиалында редактор 
қызметінде болуы да журналистік жолының 
бір б�лшегі іспеттес.

Негізінде жұмыс барысында уақытпен 
санаспай еңбек ете беретін, соның арасында 
кейде еркіндікке де ерік беретін журналист 
ағайынның мемлекеттік қызметке табан 
тіреп орнығуы оңай емес. Ал Жәкеңнің 
тағы бір қыры — бұл салада да бағын 
 сынап, биіктен к�рінгендігі. Аудандық 
партия комитетінің бюро мүшесі, аудандық 
кеңестің депутаты болып сайланған тұстары 
да бар. Біраз жыл облыстық тілдерді дамыту 
басқармасында бас маман, б�лім бастығы 
болған кезінде мемлекеттік қызметкердің 
әдебін, қызметке келу-кетудің тәртібін 

Қазіргі күннің �зінде балаларға Алтын 
орда тарихы мен сайын даланы мекендеген 
ұлы бабаларымыздың ерлік істерін бала 
тіліне ұғынықты с�збен жеткізуді қолға 
алдық. Балалардың рухы айбынды, тәні 
шымыр болып �суі үшін олардың бойына 
батырлық, ерлік, елдік ұстанымдарын 
сіңіруді бастап кеттік. Осы мақсатта түрлі 
іс-шаралар �ткізіп, батыр бабаларының 
ерлік істерін насихаттап жүрміз. Түрлі 
оқиғалар мен �негелі  әңгімелерден 
қанаттанған балалар да «Біз де батыр бола-
мыз» деп байырғының үлгілі істерін бойға 
сіңіріп �сіп келе жатқаны қуантады. 

І с - т ә ж і р и б е м і з д і  � з г е  д е  ә р і п -
тестермен б�лісу мақсатында Алматы 
қаласы Алатау ауданы КМҚК «№37 
б�бекжай-балабақшасында» «Алтын 
орда–750 жыл» атты қалалық семинар 
ұйымдастырдық. Семинарға «Қалалық 
мектепке дейінгі тәрбие б�лімінің бас-
шысы Лунара Масақбаева және әдіскері 
Гүлназ Серікқызы, Алматы қаласы  ның 
балабақшаларының педагогтартары 
қа тысты. Олар да бұл бастаманың оң 
еке нін қуаттап, болашақта қалалық әріп-
тестермен бірігіп жаңашыл, қызғы лықты 
басқосуларда Алтын орда тақырыбын 
кеңінен насихаттау туралы ой-пайымдарын 

ортаға салды. Семинарды №37 б�бекжай-
балабақша сы ның мектепалды «Сұңқар» 
даярлық тобы «Денсаулық» білім беру 
саласы, Дене шынықтыру оқу қызметі-
мен ашты. Семинар аясында балалар 
жауын герлік шайқас ойындарын ой-
нап, қолдарына қылыш ұстап, рухтарын 
шың дады. Сарбаздың «бес қаруымен» 
негізгі жаттығуларды жасап, денелерін 
шынықтырды. «Негізгі қимылда» «Жекпе-
жек», «Туыңды тік» ойындары ойнатылып, 
«Ғажайып сәтте» балалар сүйінші сұрап, 
оларға әжей Алтын орданың т�л теңгесін 
таратты. «Оқу қызмет» сабағының соңына 
қарай, бүлдіршіндер �з �нерлерін к�рсетіп, 
педагогтар шеберлік сыныпқа қатысты. 

Семинарда педагогтар �здері тіккен 
қуыр шақтарымен қойылым қойып, 
музыкалық н�мір к�рсетті. Алматы қала-
сының балабақ шаларынан келген педа-
гогтар да бұл ойынға қатысып,  семинарда 
с�з с�йлеп, бала тәрбиесі мен тарихты 
насихаттау арқылы патриотизм рухын 
себу туралы пікір-пайымдарын талқыға 
салды. 

Айнұр GЛІМБЕКОВА,
№37 бDбекжай-балабақшасының 

меңгерушісі

Алматыдағы Қазақстан  Жазушылары 
кітапханасында белгілі суретші, Абай  атын дағы 
Қазақ Ұлттық педагогикалық  уни верси тетінің 
Yнер, мәдениет және спорт инс ти  тутының 
 директоры, педагогика ғылым ының кандидаты, 
Жамбыл Жабаев атындағы, Мұқағали Мақатаев 
атындағы ха  лық аралық сыйлықтардың 
 лауреаты Тоққожа Қожа ғұловтың жастармен 
кездесуі ұйым дастырылды. Аталған шара 
Абай Құнанбайұлы ның 175 жылдығына 
 орайластырылды. 

«Абай жаққан сәуленің с�нбесі үшін...» 
деп аталған тағылымды кештің мәні зор 
болды. Қылқалам шебері жастарды  сурет 
� н е р і н і ң  қ ы р - с ы р ы м е н  т а н ы с т ы р д ы . 

Тоққожа Мұқажанұлы жүздесуге �з туынды-
ларын ала келіп, әрқайсы сының тарихына 
тоқталды. Олардың ішінде Абайға, Жамбылға, 
Мұқағалиға, Бердібекке, Баққожаға, Сағатқа 
арналған суреттері бар. Оқушылар мен сту-
денттер �здерінің қызыққан сауалдарына 
жауап алды. Шара соңында Yнер, мәдениет 
және спорт институты директорының тәрбие 
ж�ніндегі орынбасары Еркін Қайшыбек 
қатысушыларға алғысын білдірді. Ақын 
�леңін оқыды. Кітап хана меңгерушісі Елена 
Жамелқызы қылқалам шеберіне «Мировая 
 живопись» кітабын тарту етті. 

Айбол АБАШОВ

сақтаудың үлгісін талай жас осы кісіден 
үйренгенін жақсы білеміз.  

Журналист үшін оның басты жетістігі — 
жазған дүниелерінің басылым бетінде үзбей 
жарық к�ріп, оқырманының оң жағынан 
шығып жатуы. Ал қалам қуатын серік 
қылған адам басқа марапатты к�п қажет ете 
бермейді.

Дегенмен, билік тарапынан Жәкеңнің 
еңбегі еленбей қалған кезі жоқ деуге болады. 
Кеудесіндегі «Астана қаласына – 10 жыл», 
«Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік 
медальдары, салалық министрліктердің 
Құрмет грамоталары осының бір айғағы деуге 
болады. Қазақстанның Құрметті журналисі, 
ақпарат саласының үздігі атануы — кәсіби 
еңбегінің жемісі. Елге сіңірген еңбегін 
жоғары бағалаған облыс әкімдері Елеусін 
Сағындықов пен Архимед Мұхамбетов бірі 
екі б�лмелі пәтер сыйласа, екіншісі жеңіл 
авток�лік тізгінін ұстатты.           

=детте журналистің жемісті еңбек етуі 
отбасындағы жақсы к�ңіл күйге де бай-
ланысты. «Қазақстан Республикасының 
білім озаты» т�сбелгісінің иегері Бәдигүл 
апамыз Жәкеңді былай қойғанда, талай 
журналист қайныларын баласындай күтіп, 
қамқорлығын аямаған адам. Олардың 
тәрбиесінен �рген Ақмарал, Ақбала, Аққалқа 
және Ақерке атты т�рт қызғалдақ Жәкең 
мен Бәдигүл апамызға Ғабит,  Андрей, 
Асқар, Есентай есімді т�рт күйеу баланы 
 сыйлады. Ал шаңырақтың кенжесі Ғалым 
бала  айналаны қуантып, келін әкелер күн де 
алыс емес секілді.   

Жақсы ағаның жүрегіне жүк түсірген бір 
жай — артынан ерген қарасы, сүйікті інісі 
Сәтбайдың �мірден ертерек кетуі болды. 
Алматыдағы М.Тынышбаев атындағы Қазақ 
к�лік және коммуникация академиясының 
кафедра меңгерушісі болып қызмет істеп 
жүрген физика-математика ғылымдарының 
докторы, профессор Сәтбай Қабақбаевты 
к�пшілік жұрт �з алдына, зиялы қауым 
�кіл дері жақсы білетін. Бүгінде кілең жақ-
сылар жатқан Кеңсай қойнауынан мәңгілік 
мекен тапқан бауырын үнемі іздеп отырады. 
Замандастарының естеліктері жинақталған 
«Қайран, Сәтбай...» кітабының жарыққа 
шығуына да �зі ұйытқы болды... 

Бүгінгі күні жетпістің жалына қол артып 
тұрған журналист Жанғабыл Қабақбаевтың 
жолы әзірге жинақтап айтқанда осындай 
деуге болады.

Айтпақшы, ол әлі де ат үстінде. Халықара-
лық «Қазақ тілі» қоғамы облыстық ұйымы 
т�рағасының орынбасары. «Қазақ газеттері» 
ЖШС-інің Ақт�бе облысындағы �кілі. 
Ең бастысы, «Ана тілі» газетінің шынайы 
 жанашыры. Газетті ел ішінде насихаттаудағы 
еңбегінің жемісі басылым таралымының 
қомақтылығынан к�рінеді. Оның үстіне 
республикалық осы газетке қалам құрғатпай 
қатысып тұрады.

Жақында ғана к�зі тірісінде Б�гетсай 
 ауылында тұрған ақын-малшы Қызмет 
Нұра лин нің артында қалған мұрасы — 
«Мәні қыз» атты поэмасын жанашырлықпен 
«Ана тілі» газетінде жариялауға ықпал етті. 

Журналист жолы жалғаса бергей!

Нұрмұханбет ДИЯРОВ,
Ақпарат саласының үздігі

АҚТYБЕ

БАСҚОСУШАРА

«Біз де батыр боламыз»

Қылқалам 
шеберімен кездесу

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары Серіктестіктің Маңғыстау облысындағы �кілі, облыс-
тың «Құрметті азаматы», сыйлы ақсақал Бектұр Т�леуғалиевқа келіні

Бақтыгүл ҚАЛИҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың 
еңбек ұжымдары ҚР Президентінің баспас�з хатшысы Берік Уәлиге 
әжесі

Күлән ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып к�ңіл айтады.


