
Адамдар арасындағы дау, 
қақтығыс, жанжал – қоғамдық 
құрылым қатынастарының 
заңды көрінісі. Ол ең кемінде 
екі жеке адамның немесе 
әлеуметтік топтардың 
позициялары, көзқарастары, 
мүдделері қарсылығынан 
туады. Сол дау-жанжалдардың 
бір қыры – ұлтаралық 
(этносаралық) қақтығыс, оны 
халықаралық ғылыми тілде 
конфликт, ал оны зерттейтін 
ғылымды конфликтология, 
оның бір саласын этникалық 
конфликтология ғылымы деп 
атайды. Ұлтаралық жанжалдар 
мен қақтығыстардың қай елде 
де өзіндік ортақ белгілері мен 
ерекшеліктері бар. Қазақ елінің 
де ұлтаралық ахуалының 
өз тарихи, психологиялық 
өзгешіліктері жоқ емес.

Жадыраған көктеммен 
бірге келер жарқын 
мереке – 8 наурыз да таяу 
қалды.
Мереке кезінде ерекше 
көңіл бөлер жан – Ана.
Ана өмірдің берекесі, 
тіршілік басы.
«Алып анадан туады» 
дейді халқымыз. Дүниеде 
анасыз адам бар ма екен 
өзі. Ел бастаған көсем де, 
сөз бастаған шешен де 
ана көкірегінен нәр алып 
өскен. Адам бойындағы 
ізгі қасиеттер күннің 
нұрынан, ананың ақ 
сүтінен дариды.
Ана бір қолымен бесік 
тербетсе, бір қолымен 
әлемді тербетеді. Бұл 
рас. Анасыз өмірді, әлемді 
елестету мүмкін емес. 
Әрбір жұмыр басты пенде 
өзін жарық дүниеге әкелген 
анасы үшін қарыздар. Міне, 
сол себепті де Ана алдында 
бәріміз де басымызды 
иеміз.
Арулар туралы не 
айтамыз? Нәзік 
жандыларды дәл 
қазақтай қай халық 
құрметтей алыпты... Қыз 
баланы кішкентайынан 
төрге шығарып, оның 
болашақта ел анасы 
боларына кәміл сенген. 
Қазақ қыздары даланың 
ерке елігіндей бұлаңдап 
өскен. Қазақ қызы 
әрқашан да еркін сөйлеп, 
ойын ашық айтқан. 
Алайда олар ешқашан 
әйелдік болмысын 
жоғалтпаған.
Мереке құтты болсын, 
қадірлі Аналар мен арулар! 
Сіздерге өмірдегі бар 
жақсылықты тілейміз!

Осындай істерге Өзбекәлі жанып кететін еді және мәселені тез шешетін. 
Сөзі аз, тындырары мол болатын. Көп сөзді адамдарды, нақты ұсынысы 
аз, көпірме сөзді ұнатпайтын. Оған тыжырынып қарайтын. Өзбекәлінің 
Орталық Комитетте істеген кезі Қазақстан үшін ең бір қиын, ауыр 
жылдар болатын.

БҮГІНГІ САНДА:

Жұмекеннің 
махаббаты

Бегей Берік

6-7-бет

9-бет

Жазу – мінәжат, 
жазу – бақыт!

Роза МҰҚАНОВА:

3-бет

АЛЫПТАР МЕН АРЫСТАР ОЙТОЛҒАМ

Сурет: mamaclub.kz

гейде ассимиляцияға ұшыраған қазақ 
ұлты.

2. Социализмге дейін және кеңес 
 заманында қазақ жеріне қоныс аударған 
орыс, басқа да славян текті диаспоралар.

3. Күшпен жер аударылып кел-
ген диаспоралар: (неміс, шешен, тағы 
басқалар), негізінен орыстілділер.

4. Түріктектес діні ислам, қазақ 
тілінен г%рі орыс тіліне бейімділер. 

5. Тарихи отандарында мемлекеттілігі 
жоқ, басым орыстілді ұсақ этнодиаспо-
ралар. Мысалы, Қазақстанда 51 944 
дүнген тұрады, олардың 49 пайызы 

қазақша еркін с%йлейді, оның 21,6 пай-
ызы қазақша оқи біледі, ал оның 16,6 
жаза біледі. 98,7 пайызы орыс тілін еркін 
меңгерген, оның 92,8 пайызы орыс 
тілінде оқи алады, 10 пайыздан астамы 
жаза алады. Бұл ресми деректер.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары 
елде этнодемография лық жағдай күрделі 
болды, қазақтар – 41 пайыз, басқа 
 этностар – 59 пайыз құрады. С%здің 
терең мағынасында біз қазақтар және 
к%п этно диаспоралар мекендейтін орыс 
тілді бұрынғы совет елінің  террито рия сы 
ғана едік, паспорттарымыз да әлі со-

Ұлтаралық қатынастардың шиеле-
нісуіне, күрделеніп, тіпті асқынып 
қақтығыстарға ұласуына жалпы мем-
лекеттег і  ұлтаралық қатынастар 
 ахуалы әсер етеді. Сондықтан ұлтара-
лық қатынастарды макродеңгей және 
микродеңгей деп қарастырады. Макро-
деңгей дегеніміз – мемлекеттегі  жалпы 
ұлтаралық ахуал, ал микродеңгей – 
нақты бір аймақтағы, елді мекендегі 
ахуал және олардың арасында %зара 
ықпалдастық бар.

Біздің еліміздің ұлттық құрамы:
1. Мемлекет құраушы, әртүрлі дең-
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веттік, психологиямыз да кеңестік сана-
сезім, ол бүгіннен ертеңге %згере сал-
майды. Алғашқы Конституциядағы 
Қ а з а қ с т а н   Р е с п у б л и к а с ы  қ а з а қ 
 ұл  тының мемлекеттік құрылымы  деген 
тұжырымды %зге ұлттар қабылдай 
бермеді, себебі мемлекетті құраушы 
басқа этностар «біз де осы мемлекет 
құраушылармыз» деген уәж айтты, 
кейбіреулері Қазақстан Республикасын 
менсінбеді, тарихи Отандарына к%ше 
бастады, аймақтарда сепаратистік топ-
тар бас к%терді. 1991 жылы Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік  туралы 
Д е к л а р а ц и я с ы н а  1 6  а д а м  қ а р с ы 
 дауыс бергендігін де ескерген ж%н. 
Сондықтан екінші  Конституция елдің 
этнодемографиялық құрылымын есептей 
келе, Қазақстан тек қазақтардың емес, 
алғашқы конституцияда жазылғандай, 
барлық қазақстандықтардың мемлекеті 
деген жаңа концепцияға негізделді. 
Кеңес Одағында еліміз Қазақ Республи-
касы болса, Тәуелсіз еліміз Қазақстан 
Рес публикасы болып аталды. Бұл 
жеңіліс емес, Тәуелсіздікті сақтау үшін 
 ше гініс еді. Сонымен, «Біз ортақ  тарихи 
тағдыр біріктірген Қазақстан халқы, 
байырғы қазақ жерінде мемлекеттілік 
құра отырып» деген с%здерден баста-
латын Констиуцияның преамбуласы 
%мірге келді. Осы Конституция бүгін 
де еліміздің тұтастығының, сенімнің 
негізі. Бірақ «Біз, ортақ тарихи тағдыр 
біріктірген» деген Конституциямыздағы 
с%з тіркестері ұлы мұрат, мақсат еді.

(Жалғасы 4-бетте)5-бет

БІР ҚАДАМ АРТҚА, ЕКІ ҚАДАМ АЛҒА...
немесе біздің айнымас мұратымыз – әділдік пен келісім

«ӘЛЕМНІҢ ЖАРЫҒЫН 
СЫЙЛАДЫҢ СЕН МАҒАН...»

8 НАУРЫЗ – АНАЛАР МЕН АРУЛАР МЕРЕКЕСІ

ЖӘНІБЕКОВ
ЗБЕКӘЛІ
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Қазір ел арасында коронавирусқа қатысты түрлі әңгіме желдей есіп жүр. 
Қазақстан аумағында бұл дерт тіркеліпті, тіркелмепті, аурудан сақтану 
үшін сарымсақ жеп, қойдың етін жеу керек екен деген сипаттағы сөзді 
айтушылар мен таратушылардың қарасы таусылар емес. Мәселенің анық-
қанығын министрліктің ресми өкілінен сұрап білдік. 

Түрколог-ғалым, академик Шора 
Сарыбаевтың туғанына 95 жыл 
толуына орай Ұлттық кітапханада 
«Қайнар» академиясының 
ұйымдастыруымен «Академик 
Ш.Сарыбаев тағылымы: тіл тағдыры 
және ұлт ұлағаты» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті.

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» атты 
мақаласында «Мемлекет көлемінде және халықаралық деңгейде ауқымды іс-шаралар 
ұйымдастыру жоспарланып отыр. Бірақ мұның бәрі той тойлау үшін емес, ой-өрісімізді 
кеңейтіп, рухани тұрғыдан дамуымыз үшін өткізілмек» деген еді.

Жуырда әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті 
Журналистика факультетінің 
ұйымдастыруымен Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, қазақтың 
қабырғалы қаламгері, ұлағатты 
ұстаз Әбілфайыз Ыдырысовтың 
туғанына 90 жыл толу мерейтойына 
арналған алқасөз өтті. 

Диас АХМЕТШӘРІП,
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілі:

– Ең бірінші сауал – елде коронавирус 
тіркелді ме? Түрлі әлеуметтік желілерде, 
уатсап-топтарда кейбір �ңірлерде корона-
вируспен ауырғандар бар екен, оны жасы-
рып отыр-мыс деген с�з пайда болды. 

– Дәл осы сәтке дейін  коронавирус, 
яғни ресми аты COVID-19 елімізде 
тіркелген жоқ. Иә, айдалада емеспіз, 
жан-жағымызда %зге мемлекеттер бар, 
демек бізге бұл дерт мүлдем келмейді 
деп те кепіл бере алмаймыз. Қазірге 
дейін дүниежүзіндегі  70-ке жуық 
 мемлекеттерде коронавирус тіркелді. 

Енді қауесеттер жайлы. Eдеуметтік 
желілерде алыпқашпа әңгіме к%бейді. 
Жалған, ресми емес мәліметтерге  сенуге 
болмайды. Жалған ақпарат тек үрей 
туғызады. 

Денсаулық сақтау министрлігі 
сайтында, %зіміздің Фейсбук парақ-
ша мызда, Телеграмм арнамызда ғана 
ресми мәлі меттерді орналастырып, 
оны БАҚ %кілдеріне таратамыз. Ал 
жалған ақпараттарды, қауесетті тара-
татын адамдар туралы ескерте кетейін. 
Eкімшілік жауапкершілікке тарта-
тын арнайы бап бар. Қауесеттер Ішкі 
істер министрлігі, Ұлттық қауіпсіздік 
комитеті тарапынан толық тексерілуде. 
Олар анықталғаннан кейін жазасын 
 алады. Қазақстандықтарға айтарым, 
жалған ақпаратқа сенбеңіздер. 

– !зіңіз айтқандай, коронавирустың 
біздің елден айналып �тіп кетуіне ешкім 
кепіл бола алмайды. Құдай бетін әрі 
қылсын, дегенмен де, бұл індет тіркеле 

ТІЛ ТАҒДЫРЫ ЖӘНЕ ҒАЛЫМ ҰЛАҒАТЫ

ҰЛТТЫҢ ҚОС 
АЛЫБЫНА АРНАЛДЫ

ҰСТАЗ ЕСІМІ АРДАҚТАЛДЫ

КОРОНАВИРУС: 
ҚОРҒАНА АЛАМЫЗ БА?

ЖИЫН ҚҰРМЕТ

ДЕНСАУЛЫҚ

қалған жағдайда, Қазақстанның рес-
ми органдары оны жасыруы мүмкін 
бе?  Жасырмаса, дерт туралы хабарды 
халыққа қалай жеткізесіздер?

– Жасырып қалуымыз еш мүмкін 
емес. Бұл біздің ел алдындағы, халық 
алдындағы, халықаралық қауымдастық 
алдындағы жауапкершілігіміз. 

Бізде аптасына жеті күн, тәулігіне 24 
сағат жұмыс істейтін жедел штаб қызмет 
етеді. Күніне үш-т%рт рет министрдің 
жетекшілік етуімен  жиналыс %теді. 
Барлық аймақтарда жедел штабтар 
орналасқан. Оларға жергілікті әкімдердің 
 орынбасарлары басшы болып, толық 
ақпаратты орталыққа жібереді. Олар-
дан бізге жетіп жатқан ақпаратты жіті 
саралап отырмыз. Еліміздің қандай да 
бір %ңірінен коронавирус анықталса, 
оны бүкіл халыққа ресми түрде жария-
лаймыз. Ешқашан жасырмаймыз. Оны 
жасыру мүмкін де емес. Коронавирустің 
келу-келмеуі уақыттың еншісінде. Ал 
дерт елімізде тіркеле қалса, бүкіл халық 
 болып т%теп бере алатындай иммуни-
тет қалыптастырайық, күш жинайық. 
Дертпен күресу жолдарын үйренейік. 
 Сауатты болайық. Жалған дақпыртқа 
с е н г е н ш е ,  р е с м и  м ә л і м е т т е р д е н 
 дерек алып, дерт туралы ресми дерек-
пен қаруланып,  сауатымызды ашып, 
індетпен күресу жолдарын үйренейік. 
Дақпыртқа еріп, үрейді ұлғайта бер-
геннен ештеңе %нбейді. Оның орнына 
вирустан сақтанудың жолын білуге күш 
салайық. 

Денсаулық сақтау министрлігі 
барлық қажет құрал-жабдықтарды 
 дайындап қойды,  жедел-жәрдем 
дәрігерлері біліктілігін арттырып, 
сақадай-сай  отыр.  Олар  қандай 
 алгоритмдермен жұмыс істеп, қалай 
дабыл қағу керегін біледі. Барлық 
қорғаныс құралдары, киімдеріне дейін 
әзір. Дәрі-дәрмектер де жеткілікті. 
Вирус тіркелген сәтте %з алгоритміміз 
 бойынша қимылдаймыз. Денсаулық 
сақтау министрлігі  атынан ресми 
мағлұмат таратамыз, қорғаныштың 
жолдарын күшейтеміз. 

Ал қазіргі таңда «елде вирус бар екен» 
деген с%здің бәрі қауесет. Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының мәліметі 
бойынша осы коронавирус індеті 
басталғаннан бері дүниежүзінде бес 
жүзге жуық түрлі қауесет тарапты. 
Қауесетті не үшін таратады: халықтың 
арасында үрей туғызу үшін. Ендеше, 
үрейге бой алдырмайық. 

– Емдеуге, емделуге әлеуетіміз 
жететінін айттыңыз. Алайда қазірдің 
�зінде халық дұрыс емделе алмаймыз-ау 
деп, үрейге бой алдырғандай. Мәселен, 
қарапайым ғана маскалардың жетіспеуі 
байқалады. Халық маска таппай отыр-
ғанда, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, 
арнайы б�лмелерді жабдықтау мәселесі 
жоқ деген с�зге сенбейтін секілді. Осы 
жағын тарқатып айтып беріңізші. 

– Масканың жетіспеуі  қолдан 
жасалған нәрсе. Сау адамға масканың 
ешқандай қажеті жоқ. Науқас болсаңыз, 

жан-жағыңыздағы адамды аурудан 
қорғау үшін маска киесіз. Ал масканың 
жетпеуі қолдан жасалған дефицит. Оған 
қоса к%пшілік к%п жиналатын ортаға 
шықсаңыз ғана маска тағуға болады. 

Елімізде масканың тапшылығы 
жоқ, күн сайын маска %ндіріп жатқан 
%ндірістер бар. Ал вирустан сақтану үшін 
маска кию емес, профилактика шарала-
рын күшейту керек. Ең алдымен, қолды 
таза ұстаңыз. Сағат сайын сабындап 
жуып тұрыңыз. Қолыңызды бекерден-
бекер бетіңізге, к%зіңізге, аузыңызға 
тигізе бермеңіз. Б%лмені, кабинетті жиі 
желдетіңіз. Халық к%п жүретін жерге 
қатты мұқтаждық болмаса, жоламаңыз. 

Енді жабдықтау мәселесін айтып 
%тейін. Қазір облыс орталықтарында, 
ай мақтарда арнайы инфекциялық ауру-
ханалардан б%лімдер ашылған. Науқас 
анықталған жағдайда арнайы бокстарға 
жатады. 

Мемлекет тарапынан ведомс твоара -
лық комиссия құрылған, Ішкі істер, 
Сыртқы істер, Қорғаныс, Денсаулық 
сақтау министрліктері осы комиссияға 
кірген, жетекшісі – Премьер-Министр. 
Күніне екі уақыт ведомствоаралық 
 комиссия жиналады. Барлық сұрақтар 
пысықталады. Eр облыс орталығында, әр 
қалада дайындалған б%лек-б%лек бокс-
тар, аурухана маңындағы б%лімшелер 
дайын. Науқас келген кезде жағдайды 
бірден қолға аламыз. 

– Сырт мемлекеттерден келетін, келіп 
үлгермеген отандастырымыз, әсіресе 
 коронавирусы к�п аймақтардан келіп 
жұмыс істейтін немесе іссапарда жүрген 
отандастарымыз бен шетел азаматтары 
мәселесі туралы айта кетсек. 

– 2020 жылдың 1 наурызы күнгі 
түнгі он екіден бастап Қазақстанның бас 

 санитар дәрігері Жандарбек Бекшиннің 
қаулысы күшіне енді. 

Еліміздегі медициналық ұйымдар 3 
санатқа б%лінген елдер бойынша кел-
ген адамдардың денсаулығын монито-
рингтен %ткізу жұмысын жалғастыруда. 
Осы уақыт аралығында елге келіп 
үлгерген азаматтар туралы айтсақ, 1 
санат «А» тобында (Қытай, Иран) – 
298 адам карантинде, 1 санаты «Б» 
тобында 353 адам үйде оқшауланған. 
COVID-19-ға зертханалық зерттеліп-
қаралғандар – 969 адам, оның ішінде 
ҚХР-дан 524 адам эвакуацияланды, 358 
– стационарға жатқызылғандар (оның 

Іс-шара барысында  профессор 
E.Ыдырысовтың %леңдері мен ес-
телік суреттері қойылған к%рме 
ұйым дастырылды. Қазақ журналис-
тикасының іргетасын нығайтқан 
ұстаз құрметіне орай %ткізілген 
алқас%зге белгілі қалам герлер, та-
нымал журна листер мен белгілі 
ғалымдар қатысты. E.Ыдырысовтан 
тәлім алған жур налистикадағы 
ш ә к і р т і   Б а у ы р ж а н  Ж а қ ы п : 
«Осы шаңырақта факультеттің 
іргетасын қалаушы, ешкімде жоқ 

ішінде 2020 жылғы 23 ақпанда Токио-
дан (Жапония) 20 адам келді).  Арнайы 
тексеру нәтижелері қазіргі күнге дейін 
ешқайсысы ауру жұқтырмағанын 
анықтады. 

Дүниежүзі бойынша күн сайын бір ел 
вирус жұқтырғандар қатарына қосылып 
келеді, ауру жұқтырған адамдар саны 
артуда. Сондықтан карантиннің уақыты 
мен 1 «А» санатындағы мемлекеттердің 
саны к%беюі мүмкін. 

– К�п рақмет!

1ңгімелескен 
Қараг�з СЕРІКҚЫЗЫ

Д%ңгелек үстел модераторы, 
ҰҒА коррес пондент-мүшесі, про-
фессор Кәрімбек Құрманәлиев бол-
ды. Д%ңгелек үстелді кіріспе с%збен 
ашқан «Қайнар» академиясының 
 ректоры, профессор Еренғайып 
Омаров отандық тіл ғылымының 
халықаралық деңгейде танылуына, 
түркі дүниесінде %зіндік орын  алуына 
еңбек сіңірген Ш.Сарыбаевтың 
 тағылымдық- танымдық еңбектері 
мен ғибратты ғұ мырын ұрпаққа 
үлгі-%неге ету мен насихаттаудың 
маңыздылығына тоқ талды. Халық-
аралық Түркі  акаде миясының пре-
зиденті, профессор Дархан Қыдырәлі 
әлемдік түрко логияда тіліміздің 
%зіндік орнын алуға %лшеусіз үлес 
қосқан академик Ш.Сарыбаевтың 
ұлағаты туралы  айтты.

Ш о р а  С а р ы б а е в  д и а л е к т о -
логия мен тіл білімінің тарихы 
 бойынша ғылыми еңбектер жазған 
ғалым. Кәрімбек Құрманәлиев 
Шора  Сары баевтың қазақ тілінің 
байлығын жинауда жүйелі түрде 
диалектологиялық экспедиция 
ұйым дастырып, әріптес ғалымдармен 
бірлесе жүріп, ел аузынан с%з бай-

лығын жинауға басшылық еткенін 
әңгімесіне арқау етті. Ғалымның 80 
баспа табақ «Қазақ тілінің аймақтық 
с%здігінің» жарық к%руі тіл біліміне 
қосылған сүбелі үлес десек, академик 
Сарыбаевтың қазақ тілі  жайында 
%ткен ғасыр мен қазірг і  кезге 
дейін жарық к%рген еңбектерінің 6 
томдықпен жарық к%руі – қазақ тіл 
білімі тарихына қосылған қомақты 
еңбек» деді ол.

Терминдерді реттеудің теориялық 
және әдістемелік қағидаттарын 
«Академик Ш.Сарыбаев және тер-
миноло гияның %зекті мәселелері» 
баяндамасында айтқан профессор 
 Шерубай Құрманбайұлы қазақ тілін 

Кеше Ғылым  ордасында Қазақ-
стан Республикасы Ұлттық ғылым 
академиясының жалпы жиналысының 
сессиясы %тті. Ұлттық ғылым ака-
демиясының академиктері ,  кор -
респондент-мүшелері, жоғары оқу ор-
нының ректорлары, ғылыми-зерттеу 
институттарының  директорлары, бұ-
қаралық ақпарат құралдарының %кілдері 
қатысқан жиында академияның %ткен 
жылы атқарылған жұмыстарына есеп 
беріліп, әл-Фараби мен Абай еңбектеріне 
арнайы баяндама жасалды. 

ҚР ҰҒА президенті М.Жұрынов 
елімізде  ғылымның түрлі  саласы 
 бойынша отызға жуық ғылым  академиясы 
қызмет атқарып келе жатқанын атап 
%тіп, академияның %ткені мен бүгінгі 
тыныс-тіршілігіне тоқталды. Ұлттық 
ғылым академиясының халықаралық 
ұйымдармен байланысы, елдегі және 
әлемдегі ғылымның жай-күйі, елдің 
индустриялық-инновациялық дамуын 
ғылым жағынан қамтамасыз ету және 
т.б. мәселелер қарастырылды. 

М.Eуезов атындағы Eдебиет және 
% н е р  и н с т и т у т ы н ы ң   д и р е к т о р ы , 
фило логия ғылымының докторы 
К.Матыжанов «Абай шығарма шы-
лығындағы адамзаттық құндылықтар», 
Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 
 этнология институтының  директоры, 
 т а р и х  ғ ы л ы м ы н ы ң  д о к т о р ы 
З.Қабылдинов «Eл-Фараби мұрасы және 
Ұлы дала құндылықтары» тақырыбында 
с%з қозғады.

Алғашқы баяндамада Абай Құнан бай-

мемлекеттік тіл ретінде дамытудың ең 
басты жолының бірі – оны ғылым мен 
техника тілі ретінде одан әрі дамыта 
түсу және салалық терминологиялық 
с%здіктерді жасауды бір жүйеге түсіру, 
ретке келтіру мен жетілдіру керегін 
айта келе, салалық терминдерді 
реттеудің теориялық және әдістемелік 
негіздеріне, сондай-ақ ғалымның 
спорт терминдерін зерттеудегі р%ліне 
айрықша тоқталды.

Д%ңгелек үстел барысында ака-
демик Ш.Сарыбаевтың ғылыми 
шығармашылығы, ұстаздық ұлағаты, 
тіл тағдырына араласуы, кісілік 
келбеті, қоғамдық қайраткерлігі және 
ұлт мүддесіне қызметі ж%нінде ҰҒА 

ұлының шығармашы лы ғындағы адам-
заттық құндылықтар, ұлт тық болмыстың 
үлгісі,  мемлекет ісінің мүдделесі, 
жаңа қоғамның жанашыры, әлемдік 
мәдениеттің тұлғасы ретіндегі қырлары 
ашылды. «Eл-Фараби мұрасы және Ұлы 
дала құндылықтары» атты  баяндамада 
ғұлама ғалымның әлемдік бейнесі, 
ізгілікті ой-пікірлері мен бүгінгі таңдағы 
р%лі с%з болды. Елбасы Н.Назарбаев «Ұлы 
даланың жеті қыры» атты мақаласында 
ғалымның мұраларына жоғары баға 
берілгені қозғалды. 

Абай %зінің гуманистік ойлары 
арқылы әлем үшін, адамзат үшін құнды 
идеялар туғызды. Абай қазақ даласының 
және Шығыс пен Батыстың даналығын 
бойына сіңіріп, %зіне дейінгі ойшыл 
ғұламалардың жалғасы бола білді. 
Абайдың рухани қазынасы жайлы айта 
отырып, біз қазақ даласындағы онымен 
үндес %зге де ғұламалардың жарқын 
іздерін ой елегінен %ткіземіз. Солардың 
бірі – әлемдік ой алыбы, Отырардан 
шыққан ғұлама ғалым Eбу Насыр әл-
Фараби. Биыл туғанына 1150 жыл толған 
ғұлама ғалымның %лмес мұралары мен 
ғылым жолындағы тағылымды еңбектері 
Абай ойларымен де үндесіп, сабақтасып 
жатуының %зі  заңдылық.  Демек, 
бүгінгі жиында қос алыптың тұлғалық 
қасиеттеріне тоқталып, еңбектері  туралы 
с%з қозғаудың мән-маңызы зор.

Жиында %зге де мәселелер қаралып, 
талқыланды.

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

%шпес із қалдырған, ұрпағының 
болашағына нық сенім артқан 
жазушының отбасынан отырысқа 
арнайы келген Қ.Eбілфайызқызы 
с%з алып, алқас%зге қатысушыларға 
алғыс айтты.

Жиын соңында ҚазҰУ-дың жур-
налистика факультетінің  деканы 
Сағатбек Медеубекұлы алдағы 
уақытта ұстаз атындағы аудитория 
ашылатынын және де мерейтойды 
4 мамырға жоспарлап отырғанын 
айта %тіп, «Бүгінгі алқас%з мақсаты 
– Eбілфайыз ағаның ісін зама-
науи талаптарға сай жалғастыру, 
айтулы мамандардың к%зқарасын 
таразыға салып, маман дайындау 
ісінде қандай %зекті мәселе бар 
екенін ортаға салу болатын. Бүгін 
сол мақсатқа жеттік деп ойлаймын» 
деп, жиынды қорытындылады.

Ақжүніс НҰРТАЗАЕВА 

әл-Фарабидің алтын медалінің 
иесі» деп мадақ етсе, сол сарын-
да Ы.Кененбаев,  Д.Баялиева, 

К.Қабылғазина сынды тұлғалар 
ұстазының ғибратты ғұмырына 
тоқталып, толғана с%йледі. Соңына 

академиктері мен корреспондент-
мүшелері Бақтияр Сманов, Фаузия 
Оразбаева, Зейнеп Базарбаева және 
жоғары оқу орындарының профес-
сорлары, филология ғылымының док-
торлары Дандай Ысқақұлы, Жаңалық 
Балтабаева, Ғарифолла Eнес, Қалбике 
Есенова, Алтынай  Тымболова, Майра 
Сарыбай, Алтыншаш Құрманәлі, 
Гүлнар Мұхаммедқалиева, Eнипа 
Мұхтарова пікір білдірді.  Сондай-ақ 
«Қайнар» академиясының профессор-
оқытушылары, студент тері  мен 
магистранттары да қатысып, ой-
пікірлерімен б%лісті.

 
Н.БАТЫР
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– 1ңгімемізді бала Розаның қол 
созған биігінен бастасақ деймін. 
Шығыстың топырағында отырып 
алып, атар таңға, батар күнге, бәлкім 
толған айға қарап нені армандап едіңіз? 
Балалық пен балғын жас тық тың қимас 
әңгімелері қалып қойған сол күндерге 
к�п қайырыласыз ба?

– Адамның жаратылысы қызық, 
о баста бәрінен қашып жүресің. 
Балалық шағың да бір бітпейтін кезең 
сияқты, тым ұзақ, арманың к%п. Сол 
арманға тезірек жеткің келеді, тезірек 
есейгің келеді. Есейіп алғандардың 
бәрі бақытты сияқты к%рінеді, 
ешкімге тәуелді емес сияқты. Мен 
де балалық шағымнан қашқан адам-
мын. Ата-анам Алматыда студент, 
атам мен әжемнің қолындамын. 
Қаладағы ата-анамды сағынамын. 
Бар арманым екеуінің жанын-
да болу. Олар институтты бітірген 
соң, мені қолдарына қайтарып 
алды, бірақ мен осы екі кісіден де 
жырақтау жол іздедім. Кеткім келеді, 
кетіп қалып ата-анамды қайтадан 
сағынғым келеді. С%йтіп, Алматыға 
 ҚазМУ-ге түстім, студенттік кезеңнің 
2-курсында   жалыға  бастадым. 
Қазақ телевидениесінде %ндірістік 
практикада  жүріп, сценарий жазуға 
машық тандым. Мұрағаттардан к%п-
сериалы хабарлар жасадым, мұнан 
соң журналистикадан да қаштым. 
Xмір солай жалғаса берді.

Қазір бақытты балалық  ша ғым ды  
с а ғ ы н а м ы н .  К е л м е с к е  к е т к е н 
ата-анамды ойлағанда,  оларды 
еске алғанда балаларымның, сту-
денттерімнің отырғанына, тіпті эфир-
де отырғаныма да қарамастан жылап 
қаламын. Менің балалық дәуірімнің 
ең биік шыңы, бақытты кезеңі – 
мені дүниеге әкелген, маған қамқор 
болып, %мірге жетелеген аяулы ата-
анаммен енді кездесе  алмайтынымды 
ойлағанда жылаймын... 

Білесіз бе, енді кездесу жоқ екен, 
екі айналып келетін ғұмыр жоқ. 
Осыны  ойлағанда к%зімнен парлап 
жас ағады, тоқтай алмай қаламын... 
Меніңше, барлық адамға тән қасиет. 
Олардың %мірден озуы мені есейтті, 
мәңгілік ештеңе жоқ екеніне к%зім 
жетті.  Уақыттың %тпелі  екенін 
ұғындырды. Ешкімге ренжімейтін, 
ешкімді кінәламайтын, үлкен-кішіге 
мейірімді болуды санама құйып кетті. 
Олар %мірден озуы арқылы жүрегіме 
салмақ, жаныма мұң салып кетті. 
Содан бастап, мен асықпайтын, 
қашпайтын, тұрақты адамға айнал-
дым.

Роза МҰҚАНОВА, жазушы, драматург:

Әуезовті жақсы көргенім соншалық, басылымдарға шыққан 
суреттерін, фотосуреттерін жинайтынмын, оқулықтардағы 
суреттерін қиып алып, сақтап қоятынмын. ҚазМУ-ді бітіретін жылы 
дипломмен бірге жұмысқа жолдама берді. Жолдама бойынша 
Алматыда қалдырылған едім. Желтоқсан оқиғасына қатысқаным 
себепті, жолдамамды жоғалтып жіберді. Көп қиналдым, сондай 
тығырыққа түскен сәтімде түсіме Мұхтар Әуезов кірді. Сол түсім 
дәл бүгін көргендей ап-анық көз алдымда. 
М.Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық 
драма театрында «Мәңгілік бала бейне» спектаклім 17 жыл 
бойы репертуардан түспеді, 1997 жылы ұлы жазушының 
100 жылдығына орай «Қаралы сұлу» әңгімесінің желісінде 
инсценировка жаздым, Ғ.Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік 
балалар мен жасөспірімдер театрында қойылды. Ақыры өзім пір 
тұтқан ұлы жазушымен осылай табыстық. 

Журналист Әкім ағаңызға: «Орындалмаған арманыңыз бар ма?» 
деп сұрақ қойды. Ол кісі «Бар» деген болатын. «...Орындалмаған 
арманым бар» деп еді. «Қазақ халқы өз елінде өз орнын ала 
алмай жүр. Қазақстан республикасы әлем елдерінен орын тапты. 
Қазақстан азаматы ретінде мақтануға тұрарлық күн туды. Ал 
қазақ ретінде өз орнын әлі ала алған жоқ. Алдағы уақытта 
елуінші орынға да, отызыншы орынға да жетіп қалармыз. Бірақ 
Қазақстандағы қазақ өз орнына өзі ие бола алмай келеді. Қазақ 
өзін-өзі сыйламайды. Өзін өзгеге сыйлата алмайды. Арамызда 
жүрген басқа ұлтты мәпелейміз. Оларға керемет жағдай 
жасаймыз. Алдымен ұлт ретінде төрде өзіміз отыруымыз керек. 
«Түрікпен төрін бермес» деген сөз бар ғой қазақта. Қазақ төрін 
ешкімге таптатпауы керек» деген болатын.

ның кейіпкерлері кітаптардан, театр қойылымдарынан, кинолардан бізге етене таныс, жақын, 
аяулы. Оның шығармалары да бізге өз кейпімізді, сипатымызды, керек десеңіз, қасіретімізді 
айқын көрсетіп беретіндей. Сөйте тұра, оның шығармаларында өр рух, қайсар мінез де 
менмұндалап тұрады. Жазушы Роза Мұқанова ілгерідегі бір сұхбатында: «Суреткерді өнер 
тудырушы деген дұрыс. Жазушы да, суретші де, композитор да – өнер тудыратындар, өнерді 
жаратушы,  өнерді жасаушы деп білемін. Ал актер, музыкант, әнші, күйші – орындаушылар. 
 Суреткер мен орындаушының арасы жер мен көктей. Сол себепті суреткердің жаратылысы да, 
табиғаты да, өмірі де, тағдыры да өзгешелеу» деген екен. Өнер тудырушының бүгінгі сұхбаты 
жазу мен жазушыға арналды...

ANA TILIN « А Н А  Т І Л І

ЖАЗУ – МІНӘЖАТ, 
ЖАЗУ – БАҚЫТ!

– Ол уақыттағы балалардың әдеби-
к�ркем дүниені оқуы к�п ешкімді 
таңғалдыра қоймағаны анық. Сонда да, 
ең алғаш кітап бетін парақтап, к�ркем 
с�здің тәтті дәмін таңдайыңызда сезе 
бастаған тұста сізге қандай және 
кімнің шығармалары ұнайтын? Ол 
әдеби талғам уақыт �те �згерді ме? 
Бұлжымай сақталып қалғаны қайсы? 

– Eкем жазушы болғандықтан, 
%зіне ұнайтын авторларды оқуды 
ұсынатын.  К%ңіл  күйін  мақал-
мәтелмен, шешендік с%здермен, Абай 
с%зімен, М.Eуезов тілімен жеткізіп 
отыратын. С%з саптауды әкемнен 
үйрендім. «Абай жолындағы» Абайдың 
бала кезін оқып шық деп тапсырды. 
Ұмытпасам, 7-сынып болуы керек. 
«Абай жолындағы» ең қызықты тарау 
– Керімбаланың Абай мен Тоғжанды 
кездестіру сәті. Мен осы тарауды 
қайталап оқи-оқи жаттап алсам керек. 
Мектепте «еңбек сабағы» деген бола-
ды. Сол сәтте осыны құйқылжытып 
сыныптастарыма айтып беремін. Мен 

«Қаралы сұлу» әңгімесінің желісінде 
инсценировка жаздым, Ғ.Мүсірепов 
атындағы Қазақ мемлекеттік бала-
лар мен жас%спірімдер театрында 
қойылды. Ақыры %зім пір тұтқан ұлы 
жазушымен осылай табыстық. 

Т ә к е н  E л і м қ ұ л о в  с ү й і к т і 
 жазу   шым. Мен %зімнің алдымдағы 
үл кен дердің бәрін пір тұтамын, бәрін 
жақсы к%ремін. Eрқайсысына қарыз 
сияқтымын. Xйткені соларды оқып 
қалыптастым, солардан үйрендім. 
Жоқтан бар болмайды ғой, әр жа-
зушы к%ркем әдебиетті оқу арқылы 
үлкен әдебиетке келеді. 

– Шығармаңыз баспас�зде жарқ 
ете қалған алғашқы қуанышты сәт 
есіңізде ме? Жазушылық қаламыңыз 
к�пті  мойындатып, алғаш тасқа 
басылған кітабыңызды қолға алған 
шақтағы к�ңіл күйіңіз ше? 

– 7-сыныпта оқып жүргенде 
«Қазақстан пионері», «Балдырған», 
студент кезде-ақ «Жалын», «Жұлдыз» 
журналы сияқты басы лым  дарға ерте 
шыға бастадым. Етім үйреніп қалса 
керек, бірақ ең алғаш жинағым жарық 
к%ргендегі қуанышым ерекше болды.

– Кез келген �нер адамының �зге 
де салалардан құралақан қал майтыны 
белгілі. Бала күнімізде, теледидардағы 
бір сұхбатыңызды тыңдап отырып, 

қобыз шал ғаныңыз туралы әңгімені 
естіп едім. Қобыз сарыны қыз 

бала, әйел адам үшін ауыр ма 
екен? 

– Қазақтың қара қобызы тыл-
сым, жұмбағы бар аспап.  Жазушы 
болмағанда қобызшы болар ма едім. 
Қобыздың үнін ғарышқа ұқсатамын, 
үрейі ішінде. Қобызды адам бейнесінде 
елестетер болсаңыз – қызығы таусы-
лып, ойға к%мілген қартқа ұқсатуға 
болар. Сезім іздемек болсаңыз – 
қуаныштан г%рі үрей мен %кініштен 
тұратын болар. Ол да қарағайдың 
қисық бұтағынан жаралған, к%не 
қоймайтын – к%нек%з,  айтары 
к%п – шерлі. Сондықтан қобызды 
әйелден г%рі жын қуған бақсы не-
месе абыздың ұстағаны  жарасады. 
Шығармаларымда қобыздың сарыны 
бар, оны %зім ғана білемін.

– Жазу қайдан келеді: біреулер 
шалқар шабытсыз ештеңе жазу мүмкін 
емесін айтады, енді бірі үлкен еңбектің 
керек екенін тілге тиек етеді. Сіз ше? 
Жазу үшін нені іздейсіз? 

– «Шабытымды шақырамын, ша-
бытымды күтемін» дегенді аса түсіне 
бермеймін. Кейбір ақындар шабытпен 

%те  сирек. Сағынтып, сарылтып, 
әбден есеңгіретіп, ұмыт тырып алып 
қайта келіп тұрады. Жазу – таза-
рып  отыру ғой. Үнемі бұл образда 
%мір сүру мүмкін емес те шығар. 
Кірленген жаныңды тазарту үшін – 
 жазасың-ау. Жаза алмай жүргендер 
жанын кірлетіп алған дардан болар. 
 Данышпан Абайдың «Кірлеген жүрек 
%з ішін тұра алмас әсте жуынбай... 
Дүние кірін жуынып, к%рініп ойға 
с%з салар» дегені де осы ойымызды 
құптар.

– Драматургияның жүгі жеңіл емесі 
анық. Сол ауыртпалықты арқаңызға 
салып алғандағы азаптың ләззаты 
қандай? 

–  Д р а м а т у р г и я  ж а н р ы  ә р і 
күрделі әрі қызық. Күрделілігі – ең 
әуелгі сұлбасын %зің жасайсың, 

иесіз, жансыз дүниеге жан бітіресің, 
кейіпкеріңнің түрлі образы арқылы 
интригасын, трагедиясын жасайсың. 
Енді әрі қарай режиссер, актер, 
композитор, суретші автордың иде-
ясына жұмыс істейді. Жұмысыңды 
сахнадан к%ргенде, кейіпкеріңнің 
адам бейнесіне к%шкенін к%ресің. 
Драматург – сахнада адам жаратады. 
Адамның жанын, мұңын, аласапы-
ран тағдырын, жеңісін, жеңілісін, 
а д а м н ы ң  ә л е м і н  к % р е р м е н г е 
ұсынады. Адам табиғатын, әлемін 
алдымен дра матург %зі танып-білуі 
керек. Тәжірибесі,  %мірбаяны, 
т а ғ д ы р ы  ж о қ  а д а м  д р а м а т у р г 
бола   алмайды.   Сон дықтан да 
драматургияға бүгінгі жастар бірден 
келе алмай кешеуілдетіп жатса, ол 
да заңды.

– Шығармаларыңыз театрда 
да, кинода да қойылды, қайсысына 
сүйіндіңіз,  қайсысына к�ңіліңіз 
қоңылтақсып қалды? 

– «Мәңгілік бала  бейне», «Сар-
ра», «Ешкім де кінәлі емес» (аб-
сурд- драма),  «Фариза» к%рер мен 
к%ңілінен жоғары орын алды. 
«Мәңгілік бала бейне» – «Қыз жы-
лаған» – «Молитва Лейлы» режис-
сер С.Нарымбетов киноға түсірді. Ал 
«Мысықтар патшалығы», «Шатыр 
астындағы МЕН», «Сен» –(суретші 
С.И.Калмыков) «Муза» сахнаға әлі 
жол тартқан жоқ.  Жаныма жақыны 
 «Сарра»,  «Фариза» Мәскеудегі 
 « С о в р е м е н н и к »   т е а т р ы н д а 
қойылды. Жылдың үздік шығармасы 
 атанды. Eрине, әр режиссердің %з 
талғамы, %з қолтаңбасы бар. Мен 
 шы ғармаларымның идеясын, кейіп-
керлерімнің бейнесін сақтау үшін 
күресетін авторлар қатарынанмын. 
Режиссердің ж%н-жосықсыз «%зім 
білеміне» к%не алмаймын.

– Осы күні аударма ісінде қара 
с�з ара-тұра байқалып қалады да, 

к�ркем аударманың жайы алаңдатады. 
Осы саладан хабардарсыз ғой,  жалпы 
к�ркем аударма жасаудың қыр-сыры 
қандай? «Поэзияның аудармашысы 
– патша, прозаның аудармашысы – 
құл» деген сипаттағы с�збен де таныс 
шығарсыз. Ендеше, аудармашының 
құл-қамытын киген сәтте ең әуелі нен-
дей талапты қатаң ұстанасыз? 

– Мен %мірімде бір ғана  аударма 
жасадым. Онда да %зімнің қызы-
ғушылым артқандықтан. Рабғұзидың 
«Қисса-сүл-Eнбия» атты кітабы. Осы 
кітаптан соң, енді аударма жасамай-
мын деп %зіме-%зім ант бердім. Содан 
бері аударма алған емеспін. Себебі 
аударманы %з деңгейінде тәржімалау 
– ЕҢБЕК! 

– Осы күні бұқараның жазушыға, 
қаламгерге �кпесі к�п секілді к�рінеді. 

«1дебиет – �мірдің айнасы» десек, 
олар сол айнадан �здерінің тағдырын, 
арманын, толғамын, кескін-келбетін, 
�зег ін  �ртеген  �к ін ішін   таппай 
қалғандай. Қаламға серт берген 
қаламгерлер қатарында сіз де барсыз. 
Ол қатарда �зіңіздің таныс-біліс біраз 
ақын-жазушылар жүр. 1дебиеттің 
 айнасынан халық �зін к�ре алмаса, 
оның сұрауы кімнен? 

– Жалпылама пікір сияқты. 
Eйтпесе, қазақ әдебиетінің бүгінгі 
келбеті де ешбір елден кем емес. 
Күні кеше ғана әлемнің алты тіліне 
тәржімалаған шетелдік аудар-
машылардың с%зін тыңдасаңыз, 
қазақ әдебиетінің деңгейін бағам-
дайсыз. Ал бұқараға келсеңіз, заңды 
білмесе де кез келген жазушының 
шығармасын немесе  ақынның 
%леңін жатқа айтып бере алатын да 
осы оқырман халық. Демек, халық 
жанын с%з құдіретімен сусындатады 
да, жұбатады да.

– «Отаным жылап жатқанда» 
дейтін еді ғой Мұқағали. Осы күні 
О т а н н ы ң  к � з і н е  ж а с  т ы ғ ы л ы п , 
жүрегіне зілбатпан салмақ түскенде 
де ел-жұрт қаламгерлерден с�з күтеді. 
Олардың азаматтық ұстанымының 
қандай екенін білгісі келеді. Алайда, 
жасырып не керек, мұндай сәттерде 
елге басу айтуға, халықтың жүрек 
с�зін тыңдау мәселесіне келгенде де 
жұрт жетімсіреп қалатындай бір сезім 
 басым. Мұның да себебін білгіміз 
келеді. 

– Енді ол әркімнің %з еркінді-
гіндегі мәселе. Жазушы да халықтың 
і ш і н е н  ш ы қ қ а н .  Қ о л д а р ы н д а 
қаламы бар болғанмен, билігі жоқ.. 
Осы уақытқа дейін 30 жыл бойы 
мемлекеттік тіл – қазақ тілі болу 
 керек дегенді, негізінен, қаламгерлер 
к%теріп келді.  Сол үшін с%з де 
естіді, сүйкімсіз де болды, басын 
бәйгеге де тікті. Халық тың жағдайы 

да қоғамдағы келеңсіз жағдайлар 
да негізінен ақын-жазушылардың 
пікірімен жеткі  з іл іп  отырады. 
Бірақ олардың %здерінің мүддесі 
толық қорғалып келе жатқан жоқ. 
 Сон дықтан заң ше шетін мәселені 
 ж а з у ш ы  қ а л а й  ш е ш е д і ,  о н д а й 
құқықты оған кім береді?

– К�ркемдікке жақын жанның 
Парламент секілді бір қарағанда 
салқынқандылықты талап ететіндей 
салада еңбектенуі қиыспайтындай 
к�рінеді. Сондай сәттері қалам мен 
қызметтің арасында «дау» тумады ма? 

– Иә, ҚР Ақпарат, Мәдениет 
м и н и с т р л і к т е р і н д е  ж ә н е  Қ Р 
 Парламент Сенатында қызмет еттім. 
Мемлекеттік қызмет – үлкен  мектеп. 
Маған тағдыр бүгінгі М емлекет 
 басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы 
Тоқаевтың басшылығында  Сенат 
қабырғасында бес жылдай қызмет жа-
сауды бұйыртыпты. Сол  тұстарда-ақ 
мемлекеттің ірі тұлғасын, мемлекетшіл 
қайраткерді, болашақ мемлекет бас-
шысын к%ре алдым. Ол кісі әлемдік 
деңгейдегі саясаткер екені дәледеуді 
қажет етпейтін де шығар. Eдебиетті, 
 тарихты,  киноны терең талдайтынына 
таңғалатынмын. Жұмыс барысында 
кейбір сұраныстарды білмей қаламын 
ба деп дайындықпен жүретін едім. 
Осы талап менің деңгейімді %сірді, 
мүмкіндіктерімді жетілдіріп  отырды. 
О л  к і с і  Б Ұ Ұ - н ы ң  Ж е н е в а д а ғ ы 
б%лімшесін, дүниежүзілік ұйымның 
ірі әрі негізгі б%лімшесін басқарған 
азиялық мемлекеттің тұңғыш %кілі 
болды. Бұл, әрине, Қазақстанның 
халықаралық беделінің айқын к%рінісі 
еді. Бірақ, шынымды  айтсам, сол кез-
де Қазақстан білікті ірі қайраткерін 
жоғалтты деген үлкен %кінішім болды. 
Енді мемлекеттік қызметте мұндай 
басшыны кездестіре алмайтынымды 
білдім. Сол себепті де %з еркіммен 
мемлекеттік қызметтен біржола 
қоштасқаным бар. 

– Сіздің аяулы жарыңыз, біздің 
құрметті жазушымыз 1кім Тарази 
туралы да сұрақ қойсақ. Елді с�зіне 
ұйыта білетін қадірлі жасында ол 
кісінің жүрегін не қозғайды, к�ңілін не 
тербейді? Бүгінгінің бары мен жоғын 
қалай түгендейді? 1рине, 1кім ағаның 
�зінен сұрап алуға болатын-ақ сауал. 
Алайда жар ретінде, ол кісінің қас-
қабағына қарап, жүрегіне үңілгеніңізде 
сіздің де нені қоса сезінетініңізді білсек 
дедік... 

– Рақмет. Адам жас м%лшерімен 
де есейіп, %згеріп отыратын болуы 
керек. Ол кісі жас кезінде де аса 
қызуқандылардың қатарында емес еді. 
К%п жағдайға салқынқандылықпен, 
сабырмен қарайды. Қазіргі жағдайда 
жұрттың бәрін ақылды санайды, 
ешкімге сын да, мін де  артпайды. 
 О с ы д а н  ж е т і  ж ы л  б ұ р ы н  б і р 
сұхбатын есіне салдым.  Журналист 
Eкім ағаңызға:  «Орындалмаған 
арманыңыз бар ма?» деп сұрақ 
қойды. Ол кісі «Бар» деген болатын. 
«...Орындалмаған арманым бар» деп 
еді. «Қазақ халқы %з елінде %з орнын 
ала алмай жүр. Қазақстан республи-
касы әлем елдерінен орын тапты. 
Қазақстан азаматы ретінде мақтануға 
тұрарлық күн туды. Ал қазақ ретінде 
%з орнын әлі ала алған жоқ. Алдағы 
уақытта елуінші орынға да,  отызыншы 
орынға да жетіп қалармыз. Бірақ 
Қазақстандағы қазақ %з  орнына %зі 
ие бола алмай келеді. Қазақ %зін-%зі 
сыйламайды. Xзін %згеге сыйлата ал-
майды.  Арамызда жүрген басқа ұлтты 
мәпелейміз. Оларға керемет жағдай 
жасаймыз.  Алдымен ұлт ретінде т%рде 
%зіміз отыруымыз  керек. «Түрікпен 
т%рін бермес» деген с%з бар ғой 
қазақта. Қазақ т%рін ешкімге тап-
татпауы керек» деген болатын. Ол 
әлемдік жаңалықтарды интернеттен 
%зі оқып, біліп отырады. Газет-жур-
налдарды оқымайды. Оның есесіне, 
%зінің бүкіл он томдық шығармаларын 
қайта оқып, ой елегінен %ткізіп, 
астын  сызып оқығанды ұнатады. 
Бұл да жұмыс. Бұрын да үйден к%п 
шыққанды қаламайтын адам еді. 
Қонаққа бармайды, к%п с%йлемейді. 
Кейде жігіттер келіп әңгімелеспек 
 болады, оларды тыңдайды,  кейде 
кекет іп   тастайды,  к%ңілдеріне 
қарамайды. Жалпы ол кісіде адамның 
к%ңіліне қарау деген мінез болған 
емес. Үйге келген адамның әңгіме 
сиқын ұнатпаса «%здерің отыра 
беріңдер...» деп тұрып кете беретіні 
бар. 

– 1ңг імемізд і  биыл мерейл і 
мерекесі аталып �тілетін Абаймен 
аяқтайықшы. Абайдың сіздің жүрекке 
жақын с�зі қандай? 

– Менің жүрегіме де, жаныма 
да мәңгілік жазылып қалған %лең 
жолдары бар. Абайдың с%зі афоризм-
дерге айналып кеткен ғой, жатталып 
қалатыны сондықтан. «...Осы жалған 
дүниеден шешен де %ткен не бұлбұл, 
к%сем де %ткен не дүлдүл», «Кей 
құрбы бүгін тату, ертең бату, тілеуі, 
жақындығы – бәрі сату», «Дүниеде 
сірә сендей маған жар жоқ, саған жар 
менен артық табылса да», «... Xзіңде 
бармен к%зге ұрып, артылам деме 
%згеден, күндестігін қоздырып, 
азапқа қалма езбеден». Ғажап... 

– 1ңгімеңізге рақмет!

1ңгімелескен 
Қараг�з СІМ1ДІЛ

О

үшін М.Eуезовтен артық жазушы 
жоқ еді. Еңліктің монологын жатқа 
айтатынмын, Жапал болып ойнай-
тынмын. Eуезовті жақсы к%ргенім 
соншалық, басылымдарға шыққан 
суреттерін, фотосуреттерін жинайтын-
мын, оқулықтардағы суреттерін қиып 
алып, сақтап қоятынмын.  ҚазМУ-ді 
бітіретін жылы дипломмен бірге 
жұмысқа жолдама берді.  Жолдама 
бойынша  Алматыда қалдырылған едім. 
Желтоқсан оқиғасына қатысқаным 
себепті ,  жолдамамды жоғалтып 
жіберді.  К%п қиналдым, сондай 
тығырыққа түскен сәтімде түсіме 
Мұхтар Eуезов кірді. Сол түсім дәл 
бүгін к%ргендей ап-анық к%з алдымда. 

М . E у е з о в  а т ы н д а ғ ы  Қ а з а қ 
мемлекеттік академиялық драма 
театрында «Мәңгілік бала бей-
не» спектаклім 17 жыл бойы ре-
пертуардан түспеді, 1997 жылы ұлы 
жазушының 100 жылдығына орай 

жазады, шабытын күтеді деп естимін. 
Олар бірде – %рт, бірде – жалын ғой. 
Жазуға  дайын екенімді сезгенде ғана 
қолыма қалам ұстаймын. Тіпті дайын 
болған  кезде де қашқақтап, жаның 
тұсауға түскендей бостандығыңнан 
 айырып әкететін бір алапат сойқаннан 
бас сауғалап жүргендей боламын. 
 Жазудан қашып, қонақ шақырғыш, 
үй  жинағыш,  базар  аралағыш, 
балалардың қамын жасағыш болып 
мың сан себеп іздеймін. Ұялмай соған 
%зімді сендіруге тырысамын. Ақыры 
бұғауға к%ніп, басымды ноқтаға %зім 
салып, дүниәуи нәпсімді тыйып, 
сәждеге жығылғандай иілемін. Жазу 
– мінәжат! Жазу – пенделіктен, 
%тіріктен, жағымпаздықтан оңаша-
латады, тазартады. Жазатын адамның 
жаны – таза, ақылы – сергек. Ең 
бақытты сәт – жазуға бойұсынған 
сәтің. Жазу – бақыт! Бірақ бұл 
сәт менде жиі кездесе бермейді, 
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Одақ тарағаннан кейін мәж бүр-
лікпен, зорлықпен, саяси нау қандармен, 
сондай-ақ жеке басының қамын ойлап 
келгендер де кейін тарихи  Отандарына 
оралды, әлі де ол жалғасып жатыр. 
Сон дай-ақ біз естен шығармайық, қай-
ғылы да күрделі тарихтың мұра геріміз. 
Біз демократиялық тәрбие к%рмеген, 
тоталитарлық, авторитарлық идеоло-
гия ықпалында %скен елміз. Біз бүгінгі 
күнге дейін, әсіресе, қазақтар %зара 
к%бірек орыс тілінде с%йлесеміз, тіпті 
елімізде орыс тілі аралас жаңа, б%тен 
қазақ тілі қалыптасып келеді. С%йте 
тұра басқаларға %кпелейміз. Орыстілді 
қоғамда орыстар да, басқалар да %здерін 
еркін сезінеді, біздің  басымызды орыс 
тілі қосады деп ең жоғары деңгейде 
де бірнеше рет  мойындады. Бізде 
маңызды стратегиялық мәселелер 
халыққа үнемі орыс тілінде жеткізіледі, 
соның %зі қоғамды қазақ тілінің әлсіз, 
басты проблемаларды түсіндіруге 
қауқарсыз дегенді санаға сіңіре берді. 
Бұл отарланған елдердің тағдыры. Бүгін 
ағылшын тілі бұрынғы Ұлыбритания 
отарлаған 114 ел мен территорияларда 
мемлекеттік немесе этносаралық тіл, 
сондай-ақ 27 елде испан тілі, 12 елде 
француз тілі мемлекеттік тіл. Дегенмен, 

ол аналық махаббат пен әйелдің махаб-
батынан к%рінеді. Ол тіпті жануарларда 
да бар дейді ғалымдар. 

«Махаббатпен жаратқан  адамзатты, 
сенде сүй ол Алланы жаннан тәтті...» 
дейді Абай. Демек, мәселе  махаб батқа 
тірелген. Абай үшін Алланы сүю – адам-
ның жеке басын қас терлеу, адамгер-
шілік қағидаларды басшылыққа алу, 
%зіңді-%зің тазалау, %з ортаңды сүю, 
үйлесім табу, Алланың қасиетін тану.

Болған уақиғаны құдіреттің  жазуы 
деп, басқа түскен ауыртпалықты 
сабырлықпен қабылдап, жақсылығын 
күту, %згені кешіру, %зіңді ақтамау, 
сынау, жарасымға, ымырашылдыққа 
бастайды.

Қақтығыс болған елді мекендерде 
этникалық топтар оқшауланып, %зара 
байланысқа, пікірлесуге бейімді бола 
бермейді, әр нәрседен күдіктенеді, 
болған уақиға туралы әңгіме етуден 
жалтарады, психологиялық «барри-
када» құрып алады. Оны бұзу үшін 
идеологиялық жұмысты жалпы- 
адамзаттық құндылықтарға қарай 
 ойыстыру, әр этностың тарихына қарай 
бағыттау ж%н. Қордай уақиғасынан 
кейін байқағанымыз, біз, мысалы, 
дүнген халқының тарихын біле бермейді 
екенбіз. Дүнгендердің тарихи Отаны 
Қытайда, онда 10 млн-ға жуық дүнгендер 
бар, бірақ дербес мемлекеттілігі жоқ. 
Олар ХІХ ғасырдың 70-80-жылда-
ры қуғын-сүргіннен қашып, Жетісу 
% л к е с і н е  қ о н ы с  а у д а р ғ а н .  О с ы 
тұрғыдан келгенде дүнгендер қытайлық 
қазақтар, басқа да елдердегі қуғын-
сүргіннен пана іздеп барған қазақ диас-
пораларымен тағдырлас. Басынан талай 
тағдыр тәлкегін кешкен қазақтар мен 
дүнгендерді жақындатып, бір-біріне 
түсінікпен қарайтын жағ дайлары бар. 
Бұл екі халықтың мәде ниет терінің 
құндылығы бірдей деп тең бағалауымыз 
да керек. Ұлттың мәдениеті халықтың 
санымен %лшен бейді, мәдениеттерді 
жақсы, жаман деп бағалайтын әмбебап 
стандарт жоқ. 

Тарих ғылымында, әсіресе,  ауызша 
тарихта әр ұлт %з халқын жағымды 
етіп к%рсетеді, аңыздарға сүйенеді, 
%згені жағымсыз бейнелеуге икемдейді. 
Ұлтына қарамастан,  адамдардың 
тағдыры бір-біріне %те жақын, ата-
анаға, балаға, туысқандарға деген 
к%ңіл күй бірдей. Психологиялық 
тәрбие жұмысы тек екі этностық топ 
%кілдерінің бір-бірін кешіруі ғана емес, 
%зара түсіністікке бастау, адамдар бір-
бірін тек этностың %кілі емес, адам 
ретінде қабылдау, әсіресе қақтығыстың 
салдарынан құрбан болғандардың отба-
сыларына екі жақтың да к%ңіл білдіруі 
тиімді қадам. Этносаралық ахуалды 
сауықтыруда елдегі беделді адамдардың, 
шығар машылық интеллигенцияның, 
бұқа ралық ақпарат құралдарының, діни 
қайраткерлердің пікірі маңызды. Eр 
ұлттың %кілі %з этностық тобын сынға 
алып саралауы екінші жақтың к%ңіл 
күйіне жағымды әсер етеді де, %з халқын 
ойландырады. 

Қордай уақиғасы ұлттық намыс 
т%ңірегінде ойландырды. С%з жоқ, 
ұлттың бір адамын қорлау барлық 
ұлтты қорлаумен бірдей. «Ұлттық на-
мыс –  оқ талған мылтық» деген с%з бар. 
Оның шүріппесін баспау үшін ақылға 
жеңдіру керек. Қаз дауысты Қазыбек 
бидің (1660-1757) психологиялық 
толғанысқа толы с%зінде «ешбір 
дұшпан басынбаған елміз, басымыз-
дан с%з асырмаған елміз» дей келіп, 
намысты ақылға жеңдіріп, жағдайды 
шиеленістірмейін деп «достығымызды 
сақтай білген елміз, дәм-тұзды ақтай 
білген елміз» дейді де, тағы да на-
мыс отын қыздырып «асқақтаған хан 
болса, ордасын таптай білген елміз» 
дейді. Солай ұлттық намысты қолдан 
бермейтінін айтып Қонтайшыны са-
стырады. Ал ұлттық намыс сабыр мен 
ақылға сүйенбей, ашу мен кек алуға 
бет алса, онда ойранға ұласады. Қордай 
уақиғасының ащы сабағы осында. 
Махатма Ганди «Кек – адамды топас 
етеді» деген. 

Еліміздің болашағы ұлт мәселесі мен 
байланысты бола береді. Eлеу меттік, 
экономикалық, рухани мәселелер 
әркезде де ұлттық сипат алып, барлық 
іс-әрекеттердің шешілуіне не қолдау, 
не тосқауыл болатыны да белгілі. 
Дегенмен, ұлтаралық ахуал әлі де 
тоталитарлық жүйенің ұлтсыздану 
саясатының ызғарынан толық арыла 
алмай келеді. Eлі де ұлт десе үркіп, 
тосырқап қарайтындар, ашық бол-
маса да іштей қарсылық білдірушілер 
жетерлік. Ұлттық мәселелердің барлығы 
мойындалса да, оларды %зінен-%зі 
шешілетін сияқты, %ткінші мақсатқа 
бейімделінеді. Ұлт саясатын белгілі 
бір шараларға, жиындарға байлап 
қойған. Бұл салада жауапкершіліктен 
г%рі салғырттық басым. Кейде жалған 
әдептілік, сыпайылық та %з зиянды 
ықпалын тигізуде. Ұйықтап жатқан 
жыланның құйрығын басудың қажеті 
жоқ дегендей, орыс саясаткерлері 
оны «не буди лиха, пока она тихо» 
дейді, ұлт мүддесі деп, ұлттық мәселені 
ушықтырып алармыз, ұлттық сезімді 
сыйлау, ешкімнің қытығына тимеу, 
«бізге тыныштық керек» деп, қалай 
болғанда да ұлт мәселесіне к%з жұму әлі 
басымырақ. Ұлтаралық саясат бүгін тек 
ел ішінде тыныштық болсын дегеннен 
үлкен стратегиялық мәселеге айналуы 
керек. Біздің айнымас мұратымыз – 
әділдік пен келісім.

БІР ҚАДАМ АРТҚА, 
ЕКІ ҚАДАМ АЛҒА...
НЕМЕСЕ БІЗДІҢ АЙНЫМАС МҰРАТЫМЫЗ – 
ӘДІЛДІК ПЕН КЕЛІСІМ

қазақтар жағынан шетелдіктермен 
қақтығысқа әкелді. 

Сондай-ақ іскер, пысық адамдар 
нарыққа тез бейімделіп байлыққа, 
жер-суға ие болды, екіншілері оған 
жалданып жұмыс істеді. Оған әртүрлі 
к%зқарас қалыптасты. «Менің еліме 
келіп  байыды, енді ол қожа, біз құл 
болдық, олар ойларына келгенін істейді» 
дегендей наразылықтар туады. Бірақ 
«олар еңбекқор адамдар, таза еңбекпен 
табыс тапты, байыды, мен неге солай 
тер т%гіп дәулетті болмаймын» деп, 
қызғанбай намысын қамшылайтындар 
да бар.  Үшіншілері,  байлығымен 
мақтанып, басқалардың қытығына тиіп, 
қарсыластарын к%бейтеді.

Елді меншік иелігіне қарай әртүрлі 
топқа б%лу нарықтың заңдылығы: 
жер, қаржы, кәсіпорындар, жалпы 
байлықтың ұлттар арасында әділ 
б%лінбеуі араздық туғызады. Ұлттардың 
білімінің деңгейі,  %мір жасының 
ұзақтығы, материалдық игіліктерге 
қол жеткізуі, демографиялық жағдайы, 
тіпті қылмыстылығы да халық ара-
сында әртүрлі ахуалға негіз болады. 
Сондай-ақ жұмыссыздық та, жұмыссыз 
қалу каупі де бәсекелестік туғызып, 
басқаларға деген сенімсіздік ұялатады. 
Олардың ұлтаралық қатынастарға 
ойысуы қиын емес. Қалалық жерде, 

НЕ БОЛДЫ?

Этносоциология ілімінде этно-
конфлик тологиялық экспертиза деген 
ұғым бар, яғни нақты қақтығыстың 
себептерін, к%ріністерін, қарқынын 
талдау. Соңғы жылдары, әсіресе, Кеңес 
Одағы ыдырағаннан кейін қақты ғыс-
тарды зерттеудің тәжі рибесі жиналды. 
Ең бастысы, бол ған уақиғадан сабақ 
алу үшін мүм кіндігінше толық мәлімет 
алу ж%н. Ол кейін этносаралық қаты-
настарды реттеу үшін де және бо-
луы мүмкін деген даудың алдын алуға 
қажет.

Қақтығысты жан-жақты талдау 
к%птеген сауалдарға жауап іздейді. 
Бірінші мәселе – кімдер?  Екі жақ-
тың барлығы бірдей қатысушы емес, 
сон дықтан қатысушылардың әлеу-
меттік портретін жасаған (кәсібі, 
жасы, діндарлығы, т.б.) ж%н; соның 
ішінде кімдер белсенді әсер етті; 
олардың арасында лидерлер болды ма, 
қатысушылардың әрқайсысының ол 
жағдайға к%з қарасы және р%лі; қаты-
сушылардың жеке к%ңіл күйі, қара 
басының проблемалары; екі жақтың 
да қақтығыс туралы пікірлерінің 
үйлесетін-үйлеспейтін жерлері, екі 
жақтың арасында қандай байланыстар 
болды? 

Екінші күрделі мәселе – қақтығыстың 
�рбу і ;  қақтығыс барысында  оны 
%ршітетін қандай проблемалар  пайда 
болды; қарсыластардың деңгейі, «тем-
пературасы»; қақтығысқа бұрынғы 
 тарихи уақиғалардың дүмпуі әсер етті 
ме; соңғы кезде қақтығысты %ршітетін 
уақиғалар болды ма? Қақтығыс бары-
сында байсалды тоқтау айтқан топтар 
мен жеке адамдар болды ма; қақтығыс 
барысында екі жақты бір-бірімен 
байланысқа ұмтылушылар болды ма; 
болса, олар қандай нәтиже берді; екі 
жақты байланыстыруда қандай кедергі 
болды, ел арасында тараған жағымсыз 
стереотиптер, қауесет, тағы басқалар 
ықпал етті ме? 

Үшінші мәселе – проблемалар: екі 
жақтың мүдделері, сұраныстары, құн-
дылықтары, қалауы,  талабы қандай; әр 
жақтың мүдделері,  сұ раныстары мен 
құндылықтары кейінгі жағдайды реттеуге  
үйлесе ме, үйлеспей ме, үйлеспеудің 
себептері неде: шаруашылық сала-
сында, инфрақұрылым, дау туғыза 
ма, құқық мәселесі, жер дауы, тағы 
басқа да проблемалары бар ма? Екі 
жақты да қанағаттандыратын қандай 
м а т е р и а л д ы қ  ж ә н е  м о р а л ь д ы қ 
мүмкіндіктер бар; екі жақ қақтығысты 
ұмытпаса да, енді тоқтатайық деген ойға 
келді ме? Eр қауымдастықта келісім 
туралы пікірге қарсылар бар ма? Адам 
%ліміне, үйлерді, к%ліктерді %ртеуге 
үзілді-кесілді қарсылар бар ма, ол пікір 
қаншалықты басым; қақтығысты сырт-
тан қолдаушылар, қоздырушылар болды 
ма, болса олар кімдер? 

Келесі мәселе жергілікті билікке бай-
ланысты: кім күшті, кімнің қолдауы к%п? 
Биліктің бе, әлде қақтығысқа қатысушы 
екі жақтың ба? Жергілікті мемлекеттің 

органдарының беделі уақиғаға дейін 
және уақиғадан кейін қалай %згерді? 
 Полиция беделі қандай? Биліктің екі 
жақты %з еріктерімен татуластыруға 
мүмкіндігі бар ма, әділ т%реші бола ала 
ма?

Бұл сұрақтар, с%з жоқ, ізденістерге 
итермелейді,  қақтығыстарға тек 
тұрмыстық шатақ, бұзақылардың амал-
әрекеті деу тым үстіртін тұжырым. 
Xкініштісі, біздің елімізде қоғамды 
зерттейтін социология, психология 
институттары жоқ, зерттеушілердің 
шағын орталықтары бар. Ғалымдар 
қақтығыстардың пайдасы да бар дейді, 
себебі этникалық қатынастардың 
к%зге к%ріне бермейтін сырлары 
егжей-тегжейлі зерттегенде ашылады.

ертерек бостандыққа шығып жатса 
да жағдай шиеленісуі мүмкін. Eдетте 
қыл мыскердің ұлты жоқ деп жатамыз, 
ал ұлтаралық қақтығыстарда әр қыл-
мыскердің ұлты да, аты да халықтың 
жадында. 

Э т н о к о н ф л и к т о л о г  м а м а н д а р 
ұлтара лық қақтығыстан кейінгі дағ -
дарыстан шығуда дінге к%п мән береді. 
Себебі қасиетті, қастерлі сенім адам-
дардың басын біріктіреді, тұтас тырады, 
қауымдастырады, дін жолында адамдар 
жеке мүдделе рін құрбан етеді, кешірімге, 
бауырластыққа бейімдейді. 

X з г е н і  % з і ң д е й  с ы й л а .  « Ж е р 
 бе  тін де ал шаңдама, таяғыңмен жерді 
оя алмайсың, биік таулармен теңесе 
алмайсың» (Құран, 17-сүре).

Қордай уақиғасынан кейін байқағанымыз, біз, мысалы, дүнген хал-
қының тарихын біле бермейді екенбіз. Дүнгендердің тарихи Отаны 
Қытайда, онда 10 млн-ға жуық дүнгендер бар, бірақ дербес мем-
лекеттілігі жоқ. Олар ХІХ ғасырдың 70-80-жылдары қуғын-сүргіннен 
қашып, Жетісу өлкесіне қоныс аударған. Осы тұрғыдан келгенде 
дүнгендер қытайлық қазақтар, басқа да елдердегі қуғын-сүргіннен 
пана іздеп барған қазақ диаспораларымен тағдырлас. Басынан талай 
тағдыр тәлкегін кешкен қазақтар мен дүнгендерді жақындатып, бір-
біріне түсінікпен қарайтын жағ дайлары бар. Бұл екі халықтың   мәде-
ниет терінің құндылығы бірдей деп тең баға лауымыз да керек. Ұлттың 
мәдениеті халықтың санымен өлшен бейді, мәдениеттерді жақсы, 
жаман деп бағалайтын әмбебап стандарт жоқ. 

к%лікте, сауда және оқу орындарында, 
мемлекеттік мекемелерде ұлтаралық 
кикілжіңдер, реніштер байқалып жа-
тады, кейде тіпті ұлтаралық араздықты 
әдейі қоздырушылар да бар. Қызбалық 
отыз жасқа дейінгі жастардың арасын-
да басымырақ. Xкінішке қарай, біздің 
статистикалық органдар ұлттардың 
ж а ғ д а й ы н  қ а д а ғ а л а п  о т ы р а т ы н 
ақпаратқа мән бермейді, ол қосымша 
қаржы талап етеді, к%птеген шығынға 
әкеледі  деген уәж айтылады.  Ал 
ұлтаралық қайшылықтар қақтығысқа 
ұласса, одан да к%п шығынға ұшы-
раймыз. Ұлтаралық келісім қаржыдан 
да қымбат құндылық.

Біз еліміздегі ұлтаралық макро-
жүйенің к%леңкелі жақтарын әңгіме 
еттік. Ұлттар араласқан ортада әртүрлі 
қате түсініктер, еткен тарихқа байла-
нысты ой-пікірлер, жағымсыз стерео-
типтер, %кпе, қыжыл, кикілжіңдер 
кейде бірігуге емес, б%лінуге итерме-
лейді. Сырт к%зге кейде біліне бер-
мейтін қайшылықтардың бірте-бірте 
қордаланып ушығуынан туады. Оған 
үш фактор әсер етеді: қақтығысқа 
қатысушылар, олардың %зара қарым-
қатынасы және даулы мәселе. Қақты-
ғысты күшпен басып тастағаннан  сондай 
да жағдай қауіпті күйінде қала береді. 
Eлеуметтік орта – мемлекет, БАҚ, 
әлеуметтік желілер, қоғамдық пікір 
әсер етеді. Осындай қайшылықтардың 
тоғысқан жері Қордай ауданының 
 Масанчи елді мекені болды. Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев бұл мәселе 
 бойынша %з пікірін білдірді. 

ҚАҚТЫҒЫСТАРДЫҢ 
СЕБЕПТЕРІ МЕН САБАҚТАРЫ

Тәуелсіздік алғаннан бері елімізде 
оннан астам этносаралық қақтығыстар 
болды,  оның екеуі  қазақтар мен 
шетел мигрант-жұмысшыларымен 
қақтығыстар, нәтижесінде олар елдеріне 
қайтарылды. Елдегі диаспоралар мен 
қазақтар арасындағы қақ тығыс адам 
%лімі, үйлерді, к% ліктерді, дүние-
мүліктерді %ртеу мен, кейде диаспора 
мүшелерінің елден қашуымен аяқталды.

Қақтығыс болған жерде әртүрлі, 
негізінен ақиқаттан аулақ пікірлер 
 тарайтыны белгілі .  С%йлеушілер 
к%п,  сабырлы сарапшылар аз. Халық 
кімнің кім екенін біле бермейді, ере 
береді, ашу-ызаға, «ұлтым» деп ұранда 
 тушылдарды тыңдайды, тіпті абыройын 
асырғысы, кеп, «міне, жігіт» деп айтсын 
дейтіндер бар.

Ең қауіптісі, осы қақтығыстардың 
жиі қайталана беруі, тіпті етіміз үйреніп, 
әдетке айналып бара жатқан дығы. Бұл 
елімізге, ұлттық намы сымызға сын. Осы 
уақиғаларда кейін құзырлы мемлекеттік 
органдар арбитр болып, екі жақтың да 
уәждерін саралап, түсінікпен қарап, 
айыптарын да заң, әділдік тұрғысынан 
бағаламадық. Ал шындыққа тура қарап, 
ақты ақ, қараны қара деу, екі жақтың 
да қателігін мойындатуды келістіруді 
этноконфликтологияда этникалық 
 психотерапия деп аталады.

бұл елдерде ұлттық тілдер күш алып 
келеді.

Қазақ тілінің мәртебесі қос тілді 
қазақтардың намысына тиеді, «олар 
біздей  сыйламайды», «біз қонақжай 
халықпыз, біздің қонақжайлығымызды 
олар басқаша қабылдайды, %здерін 
т%мен санағандықтан құрмет к%рсетеді 
деп ойлайды» деген әңгіме кейде айты-
лады. Мүмкін,  солай ойлайтындар бар 
шығар, бірақ барлық  диаспора %кілдері 
солай ойлайды деп тұтастай оларды 
кінәлауға болмайды. Ал диас пора 
%кілдері арасында «қазақтар бізге сене 
бермейді, шынайы ниет білдірмейді», 
«ел менікі деп шіренеді» деушілер де 
табылып қалады. Бірақ бұл мінезді де 
барлық қазаққа таңуға болмайды. Осын-
дай тұстарда әркімнің мәдениеттілігі 
к%рінеді.

Eлеуметтану ілімінде «Этникалық 
статус» (мәртебе) деген ұғым бар. 
Ол жеке адамның немесе этникалық 
топтың этносаралық қатынастардағы 
орны. Немістер айтқандай, неміс тердің 
мәртебесі: Франция, Ұлы британия, 
Испания да әртүрлі, психологиясы да 
ортасына қарай әрқилы, мінездері де 
%згеше, дәстүрі, ұлттық мінез де б%тен 
ұлтқа бейімделген, бірақ тілін сақтайды.

Кейде жеке адамға оның ұлты  туралы 
жағымды да, жағымсыз да стереотип-
тер таңылады. Жағымсыз стереотип-
тер ұлтаралық ахуалға  жа ғымсыз әсер 
етеді. Еврейлерді жек к%рінішті етіп 
к%рсетіп, алыпсатар, ұры деп стерео-
тип таратқандарға совет ақыны Борис 
 Слуцкий жазған еді:

«Ни торговавший ни разу,
Не воровавший ни разу,
Ношу в себе как заразу
Проклятую эту расу». 
Жағымсыз стереотиппен ойлау, 

басқаларға жағымсыз баға беру біздің 
ортамызда да тараған. Бұл елімізде 
ұ л т т ы қ  н е г а т и в и з м д і  % р ш і т е д і . 
 Мемлекет құраушы қазақ ұлты %мірдің 
әр  саласында %з ұлтының мәртебесіне 
алаңдайды. Тарихи Отаны бар диаспора 
%кілдері екі дүниенің ортасында жүреді: 
тарихи Отанының патриоты және қазақ 
елінің азаматы оның материалдық және 
рухани игілігіне %з үлестерін қосады. Қай 
елде де диаспоралардың мәртебесі ерек-
ше, олар кейде сәл нәрсеге күдіктенгіш, 
%з «менін» сақтауға топтасады, бір тер-
риторияда шоғырланып тұруға мүдделі, 
еңбек етеді, к%біне %з қандастарымен 
араласады,  соларға  к%мектеседі , 
тұйықтау жерде тұйық мінез қалып та-
сады, %здері қоныстанған территорияны 
меншіктейді, үлкен Отан деген ұғымнан 
 кейде оқшау ланып, %кініштісі, «ел 
сенікі, жер менікі»  дегенге дейін барады. 
С%з жоқ, ол қарсылық та туғызады.

Нарықтық экономикада ұлтаралық 
ахуалға %зінің жағымды, жағымсыз 
ж а қ т а р ы н  а л а  к е л д і .  Ш е т е л д і к 
 инвесторлар мен шетелдерден менед-
жерлер, маман жұмысшылар келді, 
еңбек нарығында, еңбекақы саласында 
бәсекелестік күшейді. Табиғи байлықты 
игеру діні, тілі б%лек шетелдіктердің 
қолына к%шуі, тұрмыстық алалаушылық 

НЕ ІСТЕУ КЕРЕК?

 Бұл сауалды ғылымда этноконфлик-
т о л о г и я л ы қ  м е н е д ж м е н т   н е м е с е 
қақтығыстан кейінгі  әлеуметтік-
психологиялық ахуалды сауықтандыру 
шешеді. Ең басты мәселе – екі жақты 
келістіру, бітістіру, әсіресе, екі жақтың 
бір-біріне деген сенімсіздіктен, ашу-
ызадан  арылу,  жанға  салған жа -
раны емдеу. Оның жолы – әділдік. 
Ол екі жақтың да болған уақиғаға 
жауаптылығын, %згеге тартқызған за-
лалын мойындау, %зінің де шығындарын 
айту. Бірақ саралау барысында «Кім 
к%бірек айыпты?» деп салыстыру, 
б%лу де, «Кім бірінші  бастады?» деп 
%ткенге орала беруден г%рі, қақтығысқа 
қатысқандарды диалогқа қарай бейімдеу 
де бас ты мақсат. Жазалар құқық қорғау 
орган дарының мәселесі. Келістіруді 
ы м ы р а ш ы л д ы қ қ а  қ а р а й  б ұ р ы п , 
«Eрқайсымыз да белгілі бір жағдайда 
белгілі бір деңгейде  жауаптымыз» де-
ген тоқтамға келтіру ж%н. Келістіру 
%ш алу емес, қарсыластардың бір-бірін 
кешіруі, кең пейіл, ашық жағдайда 
халық %кілдері қатысуымен %ткені абзал. 
Сондай-ақ материалдық шығындардың 
орнын толтыратынына да кепілдік 
берілетініне сенім туғызу керек. 
Зорлық-зомбылық, адам %лімі болған 
жерде бұрынғы тәжірибе, достық, 
басқа да құндылықтар құн сызданады, 
сондықтан болашаққа сенім, үміт 
туғызу, ертеңгі %мір енді бұрынғыдан 
да оңды  болады деген ойға сендіру 
уақыт еншісінде. Бірақ екі жақ бейбіт 
келісімге кел геннің %зінде де алғашқы 
кезде қақтығыстар қайталанбайды деуге 
болмайды. Егер сотталған қылмыстылар 

Кез келген адам «%згемен» қарым-
қатынас жасайды. Адамзат баласы 
арғы тегі, ата-бабалары ортақ рулас 
адамдардың да %здерін «%зім» деп, 
басқаны «б%тен» деп қабыл дауының да 
шегі бар. Дегенмен, адамдар арасында 
неге бірлік бола бермейді, астамшылық, 
менмендік, тәкәппарлық та адамдар 
бойында бар және ғасырлар бойы адам-
дар сол мінездің тұтқынында. Бүгін 
де солай. Eлемдік және дәстүрлі дін 
%кілдері «басқаның тылсым саласына 
баса к%ктеп кіруден саналы түрде бас 
тартуды» адамзаттың басты мақсаты 
етіп қойды. Ұлтаралық, дінаралық 
қатынастар менмендікке, басқа жерлерді 
жаулап алуға,  басқа  халықтарды 
күштеп бағындыруға,  отарланған 
елге  отарлаушы ұлттың халқын жер 
аударуға әкеледі. Қомағайлықтың, 
тойымсыздықтың да сұрауы болады. 
Ұлт-азаттық қозғалыстар к%птеген 
ұлттарды тәуелсіз мемлекет етті. Енді 
қараңыз: 25 млн орыс, отарланған 
 елдерде тұратын орыстар тарихи 
Отанынан жырақ жағдайда қалды. 
Бұл Ресейдің де, орыстар тұратын 
жас мемлекеттердің, соның ішінде 
Қазақстанның да бас ауруы. Отарлау-
мен қатар, халықтар бір-бірін %лтіріп 
қана қойған жоқ, қанды уақиғалар 
халықтың тарихи жадында сақталып 
келеді. Енді ол жараны немен жазамыз 
деп біз  ойланамыз, жазуға тырысамыз. 

Біз бүгінгі %ркениеттің игіліктері-
нен бас тартқымыз келмейді.Таза үйде 
тұрып, таза т%секте жатып, таза киім 
кигіміз келеді. «Неге рухани тазалыққа 
ұмтылмаймыз?» деп сауал қояды дін 
қайраткерлері. Сүю қабілеті адамға 
болмыстан дарыған дейді діни уағыздар, 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қордай ауданындағы дүнген ұлты �кілдерімен кездесті. 1 наурыз, 2020 жыл 
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Жақсы жандарға 
ұқсағым келеді

Тәжірибе алмастық

Бұ л  к е з д е  м е н  Ұ л т т ы қ 
ғ ы л ы м  а к а д е м и я с ы н ы ң 
E д е б и е т  ж ә н е  % н е р 

 инс ти тутында  директор болып істей-
тінмін. Партияның бұрынғыдай 
емес, қаһарының қайта бастаған 
кезі болатын. Соны пайдаланып, 
қазақ оқырмандарының бір тобы 
Шәкәрім Құдайбердіұлын ақтап 
алу ж%нінде ұсыныс кіргізген. Сол 
ұсыныс бойынша Орталық  Комитет 
арнаулы комиссия құрды. Оның 
негізгі құрамы қазақтың қоғамдық 
ғылымдар саласындағы ғалымдары 
мен әдебиетшілерден құралды. 
 Комиссия бастығы Ұлттық ғылым 
академиясының вице-президенті 
Жабайхан Eбділдин еді. Мен де сол 
құрамда болдым. Қанша дегенмен 
ескі стильдің беті қайтып болмаған 
кезі ғой, біраз айтысып-тартысып, 
ақыры Шәкәрімді ақтауға келістік. 
Оған Мемлекет қауіпсіздігі  органдары 
таққан айыптар дәлелсіз к%рінді. 
Соған қарамастан олар  таласып бақты. 
Ең соңында Орталық Комитетінің 
бюросына барып таласты.  Дегенмен 
әділеттілік жеңіп, Шәкәрімді ақтау 
ж%нінде шешім қабылданды (1988 
жылдың сәуір айында). Xзбекәлі дәл 
осы тұста Орталық Комитетке хатшы 
болып келді. Ол аталған комиссияны 
%зіне жинап, оған А.Байтұрсынов, 
М.Жұмабаев, Ж.Аймауытовтардың 
ісін қарауды тапсырды. Бұл тек үш 
 жазушыны ақтап алуда ғана емес,  солар 
қатысқан бүкіл Алаш қозғалысын, 
Алашорда үкіметінің қызметін жаңаша 
бағалаумен байланысты пікірге тіреліп 
тұрды. Xзбекәлі осы мәселені к%тере 
отырып, олардың ісінен ұлтшылдық 
к%ре алмайтынын, ал аталған ақын-
жазушылардың шығармалары мен 
саяси %мірін анықтап қарау қажеттігін 
баса айтты. Алғашқы ретте біз бүкіл 
Алашорда ісіне тиіспей, жоғарыдағы 
үш жазушының еңбектерін, олардың 
қайшылықты деген тұстарын қарадық. 
Шығармаларын түгел жинап оқыдық. 
Ақыры комиссия олардың әдеби, 

Серік ҚИРАБАЕВ,
академик, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты

ЖӘНІБЕКОВ

қабағы қатқыл күйде қарсы алды. 
Жиынның мақсаты осы мәселе 
ж%нінде пікір алысу деп қысқа ғана 
кіріспе с%з с%йледі. Бірінші  болып 
академик Салық Зиманов с%з алды. 
Ол бірден мемлекеттік тіл – қазақ тілі 
болуы керек деп бастап еді, Xзбекәлі 
с%зін б%ліп, ойын әрі қарай %рбітуге 
мүмкіндік бермеді.  Осы әдіспен 
 орнынан екінші  болып к%терілген 
академик Eбдуәлі Қайдаровты да 
тоқтатты. Хатшының оларға айтқан 
қарсы дауы жоқ, бірақ қолында 
күші бар, билік бар, «жағдайды неге 
түсінбейсіздер?» деп ренжіңкіреп, 
б%геп жатты. Екі академиктен кейін 
ешкім орнынан тұра қоймады.  Арада 
аздап үнсіздік орнады. Xзбекәлі де 
ештеңе айтпайды. Тұнжырап, т%мен 
қарайды. Осы үнсіздікті бұзып, мен: 
«Маған бола ма?» деп  орнымнан 
тұрдым. Xзбекәлі басын к%теріп, изеп, 
маған қарады. «Бізбен ақылдасуға 
шақырған екенсіздер, онда неге бізді 
толық тыңдамайсыздар. Бәрімізден 
жасы үлкен академик ағамыз Салық 
Зиманұлын тоқтатып тастадыңыз. 
Бүкіл тіл тағдырын к%теріп  жанын 
 салып жүрген, тіл қоғамының  басшы сы 
а к а д е м и к  E б д у ә л і  Қ а й д а р о в т ы 
с%йлетпей қойдыңыз. Енді біз не ай-
тамыз? Онда бізсіз қаулыларыңызды 
ала бермейсіздер ме? Бізде бұл кісілер 
айтқан пікірден басқа ой жоқ». 
Xзбекәлі де әзер  шыдап отыр екен, 
жарылып кетті: «Осыны неге Колбин-
ге айтпайсыздар? Мен түсінбейді деп 
отырсыздар ма?» деді даусы жарыла 
шығып. Екі оттың арасында отырғанын 
жасырмады. Қабағы да ашылып, 
жұмсара  бастады. «Айталық, бізді ертіп 
апарыңыз. Шақырсын!» дедік шуласып. 
 Ақы рында келісімге келдік. Колбин 
келген соң (ол кезде Колбин Мәскеуде 
КСРО халық депутаттарының бірінші 
съезіне кеткен) Xзбекәлі қабылдау 
ұ й ы м д а с т ы р а т ы н  б о л д ы .  Б і р а қ 
 Колбин келмеді, басқа қызметке ауы-
сып, сол жақта қалып қойды, мәселе 
%зінен-%зі қазақ тілінің пайдасына 
шешілді. Бұл да Xзбекәлінің ұлт тілінің 
тағдыры үшін қиналған бір тұсын 
еске алғызады. Орталық  Комитетте 
Xзбекәлі қазақтың ғылымына да, 
әдебиеті мен мәдениетіне де шын 
мағынасында қамқор болды. Біздің 
институт құрамында қолжазба орта-
лығын құруға к%мектескен. Орталыққа 
б%лек үй алып берем деп жүр еді, 
оған уақыт, партияның тарауы мұр-
шасын келтірмеді. Бірде республи-
када әдебиет пен %нер музейін ашу 
ж%нінде пікірлескеніміз бар. Мен 
У к р а и н а д а ғ ы  о с ы н д а й  м у з е й д е 
болғанымды айттым. Ол осы идеяны 
қатты қолдады. Орталық Комитеттің 
қаулысын да шығартты. Оған үй де 
іздей бастап еді, ол да аяқсыз қалды. 
Қолжазба орталығын құру кезінде 
менің институттағы қолжазбалардың 
сақталуы жағдайын к%руін сұраған 
тілегімді шын пейілмен қабылдады.

–  Б а р а м ,  к % р е м ,  қ о ғ а м д ы қ 
ғылымдар институттарын аралай-
мын, – деді. Уәделі күні біз алдымен 
президиумға келер деп (к%мекшісі 
солай деген) Eбділдиннің кабинетіне 
жиналып, күтіп отырсақ, ол қасына 
ешкімді ертпей, Тіл білімі институ-
тына келіпті. Бәріміз жүгірісіп  сонда 
бардық. Сол жолы біздің инсти-
тутта болды, қолжазба сақталатын 
жерді к%рді. Ғылыми кітапхананың 
қолжазбалар қорын аралады. Бұл оның 
қарапайымдылығының бір к%рінісі 
іспетті. Жалпы оның табиғатында 
кеңсешілдік, т%решілдік деген бол-
майтын. Қарым-қатынаста да таза 
іскерлігімен танылатын. Т%решілдіктің 
мол заманында оған бой алдыр-
май, к%пірме ұранға ілеспей, барлық 
қызметін туған халқының мүддесіне 
арнаған азаматтың есімін біз әрқашан 
құрметпен еске аламыз. Ол халық 
мүддесінің шын жоқшысы еді.

е н  А Р Ы С Т АААА Р

ЗБЕКӘЛІ

Өзбекәлі Жәнібековті мен Қазақстан 
комсомолы Орталық Комитетіне 
жұмысқа келгеннен кейін таны-
дым. Сонда өткізілген балалар 
әдебиеті жайлы бір мәжіліске 
қатысқаным бар. Мәжілістен соң 
әңгімелескенде, ҚазПИ-де оқығанын, 
мені сырттай білетінін айтты. Мен 
институт бітіретін жылы келіп 
түсіп, тарих факультетінде оқыпты. 
«Сізді сталиндік стипендиант, 
мұғалімдермен қатар жүретін, ересек 
жігіт санайтынбыз» дегені де есімде. 
Осыдан бастап мен Өзбекәлінің 
қайда жүрсе де тілекшілерінің бірі 
болдым. Оған оның ұлтжандылығы, 
қазақтың мәдениеті мен әдебиетіне 
жанашырлығы, көне дәстүрлерді 
жақсы білетін, оның пайдалысын 
сақтап дамыту жөніндегі ойлары 
мен қызметі әсер етті. Ол қандай 
қызмет жасаса да, өзі істеп жүрген 
идеологиялық жұмыстың айғайлы, 
ұранды істеріне бой алдырмады. Ұлт 
мүддесін жоғары ұстады. Жаңадан 
ашылған Торғай облысында оның 
мәдениет ошақтарын ұйымдастырып, 
сол салада өткен барлық шараларға 
өзі қатысып, іске жан бергенін оны-
мен қызметтес болған адамдар жыр 
ғып айтады. Алматы облысында 
Мәдениет министрлігінде атқарған 
қызметі де ұмыт болған жоқ. Одан 
қалған із көп. Осының бәрі туған 
халқының, кейбіреулер ойлағандай, 
бұратана емес, тарихы мен берік 
қалыптасқан дәстүрі бар, мәдениеті 
мен әдебиеті, тілі бар іргелі ел 
екенін дәлелдеуге тырысып істеген 
істері еді. Ол осыған өмірін арнады. 
Өзбекәліні менің жақын біліп, қоян-
қолтық бірге жұмыс істеуім оның 
Орталық партия Комитетіне хатшы 
болып келген тұсы еді. 

қоғамдық, саяси қызметінде кеңестік 
құрылысқа қарсы ештеңе жоқ деп 
 тапты. Комиссияның қорытындысын 
жазар алдында, оның негізгі шешімі 
ж а й ы н д а  а қ ы л д а с ы п  қ а й т у ғ а 
Xзбекәліге барған Жабайхан асығыс 
келіп, мені шақырды. Қауіпсіздік 
к о м и т е т і  А х м е т т і ң  1 9 2 2  ж ы л ы 
жазылған «Қалам қайраткерлеріне» 
деген мақаласынан «ұлтшылдық» 
тауып, Орталық Комитетке түсіріпті. 
Құдай абырой бергенде, алыстан іздеп 
әуре болмай, ертерек кезде  Алашорда 
жазушыларының шығармаларын 
оқығанда к%шіріп алған осы мақала 
менің архивімнен табыла кетті. Екі 

%ліміне Міржақыптың қатысқан, 
қ а т ы с п а ғ а н ы н  а н ы қ т а п  б е р у д і 
сұрағанын айта отырып, оның әдеби 
шығармаларын қарап, қорытынды 
жасауды тапсырды. Мен Жабайхан-
мен ақылдаса отырып, Міржақыптың 
әдеби мұрасы жайлы хат дайындадым. 
Оны апарған кезімде қолына қалам 
алып отырып, Xзбекәлінің %зі қарап 
толықтырды. Қауіпсіздік комитеті 
де  Амангелдіні  %лтірушілердің 
тізімінен Міржақыптың есімін тап-
пады. С%йтіп, Міржақып та ақталды. 
Мен бір нәрсеге қуанамын – дәл 
осы бір тұста Орталық Комитеттің 
идеологиялық жұмысы басында, 

Xзбекәлі емес, басқа біреу 
отырса, осы мәселелерді біз 
ойдағыдай шеше алмаған 
болар едік. Құдай абырой 
бергенде, «бітер істің ба-
сына жақсы келер қасына» 
дегендей, Xзбекәлінің осы 
қызметке келуі қазақтың 

жақтап оқып, оның қайшылықты 
деген ойларын түсіндіріп, хат жаздық. 
Ақыры бұл мәселе де шешілді. Ко-
миссияның қорытындысы, Шәкәрім 
ісіндей таласқа түспей, Xзбекәлі ал-
дынан да, Орталық Комитеттің бю-
росынан да тез %тті (1988 жылдың 
ж е л т о қ с а н ы н д а ) .  Е ң  с о ң ы н д а 
Міржақып Дулатовтың ісі қаралды. Бұл 
мәселе ж%нінде Xзбекәліде де, оның 
тапсыруымен Жабайханда да оңаша 
пікір алыстық. Бұл істің басқаларынан 
г%рі қиын жағдайы бар еді. Аман-
гелдінің %ліміне Міржақыптың 
қатысы бар (Амангелді %лтірілгенде 
Торғайды Міржақып билеп тұрған) 
деген әңгіме тараған. Сондықтан да 
бұл мәселені батыл к%теруге ешкімнің 
жүрегі дауаламай, «қоя тұрайық, ар-
тынан к%реміз» дескен. Бір күні мені 
Xзбекәлі шақырыпты. Барып ем, ол 
әңгімені %зіне Міржақыптың қызы 
Гүлнардың келіп кеткенін, Ахметтерді 
ақтағанда, %мірін сол кісімен бірге 
%ткізген әкесін тастап кеткеніне 
реніш білдіргенін айтты. Гүлнар 
апа рып к%рсеткен құжаттармен, 
әртүрлі қағаздармен танысыпты. 
Қауіпсіздік комитетіне Амангелдінің 

Жоғары оқу орнына түскен кезде тағы бір арман 
қосылды. Бауыржан Момышұлы: «Болашақтың 
басшысын да, данасын да, ғалымын да, еңбекқор 
егіншісін де, кеншісін де – ұстаз %сіреді» деген 
ғой, мен де ұстаз болсам дедім. Шүкір, қазіргі 
таңда «Балб%бек» б%бекжай балабақшасының саз 
жетекшісімін. Арманым қазір де к%п. Ол арман-
дар қайдан, қалай пайда болады? Бала күнімде 
айналамдағы жақын адамдарыма к%мектессем 
деген оймен түрлі мамандық иесі болуды арман-
дадым. Ал осы күні айналамда жүрген, тұлғалық 
қадір-қасиетін, ұстанымын құрметтейтін адам-
дарды %зіме үлгі тұтатынмын. Мәселен, Түркістан 
қаласы әкімдігінің Білім б%лімінің басшысы 
Ақмарал Батырбекова секілді жан-жақты тұлға 
болып қалыптасқым келеді. Ақмарал апай қандай 

E л - Ф а р а б и  а т ы н д а ғ ы  Қ а з Ұ У 
мемлекеттік білім беру тапсыры-
сы  бойынша студенттер бюджеттік 
қаражат есебінен жетекші шетелдік 
жоғары оқу орындарына білім алу 
немесе  ғылыми тәжірибеден %ту 
үшін іссапарға жіберіледі. Осы оқу 
орнындағы заң факультетінің 3 курс 
студенттері  2019-2020 оқу жылының 
күздік  семестрінде  академия лық 
мобильділікпен Ыстамбұл универси-
тетінде білім алмасып келген еді.

І р г е с і  1 4 5 3  ж ы л ы  қ а л а н ғ а н 
Ыстамбұл университеті Түркиядағы 
ең ескі әрі танымал оқу орны. Қазір 
бұл оқу  орнында 17 факультет бар. 
Ы с т а м б ұ л  у н и в е р с и т е т і н і ң  о қ у 
ғимаратында кітапхана, мұражайлар, 

бағын к%терді, арыстарын ақтады, 
жоғын толтырды. Аталған арыстар-
ды ақтау қағаздарын түгелдей біз 
дайындадық. Шығармаларын  ойдан, 
қырдан (к%бі %зімізде жоғалып, 
беттері жыртылып кеткен) Мәскеу, 
Ленинград, Қазан, Ташкент – тағы 
басқа жерлерден іздедік, институт 
қызметкерлері  ерекше бір қарқынмен, 
шабытпен жұмыс істеді. Ертелі-кеш 
уақытпен санаспай, Ж.Eбділдинмен, 
X.Жәнібековтің %зімен байланыс 
жасап тұрдық. Оның азаматтық 
ерлігін, ел сүю сезімінің байлығын, 
ұлтжандылығын мен осы бір тұста 
ерекше таныдым. Жазушы деген 
ойдың, сезімнің адамы ғой. Заман 
ауыртпашылығын к%рген олардың 
кейбір еңбектерінде қайшылықты, 
екіұдай пікір тудыратындай тұстар да 
талай талқыға түсті. Сонда Xзбекәлі: 
«Онда қандай ұлтшылдық бар?» 
дегенді басқадан бұрын айтатын. Оның 
с%зінен кейін біз түгілі, Қауіпсіздік 
к о м и т е т і н і ң  қ ы з м е т к е р л е р і н і ң 
%зі үндей алмай қалатын. Осы бір 
тұста партия да %зінің бір кездерде 
 асыра сілтеп жіберген істерін қайта 
қарап, демократизмге бет бұрып 
жатты. Кеңес Одағы Коммунистік 
партиясының Орталық Комитеті 
«Ленинград», «Звезда» журналдары 
туралы» қаулысын (1946) қайта қарап, 
күшін жойды. Осыдан соң мен де 
институтта %зіміздің ғалымдармен 
ақылдасып, Қазақстан Компартиясы 
Орталық Комитетінің «Қазақ КСР 
Ғылым академиясының Тіл және 
әдебиет институтының жұмысындағы 
саяси %рескел қателіктер туралы» 
деген (1947) қаулысының күшін 
жою ж%нінде Орталық Комитетке 
жаңа қаулы қабылдау туралы мәселе 
к%тердім. Алдымен, институттың 
Ғылыми кеңесінде қарап, оның 
шешімін алдық. Содан соң, Ұлттық 
ғылым академиясының президиу-
мына шықтық. Президиум мұны %з 
бетінше шеше алмады, жоғарыға 
ұсыныс беруге де жалтақтады. С%йтіп 

жүргенде бір мәселемен Xзбекәлі 
шақырыпты. Шағындау бір кеңес 
екен. Сол біткен соң, артынан қалып, 
жаңағы мәселені к%тердім. Ол тез 
түсінді де: «Қане, ұсынысың қайда?»  
деді. Мен қағазсыз келіп едім. Оның 
үстіне, академияның басшылығы 
жалтақтаған соң, одан асып ұсыныс 
беруге ыңғайсызданған да болатын-
мын. «Оларды қой, %зіме алып кел, 
тез» деді Xзбекәлі. Мен ертеңіне-
ақ жеткіздім. Сейіт Қасқабасов-
ты (Орталық  Комитетте істейтін) 
шақырып алды. «Бір қаулының ғана 
күшін жою – қиын емес. Осымен бай-
ланысты тағы қандай күшін  жоюды 
қажет ететін құжаттар бар?» деді 
Xзбекәлі.

Біз ақылдаса отырып, 1950 жыл-
дары «ұлтшылдық» науқаны кезінде 
алынған біраз қаулыларды еске 
түсірдік. Олардың ішінде Жазушы-
лар одағының жұмысы жайлы, қазақ 
тілі мен әдебиеті оқулықтары тура-
лы, тағы басқа бас-аяғы бес қаулыға 
тоқталдық. Оларды тауып әкелуге 
партия тарихы институтына кісі 
жіберілді. Барлығы Сейіттің қолында 
жинақталып, олардың күшін жою 
туралы жаңа қаулының жобасы жаса-
латын болды. Ақыры, ол да іске асты. 
Осындай істерге Xзбекәлі жанып 
кететін еді және мәселені тез шешетін. 
С%зі аз, тындырары мол болатын. 
К%п с%зді адамдарды, нақты ұсынысы 
аз, к%пірме с%зді ұнатпайтын. Оған 
тыжырынып қарайтын. Xзбекәлінің 
Орталық Комитетте істеген кезі 
Қазақстан үшін ең бір қиын, ауыр 
ж ы л д а р  б о л а т ы н .  Р е с п у б л и к а 
басшылығы %згеріп, Д.Қонаевтың 
орнына Колбин келген. Желтоқсан 
оқиғасы %ткен. Мұның бәрі жаңа 
басшы мен орталықтың қазақтарға 
деген к%зқарасын %згерт кен. «Қазақ 
ұлтшылдығы» туралы қаулы шыққан. 
Бір жағынан, орталық пен басшының 
осындай к%зқарасын, екінші жағынан 
%рлеп келе жатқан демократиялық 
талаптар халықтың санасының 

к%теріліп, ұлт мүддесі үшін күрестің 
басталуы Xзбекәліні екі оттың орта-
сына қойды. Ол  қи нала жүріп қызмет 
істеді. Бірақ халқын да, ұлт мүддесін 
де сатқан жоқ, істің пайдалы жо-
лын таба білді. Xзбекәлінің тұсында 
Орталық  Комитет «Қазақстан терри-
ториясы: тарих және қазіргі кезең», 
«Қазақстандағы ұлтаралық қарым-
қатынас және ин тернационалдық 
т ә р б и е »   д е г е н  т а қ ы р ы п т а р д а 
республикалық кон ференциялар 
%ткізді.  Алашорда қозғалысын жаңаша 
бағалауға бағытталған д%ңгелек үстел 
мен газет-журнал беттерінде кең 
пікір алысулар ұйымдастырылды. 
Абайдың туғанына 150 жыл толу 
тойының дайындығы  басталды. 
Осылардың бәрі Xзбекәлінің тікелей 
басшылығымен %тті. Осы шаралар 
арқылы ол Қазақстанның  шекаралас 
аудандарын қосып алғысы келетін 
ұ л ы  о р ы с т ы қ  к е р т а р т п а л ы қ қ а , 
іштегі орыстарды бізге қарсы қоюға 
бағытталған теріс пікірлерге тойта-
рыс беруді ұйымдастырды. Алашор-
да қайраткерлерін түгелдей ақтап 
алдық. Xзбекәлімен талай сапар-
ларда да бірге болдым. Бұл жылдары 
ақталған арыстардың мұраларын 
насихаттауға, мерейтойларын атауға 
арналған  жиындар, конференциялар 
к%п %тті. Бұрын аталмай келген талай 
есімдер жаңғырды. Олардың аруағына 
арналып жиын-тойлар жасалды. Ол 
осылардың біразына қатысты. Оның 
маңында қошеметшілер емес, іс 
адамдары ғана жүретін. Топырлап, 
той-томалақты күйттеп жүргендерді 
ол жақындатпайтын. Істі  нақты 
ұйымдастыруға керек адамдарды 
жұмысқа жегіп, шаруаны жинақы 
ұстауды қалайтын. 

Бірде ол бір топ ғалымдар мен тіл 
мамандарын жинады. Қазақ тілін 
мемлекеттік тіл деп жариялау тура-
лы әңгімелер к%терген тұс болатын. 
Eуелде қазақ тілі мен орыс тілі – 
екеуі де мемлекеттік тіл болсын деп 
Колбиннің ыңғайымен кеткен азамат-
тар да ойланып, ұлт тіліне ден қойған. 
Жабайхан Eбділдинде жиналып, осы 
пікірді қолдаймыз деп келіскенбіз. 
Жабайхан да осыны қолдап, %зінің 
дәлелін дайындап с%йлегені есімде. Ал 
Орталық Комитет екі тілді қолдаудан 
айнымаған. Xзбекәлі бізді к%ңілсіздеу, 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

жағдайда да байыппен жауап қатып, ұстаздардың 
мәртебесі туралы заңды жіпке тізгендей түсіндіріп 
береді. 

Бірде Шымкент қаласында %ткен облыстық 
ол и м п иа дасы на қ ат ысқан оқ у ш ы лар мен 
ұстаздарды Ақмарал Үсенқызы құттықтап, ар-
найы диплом, медаль, сыйлықтарын тапсырды. 
Балабақшада семинар %ткенде де барлық педа-
гог қызметкерлерге мадақтаманы %з қолымен 
беріп, алғысын айтты. Бұл екі басқосуда да 
Ақмарал Үсенқызының тағылымды әңгімесін 
тыңдаған педагогтар мен оқушылар тәлімді 
с%зді жүректеріне орап қайтты-ау деп ойлай-
мын. Отырар м%лтек ауданында бой к%терген 
Ахмет Байтұрсынов атындағы №1 жалпы орта 
мектептің ашылуы туралы сыңаржақ пікірлерге 

оқу-интернет орталығы, спорттық-
сауықтыру кешені, студенттерге қызмет 
к%рсету орталығы, жатақханалар, жас 
ғалымдар үйі, қоғамдық тамақтану 
орталығы, студенттік медициналық 
п у н к т  ж ұ м ы с  і с т е й д і .  Д ә р і с т е р 
түрік және ағылшын тілінде %теді, 
студенттердің к%бі ағылшын тілін 
жетік меңгерген. Аз уақыт ішінде 
университеттің студенттері түрік 
білім жүйесімен толық танысты және 
мамандықтарына сәйкес мол тәжірибе 
жинақтады. Түрік мемлекетінің білім 
жүйесі ерекшеленеді екен. Мәселен, 
оқу жүйесі семестрлерге б%лінбейді, 
сонымен қатар емтиханда алған баға, 
қорытынды баға болып есептеледі.

Біздің университеттегі сияқты, 
түрік студенттері де түрлі мерекелік 
і с - ш а р а л а р ғ а  б е л с е н е  қ а т ы с ы п , 
ұйымдастыратынына куә болдық. Сту-
денттер оқудан тыс уақытта ұлттық 
музейлерді, Ыстамбұлдың к%рнекі 
жерлерін аралады. 

Г.ХУДАЙБЕРДИНА, 
әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университеті
Заң факультетінің аға оқытушысы

қатысты әлеуметтік желіде байыппен, дәлелді 
жауап қайтарған еді. 

Иә, осы күні есейсем де арман жетегінде 
жүретінім, осындай жақсы жандарға ұқсасам 
екен, солардай биіктен к%рінсем деген тілектен 
туындайды. Арамызда кісілік болмысымен бізге 
үлгі-%неге болатын жандардың бар екені де к%ңіл 
қуантады. 

Ержан АХМЕТЖАНҰЛЫ,
«Балб�бек» б�бекжай 

балабақшасының саз жетекшісі

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-да ішкі 
және халықаралық еңбек нарығында 
бәсекеге қабілетті маман даярлауға 
ерекше көңіл бөлінеді. ҚазҰУ-дағы 
академиялық мобильділіктің мақсаты 
– білім алу, тәжірибе алмасу, ғылыми 
зерттеулердің сапасын арттыру, 
академиялық ортаға бейімделу және 
басқа елдің мәдениеті мен дәстүрімен 
танысу. 

Алғаш қолға қалам ұстатып, әріп танытқан ұстаз еңбегі оқушы үшін орасан зор. Әр шәкіртін өз баласынан кем 
көрмей, оқуға, жазуға, армандауға үйреткен мұғалім, Ыбырай Алтынсарин айтпақшы, «мектептің жүрегі». Бізге 
сабақ берген Сәуле Қарашбаева апай әр тоқсанның басында «Өскенде кім боласың?» тақырыбында шығарма 
жаздыртатын, әр бала әртүрлі армандап, ұшқыр қиялымызға ерік беріп, қалам тербейтінбіз. Анамның тізесі 
қақсап, белі шаншып ауыратындықтан, «Дәрігер боламын» дейтінмін. Жоғары сыныпқа өткенде дәнекерлеуші 
болсам ғой деп армандадым. Себебі «әкемнің көзіндей болып сақтаулы тұрған велосипедті жөндеп алсам, газ 
баллонды ауыстыру, азық-түлік дүкеніне бару, дәріханадан анама дәрі-дәрмекті әкеліп беру үшін әлгі велоси-
педпен зырғитын едім» деп жүрдім. 
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кеуі кездескен жылғы қыркүйек тің бірінде сабақ болған жоқ, оның орнына 
жиналыс өткізілді. Мектеп директоры Қожахмет Мұсағалиев жиналысты 
ашып, алдымен мұғалімдерді таныстырды. Содан кейін оқушылардың қай 
ауысымда оқитынын, кімдердің жатақханаға қабылданғанын, кімдердің 
бюджет тобына, кімдердің қоғамдық негізге алынғанын айтып, тізімді 
оқып шықты. Бюджет тобына іліккендердің киімі, тамағы тегін. Қоғамдық 
дегені – әркім ақша төлеп тамақтанады. Жұмекен де, Нәсіп те бюджет тобы 
тізіміне ілігіп, екеуі де түстен кейін оқитын болып шықты. 
Сол жиналыста апасының аузының суы құрып, жер-көкке сыйғызбай 
мақтап жүрген қызының аты-жөні аталғанда оның да өзі оқитын мектеп-
ке келгенін Жұмекен біліп, «ол қай қыз?» деп қасында отырған баладан 
сұрайды. Бір қызығы жөн білгісі келген баласы өзімен бір сыныпта оқитын 
Нәсіптің туған немере ағасы Ғалымжан Нұрғалиев болып шығады. Не-
мере қарындасын жыға танымайтын белгісіз бозбаланың сұрастырғанын 
ол аса жақтырмаған болуы керек. «Оны қайтесің?» деп, төбесінен 
қойғандай дүңк еткізіпті. Жұмекеннің есімі аталғанда Нәсіп те қасында 
отырған Қошалақтан келген Қалау Байдаева деген қыздан ол жайында 
сұрастырады.

«ANA TILI» – 30

Құлқынымызды 
емес, ұрпағымызды 

ойлаймыз
Үй-күйі, мал-дәулеті бар жергі-

лікті ағайындардың %зі тұралап қалған 
мына қиын кезеңде сүйенері де, сенері 
де жоқ қоныс аударушылар қалай күн 
к%рмек. «Eттеген-ай, бекер келдік-
ау!» деп %кінуге дәс жүргеңдер де жоқ 
емес. «Ағайын деп келді ғой» дейтін 
жанашыр табылмаса, жансақтарлық 
жалақылы жұмыс бермесе, мамандығы 
м е н  к ә с і п қ о й л ы ғ ы н  л а й ы қ т ы 
бағаламаса «орысша білмейсің» деп 
к%зге түрткі етсе, кейбір тоңмойын 
бастықтар қит етсе «қуамын, айдай-
мын, соттаймын» деп қоқан-лоққы 
жасаса, адамның адамы ғана т%зері 
белгілі. Осындағы ағайындар арасында 
қоныс аударушыларды жақтырмайтын, 
атамекенге оралғандарды құлдыққа 
келгендей к%ріп, қолынан келсе 
т%меншіктетіп, басынғысы келе тіндер 
де ұшырасатыны %тірік емес. Тек ата-
мекен топырағынан дәм тартып к%шіп 
келгендерді Алла Тағала бұйыртқан 
кәсібінен айырмасын. Xйткені біз 
құлқынымызды емес, ұрпақ тағдырын 
ойлап келген жандармыз.

Қара бастың қамы үшін ұлы -
л ы  ғ ы м ы з д ы ,  ұ л т т ы қ  ұ л а ғ а т т ы 
қасиеттерімізді б%теннің табанының 
астына тастағаннан-ақ азаптан азапқа, 
тозақтан тозғынға түсіп, бір серпіле 
алмадық.  Біздің осал ды ғымызды 
пайдаланған %зге ұлттар елді, жерді 
%збілермендігімен б%ліске салды. Т%рге 
шығып т%секті иеленді. Т%релігін 
 айтып, т%беге шай қайнатты.  Сонда 
да мыңқ еткен қазақ жоқ. «Қала са-
лып даланы игерді, %ндіріс орна-
тып, %зегімізді жалғады» деп, тәттіге 
айналған жас сәбидей қуандық. Бұл 
қуаныштың ақыры жерді апат ошағы, 
елді ақ нәсілдердің отары болғызды. 
Кім ұтты?! Екі беткей жағымпаздар мен 
пара қорлар, ар-намыссыз азғындар ғана 
қарны тоқ, кайғысы жоқ, алдында асы, 
астында аты бар – шайқап %тті. Қазақ-
тың жаулары да осы атқамінер «мық-
тыларды» пайдаланып, халықтың түбіне 
жеткені тарих бетінде сайрап жатыр.

«Мал аласы сыртында, адам  аласы 
ішінде» дейді халық. Соңғы кезде 
ұлттық намысы жоқ, байлық пен 
мансапқа құныққан, адамгершіліктен, 
иманнан ада атақкұмарлардың к%беюі 
халықтың басына т%нгелі тұрған 
қасіреттің нышаны болса керек.

«Қазақ-орыс» үкіметі деген  атауды 
естігеніміз жоқ. Мемлекетімізді 
Қазақстан деп атап, дүниежүзіне 
жариялап алып, мемлекеттік тілдің 
қай тіл болуын сарапқа салудың 
қажеті қанша?! Eрбір тілдің к%ктейтін 
%з топырағы бар. Ол – сол ұлттың 
%мір сүрген тарихи атамекені. Қазақ 
тілінің Қазақстаннан %зге %мір сүріп, 
к%ктейтін ортасы бар ма?

Қазақстанда к%птеген ұлт %кілдері 
%мір сүреді. Осылардың ішінде қазақ 
тілінен %зге ұлт тілдерінің барлығының 
тіршілік ететін %з Отаны – топырағы 
бар. Қазақтың қолынан дәм татып, 
тағдырдың қиын-қыспақ кезеңінде 
тонның ішкі бауындай бауырласып күн 
к%рген ағайындар, соның ішінде орыс 
халқының ұл-қыздары меймандостығы 
мен кең қолтықтығын к%рсеткен қазақ 
халқының ұлттық тілі мен ділін сый-
лап, тірлік құрған жер-суын қастерлеп, 
к%мектесуге тиіс. Қазақта «ағайынның 
аты озғанша, ауылдастың тайы озсын» 

Қазақтың қара шаңырағы – Қазақстан топырағына «атамекенім» деп көшіп 
келген де, оралуға құштар да қазақ аз емес. Қазақстан егеменді ел болысы-
мен Елбасы Н.Назарбаевтың «шет жүрген туыстар, тарихи атамекендеріңе 
оралыңдар» деп лебіз білдіріп, көшіп келушілерді ат-көлікпен, ақшалай 
демегені рас. Алайда туып-өскен ел-жерді, мал-дәулетті, кәсіпкерлікті тастап, 
жалаң қабат киіз үй, бір қабат киіммен ғана ауып келген жандар қалай күн 
көрері беймәлім.

Алматыда «Ізгілік елшісі – Акселератор добра» атты 
еріктілердің республи калық съезі өтті. Қазақстандағы 
еріктілердің басын қосқан съезде Қазақстандағы жаңа 
волонтерлік бағыт – құқықтық көмек бойынша ерікті 
көмек көрсету жобасы таныстырылды. 

Болашақ ақынды ең алғаш к%р-
гендегі әсері Нәсіптің жа-
дында мәңгі %шпестей болып 

сақталып қалды. Үстінде Мүлік апасы 
тіккен к%к китель. Кителінде солдаттың 
сары түймесі бар. Ақ к%йлек, солдат 
формасы түстес  матадан шалбар, қара 
ботинкасы  болды. Орта бойлы, дене 
бітімі шымыр, шыныққаны к%рініп тұр, 
%ңі аққұба, шашы қап-қара әрі қалың. 

Екеуі білім алған  Ворошилов атын-
дағы мектеп «Қазақстан» балық колхо-
зында орналасқан. Колхоз клубының 
 радио торабы арқылы  мектеп оқушылары 
 колхозшылар мен мұғалімдер үшін 
концерт беретін. Мектептің жалғыз 
скрипкасы бар, онымен Жұмекен жеке 
н%мір орындайды. Скрипканы одан 
басқа ешкім ұстамайды.  Мереке күндері 
оқушылардың %нерін қызықтаған 
к%рермендер кішкентай клубқа сый-
май кетеді.  Ол кездегі  кітапхана, 
клуб дегендеріңіз ұядай ғана шағын 
үй ғой. Жұрт Жұмекен мен Бақыт 
Қарабалинаны сахнадан жібермей, қол 
соғып отырып алады. Оларға қайта-
қайта күй тартқызады. Сол мезеттегі 
халықтың %нерге  деген құштарлығы, 
%нерлі %рендеріне  деген сүйіспеншілігі 
құртақандай ауыл клубын  кернеп 
кететінін қайтерсің. Жұмекен к%біне 
скрипкада «Бұлбұл» күйін  орындайды, 
жеке әншілерді скрипкада  сүйе мелдейді.

Жазғытұрым демалыстың кезі-тұғын. 
Үйі алыстағылар алты күндік каникулға 
ауылға бармайтын.

Жатақхананың дәл жанында сәл 
д%ңестеу жерге салынған қос пәтерлі үй 
бар. Сол үйде колхоздың басқармасы 
мен Нәсіптің немере ағасы Нұржау ауыл 
советінің т%рағасы Мәжит  Хисметов 
тұрады. Түстен кейін Нәсіп ағасының 
үйінен шығып келе жатса, Жұмекен 
жатақхананың алдында тұр екен. Алды-
нан шығып, «Жаңа сенің к%кең келді, 
%зі дүкенге кетті, мына хатты саған бер 
деп еді» деп, т%рт бұрыштап бүктелген 
қағазды қолына ұстата салады. Қыз 
болса «к%кең беріп кетті» деген жігіттің 
с%зіне сенбесе де, хатты алып б%лмесіне 
кіреді.

Ол каникулға үйге бара алмаған 
кездері к%кесі түйеге тамағын  артып, 
екі-үш күн оның қасында болып кететін. 
Бойжеткеннің к%кесін күтіп жүргені 
рас еді, бірақ ол жол түсіп келе қалса, 
ең  алдымен Мәжит ағасының үйіне 

түсетінін естияр қыз жақсы білетін. 
К%кесі келіп түйесінен түсіп жатқанда 
Н а з ы м  ж ү г і р і п  к е л е т і н .   Н а з ы м 
сол үйде жатып оқитын Мәжиттің 
туған қарындасы. Хатты ашып оқи 
 бастаса, ол Жұмекеннің жазған хаты 
болып шығады. Болашақ ұлы ақын 
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 наурызында жан сырын білдіріп жазған 
ең алғашқы махаббат хатын сүйген 
қызына осылай  табыстайды. 

«С...м! Сізге және сіз сияқты жандарға 
бірінші рет жүректің сырын білдіремін. 
Бұл с%з тек күнделік үшін айтыла салған 
с%з емес, болашақтың сәулесі, %мірлік 
с%з. Сондықтан да бұған жүре жауап 
бермей, тура дәл  жауап қайтаруыңызды 
%тінемін!» делінген екен хатта.

Сол күннен бастап Жұмекенді сыр-
тынан к%ріп қалса Нәсіп жерге кіріп кете 
жаздап ұялып, беті ду ете түсетін. Кейін 
ол хаттарын %леңмен жазып, сүйетін 
қызының ет-жүрегін елжіретіп, шынайы 
сезімнің жалынымен жаулай бастады. 
Бұрынғыдай емес, қыз да бара-бара 
%леңмен жазылған хаттарды оқығанда 
кәдімгідей бір үлкен дастан оқығандай 
сергіп қалатын күйге душар болды.

Совет заманындағы мектептегі 
тәртіп %те қатал. Оқушы қыз-жігіттердің 
%зара хат алысуына  тыйым салынған. 
Жұмекен алғашқы хатын сүйген қызына 
%з қолымен  табыстаса да, қалған хатта-
рын біреулер арқылы берді. Xзімен бір 
б%лмеде жататын Нәбидолла Бекжанов 
деген досы ақынның хат тасушысы 
болды. Нәбидолла  хаттарды Жұмекен 
жақсы к%ретін қыздың құрбысы Бақытқа 
 табыстайды.

Жұмекен Идаят Eжіғалиев дейтін 
досымен ылғи да бірге жүрді. Мектеп 
пен жатақхананың арасы жүз метрдей. 
Бір мезгілде оқитын болғандықтан, екеуі 
бір-бірін күнде к%реді. Жұмекен тез-тез 
жүреді. Сабақты жақсы оқыды. Жұмекен 
мен Идаятты мектеп оқушылары түгел 
сыйлайтын. Идаят мектепте ком-
сорг, Жұмекен учком болды. Асханаға 
барғанда да ылғи екеуі ең соңынан 
келетін. Асханадағы ұзын столдың 
тамақ беретін шетіне екеуі қарама-
қарсы жайғасады. Ол орынға «Жұмекен 
мен Идаяттың орны» деп ешкім отыр-
майды. Ұзақ асықпай отырып, тамақ 
ішеді, ауыздары әңгімеден босамайды. 
Асханада күнде екі оқушы кезекшілік 
міндетін атқарады. Аспаз Кашипа апай 

да, кезекші болған оқушылар да оларды 
асықтырмайды. Кейде кезекшілер оларға 
асхананың кілтін беріп кете салады. 

Е к е у і  о ң а ш а  о т ы р ы п ,  о қ ы ғ а н 
кітаптары, әдебиет, тарих жайлы сыр 
шертеді.  Ең соңынан келген адам 
тамақтанып болғанша кезекшілер күтеді, 
олардың ыдысын жинастырып біржола 
шығады асханадан. Кезекші болған 
осындай кездері Жұмекен мен Идаяттың 
әңгімесіне Нәсіп те құлағын түріп қояды. 
Кейде олар әңгімеге беріліп, жан-
жағындағы адамдарды да байқамайды.

Жұмекеннің бала күнінен кітап құмар 
болғаны сол жылдары Нәсіпке жазған 
мына бір хатында айдан анық к%рініп 
тұр: 

«Ғашығым! Сен дегенде жан басқа 
кеудедегі, Араласым таба алман жер 
бедерін. Мектептегі тоғыз жыл �мірімде, 
Бір жанға бір ауыз «с�з» демеп едім. 
Сүйіктім! Сенің жұмбағыңның екіншісін 
мен, тіпті к�ргенім жоқ (бұл жерде – ден 
қойып үлгермедім дегені  болса керек деп 
ойлаймын). Себебі: Қарауым �те асығыс 
болды. Онан басқа, пікірді �те батыл 
айтатын ежелгі дағдым бойынша �зімше 
бір батыл шешім айтатыным с�зсіз еді. 
Бұл ж�нінде маған кінә артсаң да к�тере 
алатын етіп артарсың. 

Серігім! Мен саған аздап сұрауың 
бойынша пікір  айтқалы отырмын, 

сағынышын к%біне %леңмен жеткізеді. 
Нәсіп те %леңмен жауап қайтарғысы 
келгенімен, жаза алмай қатты қиналады. 
Ойлы %лең құрастыру қолынан келмейді. 
Амал нешік, қара с%збен ғана шектеледі. 
К%біне хатына жауап бере алмай жүреді. 
Жұмекеннің парасатының биіктігін 
к%ріп, «жауап жазбай-ақ қояйын, мұндай 
мықты адамға мен жар бола алмаймын 
ғой, теңі емеспін ғой» деген к%ңілсіз ойға 
да кейде бататыны рас. 

О н  с е г і з  ж а с т а ғ ы  Ж ұ м е к е н н і ң 
сол кезде-ақ осындай салмақты ой-
тұжырыммен жазған сырға толы әрі 
ғашық жүректің іңкәр сезіміне толы 
хаттары болашақтағы %мірлік жарының 
дүниетанымын да кеңейте түсті. Eлде, 
сол уақыттың жастары ерте есейді ме, 
кім білсін, әйтеуір оларды толғандырар 
м ә с е л е н і ң  қ а й - қ а й с ы с ы  д а  а д а м 
 жанын тебірентерлік ой ұшқындары 
еді. Жас құрақтай желкілдеп %сіп келе 
жатқан сол жылдардағы қыздар мен 
жігіттердің рухани үндестігі, бір-біріне 
деген сүйіспеншілігі албырт жастықтың 
алаулаған жалынынан ғана құралмай-
тынын Жұмекен мен Нәсіп те сезінетін. 
Оған алпыс жылға жуық сақталса да сия-
сы да, мәні де к%мескі тартпаған, қағазы 
ғана сарғайған хаттар куә...

***
Нәсіп тұратын «Жаңа жол» кол-

ұмекеннің

қабыл аларсың! Алдымен сен тіл байлық 
– кітапты к�п оқу, аз оқуға байланы-
сты депсің. Мұның әбден орынды. Бірақ 
оқуда да тоқу бар. Мен әдеби кітапты 
біршама сүйіп оқимын. Сонда да Жүсіптің 
(Жүсіп �зімен қатар класта оқитын 
кітапқұмар жігіт) оқыған кітабының 
маңы түгіл, шаңын да к�рмейді. Мен 
әдеби кітапқа сондайын құмармын, тіпті 
құмарлығым сонша, мен оны оқығанда, 
басқа сабақты к�ргім келмейді (тек 
�зімді �зім  зорлаймын). Сырты әсем, әдемі 
тыныс белгілерімен «киінген» с�йлемді 
тіл байлықтың жақсылығынан, ойдың 
алғырлығынан, ақылдың к�птігінен деп 
қарау жеткіліксіз. Сондықтан к�біне 
с�йлемнің ішкі сырын аңғару шарт. Яғни 
с�з жазушы (не айтушы) адам �зінің 
айтайын деген ойын толық меңгеріп, 
айта алып тұр ма? Жоқ па? Сол жағына 
к�бірек назар аудару керек. Ол үшін ой-
лап с�йлеу керек. Ойлап с�йлеп, не жазу 
үшін ақылдың кеңдігі мен ұшқырлығы аса 
маңызды. Сонда ескеріңіз, бұл сияқты 
жазба с�з бен ауызша с�здің әсерлілік 
қасиетін сақтайтын орны бар. Кез келген 
ортада (к�пшілік, жолдастар арасында) 
шебер, сыпайы с�йлеймін деп талпыну – 
келекеге ұрындыруы да ғажап емес (адам 
түрлі ғой). Сондықтан с�з танымайтын, 
кісіні бағалай білмейтін (шын мәнісінде) 
тоңмойын, іші тар топастарға с�з айтып 
қажеті аз.

К�ркем әдебиетті оқығанда маз-
мұнынан бұрын жазушының  айтайын 
деген ойын білдірудегі тіл шеберлік 
жақтарына к�бірек к�ңіл аудару ке-
рек. Сонымен қатар идеялық мазмұнын 
жақсы меңгере білу керек. Олай істемесең 
к�п оқығаннан пайда табу қиын. Яғни 
дүниеге к�зқарасың �спейді деген с�з. 
(Дүние болғанда сыртқы дүние, былайша 
айтқанда қоғамдық к�зқарас). Қорыта 
келгенде, әдеби кітап оқу – адамды 
адамгершілікке тәрбиелеудің бірден-бір 
күшті құралы.

8зірше осыдан басқа айтарым к�п 
болғанмен, уақытым (оңаша) жоқ  болып 
отыр. Менде Н-дан басқа сырымды 
білетін адам жоқ.

Жауап күтемін! 7/V 53 жыл».
Жұмекеннің хаттарында жазған 

%леңдері керемет. Жай ғана ұйқас 
емес, парасатты ойлар, адамгершілік 
туралы, тәрбиелік мәні мол %сиет си-
патты. Т%селген ақынның %лең деріндей. 
Ақын сүйген қызына деген к%ңілін, 

хозы аудан орталығына аттылы кісіге 
екі сағаттай жол. Ал Жұмекен тұратын 
Қошалақ құмынан атпен таңсәріде 
шыққан адам кешке әрең жетеді. 
Бір советке қарасты бес колхоздың 
а р а қ а ш ы қ т ы ғ ы  е д ә у і р  ш а л ғ а й . 
Шаруашылық қыр, арал деп екіге 
б%лінеді. Аралы – Нәсіп тұратын теңіз 
жағалауы, аудан орталығына жақын 
колхоздар. Қыры – Жұмекеннің ауылы.

... Ол жылдары колхозда жұмыс қолы 
жетіспейді, жазғы демалыста мектеп 
оқушыларын пішен жинауға к%мекке 
шақырады. Нәсіптің істейтін жұмысы 
пішен тиеу. Колхозда т%рт тегершікті 
үлкен ағаш арба болады. Ағаш арбаға 
екі %гізді жегіп, пішен үйіп тиеледі. 
Бұл Нәсіптің 9-сыныпқа, Жұмекеннің 
10-сыныпқа к%шкен жылы. Жазғы 
үш ай демалыста Бақыт пен Нәсіптің 
қолдары қалт еткенде Жұмекенді еске 
алмай айтатын әңгімесі сирек, %йткені 
екеуі де оны сағынады. Дәлірек айтсақ, 
әркім Жұмекенді %зінше сағынады. 
«Оны сағынбау мүмкін емес еді. Жазғы 
демалыс уақытында біздің кездесуімізге 
сылтау болмайды. Оқу кезіндегідей хат 
алысып-берісу мүмкіндігі де жоқ» дейді 
Нәсіп апамыз. Жұмекеннің мына бір 
хаты апамыздың осы айтқан с%здерінің 
айқын дәлелі бола алады. 

«Жасымнан Сіздей жанға 
болдым ғашық,

Махаббат жас жүректе тұрды 
от шашып.

Бір-бірін шексіз сүйген адал жүрек,
Қосылар күн болар ма 

бақыты  артып?!
Сүйіктім! Мені осы кезде жүрек 

қайғысы (басқа қайғы емес) басуда. 
Себебі: Сіз... Сізден б�лінемін. Жазғы 
демалыс басталғалы тұр. Ауыл  арасы 
шалғай, екі ортамыз алшақ жатыр. Aзіңіз 
айтқан мен Сіздің аз уақыт жатақханада 
болмағаныңызға да ренішті жүремін. 
Былайша айтқанда, к�ргенше шыдамым 
кетеді (Aзімше дардай сабыр иесімін 
деп ойлаушы едім. Бірақ жүрек сабырдан 
күшті екен).

Бүгін Сіз мен барғанда байқамап 
едім, кері шығарда к�зіңізден аздап 
реніштік белгі байқадым. Біртүрлі 
біреудің алдында кінәлі болған адам-
дай, �те жүдеу отырдыңыз. Хатты 
ашқанша ауыл жағынан к�ңілсіз келді 
ме екен деп ойлап едім. Олай  болмады. 
8лде ойыңыз түрлі саққа жүгіріп, бір 

Е

дейтін тәмсіл осыдан қалған. Орыстың 
тілі мен мәдениеті Қазақстандағы 
орыс ағайындардың к%мегінсіз-ақ 
халықаралық мәртебесі мен ұлттық 
тіл дәрежесін жоймайды. Ал бірен-
саран тіл мамандарының %з ортасына 
барып, үлес қосуына ешкім де б%гет 
болмасы анық. Xгей тілді қазақтар мен 
ар-намыссыз тоғышарлар қазақ тілі 
шын мемлекеттік деңгейге к%терілсе, 
 мансабынан, мол байлығынан, қаралық 
 жасайтын т ізг інінен  айырылып 
қалам деп қорқады. Қазақша дым 
білмей, орысша кібіртіктеп, аузынан 
с%зі, қойнынан б%зі түсе қалатын 
әкімдер, басшылар ресми істі де, 
іс-қағаздарын да қазақша жүргізе 
 алмасы айдан анық қой. Жоғарғы 
лауазымдағылардың  к%бісі-ақ қазақ 
тілінің мәртебесін к%теруге қарсы 
және самарқау қарайтынын %ткен екі 
жылда атқарған қарекетінен тануға 
жетіп жатыр. Оны қойып, қазақ тілі 
туралы, ұлттық намыс, ар-ұждан 
 жайында с%з қозғаған адамды «екі ұлт 
арасына от жағушы, халықты бұрыс 
жолға уағыздаушы» деп кінәлайтындар 
да табылып жатыр. Xзінің т%л аза-
матынсыз үкімет те, Отансыз аза-
мат та қорғансыз. Қосазаматтықты 
к%ксеу %мір сүрген жеріне сенімсіз әрі 
күмәнмен қараудың айғағы. Ондай 
адам Қазақстанның егемендігі үшін 
де, елдігі мен жерінің бүтіндігі үшін 
де зиян келтірмесе, пайда әкелмес. 
Тек Қазақстанның т%лқұжатын т%с 
қалтасына салып жүретін азамат қана 
Қазақстанға жанашыр бола алады. Ал, 
мемлекеттік тілді білу – сол елдің аза-
маты үшін міндет. Тіл мәселесінде тар-
тыс болуға тиіс емес. Бұл – қазақтың 
ұлттық тілінің Отаны. Мемлекеттік 
тіл сол елдің дүниежүзіне танылатын 
әрі кім екендігін танытатын ұлттық 
тұмары. Ал, к%п тіл білу – әркімнің %з 
еркінде. Ана тілінде с%йлеп, ана тілінде 
ойлаған халық қана аршыл, намыс-
шыл, адамгершілікті болады және %зге 
ұлттың қасірет-қайғысына да ортақтаса 
алатын сезімталдыққа  баулынады. 
Ақиқатын айтсақ, қазақтың күнін 
жоқтап, үнін қосатын аздаған ақын-
жазушылар, әнші-сазгерлер, қазақтың 
тіл мамандары мен тілшілер, бірен-
саран басшы азаматтар ғана шырыл-
дап жүргені болмаса, к%біміз әлі де 
ұйқыдан к%з ашпаған халдеміз. Тіл 
оңалмай, діл оңалмайды. Діл оңалмай, 
дін оңалмайды. Осы үшеуін оңалта 
алмаған ел оңбайды.

Ұятхан РАХЫМТЕГІ 

Ккшетау облысы
Тамыздың 25-і, Ит жылы, 
1994 жыл

А т а л ғ а н  р е с п у б л и к а л ы қ 
 волонтер қозғалысы қатарында 
 Қазақ станның түкпір-түкпірінде 
3000-ға  жуық волонтер жұмыс 
істейді. Олар әлеуметтік, исклюзивті, 
құқықтық к%мек к%рсе тумен айна-
лысады. «Ізгілік елшісі – Акселера-
тор  добра» жобасының жетекшісі 
Айнұр Сәбитова Мемлекет  басшысы 
 волонтерлерге 7 басым бағытты 
міндеттегенін айтты.

«Мемлекет басшысы мұны мем-
лекеттік органдарға  тапсырма етіп 
бергені ерекше есте қалды. Бұл 
корпоративті волонтерлік ретінде 
тиімді  жұмыс болатыны анық. 
Барлық мемлекетт ік  құрылым 
мен мемлекеттік қызметкерлер 
жастарымызға осы қызметті жүзеге 
асыруға к%мектессе дейміз. Бүгінде 

к%птеген мемлекеттік құрылымдар 
үн қосып жатыр. Мұнда әділет 
органдарының, «Қазақстан заңгерлер 
одағы» республикалық ұйымының 
%кілдері отыр. Осы тұлғалармен 
бірігіп, мұқтаж адамдарға к%мек 
к%рсетеміз» деді А.Сәбитова.

А й т а  к е т е й і к ,  % т к е н  ж ы л ы 
 Қоста найда %ткен Қазақстан-Ресей 
жас тарының форумында «Ұлттық 
еріктілер желісі» ұйымының т%райымы 
Вера Ким 2020 жылды «Ерік тілер 
жылы» деп  жариялауды ұсынды. Ал 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев %з  Жолдауын да азаматтық 
қоғамды нығайтуда еріктілердің орны 
ерекше екенін атап %тіп, 2020 жылды 
«Еріктілер жылы» деп жариялады. 

Индира С1ТІМ

Ізгілік елшісі
ЕРІКТІЛЕР ЖЫЛЫ

Хаттар жұмекентанушы Марат Азбанбаевтың парақшасынан алынды
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ANA TILI Қ Ұ С Н И  Х А Т
МӘН МЕН МАҒЫНА

«Шипагерлік 
баяндағы» көне сөздер
Қазақ тілі заман көшімен жаңа рып, түрленіп, кей сөздері ұмытылып қалды. Біз 
осы орайда «Шипагерлік баяндағы» қазақ тілінің көнерген немесе өзгеріске 
ұшыраған сөздеріне тоқталамыз. 

Алматылық 1 000 жас тұрғынды баспанамен қамтамасыз ететін «Алматы жас-
тары» бағдарламасы 2020 жылдың 2 наурызынан басталды. Тұрғын үй бағдар-
ламасына 35 жасқа дейінгі алматылықтар өтінімдерін осы күннен бастап 30 
наурызға дейін www.almaty-zhastary.kz сайтында онлайн режимде бере алады. 

нәрсені қайғылағандай, болмаса ой-
қорытындыңызға қанағаттанбай отыр-
ғаныңыз ба! (Адамның кейде �зіне-�зі не 
бір ойлаған мақсаты, ойы жеткіліксіз 
сияқты к�рінетіні  болады).

Адамның ішкі сырының айнасы – к�з 
болатын болса, мен ұйықтап кетпесем, 
Сіз маған солай к�ріндіңіз.

Хош... Жауап күтемін. Сақ бол!
Асығыс жазылды. Түсінерсіз. 10.5.53.».
Демалысқа шыққалы Бақыт пен 

Нәсіптің күнделікті әңгімесі Жұмекен 
жайында болады. Досы Идаят екеуінің 
білімділігі, к%п оқитыны, жүріс-тұрысы... 
т.б. осындай ерекшелік қасиеттерін екеуі 
ғана емес, мектептес үлкен-кіші бәрі үлгі 
тұтады,  ауыздарынан тастамай айтады... 
Сол жазғы демалыста, Бақыт екеуі бір 
күні бригадирден оқу жылының баста-
луына 3-4 күн қалғанда Қанышкенге 
оқулық алу үшін баруға сұранады. Ол 
кезде оқушыларды ертең сабақ деген 
күні  босатады. Ал қырдың балалары 
оқулық алуға 3-4 күн бұрын келеді. Екеуі 
де оқулықтарын бұрын алып қойған. 
Оқулық алуға барамыз дегендері құр 
әншейін сылтау-тұғын.

С%йтіп, тамыз айының 27-сі күні 
Бақыт пен Нәсіп екі атпен Қаныш кенге 
келеді. Қанышкеннің құбыла жақ бетінде 
бір-біріне қарама-қарсы салынған 
ұзынша ескі дүңгіршектер болатын. 
Онда ет, шұбат, нан, т.б. азық-түлік 
 сатылады. Аттарын байлап, дүңгіршекке 
қарай келе жатып: «Дәл қазір алдымыз-
дан Жұмекен мен Нәбидолла шыға келсе 
ғой» дейді екеуі де. 

X м і р д е  о с ы н д а й  д а  қ ы з ы қ т а р 
 болады екен-ау! Дәл бір ертегідегідей, 
дүңгіршекті айнала бергендерінде 
үстінде жеңін түріп алған ақ жейдесі 
бар, %зі де аппақ Жұмекен, қасында 
Нәбидолла бар, екеуі қарсы алдары-
нан ғайыптан пайда болғандай шыға 
келеді... Құдайдың құдіретіне қалай 
таңғалмайсың. Ол заман ұялы байланыс 
түгілі, жай телефонның %зі елде болса 
біреуде ғана, аудан басшыларында ғана 
бар. Екеуі кітап дүкенін сылтау ратып 
келгендерінде бұл  кездесу естен кетпес 
тамаша оқиға болды. Жұмекен де осын-
дай кездесуді аңсап келгенге ұқсайды. 
Дәл осындай кездейсоқтық сирек 
 болатын жағдай. Бұл періштедей пәк таза 
жүректердің ізгі әрі  шынайы тілектерін 
ұлы Жаратушының тоғыстырған құдіреті 
шығар. Кім біліпті? 

Ол кезде қолтықтасып жүрмек түгіл, 
қыз бен жігіттің к%шеде ұзақ әңгі-
мелесіп қатарласып жүру деген де жоқ. 
Ерсі қылық болып саналады. Ондай 
қылықпен к%зге түстің дегенше, с%зге 
іліктің дей бер. 

Базардан шұбат сатып алып ішкен 
соң, олар бір маңызды шаруамен жүрген 
үлкен адамдарға ұқсап, Қанышкеннің 
сырт жағындағы Ирек %ткелде жолы-
ғатын болып тарасады. Сазт%беде егістік 
басында қарауыл болып тұратын Мүлік 
деген апасының үйіне Жұмекен олар-
ды қонаққа шақырады. Мүлік апай 
Нәсіпті де, Бақытты да жақсы таниды. 
Eрі Нәсіптің к%кесінің жақсы к%ретін 
балдызы. Елге ісмерлік %нерімен сыйлы 
адам. Ол кісінің б%тен ой ойламайты-
нын, с%кпейтінін жақсы білгендіктен, 
қонақ болуға келісім береді. 

Ирек %ткел деп аталуының сыры 
Қанышкен мен Сазт%бенің аралығында 
ағып жатқан %зеннен т%телеп %туге бол-
майды. Шүңейт-шұңқырын білмейтін 
адам к%лік-м%лігімен суға кетеді. Сол 
су астындағы ой-шұңқырды айналып 
%тетіндіктен Ирек %ткел аталған. 

Бақыт Ирек %ткелдің сырын жақсы 
білетінін, жылқышы Уәлиолла ағасымен 

бұл %ткелді талай рет %ткенін айтады. 
Сондықтан %ткелді есіне жақсы сақтап 
қалған. Жастық шақтың бір ерекшелігі 
– қауіп-қатердің аса қорқыныш тудыр-
майтыны болса керек. Жақсы білем 
дегеннің %зінде күнде %тіп жүрген адам 
емес, Бақыт қателесіп кетсе, суға кету 
деген сол емес пе. Ондай қорқыныш 
оларда болған жоқ. Xткелден %тіп 
келе жатқанның %зінде Жұмекеннің 
аузы әзіл-қалжыңнан босамай, оларды 
күлдірумен болды. «Бақыт-ау, мына 
%зенді %зің арнасын қазып, %зің ағызып 
қойғандай, қай жерде қандай шұңқыр 
барын қайдан білесің. Eдейілеп жол 
салып қойғансың ба?» деген сияқты 
әзілдермен қыздардың ішек-сілесін 
қатырады. 

Ирек %ткелден %тіп, Сазт%бені бетке 
алып т%рт аттылы келе жатыр. Ол кезде 
шұбырып жатқан машина, қазіргідей 
айдау жол жоқ. Асып кетсе арбажол. Бір 
кезде алдарынан жол бойымен ағараңдап 
кетіп бара жатқан ақ қалпақты к%здері ша-
лады. Нәсіп қасындағыларға «анау қалпақ 
па, ана қараңдар, д%ңестен т%мен қарай 
қалпақ кетіп барады» дейді. «Қайдағы 
қалпақ айдаладағы, к%зіңе не к%рініп 
келеді» деп, %зін мазақ етеді олар. Ат 
үстінде келе жатқан аппақ күнқалпақты 
киген адамның бар-жоқтығы к%рінбейді. 
Жақындап келгенде қалпақ иесі жас 
жарымдағы кішкентай сәби екенін 
к%реді. «Жұмагелді ғой,  мынау» деп 
Жұмекен таңғалады. Үйге келген соң 
Мүлік апайға Жұмекен  «баланы неғып 
жалғыз жібересіңдер, жылан шағып 
алса, сиыр сүзсе қайтесің?» деп с%йлейді. 
«Бала шығып кеткен екен ғой, байқамай 
қалыппыз» деп ақталғандай болады апа-
сы... 

Жұмекеннің әкесі соғыстан орал-
мады, Нәсіптің әкесі болса Сталинград 
шайқасында жараланып, бір аяғын беріп 
елге аман оралады. Жұмекен жалғыздан 
қалған тұяқ болса, Нәсіпті нағашы  атасы 
алты айлығында бауырына басып, %з 
атына жаздырып, ұлым да, қызым да 
осы деп %сірген. К%кесінің бұлай дейтін 
себебі %зінің жалғыз ұлы, Нәсіптің 
шешесінің жалғыз ағасы – Қайсағали да 
соғыстан оралмай қалған. Жұмекеннің 
«Мезгіл әуендері» деген кітабындағы 
«Бір тағдырмыз, бір жіппіз» деген жол-
дарды жазғанда ол Құдай қосқан қосағы 
екеуінің тағдырларының ұқсастығын 
меңзеген. 

Жұмекен демалыста үйіне барып 
келгенінде атасы түйемен, %зі керемет 
ақбоз ат мініп келеді. Ақбоздың бір 
қарағанда %з тұрқымен салыстырғанда 
құлағы кішілеу к%рінді. Құйрық-жалы 
т%гілген, құйрығы %те келте де емес, 
жерге жетіп те тұрған жоқ. Ақбоз шым-
қай ақ емес, %не бойында тарғақтың 
жұмыртқасындай теңбілдері болыпты. 

Жұмекен мінген ақбоздың үстіндегі 
е р - т ұ р м а н ы  д а  % з і н е  л а й ы қ  е д і . 
Жұмекеннің әкесінен қалған күміс 
қасты қалмақы ер мен қамшы. Күміс 
үзеңгіні %зіне арнап соқтырған, шап-
шақ, к%рмеге дайындағандай к%здің 
жауын алады. Ақ жыланбас құйысқан. 
Ақ қайыстан жасалған жүгенге 48 ақ 
жыланбас %рнекті тасты қатар-қатар 
қадап қойған. Қара қылдан есілген 
шылбырының ауыздыққа қосылар 
жерінде қылдың %зінен жасаған шоқ 
шашақ. Тебінгісін де жұқалап ақ жүннен 
басқан, тебінгінің шет жақтарын қызыл 
жүннен жіңішкелеп ескен қызыл 
жіппен құстаңдайлап жиектеген. Ақбоз 
жорғаның үстінде отырған болашақ 
ақынның қолында әкесінен қалған 
тобылғы сапты күміспен %рнектелген он 
екі %рме дойыр қамшы.

Бүгінгі күні сол кездегі Ақбоздың 
күмсәнді әбзелінен қалғаны – он екі 
%рме дойыр қамшы мен құйысқан ғана. 
Олар қазір ақынның ұлы Мағжанның 
үйінің т%рінде ілулі тұр. 

Бұлардың бәрін тізбектеп айтып 
отырған себебіміз, сәнді ер-тұрман, 
бітімі б%лек жорға мен оның үстіндегі 
бозбаланың отырысы, әр қимылы кере-
мет әсемдік пен үндестіктің үлгісі іспетті. 

Осы к%рініс Нәсіп апайдың к%з ал-
дынан кетпей қояды. Xмір бойы есінде 
қалған сурет. Ерекше айбын беріп, 
қуаттандыратын бақытты шақтарының 
к%рінісі. 

Сонау алыста қалған қимас күндер-
дің бірінде осыншама үндестіктен 
әсерленген сүйіспеншілік сезімінің 
арқасында ақынның сүйгеніне арнап 
жазылған %леңдерінің біріне Нәсіп те 
жауап ретінде %лең арнайды. Xлеңнің 
аты «Ақбоз жорға». Балауса шақта адам 
%лең оқуға жаны құмар, ақындыққа 
еліктегіш болатын әдеті ғой. Жұмекен 
осыған дейінгі сүйіктісінің %леңдеріне 
«жаман», «жақсы» деп еш пікір айтқан 
емес. «Ақбоз жорға» атты %леңді қатты 
ұнатады. 

Нәсіп сол күндері мынандай аян түс 
к%реді. Жұмекен демалыстан қайтқанда 
мініп келген ақбоз жорғасымен, үстінде 
күнделікті киіп жүрген киімі бар, ақ 
бұлттардың үстінде ұшып жүр екен. 
Ақбоздың т%рт аяғы т%рт қанат сияқты 
жайылып кеткен. Нәсіптің %зі де сол 
к%ріністің ішінде жүр. Т%мен қарайды... 
Аяғының астында аппақ мамық тап-
таза бұлт. Қалықтап ұшып, адам айтса 
сенгісіз әсерге б%леніп келеді. Жұмекен 
ақбоз жорғамен биіктей береді, биіктей 
береді... 

Ол к%рген түсін Жұмекенге ай-
тып жеткізуге бата алмай, ұялып біраз 
жүреді. Мазақтай ма деп те жасқанады. 
Бірақ жақын құрбысы Бақыт Ғұмарова 
Жұмекенге айтқанын ж%н к%ріп, айт-
пасына қоймайды. Жұмекенге жазған 
кезекті хаттарының бірінде осы түсін 
жазады. Жауап хатта Жұмекен ол түске 
қатты қуанғанын айтады. 

«Сүйерім!
Аруым! Сізге деген махаббат  жалыны 

күннен күнге �ршуде... Абай айтады: 
«Махаббатсыз дүние бос, Хайуанға оны 
қосыңдар» дейді. Қысқасы махаббат-
сыз, сүйіспеншілігі жоқ және ешқандай 
жылы жүректілік жоқ адамды, адам 
деп қараудан г�рі айуан қатарына қосу 
– орындырақ екенін қазақ халқының 
кемеңгері Абай к�ре білді, �сиет етіп 
айта білді. Олай болса, біздің жүректерге 
кінә артуға болмайды. Аздап ертерек 
тыпырлағаны үшін шамалап �кпелеуге 
болар да еді...

«Игіліктің ерте, кеші жоқ» дейді қазақ. 
Бұған қарағанда жақсылыққа, бақытқа, 
�мірге талпынған адамды ешкім айып-
тамайтын тәрізді (Оқушылық тұрғыдан 
қарағанда: «Сүйіспеншілікті оқып жүрген 
кезден бастап қамдауға  болады» деп айт-
пайды).

Сүйіктім! Сіздің к�рген түстеріңіз мен 
туралы �зіңіздің ой қорытындыңыздан 
шығуы ғажап емес. Aйткені түс – 
адамның к�ңіл күйінен аулақ кетпек 
емес. Мысалы: біз қайғыланып жатқанда 
 жаман түс, ал шаттанып жатсаң жақсы 
түс к�ріп, оны келешегімізге  жорып 
оңып қаламыз. Бірақ Сіздің түсіңізге мән 
бермеуге «8ншейін ой ғой» деп қарауға 
болмайды. Мүмкін, менің бақытты, 
қызғылықты �мір сүруіме кім шек қоя 
алады?!

Бұдан былай кейбір туысқандарыңа, 
шын дос құрбы, құрдас жеңгелеріңе 
білдіре беруіңе менің қарсылығым жоқ 

(Менің  алдамшы емес екенімді таныған 
шығарсың). Осы сырды А.Бақыт біле ме? 
Қашықтан хабарласу туралы не  ойлайсыз?

Сіздің хаттарыңызды мен алға шында 
сақтықпен жыртып жүр едім, соңғы 
кезде �зім сақтауға ұйғардым (К�пшілігі 
қолымда).

Ж.К.
Басқа айтар сыр болса айтарсыз.
27/V.53 ж.
 «Ж.К.» деген қысқарту – «жауап 

күтем деген» с�зді білдіреді» дейтін.
Екеуі мектепте оқып жүрген  жылдары 

шілтер (кружева) тоқу, кесте тігу %нері 
сол кездегі қыздардың әдетіне сіңген 
дағды болатын. Сабақтан қолдары сәл 
босаса, қыздар жұқа ақ бәтес матаның 
т%рт шетін шілтерлеп, түрлі-түсті 
жіптермен %рнектейді. Орамалдың ішкі 
т%рт бұрышының үш бұрышына гүлдің 
суретін кестелеп, т%ртінші бұрышына 
арнау с%з  жазады. Қыздар %здерінің 
жақсы к%ретін  балаларына, сыйлас, сыр-
лас  достарына кестелі орамал сыйлайды. 
Жұмекен сүйікті қызы, келешектегі жан 
жары Нәсіптің сыйлаған кестелі орама-
лын к%зінің қарашығындай сақтапты. 
«Маған талай қыздар орамал сыйлады, 
солардың қайда қалғанын білмеймін. 
Сенің сыйлаған орамалыңның бұры-
шындағы гүлдердің орналасуында бір 
мән бардай, солар с%йлеп тұрғандай 
к%рінуші еді, жоғалтып аламын ба 
деп к%п ұстамайтын едім» деген екен 
талай жылдар %ткен соң жұбайына. 
Орамалдағы гүлді %рнек жайында бір 
хатынды былай деп жазыпты:

 «Сүйіктім! Сен дегенде жүректің 
соғуы сондай, тіпті жүрек күшінің әсерінен 
барлық денем қозғалғандай сезінем. Кейбір 
уақытта, кенеттен, сен есіме түскен 
кезде аумаған жынды адам тәрізді есім 
шығып отырып қалу деген маған ғажап 
емес. К�біне сезетін боларсың, мен саған 
к�пшілік ортасында қарамауға тырысам. 
Себебі к�з адамның ішкі сырының айнасы 
болуы ақиқат. Сондықтан дұшпандардың 
күдігінің шешілуі қиындай түссін деймін. 
Олардан (дұшпандардан)  осынша сақтықпен 
жасырынғанда тек �з басым үшін емес, 
�те к�бірегі сен үшін. Мен �з басыма 
қайғырмаймын. Үйткені жаман дұшпанға 
�зім де болмаймын, жақсысы маған жау 
болмақ емес. Сондықтан тек сенің арың 
үшін ғана  жасырынамын (Себебі: сені 
 жаман атақпен �секке қорламақ емеспін, 
жамандыққа қимаймын да).

С е н і ң  ш ы н  н и е т і ң м е н  б е р г е н 
ескерткішіңді асқан сүйіспеншілікпен 
қабыл алдым. Онда салынған жұмбақ 
кестеңді �зімше мынадай қорытындыда 
шештім: біріншіден, кестеңіз �те орынды 
салынған, қай жағынан алып қарағанда 
да қателеспессін. Кесте, меніңше, 
болашақтағы гүлденген �мірдің сәулесі, 
сол сәулеге, гүлденген �мірге талпынған, 
соған қол созып ынтыққан �з �міріміздің 
жастық шақтағы және болашақтағы 
 арман, тілекпен ұштасқан к�рінісі болар 
деймін. Менің �з ойым осылайша. Егер 
сенің ойыңнан оқшау болса, дәл шешуін 
ойлап салған (кестелеген  деген мағынада 
– автор) �зің айтарсың. 

Ауыл жағдайын сұрасаң,  былай 
болған. Менің �з әкемнің апасының қызы 
үш жасынан біздің үйде тәрбиеленіп 
келіп еді (әке-шешесі жасында қайтқан 
екен). Менен 6 ай кішілігі бар-ды. Сол 
қарындасымды ескіліктің салтына аямай 
тұрып шырмалған қарттар, «15-ке келсе 
отау иесі»  деген қарғыс атқан мақалды 
қолданып, ұзатып жіберіпті (оқымаған 
бала еді, сырттай білетін де шығарсың). 
Соған әнеугі  әзірде қайғырыңқырап 
жүрдім. Жазда маған ақылдасқанда 
мен қарсы екенімді, �зім адам болғанша 
үйде  болуын мақұлдағанмын-ды. Менің 
 сонымды сезіп, қарттар әбден іс біткесін 
хабарлауға ұйғарғанын біліп отыр-
мын. Менің оны ұзатуға қарсы болатын 
себебім: біріншіден, жастығын (біздің 
заманға қарағанда) аясам, екіншіден, оның 
жетімдігін халық алдында танытқым 
келмейді. Бұл – оның тұрмысын немкетті 
деп опынғандық емес, қайта әке-шешесі 
(туған) барлардан 2, 3 есе артық етіп 
ұзатса деген арманым мен ойым еді. 
Сүйтіп менің планымды қарттар сайлап 
тұрып бұзыпты. Енді бағы ашылсын деп 
отырмын. Басқа айтарым жоқ. Ескерту: 
Бұдан бұрынғы жазылған хаттағы �леңнің 
8-10 шумақтарын к�п ескере қоймассың» 
(Сегізінші хаттың да датасын қоймаған)». 

Жұмекен сүйген қызына жазған хатын 
оны к%ргеннен кейін 7 айдан соң 1953 
жылдың 27 наурыз күні %з қолымен беріп 
еді. Ұлы ақыннан алған хаттарының бәрін 
де Нәсіп апамыз оқығаннан кейін туысы 
Назымның қара шамаданына апарып 
салып отырады. Мектептің батыс бетінде 
сәл д%ңестеу жер болатын. Сол д%ңнің 
үстінде колхоздың қос пәтерлі үйі бар. 
Сол үйде Нәсіптің немере ағасы Мәжит 
Қисметов тұрады. Мәжиттің Нұржау 
советінің председателі болғанын әңгіме 
барысында айтқанбыз. Назымның сыр-
тын қара сырмен сырлаған шамаданының 
түбінде т%селген газеттің астында 
Жұмекеннің сүйген қызына жазған хат-
тары сақталды. К%бі %леңмен жазылған 
хаттар. Ұлы ақынның жан махаббаты-
мен жырланған ол хаттарды жұбайы 
Нәсіп Мұстахқызы қастерлеп ұстап, 
бойтұмарындай сақтап жүрді.

Алайда екеуі шаңырақ к%теріп, бас 
қосқан жылдары, жастықтан да болар, 
әлде, қазақ қызына тән ұялшақтығынан 
ба екен, Нәсіп апамыз %зінің Жұмекенге 
жазған хаттарын біреулер оқып қоя ма 
деп сескеніп, жыртып тастапты...

Амангелді КЕҢШІЛІКҰЛЫ

махаббаты

Онлайн %тінімнен кейін, 20 жұмыс 
күні ішінде қатысушылар таңдалып, 
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде 
несие рәсімдеу үшін 15 күнге  жарамды 
жолдама беріледі. Тұрғын үйді іздеп-
табуға банк екі ай уақыт берілсе, 
пәтерді жаңа және қолданыстағы 
үйден алуға болады.

А т а л ғ а н  б а ғ д а р л а м а  ш а р т ы 
 бо йын ша қатысушылардың ресми 
жұмыс %тілі соңғы алты айдан кем 
болмауы тиіс. Xзін-%зі жұмыспен қам-
тыған мәдениет саласының %кілдері 
үшін кемінде жарты жыл бойы Алма-
ты қаласында жеке кәсіпкер ретінде 
тіркелу міндетті.

Бағдарламаға дәрігерлер мен мед-
бикелер, педагогтар мен тәрбиешілер, 
әртістер,  жазушылар,  мәдениет 
саласының қызметкерлері, бапкерлер 
мен спортшылар, ЖОО мен ғылыми 

институттардың оқытушылары мен 
ғылыми қызметкерлері, әлеуметтік 
сала қызметкерлері, %ндірістік қыз-
метпен айналысатын БАҚ қыз-
меткерлері мен журналистер (мем-
лекеттік және коммерциялық) қатыса 
алады. 

Айта кетейік, бұған дейін  Алматы 
қаласының әкімі Бақытжан Са ғынтаев 
«Алматы жастары 3.0» бағдарламасы 
әзірленгені туралы халыққа есеп 
беру кезінде мәлімдеген болатын. 
Қатысушыға 13 млрд теңге бюд-
жет қарастырылған: 10 млрд теңге 
Алматы әкімдігінен, 3 млрд теңге 
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінен 
б%лінеді. Бастапқы жарна кемінде 
10%-ды құрауы тиіс. Несие бойынша 
пайыздық м%лшерлеме – жылдық 5%.

Индира С1ТІМ

«Алматы жастары» 
бағдарламасы басталды

БАСПАНА

Йүз – қазіргі тілімізде %згерген 
түрі – жүз. Жүз с%зі үш-т%рт түрлі 
мағына береді. Махмұд Қашқа ридың 
«Диуани лұғат ат-Түрік» еңбегінде 
«Иузге к%рме ердем тіле (жүзге 
қарама, қасиет тіле) деп, адамның 
бет-әлпетін қарама, оның қасиетіне 
қара деген мағынада қолданған. Қазақ 
хандығы тұсында жүздік атау тай-
палық бірлестік, аумақтық әкім шілік 
%ңір ретінде қолданылған. Ал қазақ 
жүздері туралы жазбаша  дерек орыс 
деректерінде 1519 жылдан  бастап «Ка-
затцкие Орды» деп кезігеді. Ұлы жүз 
туралы 1585 жылы «Казатцкие Боль-
шие орды» деп хатталған. «Шипагерлік 
баянда» «Хан жарлық дестір жазмыш, 
иегер Xтейбойдақ Тілеуқабылұғлы 
бин Ұлұ йүз, бин  Зарман, Бин  Албан» 
деп, ата-тегін  жазып кеткен. XVIII 
ғасырдың ортасында жазылған  Абылай 
ханның хаттарында йүз с%зі былай 
кезігеді: «Бізлер Орта йүзінің Абылай 
сұлтандын Сізге»...... деп баяндала-
ды. Ал Кіші жүз ханы Eбілхайырдың 
Ресейге жазған хатында: «қырық 
сан қазақ, Орта йүз, Кіші йүз барша 
рағайат қарашаларыммен бірле».... 
деп берілген. Демек, XVIII ғасырда 
д а  қ а з а қ т а р  и  д и а л е к т і с і н  к % п 
қолданғанын байқауға болады. 

Ұғлы – қазіргі тілімізде ұлы деп 
қолданылады. Екі-үш түрлі мағынасы 
бар. Шипагерлік баянда Xтейбойдақ 
Тілеуқабылұғлы деп жазылған. Абылай 
ханның хатында: «Ел болып, бір ата 
ұғлындай болдық» деп айтылған. 

Құзорда – ортағасырлық Баласағұн 
қаласының бір атауы. Құз с%зі тау 
шыңы, биік жартас,  тік шатқал 
 деген мағына береді. Ескі түрікшеде 
таудың күн түспейтін жағын құз деп 
атаған екен. «Шипагерлік баянның» 
басқы бетінде Xтейбойдақ %зінің 
 ата- те гінің ең соңына әл Құзорда 
деп жазып кеткен. Қазақ хандығы 
ең ал ғаш рет 1465 жылы Құзорда-
Баласағұн  қаласында құрылды. 
Құзорда атауы XI–XII ғасырларда %мір 
сүрген Махмұд Қашқаридың «Түркі 
с%здерінің жиынтығы» атты кітабында 
кезігеді. Онда: «Ұлұш – қала, қыстақ 
(Шыгылше). Баласағұн мен оның 
жанындағы Арғу шаһарларында 
тұратын халықтардың тілінде «ұлұш» 
с%зін «шаһар» дейді. Баласағұн шаһа-
рын «Құзұлұш» деп атайды. Орду 
Баласағұнға жақын қала, Баласағұнды 
да «Құзорду-Құзорда» дейді деп, 
Баласағұнның екінші атауы болғанын 
айтады. 

Жар – зат есім ретінде бірнеше 
түрлі мағынасы бар. Жар  с%зіне 
сын есім  тудыратын -дай жұрнағы 
жалғанып, жардай  с%зі туындап, 
семіздікті білдіреді. Жардай болып 
семіріп алыпты дейміз. Мұндағы жар 
дегеніміз құлама жар немесе үйдің 
қабырғасы емес, түйеге қаратыла 
айтылғаны анық, бірақ түйені жар 
деп атау  ұмытылып қалған.  Ал 
«Шипагерлік баянда»: «жардың жүгін 
басқан» деген с%з тіркесі кезігеді. Ер-
теде қазақтар түйенің екі %ркештісін 
жар десе, бір %ркештісін нар (қазір 
де солай) деген. Қазтуған жыраудың 
жырында «Жатып қалған жас тайлақ, 
жардай атан болған жер» деп, тура 
мағынасында қолданған. Тілімізде 
ерлі-зайыптыларға жары, жан жары 
деп қолданамыз. Мұндағы жары 
 деген с%здің түп-т%ркіні түйенің екі 
%ркешіндей егіз, бір денедегі  ажырамас 
егіз жұп деген ұғымнан келіп шыққан. 

Ғақбытылы – қазіргі тілде %те  сирек 

қолданылады. Қарайық ғақбытылы 
шарқымызға деген %лең жолында 
«шамамызға» деп қолданылса, кейде 
«асылы», «тегі» деген мағына ретінде 
пайдаланатындар бар. «Шипагерлік 
баянда»: қуанышым ерте болған 
екен, сол түні ғақбытылы хан Темір 
о й д а - ж о қ т а  қ а н д а у ы ш  қ ы р ғ ы н 
 бастады... деп, Ойраттардың Xз Темір 
тайшысын ғақбытылы «қанішер», 
«оңбаған» деп ренішін білдіреді. 
 Сонымен қатар Шалкиіз жыраудың 
жырында: «Ғақбытылы сол жаман, 
ол-дағы бір пәлеге жолығар» деп 
келеді де, «кесірлі» деген мағынада 
қолданылған. Маңғаз – тілімізде екі 
түрлі мағынада кезігеді. 1. Сабырлы, 
салмақты, байсалды, байыпты. 2. Кер-
без, тәкаппар, керенау. «Шипагерлік 
баянда»: қара маңғазға теріс мінгізіп... 
деп, сиырдың орнына қолданған.  
Оразды – Қазақ тілінің түсіндірме 
с%здігінде: басына жақсылық үйір, 
құт-брекелі, бақытты. Ораздымен 
оттас ет, Қыдыр атамен жолдас ет 
(Жармағамбетов). Ораздының баласы 
он үшінде баспын дер, ынтымақ-
берекесі  бар,  бақытты адамның 
ұрпағы ерте жетіліп, тез %седі делінген. 
Қазақта Ораз  есімді адамдар к%п 
кезігеді. «Шипагерлік баянда»: «Мен 
оразды, жиырлы жан екем», деп ай-
тылып, оразды с%зі «бақытты» де-
ген мағынада, жиырлы с%зі мерейлі 
 деген мағынада қоданылған. Шалкиіз 
жыраудың жырында: «Ораздының ұлы 
%сер, жиырлының қызы %сер» деп ай-
тылады. Ескі жырларда «Ораздының 
он ұлы, Жиырлының жалғызы» деп 
қолданылған.

Кежігу – керлену, қырсығу деген 
мағынада қолданылады. «Шипагерлік 
б а я н д а » :  E г ә р  с ы р қ а т ,  н а у қ а с 
кежігу  болмаса, тұлғалық бітісім 
ұялы, берік болса, хан қасиятылы 
жарлық шыбын жаншық орындамақ» 
деп жазылған. Шалкиіз жыраудың 
 жырында «Жапырағы жасыл жаутерек, 
жайқалмалы жерден-дүр, шалулығы 
белден-дүр, т%ренің кежігуі елден-дүр, 
байлардың мақтанбағы малдан-дүр» 
деп жырланады. 

Қараша – тілімізде қараша халық, 
қараша үй деген с%здер бар. Сонымен 
қатар жылдың 11-ші айы қараша деп 
аталады. Ал қарашаға ұқсас қарашық 
деген с%з к%здің қарашығынан б%лек 
ең жақын, ең қымбатты, ең аяулы деген 
мағынада қолданылады. «Шипагерлік 
баянда»: Жәнібек ханның қарашасымын 
деп берілген. Демек, қараша с%зі халық, 
тағы бірде қара (к%п, ну), қарапайым 
деген мағына берсе керек. 

Анда – күнделікті %мірде құдандалы 
деген с%зді к%п қолданамыз. С%здің 
түбірі құда, оған достықтың ең жоғары 
түрі анда қосылып, құдандалы болып 
қалыптасқан. «Шипагерлік баянда»: 
жан анда Жиренше шешен дейді. 

Ертай ЖОМАРТ
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олымызға қалам алғызып, осы мақаланы жазуға түрткі болған – М.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты «Әуезов үйі» ҒМО-ның 
бас ғылыми қызметкері, филология ғылымының докторы Гүлзия Пірәлінің 2020 жылдың 12 ақпанында «Ана тілі» газетінде жарияланған 
«Асылдарымыздың сөзіне абай болайық» атты мақаласы. Қазақ әдебиеттану ғылымына үлес қосып жүрген ғалым, проза жанрындағы пси-
хологизм мәселесіне арналған салмақты зерттеулердің авторы Гүлзия Пірәлі апайымыздың өңірде еңбек етіп жүрген біздей әріптестерінің 
ғылыми ортаға, жалпы оқырманға ұсынған аз-маз жинақтарымызға назар аударып, пікір білдіргеніне ризашылығымызды білдіреміз. 
2007 жылы Ілияс Жансүгіров атын дағы Жетісу мемлекеттік универси тетінің Ғылыми Кеңесінің шешімі бойынша құрылып, алғашында 
 (2007-2016) академик Тұрсын Сыдықов тың, кейіннен филология ғылымының докторы, профессор М.Иманғазиновтың жетекшілігімен 
жемісті еңбек етіп келеді. Қазіргі таңда орталықта филология ғылымының кандидаттары: Қ.Сарбасова, Ш.Қыяхметова, Г.Сырлыбаева, 
Д.Аңсабаев, М.Жақыпбековалар қызмет етуде. 

Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойы Президент Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Жарлығына сәйкес, жоғары деңгейде мерекеленуде. Оның бір дәлелі – 
Абай атындағы республикалық мамандандырылған дарынды балаларға арналған 
қазақ тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын орта мектеп-интернат өткізген жалпы 
білім беретін мектептердің 9-11 сынып оқушылары арасындағы ІІ республикалық 
«Абайтану» олимпиадасы. 

Олимпиадаға республикамыздың 
14 облысы мен 3 қаласынан іріктелген 
122 оқушы қатысты. Олимпиаданың 
ресми ашылу салтанатында мектеп-
интернат директоры Р.Сексенова білім 
бәйгесінің басталуымен қатысушыларды 
құттықтап, сәттілік тіледі. «Дарын» РҒПО 
директорының  орынбасары Г.Тұрсынов 
т%рағалық еткен қазылар алқасы екі күн 
жұмыс істеп, зерделілер білімін саралады. 
Қазылар алқасының құрамында абайта-
нушы, филология ғылымының докторы 
Айжан Маратбекқызы,  абайтанушы, 
филология ғылымының кандидаты 
Марат Бекбосынов, Сүлеймен Демирел 
атындағы университеттің профессоры 
Береке Жұмақаева, А.Байтұрсынов 
атындағы Тіл білімі институтының 
жетекші ғылыми қызметкері Бижомарт 
Сейсенбекұлы, Ахмет Байтұрсынұлы 

Абай жаққан бір сәуле сөнбеу үшін...

музей-үйі жанындағы «Тіл-құрал» оқу-
әдістемелік, ғылыми-зерттеу орта-
лығының директоры Райхан Имахан-
бет, филология ғылымының кандидаты 
Ғазиза Шойбекова болды. 

Олимпиаданың негізгі мақсаты 
– М.Eуезовтің «Абай жолы» роман-
эпопеясы ның мазмұнын толық меңгере 
отырып, кемеңгердің ақындық бол-
мысына үңілу, Абайдың шығармашы-
лық %мірінен ғибрат алу, оқушылар-
дың зияткерлік және шығармашылық 
қабілетін дамыту, міндеті  – Абай 
%леңдерінің мән-маңызы мен қадір-
қасиетін түсінуге бейімдеу, Абай қара 
с%здерінің тәрбиелік-тағылымдық 
маңызына бойлау, Абайша ойлауға 
ұмтылу, с%йлеу мәдениетін үйренуге, 
тіл тазалығын сақтауға дағдылану және 
күнделікті %мірде қолдану. 

Олимпиада екі айналымда %тті. 
1-ші  айналымда қатысушы Абай 
 қа ра с%здері мен поэзиясы негізінде 
дайындалған тақырыптардың біріне 
3 сағат аралығында эссе жазса, 2-ші 
айналымда М.Eуезовтің «Абай жолы» 
романы бойынша берілген үзіндінің 
қай б%лімнен алынғанын айтып, 
мазмұнын жалғастырды; романнан 
берілген «сократтық» сұрақтарға 
 жауап беру арқылы қатысушалардың 
логикалық ойлау деңгейі нақтыланды. 
С о н ы м е н  қ а т а р  о қ у ш ы л а р  А б а й 
шығармашылығы бойынша дайын-
далған арнайы тапсыр маларға да 
 жауап берді. Атап айтсақ, %леңнің 
адам %міріндегі орны, %лең жазудағы 
ақынның мақсаты, Абай %леңдерінің 
құрылысындағы ерекшеліктер мен 
қазақ поэзиясына қосқан жаңалығы, 
Абай іліміне оқушының %з к%зқарасы 
ақын %леңдерімен ұштаса талқыланды. 
Ал қатысушылардың грамматикалық 
сауаттылығы М.Eуезовтің «Абай жолы» 
романынан алынған с%йлемдерге 
к е ш е н д і  т а л д а у  ж а с а у  а р қ ы л ы 
анықталды.

Абай атындағы мектеп-интернат 
ұстаздары, «Шебер педагог», «Үздік педа-
гог – 2019» республикалық байқауының 
жеңімпаздары – Ж.С.Абитова және 
Д.Г.Орынбаева сан жүйрікті бап-
тап әкелген жетек шілерге  «Абай 
шығармалары арқылы оқушылардың 
ф у н к ц и о н а л д ы қ  с а у а т т ы  л ы ғ ы н 
қалыптастыру» атты  коучинг-семинар, 
НЗМ эксперт-мұғалімі Н.Нұрғалиев 
жаңартылған бағдарлама ая сында 
«Формативті бағалау» тақы рыбында 
квест-семинар %ткізіп, қа тысушыларға 
арнайы сертификат табыстады. 

Сонымен қатар қонақтар мектеп-
интернаттың Абайтану б%лмесінде 
ұйым дастырылған «Абай мұрасы» 
к % р м е с і н ,  М . E у е з о в  а т ы н д а ғ ы 
академиялық драма театрынан «Олжа» 
премьерасын тамашалады.

 Олимпиаданың қорытындысы 
 б о й ы н ш а ,  б а ғ ы н  с ы н а ғ а н  1 2 2 
оқушының ішінен 63 қатысушы жүлделі 
орын иеленді. Атап айтсақ, І орын – 12 
(оның ішінде 11-сынып бойынша – 4, 
10-сынып – 4, 9-сынып – 4); ІІ орын 
– 18 (оның ішінде 11-сынып бойын-
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ша – 5, 10-сынып – 6, 9-сынып – 7); 
ІІІ орын – 33 (оның ішінде 11-сынып 
бойынша – 12, 10-сынып – 12, 9-сынып 
– 9) қатысушы дипломдармен марапат-
талып, арнайы сыйлықтарға ие болды. 
Ерекше белсенділік танытқан басқа да 
қатысушыларға Алғыс хат, Мадақтама 
және бағалы кітаптар, ал жетекшілерге 
түгелдей Алғыс хат табысталды. 

Білім сайысының барысы БАҚ 
құралдарының назарында болып, 
мектеп директоры Р.Сексенова, 

Олимпиада жеңімпаздары, қазылар 
а л қ а с ы  а р н а й ы  с ұ х б а т  б е р д і .  І I 
республикалық  «Абайтану» олимпи-
адасына демеушілік жасаған – мек-
т е п  т ү л е к т е р і ,  « К а з к о о п т р а н с » 
ЖШС Бас директоры Қ.Боранқұлов, 
«ЕST» корпорациясының президенті 
А.Рысмендиев. 

Гүлмира ТАЙҒАРИНА,
қазақ тілі мен әдебиеті 

пәнінің мұғалімі

Орталықты ашудағы мақсат-мін-
детіміз: Ілияс Жансүгіров мұрасын 
әдебиеттану ғылымы тұрғысынан 
ж а н - ж а қ т ы  қ а р а с т ы р у ,  ж а ң а 
к%зқараста зерттеу; қолжазбаларын 
сараптау, шығармашылық %мірбаянын 
жаңа зерттеулермен толықтырып, 
жаңсақтықтардан арылту; социа-
листік идеология талабына сай %з-
гертіліп, бұрмаланған туындыларын 
қолжазбалары немесе бұрынырақ 
жарияланған кітаптарының мәтінде-
рімен салыстыра отырып, бас тапқы 
негізін қалпына келтіру; ақын ның 
тілдік ерекшеліктерін ашып-айқын дау; 
І.Жансүгіров шығарма ларын орта мек-
теп, колледж, жоғары оқу орындарын-
да оқытуда жинақталған әдістемелік 
еңбектердің жазылуына басшылық жа-
сау; шығармаларына теориялық және 
практикалық зерт теулер жүргізіп, 
монография, оқулық, оқу құралдары 
м е н  а к а  д е  м и я  л ы қ  ж и н а қ т а р ы н 
шығару; уни верситеттің қатысуымен 
%ткізі летін республикалық деңгейдегі 
ғылыми конференциялар мен басқа да 
ғылыми шараларды жоспарлау және 
ұйымдастыру; білімгерлерді (доктор-
ант, магистрант, студенттер) орталық 
жұмысына тарту; Ілияс Жансүгіров 
шығармашылығына қатысты ғылыми 
жоба дайындау; Ілияс Жансүгіров 
шығармашылығы жайлы деректі 
оқу фильмін түсіру; дәстүрлі «Ілияс 
әлемі» республикалық студент  жастар 
фестивалін %ткізу; халықаралық, 
республикалық, жер гілікті басылым-
дарда І.Жансүгіров шығармашылығын 
насихаттау мақсатында мақалалар 
бастыру.  Сонымен қатар  2011-2012 
оқу  жылынан бастап І.Жансүгіров 
атындағы Жетісу мемлекеттік уни-
верситетінің барлық мамандық-
тарында «Ілиястану» пәнін оқыту 
қолға алынды. 

Мұрағатпен жұмыс істеу бары-
сында сырттан белгілі ғалымдарды 
тарту қажеттігі сезіліп, сол мақсатта 
Бейімбеттің мұрағатымен жұмыс істеп, 
талай сүбелі еңбектерді дүниге әкелген 
Тоқтар Бейісқұлов пен Ілиястың 
т%те жазумен қалған еңбектерін 
жарыққа шығару мақсатында журна-
лист Қажет Андас жұмысқа тартыл-
ды. Нәтижесінде «Xткен күнде белгі 
бар» (Қажет А.), «Құлагер ақынның 
қазасы» (Бейісқұлов Т.) атты құнды 
еңбектер дүниеге келді.

 Ілияс шығармашылығын зерттеу, 
ойшыл ақынның мұраларын шын 
мәнінде біртұтас құбылыс ретінде 
жүйелі насихаттау ісінде аталмыш 
орталықтың атқарған жұмысы жемісті 
десек, оның нәтижесі – 2019 жылы 
Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығына 
орай шыққан 20 томдық жинақ. 
Мұхтар Eуезовтің асыл тұяғы Мұрат 
ағамыздың ақ батасымен шыққан 
бұл еңбектердің мамандарға к%рсетер 
қызметі шексіз деп ойлаймыз.

АЙТАР СӨЗГЕ 
АБАЙ БОЛСАҚ...

Орталықта еңбек еткен жылдары 
%з басымыз монография, оқулық, оқу-
құралымен бірге к%зк%ргендердің (73 
адам) естелігін жиыстырып, «Аңызға 
бергісіз ғұмыр» (к%лемі – 583 бет) 
жинағын дайындап, шығардық.

1928-2019 жылдар аралығында 
мерзімді басылымдарда жарияланған 
мақалалардың (202 мақала) басын 
жинақтап, «Дария кеуде, тау мүсін» 
(к%лемі – 643 бет), «Ілияс тағы лымы» 
(к%лемі – 567 бет), «Ілиястану ілім-
дері» (к%лемі – 471 бет) атты үш 
кітап шығардық. Бұл т%рт жинақ ты 
құрастырып, шығарудағы мақса ты-
мыз: Ілиястың %мірі, ортасы,  отбасы, 
ш ы ғ а р м а ш ы л ы ғ ы  ж а й л ы  м а т е -
риалдардың басын бір жерге жинақтау 
болды. 

Енді негізгі мәселеге к�шейік. Гүлзия 
ханым, сіз «Асылдарымыздың с%зіне 
абай болайық» атты мақалаңыздың 
басында: «Қолымызға ойда-жоқта 
«Аңызға бергісіз ғұмыр» деген (Ілияс 
Жансүгіров  туралы естеліктер. Құраст.: 
Ш.Қыяхметова. – Талдықорған, 2002. 
– 533 б.) жинақ түсті. Ілияс Жан-
сүгіровтің 125 жылдығына орай шыққан 
деген мәліметті қоса бересіз. Осында 
«Құлагердей тұлпар еді» деген атпен 
Мұхтар ;уезовтің естелік мақаласы 
берілген» дейсіз.

 Біріншіден, Сіз с%з етіп отырған 
Мұхтар Eуезовтің «Құлагердей тұлпар 
еді» мақаласы алғаш рет 2007 жылы 
жарық к%рген естеліктер жинағында 
жарияланған. Сіз 2002 жыл деп қате 
к%рсетіп отырсыз. 

Б ұ л  м а қ а л а  е с т е л і к  б о л м а -
ғандықтан, «Дария кеуде, тау мүсін» 
атты Ілияс шығармашылығы жайлы 
мақалалар жинағына ауыстырылды. 
Біздің к%ңі лімізде «2007 жылы шыққан 
естеліктер жинағын да қолына ұстап 
крмеген-ау» деген күдік ұялап тұр.

Е к і н ш і д е н ,  « Ғ ы л ы м и  э т и к е т 
 бойынша барлық мақала қай еңбектен 
алынғаны жнінде сілтеме берілуі керек 
еді, ол мұнда жоқ» деп жазасыз. «Аңызға 
бергісіз ғұмыр» естеліктер жинағының 

(2007) 517-523-беттерінде қай мақала 
қай басылымнан алынғаны жайлы 
мәліметтер ұсынылған. 520-бетте 
«Мұхтар Eуезовтің «Құлагердей тұлпар 
еді» мақаласы 1994 жылы Сәрсенбі 
Дәуітұлының құрастыруымен шыққан 
«Азамат ақын» кітабынан алынды» 
деген түсініктеме берілген. Шамасы, 
соңғы беттерді ашып оқымағансыз.

Үшіншіден, жинақтың алғы с%зінде: 
«Қуандық Шкеновтің «Біздің Ілияс», 
Мұратбек Иманғазинов тың «Жан 
қайығын жарға ұрдым», Сәрсенбі 
Дәуітұлының «Азамат ақын» атты 
естелік жинақтардағы материал-
дар жүйеленіп пайдаланылды. Мұндай 
құнды дүниелерді жазғаны үшін ол 
кісілерге алғысымыз шексіз. Ал біз осы 
жинақтарға енбей қалған естеліктерді 

қосып, бұрынғы материалдарды бір 
желіге түсіріп, естелік иелерінің 
деректерін нақтылап, ғылыми тұрғыда 
зерделеп, орнын, ретін белгіледік» деп 
айтып %ттік. 

 Сонымен, с%з болып отырған 
 м а  қ а л а  « А з а м а т  а қ ы н » .  ( І л и я с 
 Жансү гіров туралы естеліктер //
Құрастырған: Сәрсенбі Дәуітұлы. – 
Алматы: Жазушы,1994. – 192 бет.) 
кітабынан алынды. Редакторы – 
Шәймерден Eлдибекұлы, пікір жазған 
– Оразбек Сәрсенбаев сынды таны-
мал азаматтар. 

С ә р с е н б і  Д ә у і т ұ л ы  –  а қ ы н , 
ғалым, филология ғылымының док -
торы, ірі зерттеулер мен бірнеше 
 мо нографияның авторы,  «Т%ле 
би», «Диуани хикмет» (М.Жармұха-

медовпен бірге),  «Абылай хан», 
« Б ә й д і б е к  б а б а » ,  « Р а й ы м б е к » , 
«Сары бәйбіше», «Домалақ ана», 
«Азамат ақын» және т.б. кітаптарды 
құрастырушы. 

Сәрсенбі Дәуітұлы «Азамат ақын» 
(1994) жинағын шығарған жылда-
ры (1975-1998) Eдебиет және %нер 
 институтында (қазір сіз қызмет істеп 
отырған жер) аға ғылыми қызметкер 
болған.  Нағыз ғылыми ортада, 
 танымал ғалымдардың ақ батасы-
мен құрастырылып шыққан жинақ 
екендігін айтқымыз келіп отыр. 

« А з а м а т  а қ ы н »  ж и н а ғ ы н д а 
(13-23-беттер) «Құлагердей тұлпар еді» 
мақаласы Мұхтар Eуезовтің автор-
лығымен берілген. Соңғы беттегі 
маз мұнында да автор ретінде Мұхтар 
Eуезовтің аты-ж%ні тұр. Мәтін сіз айтып 
отырған алғашқы абзацпен басталады, 
абзац біткеннен кейін үш жұлдызша 
қойылған, содан кейін М.Eуезовтің 
«Евгений Онегиннің» қазақшасы 
 туралы» мақаласы ұсынылады. Біздің 
тарапымыздан мақала мазмұнына және 
орфография сына ешқандай %згерістер 
енгізілген жоқ. Ерінбесеңіз, екі мәтінді 
салыс тырып к%ріңіз. Дәл сол қалпында 
ұсындық. Ден қойып оқыған және 
кітап соңында берілген түсініктемемен 
танысқан және М.Eуезовтің ғылыми 
еңбектерімен таныс адамдарға бәрі 
айдан анық. 

 Т � р т і н ш і д е н ,  « М . ; у е з о в т і ң 
 «Евгений Онегиннің»  қазақшасы 
 туралы» деп аталатын мақаласының 
алғашқы абзацының қайдан алынғаны 
белгісіз. Бұл қандай қажеттіліктен 
туды?! Жазбағанды жазды деп жалған 
сйлеу салмақты да іргелі еңбекке жа-
раса қояр ма екен?!» деп кінә тағасыз. 
Бірінші абзац та М.Eуезовтің пікірі 
екендігін сіздің (М.Eуезов атындағы 
Eдебиет  және  %нер  институты 
«Eуезов үйі» ҒМО-ның бас ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының 
докторының) білмегеніңізге таңым 
бар. М.Eуезовтің «Қайта туған халық 
әдебиеті» атты мақаласынан қиылып 
алынғандығын қалай білмедіңіз? 
Қазақстанның 40 жылдық мерекесіне 
арналып жазылған бұл мақала алғаш 

«Советтік Қазақстан ғылымы (1920-
1960)» жинағында жарық к%рді. 
Жазушының 12 томдық шығармалар 
жинағының  12-томында (Алматы: 
Жазушы, 1969.475-493-бб.), жиырма 
томдық шығармалар жинағының 
20- томында (Алматы:  Жазушы, 
1985.426-446-бб бб) 50 томдық толық 
жинағының 40-томында (Алматы: 
Жібек жолы баспа үйі, 2014. 108-126-
бб.) басылған. 

Бұл мақаламен таныс емес екен-
дігіңіз мені таңғалдырып отыр! Сіз, 
Eуезовтің %зіне тіл тигізіп отыр ға-
ныңызды сезесіз бе? Бұл сіздің Eуезов-
тің жазу стилімен таныс емес екен-
дігіңізді к%рсетеді. Сәрсенбі Дәуітұлы 
алғашқы абзацты қосқанда кейбір 
ғалымдардың жазушының стилін 
ажырата алмайтындығын ескермеген 
болу керек.

Бесіншіден, «Мұхтар ;уезовтей 
ұлы тұлғаның мағынасы мен мәні 
т е р е ң  ғ ы л ы м и  о й - п і к і р л е р і н   з 
қалауларыңызбен згертіп, қасиетінен 
айырдыңыздар» деп істің мән-жайына 
бармай, қызбаланасыз. «Авторлық 
құқық  деген абыройлы іске қол сұғуға 
және ұлы жазушының з қолымен 
жазған, Ілиястың аудармасына шын 
риза болып берген биік бағасына з 
білгендерімен билік жүргізуге, әр жер-
ден жұлмалап жамау жасауға кім 
рұқсат берді?! ;уезовтің аруағын сый-
лау, авторға деген құрмет қайда?!» де-
ген сұрағыңыздың жауабын Сәрсенбі 
Д ә у і т ұ л ы н а н  а л а р с ы з .  Ғ а л ы м 
ағамыздың Мұхтардай ұлы тұлғаға 
қиянат жасайын, жасадым-ау де-
ген ешқандай ойы да, мақсаты да 
болмағандығына сенімдіміз. Мұхтар 
Eуезовтің Ілияс поэмаларына берген 
биік бағасын мақаланың басында 
кіріспе ретінде беріп, мақала атауы 
неге %згертілгендігін байыптылықпен 
түсіндіріп берер деген ойдамыз. 

Алтыншыдан, мақаланың сауат-
т ы л ы ғ ы н а  б а й л а н ы с т ы  а й т қ а н 
пікірлеріңізге тоқталайын. «Дүлдүл» 
с%зін дұрыс жаза алмайтын («дүлділ» 
деп жазғансыз) ғалымның басқа 
жұртқа ақылсынуы әдепсіздік деп 
ойлаймын. 

Газет редакциясына жіберер кезде 
тағы бір оқып, жіберген қателеріңізді 
түзеп шықпадыңыз ба? 

 Жетіншіден, «Ілияс Жансүгіров. 
Құжаттар,  хаттар,  күнделіктер, 
дала  хикаялары» (И.Жансугиров: 
 Документы,  письма,  дневники 
 (1920-1964 гг.) В 2-х частях. – Алматы: 
Үш қиян, 2006. стр.592.  Составители: 
С.И.Боранбаева (ответсвенный), 
А.Абиласанулы, А.А.Мұқанова, 
К.И.Сопибекова, Н.В.Чаушанская.) 
атты жинаққа байланысты үстірт 
п і к і р л е р і ң і з д і ң  м а ғ а н  қ а т ы с ы 
болмағандықтан, жауапты басқа 
жақтан тосқандарыңыз дұрыс. 

Істің байыбына бармай, байба-
лам салып, Ілияс айтқандай «бұрқ-
сарқ құсып», осы мақаланы жазудағы 
мақсатыңыз не еді? Eуезовке  деген 
жанашырлық па,  әлде осындай 
әрекетпен %зіңізге назар аударту ма? 

Біздің жазықты болып отырға-
нымыз, сіз айтқандай аталмыш мақа-
ланы «қиянат жасамай, авторлық 
құқықты белден баспай», бар %мірін 
қазақ әдебиетін %ркендетуге арнаған 
ғалым ағамыз Сәрсенбі Дәуітұлының 
«неге бұлай» деп, жағасына жарма-
спай, оқырмандардың зерделілігіне 
сеніп,  мақаланы сол қалпында 
ұсынуымыз. 

Гүлзия әріптес, сіз де айтар сзіңізге 
абай болғаныңыз дұрыс. 

С%з соңында айтарымыз, қазақ 
әдебиеттану ғылымында әлі де болса 
жетістіктерге жете беруіңізге тілек-
теспін. Жақсы күндерде жолығайық.

Шара ҚЫЯХМЕТОВА, 
«Ілиястану» ғылыми-практикалық 

орталығының аға ғылыми 
қызметкері, филология ғылымының   

кандидаты

8уезов. М. Шығармаларының елу томдық толық жинағы. 40-т. – Алматы: 
Жібек жолы баспа үйі, 2014. 108-126-бб.

Қ

 Ілияс шығармашылығын зерттеу, ойшыл ақынның мұраларын 
шын мәнінде біртұтас құбылыс ретінде жүйелі насихаттау 
ісінде аталмыш орталықтың атқарған жұмысы жемісті 
десек, оның нәтижесі – 2019 жылы Ілияс Жансүгіровтің 
125 жылдығына орай шыққан 20 томдық жинақ. Мұхтар 
Әуезовтің асыл тұяғы Мұрат ағамыздың ақ батасымен 
шыққан бұл еңбектердің мамандарға көрсетер қызметі шексіз 
деп ойлаймыз.
Орталықта еңбек еткен жылдары өз басымыз монография, 
оқулық, оқу-құралымен бірге көзкөргендердің (73 адам) 
естелігін жиыстырып, «Аңызға бергісіз ғұмыр» (көлемі – 583 
бет) жинағын дайындап, шығардық.
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Қара дауылдай қаптай соққан осы 
тегеурінді үдерісте ұрпағының жой-
ылып кетпеуін саналы қауым шын-
дап уайымдай бастады. Бұл күресте 
мәдениет атын жамылған жалғандыққа 
тек шынайы %нермен ғана қарсы тұруға 
болатыны, к%зге к%рінбейтін дерттерге 
ұлтты ғасырлар бойы адастырмай сақтап 
келген дәстүрлі құндылықтармен ғана 
т%теп беріп,  замана к%шіне ілесеріміз 
а й қ ы н  б о л д ы .  Е н д е ш е ,  о с ы  б і р 
тағдыршешті жанталаста лайықтыларды 
сұрыптап, желдің %тіне ұстар дәстүрді 
с а қ т а у ш ы л а р д ы ,  с а л т - ғ ұ р ы п т ы 
жалғастырушылар мен ақты ақ, қараны 
қара деп бағалауға қабілетті ғалымдарды 
бағалай білу керектігі түсінікті болды. 
 Сондай жандардың бірі бұл күндері 
кемеліне келген белгілі эпик жыршы, 
%нер танушы, этнограф, фольклор-
танушы – Берік Жүсіпов дер едік. Eсілі, 
замандас турасында табиғатын тап 
басып пікір айту қиынның қиыны. 
Бір сәттік к%ңіл күйдің делбесімен не 
оңынан, не  солынан жүйткіп шығуың 
әбден мүмкін. Дейтұрғанмен, біз Берікті 
сол к%не дәстүрді сақтаушы, ұлттық 
%нерді бүгіннен болашаққа жолдаушы, 
фольклортанушы ғалым тұрғысынан 
бағалауды ж%н санадық.

Алдымен, Беріктің жыршылығына 
келейік.  Бұл тұрғыда ол %нердің 
табиғи қалпы мен халықтық  сипатын 
сақтап қалған, оған қоса толыққанды 
академиялық білім алып, соны  барынша 
дамытқан кәсіби маман.  Біздег і 

ПППППППППППППППППП ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Р Д Е С І

БЕГЕЙ БЕРІК

ХХ ғасырдың орта шенінде түсірілген 
А.Куросаваның «Жеті самурай» атты 
туындысы әлемдік кино өнерінің 
классикасы.  Фильмде қарапайым 
жапон ауылының тұрғындары 
қарақшылар шабуыл  жасайтыны 
турасында алдын ала хабардар 
 болады. Қанша қаруланса да, 
соғысты кәсіпке айналдырған 
жауға қарсы тұра алмасын түсінген 
 шаруалар ауыл ақсақалы, көнекөз 
Гисакудың ақылына жүгінеді. 
Сондағысы, қайткенде өз ордала-
рын сақтап, деревня тіршілігін ары 
қарай жалғастыру. Көпті көрген 
Гисаку қарт ұлт ретінде жойылып 
кетуден тек көне дәстүрлердің 
шырақшысындай кәсіби жауынгер – 
самурайлар ғана құтқара алатынын 
айтады.  Осылайша, дәстүрлі самурай 
қылышына сенген Симада Камбэй 
бастаған жеті самурай мен жаңа 
заманның от шашқан құралдарымен 
қаруланған қарақшылар 
арасындағы арпалыстар басталып 
кетеді... 
Шеп құрып, шерулетпесе де, дәл 
осы басқыншылардың зорлықшыл 
шабуылына ұқсас дүрбелеңді 
ахуал бүгінгі біздің қоғамымызға 
да туғандай көрінеді кейде 
маған. Отбасыңмен отырып бірге 
телеарнаға қарай алмайтын ахуал, 
денсаулыққа анық зиян өнімдердің 
ашық насихаты, барлық саланы 
жаулаған суррогаттар, дәстүрлі 
отбасылық құндылықтарға жаса-
лып жатқан қысым, адам құқығын 
 желеулеткен азғындық идеялары 
мен олардың алдындағы жалтақтық 
тап сол қарақшылардың «өмір не 
өлім» деп келетін шабуылынан бір 
кем болмай тұр. 
Міне, осындай зорлықшыл  замана 
келбеті, таңылған тобырлық  таным 
іштен ірітіп, жан біткеннің талғамын 
бұзуды айқын мақсат тұтқандай. 
Адамның ақылы қабылдай алмай-
тын жантүршігерлік құбылыстар 
мен дұшпаныңа да тіле мейтін 
 рухани соққылар барлық ақпарат 
көздерінен тоқтаусыз сорғалап, 
ұрпақ келешегін ойлайтындардың 
ұнжыр ғасын түсіріп болды. 
Ойланып-тол ғануға, жақсы-
жаманды парықтауға, тіпті 
тебіреніп-тұшынуға да уақыт 
қалдыр мағандай. 

адамдардың қалауынан тыс пайда бо-
лып, түрленіп  отырады (Пропп В.Я. 
Фольклор и действительность. – М.: 
Наука, 1976. С. 21-22). Ұлы ғалымның 
б ұ л  т ұ ж ы р ы м ы  е р к і м і з д е н  т ы с 
фольклорлық санамен ғұмыр кешетін 
біз секілді тіл сауған қауым үшін аса 
құнды пікір еді.

Eдебиет пен фольклордың, дәс-
түр мен жаңашылдықтың %зара қа-
рым-қатынасына келгенде мәселе 
 осылайша күрделене түседі. Оған к%не 
сарындарды сақтай  отырып, аспаппен 
орындаушылықты қосыңыз. Бұл бір 
ауыз с%збен ғана айта салуға к%нбейтін, 
арғы-бергі жақтары түгел ескерілуге 
тиіс, бір басын қозғасаң б%лшектеуге 
келмей тұтас қопарылып түсетін %те бір 
шетін тақырып. Бірнеше ғасыр бойы-
на, ондаған-жүздеген жыршылардың 
%ңдеуінен %тіп, әрқилы ортада жырла-
нып, еліміздің түрлі аймағынан бізге 
жеткен жырларды тану мәселесі бізде 
әлі де кенжелеп келеді. 

Музыкалық аспаппен сүйемел-
денетін фольклорлық мәтіндер мен ауыз 
әдебиеті үлгілерінің таби ғатын  тануда, 
ол  турасында пікір  айтуда,  оларды 
 орындауда үлкен талғам паздықпен 
қатар,  арнайы музыкалық білім мен 

Мамай АХЕТОВ, 
филология ғылымының 

кандидаты

ӨНЕГЕ 

 2005 жылдың бастапқы кезеңінде бұған дейін облыс әкімдігінің тіл саясаты бөлімі болып 
келген шағын ұжымның ауқымы ұлғайтылып, өз алдына тілдерді дамыту басқармасы 
құрылған еді. Соған орай әр тараптан үміткер жас мамандар тестілеу сынағы арқылы 
іріктеліп, жұмысқа кірісті. Осы топтың қатарында Бақтыгүл Әбиева басқарманың онома-
стика және талдау бөліміне бас маман болып қабылданды. Бұған дейін бірнеше мек-
тепте қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен дәріс берген екен. Ұстамды, білуге ынталы, адам-
дармен мәдениетті түрде сөйлесу қалпынан танбай айтарлықтай тәжірибе жинақтады, 
мемлекеттік қызметтің қыр-сырын меңгерді. Соңғы жылдары бөлім басшысы қызметін 
тиянақты атқаруда. 

табиғи талант қажет. Беріктің ұзақ 
жылдар бойғы ізденістерінің нәтижесі 
«Мырзастағы жыр мектебі», «Жиделі 
Байсын күйлері» ,  «Күретамыр», 
«Жырдария», «Ойтұмар», «Сүлейлер», 
« А д ы р н а » ,  « Б е г е й  б а т ы р »  с ы н -
ды әр жылдары жазылған еңбектері, 
жүздеген танымдық мақалалары 
жыршылықтың тарихы мен к%ркемдік 
заңдылықтарына терең бойлау бары-
сында дүниеге келген. Шындығында, 
бір адамның осыншалықты игіліктерді 
%зі жинап, %зі зерттеп, %зі оны кәсіби 
деңгейде орындауы – сирек құбылыс. 
Xткен дәуір жәдігерлерін танып-
білуге қажетті «ғылыми құралдарды» 
жетілдірудің маңыздылығын жете 
сезінген Б.Жүсіповтің «Эпикалық 
жыршылық дәстүр: репродуктив- 
туындатпа, креа тив-шығармашылық 
егіз қосаралану мәселесі» атты моно-
графиясы осы сала дағы тың бағыт, 
жаңа %ріс. Eлемдік фоль клортанудағы 
аузы дуалыларды түгел қамтып, тегіс 
саралаған бұл еңбектердің ішіндегі 
әдістемелік жаңалықтарды айтпағанда, 
мыңдаған %нерпаздардың есімдері ата-
лады. Солардың жартысынан к%бі осы 
Беріктің еңбектерінде аттары аталып, 
шығармашылықтары негізделмесе 
жоғарыда айтқанымыздай, келместің 
кемесіне мініп-ақ кетер еді.

Біздің халық қаншалықты талантты 
болса, %зі тудырған сол мұраны сақтап, 
ұқсату жағына келгенде соншалықты 
ұқыпсыздығы тағы бар. Арғы дәуірді бы-
лай қойып, күні кешеге дейін арамызда 
жүрген кемеңгерлеріміздің к%пшілігі 
ж а з ы л м а й  қ а л д ы .  Б ұ л  т ұ р ғ ы д а н 
қолынан таспасы мен қаламы түспейтін 
Беріктің тындырған шаруалары қыруар. 
Ал енді, бүгінгі күні кемеліне келген 
Беріктің %зінің де естіген-білгенін түк 
қалдырмай жазып алып, «Алтын қорға» 
салып қоятын уақыт келді. Себебі оның 
жиып-тергені тек %з әулетінің немесе 
бір %ңірдің ғана мұрасы емес, тұтастай 
ұлттың қазынасы. Xнер иесі ретінде 
бағалағанда, асыл мен жасықты ажыра-
та білетін ғылыми талғам иесі Берікке 
осы тұрғыдан келу керек дер едік. 

Ұйымдастырушы, мемлекеттік қыз-
метші ретінде де мен Берікті біршама 
танимын. Сахнаны қасиетті жер, %нерді 
киелі орта деп білген жан үшін, сол 
бір к%ңілінің т%ріндегі құндылықтарға 
қалай болса солай қарайтын, бей-
тарап жандардың мүлгіген жүрісі, 
%лімші к%зқарасы іскер Берік үшін 
қылмыспен пара-пар. Мейлі әріптесі, 
мейлі қарама ғындағы қызметкері неме-
се к%рермені болсын, %зіне %те жоғары 
талап қоятын Бекең ондай селқос 
к%зқарасты, %нерге деген самарқаулық 
пен менсінбеушілікті байқаса болды, 
тап сол жерде басбұзардың жағасынан 
ала түсіп, %зі «басбұзар» атанып кетуі 
әбден мүмкін. Жылдар бойы тоқыған 
жібек кілеміңнің т%рін былғаныш 
аяғымен әлдекімнің таптағанындай 
күйді басынан кешіретін оны мұндайда 
тоқтату қиын. Бетің бар, жүзің бар 
демейді, тап сол жерде «есеп айыры-
сады». «Жақсылық жасау қолымнан 
келер, мүмкін келмес, бірақ күйе жағу 
қолдан келеді...» деп алақандарын 
ысқылап жүретін оның дұшпандарының 
да іздегені осындай ұрымтал тұс.

Xмір жалғаса бермек. Қазір жан-
кеш т і  еңбектерімен,  ән-жырла-
рымен %нердегі, %мірдегі жалған дық-
тармен жағаласып, тікелей эфирлер-
де жан алысып, жан берісіп жата-
тын домбыра құшақтаған  Рамазан, 
Сәуле, Ерлан, Ардақ, Еркін, Айгүл, 
Нұржандарды к%рсем, к%з  алдыма 
А.Куросава  фильміндег і   Гисаку 
қарт пен қарақшылармен соғысып, 
қылыштары жасындай жарқырап жа-
татын самурайлардың %лмес бейнелері 
елестейді. Мен білетін, жырлағанда 
етектен  шапса т%ске озатын, жазса 
түркімен кілеміндей түр салатын, шар-
шы  топта с%йлеп бір кетсе «%лгенді 
тірілтетін» білігі мен білімі үйлескен 
Берік осы шоғырдың бел ортасында.

к%птеген %нерпаздарға жетіспейтін 
мұндай ерекше құбылысты атап айтуға 
тура келеді. Eдетте, осы екеуінің бірі 
болса, бірі болмай, жеме-жемде сон-
дай олқылықтың менмұндалап к%рініп 
тұратыны жиі ұшырасады. Тіпті %з 
%нерінің қадір-қасиетіне бойлай  алмай 
жүрген %нерпаздарды да әрдайым 
байқаймыз. Бұл  орайда жыршылық 
феномені турасында ғылыми еңбек 
түзген, қадіріне әбден жеткен Берік т%рт 
аяғын тең басқан хас жүйріктің %зі. 

К%не сарындарды бойына  молынан 
сіңіріп, оларды жаңаша тірілткен 
Беріктің орындаушылық шеберлігі 
б%лек әңгіме. «Тыныштық – құдайдың 
тілі, қалғанының бәрі  нашар аудар-
ма» депті Жәлелиддин Руми. Бүгінгі 
даңғырлақ заманда к%птің мазасын 
алмау басты мұратқа айналды. Ал 
осы Жаратушының тілімен тек сол 
тыныштықты бұзбайтын, үнсіздікке 
бергісіз сиқырлы саз бен тылсым-
ды мақам ғана үйлесе алады. Берік 
түсінгеннің жүрегін суырардай сол 
к%не мақамды меңгерген, с%здің 
маржанын сүзген сиректің сирегі. 
«Қарақалпақстанның жидесінен 
шабылғанына жүз жылдан асқан, Жақас 
қожадан қалған қозықұйрық домбы-
расымен» тұтаса кеткенде, үрме құмға 
соққан жел секілді бұл тіршіліктің 
риясы мен расының ара сындағы ше-
караны %шіріп-ақ тастайды. Сосын 
тыңдаушының отырғаны, ненің жалған, 
ненің арман екенін шамалай алмай. 
Тек тыңдайтын құлақ пен к%кірекке 
к%з берсін деңіз. Бұл жоғарыда айтқан 
қасиеттердің бір-бірімен жымдасуының 
нәтижесінде болған құбылыс.

Берік Жүсіповтің %зі тұрғылас %нер-
паз дардан б%лек айрықша айтылуға 
тиісті ең бір мықты тұсы – ғалымдығы. 
Eсілі, жамбасы тесілгенше отыруды 
қалайтын ғылым қай заманда да азапты 
жол. Бірыңғай күдіктен ғана тұра тын 
ғылымды «инемен құдық қазуға» теңей-
тіні де сондықтан болса керек. С%йткен 
ғылымға Берік кездейсоқ емес, саналы 
түрде келген. Олай болуының да %зіндік 
себебі бар. 

Қазақ деген халықтың арғы-бергі 
дәуірде құнттап жиған байлығы осы 
с%з болыпты. Xзге жұрт ағаштан, 
кірпіш пен тастан мәңгілік деп сәулетті 
ескерткіштер тұрғызып жатқанда, атам 
қазақ сол ескерткіштің %зін с%зден 
құраған сынды. «Не нәрсе қасиетің 
болса, кемшілігің де сол  болады» 
деп Құнанбай қажы айтқандай, %зге 
жұрттан с%зі ұзын қазақтың қасиеті де, 
қасіреті де сол с%з болғанға ұқсайды. 

Бүгінгі  таңда адамның тәндік 
табиғатын зерттейтін ғылым жетілген 
үстіне жетіле түсуде. Бұдан он мың, тіпті 
жүздеген мың жыл бұрын ғұмыр кеш-
кен тіршілік иелерінің қаңқаларынан 
ғалымдар ақпарат суыртпақтап, та-
рихты орын- орнына қоюда. Айталық, 
қазіргі жүрген кез келген адамның 
генетикалық  материалын алып, оны 
гаплотоптарға жіктеу барысында, бұдан 
мың жыл, бес не он мың жыл бұрын 
бұл материал иесінің ата-бабаларының 
қайда жүріп, не істегенін қазіргі ғылым 
тап басып айтатын дәрежеге жетті. 
«Ат аунаған жерде түк қалады» дейтін 
мәтел тура мағынасындағы %мірдің 
шындығына айналды. Дамудың даңғыл 
 жолына түскен бұл генетикалық үдеріс 
жалғаса бермек. Демек, «жоқтан бар 
 болмайды, бар жоғалмайды» дейтін 
к%не тәмсілдің материалдық әлемге 
тікелей қатысы бар екен.

Сонда, бұ жалғанда жоғалғанда 
не жоғалып, не нәрсе келмеске кетуі 
мүмкін дейтін заңды сауал туындайды. 
Замана к%шінде уақытқа сіңіп ғайып 
болатын, қалпына қайта келмейтін 
құндылық ол с%з бен саз екен. Бала 
кезінен с%з бағып, саз баптаған Берік 
жастайынан  осыны сезініп %сті. Ең 
алдымен, %ткен ғасырдың сексенінші 
 жылдары сирей бастаған жыршылардың 
қайталанбайтын табиғатын, %здеріне 
ғана тән мақамдарын к%зімен к%рді. 
Олардың кез келгенімен бірге тұтас бір 
әлем келмеске кетіп, сол сарындардың 
жоғалып жатқанын да түсінді. Халықтың 
арасынан шыққан туабітті  нағыз 
жыршылардың ең соңғыларының жы-
рын тыңдап, мұңын түйсіну бақыты мен 

соры Беріктің маңдайына бұйырыпты. 
«Арғы жағы Едіге, Нұрадын, Баба 
Түкті шашты Eзиз, Баба Ғұмар. Ішінде 
артық с%з кетсе, иә кем қалса, жыр 
айтқан уақытта таза болмасаң к%зіңнен, 
тіліңнен, не құлақтан қаласың»... Осын-
дай ертегіге бергісіз қиял әлемі мен 
шынайы болмыстың шекарасындағы 
жыршылыққа Берік шындап ден қояды.

Не нәрсені де «...қасапшы  сойсын» 
дегендей, кез келген  саланы соның 
отымен кіріп, күлімен шығып жүрген, 
сонымен %мір сүретін мұрагері зерттеп-
зерделесін. Осы жерде М.Шо қайдың 
атақты шығыстанушы В.В.Радлов ту-
расында айтатын пікірі еріксіз еске 
оралады:  «Радловты түріктердің де 
кереметтей  жанашыры етіп к%рсету 
артық. Ол  Ресейде %зім іргесін қаладым 
деп санайтын түріктануды шынымен 
сүйетін. Мәселен, бір биолог ғалымның 
к%белектерді зор ынтамен жинап кол-
лекция дайындағаны тәрізді, Радлов 
та бізді дәл сондай зерттеу объектісі 
ретінде ғана к%рер еді. Ол бізге сол 
тұрғыдан ғана мән берер еді. Оның 
түріктерге сүйіспеншілігінің бар-жоғы 
осы ғана болатын» дейді ол. Xзге 
жұрттың қандай да бір ғұламасының 
біздің мұрамызға деген к%зқарасы асып 
кеткенде осы Радловтікіндей-ақ болар 

еді. Ал %зі жыршылықтың қайнаған 
ортасынан шығып, бүкіл ғұмырын 
жырдың жолына арнаған Б.Жүсіпов 
зерттеулерінің сыры мен құндылығы 
осыдан келіп шығады.

Кеңес дәуірі тұсында қазақтың жаз-
ба әдебиеті %те биік к%ркемдік, идеялық 
белеске к%терілді. Қалай дегенмен 
де, к%ркем әдебиет жеке адамның 
таным-түсінігі, мүмкіндігі аясында 
дүниеге келген, белгілі бір ақын не 
жазушының дербес творчестволық 
табысы еді. Авторлық шығармашылық 
мейлінше дәріптеліп жатқан тұста 
фольклорлық мұраларды игеру мәселесі 
%з дәрежесінде  болмады. 1947 жылғы 
21  қаңтардағы ҚК(б)П Орталық 
Комитетiнiң «Қазақ КСР Ғылым 
академиясының Тiл және әдебиет ин-
ституты жұмысындағы %рескел сая-
си қателiктер» деп аталатын арнайы 
қаулы сындағы «Фольклор тап тарты-
сының құралы екендiгi, осы тұрғыдан 
ұғынып зерттеу советтiк фольклортану 
ғылы мының басты мiндетi екендiгi 
ашылмады» деген бір с%йлемнің %зі 
сол тұстағы к%п жайттың мәнісін анық 
аңғартатындай.

Кеңес дәуірінде қазақтың фольклор-
тану ғылымы  ерекше дамығанымен, 
біржақты атеистік, таптық, партиялық 
қоғамда ұлттың руханияты %зінің 
табиғи тамырынан едәуір ажырап 
қалды. Материалистік таныммен «пері 
к%теріп, с%з қонып» жататын қазақтың 
дәстүрлі %нерпаздарының табиғатын 
түсіну мүмкін емес еді. Соның сал-
дарынан %ткен дәуірлердің барлық 
мұрасын ескіліктің қалдығы, феодал-
дық қоғамның жемісі деп бағалау етек 
алды. «Қазақ хандығы құрылғанға дейін 
сабақтастық байланыста 18 к%шпелі 
мемлекет %мір сүрді» (Б.К%меков) 
десек, осындай ұлан-ғайыр жерге ие 
болған, соның толыққанды қожайыны 
саналып келген халықтың күйініші мен 
сүйінішін к%рсететін тілдік мұраларды, 
фольклорды саралау, игеру ісі біржақты 
жүргізіліп келді. 

Фольклор – бұл жеке адамның 
шығармашы лығы емес, тұтастай сол 

ұлттың тілі секілді әрбір адамға тікелей 
қатысы бар баршаға ортақ құндылық, 
халықтың арман-мұратының жыл-
н а м а с ы ,  ж ү р і п  % т к е н  ж о л ы н ы ң 
к%ркем шежіресі. Фольклортанудың 
б і л г і р і  В . Я . П р о п п  ә д е б и е т  п е н 
фольклордың ара қатынасы жайында, 
олардың пайда болуының табиғаты 
 турасында мынадай бір ғажап пікір 
айтады: «Eдебиеттану дәстүріндегі 
 мектепте тәрбиеленгендіктен, біз 
к%біне поэтикалық шығарманың жеке 
адамның творчествосындағы әдеби 
шығармадан басқаша тууы мүмкін 
екенін ескере бермейміз. Бізге әлдекім 
б ір інші  рет  оны жасауы немесе 
шығаруы керек секілді болып к%рінеді. 
Дегенмен, поэтикалық шығарманың 
тууының мүлдем басқа да тәсілдері 
болуы мүмкін және соны зерттеу 
фольклористиканың ең басты да қиын 
міндеттерінің бірі. Осынау мәселенің 
бүкіл ауқымын тұтастай қамту мүмкін 
емес. Бұл жерде генетикалық тұрғыдан 
фольклор әдебиетпен емес, ешкім 
ойлап шығармаған, ешқандай  авторы 
немесе шығарушысы жоқ тілмен 
жақындастырылуы қажет екенін айтсақ 
та жеткілікті болады. Ол белгілі бір 
халықтың тарихи дамуында қолайлы 
жағдай туған сәтте заңды түрде және 

Сағидолла Құбашев және басқа танымал адам-
дар бар. 

Облыстық мәслихат сессиясының шеші-
мімен бекітілген, құрамында тіл жанашырлары, 
ғалымдар, журналистер бар ономастикалық 
комиссия %ткен жылы т%рт рет отырыс %ткізді. 
Қаралған мәселелердің бірнешеуін с%з етсек 
былай болар еді: Мәрт%к ауданының елді 
мекендерінде атаусыз к%шелерге атау беру; 
Қобда ауданының Калиновка ауылын Бес-
құдық деп қайта атау; жекелеген аудандарда 

идеологиялық тұрғыдан ескірген к%ше атаула-
рын %згерту. Қайсыбір мәселелерді ұсынғанда 
алдын ала жан-жақты дайындық жүргізу  керек 
болды. Бір мысал, Eйтеке би ауданының 
Комсомол ауылдық округі мен Комсомол 
ауылының атауын %згертіп, осы %ңірден шыққан 
Алаштың ардақтысы Темірбек Жүргенов есімін 
беру қарсаңында бірнеше рет жиналыстар, 
тұрғындармен кездесулер ұйымдастырылды. 
Себебі күні кешеге дейін %зге ұлт %кілдері жиі 
шоғырланған %ңірде бұрынғы кеңестік дәуір 
атауынан айырылғысы келмейтіндер аз болмай 
шықты. Зиялы қауым %кілдерінің бастаманы 
к%терудегі табанды қимылы, ортақ түсінікті 
дұрыс қалыптастыруы нәтижесінде комиссия 
оң шешім қабылдады. Енді облыстық мәслихат 
сессиясының, республикалық ономастикалық 
комиссияның ұйғарымын күтуге тура келеді. 

Бақтыгүл Ботайқызы комиссияға ұсынылған 
кейбір атаулардың кері қайтарылу себептерін 
де түсіндірді. Атап айтсақ, «Қазақстан Респуб-
ликасындағы тіл туралы» Заңның 25-5  бабында 
к%рсетілген 5-критерийге толық сәйкес 
келмейді; ұсынылған қайсыбір тұлғалардың 
%мірбаяндық деректері, атаулар негіздемелері 
толық емес; атаулардың бір әкімшілік-аумақтық 
бірлік шегінде қайталанып кездесуі.

Басқарма тарапынан ұйымдастырылған 
«Қате жарнамаға жол жоқ!», «К%ркем тіл – 
к%рікті жарнама», «Тіл тазалығын сақтаймыз!» 

акциялары, «К%рнекі ақпарат пен жарнама 
сауаттылығы» семинар-тренингі және басқа 
шаралар қатысушылардың түсінігін  байыта 
түсті. Ұзақ мерзімді «Туған %лке» жобасы 
аясында қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі 
энциклопедиялық анықтамалықтың Алға, 
Қобда, Мәрт%к аудандары бойынша  сериялары 
оқырман к%ңілінен шықты. Топонимдерді 
ғылыми қамтамасыз ету бағытында «Ақт%бе 
об лысының топонимикалық және антропони-
микалық с%здігі» мен «Ономастика тынысы» 
журналы сәтті шығарылған. 

Eрине, мұндай кең ауқымды шараларды 
жүзеге асыруда жергілікті атқарушы билік 
 тарапынан к%мек-қолдау қажет-ақ. Ақиқатын 
айтқан ж%н, жеке және заңды тұлғалардан 
атау беру және қайта атау мәселесі туралы 
арыз-%тініштерді жинақтау тұрғысында Алға, 
Eйтеке би, Мәрт%к, Қарғалы аудандарының 
әкімдіктері салғырттық танытып келеді. 
Елді мекен  атаулары %згертілсе де Саржар, 
Достық ауылдарында мектептердің, Аққайың, 
Ақжайық, Қайрақты, Бозт%бе  ауылдарында 
мәдени нысандардың атаулары бұрынғы, 
ескірген қалпында. Алға, Қарғалы, Қобда 
 аудандарында бір атаудың бірнеше мәрте 
қайталануы да – ойланарлық жай.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
Қазақстанның құрметті журналисі

ТІЛ МҰРАТЫ 
ЖОЛЫНДА

Егемен мемлекетімізде тәуелсіздікті  баянды 
етудің бір тетігі ономастика жұмыстарына 
т ікелей байланысты.  Осы ретте  облы-
ста  топонимия қорын қалыптастыруға, заң 
 талаптарына сәйкес атау беру мен қайта атау 
жұмыстарын жүргізуге, ономастика сала-
сын ғылыми қамтамасыз етуге назар аудары-
лып келеді. Облыстық басқарма «Мекенжай 
тіркелімі» ақпараттық жүйесін тұрақты түрде 
толықтырып отырады. Мысалы, тіркелген 
3272 к%ше атауының 63 пайызы – дәстүрлі 

топонимдер, 964 к%шеге тарихи тұлғалар есімі 
берілген, жалпы барлық атаулардың 96 пайызы 
мемлекеттік тілде. Жұртшылықтың ұсыныс-
пікірлерін сараптау және жан-жақты зерттеу 
жүргізу нәтижесінде соңғы бес жылда Ақт%бе 
қаласында 38 к%ше қайта аталып, 387 к%шеге 
және 24 шағын ауданға атау берілді. Таяуда 
%ткен облыстық мәслихат сессиясында арнайы 
мәселе қаралып, бірден 128 атаусыз к%шеге атау 
берілді. Мұндай құрметке ие болған тұлғалар 
санатында Нұртуған жырау, Жылқаман батыр, 
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Көктемді ертіп келемін,
көктемдi ертiп!

Биғайша МЕДЕУ

 «ТАСТ!БЕ»
Мынау біздің Таст%бе – арман т%бе, 
Балалықтың бал күні қалған т%бе.
Құрбылармен шырқап ән салған т%бе, 
Ерұланнан еңлік гүл алған т%бе!

Үндемейді Таст%беде арша басқан, 
Ағайынның уайымын арқаласқан. 
Етегінде Байынқол долданады, 
Арындаған ашуын зорға басқан. 

Қар түскенде, жан болмай аяқ басқан: 
ажал шіркін тұрады таяқ тастам.
Жартас к%зін жабады ақ мамықпен 
ақ күндікті апам-қыс 
  оятпастан!

К%ктемеде қар к%шіп қас-қағымда,
Тайғанақтап тұрмайды тасқа мұң да!
Жауқазынын тереді сол т%бенің 
Бозұлан да, бойжеткен достарым да. 
Шал қайырып қозы-лақ етегінде, 
Мама бие мамырлап жетегінде.
ескі қорым басына Құран оқып,
боз жусанды сипайды кетерінде!
Д%ңгелейді Дүние, ойланады, 
ойланады.
Тіршілік жайланады.

Қаратоған аулында туғандардың,
Таст%беге кіндігі байланады!
Бағалашы бақытты бастағы ерен, 
Сәлем, сәлем ағайын, досқа менен!
Таст%беден басталып, к%кке кетті, 
к%кірегімнен, ағылып тасқан %лең!
Таст%бені жасындар кескіледі, 
жыламайды ол! Адамдай ес біледі.
Бала күннің дауысы сондықтан да, 
Құлағыма әлі күн естіледі...
Тағдыр бізбен ешқашан 
Кеңеспейді, 
%ткен күннің барлығын елес дейді,
К%кемарал иісті к%ктемдерің –
К%кірегімнен, Таст%бе, неге %шпейді?
Шаршадық па ләйлі %мір-аламаннан?
Ай сындымын аспанда дара... маңған... 
К%кірегімді басайын Т%ст%бенің, 
К%к тасына, 
ит-құстан жараланған. 

Роза СЕЙІЛХАН

***
Тереземді ашық қалдырдым,
Енсін деп иісі к%ктемнің,
Жетсін деп үні жаңбырдың,
Ғажап бір күйді %ткердім. 

Бұл к%ктем қандай к%ктем деп,
Сол шақты %ткен ойға алдым.
Айнала сондай к%кпеңбек,
Гүл сыйлап оған қойған кім?

Жарық дүние жақсы екен,
Қадірін ұғып, білгенге,
Таң солай күнде атса екен, 
Таусылмай %мір бір демде. 

Ауырдан босап, жеңілдеп,
Тамыры талдың тіріліп.
Қылтиып қырдан к%рінбек,
Бір арман, тағы бір үміт.

1лия Д1УЛЕТБАЕВА

***
Қас-қағым сәтте оянып алған,
Ұялшақ түске боянып алған,
ессіздеу менің арманым...
Мен сенен қайтсем безер екенмін,
Алқынған күйді сезер екен кім?..
Ардағым...

Жан қызуыңды жалап кететін,
бар қызығыңды тонап кететін
күндерім менің бұлағай.
К%зіңде ұяң сыр түнеді ғой...
к%рмеуім-дағы мүмкін еді ғой...
Бұ қалай?!..

Жаңбырға тоңған жапырақ сынды,
жапырақ жауған атырап сынды,
сағыныш түстес тағдырым.
Не айтайын саған
күліп тұрсың ғой,
К%рмей-ақ сезіп, біліп тұрсың ғой
барлығын...

Танаг�з ТОЛҚЫНҚЫЗЫ

***
К%з бе мынау, жоқ, әлде арлы мұң ба?
Кез бе мынау ұмытар барлығын да?
Ойқастаған ойларым сен жақта жүр,
Айқаспаған кірпігім қалды мұнда.
Қайырлы түн, ханзада, қалғыдың ба?
Жарқ-жұрқ еткен Тәңірдің жарлығында,
Болмысың бар сыймайтын заңды ұғымға.
Ең бір салқын сезімдер отты сенде
Ең бір отты сезімдер қарлы мұнда.

Қайырлы түн, ханзада, қалғыдың ба?
Қалмас, бәлкім, бұл %рттен қалдығым да,
Дүниенің кеңдігі – тарлығында.
Жүз жыл сені іздедім, бекзат жүрек,
Қалып қойған сезімнің хандығына.
Мың жыл енді ұйқыңды күзетейін
Қайырлы түн, ханзада, қалғыдың ба?

1сем ЕРЕЖЕҚЫЗЫ

 ***
Аласасы, бар және де асқағы, 
Түрлі жайды %тіп жатқан бастағы. 
Бәрі %сектеп жатқандықтан, 
Xмірім, 
Xзіме де қызық бола бастады.

Күлі де жоқ ұсынылған гүлдердің, 
Ізі де жоқ сол шуақты күндердің. 
Тыным таппай жұдырықтай жүрегім,
Талай жанды жақсы к%ріп үлгердім. 

Неге, неге соңына ердім елестің, 
Жалғыз қалсам
қабырғаммен кеңестім.
Талай жанды сүйдім ессіз ғашық боп, 
Бірақ олай сүйе алмады мені ешкім. 

Адалдықтан жел есердей айдарым, 
Теңселмедім, тура жолдан таймадым. 
Ата-анамдай к%рдім бәрін, %мірде, 
Жақсы адамдар ғана бар деп ойладым...

Жер бетіне шын Eділет орнаса, 
Жаппар Ием мені қолдар, қолдаса. 
Арым таза адамдардың алдында, 
Сеніп қала беретінім болмаса. 

Сала құлаш тілдерің бар сүйреңдер, 
Мейлі, мейлі, той қылыңдар, билеңдер. 
Ақ жүрегім менің әлі сәби ғой, 
Сәбиіме, қайтесіңдер, тимеңдер. 

Қуантса да шыңға басқан қадамдар, 
Жанарда мұң, ал жанымда жарам бар. 
Менің ғана маңдайыма жазылған, 
Тағдырыма тиіспеңдер, адамдар ...

Толқын ҚАБЫЛША
 

***
Тұңғышпын ғой…
Тұлымшағым желкілдеп,
Туған үйге барушы едім т%ркіндеп,
Сонадайдан әкем қарсы алатын,
– Құлыншағым, кел, кір, – деп…

Жанарында сәулеленіп мейірі,
Анам жүрер,
алып-ұшып пейілі.
Еркелігім қайта тулап бойымда,
Балалықтың басылмайтын сейілі.

Eр б%лмеден тауып алып ізгілік,
Сағынышым сарқылмайтын,
жүз кіріп.
Eкем жаққан отқа үнсіз жылынып,
Қыс %тетін, жаз жететін, күз күліп.

Қайран күндер,
Т%рде әкем жантайып,
Бал-бұл жанып жыр оқушы ем,
… марқайып.
Тұңғышының талабына сүйініп,
Босағада анам тұрар қалқайып.

Кең дүниенің сездіргендей тарлығын,
Ғұмыр кейде,
тәрк етеді-ау барлығын.
Бұл күндері суреті тұр әкемнің,
Жеткізе алмай жалғанымның бар мұңын.

Суреті тұр,
үнсіз ғана қарсы алып,
Жанарында сол мейірім,
жан-салық.
Айтылмастан кетті әкелік қанша арман,
Үмітіңді ақтай алдым қаншалық?!

Eкем жатқан құс жастықта күрсініп,
Сағыныштың таңы атады,
күн шығып.
Батқан күннің базынасы секілді,
Тірілерде сол баяғы тіршілік.

– Қызым, келіп, шәй ішіп кет, үйден, – деп,
Анам жүрер, ас үй жақта күйбеңдеп.
Т%ргі б%лме, т%р жатады, қаңырап,
Тағдыр солай, мойынсұнып, үйрен деп.

Алақанын сағынсам да ананың,
Бұл күндері, үйге сирек барамын.
Eкесіз үй, сондай салқын екен-ау,
Eкесіз үй, ашпайды екен қабағын.
– Eке, сенің мейіріңді аңсадым!

Сағыныш НАМАЗШАМОВА

ҚОЛШАТЫР
Жаңбырда да бір жасын бар,
Жанның оты %ше ме?!
Жауын жауса қолшатырлар
қыдырады к%шеде.

Ауыр тұман ауада кіл.
Қорғанышы санаған
бұлт қондырып бара жатыр
т%бесіне әр адам.

Қолшатырлар даңғылменен
д%ңгелейді жер үсті.
Кеңістіктің жаңбыр деген
жан қабаты ең ішкі.

Содан екен жүрегіммен
табатыны үйлесім.
Қолшатырды қалдыршы үйге,
Тамшы біткен билесін!

Топырақты сүйсін жауын,
Құшағында ерісін.
Мені қойшы... жаңбыр дәйім
жаусын Қара жер үшін!

Айнұр Т!ЛЕУ

ҚҰС ЖОЛЫ
Асықпайсың сен мүлде
Толықтырып кешіккендер қатарын!
Ояу жүрген ұйқыдағы шерлім бе?
Сен күлгенде
Құс жолына сіңіп бара жатамын.

Қажет пе осы
Саған қанат, құсты айту
Жанарыңда жылт етеді жарықтар
Құс жолына ұқсайтын

Қара аспандай шындығым!
Қай қазықта байлаулы тұр кіндігің?
К%зіңдегі биіктікте қалықтап,
Келген еді тұнығыңа сүңгігім.

Есебінен жаңылмайды алып Күн
Алып Күнмен арбасудан жалықтым.
Шұғыласы жүрегімнің бір мезет
Ескерсеңші жылдамдығын Жарықтың!

Жадыра БАЙБҰЛАНОВА

***
К%ктемді ертіп келемін, к%ктемді ертіп!
К%п %кінген екенмін %ткенге елтіп...
Мұңлы адамша жыласам, с%кпеңдер түк,
Жынды адамша қуансам, с%кпеңдер түк!

К%ктемді ертіп барамын, қайда барсам,
Жараса ма Гүлден Тәж байлап алсам?
Ренжімеңдер шаттанып, күлімдесем,
Ренжімеңдер біртоға ойға қалсам...

Бір естілмей дауысы, бір естіліп,
Xткен сәттер қалады кіл ескіріп.
Жүректегі Күн нұрлы К%ктемімнен,
Барлығыңа берейін үлестіріп!

Жалған жеңіп соңында, Жыр ұтылып,
Сен де сонда кетерсің ұмытылып...
К%ктем деген – к%нбейтін «Ұмыт, ұмыт...»
К%ктем деген – с%нбейтін Үміт... Үміт...

Жазира БАҚАЕВА

***
Сәтті күн!
Кешегі күн –
 сәтті еді ғой, сәтті еді...
Кеше мұңым тәтті еді...
Базар дүние бақшасында құлпырған, 
Бақ-бақ басым бақты еді.

Кешегі күн –
 жаз еді ғой, жаз еді.
Кеше мұңым аз еді..
Кесте күннің кертілгені болмаса,
Нәркес к%ңілім наз еді... 

...Бүгінгі күн, бүгін әлем сүйкімді,
Сәби алқым дүние – 
жұттым жұпар иісіңді. 
Күн-жүректі нәзік сырға толтырды, 
Кербез дала күмбірлеген күй сынды.

 Неткен жылы мейірімің к%к пен жер.
 Неткен жұмсақ маңдайымнан %пкен жел.
 Нәзік сезім қылын үзіп кеткендей, 
 Неге ғашық болады екен к%ктемге ел?!

Ұлмекен ЛЕСБЕКОВА

АНА
Мен сені к%ргім келеді, 
Ең жақсы келбетте,
Мен сені к%ргім келеді,
БАҚЫТТА, әлбетте!
Мен сені к%ргім келеді,
Аппақ-нұр киімде,
Мен сені к%ргім келеді,
Ошағың-үйіңде!

Мен к%ргенмін сені,
Тәңірдің құзырында,
Мен к%ргенмін сені!
(О, ғажап, Қызырың ба?)
Таңырқап, талықсып, шаршап, 
Т%скейде ақуыз аңсап,
Сәби күй кешерімді біліп,
Арқама ақ қанат іліп,
Іңгәлап, жармасып етегіңе, 
Періштенің пәк қылық жетегіне.
Мен к%ргенде сені,
Осылай жармасқам!
Сәбиің ақын боп алдаспан,
Қабағы қатулы айқасқан,
Т%скейде жауымен шайқасқан –
Ер емес, 
Қыз болып қайсар да, қарымды,
Eділдік сүйетін, дарынды,
Десе де нәзіктеу қалпы бар,
Қалпынан айнымас салты бар – 
Дәл мені! 
К%теріп тоғыз күн толғатқан,
Eкелген, япыр-ау, сол жақтан.
Мен сені к%ргім келеді,
Ана!

Нұргүл ОҚАШЕВА

***
Мына %мірді жібердің мәнерлі ғып...
Eлдиіңмен ән айтып, әлем күліп,
Мына %мірді жібердің мәнерлі ғып.
Қадіріңе жете алмай сансыз жұлдыз,
Үнсіз сізге тұрғандай сәлем қылып.
Ана!!!
Жүрегіңнің мәлім-ді сыры маған,
Сол сырыңды халімше ұғына алам.
Бағасы асыл %мірдің %зің жоқта,
Бір-ақ тиын секілді құны маған.
Ана!!!
Ғазиз жаным серік боп гүл %ңіңе,
Сол жаныңды жақсылар біледі ме?
Тілегімді тілекке ұштастырып,
Қатпар жинап келесің жүрегіңе.
Ана!!!
Тағдырыма алаңдап...тағы алаңдап...
Самай шашың барады ағараңдап.
Толғаныспен жазылған толғауымның,
Eр шумағын оқимын саған арнап.
Ана!!!
Қапияда жанымды мұң басатын,
Сол мұңымды сіз ғана тыңдасатын.
Он сегіз мың ғаламда жалғыз %зің,
Жұмаққа ынтық жаныммен жымдасатын.
Ана!!!

С НАМАЗШАМОВА

Ж БАҚАЕВА

Ұ ЛЕСБЕКОВА

ені к%ргім келеді,

Ай Т!ЛЕУ

Н ОҚАШЕВА
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– Светлана Зунунқызы, Сіз үшін 

 кемел әйел қандай болуы керек?
– Eйел ең бірінші %зінің әйел екен-

дігін ешқашан да естен шығармауы 
керек. Нәзік әрі батыл бола білсе, ол 
алмайтын қамал, бағындырмайтын 
белес жоқ. Eйел адамды Жаратқан 
ерекше етіп жаратты. Мұндағы  басты 
ерекшелік – бала сүйе білуінде. 
Eйелдердің алдымен ана болғандығын 
жақсы к%ремін. Eйел заты бүгін – 
қыз бала, ертең – келін, арғы күні 
ана атанады. Қоғамның беталысы 
әйел затының тәрбиесі мен әдебіне 
тікелей байланысты. Xйткені баланы 
дүниеге алып келетін, жатырдан бастап 
негізгі тәрбиені бойына сіңдіретін осы 
әйел заты. Бұл жаратылыс – нәзік әрі 
сұлу, іштей күшті, қылықты, сезімтал, 
 патриот, айналасын ақылымен және 
айласымен гүлдендіріп отыратын 
күшке ие. 

Ана үнемі %зін дамыту керек. Егер 
ананың ішкі рухы мықты, рухани бай 
болса одан тараған ұрпақ та мықты 
болады. Сондықтан ана болу – әйел 
адамның ең негізгі бақыты. Ананың 
жауапкершілігі  де, қиындығы да 
к%п. Сондықтан Алла Тағала анаға 
мол сауаптан жазады. Ананың басты 
міндеті – баласына ұлттық тәрбие беру, 
бала бойына ұлттық құндылықтарды 
сіңіру, %з тілін, яғни ана тілін сәбиінің 
бойына сіңіру, салт-дәстүрді үйрету. 
Жер жүзіндегі әрбір әйел ана болу 
бақытын сезінсе деймін. Eйел – бала-
сымен әдемі, перзентімен ажарлы. Бұл 
бақыттан ешбір қыз бала құр қалмаса 
екен деп тілеймін. 

Кемел әйелдің с%зінде даналық, 
 рухында нәзіктік  пен кіршіксіз 
т а з а л ы қ ,  а д а м д а р м е н  қ а р ы м -
қатынасында әрдайым %зін еріксіз 
сыйлататын және құрмет тудыра-
тын қасиетке ие болуы керек деп ой-
лаймын. Менің түсінігімдегі кемел 
әйел %зін сыйлап, қоғамды сыйлап, 
салиқалы ұрпақ тәрбиелеген кез келген 
әйел. Сұлулық дегеніңіздің %зі әйел 
адамнан  басталады ғой. Сондықтан да 
әрбір әйел сұлу болуы тиіс. Сұлу болу 
дегенде қымбат киім, қымбат бет бояу-
ларымен емес жан дүниесімен, істеген 
қылығымен, атқарған ісімен сұлу бола 
білген ж%н.

– 1йел бақыты дегенді  қалай 
түсінесіз? !зіңіздің анаңыз жайлы 
тарқатып айтып берсеңіз

–  Eйелдің бар бақыты – бала. 
 Отбасында аяулы жар, қоғамда  айтары 
бар жан болсаңыз, онда сіз %зіңізді 
бақыттымын деп есептей берсеңіз 
 болады. Мысалы, мен %зімді  ең 
бақытты адам, ең бақытты әйел деп 
есептеймін. Менің адами тұрғыдағы 
бақытым – Тәуелсіз Қазақстан  деген 
Отанымда тұрып жатқандығым. Біз, 
қазақстандықтар, %зімізді бақыт-
тымыз деп айтуға құқығымыз бар. 
Себебі сан ғасырлар бойы елі мен 
жерінің азаттығы үшін күре сіп, 
ұрпақ тарына аманат етіп қалдырған 
қасиетті қазақ топыра ғында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп келеміз. Түркі жұртына 
тән Асан қайғы Желмаясына мініп 
жұртына жан  нат жер іздегені жайлы 
аңыз баршаға белгілі. Сол жерұйық 
қазақ даласынан табылса, бүгін біз, 
Қазақстанды мекендейтін барша ұлт 
%кілдері осы киелі жер дің бел баласы 
екендігімізді ерекше мақтанышпен 
айта аламыз. Отан деген – ұлы с%з. 
Ол, менің пікірімше, ортақ аумақпен, 
шекарамен, болмаса қандай да бір заң 
жиынтығымен ғана %лшен бейді. Отан 
– рухтың бірлігі, ниет пен мақсаттың 
тұғыры. Қазақстан тәуелсіздігін жария 
еткен кезден бері Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Қазақ стан халқы фору-
мында бұл достықтың ғасырлар бойы 
жинал ған тәжіри бесінің негізінде 
қалып тас қанын атап айтқан еді. Eлем-
дегі тарихи жағдайларға  байланыс ты 
қоныс аударған %зге этнос %кіл дерінің 
бірі тір шілік жасау үшін келсе, бірі 
зорлық шыл биліктің зобалаңына түсіп, 
жер аударылып, туған жерінен еріксіз 
түн қатып к%шкендер.  Дегенмен, 
қазақ хал  қы олардың барлығын 
жатсын бай, жамандық жасамай, тең 
құқылы %мір сүруіне жағдай туғызды, 
жоғын түгендеп, барымен б%лісті. 
Xткен ғасырдың  90-шы жыл дарын да 
КСРО құрамындағы  рес пуб ликалар 
т ә у е л с і з д і г і н  ж а р и я л а  ғ а н  т ұ с т а 
к%птеген мемлекеттер бірінші  кезекке 
%з ұлтының мүд дес ін қойды. Тәуелсіз 
Қазақстан алғашқы қадам дарын 
мұндай %рескел әрекеттермен емес, 
қайта қазақ жерін мекендейтін барлық 
ұлттардың алаңсыз, %з мүм кіндік-
теріне сай %мір сүріп, еңбек етуіне 
жағдай  жасаудан бастады. С%йтіп, 
дүниежүзінде баламасы жоқ қоғам-
дық институт – Қазақстан халқы 
 Ассамблеясы дүниеге келді. Елімізде 
ұлттық мектептер ашыл ды, театрлар 
%ркен жайды, газет тер шыға бастады. 
Еліміздің Ата Заңында қазақ жерін 
мекендейтін барша этнос %кілдерінің 
тең құқықтығы жария ланып, бұлжыт-
пастан орындалуда. Елбасы Нұрсұлтан 
Eбішұлы: «Xз жерінде, %з елінде жүріп 
қазақтай зардап шеккен ешқандай 
халық жоқ» деп айтқаны есімде қалып-
ты. Тарихқа к%з жүгіртсек, әрісін 
айтпағанда, сонау азамат соғысы-
нан бері қарай байларды тәркілеу, 
30-шы жылдары орын алған ашар -
шылық пен қуғын-сүргін, Екінші 
дүниежүзілік соғыс қазақтың қан ша-
ма азаматтарының қатарын сире тіп, 

басын бәйгеге тіктірді десеңізші. Мен 
сан ғасырлық тарихы, %зіне тән дәстүр-
салты, %нері мен мәдениеті бар ұй ғыр 
халқының қызымын. Xз ұлтымды 
сүйіп, танып, %з тілімде с%йлеймін. 
Алай да қандай шаруамен айналы-
сам десем де кедергі к%ріп отыр ған 
жоқпын. Қазақтармен құқы мыз бір-
дей, жағдайымыз жақсы. Демек, біз 
қазақ ұлтының %ркендеуі ар қы лы %з 
бақытымызды толық қан ды сезіне-
тінімізді ойлайтын күн келді.  Шетелде 

болашағына алаң дауға тиіспіз. Ол 
үшін әрқайсы мыз дың жүрегімізде 
қазақстандық патриотизм, ел мен 
жерге деген кір шік сіз сезім болуы 
 керек. Ағаш тамыр сыз болмайды. Егер 
ұрпақ тар арасындағы айрандай ұйыған 
татулық үзілсе, онда мемлекеттің 
болашағы да бұлыңғыр. Бұл жерде мен 
ана, әже және «Ұлағат» ақ сақал дар 
кеңесінің т%райымы ретін де аға ұрпақ 
%кілдерінен балаларды елжандылыққа, 
достық пен тату лық қа тәрбиелеуге, 

ең әуелі %зіңді ойла. Балаға дені сау 
ана керек. Балаға ақылды ана керек. 
Сонда ертең сенің %сірген ұлың да 

сондай болады» деп айтатын. Ал ба-
лама барып: «Балам, анаңды ренжітпе. 
Ол жалғыз %зі сені асырап, бағып жүр. 
Оған оңай емес. Анаңды ренжітсең, сен 
жақсы азамат болмайсың» деп ақылын 
айтатын. Қараңызшы, менің анам 
әр нәрсеге асқан жауапкершілікпен 
қарайтын, шыдамды, сабырлы кісі 
болған. Ал біз анамдай бола алмаспыз. 

Eйел бақытын %зі дүниеге алып кел-
ген перзенттерінен к%реді. Неме релі, 
ш%берелі болып, оларды бауырыма 
басып, маңдайынан сүйгенде %мірдің 
осындай тамаша екенін терең түсініп 
кетемін. Ал ұлымның: «Мама, Сіз 
мені жалғыз %зіңіз қалай жеткізгенсіз. 
Сіз мықты анасыз. Сізге рақмет» де-
ген бір ауыз с%зі маған жетеді. Ал 
к%пшілік маған: «Светлана Зунунқызы, 
ұлыңызды қалай жақсы тәрбиелегенсіз. 
Нағыз азамат.  Қи налған жандарға 
к%мектеседі ,  жақ сылық жасауға 
асығып жүреді, %з жұмысын жақсы 
білетін мықты маман. Ең бірінші, ана 
тәрбиесін алған нағыз патриот аза-
мат» деп ризашылықтарын білдіріп, 
рақметтерін айтады. Мен үшін осыдан 
артық құрмет, осыдан артық мара-
пат жоқ. «Балаң жақсы болса жердің 
үсті, балаң жаман болса жердің асты 
жақсы» деп қазақ аталарымыз біліп 

міндетті. Себебі ол басқа этнос %кілі 
болса да, оның Отаны – Қазақстан. 
Сол үшін бізге қиын күнде құшақ 
ашқан, жарты нанды б%ліп берген, 
қамқорлық танытып, жер бетінен 
жойылып кетпеуімізге бар жағдайды 
жасаған қасиетті де қас терлі елдің 
атына ұят келтірмегеніміз ж%н. Қызға 
артылған жауапкершілік салмағы ауыр. 
Ол ұлттың айнасы. Сол үшін қыздар 
ақылды, ибалы, инабатты болуы үшін 
үлкен буын оларға жол к%рсетіп, ақыл-
кеңесімізбен б%лісіп отыруымыз керек. 
Ұрпақ сабақтастығының нәзік жібін 
үзіп алмауымыз керек. 

– Сіздің  қазақ  тіліне деген шексіз 
құрметіңізге тәнтіміз. Тілімізді сүю үшін 
бізге тағы не жетіспейді? Қазақ жаста-
рына қандай ақыл айтар едіңіз?

– Бізде ана тілі деген бар және 
мемлекеттік тіл деген бар. Ана тілі бұл 
әрбір ұлттың тіршілігі үшін, қарым-
қатынасы үшін, бір-бірін түсіну үшін, 
%зінің әдет-ғұрпын, салтын ұрпағымен 
жалғастыру үшін қажет. Ал, мемлекеттік 
тіл деген – бұл сол мемлекеттің, тұтас 
ұлттың тілі. Елбасымыз Қазақстан 
халқы Ассамблеясының сессиясын-
да: «Мемлекеттік тілді, қазақ тілін 
дамыту үшін барлығымыз күшімізді 
салып күресуіміз керек, %з мәртебесіне 
бірге жеткізейік» деп басып айтқан 
еді. Ал біздің басты кемшілігіміз – 
мемлекеттік тілді %з тұғырына қондыра 
алмай отырмыз. Ана тілі – бұл жал-
пы ұғым. Ал, мемлкеттік тіл – қазақ 
тілі. Мәшһүр Жүсіптің: «Дүниедегі ең 
асыл тіл – араб тілі, одан кейін түрік 
тілі, түрік тілінің ішіндегі гауһары – 
қазақ тілі» деген  керемет қанатты с%зі 
бар. Шындығында, түркі тілдерінің 
ішіндегі  ең гауһары, ең асылы – 
қазақ тілі. Сондықтан да қазақ тілін 
меңгеру, қазақша с%йлеу – бәріміздің 
алдымыздағы негізгі міндетіміз. Xз 
 басым қазақ тілін 68  жасымда үйрендім. 
Тіл  орталықтарында қазақ т іл ін 
білмейтін қазақ жастарымен бірге 
оқыдым. Қоғамдық жұмыстарға белсене 
қатысқандықтан, қазақ тілін меңгерсем 
деп мақсат қойдым. Араға біраз жыл 
салғанда медресеге барып, араб тілін 
үйрендім. Қазіргі таңда Қасиетті Құран 
кітапты түпнұсқадан оқи алатындай 
дәрежеге жеттім. Биыл 80 жасқа то-
ламын. Бірақ әлі де білмейтінім к%п. 
Сол жолда тынбай еңбек етіп келемін. 
Мәселе адамның жасында я ұлтында 
емес. Егер ниет, Отанға деген махаб-
бат болса, барлық қиындықты жеңуге 
 болады.  Жалпы адам к%п дүниені білуі 
керек. үнемі ізденісте жүрген адамнан 
ғана жақсы адам шығады. Ал тілге келер 
болсақ, әр адам ана тіліне  деген құрметін 
барлығынан биік қойса, елін, жерін 
сыйласа, оны %зге тілмен шұбарламауға 
міндетті. Ұлы Даланы ата-бабалары-
мыз біздей ұрпаққа білектің күшімен, 
найзаның ұшымен қорғап, аманат етті. 
Біз үшін жан қиды. Біз үшін барынан 
айырылды. Бірақ жерді %згеге бермеді. 
Eлемде мүлде жойылып кеткен қаншама 
ел бар. Олар жайлы еш дерек те жоқ. Ал 
бізде ең қымбат қазына – Тәуелсіздігіміз 
бар. Мемлекеттің мемлекет болуы үшін 
тілді білу міндет. Сол үшін қазақ және 
басқа да этнос %кілдерінің азаматта-
рына қазақ тілінің мәртебесін арттыру 
керек деп кеңес берер едім. Біз қазаққа 
мәңгі қарыздармыз. Елбасы Қазақ стан 
халқы Ассамблеясының сес сия сында 
тіл үш бағытты болу керек, қа зақ тілін 
білу керек, орыс тілін сақтау керек, 
ағылшын тілі – экономи ка лық тіл, 
оны меңгеруіміз қажет деген болатын. 
Осыған мен қуанып, мем ле кеттік тіл 
басымдыққа ие болсын, баршамыз оны 
білуіміз керек деп айтқанмын. Жергілікті 
халықтың тілін білу сол халыққа деген 
сыйластығыңды, құрметіңді білдіретінін 
ұмытпаңыздар дегім келеді отандаста-
рыма. 

– Қазақ халқын жаныңыздай жақсы 
к�ретіндігіңізді жақсы білеміз. Қазақ 
еліне, оның ішінде нәзік жандарға 
арнаған аналық тілегіңіз бар шығар

– Eрине, тілек айтқанды жақсы 
к%ремін. Себебі жақсы с%з айту арқылы 
адам %зіне к%п жақсылық алады. Xзгені 
жатсынбай бауырына басқан, %зінде 
болмаса да %згені ойлап тұратын 
 ерекше халықты айту керек болса мен 
ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ ҰЛЫ ҚАЗАҚ ЕЛІН 
айтар едім. Біздің жеріміз байтақ. Сол 
жердің сәні – ел. Еліміз аман бол-
сын деп тілеймін. Бәріміздің бір ғана 
тілегіміз – тыныштық. Тыныштық 
болған елде ғана татулық, бірлік, 
 береке орнайтыны анық. Ал сол елдің 
бар байлығы – ХАЛЫҚ. Ал халықтың 
тілекшісі – АНА! Жаратқаннан Ананы 
баламен, баланы анамен сынамаса деп 
тілеймін. Қазақтай елдің болашағы 
жарқын болуы керек. Себебі олардың 
тілеуі, ниеті, жүрегі таза. 

Eйел – әлемнің ажырамас б%лігі. 
Eйел – адамзаттың анасы. Eйел – 
тір шіліктің бастау бұлағы. Eйел – 
отбасының %зегі. Eйел – шаңырақтың 
шамшырағы. Eйел – сұлулықтың сим-
волы. Eйел – әдеміліктің асыл тәжі. 
Eйел – нәзіктіктің хас үлгісі. Eйел 
– Алланың ұлы аманаты. Бұл тізімді 
жалғастыра берсек, с%з жетпейтіні 
анық. Eлем әйел арқылы әдемі. 
Сондық тан %мірге нәр беріп жүрген 
әрбір нәзік жанға әйел бақытын, ана 
бақытын тілеймін. 

– 1ңгімеңізге рақмет!

 Сұхбаттасқан 
Еңілік САҒЫНДЫҚОВА

ең әуелі %зіңді ойла. Балаға дені сау 
ана керек. Балаға ақылды ана керек.
Сонда ертең сенің %сірген ұлың да 

сондай болады» деп айтатын. Ал ба-
лама барып: «Балам, анаңды ренжітпе. 

аласындай дархандығы, пейілінің кеңдігімен пана сұрап келген халықты 
жақсы қарсы алған қазақ халқы жер аударылып келгендерге бір бөлмелі үйінің 
бір бұрышын, екі бөлмелі үйінің бір бөлмесін босатып беріп, өздерінен кем 
құрмет көрсетпей, бүтінін бөліп, жартысын жарып беріп аман-есен бейбіт күнге 
жеткізгендігін өзге этнос өкілдерінің азаматтары ешқашан да ұмытқан емес. 
Бүгінгі біздің кейіпкеріміз де үнемі қазақтай дархан көңілді халыққа алғыс 
айтудан шаршаған емес. Мереке қарсаңында қазақ елін, кең байтақ жерін бар 
жүрегімен жақсы көретін саналы ғұмырында салиқалы ой айтып, тынымсыз 
ізденіспен үлкен іс тындырған Алматы облысының Құрметті азаматы, «Ұлағат» 
ақсақалдар кеңесінің төрайымы Светлана Гаитовамен сұхбаттасудың сәті түсті.

айтып кеткен. Сол үшін әрбір ана 
тоғыз ай к%терген, %мірін сол балаға 
арнаған шақта баладан алғыс арқаласа, 
осының %зі үлкен бақыт. Eрбір ана 
әйел бақытын сезіну керек. Себебі 
қандай ана болсын бар бақытқа, бар 
жақсылыққа лайықты.

– Қазіргі қыздардың аяқ алысына 
к�зқарасыңыз қалай?

– Қыз – жайқалған гүл. Қалай 
баптасаң, сондай болып %седі. Қыз-

дың бойында ұят, намыс, инабат, 
адамгершілік, ұяңдық болуы тиіс. 
Қазақ ықылым заманнан қыз баласын 
намысым, арым, ұятым деп қадірлеген.

Қызды тәрбиелеу – ұлтты тәр биелеу 
деген с%з. Қыздарымыздың жарлы 
 болса да, арлы болғанын жақсы к%рем. 
Ұлтына тән қасиеттерден ажырамаcа 
деймін. Eрбір этнос %кілінің қызы – 
қазақтың қызы. Сон дықтан да олар 
қазақ деген әз атқа кір келтірмеуге 

Қызды тәрбиелеу – ұлтты тәр биелеу деген сөз. Қыздарымыздың 
жарлы болса да, арлы болғанын жақсы көрем. Ұлтына тән 
қасиеттерден ажырамаcа деймін. Әрбір этнос өкілінің қызы – қазақтың 
қызы. Сон дықтан да олар қазақ деген әз атқа кір келтірмеуге міндетті. 
Себебі ол басқа этнос өкілі болса да, оның Отаны – Қазақстан. Сол үшін 
бізге қиын күнде құшақ ашқан, жарты нанды бөліп берген, қамқорлық 
танытып, жер бетінен жойылып кетпеуімізге бар жағдайды жасаған 
қасиетті де қас терлі елдің атына ұят келтірмегеніміз жөн. Қызға 
артылған жауапкершілік салмағы ауыр. Ол ұлттың айнасы. Сол үшін 
қыздар ақылды, ибалы, инабатты болуы үшін үлкен буын оларға 
жол көрсетіп, ақыл-кеңесімізбен бөлісіп отыруымыз керек. Ұрпақ 
сабақтастығының нәзік жібін үзіп алмауымыз керек. 

Әйелдің бар бақыты – бала. Отбасында 
аяулы жар, қоғамда айтары бар 
жан болсаңыз, онда сіз өзіңізді 
бақыттымын деп есептей берсеңіз 
болады. Мысалы, мен өзімді ең 
бақытты адам, ең бақытты әйел деп 
есептеймін. Менің адами тұрғыдағы 
бақытым – Тәуелсіз Қазақстан деген 
Отанымда тұрып жатқандығым. Біз, 
қазақстандықтар, өзімізді бақыт-
тымыз деп айтуға құқығымыз бар. 
Себебі сан ғасырлар бойы елі мен 
жерінің азаттығы үшін күре сіп, 
ұрпақ тарына аманат етіп қалдырған 
қасиетті қазақ топыра ғында тату-тәтті 
ғұмыр кешіп келеміз. Түркі жұртына 
тән Асан қайғы Желмаясына мініп 
жұртына жан  нат жер іздегені жайлы 
аңыз баршаға белгілі. Сол жерұйық 
қазақ даласынан табылса, бүгін біз, 
Қазақстанды мекендейтін барша ұлт 
өкілдері осы киелі жер дің бел баласы 
екендігімізді ерекше мақтанышпен 
айта аламыз. Отан деген – ұлы сөз. 
Ол, менің пікірімше, ортақ аумақпен, 
шекарамен, болмаса қандай да бір заң 
жиынтығымен ғана өлшен бейді. Отан 
– рухтың бірлігі, ниет пен мақсаттың 
тұғыры. 

біз дегі татулықты «қазақстандық ке-
ремет» деп қабыл дайды. Бірақ біз 
жайбарақаттыққа, мардымсуға жол 
бермеуіміз керек. Бір нәрсе айтпас 
бұрын, әлдебір әрекет жасар алдында 
бұл қылығым ор тақ Отанымыздың 
мүддесіне сай келе ме, ұлтаралық 
достық пен татулыққа кесірін тигізбей 
ме деп ойланып алғанымыз дұрыс. 
Бұл, ең алдымен, еліміздегі ұлт ара-
лық татулықты қалыптастыру дағы 
тәжірибемізге мойынсұнған дық деп 
ойлаймын. Осы орайда ұйғыр ұлтының 
%кілі ретінде қазақ халқына деген 
ізгі ниетімді ерекше айтқым келеді. 
Мемлекет басшысының %зі үлкен 
шаңырақтағы ұлттар мен ұлыстар дың 
тең құқығын қамтамасыз еткені осыған 
дәлел. Қазақта «Үй ішінен үй тікпес 
болар» деген мәтел бар. Сол айт қан-
дай, баршамыз жеке «ұлттық пәтерге» 
б%лінуді ойламай, ортақ Отанымыздың 

ұлт ара лық келісімді ана сүтімен бойға 
сіңіруге үндер едім. 

Ал, екіншіден, мен ең бақытты 
анамын. Ұлымды жалғыз %зім %сір-
сем де, %мірге еш %кпе артпадым. 
Тағ дырдың басқа салуымен балам-
ды жалғыз тәрбиелеуге мәжбүр бол-
дым. Мен сол кезде бала тәрбиесінде 
қателесіп қалмасам екен деп қатты 
қорқатынмын. Eкем мен анам маған 
үлкен к%мек берді. Eсіресе, әйел  затын 
терең түсінетін марқұм анамның 
жасаған жақсылығын мен ешқашан 
да қайтара алмаспын. Ол кісі %те 
шымдамды, сабырлы кісі болатын. 
Балалықпен бір затты сындырып я бол-
маса бүлдіріп қойған балама ұрыссам, 
анам маған «Света, ертең сенің бір 
шетіңе шығысатын да, сені іздейтін 
де, артыңнан жоқтайтын да осы бала 
 болады. Ұл бала тәрбие леу, әрине, оңай 
емес. Бірақ сен мықтысың, ақылдысың 
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– Назерке Жетпісбайқызы, жат ағым-
ның жетегінде кеткен әйелдердің к�бісі 
�кініп жатады екен. Олардың адасуына не 
ықпал етуі мүмкін?

– Eйел адамдардың басым к%пшілігі 
сезімге берілгіш келеді. Олар күйзеліске 
ұшыраған кезде оның орнын толтыру үшін 
%зін рухани тыныштандыратын нәрсе 
іздейді. Мұны бізге келіп жатқан әйелдер 
тәжірибесінен алып отырмын. Бір әйел 
келген, намаз оқымайды, хиджап кимейді, 
діни байланысы жоқ. Ал «бұл орталықтың 
тізіміне ілігіп қалуға не себеп болды» деп 
сұраған кезде, жоғарыдағы жағдайға ұқсас 
жауап айтады. Оның отбасында әртүрлі 
мәселелер туындап, %зі вконтактеге кіріп 
отырады. Сол кезде «Eйел адамның 
исламдағы орны» деген топқа тіркеліп, 
сол жерден ақпараттар алып, %зін рухани 
тыныштандырады. «Бірақ уақыт %те келе 
қауіпсіздік комитетінің адамдары келді» 
дейді. С%йтсе, ол топ тыйым салынған 
топтардың ішіне кіреді екен. Екіншіден, 
ер азаматына да тікелей байланысты.

– Яғни «әйел ер адамға бағынышты 
 болуы керек» деген ұстаным ғой...

– Иә.  Менің тәжірибемде  т іпт і 
үйленбей тұрып, қыз-жігіт болып с%йлесіп 
жүргеннің %зінде жігіт жүріп жүрген 
қызына ықпал ете алатындығы к%рініп 
отыр. Бір мысал келтірейін, Атырауда 
Күмісай (аты-ж%ні %згертілді – ред.) деген 
9-сыныптың қызы болды. Бізге мектеп 
ұстаздары қоңырау шалып, қыздың жақсы 
оқитынын, соңғы кезде %згеріп жүргенін, 
орамал тағып, үлгерімі нашарлағанын ай-
тып к%мек сұрады. Біз жұмысты бастаған 
алғашқы кезде ашылған жоқ.  Ата-анасы 
күні-түні жұмыста, қыздың жазғы курс-
тан діни сауат ашқанын, намаз оқи 
бастағанынан ғана хабардар. Бірнеше 
сұхбаттан соң, біз қызбен %з үйінде кез-
десу %ткізуді жоспарладық. Үйіне келіп, 
шай ішіп, қызбен еркін әңгімеге к%шкен 
кезде, ол тіпті ата-анасына да айтпаған 
сырымен б%лісті. Eлеуметтік желі арқылы 
Талғат (аты-ж%ні %згертілді – ред.) есімді 
жігітпен танысқанын, онымен бірнеше 
ай с%йлесіп, жігіттің Алматыдан Атырауға 
арнайы келгенін айтты. Ары қарай жігіт 
қызды %зінің діни ұстанымына илан-
дыра бастаған. Сүйем-күйемін айтып, 
 9-сыныпты бітірген соң үйленетінін ай-
тып, неке қидыруға келістірген. Ата-ана-
сынан рұқсат сұраймын дегенде «сенің 
ата-анаң намаз оқымайды, олардан рұқсат 
алу міндетті емес» деген. С%йтіп, қызды 
Атыраудағы «Дина» деген базарға алып 
барады. Бұл базардың басым к%пшілігі %з 
дініндегі адамдардың сауда орындары. Сол 
базардағы «браттарын» шақырып, некесін 
қиып беруін сұраған. Олар қызды теріс 
қаратып қойып, сыртынан түсініксіз бір 
нәрселер оқып, «болды, некең қиылды» 
дейді. Неке қидырудың қандай болаты-
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үгінде діни жат ағымдардың іс-
әрекеті қарқынды болып тұрғанда, 
мұндай ағымдардың жетегінде кеткен 
адамдардың бетін бері бұру да оңай 
емес. Оңалту жұмыстарын жүргізетін 
теологтар әлі де болса жетіспейді. Ал 
оның ішінде әйел теологтар саусақпен 
санарлық. Біз Алматы қаласы Қоғамдық 
даму басқармасының жанындағы «Кеңес 
беру және оңалту орталығының» әйел 
ісі жөніндегі теолог маманы Назерке 
Жетпісбайды сөзге тартып, дін аясындағы 
әйелдер мәселелерін әңгіме еттік.

Назерке ЖЕТПІСБАЙ: 

Б

ӘЙЕЛ 
АДАМҒА
ТЕОЛОГ БОЛУ 
ОҢАЙ ЕМЕС...

нын білмейтін жас%спірім қыз некелі 
болдым деп мәз болып қайтады. Осыдан 
кейін тиісті орындар арқылы Алматыдағы 
жігіт туралы ақпарат сұрастыра бастадық. 
Анықтаған кезде, жігіт қызға %зін 1994 
жылғымын деп таныстырған, ал ол 1983 
жылғы. Жігіттің бірінші әйелі болған, одан 
бір баласы бар. Жігіттің ағасы  Сирияда 
қайтыс болған екен,  соның әйелін 
әмеңгерлікпен алып отыр, ал мына қыз 
оның үшінші әйелі болып есептеліп тұр. 

Б і з д і ң  о р т а л ы қ т ы ң  т е о л о г т а р ы 
түрмеге де барады. Жұмыс барысындағы 
есептердің бәрі менен %теді. Қарап 
отырсам, Талғат Байбосынов (аты-ж%ні 
%згертілді – ред.) деген кісі тұр екен.  Дереу 
түрменің теологтарына хабарласып, ол 
экстремизм-терроризмді насихаттағаны 
үшін сотталыпты деген ақпарат алдым. 

Сондай-ақ тұрмыс құрған әйелдердің 
ішінде басым к%пшілігі жолдастарының 
діни ұстанымын қабылдап отырғандар. 
Xйткені ислам дінінде әйел адам күйеуінің 
айтқанына бойұсыну керек. Олардың 
түсініктерінде сол ұстаным қатып қалған. 
Намазға жығылып жатқандардың да, 
хиджаб-ниһаб киіп жатқандардың 
да күйеуінің ықпалы арқылы болып 
жатқан деректер бар. Мен кездескен 
бірнеше әйел болды, «мен намаз оқыған 
жоқпын, бірақ күйеуім намаз оқитын. 
Кейін  балаларыма «сенің мамаң дұрыс 
емес, ол намаз оқымайды, ол құлшылық 
етпейді, мамаларыңды тыңдамаңдар» 
деп, маған қарсы қоя бастады. Одан 
кейін менің  намаз оқуыма тура келді» деп 
 мойындайды. Мұндай мысалдар %те к%п. 

– Деструктивтік діни ағымдардың 
қызметінен зардап шеккен әйелдермен 
жұмыс істеудің қиындығы қандай?

– Оңалту жұмыстарында қиындықтар 
тудыратын әйелдер – жоғарыда айтқан 
күйеулерінің діни ұстанымындағы 
әйелдер. Менде бір отбасы болды: күйеуі, 
әйелі және 2004 жылғы қызы тізімде тұр 
екен. Анасы мен қызын әкелген кезде 
күйеуі толықтай ақпарат берген. Басында 
қыз үндеген жоқ. Eбден қытығына тиген-
нен кейін қыздың эмоцияға салынғанын 
к%рсеңіз. «Сіз неге олардың ұстаздарын 
дұрыс емес деп айтасыз, жоқ Назаратулла 
дұрыс, Оқтам дұрыс, сіз неге олай ай-
тасыз, менің әкем солай үйретті»  деген. 
Осыдан-ақ мен отбасында кім діни тәлім-
тәрбие беретінін к%ріп отырмын. Осын-
дай жағдайда бір-ақ әйел «мүмкін біздікі 
дұрыс емес шығар» деген ой түйді. Ал 
қалған басым к%пшілігі мына жерден 
«иә-иә» деп кетіп, шыққан соң %з тірлігін 
істей береді. Eрине, ортаға бейімделген 
адамдар бар. Бірақ бұл жылдап істелген 
жұмыстың нәтижесі. Eрине, оңалту 
жұмысына ерлі-зайыптылар міндетті 
түрде бірге келу керек. Егер күйеуінің 
діни ұстанымы %згерсе, онда әйелінікі 
де %згереді. Ал оларды %згертетін теолог 
мамандар. Eсіресе, әйелге теолог болып, 
психологиясы осындай күрделі адамдар-
мен жұмыс істеу оңай емес. 

– Біздің қоғамда орамал тағу дегенді 
хиджаб, ниһаб кию деп қабылдап кеткен 
сияқты ма, қалай?

– Eйел адамға қатысты бетті жабу 
немесе бүркеу, қолға қолғап кию деген 
сияқты нәрселер белгі лі бір парыз, 
үкім ретінде бекітілмеген. Бірақ әйел 
адамның әурет жері ретінде жүзі, қолы 
және аяғының тобықтан т%мен қарай 
ашық, қалған жердің бәрі әурет деп 
Құранда айтылған. Бұл Асхаб сүресінде 
де, Нұр сүресінде де айтылады. Бірақ 
мұны асыра сілтеп ұстанатындар да 
бар. Мыса лы, араб жерінде к үн %те 
қатты ыстық, әйел адамдар ғана емес, 
тіпті ер адамдардың %здері беттерін 
т ұ мша лап а лып жата ды. Араб жері 

құмды, ал құм адамның денесіне ти-
ген кезде күйдіріп, кептіріп жібереді. 
Сондықтан ол жердегі тұрғындардың 
басым к%пшілігі беттерін жауып жүруге 
мәжбүр. Тіпті ол бет жабу, намаз оқымаса 
да дәстүр ретінде қалыптасқандары да 
бар. Мысалы, Түркияда намаз оқымаса 
да,  сонымен қатар темекі, кальян  шексе 
де, оларда орамал тағу деген салт-дәстүр 
ретінде қалыпасқан. Намаз оқып дін 
жолында жүргендер және салт-дәстүрге 
сүйеніп х и д жаб к иген дер деп ек іге 
б%лу ге  бола ды. Сіз сырт келбетпен 
оларды намаз оқиды немесе оқымайды 
деп ажырата алмайсыз. Ал біздегі бет 
т ұ м ша лау, бірі н ш і ден, т ек қ а на – 
еліктеу. Екіншіден, күйеуінің  талабы. 
Үш і н ш і ден, %здері н і ң әрекет тері н 
жасыру үшін. Мәселен, қайта-қайта 
тұрмысқа шығуы, бірінші әйелі, екінші 
әйелі дегендей, қоғам біліп қояды деп 
 жасырынуы. 

– !зіңіз «Жусан» операциясымен 
оралғандардың алғашқы легі келген кезде 
бірнешеуімен жұмыс жүргізген екенсіз. Осы 
туралы айтып берсеңіз...

– «Жусанмен» оралған қаншама 
қазақстандықтар бар, солардың бала-
ларының барлығы кәдімгі  соғысқа 
қатысқан балалар. Олар кімді, нені 
пышақсыз қалай %лтіру керек, пышақпен 
қалай %лтіру керек, жалпы қалай %лтіріп 
тастау керек, яғни бүкіл қағидалардың 
барлығын біледі. Ертең олардың барлығы 
біздің қоғамымызда біздің балалары-
мызбен оқиды, араласады-құраласады, 
 ойнайды. Сонда ол ойындағысын іске 
асыруы да мүмкін ғой. Кейін бала ес жиған 
соң, «сенің ата-анаң, %зің Сирияға барып 
келіпсің ғой, сенің әке-шешең осын-
дай адасқан екен ғой» десе, ол баланың 
%шпенділікпен зиян келтірмейтініне 
кепіл жоқ. Сондықтан бұл %те қиын 
мәселе. Eсіресе, «Жусанмен» келіп 
ж а т қ а н д а р д ы ң  к % б і с і  қ о ғ а м ғ а  ә л і 
бейімделе алмай жатыр. Мен үш әйелмен 
кездестім. Солардың %здері ең алғаш 
келген кезде жүре  алмайтындарын, бомба 
тастап жіберетін сияқты, біреу артымнан 
аңдып жүрген сияқты үркетіндерін айтты. 
«Жусанның» алғашқы легі келген кезде 
алматылық бір қызбен кездестім. Қыз 
ашылмайды, с%йлеспейді. «Иә», «жоқ», 
«ы» деп  жауап береді. Ал қазір бейімделіп 
алған, ішіндегісін айтып, бүкіл сырымен 
б%лісіп, кәдімгідей байланыс орнатып 
жатыр. Олардың %кініштісі сол, бірінің 
күйеуі қайтыс болған, екіншісінің күйеуі 
із-түссіз жоғалған, үшіншісінің күйеуі 
жарылыс кезінде қаза тапқан. Үш әйел 
де жесір оралып тұр. Xте жүректі ауырта-
тын нәрсе, баласымен не жақындарымен 
кетіп, ең соңында жалғыз немересімен 
оралған әйел де бар. 

Осындай жұмыс барысында Қаскелең 
қаласында оқушы кезімде к%йлек сатып 
алатын мұсылман киімдері дүкенінің иесін 
кездестірдім. Бар жақынынан  айырылып 
келген әйелден сұхбат барысында сұрасам, 
кәсіппен айналыстым, сауда-саттықпен 
айналыстым дейді. Есіме түсіп, «ой, апай, 
сізден кезінде к%йлек алған едім ғой, 
тәп-тәуір едіңіз ғой» дедім. «Қайтейін, 
бұлай боларын қайдан білейін?» деп 
қалды. Дене жарақаттарын алған,  бомба 
үстеріне түскен. Сол кезде қаншама 
қазақстандық қайтыс болған. Немересі 
екеуі ғана тірі қалған. Бас сүйектері мен 
ми жарақаттарын алған, қолы сынған. Ол 
жерде медицина дамымаған, қолын сол 
жерде жалғамақ болыпты. Тіпті босанып 
жатқан бір әйелдің үстіне бомба түскен. 
Осындай деректер бар.

Шынымен, Сирияда ілігіп кеткен-
дердің басым к%пшілігі үй тегін, су тегін, 
газ тегін, барлық жағдай жасалған дейді. 
Иә, бәрі тегін, бірақ сенің үстіңнен бом-
балап жатқанда олардың не керегі бар? 
Біліп те, білмей де кеткендер бар. Xз 
еркімен кеткендердің ең жасы 16-17 
жастағы бозбалалар екен. Қаншама жетім 
балалар қалды. Қазақстандық әйелдер 
күйеулері  қайтыс болғаннан кейін 
арабтарға тұрмысқа шыққан. Қаншама 
қазақ әйелдері шет жұртта қалды. Барлығы 
жүректі ауыртатын нәрсе. 

– Сириядан келген әйелдердің к�бісі 
зорлық-зомбылық к�рдік, еркімізден тыс 
бірнеше күйеуге шықтық деп келеді. Бұл 
қаншалықты шындыққа жанасады?

– Иә, әйелдердің к%пшілігі «6-7 рет 
тұрмысқа шықтым, шықпасаң  болмайды, 
міндеттейді» деп келеді.  Білуімше, 
әйелдер қауымы, жесірлер, жетімдер бір 
жерде тұрады. Eйел адамдар к%п болған 
жерде ұрыс-керіс те жиі бас к%тереді. 
Ал ерлі-зайыпты болса б%лек баспана 
береді. Eйелдердің к%бісі осы үшін, %з 
тыныштығы үшін, жеке тұру үшін күйеуге 
шығып отырады екен. Ал жоғарыдағыдай 
жантүршігерлік әңгімелерді әйелдер 
%здерін ақтап алу үшін айтады.

–Ашық әңгімеңізге рақмет!

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

Кафедрада бұған дейін 2011 жылдан бастап «Наноматериалдар 
мен нанотехнологиялар» мамандығы бойынша химия саласында 
магистрлер мен PhD докторлар дайындалса, енді бакалавриат 
деңгейінде де аталмыш бағытта мамандар даярлауға мүмкіндік туып 
отыр. Бұл заманның талабына сай, болашақта нанотехнология 
 саласында мамандарға сұраныстың арта түсуімен %зекті болып отыр.

Елімізде бұл саладағы алғашқы ғылыми-зерттеу жұмыстары 
Жану мәселелері институтында, әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ-да 
ХХ ғасырдың 90-шы жылдары басталған еді. Сол жылдары 
нанок%міртекті материалдар, фуллерендер алу бағытында про-
фессор З.А.Мансұровтың жетекшілігімен ғылыми жобалар жүзеге 
асырылды. Кейінірек университетте Ұлттық нанотехнологиялар 
зертханасы ашылып, қазір физика саласында да осы бағыттағы 
зерттеулерді жүзеге асыруға %з үлесін қосып отыр. Химия және 
химиялық технология факультетінің басқа кафедралары мен 
ғылыми орталықтары да нанотехнология бағытын дамытуға жемісті 
еңбек етуде.

2000 жылдардан бері Жану проблемалары институты кафедра-
мен бірлесе 2 жылда бір рет «К%міртекті материалдардың физикасы 
мен химиясы. Наноинженерия» атты халықаралық симпозиум, 
жыл сайын жас ғалымдар мен студенттерге арналған «Химиялық 
физика және нанотехнология» конференциясын %ткізіп келеді. 
Аталған симпозиумның %туіне ХҒТО (МНТЦ) демеушілік жасап, 
к%птеген шетелдік ғалымдардың қатысуына қолдау к%рсетті. Про-
фессор З.А.Мансұров тың редак тор лығымен «Нанотехноло гия ның 
ақ кітабы» атты ғылыми мақалалар жинағы жарияланады. Кафедра 
оқытушылары «Нанотехнология негіздері», «Нанотехнологиялар 
мен наноматериалдар» атты оқулықтар шығарды, «Құпиясыз 
 нанотехнологиялар» оқулығын қазақ тіліне аударды.

Қазіргі кезде кафедра оқыту-
шылары және Жану мәселелері 
 и н с т и т у т ы  қ ы з м е т к е р л е р і 
 на но тех нологиялар мен наномате-
риалдар бағытындағы 10-нан аса 
ғы лыми  жобаларды жүзеге  асыруда. 
Бұл жобалар нанокеуекті элек-
трондты материалдар к%мегімен 
бағалы металдарды б%ліп алу, к%-
міртекті нанотүтікшелерді элек-
т р о э н е р г е т и к а л ы қ  ж ү й е л е р д е 
қолдану, олардың негізінде супер-

конденсаторлар алу, жалында фуллерендер мен графендердің 
түзілуін зерттеу, наноқұрылымды материалдар к%мегімен суды 
тазарту, нанок%міртекті катализаторлар әзірлеу, суды тазалау үшін 
нанокеуекті мембраналар алу бағыттарын қамтиды.

Кафедра және Институт қызметкерлері суды тазалауға арналған 
наноқұрылымды сорбенттер негізінде сүзгілерді нарыққа шығарды. 
«Singo» маркасымен шығарылып жүрген бұл сүзгілер %сімдік 
қалдықтары негізінде дайындалғандықтан экологиялық таза, суды 
ауыр металдар мен органикалық ластағыштардан тазартып, ұзақ 
мерзімге қызмет етеді.

Бұл бағытта мамандар дайындауда кафедра шетелдік жоғары 
оқу орындарымен тығыз байланыста жұмыс істеп келеді. Ресейдің 
Халықтар достығы университетімен қос дипломды білім беру 
бағдарламасы әзірленді. Магистранттар мен докторанттар 
 Ля-Рошель (Франция), Брайтон (Ұлыбритания), Техас (АҚШ), Бер-
лин техникалық (Германия), Афины (Греция) және басқа да алыс-
жақын шетелдік университеттерде ғылыми тағылымдамадан %туге 
мүмкіндік алуда. Кафедра оқытушылары, профессор З.Мансұров, 
оқытушылар А.Керімқұлова, С.Азаттың Бельгияның Корольдік 
Eскери академиясының профессоры П.Людовикпен бірге 
дайындаған «Xсімдік қалдықтары негізінде тиімділігі жоғары нано-
материалдар алу» жобасы НАТО-ның «Бейбітшілік және қауіпсіздік 
үшін» ғылыми жобалар сайысында жеңімпаз атанды.

2018 жылы профессор З.Мансұров Біріккен ұлттар ұйымының 
білім, ғылым және мәдениет ж%ніндегі ұйымының (ЮНЕСКО) 
«Наноғылым мен нанотехнологияны дамыту саласына қосқан үлесі 
үшін» медалімен марапатталды. Медаль к%рнекті ғалымға жану 
режимінде к%міртекті нанотүтікшелер мен графендерді синтез-
деу және нанок%міртекті материалдар %ндірісінің технологиясын 
әзірлеуге қосқан үлесі үшін берілді.

2014 жылы «Сколково» басқару мектебі дайындаған «Болашақ 
мамандықтар атласында» нанотехнолог-мамандарға деген сұра-
ныстың к%бейе түсетіні айқын жазылған. Бұл, әсіресе, материал-
тану, құрылыс, ғарыш, медицина, %неркәсіп салаларында қазір де 
байқалады. 3D-принтер, «ақылды» материалдар, %зін-%зі тазалайтын 
материалдар, нанокомпьютер, нанобиореактор,  нанороботтарды 
пайдаланатын күн алыс емес. 

Ердос ОҢҒАРБАЕВ,
химия ғылымының докторы,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ профессоры

ХХІ ғасыр мамандығы – 
нанотехнология

ҒЫЛЫМ

2019 жылдан бастап әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде химиялық физика және  материалтану 
 кафедрасы «Химиядағы наноматериалдар мен 
 нанотехнологиялар» білім беру бағдарламасы бойынша 
бакалавриатқа алғашқы талапкерлерді қабылдады. Бұл – 
елімізде осы бағыттағы бакалавр мамандарын даярлайтын 
тұңғыш білім беру бағдарламасы.

Азаматтың суреті


