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ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

БҮГІНГІ САНДА:

ҰЛТТЫҢ ҰЛЫ ҰСТАЗЫ
(АҒАРТУШЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЕҢБЕКТЕРІ ХАҚЫНДА)

(Жалғасы. Басы ткен санда)
Бір ғасыр бұрын зі шығарып
отырған «Қазақ» газетінде Ахаң –
Ахмет Байтұрсынұлы жалпақ қазаққа
жар салады: «Қазақ бастауыш мектебі
қандай боларға керек? Бұл туралы ашылып пікір айтылған жоқ. Петербургта
болатын мұсылман кеңесінде мектеп
мәселелері қаралмақшы, оған қазақтан
баратын адамдар қазаққа қандай мектеп керек екендігін біліп барарға тиіс.
Сондықтан «Қазақ» з пікірін айтып,
жұрт құлағына салмақшы» («Қазақ»
газеті, 1914, №61, 9 май).
Шынында да, «Қазақ бастауыш
мектебі қандай боларға керек?».
Мына кпке келген індет, пандемия тұсында бастауыш мектебіміздің
халі нешік? Алты-жеті жасар балапан ұстаздың алдын крмесе, партаға
отырмаса, қалайша қолына қалам
алып дағдыланбақ? Бір сыныпта он
бала ғана отырып оқысын деген үкімет
бұйрығын орындауға сол үкіметтің
қауқары жетер ме? Оны орындау
үшін топырлап бестен-оннан ашылып жатқан бастауыш сыныптардың
мұғалім саны да (яғни тленер айлық)
трт есе, оқу орны да (яғни ғимарат)
трт есе ұлғаймақшы. Екі ауысыммен
оқуды әупірімдеп игеріп отырған білім
беру мекемелері бір сәтте ттеннен
келген трт есе ауыртпашылықты
ктере алар ма?..
2. БАСТАУЫШ МЕКТЕП
Бұрынғы қазақ мектебі, дала
тсіндегі оқу-ағарту жай-күйі дегенде
ойымызға тиянақты ештеңе келе
қоймайды. 3рі кетсе, «революцияға
дейін қазақтың екі-ақ пайызы сауатты
болған» деген жаттанды цифр-цитата,
болмаса, бала оқытқанда қолынан
таяғы түспейтін надандау молда
бейнесі кз алдымызға келеді.
Кшпелі қазақ қоғамындағы
мектебі жайындағы орыс мұрағаттарындағы алғашқы деректер
ХІХ ғасырдың екінші жартысына

сілтейді. Яғни 1850 жылдардан бергі
қырдағы оқу туралы там-тұмдап біле
бастаймыз. Жалпы қазақта ткен
ғасырларда тәртіпті бастауыш мектеп
екі түрлі болған: бірі – «мактап» (яғни
мектеп), екіншісі – «үшкш» (яғни
школа). "йткені Ахаң жазады: «Осы
кезде қазақ балалары оқуды екі түрлі

ЗЕРДЕ

бастап жүр. Біреулері оқуды ауылдағы
мектептен бастайды, екіншілері ел
ішіндегі орыс школасынан бастайды.
Солай болған соң, қазақтың қазіргі
бастауыш мектептері осылар дейміз».
Тәжірибелі мұғалім, педучилищені
басқарып отырған ұстаздардың ұстазы
Ахаң ғасыр басында-ақ қазаққа керек

бастауыш мектептің жн-жобасын
ойластырып, құрылымын айқындап
берген. Оның ойынша ұнамды бастауыш мектеп мынау:
– Бастауыш мектептер оқуы қазақ
үшін 5 жыл боларға керек.
– 3уелгі үш жылда балалар кілең
қазақша оқуы керек.

– Соңғы екі жылда кілең орысша
оқу керек [Бұл арада Ресей қол
астындағы қазақ қамы жатқанын
ескеру керек. – 3.Ғ.].
Қазақ бастауыш мектебі екі
түрлі болады:
– Қала болған жерлерде [отырықшы қазақтар. – 3.Ғ.], қыс тауы
жиын жерлерде келіп оқитын мектептер.
– Сирек-сирек отырған жерлерде
жатып оқитын мектептер [интернат
үлгісіндегі болса керек. – 3.Ғ.].
Сондай-ақ болашақ бастауыш
қазақ мектебі қыр мектебі және қала
мектебі болып ажыратылады. Қыр
мектебінің зі ауыл мектебі және
болыс мектебі деп блінеді.
– Ауыл мектебі кілең қазақ тілінде
оқылатын үш жылдық.
– Болыс мектебінде кілең орысша
оқылатын екі жыл.
– Болыс мектебіне ауыл мектептерін бітіргендер алынады.
– Қала мектебі қаланың үлкендігіне қарай үш жылдық және бес
жылдық оқулы болады.
Одан әрі ағартушы «бастауыш мектепте кілең қазақ тілінде үйретілетін
нәрселер» деп мыналарды атайды:
– Оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт
тарихы, есеп, жағрафия, шаруа-кәсіп
және жаратылыс жайы.
Бұл пәндер, сірә, сол заманның
ең басты үйретілер білім бастаулары
болса керек. Кріп отырғанымыздай, Ахаң бастауыш мектептің зінде
(бүгінгіше ұғынсақ) ұлт тарихы,
шаруа-кәсіпті оқытуды ұсынады.
Сонымен бірге ол бастауыш мектептің
кілең орысша оқитын екі жылындағы
білім аясы гимназияның не реальный
[кәсіби – 3.Ғ.] мектептердің тменгі
кластарына түсіп, жалғастыруға
жарамды болуы керек дейді. Оған,
әрине, бастауыш мектепте оқылатын
шаруа-кәсіп пен жаратылыс жайы
[табиғаттану – 3.Ғ.] кмек болары
сзсіз.
(Жалғасы 4-бетте)

Бижан ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ:

Халық жадындағы
жаңа «әліппе»

3-бет

Заманалар
көшіндегі музыка
5-бет

Бір жапырақ
Жақсылық

15-бет

ТАҒЫЛЫМ

АБАЙДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ АЙНАЛАСЫ
ЖӘНЕ ДӘУІР САБАҚТАСТЫҒЫ
Еліміздің тәуелсіздік алуы ұлттық құндылықтарымызды, тамыры терең тарихымызды,
соның ішінде өткен ғасырдың алғашқы ширегінде қазақ қоғамына адал қызмет етіп,
жасампаз шығармашылығын арнаған Алаш арыстары тағдырын шынайы танып,
зерттеуге қуатты серпіліс берді.
Қазақ елінің біртуар данасы Абай Құнанбайұлының тұлғалық айналасы бүгін үлкен
мәдени құбылыс ретінде қабылданса, мұны өз әкесі Құнанбай Өскенбайұлының
қайраткерлік тұлғасымен замана аясындағы пайым-парасатынан, бауыры Шәкәрім
Құдайбердіұлының шәкірттігінен, ақындығы мен ойшылдығынан, сондай-ақ тағдыры
Алты Алашқа мәлім ерлердің ізі қалған Семей шаһарынан, Алашорда үкіметінен, Алаш
қаласынан бөліп қарау мүмкін емес. Ұлт қамын ойлаған ұлы тұлғалардың ортасы мен
іс-әрекеті, шығармашылығы мен күресі өзара сабақтастықта дамып отырған.

НЕМІС

КАРТАЛАРЫНЫҢ
ҚҰПИЯСЫ
Қазақтың хас батыры
Бауыржан Момышұлының жеке
мұрағатымен жұмыс істеп отырып, ойланарлық
дерек таптым. Ол 1946 жылдың қарашасында
әскери жарғыға өз ұсыныстарын жазған екен. Қағаз өте
сапалы. Осыдан жарты ғасыр бұрын осыншама сапалы дүние
Кеңес Одағында қайдан пайда болды екен деп үңіле қарасам,
қолжазбаның артқы жағында карталардың үзінділері неміс тілінде
беріліпті. Карталар 1939–1941 жылдары шыққан. Үлкен карталар
қолжазбаларға пайдалану үшін А4 форматына кесілген. Негізі
Италия және Түркияның біраз жерлері түскен. Бір таңғаларлығы,
карталар түрлі-түсті бояумен басылған. Парақтап қарасам,
біздің Қостанай облысынан да картаның кесінділері
бар екен. Демек, гитлершілер қазақ жерін де
басып алуды жоспарлаған.

11-бет

Абайдың тұлғалық айналасын зерделеу ұлт тізгінін ұстаған 3лихан Бкейхан,
заңғар жазушы Мұхтар 3уезов заманынан бастау алғаны тарихтан белгілі.
Кеңес кіметінің біржақты таптық идеологиясы зардабынан ондаған жылдар
бойы жабық болып келген бұл тақырып
Қазақстан егемен мемлекет санатында
саяси тәуелсіздігіне қол жеткізген шақта
ғана қайта зерделенуге мүмкіндік алды.
Міне, осы арнада Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясының
академигі, тарих ғылымдарының докторы,
профессор Ерлан Бәтташұлы Сыдықов
ұзақ жылғы жүйелі зерттеу жұмысын
жүргізуінің нәтижесінде отандық тарих
ғылымына қомақты үлес болып қосылған
бірнеше монография, ғылыми танымдық
кітаптарды мірге әкелді. «Шәкәрім»
(2008) тұлғалық энциклопедиясы мен
«Шәкәрім және Алашорда» ғылымитанымдық кітабы, «Алаш қаласының
тарихы» (2010) атты монографиясы,
Мәскеудегі әйгілі «Молодая гвардия»
баспасының «Жизнь замечательных

людей» (ЖЗЛ) сериясымен орыс тілінде
шыққан «Шәкәрім» (2012) ғұмырнамалық
кітабы және «Құнанбай» (2019) тарихимемуарлық кітабы отандық және
еуразиялық тұлғатану ғылымына зор
жаңалық болып енді. Бұл кітаптардың
бәрін тоқайластыратын тақырып – ең
алдымен, Абай айналасының зара
заманауи байланыстығын тұлғаландыру;
екіншіден, тарихи кезеңдегі ұлт-азаттық
идеясы жолындағы ұлт зиялыларының
қайраткерлік келбетін айшықтау және
олардың «тар жол, тайғақ кешудегі»
тағдырларын тарихи деректермен
дәйектеу; үшіншіден, авторлық тың
кзқарастар, пайымдар мен тұжырымдар.
Бұлар – гуманитарлық ғылымдар
контексінде жаңа ғылыми ізденістің
бастамасы деуге толық негіз бар.
Е.Сыдықов ғылыми редакциясын
басқарып, жүйелеген «Шәкәрім» энциклопедиясы 2008 жылы жарық кріп,
2019 жылы толықтырылып басылды.
«Шәкәрім» энциклопедиясының шығуы
– ткен кезеңнің крнекті тұлғалық

басылымдары «Шекспир», «Гете»,
«Шиллер», «Гюго», «Пушкин», «Абай»
сынды энциклопедиялардың жарық
круімен және ауқымымен, маңызымен
салыстырылатын мәдени шара.
Энциклопедия сздігінің мазмұнында
бұрын да белгілі мәліметтерден басқа
Шәкәрімнің мірі мен шығармашылығы
туралы жаңа фактілер алғаш рет айналымға
түскен. Еңбекте атаулардың, ұғымдардың,
терминдердің, категориялардың, мақала
атауларының тақырып ауқымы тмендегі
тақырыптарға топтастырылған.
Жалпы «Шәкәрім» энциклопедиясының сздігіне екі мыңға жуық есім
енгізілген. Оған ақын шығармаларының
барлығы, қолжазбалар мен естеліктер,
мұрағат материалдары, мақалалар мен
зерттеулер кіреді. Ақын мірінің белгілі
бір кезеңі шетелдерді саяхаттауға және
таным ккжиегін кеңейтуге арналды.
Абай Құнанбайұлының нұсқауынан
кейін және оның қаржылай қолдауымен
Шәкәрім Түркияға барып, Стамбул
кітапханасындағы ежелгі мәтіндерді
оқып, Меккеде (Арабстан) қажылық
парызын теді. Ш.Құдайбердіұлының
Францияда Париж кітапханасында
сақталған ежелгі кітаптардың мол
жинағына ерекше назар аударуы, Абайдың
кеңесімен Лев Толстой мен Александр
Пушкин сынды орыс классиктерінің
шығармаларымен танысуы, Шығыс
шайырларынан Хафиз, Физули, Навои
шығармалары қызықтыруы, сондай-ақ
ақын ағылшын және америкалық
жазушылар мен романтикалық дәуір

ақындарының шығармашылығымен
танысуы энциклопедиядағы мақалалар
арқылы кең ауқымда крініс тапқан.
Шәкәрімнің әдеби мұрасында қамтылған және оның ғылыми зерттеулерінде,
кркем шығармаларында қолданылатын
кркемдегіш құралдар (теңеу, символ, эпитет және т.б.) қарастырылған. «Шәкәрім»
энциклопедиясында танымдық, кркемдік, эстетикалық, діни ұғымдар мен терминдер, философиялық және басқа категориялар (поэтика, стиль, артықшылық,
сұлулық, инабаттылық, ақиқат, ар-ождан,
негелік және т.б.) нақты сипатталған.
«Жалын» баспасынан шыққан «Шәкәрім.
Жолсыз жаза» және «Арыс» баспасынан шыққан «Иманым» леңдер мен
поэмалар жинағынан алынған қызықты
сздер мен ұғымдар сздікке қосымша
енгізілген. Бұлардан тыс, энциклопедияға
сараптамалық негізде Шәкәрімнің «"нер»
баспасы шығарған «Аманат» әндер
жинағы, «Казақстан», «Мерей», «Ақиық»
баспалары бірлесіп басқан «Түркі, қырғызқазақ һәм хандар шежіресі» еңбегі мен
«Мұсылмандық шарты» жинағынан
алынған ұғымдар да кірген. Энциклопедияда тарихи тұлғалардың және оның
кейбір шығармаларындағы кейіпкерлердің
түптұлға есімдері де бар. Мысалы, 3нет
баба, Қабанбай, Қалқаман – Мамыр, Еңлік
– Кебек, Нартайлақ – Айсұлу және т.б.
Оған қоса, энциклопедияға Шәкәрімнің
шығармаларындағы әдеби бейнелер
туралы блек мақалалар да енгізілген.
(Жалғасы 4-бетте)
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Өткен апта соңында Алматы қаласы
Қоғамдық кеңесінің кеңейтілген отырысы
өтіп, оның жұмысы барысында Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауы
талқыланды. Онлайн форматта өткен
кеңеске қоғамдық ұйымдардан 80-нен
астам өкіл қатысты. Олардың арасында
қалалық мәслихат депутаттары, ардагерлер, волонтерлар, медицина және бизнесқоғамдастықтың, үкіметтік емес ұйымдар
мен БАҚ өкілдері болды.

да Президенттің «Аңсаған сәби» арнайы
бағдарламасын іске қосып, ЭКО бағдарламаларына квоталар санын 7 мыңға
дейін, яғни 7 есеге дейін ктеру туралы бастамалары ерекше зекті екеніне тоқталды.
– Жолдау әлеуметтік бағытымен ерекшеленеді. Ерлі-зайыптылардың 15%-ында
сәбилі болу проблемасы бар. Біз ткен жылы
тиісті ұсыныстар жібердік. Ұсыныстың артығымен орындалғанына те қуаныштымыз.
Жолдауда 7000 ЭКО блінетіні айтылды. Жолдауда тағы бір маңызды мәселе
– дәрігердің мәртебесі жайлы ктерілді.

крініс тапқанын айтты. Еске салсақ, Мемлекет басшысы скелең ұрпақтың спорттық
және шығармашылық әлеуетіне мейлінше
назар аударуды тапсырған еді. Мұнда
бұқаралық спортқа, дене шынықтыруға
және балаларға басымдық беру керек. 3р
облыста, ірі аудан орталықтарында спорт
секцияларын ашу міндеттелді.
ҚР ЖОО Бірлестігінің басқарма мүшесі,
Абай атындағы ҚазҰПУ ректоры Тахир Балықпаев з баяндамасын оқушылар мен
студенттерді оқытуға арналған зекті тақырып
– цифлы платформалар мәселесіне арнады.

АЛМАТЫ ТӨРІНДЕ
ЖОЛДАУ ТАЛҚЫЛАНДЫ
Кеңеске қатысушылар Жолдауда
айтылған басты бағыттар: білім және ғылым
жүйесін дамыту, отбасылық-демографиялық
ахуалды жақсарту, ШОБ-ті қолдау, қоршаған
ортаны жақсарту, тұрғын үй саясатын жүзеге
асыру және т.б. бағыттар мен алда тұрған
міндеттерді жан-жақты талқылады.
Кеңесті ашқан Алматы қаласы Қоғамдық
кеңесінің трағасы Рахман Алшанов
кеңейтілген отырыстың басты міндеті
бүкіләлемдік пандемияны ескере отырып,
еліміздің жаңа мір жағдайына арналған
Жолдауды талқылау екенін атап тті.
«Кеше Президент 2020-2021 жылдар
аралығында біз назар аударатын осал
нүктелерді атады, басым бағыттарды
белгіледі. Бүгін Алматы қаласы аумағында
Жолдаудың міндеттерін нақтылы жүзеге
асыру үшін оны жан-жақты талқылауды және
пәрменді шаралар әзірлеуді ұсынамын» деп,
Рахман Алшанов кеңеске қатысушыларды
белсенділік танытуға шақырды.
Онлайн кеңесте Алматы қалалық ардагерлер кеңесінің трағасы Ахан Бижанов
алғашқылардың бірі болып сз алып, ойын
тмендегідей ұсыныспен сабақтады.
– Отандық ғылымның кілі ретінде
ғылымға қатысты бірқатар мәселелерді
ктергім келеді. Жолдауда жас ғалымдардың
рліне үлкен кңіл блінген. «Жас Ғалым»
жобасы аясында әлемдегі жетекші ғылыми
орталықтарда ғалымдар үшін жыл сайын
500 тағылымдама және жас ғалымдарға
1000 грант блу жніндегі тапсырма қолдау
крсететін нақты қадам. Мемлекет басшысы
ктерген ең зекті мәселе – процестерден
біртіндеп нәтижелерге кшу, ол мұны зінің
Жолдауында атап тті, – деді.
Бұдан кейін сз алған Қазақстанның
Еңбек Ері, Алматы қаласының Құрметті
азаматы Аягүл Миразова білім сапасы және
оның қолжетімділігі туралы тақырыпты одан
әрі жалғастырды.
– Қазіргі кезде Алматыда онлайн оқуға
оқушыларға барлық жағдайлар жасалған.
Президент з Жолдауында дәстүрлі білім
беруге оралудың барынша ұтымды жолдарын қарастыруды тапсырды. Меніңше, бұл
те дұрыс шешім. Сонымен қатар сәбилі
болғысы келетін отбасыларға да Жолдау оң ықпал етеді, – деген А.Миразова
Президенттің «Аңсаған сәби» бағдарламасын
дер кезінде іске асыруға тапсырма берген
жоба екенін атап тті.
Алматы қаласы мәслихатының депутаты,
«Ауыл» ХДПП мүшесі Махамбет Хасенов
з кезегінде ауылды дамыту және ауыл
тұрғындарының мірін жақсарту жніндегі
бастамаларды жоғары бағалады.
– Ауылға ерекше кңіл блінетіндігі
қуантады. Жолдауда нақты бағыттар айқындалған. Президент ауыл тұрғындарының
мірін жақсартуға үлкен басымдық беруде.
Алдымызға қойылған міндеттерді іске асыру
үшін біз бәрін жасауға тиіспіз, – деді.
Онлайн форматта ткен кеңесте траға
Р.Алшанов бүгінде Қазақстан халқы ның
саны 19 миллион адамды құрайты нын
атап тті. Алайда жағдайдың жақсарғанына қарамастан, демографияны арттыру жұмыстары жалғасуда. Осы орай-

Жалақымыз 2,5 есеге сті. Мәртебе – бұл
материалдық қолдау ғана емес, біз зіміздің
отандық мамандарымызды қолдауымыз
керек, – деді «PERSONA» клиникалық
репродуктивті халықаралық орталықтың
басшысы Вячеслав Локшин. Ол пульмонологтарды, эпидемиологтарды дер кезінде
даярлау қажеттігін де ұсыныс етіп ктерді.
Қазақстан халқы Ассамблеясына қоғамның тұрақтылығы мен дамуын сақтау бойынша ерекше рл жүктелген. Алматыдағы
Қазақстан халқы Ассамблеясы трағасының
орынбасары Қазбек Мамсұров цифрландыру
тақырыбына тоқталды.
Ол з сзінде цифрландырудың тек
тенденция емес, ұлттық бәсекелестікке қол
жеткізудің басты құралы болатындығын
айтты. Сондықтан осыған байланысты
формализмді қысқартып, жұмыстың ашық
форматына кшу қажеттігін ескертті.
Жыл сайынғы Жолдауларда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларына ерекше маңыз беріледі. «Алматы –
Адалдық Алаңы» жобалық кеңсесінің басшысы Александр Братенков Қасым-Жомарт
Тоқаевтың сайлауалды бағдарламасынан
бастап сыбайлас жемқорлыққа қарсы ісқимылды күшейту мәселесін ктергенін
атап тті. Бұл те маңызды, йткені сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу алға
жылжудың тетігі болып табылады.
«Алматы ақшамы» газетінің бас редакторы
Қали Сәрсенбай талантты және дарынды
тұлғаларды, әсіресе жастарды, олардың озық
идеяларын қолдау қажеттігін айтты. Ол үшін
балаларды жұмыспен қамтудың белсенді
түрлеріне тарту және пайдалы дағдыларға
үйрету маңызды екеніне тоқталды.
Азаматтық қоғам бүкіл елді нығайту мен
дамытуда басты рл атқарады. Алматы қаласы
Азаматтық альянсының трағасы Константин Авершин спортты дамыту мәселесіне
кеңінен тоқталды. Ол зінің сзінде Жолдауда бұған дейін қоғам ктерген мәселелердің

– Президент Үздіксіз білім беру тұжырымдамасы туралы айтты. Үй жағдайындағы
және бейресми оқытудың мәні зор. Бұл
ретте білім беру курстарын ұсыну ерекше
мәнге ие болып отыр, – деп атап айтты
Т.Балықпаев. Жолдауда азаматтардың
сауаттылығын, олардың цифрлық білімін
арттыру мақсатында Үкіметке үздіксіз білім
беру Тұжырымдамасын дайындау тапсырылды. Тұжырымдамада бейресми білім берудің
альтернативті нұсқаларын белсенді түрде
енгізу, з бетінше білім алу нәтижелерін,
кәсіби дағдылану сертификикацияларын
мақұлдау керектігі атап тілуі қажет.
Алматы қаласы мәслихатының депутаты,
«Ақ-жол» ҚДП мүшесі Федор Константинов ауқымды экономикалық мәселелерді
алға жылжыту керектігін айтып тті. Пандемия орын алып тұрған тұста кәсіпкерлік
секторды, сондай-ақ ндірістік саланы
қолдау жніндегі қадамдарға бару те
маңыздылығын тілге тиек етті.
Бизнесті қолдау мәселелерін з
сзінде Алматы қаласының Кәсіпкерлік
палатасының директоры Нариман
3білшайықов та қозғады.
– Мемлекет басшысы экономиканың
зардап шеккен салаларындағы барлық жұмыс
істеп тұрған шағын және орта бизнестің
кәсіпорындарына жылдық пайыздық
млшерлемесі 6%-дық мемлекеттік субсидияны қамтамасыз етуді тапсырды. Бұл
категорияға сауда, транспорт, туризм,
қоғамдық тамақтану, кинотеатр, қонақүй салалары енді. Азық-түлік німдерін сату және
дәріханалар оған кірмейді. Субсидиялау
ттенше жағдай жарияланған осы жылдың
16 наурызынан бастап, 12 айлық кезеңді
қамтиды, – деді Н.3білшайықов.
ҰКП кілі мегаполис аумағындағы кәсіпкерлікті дамытуға арналған қолданыстағы
амалдар жайында да кеңінен айтып берді.
Сонымен, Алматыда «Almaty Business-2025»
аймақтық бағдарламасы жұмыс істеуде.

Ол бойынша кп балалы, тұрмысы
нашар отбасылар және неркәсіптік парк
резиденттеріне арналған 2%-дық, шағын
және орта бизнес субъектілеріне арналған
7%-дық кепілді несиеге қол жеткізуге
болады. Несие 20-дан 300 млн теңгеге
дейінгі соманы құрайды.
Кеңесте «Тұрғын үй құрылыс жинақ
банкінің» Қоғамдық Кеңес трағасы,
журналист Сергей Пономарев экология
мәселесіне тоқталды.
Жаңа Экологиялық кодекс жобасының
әзірленгенін еске салып тейік. Президент Жолдауында экологиялық жағдайды
жақсарту жніндегі нақты шараларды іске
асыру, сондай-ақ әр алуан биологиялық
түрлерді сақтау және орынды пайдаланудың
ұзақ мерзімді жоспарын бекіту тапсырылды.
Бес жыл ішінде орман қорында 2 миллиард,
елді мекендерде 15 миллион ағаш егу жүзеге
аспақ.
– "те мазмұнды және негіздемелі Жолдау. 2 миллиард ағашты егіп қана қоймай,
оның күтімі мен суғарылуын да қамтамасыз ету керек. Бұл ретте бізге, яғни
қоғам мүшелеріне де з жұмысымыз бен
бақылауымызды нықтай түсу қажет, – деді
С.Пономарев.
М.3уезов атындағы 3дебиет және
нер институтының директоры Кенжехан
Матыжанов з кезегінде қазақ әдебиеті
саласындағы білім беру бағдарламаларын
күшейте түсу жнінде баяндап тті.
«N u r - Otan» пар тияс ы ны ң Алм аты
қалалық филиалы трағасының бірінші
орынбасары Станислав Канкуров те з сзін
Президент белгілеген мәселелерді жүзеге
асыруға арнады.
– Мемлекет басшысы з Жолдауында
нақты міндеттерді атап қана қоймай, оларды
шешу жолдарын да белгіледі. Осылайша,
Президент Жолдауда Қазақстандағы те
маңызды мәселе – тұрғын үй мәселесін
де ктерді. Осындай қадамдардың бірі
Тұрғын үй құрылыс жинақ банкін Отбасы
Банкіне айналдыру. Енді бұл банк тұрғын
үйге мұқтаж барлық азаматтарға «бір терезе» принципімен жұмыс істейтін болады.
Бұл згерістер Бірыңғай базада кезекте
тұрған жұмыс істеуші азаматтардың тмен
млшерлемелі несиемен қамтамасыз етілуіне
мүмкіндік береді. Бұл бағыттағы қадамдарды
іске асыру естуші мемлекет талабына сай
келеді. Мен барлық қазақстандықтарды осы
бір стратегиялық құжаттың негізгі тарауларын іске асыруға қосылуға шақырамын, –
деп атап тті С.Канкуров.
– Алматы қаласының Кәсіподақтық
орталығы» аймақтық кәсіподақтары азаматтарды әлеуметтік қолдауды институционалдау туралы жаңалықты ерекше энтузиазммен қабылдады, – деді З."мірбаева.
Ол кәсіподақтардың заңнаманы жаңартуда
барлық бағыттар бойынша, әсіресе «Медиация» туралы Заң аясында белсенді жұмыс
істеп жатқанын атап тті. Еске сала кетейік,
Жолдауда Мемлекет басшысы мемлекеттің
қатысуынсыз келіссз жасаудың, мәселені
шешудің баламалы жолдарын дамытуды
тапсырды. Мұндай институттар здерін
дамыған елдерде жақсы крсетті.
А йсұлу Ерниязова бастаған «Волонтерлар лигасы» ҚҚ трайымы бастаған
Алматы еріктілері Қазақстандағы жоғары
білім сапасын арттыру және стандарттау
бойынша жұмыс топтарына қосылу бастамасын айтты.
– Елге білікті мамандар керек. Ол үшін з
дағдыларымызды ұштаған жн. Волонтерлік
– бұл мақсатқа жетуге және халықтың игілігі
үшін идеяларды жүзеге асыруға мүмкіндік
беретін «әлеуметтік лифт» құралы, – деді
Айсұлу Ерниязова және алматылық жастарды Жолдауда крсетілген міндеттерді
белсенді жүзеге асыруға қосылуға шақырды.
Алматы қаласының қоғам мүшелері
Мемлекеттік басшысының Жолдауда
айтқан бастамалары мен нақты қадамдарын
бірауыздан қолдайды және азаматтардың
лайықты мір сүрулері мен олардың құқығын
қорғау сынды қойылған мақсаттарға жету
жолында барын салатыны анық байқалды.
Материалды Алматы қалалық
әкімшілігі қоғаммен байланыс б&лімі
мәліметтері бойынша әзірлеген
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Мейрам БЕГЕНТАЕВ,
Торайғыров университетінің ректоры,
Қазақстан халқы Ассамблеясының мүшесі

НАҚТЫ

НӘТИЖЕ КҮТЕМІЗ
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Жолдауында білім саласының бірқатар мәселелерін
атап тіп, оны шешудің жолдарын ұсынды.
Сапалы білім беру, әлемнің жетекші ғылыми
орталықтарында ғалымдарды тағлымдамадан
ткізу, «Жас ғалым» жобасына грант блу, Үздіксіз
білім беру тұжырымдамасын әзірлеу және т.б.
күн тәртібіндегі мәселенің қайсысын алсақ
та еліміздегі білім беру саласының ккжиегін
кеңейтіп, білім сапасын арттыруды кздейді.
3лемде және елімізде болып жатқан
згерістердің жылдамдығы бұрын беделді болып
саналатын және жоғары біліктілік пен бірнеше
жыл оқуды қажет ететін кптеген мамандықтарды
тарихтың терең қойнауына жіберді. Мысалы,
журналистерге қолжазбаларын баспа бюросына
берудің қажеті жоқ, олар қазір еш жерде жоқ. Басқа
қалаға қоңырау шалу үшін телеграфқа барудың
қажеті жоқ, бәрінің ұялы телефоны бар. Тек үнемі
з білімін, дағдысын жаңартып отырса, бұл адамда
және оның отбасында молшылық пен болашаққа
деген сенімділік болады деп нық сеніммен айтуға
болады. Үнемі оқу керек. Мәселен, пандемия
кезінде біраз кемшілік анықталды. Мемлекеттік
қызметшілердің елімізде болып жатқан
згерістерге уақытылы реакциясының болмауы
айқын крінді. Сондықтан біз мемлекеттік
қызметті реформалау нәтижесінде жобалық тәсіл
қағидаттары белсенді түрде енгізіледі деп күтеміз,
бұл бюрократизмді барынша азайтуға, мемлекеттік
бағдарламаларды іске асырудан нақты нәтижелер
алуға және әрбір шенеуніктің зінің еңбегі үшін
жауапкершілігін арттыруға мүмкіндік береді.
Білім министрлігі жоғары оқу орындарына
академиялық еркіндік беретін және оқу
бағдарламаларының мазмұнын здері анықтауға
мүмкіндік беретін бірқатар реформаларды іске асырады. Бұл бізге еңбек нарығының сұраныстарына
жедел ден қоюға және мамандардың білім
деңгейіне деген қажеттіліктің артуын қамтамасыз
етуге мүмкіндік бермек. Мысалы, біз ITмамандарды даярлау бағдарламасын түбегейлі
қайта қарадық, сондықтан олар оқудың алғашқы
күнінен бастап кәсіби дағдыларды игереді, ал
диплом алған кезде оларда стартапты немесе
жеке бизнесті жүзеге асыру тәжірибесі болады.
Бірақ, ең бастысы, білім беру саласындағы реформалар з елін басқаруға белсенді қатысатын
және Қазақстанның мүдделерін әлемдік аренада лайықты қорғайтын қазақстандықтардың,
белсенді және ел тағдырына бейжай қарамайтын
азаматтардың, патриоттардың жаңа буынының
пайда болуына әкелуі тиіс.
Біздің ЖОО облыс әкімдігімен бірлесіп,
ғылыми қоғамдастық пен жергілікті атқарушы
билік арасында берік байланыстарды
қалыптастыруға негізделген «Мықты ЖОО –
мықты ңір» атты жоба бойынша жұмыс істеуде.
Бұл павлодарлықтардың зекті мәселелерін жедел
шешуге және салық тлеушілердің қаражатын
үнемдеуге мүмкіндік береді. Президент әрбір
блінген теңге тиімді, нәтижелі болуы тиіс деп
мәлімдеді. Біздің барлығымыз: ғалымдар мен студенттер, мемлекеттік қызметшілер мен азаматтық
белсенділер – бүкіл қазақстандық қоғам уақыт
талаптарына сай болуымыз және Мемлекет басшысы Жолдауының барлық тармақтарын табысты
іске асыру үшін кп еңбектеніп, з дағдыларымыз
бен білімдерімізді үнемі жаңартып отыруымыз
қажет.

ТАҒЗЫМ

Қазақ зиялыларының өмірінен телесериал түсірілді
Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев ғылым және шығармашылықпен
айналысатын зиялы қауым өкілдерімен кездесіп, оларға ерекше көңіл бөле
бастаған болатын. Ұлттың жаңа сапасын қалыптастыру міндеттерін жүзеге асыруда
зиялылардың еңбегі ерен. Сондықтан да қай кезде болмасын ұлт зиялыларының
орны ерекше. Оның тағы бір дәлелі, жуырда «Алматы» арнасы Екінші дүниежүзілік
жылдарындағы қазақ зиялыларының өмірі мен қызметін суреттейтін «Алматым
жүрегімде» атты телехикаяның тұсауын кеспек. Телесериал соғыс кезеңіндегі
алматылықтардың және қалаға көшірілген азаматтардың өмірі жайлы өрбиді.
1941 жылы қыста Ресейдің танымал
жазушысы қызымен бірге еліміздің
астанасына қоныс аударады. Алла Корчевская дарынды жас опера әншісі.
Зұлмат соғыс басталар алдында
шешесінен айырылған Алла жабырқаулы
күй кешеді. Эвакуацияланған мәдениет қайраткерлерінің басым блігі
әйгілі «Лауреатникте» мір сүрсе,
Корчевскийді қазақтың танымал жазушысы з үйіне шақырады.
Қасымовтың ұлы – 3мір Аллаға
ғашық болады. 3мір жас, сымбатты, батыр, әрі дарынды музыкант.
Ол бойжеткенді Кеңес үкіметінің
әйгілі артисінің қатысуымен тетін
«Бақшасарай субырқағы» балетіне

шақырады. Содан бері Опера театры
жас әншінің мірінің бір блшегіне
айналады.
Қазақстан Республикасы Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігінің
қолдауымен түсірілген телехикаяның
басты рлдерін Роза Мұқатаева, Алдияр
Байракимов, Данил Попов және
Гүлмира Дайрабаева сомдады.
«Алматым жүрегімде» телехикаясы
Ұлы Жеңістің 75 жылдығына арналады. Бұл сұрапыл соғыс кезеңіндегі
зиялы қауымның мірінен сыр
шертетін, шынайы оқиғаға негізделген
фильм. Сол жылдары Алматы бүкіл
Кеңес үкіметінен эвакуацияланған
азаматтарға пана болып, театр және кино

майталмандарының басын қосты. Басты
кейіпкер арқылы алматылықтардың
қиын-қыстау кезеңдерді ткеруі,
адамгершілік қасиеттен айырылмай,
кино және театр саласын дамытып,
болашақ пен бейбіт мірге ұмтылысы
крініс табады» дейді «Алматы»
телеарнасының бас директоры Нұржан
Мұхамеджанова.

Жас әнші Айбек Серікхановтың бұл
алғашқы бас рлі екен. Телехикаядағы
рлді сомдау үшін жан-жақтылық қажет
болды дейді ол.
«Біріншіден, маған зімнің сомдайтын кейіпкерім ұнады: жағымсыз
кейіпкер. Сол жағы мені қызықтырды.
Бір кезде мейірімді, бір кезде қатыгез
боламын. Офицердің киімімен жүрем,

бірақ зім қылмыскермін. Адамды
лтіре салу маған түк емес. Қызға күліп
қараймын, мейірімді болып крінемін.
Бірақ түсірілім кішкене қиындау тті»
дейді Айбек.
Алғаш рет «Қазақстан дауысы»
арқылы крермен кзайымына айналған әнші Роза Мұқтаева да басты
рлдердің бірін сомдамақ. Розаның

айтуынша, бұл телесериал ешкімді бейжай қалдырмайды. Күлдіреді, қуантады,
жылатады, қайғыртады...
Ең бастысы ткен тарихтан сыр шертетін «Алматым жүрегімде» телехикаясы
14 қыркүйектен бастап крерменге жол
тартады.
Ақбота ҚУАТОВА

ANA TILI

«АНА ТІЛІНІҢ» СҰХБАТЫ

«Ана тілі» газеті жаңа
«Әліппе» оқулығының
дайындалуы, баспадан
басып шығуы, мектептерде сынақтан өтуі
кезеңдерін жіті қадағалап
отыр. Осы орайда көкейде
сұрақ көп. Құзырлы органдар жаңа «Әліппені»
әзірлейтін жұмыс тобы
құрылғанын айтқан болатын. Сол топтың жұмысы
қалай жүріп жатыр деген
сауал төңірегінде сұрақтар
топтастырған едік. Одан
бөлек, ел-жұрт аузынан
«Ахмет Байтұрсынұлының
«Әліппесі» қайта оралады
екен» деген қуанышты
сөз түспейтін болған
соң, жаңа «Әліппе»
мен Байтұрсынұлы
«Әліппесінің» де
ұқсастықтарын саралап
көргіміз келді. Бұл орайда «Әліппе» оқулығының
авторы, оқырман
қауымға жақсы таныс
Бижан Құрманғалиқызын
сұхбатқа шақырдық...
– Бижан Құрманғалиқызы, жаңа
«1ліппені» әзірлейтін жұмыс тобы
құрылып еді. Оның құрамында мықты
тіл мамандары, әдіскерлер, бастауыш
сынып мұғалімдері мен бұған дейін
оқытылған «1ліппе» оқулықтарының
авторлары бар екенін білеміз. Сіз ол
топта барсыз ба?
– Иә, әрине, бармын. «3ліппе»
пәні бойынша оқу бағдарламасы қазір
әзірленіп болды. Ол – үлкен жұмыс
тобының лшеусіз еңбегінің нәтижесі.
"йткені «3ліппе» оқулығы оқушыға
біраз уақыт салып барып, қайта жазылып отыр. Сондықтан бүгінгі күннің
жаңа «3ліппесін» жасау үшін арнайы
жұмыс тобы құрылды, мен бұрынғы
«3ліппе» оқулығының авторы ретінде,
осы саланың маманы есебінде сол
жұмыс тобының ішінде бармын.
– Білім және ғылым министрі Асхат
Аймағамбетов «Келесі 2021 оқу жылында бірінші сынып оқушылары «Сауат
ашу» пәнінің орнына «1ліппе» мен «Ана
тілін» оқитын болады. Бағдарламалар
мен оқулықтар дайын болғаннан кейін
оларды пилоттық мектептерде сынақтан
&ткіземіз деп жоспарлап отырмыз»
деген еді. Келесі жылға жаңа «1ліппе»
жарық к&ріп, ол пилоттық мектептерде
сынақтан &тіп үлгереді деп ойлайсыз
ба?
– Оған дейін әлі бір оқу жылы
бар ғой. Сондықтан оқулық жарық
кріп үлгереді деп ойлаймын. Ал
енді пилоттық мектептерде сынақтан
ткізу мәселесіне келгенде жеке з
пікірімді білдіргім келеді. «3ліппе»
оқулығының басқа оқу пәндерінен
згешелігі – мектепте баланың
қолына беретін тұңғыш оқу құралы.
Ол кітапты бала алғаш рет кріп,
қолына ұстайды.
Ал енді, ата-ана мектеп табалдырығын алғаш аттаған баласының
«3ліппесі» сынақтан ткізіліп жатқан
пилоттық мектепте оқуына қалай
қарайды? Кім з баласының сауаты
«сынақтан» ткелі тұрған «3ліппе»
арқылы ашылғанына келіседі?
Сондықтан, тағы қайталап айтайын,
бұл менің жеке пікірім, «3ліппе»
оқулығы педагог қауымның ортасында, арнайы жағдайда сынақтан ткені
абзал.
Қазіргі баланың мектепке алты
жастан баратынын ескерсек, әріптестерім менің сзіммен келіседі деп
ойлаймын.
Бірінші сыныпқа келген бала дыбыс пен әріп тану кезеңінде жүдеу
тартып, тез шаршайтын болады.
Себебі оның бойында физиологиялық
згерістер жүреді. Бұл – әріп тану
кезеңіндегі тіл ұстарту жұмысымен
байланысты табиғи құбылыс. Баланың
партада түзу отыруға қалыптасуы,
әріп танып, сз құрап, сйлеуге
машықтануы, з бетімен оқуға және
жазуға дағдылануы педагогтар мен
ата-ана тарапынан үлкен қолдау
крсетуді қажет етеді.
Сол үшін сынақтан ткізудің де
ерекше жағдайын белгілеп қоюды
қазірден қолға алған дұрыс-ау.
Ал оқулық жобаларының арнайы
сараптамадан тетіні анық. Оның
з жүйесі мен тәртібі бар. Сынақтан
ткізу мен сараптама жұмысы қатар
жүргізілетін болса, жаңа «3ліппе»
мен «Ана тілі» оқулықтарын таңдау да
дұрыс болады деген ойдамын.
– Бас мұғалім, сондай-ақ «1ліппе»
Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі
негізінде дайындалатынын айтты. Бұл қаншалықты мүмкін нәрсе?
Байтұрсынұлы әдістемесі дегенде нені
қаперге аламыз?
– Қазір ел арасында «Байтұрсынұлының «3ліппесін» жасайын деп
жатыр. Ол қандай «3ліппе»? «Ахаң
оқулығын тте жазумен жазған жоқ
па, бұл кітап қай әліпби негізінде
шығады?» деген де сұрақ қойылып
жатыр.
Ахмет Байтұрсынұлы – тіл білімі
мен әдебиеттанудың негізін қалаған
ұлы ғалым. Ол сауат ашуда қазақ
халқы тілінің тл табиғатына, қазақ
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ланысты. Айналасындағы ақпарат
ағынының ортасында мір сүріп
жатқан қазіргі жас бүлдіршіннің
талабын қанағаттандыру педагог
қауыммен қатар, ата-ананың зіне де
үлкен жауапкершілік жүктейді.
Бірақ ол жауапкершілікті мойындау үшін олардың зіне де үлкен
ізденіс керек. Баланың қажеттілігін
жасына сәйкес қанағаттандырған
жағдайда ғана жемісті нәтижеге қол
жеткізуге болады.
"кінішке қарай, ата-аналар
баласын мектепке даярлауды оны
оқуға жазуға үйретуден бастайды.
Керісінше, баланың сйлеу тілінің
жетілуі, қоршаған ортасын танып
білуі, оған бейімделуі сияқты қалыптасатын негізгі дағдылар назардан тыс
қалып жатады. Баланы оқуға, жазуға
үйрету мектептің еншісінде екенін
баса айтқым келеді. "йткені оқушыны
дұрыс оқуға, сауатты жазуға оқытудың
әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген
мұғалім ғана үйрете алады.
– Жаңа «1ліппе» баланың психологиялық, физиологиялық, танымдық әлеміне қалай әсер етуі керек?
– Ең алдымен, баланың физиологиялық жағдайы туралы айтайын.
Бала «3ліппені» қолға алғанда
физиологиялық тұрғыдан педагогтар
айқындап берген жасқа жетуге тиіс.
Оқу құралының салмақ-млшерімен
қатар, оның безендірілуі, ондағы білім
мазмұнының клемі баланың жас
ерекшелігіне сәйкес келуі керек.

– Білім және ғылым министрлігі
бекітіп берген «3ліппе» пәнінің оқу
бағдарламасындағы талаптар дұрыс
орындалса, қалыптан тыс жағдайлар
болады деп ойламаймын. "йткені бұл
оқу бағдарламасында «3ліппе» пәнінің
құрылымы мен мазмұны, оны кезеңдер
бойынша жүзеге асырудың жолдары
айқындалған. Оқушының бойында
қалыптасатын дағдылар күтілетін
нәтиже түріндегі оқу мақсаттарымен
берілген. Сондықтан аталған бағдарлама бойынша жазылатын жаңа
«3ліппенің» қоғам қажеттілігін
қанағаттандыратын мақсатты кздейді
деген сенімдемін.
Естуімше, бірнеше «3ліппе»
оқулықтары жазылып жатқан сияқты.
Нәтижесін сараптамалық жұмыс
нәтижесі крсетер.
– «1ліппе» латын негізді әліпби
негізінде қашан басылып шығады?
Жаңа «1ліппе» қай әліпби негізінде
жарық к&рмек?
– Біздің әзірлеген оқу бағдарламамыз кириллицамен жазылатын
«3ліппе» пәніне арналған. Сондықтан
жаңа «3ліппе» мен «Ана тілі» кириллицамен жарық креді.
Иә, латыннегізді қазақ әліпбиіне
туге дайындық жүріп жатыр. Латын
қарпіндегі «3ліппе» зінің жоспарына
сәйкес, белгілі бір уақыт кезеңінде
жүзеге асуы мүмкін.
– Бұл екі есе ақша шашу болмай
ма? Бәрібір жақын арада латын қарпіне
к&шеміз ғой. Ендеше кириллицамен
«1ліппе» жасау неге керек?
– Бұрынғы «3ліппенің» авторы ретінде айтарым, жаңартылған
білім мазмұнына байланысты оқу
бағдарламасы згеріп, «Сауат ашу»
пәні енгізілді. Оқу пәнінің згеруі
«3ліппені» еске түсірді. Рас, «3ліппе»
– мектеп табалдырығын алғаш рет
аттаған оқушының сүйікті оқу құралы.
Қазақ халқының білім беру жүйесінде
зіндік қалыптасқан тарихы бар
«3ліппе» оқу құралының жні блек
екені даусыз. Сондықтан болар оның
атауының згеруі қоғамда біршама
пікірталас тудырды.
Нәтижесінде үлкен сұранысқа
ие болып тұрғандығына кз жеткізіліп, «Сауат ашу» оқу пәнінің
«3ліппе» атауымен қайта әзірленуі
бойынша, Ахаңның «3ліппесін»
Психологиялық жағынан қара- жнінде құзырлы ұйыммен шешім
о қ ы п , з е р д е л е д і к . О л ә л і п б и ғанда, берілетін білім мазмұны оқу- қабылданды.
жүйесінің бүгінгі күнге дәлме-дәл шы зіне тәрбие, неге алатындай
Латыннегізді қазақ әліпбиі
келе қоймайтынын да түсіндік. Ол
құрылуы шарт. Бала оқып жатқан біртіндеп енгізілгенше, біздің жаңа
уақыттағы бала мен бүгінгі баланың
мәтіннің н бойында оның мірінде «3ліппе» білім биігін бағындырады
айналасына, қоршаған ортасына қажетті дүние тұрғаны дұрыс.
деген үміттемін.
деген кзқарасының зі түбегейлі
Танымдық жағына келсек, бүгінгі
– Оқулықты министрлік жазгеріп кеткен жоқ па? Міне,
бала мектепке кп нәрсені танып, нындағы арнайы құрылған сараптасондықтан да біз Ахаңның оқулық біліп келеді. Біз ары қарай оның малық комиссия қарауы керек қой. Осы
жасаудағы ұстанымдарына кбірек
қызығушылығын жоғалтып алмауға саланың тәжірибелі маманы ре тінде
назар аудардық.
тиіспіз. Оның қиялын дамытатын, ой- ол комиссияда кімдер болуы керек деп
Ахаң қазақ тіл білімінің негізін лау жүйесін зіндік бір арнаға бұратын, ойлайсыз?
қалаған ғалым ретінде әрбір әріпті мірлік тәжірибесіндегі қарапайым
– Сараптамалық комиссияның
тануға кңіл бледі, әрбір дыбыстың
әрекеті туралы қызықты, мазмұнды қ ұ р а м ы ж ы л с а й ы н ж а ң а р ы п ,
сз жасаудағы қызметін ескеру кематериалдар топтастырылуы керек. жетіліп келеді. Бастапқыда педагогрек дейді. Міне, осы ұстаным біздің Жаңа «3ліппенің» оқу бағдарламасын оқытушыларынан құралып еді. Қазір
де бағдарымызды айқындайды. әзірлеуде оқу мақсаттары осы бағытта сарапшылардың құрамы згерген,
Екінші, сзімде айтып ттім, тағы
айқындалды.
жетілген. Пән мұғалімінен басқа,
да қайталайын, жаңа «3ліппеде»
– Жаңа «1ліппені» жазамыз деп, ғалымдар, әдіскерлер де бар. Оқулықтар
« о ң а й д а н – қ и ы н ғ а , ж е ң і л д е н реформалардан к&з ашпаған білім үш деңгейлі сараптамадан теді. Ал– күр деліге ту» деген принцип жүйесіне тағы да бір «жаңашылдар» &з дымен пән мұғалімдері қарайды.
қатаң сақталған. Ол да осы оқу бағ- к&зқарасын таңып жібермей ме?
Одан соң әдіскерлер мен ғалымдар
дарламасының зегі болғаны дұрыс
қосылған екінші кезеңнен теді.
деп шештік. Біз осы күні білімді
Үшінші кезеңде қоғам қайраткелері,
Ахаң қазақ
тәжірибе арқылы игеруді Батыбілім саласында еңбегі сіңген ардагертіл білімінің
стан үйрендік деп жүрміз ғой. Міне,
лер, білім саласын белсенді зерттеп
негізін қалаған ғалым
балаға білімді мір тәжірибесі
жүрген ғалымдардың, тұлғалардың
ретінде әрбір әріпті
арқылы беру ұстанымы Ахаңның
қатысуымен республикалық котануға көңіл бөледі, әрбір
«3ліпбиінде» бар. Ендеше, ол
миссия қарайды. Осында үш
дыбыстың сөз жасаудағы
да жаңа «3ліппе» мен «Ана
кезеңнен ткен оқулықтың
қызметін ескеру керек дейді.
тілі» оқулықтарының басты
зінен де, кінішке қарай,
Міне, осы ұстаным біздің де
бағдарының бірі болмақ.
қателіктер табылып жатабағдарымызды айқындайды.
– Ахаң оқулық жазған
ды. Оның әртүрлі себептері
Біз осы күні білімді тәжірибе
кездегі бала мен қазіргі баланың
бар. Дегенмен, оқулық
арқылы игеруді Батыстан үйрендік
айырмашылығы бар ма?
әзірлеу авторлық ұжымнан
деп жүрміз ғой. Міне, балаға білімді
– 3рине, бар. Ахаңның
ү
лкен жауапкершілікті,
өмір тәжірибесі арқылы беру
заманы мен бүгінгі уақыт
аса сауаттылықты, барынша
ұстанымы Ахаңның «Әліпбиінде»
кезеңін салыстыруға болмаймұқияттылықты
талап етеді.
бар. Ендеше ол да жаңа
ды. Сондықтан Ахаңның жазған
Оқулық әзірлеудің тәртібі бойын«Әліппе» мен «Ана тілі»
оқу құралдары з кезеңіндегі
ша
авторлық
құрамда
бірі – ғалым,
оқулықтарының басты
зектілігімен ерекшеленеді.
бірі – әдіскер, бірі – тәжірибелі
бағдарының бірі
Ал бүгінгі жас ұрпақтың дәуірі
мұғалім
болуы
сауатты
дұрыс
оқулық
болмақ.
жаһандану үрдісімен тікелей байжасалуының кепілі.
– 1ліппенің біреше оқулық
авторысыз, осы саланы зерттедіңіз.
Бүгінгі мектеп, оқушы, автор ретінде
айтыңызшы, «1ліппе» деген не?
– Білім саласының маманы тұрғысынан қарасақ, «3ліппе»
оқулығы – білім алушының қайнар
бұлағы. Ғылыми жағынан қарасақ,
ол – тіл білімі мен әдебиеттанудың
негізі. Жалпы тұтынушылар тарапынан қарасақ, «3ліппе» – білім алудағы
алғашқы қадам. Ол – әр адамды
аяқтандыратын, яғни сауаттылықтың
негізін қалайтын, білімнің тереңіне
бойлауына мүмкіндік ашатын оқу
құралы.
«Мен зім оқи алатын болдым.
Енді зім жаза аламын» деп зіне деген зор сенімін туғызатын «3ліппенің»
бала қиялындағы арманын орындауда
қызметі зор. 3р адамның «3ліппе»
туралы жеке естелігі болғанындай, әр
халықтың жадысында з «3ліппесі»
бар. Біздің жадтағы «3ліппе»
Байтұрсынұлының «3ліппесі» еді. Сол
үшін халық «Ахаңның «3ліппесі» оралады» деген сзді ерекше қуанышпен
қабылдап, ары қарай іліп әкетті.
Жалпы «3ліппе» осы атауымен қадірлі
деп ойлаймын.

Бижан ҚҰРМАНҒАЛИҚЫЗЫ,
педагогика ғылымының кандидаты, доцент,
«Әліппе» оқулығының авторы:

ХАЛЫҚ ЖАДЫНДАҒЫ
ЖАҢА «ӘЛІППЕ»
рет авторлық топ құрылып, тл
оқулықтарымыз дүниеге келді.
«Мен өзім оқи
Сол уақыттан осы күнге дейінгі
алатын болдым.
«3ліппе» пәнінің оқу бағдарламасы
Енді өзім жаза аламын»
мен оқулықтарына салыстырмалы
деп өзіне деген зор сенімін
талдау жасадым. Олардың пән
туғызатын «Әліппенің» бала
ретінде мақсаты мен міндеттерінде
қиялындағы арманын орынайтарлықтай айырмашылық
дауда қызметі зор. Әр адамның
болмағанмен, әріптерді оқыту
«Әліппе» туралы жеке естелігі
ретінде бірыңғай жүйеге келе
болғанындай, әр халықтың жадысынқоймағаны байқалады. Бұл
да өз «Әліппесі» бар. Біздің жадтағы
жағдаймен жаңа «3ліппе»
«Әліппе» Байтұрсынұлының
пәнінің оқу бағдарламасын
«Әліппесі» еді. Сол үшін халық
әзірлеу кезінде де кездестік.
«Ахаңның «Әліппесі» оралады»
Жаңа оқу бағдарламасын
деген сөзді ерекше қуанышпен
әзірлеуге екі-үш ай уақыт кетті.
қабылдап, ары қарай іліп
Сол уақыт ішінде әріптердің оқыту
әкетті. Жалпы «Әліппе»
реті туралы мәселеде кп жұмыс
осы атауымен қадірлі
істедік. 3ріптерді оқыту ретін
деп ойлаймын.
анықтау мақсатында жұмыс тобымен бірқатар зерделеу жұмыстары
жүргізілді. Нәтижесінде жаңа оқу
балаларының ұлттық сана-сезіміне бағдарламасындағы әріптердің реті
сай келетін ұтымды әдістерді сара- лингвист және әдіскер ғалымдардың
лап, олардың пайдалану жолдарын зерттеулері негізінде, әріптердің
крсетті.
мәтінде кездесу жиілігі, зара тіркесімі
Ахмет Байтұрсынұлы былай дейді: мен сзжасамға қарай құрылды. Осы«3ліпби деген – тілдің негізгі ды- лайша жан-жақты қарастыра келе,
быстарына арналған таңбалардың бүгінгі күнгі әріп тердің оқу ретін
жұмағы. Неғұрлым тіл дыбыстарына айқындап шықтық.
мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе,
Жаңа «3ліппе» пәнінің оқу
оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге бағдарламасын әзірлеуде үлкен
оңай болса, соғұрлым әліпби жақсы ізденістер болды. Жұмыс тобының
болмақшы. Олай болса, әліпби сынға әрбір мүшесі зіне жүктелген таптүсіп, жақсы-жаман жағы тексерілуге сырманы жан-жақты қарастырып,
әбден келетін нәрсе болып шығады».
орындап шықты. Ең алдымен, оқу
Ендеше, бүгінгі жаңа «3ліппе» бағдарламасының мақсаты мен
мен «Ана тілі» оқулықтарын әзірлеуде міндеттерін айқындауға байланысты
А х м е т Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң о с ы үлкен жұмыс жүргізілді. Жалпы оқу
қағидасы назарда болғаны абзал.
құралының зіне тән ерекшеліктері
«3ліппе» пәнінің оқу бағдар- қандай? Бүгінгі балалардың талаламасын әзірлеуде жұмыс тобындағы бын қанағаттандыратын дүние сол
әріптестеріммен бірге, алдымен, жерде бар ма екен деген сұрақтар
Ахмет Байтұрсынұлының «Оқу құрал»,
«Тіл құрал», «3ліпби», «Баяншы», «Тіл
жұмсар» атты еңбектерін зерделедік.
Нәтижесінде бағдарламаның
құрылымы мен мазмұны Ахаңның
мынадай ұстанымдары негізінде
айқындалды:
– 3рбір дыбыстың сз жасаудағы
қызметін есепке алу;
– Оңайдан қиынға, жеңілден
күрделіге ту;
– Жаңашылдығы, згеріс және
толықтырудың қажет етілуі;
– Білімді тәжірибелік ізденістер
арқылы здігінен алу.
Жаңа «3ліппенің» мазмұнын
осы ұстанымдар негізінде құрсақ,
қателеспейміз.
Сонымен қатар еліміздің білім
беру жүйесінде осы уақытқа дейін
түрлі авторлық топтармен бірнеше
«3ліппе» жарық крді. Олардың
құрылымдық-мазмұндық жүйесі де
уақыт кезеңдеріне қарай жаңарып,
түрлі сипатта болды.
Бәрімізге белгілі, тәуелсіз дік
алғаннан кейін тл оқулықтарымызды
әзірлеудің мемлекеттік мақсатты
бағдарламасы жасалған болатын.
Ол кезеңде мен Білім және ғылым
министрлігінде осы бағдарламаның
іске асырылуына жауапты маман
болдым. Сйтіп, елімізде алғаш
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Республикасының мемлекеттік тілінде
алуы және ол тегін болуы шарт. Ол
үшін барлық мектепке дайындау
орындары мен балабақшалар
да бір-ақ тілде – Қазақстан
Республикасының мемлекеттік
тілінде болуы міндетті. "зге
ұлт кілдері мен олардың балалары қосымша оқу орындарында, тілдік үйірмелер мен
жексенбілік мектептерде з
тілдерінде ақылы білім алуына
кез келген Қазақстан азаматы
ретінде құқылы.
3рине, мұндай тңкерісті
ұлттық мақсат-мүддеге қол
жеткізуіміз үшін Білім заңын
қайта қарап, міндетті түрде
«Мемлекеттік тіл туралы заң»
қабылдауымызға тура келеді. Темірді
қызған кезінде соқ деген, отыз жылға
созылған рухани мимырт жолымызды

(Басы 1-бетте)
Осындай жн-жоба түзген Ахаң
«бастауыш мектептер осындай
болса, бұлардан әрі мұсылманша
я орысша оқыту үшін қазақ
балаларының бастауыш
мектепте үйренген білімі
негіз болуға жарайды» деп
түйіндейді.
Алты жыл ауыл мектебінде міндетті мұғалімдік борышын атқарған
А.Байтұрсынұлының, әрине,
оларға кңілі тола қоймайды:
«Осы күнгі ауыл мектептерін
мектеп деп айтарлық емес. Оқуға
керек құрал жоқ, оқыта білетін
мұғалімдер аз». 3йтсе де сол аздың
зіне зар болып қалармын дегендей,
ағартушы іле-шала әлі аяғынан тұра
алмай жатқан ауыл мектебін әділ

ҰЛТТЫҢ
ҰЛЫ ҰСТАЗЫ

(Ағартушының педагогикалық еңбектері хақында)
бағалап, «ақтап» та алады: «Сонда да
қазақша хат білушілердің проценті
мұжықтардан жоғары. Осы күнгі
хат жаза білетін қазақтардан бастап, газета, журнал, кітап шығарып
жатқандарымыздың бәрі сондай мектептен оқып, хат танып, жазу үйреніп
шыққандар». Бұдан керек-жарағы
толықпаған, жүйелі қалыпқа түспеген
бұл бастауыш мектептердің Алаш
баласы үшін аса қымбат қазына, артқы
дүниеге артықша із қалдырар мирас
екенін креміз. "йткені ол – қазақша
оқытатын, қазақша тәрбие-тәлім
беретін қазақ мектебі болатын. Дана
Ахаң да оны мақтаныш етеді: «Бұл
мектептің халыққа жақындығы –
балалар білімді ана тілімен үйренгені».
Осынау 1914 жылғы тасқа басылған
жолдарды оқығанда ккірегіңді шер
қауып, кзіңе ксікті жас келеді. Отыз
жылда есі кірмеген ағайындардың,
балалары нағыз орыс мектебінде,
болмаса бір замандарда «русско-киргизкая туземная школа» атанған,
бүгінгі тонын айналдырған аралас
мектепте оқып жатқан қандастардың
алғы күндерді ойламайтындығына,
бүгіннен-ақ ұлттың болашағына балта
шауып жатқанына күйінесіз. Бір кезде
«санымыз аз» дедік, «қазақ мектебінің
сапасы нашар» дедік, ал ендігімізге
жол болсын!.. Орыс мектебіне тісіміз
батпағанның зінде, дүбәра аралас
мектептен арылуымызға кім кедергі?..
Қанға сіңген қаныпезер сылтау –
Мәскеу ме?!. Жоқ, ағайын, жақсылық
крсем де зімнен, жамандық крсем
де зімнен...
Қазақша оқу жер бауырлап мешел
күйінде жатқан зар заманында орыс
тілін тбеге шығарып, орыс оқуына
табынған Абай хәкімнің зі интернатта оқып жатқан талай қазақ баласының
«Ойында жоқ олардың/Шариғатқа
шаласы» екенін ескерткенін неге естен
шығардық? "з тілінен жерінгендер я
тілмаш, я адвокат болуын болар, бірақ
туған халқының жоғын жоқтап, мұңын
мұңдайтын «Ойында жоқ олардың/
Салтыков пен Толстой» бола алмайтынын неге парықтамаймыз?!.
...Ахаң қазақ арасындағы бастауыш мектептің мақсат-мүддесін де
нақты айқындап береді: «Бастауыш

Ойды ой қозғайды. Менің аталарымның бірі Бекмұхамбет қалпе
де (1845–1920) ұлы Абаймен түйдей құрдас, ол да ағартушы
болатын. Бөкейліктегі Хан Ордасында ауыл мектебінде
оқыған. Сұпылыққа ден қойған. Кезіндегі башқұрттардың бас
қаласы Стерлитамаққа барып, пірдің қолын алып, Камеледден
хазіреттің медресесін бітірген. Қажылық борышын атқарған.
Мүмкіндігінше шариғат оқуын жалғастырып, хазірет атанған.
Бөкей Ордасы мен Астрахан губерниясының түйіскен жеріндегі
Азғыр өңірінде 1970-1918 жылдары мектеп-медресе ашып, мешіт
ұстап (олардың орны сақталған), ағартушылықпен айналысқан.
Күні бүгінге дейін атамның Сүйіндік ауылындағы бейіт-мазарына
ел зиярат етеді. Халық атын атамай, «қалпе» деп әулие тұтады.
Сонда деймін де, өлкемізде өткен қаншама төре-сұлтанның,
бай-бағланның аты-жөні есте қалмай, атамды көпке үлгі,
жұртқа әулие тұтқызған қандай құдірет? Сөйтсем, ол ұрпағын,
қалың қауымын ана тілінде оқытқаны, тілін сындырып, дінін
құрметтеуге үйреткен ғибраты екен! Күнбатыс Алашордасының
қаншама сардарлары мен сарбаздары менің атамның алдын
көрді, пір тұтып қолын алды. Ойшыл ақын, діни қайраткер Ғұмар
Қараш, тұңғыш Елбасымыз Сейітқали Меңдешов, тұңғыш комиссар әрі ақын Бейсен Жәнекешов... «Оқы, оқы және оқы» деген
өсиеті, әр жүрекке имандылық дәнін еккен сауапты ісі ешқашан
ұмытылмайды екен...
мектептен оқығандар писар, учител,
фелшер, адвокат, судия, инженер,
агроном болам демей, ең әуелі,
қазақша толық хат білетін дәрежеде
болуын кздеу керек. Екінші, бастауыш мектептен үйренген білім әрі
оқимын дегендерге негіз боларлық
жағын кздеу керек. Егерде бастауыш
мектептен оқып шыққандар ілгері
оқымай, үйінде қалса, ұлт әдебиеті
мен мәтбуғатының [баспасз – 3.Ғ.]
мүлкін пайдаланарлық дәрежелі
біліммен қалсын. 3рі оқимын деген
халде: мұсылманша оқыса, бастауыш
мектеп оқуы артқы оқудың негізі
болуға жарасын; орысша оқыса, орысша үйренудің қиындығын жеңілтерлік
демеу һәм негіз болуға жарасын».
Міне, Ахаңның асыл ойы, осы
ұлттық мақсат-мүдде жолы бүгінгі
қазақ қоғамына, жаңа Қазақстан болмысына Темірқазық етіп алар бағытбағдарды нұсқап тұр.
Бүгінгі таңда біздің қолы мыздан
келері бір-ақ шаруа, жалғыз рәуішті
іс-әрекет – еліміздегі барлық бала,
күллі шәкірт, ата-анасы қай ұлттың
кілі екеніне қарамастан, бастауыш
білімді бір-ақ тілде – Қазақстан

жүріп туді тездететін, шын мәнінде
қоғамымызда «Рухани жаңғыру» болатын жаңа белесті кез келгеніне күмән
жоқ.
Жазбамыздың басында Ахаңның «Ресей хүкіметі қол ас тындағы
жұртының жазу-сызуы мен тілі
бірдей болуын қалайды» деген
пікірінен бастап еді, шынында ол әр
мемлекеттің мүдде, заман талабы ғой
деп, оған кпелеуге болмайтынын
айтқанбыз. Расында да, айналаға кз
тігіп, мына дүбірлі дүниені бажайлап
қарасаңыз да осы бір шындыққа кз
жеткізесіз. Басқасын айтпағанда,
туыс "збекстан мен крші Қытайдағы
жүздеген қазақ мектебі неге жабылды?
Оның астарынан саясат іздеу, біреуге
кпелеу німсіз тірлік. Біріншіден, ол
әр мемлекеттің зінің ішкі ісі, зіндік
проблемасы; екіншіден, бұл әлемдік
үрдіс, жаһанданған заманның зекті
проблемасы екенін де ұққанымыз
абзал.
(Жалғасы бар)
Ғарифолла 1НЕС,
профессор

ӨНЕР
Өнер ұлт болмысының айнасы десек, музыка – халықтың асқақ рухының
тілі. Ол ғасырлар бойы үздіксіз жетіліп, даму үстінде болатын мәдени
құбылыс. Қазақ болмысын бүкіл жан дүниесімен қоса өнердің қай түрі
қопара, қотара айшықтап бейнелей алады десек, ең алдымен күйді
айтар едік. Қазақтың күй мұрасын өзінің жан тебірентер мұрасымен
толықтырған – Мәлгаждар Әубәкіров.

Кеудесін
күй тербеген...
М.3убәкіров шебер орындаушыкүйші ретінде, білгір де білікті ұстаз
ретінде де танылып, халқымыздың күй
мұрасын насихаттау, жастарға тәлім
беруде мол еңбек сіңірді.
«Мектеп – ұстахана, ұстаз – оның
шебері, шәкірттер – шебердің қолынан
шыңдалып шыққан жүзік» деген дана
сзге сүйенсек, Мәлгаждардың ұстаз
болып ткен мірінде одан талай
шәкірт тәрбие мен білім алды. Олар
қазір еліміздің әр жерінде қазақтың
ұлт аспаптарын келешек жастарға
үйретіп жүр. Сол кп шәкірттедің
ішінде «Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері» композитор Секен
Тұрысбеков, Алматыдағы «Арнау»
фольклорлық ансамблінің жетекшісі
Нұргүл 3кімхожина, 3зидолла
Есқалиев, Мұхаметқали Елемесов,
Шынарбек Асқаров, Есіркеп Жолдасов
және тағы басқалар бар.
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Ол күй мұрамызды «"рнек»,
«Жас толқын», «Бала қуанышы»,
«Наркескен», «Сары тбе», «Талас»
сын ды жан тебірентер күйлермен
толықтырды.
Оркестрге арналған «Кңілді
жастар», «Құрман баба», 175
поэмасы, домбыра үшін жазған
«Тасқын», «Жас қанат» увертюралары, қобызға арналған «Қарақат»,
«Бала гүлім», «Сағыныш», «Қазақ
биі» сияқты шығармалары бар.
М.3убәкірұлы кптеген спектакльдерге де әуен жазған, соның ішінде
«3р үйдің еркесі», «Ана – Жер
ана», «Қозы Крпеш – Баян Сұлу»,
«Жүрекке жүрек тіл қатар» сынды
қойылымдарын атап туге болады.
Балаларға арналған шығармалары
«Балалар әні» деген атпен жинақ
болып шықты. М.3убәкіровтың ән
жанрындағы еңбектері де баршылық.

«Шалқы дария», «Атыңды жаздым Аққұмға», «Отан туралы ән»,
«Кктем лебі», «Сен білесің, ақ
қайың», т.б кптеген әндері әйгілі
әншілеріміздің орындауында сахна
трінен шырқалып келеді.
Профессор композитор
М.3убәкіровтың ғылыми
оқытушылық шығармашылық
саласындағы ізденістері де жемісті.
Мысалы: «Домбыра класынан сабақ
беретін мұғалімдерге арналған»
әдістемелік нұсқаулары бүгінгі күнгі
талапқа сай жазылған құнды оқулық.
Мәлгаждар 3убәкіровтың
кңіл тербеген күйлері мен әсем
шығармалары халқымызбен бірге
жасап келеді, мәңгі жасай береді.
Жазира ҚОЖАХМЕТОВА,
Қабанбай батыр атындағы тарихи&лкетану музейінің меңгерушісі

(Басы 1-бетте)
Сздікте Шәкәрімнің міріне қатысты
әрі шығармаларында крініс тапқан
географиялық атаулар; тарихи маңызы
бар жерлер; Семей, Ыстанбұл, Мекке,
Париж сияқты Шәкәрім болған қала атаулары, Шәкәрімнің атымен байланысты елді
мекендер, кшелер, оқу орындары (Шәкәрім
атындағы мемлекеттік университет және т.б.)
да қамтылған.
Сзтізбекте түрлі кездерде Шәкәрімнің
еңбектерін шығарған баспаларға, ақынның
мұрасын зерттеу мен насихаттаумен
айналысқан әдеби ұйымдарға, крнекті
тұлғаның мірі мен шығармашылығын
зерттеген ғалымдарға да орын берілген.
Оның ішінде Қ.Мұхамедханов, З.Ахметов,
М.Мағауин, Р.Нұрғали және басқа да
кптеген есімдер бар. Энциклопедияда
Шәкәрімнің кзі тірісінде қарым-қатынаста
болған белгілі тұлғалар туралы мақалалар
да орын тепкен. Бұл орайда ақынның атабабалары мен тума-туыстары, жалпы ақынға
қатысты шежірелік мәлімет берілгенін
креміз. Энциклопедияға Шәкәрімнің кзін
крген 3.Бкейхан, М.3уезов, С.Сейфуллин,
С.Мұқанов және басқа да қазақ халқының
крнекті тұлғаларының есімі енуі ұлы ақын
мір сүрген және қызмет еткен дәуірдің мәнмазмұнын аша түскен.
Ұлы Абайдың тұлғалық айналасын
жарқырата крсететін «Шәкәрім» энцикло-

демик Ерлан Бәтташұлы Сыдықовтың
«Алаш қаласының тарихы» атты ғылымитанымдық еңбегі – мұрағаттық деректер
негізінде жазылған құнды туынды. Бұл
зерттеуде де Абайдың тұлғалық аясын және
дәуір сабақтастығын ашатын деректер мол.
Кітап 1918 жылдың қаңтар айынан 1919
жылдың желтоқсан айына дейінгі аралықта
«Алашорда» үкіметінің саяси орталығы
болған Алаш қаласы жайлы құнды тарихи
деректер және Алаш қайраткерлері туралы
мәліметтермен жазылған алғашқы зерттеу.
Еңбекте Алашорданың орталық үкіметі
мен Семей облыстық комитеті, облыстық
қазақ комитеті, облыстық және уездік
земство басқармалары, Алашорда үкіметінің
кеңселері сынды тарихи орындар алғаш рет
кең ауқымда қарастырылған.
Автордың ұзақ жылдарғы ғылыми
ізденісінің нәтижесінде отандық архив
қорларындағы сақталған деректер
монографияның ғылыми талаптарға сай
жазылып, тарихи шынайылықты нақты
беретін факторлар ретінде жан-жақты
крсетілген.
Алаш қаласы шын мәнінде Алашорда
үкіметінің басты әкімшілік орталығы
болып есептелді. Алғашқы тарауда осы
мәселеге ерекше акцент берілген. Себебі
бұл қалада Алашорданың орталық үкіметі
мен Семей облыстық комитеті, облыстық
қазақ комитеті, Семей уездік земствосы,
Алаш қалалық думасы мен Алаш қоғамдық

АБАЙДЫҢ

арқылы тіп, қалың оқырманға жол тартты.
Қазақтың ұлы ақыны және ойшылы Абай
Құнанбайұлының 175 жылдығы қарсаңында
2019 жылы Мәскеудің «Молодая гвардия»
баспасынан «ЖЗЛ» («Жизнь замечательных
людей») сериясымен белгілі тарихшы, академик Ерлан Сыдықовтың «Құнанбай» атты
кітабы жарық крді. Кітапта тарихи тұлға, ұлы
ақынның әкесі – Құнанбай мірбаянының
және ол мір сүрген заманның, бұрын
белгісіз болып келген кейбір тұстары ашылады. Кітап Абай тұлғалық айналасын жаңа
қырынан ашуымен ерекшеленеді.
Мұнда қазақ халқының тарихында
терең із қалдырған белгілі тарихи тұлғаның
мірбаяны деректік түрде баяндалып, зерттеу объектісінің мір жолы мен тағдыры
аясында ХІХ ғасырдың тарихы тұтастай
қарастырылады. Сондықтан да бұл кітап
танымдық кркем тілмен жазылған тарихи
зерттеу деуге негіз бар.
«Құнанбай» еңбегінің материалды беру
тәсілі анағұрлым блек. Құнанбайдың туу
дерегі мен шежіресіне арналған тарауда «би»
және «шежіре» категориялары сараланады.
Зерттеуші Құнанбай мір сүрген дәуірдегі
қазақ қоғамын билеуші топтардың зара
қиын қарым-қатынастарын да назарынан
тыс қалдырмайды. 3сіресе осы мәселе
1837-1847 жылдар аралығындағы Кенесары
ханның патшалық Ресейге қарсы соғысы
кезінде асқына түскені белгілі. Бұған байланысты кітапта бір қызықты жайт келтіріледі.
Бірде колониалдық экспедициялық әскер
құрамында Құнанбай екі жүз сардарымен қатысып, жапан далада үдере шегініп
бара жатқан Кенесары хан жасақтарын
қуып жетеді. Сйтіп, екі жасақ арасында зеңбірек оғы жететін қашықтық қана
қалады. Ал Кенесары хан әскері болса
бесін намазын оқып жатыр екен. Осы сәтте

ТҰЛҒАЛЫҚ АЙНАЛАСЫ ЖӘНЕ
ДӘУІР САБАҚТАСТЫҒЫ
педиясы – жеке ақынның ғана емес, бүкіл
халқымыздың рухани мірінің шежіресі.
Бұл – тарихи танымның жасампаздығы.
Мұндай энциклопедияның Орталық Азияда
әзірге баламасы жоқ. Бұл еңбек – ғалымның
абайтану мен шәкәрімтануға қатар қосқан
үлесі. Іргелі зерттеулерінің бір белесі. Аталған
энциклопедия Шәкәрімнің барлық мұрасын
толық қамти отырып, ақын мұрасын әлемдік
руханият биігіне ктеруімен құнды.
Е.Сыдықовтың «Шәкәрім және
Алашорда» атты кезектегі тарихи деректі
еңбегі ұлтымыздың ерен тұлғасы Шәкәрім
Құдайбердіұлының «Алаш» партиясы мен
«Алашорда» үкіметінің тұсындағы қоғамдықсаяси және әлеуметтік ұстанымдарының
сындарлы сәттегі крінісін мұрағаттық деректер арқылы дәйектеп баяндауға негізделген.
Алғаш 2008 жылы шыққан, 2017 жылы
толықтырылып қайта басылған «Шәкәрім
және Алашорда» атты бұл еңбегінде ғалымның
басты ғылыми қағидасы – Шәкәрім
Құдайбердіұлының белсенді қайраткерлік
қызметін Алаш қозғалысы қайраткерлерінің
«Алаш автономиясы» ұлттық-территориялық
қалыптағы автономиялық мемлекеттік
құрылымды қалыптастыру жолындағы тарихи әрекеттерінің барысымен сабақтастықта
жазу.
Тарихшы архив деректерін зге де сирек
деректермен жарыстыра талдап, кеңестік
тоталитарлық жазалау жүйесінің Шәкәрім
Құдайбердіұлына қарсы жасаған қылмысты
әрекеттерін ашады. Алашорда ақсақалы
тағдырына қатысты бұрын-соңды белгісіз
боп келген, не қате тұжырымдар жасалған
тарихи оқиғаларды дәйекті деректермен жанжақты салыстыра талдап, тың пайымдаулар
ұсынады.
«Алашорда және ұлт зиялылары»
атты блімде «Алаш» партиясы мен
«Алашорда» үкіметінің қайраткерлері мен
жақтастарының сол кезеңдегі ұлт алдыңдағы қызметі туралы бұрын-соңды белгісіз
болып келген тарихи оқиғалар – архив
деректерімен, сондай-ақ естеліктермен,
жеткен хаттармен, құжаттармен салыстырыла отырып баяндалады. Қазақ лкесінің
апатты жағдай алдында тұрғандығын
Кеңестік билік басында Троцкий сынды
саясаткер арқылы ашық жария етуге әрекет
еткен қос бірдей алып тұлғаларымыз –
3лихан Бкейхан мен 3лімхан Ермеков
екендігін дәйектеп крсетеді. «Зұлмат
жылдар зобалаңы» атты бұл блім – «Ахаң
және Семей зиялылары», «Қара тізімге
іліккен кітаптар» және «Қызыл қырғын
құрбандары» деген тараулардан тұрады.
Автор әр тараудың зін жеке-жеке тарқатып
қарастыратын тақырыптар екендігіне
зерттеушілердің назарын аудартады. «Ахаң
және Семей зиялылары» деген тарауда Ахмет
Байтұрсынұлының Семей ңірінен шыққан
қазақ зиялыларына ықпалы, тигізген тәлімтәрбиесінің кейбір қырлары тарқатылған.
«Қара тізімге іліккен кітаптар» атты тарауда
ұлт зиялыларының 1923-1937 жылдар
аралығында шығарған мектеп оқулықтары,
әдеби және саяси мазмұнды кітаптары, түрлі
бағыттаушы кітапшаларының кеңестік
билік жүйесі тарапынан зиянды деп табылып, жойылғаны жнінде талдау жасалған.
«Қызыл қырғын құрбандары» деген
тарауда әміршіл-әкімшіл тоталитарлық
жүйенің саяси қуғын-сүргініне ұшыраған
қазақ зиялылары тағдырлары архив деректері негізінде қарастырылған.
Еңбектегі Абайдың тұлғалық айналасын
толықтыратын деректер, материалдар
бүгінгі ғылым талабына толық жауап береді.
3уелі 2010 жылы жарық кріп, 2017
жылы толықтырылып қайта басылған ака-

басқармасының кеңселері орналасты. Автор,
Алашорданың үні – «Сарыарқа» газеті,
«Абай» журналы және «Алашорда» баспаханасы» атты тарауда мерзімді басылымдар құрылу тарихынан бастап, ктерілген
мәселелерге толықтай талдау жасаған.
Халық ішінде Тінібай мешіті, Жоламан
мешіті және Тас мешіт деген атаулармен
мәлім болған дін ошақтарының тарихы да осы
тарауға арқау болған. Халықтың мәдени даму
тарихында діннің орны ерекше екені тарихтан белгілі. Міне, Алаш қаласы тарихындағы
бұл мешіттердің ұлттық деңгейде атқарған
тағылымды қызметі, мешіттерді салдырған
Тінібай Жоламанұлы сияқты тұлғалар туралы
мол мағлұмат келтірілген.
Қазақ халқының рухани дүниесін
қалыптастыру жолында жазылған «Алаш
қаласының тарихы» атты еңбегі бүгінгі заман
талабына сай жазылған, ұлттық сананы
қалыптастыру жолындағы тың әрі танымдық
мағынасы зор жұмыс.
Абайдан басталатын ұлттық оянулардың
заңды жалғасы Алаш тұлғалары мен тағдыры
арнасында жазылған «Алаш қаласының
тарихы» атты еңбегі қоғамдық-әлеуметтік
маңызы бар еңбектер сияқты әрдайым халық
сұранымы сапынан түспейді.
2012 жылы «Молодая гвардия»
баспасынан «Жизнь замечательных людей»
(ЖЗЛ) сериясы бойынша Ерлан Бәтташұлы
Сыдықовтың «Шәкәрім» кітабы шықты.
Бүгінде «Шәкәрім» кітабы қазақ, орыс, түрік,
ағылшын, қытай тілдеріне аударылып, әлем
оқырманына ұсынылды. Кітап мірі қилы
заманға тұспа-тұс келген қазақтың крнекті
ақыны, философ Шәкәрім Құдайбердиевтің
тағдырына арналған.
Кітап автордың әкесі Бәтташ Сыдықовқа
арналған естелікпен басталады. Ол
1960-жылдардың басында биліктің тыйымына қарамастан замандастарының
Шәкәрім Құдайбердиев туралы естеліктері
мен куәліктерін жинақтаған алғашқы
комиссияның мүшесі болған.
Автор Шәкәрімнің зін-зі жетілдіру
процесіне жеке талдау жасап, ойшылдың
бұралаң әрі қиын, қуанышты жаңалықтар
мен ащы кініштерге толы интеллектуалдық
жолына барлау жасайды. Е.Сыдықовтың
Шәкәрім туралы кітабында бастан-аяқ үш
мірлік тірек, үш ұстаз, үш анық жніндегі
тпелі идея крініс береді. Бұл кездейсоқтық
емес.
Ерлан Сыдықов Құнанбайға арналған
жеке монография жазып, 2020 жылы басып
шығарды. Ол осылайша Шәкәрімнің
ұрпақтарына табыстаған аманатын орындады
деуге болады. Автор бұл кітапты жазу үшін
тұлғалық әрі кәсіби ұзақ жолды еңсерді. Ол
Сыдықовтар әулетінің жүрегі мен тағдыры

колониалдық әскерлердің зеңбіректермен
атқылаймыз деген пиғылын біліп, бұған
Құнанбай үзілді-кесілді қарсы шығады. Ол
«егер намаз сапында тұрған әскерлерге оқ
атылған жағдайда бұл соғыс саяси астардан
діни астарға ауысып, ал бұл бұдан да үлкен
текетіреске соқтыратынын» айтып, орыс
әскерінің бетін осы әрекеттен қайтарады.
Бұл тарихи деталь бір жағынан, сол тұстағы
патша шенеунігінің саяси сұңғылалығын
танытқан болса, екінші жағынан қазақтың
соңғы ханының жасырын жақтасын да
айқара анық крсетеді.
Е.Сыдықов «қазақ элитасы жалпыға ортақ
парадигмалардан грі, колониалдық билік
жағын неге ұстанды?» деген сұраққа тарихи
оқиғаларды терең талдап, ұлт тұлғаларының
мақсаты елдің бірлігін, ұлттық бірегейлікті
сақтау арқылы мемлекетті жаңғыртуды
ойлағанын жан-жақты түсіндірген. Бұдан
аға сұлтан Құнанбайдың з уезінде атқарған
реформалары басты мақсат ретінде ұлттық
рухани құндылықтарды сақтап, оларды
нығайтуға бағытталғанын аңғартады. Оған
Қарқаралыда – мешіт, Меккеде – тәкие
(қажыларға арналған қонақүй) салдыруы
айғақ бола алады. Бұл тұрғыда Құнанбай
қажы з заманынан озып туып, колониалдық
биліктің рухани-идеологиялық экспансиясына қарсылық ұйымдастыра келе,
еліміздің шетелдегі алғашқы дипломатиялық
кілеттілігін де ашты деуге болады. Ол зінің
мір жолы арқылы жұртқа ұлағат крсете
білді. Құнанбай – әр ісінде Құдайды еске
алып, з еліне адал қызмет еткен адам. Ол –
Абайдай баласына, Шәкәрімдей немересіне
халыққа қызмет етуді бала жасынан қанына
сіңіре алған үлкен әулеттің иесі. Жазылмаған
дала заңы мен ұлт дәстүрін білуді, мірге
сергек қарап, ұстамды болуды ұрпақтарының
бойына дарыта алған әке тағылымы да
осы кітаптан табылары анық. Ол ұрпағына
ағартушылық ислам негіздеріне сүйеніп
тәрбие берген, сонымен қатар баласы
Халиоллаға еуропалық білім алғызған. Сол
арқылы болашақтағы елдегі дәстүрлі білім
беру жүйесінің де түбегейлі згерістерге
ұшырайтынын сезгенін аңғартады.
Бұл кітапты Абайдың тұлғалық айналасын ашқан зерттеу ретінде тарихшылар
мен гуманитарлық ғылымдар саласының
мамандары қажетіне жарата алады. Мұндағы
Құнанбай ұрпақтарының, әсіресе Абайдың
шығармашылық ортасының мірбаянына
қатысты тың фактілер әлем оқырманы үшін
де маңызды.
Балтабай 1БДІҒАЗИҰЛЫ,
филология ғылымының докторы,
Абай атындағы ұлттық педагогикалық
университетінің профессоры
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«Ең әуелі сөз болған» дейді ғой. Сол сөздің өзі ғажайып үнмен төгіліп, сыңғыр ете қалған шығар-ау! Сонау заманалар қойнауына
үңілсеңіз қай халық та, қай өркениет пен алып империялар да соңына таңғажайып мұрасын қалдырып кетіп отырған. Адам
баласы жүріп өткен әрбір жолда, сүрлеуде, соқпақта, «ойлы-қырлы жерлердің» барлығында тылсымға толы әуенін қалдырып
кеткендей. Байырғының арманы мен аңсарын, болмысы мен бітімін, мұраты мен мақсатын ұққыңыз келсе, оның әуеніне құлақ
қойыңыз. Олар ойлап тапқан музыкалық аспаптардың құрылысына, саз төгілген сипатына назар аударыңыз... Біздің бұлай кең
шалқар дүниені барлай қарап, оның әуезіне құлақ қоймаққа ұмтылуымыздың себебі бар. «Ұлттық аударма бюросы» ағылшын
тілінен аударып, баспаға әзірлеген «Әлем музыкасының тарихы» кітабы қолымызға тиген еді. Белгілі музыкатанушы Филипп
Больман құрастырған жинақта арғы-бергі халықтардың музыка тарихы егжей-тегжейлі қатталып, тәпсірленіпті.
Иә, заманалар бойы музыка
адамдардың шабытын оятып, ккке
ктеріп, адамзатты тал бесігінде
әлдилеп келді. Музыка алдында
қарапайым шаруадан бастап құдіретті
билеушілерге дейін бас иді. Музыка
әр халықтың пайда болу, орнығу,
жаңа жерлерді игеру тарихынан сыр
шертті. 3р халық з әуенін здері ойлап тапқан аспап арқылы жан-жаққа
таратып отырды. Ырғақ, әуез, әуен
арқылы сзге жан бітірді, кркемдік
үстеді, міршең етті. Кітапты парақтап
отырып, әлемдегі әуеннің адамзатпен
бірге жүріп ткен жолын байқайсыз.
Ілкі заманалардан бүгінгі күнге жеткен
дыбыс пен әуеннің түрлену тәсілдерін,
технологиясын, жаңалықтарын
жақсырақ түсінесіз. Тұрмыстық,
ғұрыптық әндері, ұзаққа созылған
сапарында шыққан және қазақы
тілмен айтсақ «Ел ағын, су ағындағы»
зарлы әуені де адамзат тарихының
лмес мұрасы болып қатталып
отырды. Иә, әр халықтың музыкасы мен аспабы туралы материалдар
жинағы ерекше қызғылықты, жаңа
ой үстейді, тың бағыттарға жетелейді.
"нердегі кезеңдердің бары мен жоғын
да осы кітаптан тауып алуға болады.
3р халықтың музыка аспаптарының
жасалу жолдары туралы материалдар
да ерекше.
Кітаптың аңдатпасында айтылғандай, «3лем музыкасы заманауи медианың дүниежүзіне жаһандануды тарататын німі емес, адамзат тарихындағы
мә дениеттер мен тілдерді, діндер
мен ркениеттерді байланыстыратын үлкен мұра екені мәлім. Тарихқа
кз салар болсақ, әлем музыкасы
халықтардың түрлі салт-жоралғылары
мен діндерінен, сан қилы тағдыры
мен тұрмыстық ерекшелігінен тамыр
тартады. Осы кітапта жинақталған
мақалалар оқырманға Еуропа,
Қытай, Үндістан, мұсылман елдері,
Оңтүстік және Солтүстік Америка
музыкасындағы байланыстар мен
назар аударуға тұрарлық елеулі сәттерді
ұсынады. Авторлардың жинақта
ұсынылған мақалаларында мәдени
қақтығыстар мен кикілжіңдер, ежелгі
ркениеттерден бастап, ғылымның
зегі болған орта ғасырлардағы
мұсылман ғалымдардың теориялары,
Қайта рлеу кезеңінен постмодернге
дейінгі Еуропа музыкасы жан-жақты
қарастырылған. Жалпы жинақ бүгінде
танымал және классикалық музыка
ретінде танылған түрлі халықтардың
музыка тарихын егжей-тегжейлі
баяндайды».
Кітап авторының зі «Тарихты
қаузаған еңбектер ұзаққа созыл ған
әрі шиеленіске толы оқиғалардан
құралатындықтан, «3лем музыкасының тарихы» кітабында да осы

дәстүр жалғасын тапқан. Кітаптағы
мәліметтер 1990 жылдары талқыға
түскен, музыканың дербес тарихы
бар ма, әлде бұл тарихи еңбектердің
жинақтарының бірінде қарастырылып
келді ме деген даулы сұрақтарға жауап
береді. Кітаптың құрылымы мен
мазмұнына қатысты бастапқы кездегі
талқы тарихтың (музыка тарихының)
қайнар кзі қайда болуы мүмкін деген
сұрақтар легін туғызбай қоймады.
Жинақтағы баяндаулар әлемдік
немесе универсалды тарихтан бастау

қатысты кзқарасымызды қайта ой
елегінен ткізу қажет болды. Авторлар
ктерген түрлі мәселе мен тартысты
талқы бұл кітаптың әрбір сатысында
туындады, кбіне әлем музыкасының
кез келген тарихының міршеңдігіне
қатысты қалың күмәнға бой алдырдық. Осылайша, бұл кітап жүйесі
Батысқа бұрыннан таныс әрі тарихта қалыбын тауып үлгерген музыка
тәртібіне сай құрылмады. Сондықтан
музыка тарихы мен музыка тарихнамасына жаңаша қарау үшін қалыпты
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ала ма? 3лде Батыстың әлемдегі
үстемдігі мен постотаршылдықтың
жауабынан келіп шыға ма? Ұлттық
халық музыкасынан ба, әлде
трансұлттық халық музыкасынан
ба? Музыканы жаһандық ауқымда
ндіретін құрылымдардан яки музыка
атаулының барлығына қатысты білімді
тарататын институттардан ба? Тарихнама мен музыка тарихнамасының
ортақ моделі Еуропа мен Солтүстік
Американың музыкалық ғылымына
тәуелді болғандықтан, бұл сұрақтарға
мардымды жауап табу қиынға соқты.
Сондықтан музыка антологиясына

шеңберден шығу авторлардың басты
мақсаты болды» депті.
Кітаптың әр тарауы музыканың
тарихын ғана емес, адамзаттың
тарихын қағазға қаттаған. Бізге таныс
Шығыс ойшылдары, олардың арасында зімсініп бауырымызға тартатын біраз ғұламалар да бар, әсіресе
әл-Фарабидің музыкалық ойлары
мен тұжырымдарын талдауы қазақ
оқырманына айрықша керек дүние деп
ойлаймыз.
3н тарихы дегеннен шығады,
қазақ үшін «Елім-айдың» қадірі блек
қой. Тұтас ұлттың қайғылы кшін
түзеген сол бір әуенді естісе қалт тұра
қалмайтын қазақ кемде-кем. Кітаптың
«Үндістердің музыка тарихы» атты
тарауында мынандай дерекке тап
болдық: ««3ндердің, яғни КопперРивер тұрғындары жағалауға кшу
кезінде шығарған «Жүргіншілер мен
тыныстаушылар» және «Билеу» тәрізді
әндердің тайпалар тарихында алар
орны ерекше. 1909 жылы Каадастин
Свантонға з бабалары осы сапар
кезіндегі тұманда адасып жоғалған
жолдастарын еске алып, шырқаған
азалы әндер жайында айтып берген.
Қырық жылдан кейін, 1949 жылы Сара
Уильямс Фредерик де Лагуна үшін дәл
осындай ән шырқады және ол осы
әуендерді тайпа мүшелері, шынымен
де, Мұзды шығанақты тапқан
кезде шығарған шаттық әндерімен
салғастырды: «Олар ана таудың
астында биледі. Олар осы жаққа
келгені үшін здерін бақытты сезінді.
Осында кп нәрсені бастан ткерді

және [бұл оқиғалар туралы] әндер де
бар»... 3лем музыка тарихы кшіндегі
қазақ әуендерінің тарихы да осылай
зерттеліп, қатталып, дүниежүзінің
мәртебелі университеттері шығаратын
оқулықтарға енсе, мұндай тарих пен
әуені қабысқан оқиғаның да қатары
артар ма еді деген ой келеді.
Шындығында халықты біріктіретін
әндер, әсіресе сүргін крген жұрттың
кшінде ел мен жұртқа тіреу болғаны,
сүйеу болғаны анық қой. Ендеше,
халықты сақтап қалған әуен болып
шықпай ма? Кітапта сол үндістер тайпасы туралы «Черокидің кз жасының
іздері One Drop of Blood (Бір тамшы қан) сияқты арнайы гимннен
крінеді. Олардың бүгінде Оклахома
деп аталатын жаңа аймағында жаңа
би алаңқайлары бой ктеріп, осы
жердің здерінің мекені екенін дыбыс
және ырғақ жолдарымен білдірді»
деп крсеткені біздің сзімізге дәлел.
Иә, музыка халықтардың бұрынғы
қақтығыстарының, күрестері мен
бейімделуінің қайта жаңғыруы.
Музыкалар жүздесуінің міндеті шымшытырық дыбыстар тарихын сақтау
және түсіндіру болса керек.
Кітапта адамзат тарихына, мұхиттар мен құрлықтарды ашудағы
географиялық жаңалықтарға да
музыкатанушының кзқарасы
тұрғысынан баға береді. Мәселен,
Еуропа теңізшілері мен офицерлерін
теңіздегі ұзақ сапар кезінде дәл осы музыка шынықтырып, сергіткені айтылады. Бір-бірін танымайтын және тілін
түсінбейтін адамдар арасында байла-

ныс орнату үшін музыка мен би пайдалы болғанын теңізшілер мойындаған
екен. Мұхит аймағында тәжірибеден
ткізген ең алғашқы еуропалықтардың
бірі –Абель Тасман еді. Жаңа Зеландия жағалауына келген оларға маорилер ұлу кернейінде ойнап белгі берсе,
теңізшілер кемедегі музыкалық аспаптармен жауап қатқан... Демек, ел мен
елді музыка байланыстырған.
«Джеймс Куктің Жер шарын үш
рет айналып шыққан сапарының
ұтқан жері кемесінде тәжірибелі
суретшілерді алып жүргені болды
және ресми жазбалардан мұрын флейтасы мен барабанда ойнап тұрған
арал тұрғындары иллюстрацияларын
қосқанда, Полинезия музыканттары
мен музыкалық аспаптарының жекелеген бейнесін табамыз» дейді кітапта.
Иә, кітапты парақтап отырып,
кңілге түйгеніміз, халық пен халық
жүздескенде дыбыс пен үн де араласып
отырған. Дауыс кеңістігіндегі жаңа
дыбыс құбылысын бір ұлт екіншісінен
сіңіріп, аспаптардың құрылымы мен
құрылысын біріне екіншісі үлгі қылып
крсеткен. «Бейтаныс халықтармен
жүздесу тарихы музыкада сақталады»
деген ұйғарым кңілге қонады.
Адамзат бастан ткерген қилы
кезеңдер, соғыстар мен тартыстар
музыка зерттеу тарихына қалай
салқынын тигізді – бұл да кітаптың
зегіне айналған тақырып. 3лем
музыкасының ғана емес, әлем
ркениетінің, салт-дәстүрінің, нанымсенімінің тарихы қатталған кітапта
ғаламшарымыздағы түрлі ұлттар мен
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ұлыстың, алып империялардың, құм
басқан шаһарлардың тағдырын сол
дәуір мен халықтың әуені, музыкалық
аспаптары арқылы зерттеп, талдайды. Бір мақаламен екі кітап болып
жарық крген кітапты жан-жақты
талқылап ту мүмкін емес. Алайда кітаптың кейбір тарауларының
атттарын атап ту арқылы кітап
мазмұнын оқырманға жақындата
түсерміз деп ойлаймыз. «Мұсылман
әлеміндегі музыкалық білім негіздері»,
«Үндістердің (музыка) тарихы»,
«Қытай музыкасы тарихындағы
қайталанатын трт тақырып», «Суфизм
және киелі музыканың жаһандануы»,
«Португал музыкасын категориялау саясаты», «ХІХ ғасырдағы саяхат жазбалары», «Сығандардың әлем
жайындағы түсінігі», «Нәсіл мен
империяның музыкалық антиномиясы», «Жаһанданған жаңа капитализм және талғамның тауарлануы»,
«Музыканың уақыты мен тарихтың
уақыты», «Комсополиттік дәуірдегі
этномузыкатанудың этикасы»... Бұл
тараулардың бір парасы ғана.
Осынау құнды кітапты аударып,
баспаға әзірлеген шығармашылық топты да таныстырып ткен дұрыс деп
есептейміз. Cambridge University Press»тен 2017 жылы басылып шыққан «3лем
музыкасының тарихының» қазақ тілінде
жарық круін әзірлеген аудармашылар: Түркиядағы Ержиес университеті
3леуметтік ғылымдар институтының
PhD докторанты Мұхит Тлеген және
Түркиядағы Улудаг университеті,
3леуметтік ғылымдар институтының магистратура бағдарламасын тамамдаған,
Нұр-Мүбәрак ислам мәдениеті
университетінің PhD докторанты
Асылтай Тасболат. Кітаптың жауапты
шығарушысы және әдеби редакторы –
Нұрдәулет Омарбек. Еңбектің ғылыми
редакторы музыкатанушы, нертану
кандидаты, Х.Досмұхамедов атындағы
Атырау мемлекеттік университетінің
қауымдастырылған профессоры Бақыт
Жолдыбайқызы.
Музыка тарихын зерттеп, білуге
ұмтылған әрбір оқырман үшін ерекше
қызғылықты әрі пайдалы кітап он мың
данамен еліміздің университеттеріне
жол тартты. Кітаптың электронды нұсқасын «Қазақстанның ашық университеті» сайтынан оқып, танысуға болады.
Кітаптың құрылымы туралы бірер
сз. Адамзат кшінің тарихи жолымен
қатар, құрлықтар мен халықтардың
музыкасы кезең-кезеңімен қоса,
географиялық аймақтар ретімен
берілгені оқырман үшін пайдалы болар
деп ойлаймыз. 3р тараудың материалына қосымша ретінде берілген тарихи
иллюстрациялар да кітап мазмұнын
аша түскен. Ал әр тарау соңындағы
әдебиеттер блімінен кәсіби музыканттар зіне керек кітаптар тізімімен
таныса алады.
Ал кітап турасындағы ғылыми
талдау, кең клемді сын-пікір музыкатанушылар, осы сала ғалымдары
тарапынан әлі де жасала жатар деген
үміттеміз.
Қараг&з СЕРІКҚЫЗЫ

БІЗ БІРГЕМІЗ!

Екінші кезеңге дайынбыз ба?
Күз мезгілінде ЖРВИ және тұмау ауруларының саны арта түсетіні белгілі. Ал бір
ауру бір ауруды қоздырып, тіпті созылмалы аурулардың да өрши түсетін уақыты.
Осы орайда «Қазақстанда індет бойынша болжам қандай?», «Коронавирустық
инфекцияның өсуі қашан нөлге тең болады?», «COVID-19 індетінің екінші толқыны
қашан болады?», «Ендігі толқын балалар арасында жүреді» деген сөз шындыққа
жанаса ма?» деген сауалдарға жауап іздеп көрдік.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»
Д1РІ-Д1РМЕК ҚОРЫ
АЛТЫ АЙҒА ЖЕТЕДІ
Денсаулық сақтау министрлігі қазіргі
COVID-19 пандемиясын ескере отырып, дайындық жұмыстарын жүргізуде.
Ол үшін жыл сайын тұмауға қарсы егу
жоспарланған. Сонымен қатар республика
бас дәрігерінің айтуынша, денсаулық
сақтау жүйесінің барлық ресурстары
дайын далуда. Бұған дейінгі баспасз
жиынында Денсаулық сақтау министрі
Алексей Цой: «Жұмыс істеп тұрған және
резервтегі тсек-орындар толықтай дайын. ПТР-тестілеу үшін қосымша қорлар
әзірленіп, қоймаларда және блшек сауда
желісінде дәрілік заттар жинақталып
жатыр. "ңірлерде медициналық ұйымдар
үшін жеке қорғаныс құралдарының
қорлары құрылады. Коронавирусқа ұқсас
пневмониямен ауырған науқастарға емханалар деңгейінде кмек крсету үшін емдеу
схемалары дайындалып жатыр. Мұндай ауруларды емдеуге арналған препараттардың
тізімі беске дейін кеңейтілді, олар пневмония мен COVID-19 түрлерін ерте кезеңде
емдеу үшін практикада қолданылатын
болады. Барлық ңірлер "ЖЖ аппараттарын, оттегі концентраторларын сатып
алады. Біз күзгі-қысқы кезеңде кптеген
аурулар бойынша крсеткіштердің
суіне әзірленудеміз және бұл су бұрын
енгізілген карантиндік шаралармен,
карантиннен кезең-кезеңмен шығу шара-

ларымен бәсеңдейді деп үміттенеміз. Егер
вирус деңгейі күрт сетін болса, қосымша
шаралар енгіземіз» деген болатын.
Коронавирус індетінің Қазақстандағы
бірінші кезеңі еліміздің мамандарының
дайындықсыз және дәрі-дәрмек қорының
жеткіліксіз екенін крсетті. Ал Астана
Медицина университеті, профилактикалық медицина және нутрициология
кафедрасының меңгерушісі, Қазақстан
Республикасы профилактикалық
медицина академиясының академигі,
медицина ғылымының докторы,
профессор Ерболат Даленов екінші
кезеңде ең бірінші осы екі кемшіліктің
орны толтырылғанын айтып отыр.
«Қазіргі кезде бүкіл Қазақстанда,
облыс орталықтарында, ауыл-аймақтарда,
бәрінде сапалы жұмыстар жүргізіліп
жатыр. Бірінші кезеңмен салыстырғанда
біздің еліміз, халқымыз дайын деп айтар
едім. Эпидемия болмау үшін, оның алдын
алу үшін, біріншіліктің, екіншіліктің,
үшіншіліктің алдын алу үшін еліміз дайын.
Ол мәселе туралы Үкімет комиссиясында
Денсаулық министрі үлкен жұмыстар істеп
жатыр. Қазір орындар дайындалып жатыр.
Дәрі-дәрмектің 3-6 айға жететіндей қорын
жинап қойдық. Осының бәрі де кңілге
қонарлық жағдай.

Қазіргі ахуалды халық біліп отыр.
Коронавирусты жұқтыру азайып,
сауыққан адамдар кбейіп келе жатыр.
Және ауруханалар мен амбулаторияларда
емделіп жатқан адамдардың саны азайды.
Біраз ауруханалар жабылып, кптеген
мекемелер зіне қайтарылып берілді.
Алғашқыда дәрігерлердің жетіспеушілігі мәселесі болды. Расында 3-4 айдың
ішінде бірден дәрігерлерді дайындау оңай
емес. Жалпы дәрігерлер алдыңғы шепте
жұмысты жақсы істеп жатыр. Бірінші
кезеңде здері де кп ауырып қалды.
Олардың ішінде қиын жағдайлар болып,
кптеген әріптестерімізден айырылдық.
Дегенмен, сондай батылдықпен, жігермен,
патриоттық сезіммен біздің дәрігерлер
зінің жұмысын атқарып жатыр» дейді
медицина ғылымының докторы Ерболат
Дербісәліұлы.
Профессордың айтуынша, қазір медициналық университеттердің, колледждердің жоғары курс студенттерін еңбекке
араластырып, оларға жолдама беріліп
жатыр. Сонымен қатар санитарлар мен
эпи демиологтардың санын кбейту
жоспарланған.
ЖАЛҒАН АҚПАРАТТАР АҒЫНЫ
Соңғы кезде ел арасында «коронавирус
індетінің екінші кезеңі балалар арасында
жүреді екен», «сол үшін арнайы дәрі
шашылыпты» деген қауесет тарағаны рас.
Алайда мамандар мұны жоққа шығарып
отыр. Дәрігерлер мұның биологиялық
жағдай, бәрі иммунитетке байланысты
екенін алға тартады.
«Күзде ауа райы салқындайды ғой.
Ал бірінші болып суық тигізіп алатын, кбіне – балалар. "йткені балаға
суық тисе, иммунитет бірден азаяды.
Суық тию негізінде вирус аурулар тез
жұғады. Міне, осы себепті балаларды
қараусыз қалдырмайық, күтім жасайық,

ешқайда шығармайық деп жатырмыз.
Иммунитеттің тмендеуі вирустың
жұғуын кбейтуі мүмкін. Ал «балаларды
әдейі ауыртады екен» деген түсінік дұрыс
емес. «Балаларға ауру тарататын бір
нәрсе шашыпты» деген қауесет жалған.
Біз тек күз мезгілінде сақтық шаралары
үшін ескерттік» дейді Ерболат Даленов.
Статистикаға сүйенсек, індет
кезінде коронавируспен ауырған жалпы
науқастардың ішінде 31 бала бар екен.
Бұл әлдеқайда тмен крсеткіш. Енді
балалар ауырмау үшін дәрігерлер
сақтық шараларын сақтауға шақырды.
ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
Алматы қалалық Қоғамдық денсаулық
сақтау ұлттық орталығына қарасты
«Санитария-эпидемиология сараптама
және мониторинг ғылыми-практикалық
орталығы» филиалының инфекциялық
және паразиттік аурулар басқармасының
басшысы Манар Смағұл да балаларға
қатысты ойымен блісті.
«Күздегі екінші кезең тек балалар
арасында болады деген қате түсінік.
Үлкен-кіші демей, барлығымыз
сақтық шараларын сақтауымыз керек.
Бастапқыда не үшін балаларды сақтайық
дедік?.. "йткені күзде күн салқындайды,
балалар суық тигізіп алмасын дедік.
Оқу жылы басталып, онлайн оқыса,
балалар қатысатын үйрімелер, спорттық
қосымшалар, бассейндерден бас тартсын
деп сақтандырдық. Ал бұл ел арасында «енді балалар ауырады екен» деген
жалған болжаммен тарап кетті.
Бірақ мұндай сақтық шаралары
барлық адамға қатысты. Кпшілік жиналатын орындардан бас тарту, тойтомалақ, концерт-кештер, жиындар мен
бас қосулар ткізуге тыйым салу әлі де
бар ғой. Барлық нәрсе уақытша екенін
бәріміз білеміз, тек соған мойынсұна
білсек екен» дейді дәрігер Манар
Смағұл.

ТҰМАУДЫҢ АЛДЫН АЛУ –
ВАКЦИНАЛАУ
Жыл сайын елде жіті респираторлық
аурулар мен тұмауды жұқтырған адамдар
саны 600 бен 1 млн аралығында, яғни
эпидемиялық маусым кезінде ЖРВИ
және тұмаумен халықтың 3,5- 10% ауырып
шығады екен.
Қазақстанда соңғы бірнеше жыл
бойы тұмау этиологиясынан блек (РС
вирусы, аденовирус, паратымау және
басқалары) қоздырғыштар туғызатын
ЖРВИ-мен ауыратындар саны қазан
айының ортасынан бастап кбейеді. Енді
бұған COVID-19 індетін қосыңыз. Ал
желтоқсанның ортасынан бастап тұмау
вирусының циркуляциясы басталады,
әдетте ЖРВИ және тұмаумен ауырудың
ең жоғарғы шегі қаңтар мен ақпан айлары болса, одан кейін оның бірте-бірте
бәсеңдегендігі байқалады. Дегенмен,
тұмау коронавирус пен пневмония дертін
қоздырып жіберетіні тағы бар. Осы орайда мамандар тұмаудың алдын алуға кеңес
береді.
«Тұмаудың алдын алудың жалғыз
сенімді жолы – вакциналау. Біздің елде
халықты тұмаудан вакциналау шаралары
басталып та кетті. Ол үшін жергілікті бюджеттерден тәуекелдік топтағыларды, яғни
дәрігерлерді, жүкті әйелдерді, созылмалы
кпе ауруы және жүрек тамырлары

ауыратындарды, иммундық жетіспеушілігі
бар, әлсіз және жиі ауыратын балаларды
тегін вакциналау үшін қаржы блінген.
Жалпы алғанда вакциналау шаралары
үшін вакцинаның 1 млн 300-ден аса дозасы сатып алынған. Қалғандар оны ақылы
негізде жекеменшік клиникалардағы вакциналау орталықтарының бірінде салдыра
алады.
Вакциналау үшін ресейлік (Гриппол
плюс), француздық (Ваксигрипп) және
нидерландтық (Инфлювак) ндірісінің
вакциналары қолданылуда. Аталған
вакциналардың бәрі де Қазақстан
аумағында тіркелген. Екпе салу құны
2500-3500 теңге аралығында. Алынған
екпеден кейін адам организмінің тұмауға
деген қарсылығы екі аптадан соң пайда
болады» дейді Манар Смағұл.
Сонымен қатар мамандар тұмаудан,
суық тию мен коронавирустан сақтанып,
аурудың алдын алу үшін эпидемия
кезіндегі санитарлық ережені қатаң
сақтау, маска тағу, антисептик қолдануға
кеңес береді. "йткені бір ауру екінші
ауруды қоздырады. Сырттан үйге келгеннен кейін тамақты, мұрынды шаю,
қолға қолғап киіп жүру, адамдар арасында
1,5-2 метр арақашықтықты сақтау керегін
ескертеді. Адамдар кп шоғырланған
жерден бас тартып, таза ауада кп жүруге,
дене шынықтыру мен дұрыс тамақтануға
кңіл блгеніміз абзал.
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– «Мемлекеттік тілдің мәртебесін к&теру
үшін тіл білуді міндеттеу керек» деген пікірді
жиі естиміз. Сонда мәселені міндеттемей,
заң шығармай шешуге болмай ма?
– Бұл кп талқыланып жүрген
тақырып. Бәріміз сын айтамыз. Заң
шығару керек дейміз, Ата Заңдағы жетінші
баптың екінші блігі қабылданар кезде
де кп дау туғызғанын жақсы білеміз.
Бүгінгі күнде де осы екінші блігін алып
тастау керек деген пікір жиі ктеріліп
жүр. Заң қоғамдағы белгілі бір қарымқатынастарды реттеу үшін қабылданады.
Ал біз, бүгінгі тіл аясындағы заңдарды
толыққанды пайдаланып жатқан жоқпыз.
Нақтырақ айтсақ, Ата Заңымыздың 7-бабында «Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік тіл – қазақ тілі. Мемлекеттік
ұйымдарда және жергілікті зін-зі
басқару органдарында орыс тілі ресми

дарын жүргізуші тұлға мемлекеттік тілді
зі жетік білмегендіктен, не болмаса
бірлі-жарым іске қатысушы азаматтар
мемлекеттік тілді білмегендіктен аудармашы қатыстырып қиналмау үшін, здеріне
тәуелді айыпталушылардан «істің орысша
жүргізілуін қалаймын», «орыс тілін жетік
білемін» деген арыз алады да, істі орыс
тілінде жүргізеді. Күдіктінің қай тілді
жетік білетіні сұралмайды. Ал, ҚР ҚІЖК
320-322-баптарының талаптарына сай,
қылмыстық істер бойынша сотталушылар қазақ болса, судья істі қабылдап
алу барысында жоғарыда айтылған
мәселелерді жан-жақты анықтап,
принциптік баға беруі керек.
Істі мемлекеттік тілде жүргізу
керегін тергеу органдары толық
түсіндірмей, айыпталушыдан «орыс
тілін білемін, тергеу амалдарын

дегендерге де мемлекеттік тілді білуді
міндеттеу қажет. Мемлекеттің тілін білмейтін адам мемлекеттік қызметте қалай
жұмыс істейді?
– Мемлекеттік қызметкерлердің
мемлекеттік тілге қатысты мәселеде пікір
айтпай, бұғып отыратыны қалай?
– Басқалар үшін жауап бере алмаймын.
Мәселен, сотқа түсетін арыз-шағымдардың
90 пайыздан астамы шет тілде. Жеке
азаматтардың қалауы солай дейік.
Олардың ісіне араласуға құқымыз жоқ.
Ал мемлекеттік органдар
неге арызды мемлекеттік
тілде бермейді? Мемлекеттен айлық
алып, мемлекеттік
қызметті атқару
міндеті жүктелген
азаматтардың

Заңдық-құқықтық салада мемлекеттік тілдің
ң қолданыс аясы
дырады. Мемлекеттік
қандай деген сауал барлығымызды толғандырады.
есіп, пікір бергені
қызметкерлердің де мемлекеттік тілде сөйлесіп,
маңызды екенін айтып жүрміз. Ендеше, осы сауалдарға сот
ардың қазақ тілінің
саласының маманы не деп жауап береді, олардың
й деген сауалдар
қолданыс ауқымын кеңейтудегі рөлі қандай
дік...
төңірегінде арнайы маманға сауал қойған едік...

Досжан ӘМІР,
Ақмола облыстық сотының төрағасы:

ЗАҢДЫ

ОРЫНДАМАЙ
ОТЫРҒАН ӨЗІМІЗ

түрде қазақ тілімен тең қолданылады»
делінген. Ендеше, мемлекеттік дәреже
алған қазақ тілі басқа тілдерден оқ бойы,
тым болмаса бір сүйем алда тұруы керек емес пе?! «ҚР Тіл туралы» заңының
4-бабы, Азаматтық процестік кодекстің
14-бабы, Қылмыстық процестік кодекстің
30-бабы осы қағидаларды сақтайды. Олай
болса, кез келген деңгейдегі үлкендікішілі жиын мемлекеттік тілде ткізіліп,
басқа ұлт кілдерінің құқықтарын бұзбау
үшін мемлекеттік тілді білмейтіндерге
аудармашының кмегі крсетілгені жн.
"йткені мемлекеттік тіл біреу ғана, ол –
қазақ тілі. "кінішке қарай, егемендік алған
алғашқы күндерден бері қоғамда орыс тілі
мемлекеттік тілдің рлін атқарып келеді.
Бұл, әрине, әділетсіздік! Мемлекеттің бар
саласы мемлекеттік тілде сйлеуі және
жазуы керек. Бүгінгі күні осы заң талаптары қоғамда неге орындалмайды, орындалуын неге сұрамаймыз?! Азаматтардан з
парызын, басшылардан міндетін орындауды қатаң талап етсек, бәрі қалпына келер
еді. Жоғарыдағы заң талаптарын лауазымына, шен-шекпеніне қарамастан, әрбір
азамат орындаса, тіліміздің ксегесі бір-ақ
күнде кгереді.
Бүгінгі күні демократиясы дамыған
кез келген алдыңғы қатарлы мемлекеттерде сол елдің тілін білмеген азамат
жоғары оқу орнында оқып, сол елдің
мемлекеттік қызметінде жұмыс атқара
алмайды. Мемлекеттік тілді білмейтін
азаматтардың арты құз, алды биік шың,
болашағы бұлыңғыр болуы керек. Сонда
ғана әрбір ата-ана баласын мемлекеттік
тілдегі балабақша мен мектепке беріп,
мемлекеттік тілді үйретуге мәжбүр болады. Бір сзбен айтқанда, мемлекеттік
тілді білудің қажеттілігін тудырмай, тілдің
мәртебесі з деңгейіне ктерілмейді.
Қонақжай, дархан қазақ халқы ткен
ғасырларда түрлі себептермен келген
кптеген ұлт кілін құшақ жая қарсы
алып, бүтінін бліп, жартысын жарып
беріп, тріне шығарды. Еліміздің егемендік
алғанына да 30 жыл толады. Еліміздің
әрбір азаматы тілдің мәртебесін ктеру
үшін сзден нақты іске кшіп, бір-бір
кірпіш болып қаланатын кез келді.
– Сотта мемлекеттік тілде қаралатын
істердің үлесі аз. Себебі неде?
– Сот саласында сот ісін жүргізу тілінің
тәртібі Азаматтық процестік кодекстің
14-бабында, Қылмыстық-процестік
кодекстің 30-бабында нақты крсетілген.
Алайда құқық қорғау органдары мен сот
ісін жүргізуде судьялар тарапынан осы екі
заң талабы да толыққанды орындалмай
жатыр: тергеу органдарымен алғашқы
тергеу кезінде жіберілген кемшіліктер
кей жағдайларда соттар тарапынан сын
ескертпесіз, түзетусіз қалады. Мәселен,
қылмыстық процесті жүргізетін орган істі
орыс тілінде немесе басқа тілдерде жүргізу
қажет болғанда сот ісін жүргізу тілін
згерту туралы уәжді қаулы шығарады.
Бұл кез келген қылмыстық іс әу бастан
тек мемлекеттік тілде жүргізілуі керектігін
крсетеді. "кінішке қарай, кп жағдайда
тергеу органдары қылмыстық іс жүргізу
тілін орыс тілге уәжді қаулы шығармай
тұрып жүргізіп, жоғарыда крсетілген
заң нормаларын бұзады. Күдіктіге,
айыпталушыға оның сот ісін мемлекеттік
тілде жүргізу туралы құқығын жан-жақты
түсіндірмейді. Сол себептен қылмыстық
істерді қарауда мемлекеттік тілдің
қолданыс аясы ктерілмей отыр.
Кптеген жағдайларда тергеу амал-
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орыс тілінде жүргізгенге қарсы емеспін»
деген бір жапырақ қағаз алады да, іс жүргізу
тілін мемлекеттік тілден уәжсіз себептермен басқа тілге ауыстырады. Мұндай
жағдайда тергеу амалдарының барлығын
жарамсыз деп танып, істі прокурорға
қайтарған дұрыс деп есептеймін.
Айыпталушы тергеу амалдары жүрген
орыс тілін жетік білгенімен, алайда
тергеуші іс жүргізу тілін ешбір уәжсіз,
заңсыз орыс тіліне аударса, істің сотта
қарау тілін қайтадан қазақ тіліне аударып,
тергеушінің заң бұз ғанына жеке қаулы
шығаруы керек деп ойлаймын.
– Оның заңдық тетіктерін нақтылау
керек шығар?
– 3рине, Ата Заңымыздың 7-бабының
2-блігін алып тастау керек. Алайда дәл
бүгінгі күні мұнымен мемлекеттік тіл
мәселесі шешілмейді. Басқа ұлт кілін
былай қойғанда, з қандастарымыз ана
тілін білмейді. Заң талабын згерткен
күннің зінде олардың қазақша сайрап
кетуі неғайбыл. Мысалы, Кеңес Одағы
тарағанда неміс ұлтының азаматтары
з елдеріне кетті. Кбі тіл білген жоқ.
Бірақ мүмкіндікті пайдаланып Отанына
оралғысы келді. Барды, екі айдан кейін нан
сұрап жеуге шамасы келді. Кпшілігі бірекі жылдан кейін, тіпті мамандығы бойынша жоғары білімін дәлелдеді. Қажеттілік
болғандықтан сол қоғамда тілді қысқа
уақытта сапалы меңгеріп шықты. "кінішке
қарай, біз қазақ тіліне деген қажеттілікті
тудыра алмай отырмыз. Қайда барсаң,
орысша сйлейді. Сонымен қатар мендегі
бар мәліметке сәйкес, біздің ңірге бюджет
есебінен 2015-2020 жылдар аралығында
мемлекеттік тілді үйретіп, тіл қолданысын
дамытуға 400 млн теңгеден аса қаражат
блініпті! Бірақ соның зі тілді білуге
бетбұрыс жасата алмай отыр. Сол қаржыны
қайда жұмсадық? Нәтижесі қайда? Статистика бойынша республика халқының
70 пайызы қазақ ұлтының азаматтары
бола тұра, қаралып жатқан сот істерінің
17 пайызы ғана қазақ тілінде. Сондықтан
қолданыстағы заңдарды басшылыққа ала
отырып, сот ісін тек мемлекеттік тілде
жүргізу керек. Қай ұлт болса да дауын
тек қазақ тілінде қарауды жолға қояйық.
Олардың зін қорғау құқығы бұзылмас
үшін аудармашы берілсін. 3рине, істі
қарау уақыты ұзаққа созылуы мүмкін.
Бірақ аудармашы арқылы тілдесудің
қиындығын кріп, машақатын сезінген
соң сотқа қатысушылар мемлекеттік тілді
үйренуге тырысар еді. Бұл жерде басқа
ұлт кілдерінің құқығын бұзайын деген
тарыдай да ниет жоқ! Ниет біреу ғана, сіз
бен біздің ана тілімізді, егеменді еліміздің
мемлекеттік тілін Ата Заңымыз айшықтап
берген тұғырына қондыру. Бізден басқа кез
келген елде осы принцип қатаң сақталады.
Ал бізде неге сақталмауы керек?!
– 1сіресе, мемлекеттік тілді білмейтіндердің мемлекеттік қызметке алынатыны
түсініксіз. Бұған қатысты талапты қатайту
керек деп ойламайсыз ба?
– "зге тілге басымдық беріп отырған
бірде-бір мемлекетті естімеппін. "зінің
тілінде заң шығармайтын, зінің тілінде билік айтпайтын, дауын з тілінде
қарай алмайтын мемлекет бар ма басқа,
айтыңызшы? Жоқ! Басқа елдерде
мемлекеттік тілді білмеу деген түсінік жоқ.
Олар тіл үйренбесе аштан летінін түсінеді.
Бізде де сондай сана қалыптастыру
маңызды. Ол үшін балабақшадан
бастап мемлекеттік тілді үйрету керек.
Мемлекеттік мекемеде қызмет етемін

орыс тілінде арыз жазуы қаншалықты
дұрыс? Оларда «мен қазақша білмеймін,
мемлекеттік тілде ойымды жеткізе алмаймын» деген түсінік болмауы керек.
Бізде мемлекеттік қызметке тұратындар
бес-алты заңның аясында сынақ тапсырады. Оның ішінде мемлекеттік тілді білу
деңгейі де тексеріледі. Бірақ қазақ тіліне
қатысты жинаған ұпай кейін саналмайды.
Жалпы балға есептелмейді. Тілдің қадірі
түспей қайтеді? Бұл да күрмеуі шешілмей
келе жатқан мәселе. Мемлекеттік тілді білу
деңгейі ең бірінші сатыға қойыла отырып,
емтихан мемлекеттік тілде тапсырылуы
керек. Мұндай жағдайда үлкенді-кішілі
лауазым иелері БАҚ-қа былдыр-батпақ
сұхбат бермес еді, сол кісілердің кесірінен
мелекеттік биліктің беделі тмендемес еді.
Бұрын жекелеген басшылардың кемкетігі білінбей қалатын. 3леуметтік желі
жедел қызмет етіп тұрған бүгінгідей заманда ойланбай айтылған бір ауыз сз
бүкіл елге таралады. Мұрнының астынан
міңгірлеген шенеуніктер де желдей ескен
желілердің арқасында мазаққа айналып жатыр. "зге ұлт кілі қазақша сауал қойғанда,
министрліктің қазақ ұлтты кілдерінің
орысша жауап беруінің зі масқара емес
пе? Халыққа қандай үлгі крсетіп отырмыз? Бізде талап қатаң болуы керек.
Мемлекетке, елге қызмет еткің келе ме,
сол елдің тілін біл! Ұлтқа деген сыйластық,
мемлекетке деген құрмет мемлекеттік
тілді білуден басталады. Осы сз шымбайына батқан біреулер мемлекеттік тілді
білмей-ақ патриот болуға, елге қызмет
етуге болады деп жатады. Саған жағдай
жасап, баспана беріп, қызмет ұсынып,
ұрпағыңды рбітуге жол ашып отырған
мемлекеттің тілін білмей қалай патриот
боласың? Бүгінгі күні халықтың саяси
сауаты күннен-күнге артып келеді. Сылтау
мен себепті айыра алады. "кінішке қарай,
соңғы кездері билікке деген халықтың
реніші, назы кбейіп бара жатыр. Оны
кбейтіп отырған тіл білмейтін, елді сыйламайтын шенеуніктер.
– Тәуелсіздік алғалы бері тек үш заң
мемлекеттік тілде жазылыпты. Мұның
себебі неде? Қазақша заң жазатын мамандар
жоқ па?
– Негізі бұл сұраққа заң шығарушы
орган жауап бергені дұрыс. Бұл жерде заң
жобасын жазатын, қабылдайтын үлкендікішілі лауазым иелері мен депутаттардың
мемлекеттік тілді жетік білмейтіндігінен
деп ойлаймын.
«Мемлекеттiк тiл – мемлекеттiң бүкiл
аумағында қоғамдық қатынастардың
барлық саласында қолданылатын
мемлекеттiк басқару, заң шығару, сот iсiн
жүргiзу және iс қағаздарын жүргiзу тiлi» деп
крсетілген заңда. Яғни мемлекеттік билік
те, заң да, іс қағаздары да қазақ тілінде
сйлеуі керек. Бізде бәрі керісінше. Оған
кім кінәлі? Заңды орындамай отырған
зіміз. Мемлекеттік маңызы бар істе
жалпақшешейлік танытуға болмайды. "зге
ұлт кілдеріне жалтақтайтын кез тті. Енді
ұлт болып қалудың қамын жасап, ұрпақтың
ертеңін ойлағанымыз дұрыс. Данышпан
Конфуций елге басшы болса алғашқы
қадамды тілді түзеуден бастайтынын айтыпты. Себебін сұрағандарға «Тілі бұзылса,
ұлттың рухы мен әдет-ғұрпы да бұзылады.
Рухы мен әдет-ғұрпы бұзылса, әділет пен
ақиқат жоғалып, халық шарасыздықтан
жойылу қаупіне душар болады. Тілі
бұзылған ұлттың келешегінен үміт күтуге
болмайды» деп жауап берген екен. Неткен
даналық!

Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев
«Тіл – ұлттың тұғыры, ұрпақтың ғұмыры.
Қазақ тілі қазақты әлемге таныта алады.
Халықтың тілі – халықтың тлқұжаты.
Мұны әрдайым есте ұстау керек. Біле білсек,
ұлттық қауіпсіздік тілімізді қадірлеуден басталады» деп те орынды айтты.
– Тілді жоғалтпау үшін не істеу керек?
– Сот отырысына қатысатындардың
бәрі қазақ. Сот тілі – орыс. Кілең қазақ
жиналып дауды орысша шешеміз. Қасірет
емей не? Қазақша түсінбейтінін айтып аудармашы сұрайтын қазақтар бар. Осыдан
кейін ксегеміз қалай кгерсін? Бір жолы
орта жастан асқан ақсақалдың арызы
бойынша іс қарадым. «Ақсақал, арызды
неге шет тілде бердіңіз?» дедім. «Қайдағы
шет тіл? Орысша жаздым ғой» дейді саспастан. Шекарамызды белгілеп, Ата
Заңымызды қабылдап, тәуелсіз ел болған
соң, басқа тілдің бәрі шет тіл болмай ма?
Осыны айтсам, кзі жыпылықтап тмен
қарайды. Атасы сйлемеген, бабасы қажет
етпеген тіл балаға, немереге керек пе? Тіл
тәуелсіз болмай, шын тәуелсіз болмаймыз
расында…
Заңдылыққа мойын бұрсақ, мемлекеттік биліктің басында отырған азаматтар мемлекеттік тілді дамытуға міндетті.
Олай болса міндетін неге орындамайды?
Неге біз лауазымды тұлғалардан тіл талаптарын қаншалықты сақтайтынын
сұрамаймыз? Неге зіміз қабылдаған
заңды зіміз орындамаймыз? Тіл білуден
блек, әр қызметкердің жұмысына қажет
міндеттер бар. Оларды орындамасаң,
тәртіптік жауапкершілікке тартады, одан түзелмесе әкімшілік, тіпті
қылмыстық жауапкершілікке тартылады.
Ал мемлекеттік тілге қатысты талапты
орындамағандардың айыппұл арқалап,
әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілікке тартылғанын естідіңіз бе? Заңмен
бекітілген міндеттің бірі болғандықтан,
мемлекеттік тілге жанашырлық танытпағандарды да жауаптылыққа тартқан дұрыс.
– Тілге қатысты түйткілдердің шешілуі
бірінші басшыға байланысты. Мемлекеттік
тілдің мәртебесін &сіру үшін сіз басқаратын
ұжым не істеп жатыр?
– Жұмыс бабымен қай ңірге қызметке
барсам да алдымен аудан-ауданды аралап,
тұрғындармен кездесуді жн крем. Біз
келеді деген соң әкімдіктегілер елді жинап
қояды. Бір жолы зал толы қазақ болған
соң, тек қазақша сйледім. Қоғамдағы,
заңдағы, соттағы жаңашылдықтарды
тәптіштеп айтып жатырмын. Бәрі риза.
Жиын соңына тақағанда елеусіз отырған
орыс апамыз қолын ктерді. «Жақсы
сйлегеніңізді, халықтың риза болғанын
жүздерінен кріп тұрмын. Бірақ ештеңе
түсінбедім. Енді осы айтқандарыңызды
орысша қайталап берсеңіз» деп тінді.
Тілегін орындадық. Ал, енді қараңызшы,
жиналыс орыс тілінде тсе бір ақсақалдың
осылай қазақша қайталап айтып беріңіз
деп пәрмен беруіне болады ғой.
Жақында Ақмола облыстық сотында мемлекеттік тілдің қолданыс аясын
кеңейту мақсатында жиын ткізіп, қарар
қабылдадық. Осы қарарда мемлекеттік мекемелер сотқа талап арызды міндетті түрде
қазақша беруі керек деген шешімге келдік.
Ал орыс тілінде арыз беретін, жауап жолдайтын басшыларға жеке қаулы шығару
керегін крсеттік. Біздің осы бастаманы
әріптестеріміз қолдаса деймін. Бұл заң талабынан туындап, мемлекеттік тілді білуге
міндеттейді. Бар заңды дұрыс пайдалана
білуіміз керек.
Кп жағдайда тілге қатысты әңгіме
қозғасақ ұлтаралық қақтығысты туғызып
жібереміз деп қауіптенеміз. Біз зге ұлтты
кемсітіп жатқан жоқпыз. Тек мемлекеттік
тілдің қолданысын кеңейтуге, тынысын
ашуға кмектесетін заңдағы титтей тетікті,
кішкентай сәулені пайдалануды айтып
отырмыз. Заң бізге тілді з деңгейінде қолданбайтын басшыларға ескерту жасауға
мүмкіндік беріп тұр. 3р жиналыс сайын
соны ескертеміз. Намыстарына тимеймізау, бірақ намыстарын оятуға тырысамыз. Рухани жаңғыру дегеннің зі рухты
ктеру, рухты ояту деген сз. Сондықтан
рухты ктерейік, намысты оятайық! Осыны бәріміз түсінсек, қарекет жасасақ,
мемлекеттік тілдің қолданысын кеңейту
қиын емес. Біздің бастамамызды Айдос Майлыбаев бастаған облыстық прокуратура да қолдап отыр. Бұл шараны
зге ңірдегі әріптестер де жалғастырса
ұтарымыз кп болар еді.
– Сізді ұлтжанды азамат, тіл жанашыры
дейміз. Оны с&зіңізбен емес, ісіңізбен
дәлелдеп келе жатырсыз. Ал сондай ұлт
жанашырының ұрпағы мемлекеттік тілді біле
ме, немерелеріңіздің тілі қай тілде шықты?
– Трт баламның бәрі де қазақ мектептерінде білім алды, тртеуі де қазақшаға
жетік. Немерелерге де ана тілінде тәрбие
беруге тырысып жатырмыз. Бірақ
кішкентайлар орысшаға бейім. Ортасы
қазақша болмай тұр. Олар оқитын қазақ
мектептің зінде балалар сыныптан шыға
салып зара орысша түсініседі. Ауладағы
балалардың бәрі орысша сйлесіп жатады.
Біз жоғарыда айтқандай, мемлекеттік тілді
білмейтіндердің қарға адым аттауы мүмкін
болмайтын қоғам құруымыз керек. Сонда
ғана мемлекеттік тілге деген қажеттілік сз
жүзінде ғана емес, нағыз іс жүзінде қажет
болады. Отаншыл, мемлекетшіл болудың дәнін бала санасына сіңіре берген
абзал. Тоқсан ауыз сздің тобықтай түйіні:
еңбектеген баладан еңкейген қартқа дейін
мем лекеттік тілді білудің қажеттілігін
сезінуі керек.
– Уақыт тауып ой б&ліскеніңізге рақмет!
1ңгімелескен
Ақтанберді САДЫХАН

Наурызбай қажы ТАҒАНҰЛЫ,
ҚМДБ Төрағасы, Бас мүфти

ЖАҚСЫЛЫҚТА
ЖӘРДЕМШІ
БОЛСАҚ
Аса қамқор ерекше мейірімді
Алланың атымен бастаймын!
Кез келген саланы тиісті деңгейде дамытып, мемлекеттің әлемдік қауымдастық алдындағы игі
бастамаларын ілгерілету жолында
уәдесіне адал, жұмысына жанашыр, з мамандығын кәсіби түрде
меңгерген кадрлардың рлі те
маңызды.
Қасым-Жомарт Тоқаев «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл
кезеңі» атты Жолдауында осы
мәселеге тоқталып, бізге жаңа
кадрлар, яғни кәсіби білікті, озық
ойлы және бастамашыл ма мандардың аса қажеттігін атап тті.
Біз ауылына қарап, азаматын
таныған халықпыз. Елдің ертеңі
жолында ерлікке татитын істерге
ұйытқы болатын нағыз ерлер емес
пе? Халқымыз
«Жаман ердің қайғысы,
"з отының қасында.
Жақсы ердің қайғысы,
Ауылының басында» демей ме?
Демек, біз з отының қамын
ойлаумен қатар, Отанның ортақ
игілігіне қызмет ететін, мемлекеттік бастамаларды алға сүйрейтін
азаматтарды тәрбиелеп, қанаттандырып отыруымыз керек. Баршамыз осы бағытта жұдырықтай
жұмылып, бір үйдің баласындай, жақсы істерде бір-бірімізге
кмекші болғанымыз абзал.
Алла Тағала қасиетті Құранда:
«...жақсылыққа, тақуалыққа жәрдемдесіңдер. Күнәға және дұшпандыққа жәрдемдеспеңдер»
(«Мәида» сүресі, 2-аят) деп әмір
еткен. Жақсылықта тізе біріктіріп,
халыққа қызмет етуден асқан
бақыт жоқ. "йткені адам жаны
сауапты істен ерекше қуат алып,
қуанышқа бленеді.
Ардақты Пайғамбарымыз (оған
Алланың салауаты мен сәлемі
болсын): «Араларыңда ең жақсыларың – айналасына пайдалы болғандарың» деген. Жақсы
адамның бір сипаты – згелерге
жақсылық жасау.
Президент отбасылық-демографиялық ахуалға алаңдаушылық
білдіріп: «"кінішке қарай,
Қазақ станда әрбір алтыншы
отбасы бала сүйе алмай отыр.
Сауалнама крсеткендей,

отандастарымыздың 20 пайызға
жуығы мұны ажырасуға негіз болатын елеулі себеп деп санайды.
Біріккен ұлттар ұйымының
еліміздегі халық санының сіміне
қатысты болжамы Орталық Азиядағы кршілес мемлекеттермен
салыстырғанда кңіл кншітпейді.
Үкіметке 2021 жылдан
бастап «Аңсаған сәби» арнаулы
бағдарламасын жүзеге асыруды
тапсырамын» деді.
Бұл бастама Жаратқанның
қалауымен бала сүйе алмай сарылып, үмітсіздікке бой алдырған
қаншама ананың үмітіне қанат
бітірді. Бала – отбасы берекесі мен
қуанышы. Халқымызда «Балалы
үй – базар» деген нақыл бар.
Сәби үні қаншама жанның мірін
жақсылыққа згертіп, отбасы
берекесін сақтап қалуда. Бұл ретте
«Аңсаған сәби» бағдарламасының
жүзеге асуы кейбір отбасындағы
ажырасу мәселесіне нүкте қояды
деген сенімдеміз.
«Біздің қоғам еңбек құндылықтарына деген кзқарасты
згертуі керек. Жас буынға еңбекті
бағалауды, оны абыройлы және
абыройлы емес деп блмеуді
үйреткеніміз жн. "кінішке
қарай, жастарымыз әп-сәтте
байып кеткісі келеді. Олардың
лотереяға, бәс тігуге және букмекер агенттіктеріне жаппай
әуестігінің себебі осында.
Алаңдаумен ткен соңғы айларда еңбек етудің баға жетпес
қадір-қасиетін жете түсіндік.
Кіші медицина қызметкерлері,
коммуналдық және қызмет крсету
саласында еңбек ететін азаматтар
қыруар жұмыс атқарды. Бұл –
нағыз еңбектегі ерліктің жарқын
үлгісі» деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Жасыратыны жоқ, карантин кезінде қаншама азамат жалақысыз демалысқа шығып, отбасы нәпақасына алаңдап қалды.
Бұл жағдай кез келген жұмыстың
қадірін білу қажеттігін ұқтырды.
Біз қашан да скелең ұрпақтың
санасына еңбекпен тапқан нан
тәтті екенін сіңдіріп отыруымыз
керек.
Алла Тағала ел қамындағы барша азаматқа жар болсын. Ел аман,
жұрт тыныш болғай! 3мин!

МЕМЛЕКЕТ КЕЛЕШЕГІН
ОЙЛАҒАН ҚҰЖАТ
Президент Жолдауын біз, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университетінің ұстаздары бастан-аяқ зор ықыласпен тыңдап, әрбір
тармағына дейін талқыға салып, рухын бойымызға сіңірдік.
3сіресе Жолдауда айтылған,
кейбір оқу орындарындағы
«Білім саласын бизнеске айналдырып алған» жайттарды сын
елегінен ткіздік. Жемқорлық
пен парақорлық кез келген мемлекет үшін те қауіпті.
Осы қатерлі дерттің білім беру,
ғылым саласында орын алуы,
мемлекеттің дамуына тигізер
кері әсері те ауыр болады. Осы
орайда, әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті
бірнеше жылдан бері «Таза сессия», «Жеморлықтан арылған
университет» акцияларын іске
асырып келеді. ҚР Прези денті
Қасым-Жомарт Тоқаевтың
басшылығымен 2020 жылдың 19
тамызында «Коррупцияға қарсы
күрес мәселесі атты» Кеңесте
атап ткен «Жүйелік негізде коррупцияның алдын-алу» міндетін
орындауға мүмкіндік беретін
бірқатар шаралар қабылданды.
Мемлекет басшысының
биылғы тарихи маңызға ие жолдауын талқылай келе ұстаздар
қауымы жолдау рухын негізге
ала отырып, әлеуетті, дамыған
Қазақстан құру жолында ұрпақ
санасына ақаусыз білім нәрін
себуіміз керек екенін тағы да бір
санамызға ұялатқандай болды.
Жолдаудың негізгі мазмұнынан
шығатын қорытынды мынау:
әр сала қызметкерлері з ісінің
шебері болса, еліміздің болашағы
бұдан да кемел, ұлт мәртебесі
бұдан да биік болмақ.
Президент Жолдауында экономикалық, әлеуметтік,
саяси салаларға қатысты үлкен

мәселелерді ктерді, эконо микалық сімді қалпына келтіру,
хал қымыздың тұр мыстық жағдайын жақсарту, әл-ауқатын
арттыру, құқықтарын қорғау
және осы салаларға қатысты игі
шаралар мен Ұлт жоспарына
сай жұ мыс тарды жалғастыру
қажеттігіне тоқта лып, Үкімет
пен Парламент алдына нақты
міндеттерді қойды. Пандемияның екі жылға созылу
мүмкіндігін ескере отырып,
ҚР Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаев әлемнің жаңа бітімболмысына қалыптасып келе
жатқан кезеңнің бағытына орай
осы бағытта Ұлт жоспарын
ұсынды. Біз, әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің
ұстаздары мен еңбек ұжымы осы
Жолдауда айтылған жаңалықтары
мен жарқын болашағымызды
бекем деп беретін басты бағыттарын басшылыққа ала отырып, Отан алдындағы парызымызды орындауға атсалысуға
ұмтыламыз.
Сондықтан баршамыз да
Мемлекет басшысының жаңа
Жолдауын ел азаматтарына,
әсіресе жас буынға мейлінше
насихаттап, ортақ мүдде үшін
бірлесе күш жұмсап, жұмыс
жүргізе беруіміз керек.
М.МЫРЗАБЕКОВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
ЖОО-ға дейінгі білім
беру факультеті
ЖОО-ға дейінгі дайындық
кафедрасының
меңгерушісі, доцент

ANA TILI

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ

Қазақстанның геосаяси орны – оның өткені, бүгіні мен болашағының үлкен
бір бейнесі. Ал ғасырлар қойнауынан басталған көрші мемлекеттермен
қарым-қатынас тарихы біз үшін де, болашақ үшін де өте өзекті екені даусыз.
Осы орайда «Көршімізді білеміз бе?» деген ойдың бәрімізді мазалайтыны
сөзсіз. Ендеше, алағай да бұлағай заманалардан басталған қазақ-қытай
қарым-қатынасының бары мен жоғы қалай, олардың мәдениетін, бүгін
ұстанып отырған саясатын қаншалықты жақсы білеміз деген төңіректе
ой қозғап, оқырманға Қытайдың мәдени-экономикалық бет-бейнесін
жақынырақ таныстырғанды дұрыс деп таптық... Осы орайда Қытай баспасөз
беттеріндегі қазақтар туралы материалдардың да біршамасын тәржімалап,
оқырман қауымның назарына ұсынып отырмыз. Мақсатымыз – сол өңірдің
экономикалық-саяси жағдайын, насихат ісін, олардың өңірдегі ұстанған
саясатын қазақ оқырманына да ұсыну.

– Қытай архивтерінде қазаққа,
ұлттық тарихқа, мәдениетке,
руханиятқа қатысты біршама дерек
сақталуда. Мемлекеттік «Мәдени мұра»
бағдарламасы аясында олардың біразы
біздің елге жетті. Алайда қойнауы қалың
Қытай архивтеріндегі, музе й леріндегі
деректер мен жәдігерлердің әлі де зерттелмей жатқаны бар шығар? Оларды елге
жеткізудің жай-жапсары қандай?
– 3лбетте, Қытай адамзаттың ежелгі
мәдениет ошағының бірі. Бұл мемлекет
сол байырғы мәдени құндылықтарды
осы күнге дейін жеткізіп, жалпы адамзат баласының игілігіне айналуына лшеусіз үлес қосты. Осы ретте

пәндер оқытылатынын атап ткен
жн. ҚХР Конституциясы және
«Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық
ауданы туралы» заңға сәйкес аталған
ңірде 10 аз ұлт кілдерінің тілдері
заң, білім және мәдениет салаларында
пайдалануға рұқсат етілген. Ұйғыр,
қазақ және моңғол тілдері мемлекеттік
санаттағы іс-шараларда қолданылады.
Атап айтқанда, Бүкілқытайлық
халық кілдерінің жиналысы және
Бүкілқытайлық саяси консультативтік
кеңестің отырыстарында аз ұлт кіл-

Ғабит ҚОЙШЫБАЕВ, Қазақстан Республикасының Қытай Халық
Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі

ЕЖЕЛГІ ЖІБЕК
ЖОЛЫ СҮРЛЕУІМЕН...

– Қазақ-қытай қарым-қатынасы
ықылым замандардан тамыр тартады.
Бұрнағы тарихқа к&з жүгіртсек те екі
араны талай-талай елшілердің жол
қылғанын байқаймыз. Ендеше, екі мемлекет арасындағы елшілік, дипломатиялық
қарым-қатынастың түзілу тарихы,
кезеңдері күнгейі мен к&леңкесі туралы
әңгімемен сұхбатымызды бастасақ. Бұл
туралы не дейсіз?
– 3рине, Қытаймен қарым-қатынастың терең тарихи тамыры бар. Екі ел
ежелден қалыптасқан ортақ мүдделерге
толы тарихында талай тағдырлы кезеңдерді басынан ткерді десек болады.
Мәселен, Абылай хан мен
халқымыз дың басқа да ксемдері з
аумағын және кршілермен байланыстарын нығайту мақсатымен белсенді
сыртқы саясат жүргізіп, Ресей мен
Цин империяларының ңірде үстемдік
орнату таласында байтақ қазақ жерін
сақтап қала білген. Қазақ мемлекетінің
егемендігі жолында дипломатиялық
құралдарды шебер қолданған. 1757
жылы Абылай хан Тарбағатайдағы
қазақ жайылымдары айналасындағы
мәселені дипломатиялық жолмен шешу
мақсатында Бейжіңге бірнеше мәрте
елшілік, қазіргі тілмен айтқанда, дипмиссиясын жібергені мәлім. Абылай
хан Цин империясымен жақындасқан
сайын Ресеймен де сыртқы саясатты
кәсіби деңгейде жүргізе білген шебер
дипломат еді. Осындай тең саясаттың
арқасында ол зі хандықты басқарған
уақыт ішінде Қазақ мемлекетінің
мүддесін барынша қорғап қалып, іс
жүзінде тәуелсіз мір сүруін қамтамасыз
ете алды.
"кінішке қарай, КСРО құрамындағы Қазақстанның шетелдік мемлекеттермен дербес сыртқы саясатын жүргізу мүмкіндігі болмады. Дей
тұрғанмен, Кеңес дәуірінің дипломатия
мектебінен қазақтың бірқатар танымал маманы шыңдалып, мол тәжірибе
жинақтаған. Кейіннен олардың кбі
тәуелсіз Қазақстан дипломатиясының
негізін қалады. Солардың ішінде ткен
ғасырдың 80-жылдарында КСРОның ҚХР-дағы Елшілігінде қызмет
еткен Қазақстан Республикасының
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
да болғанын жақсы білеміз.
Бүгінде Қазақстан мен Қытай
арасындағы екіжақты қарымқатынас жан-жақты стратегиялық
әріптестіктің жаңа кезеңіне еніп,
ынтымақтастығымыз жоғары екпінмен
дамуда.
Қазақстан-Қытай ынтымақтастығының жаңа кезеңі 1992 жылдың
3 қаңтарында Қазақстан Республикасы
мен Қытай Халық Республикасы арасында дипломатиялық қатынастарды
орнатудан ресми түрде бастау алады.
Бұл оқиғадан бір-ақ апта бұрын, 1991
жылдың 27 желтоқсанында, Қытай әлем
мемлекеттері ішінде алғашқылардың
бірі болып Қазақстанның тәуелсіздігін
мойындаған болатын. Ал ресми байланыстар орнаған сәттен бастап екіжақты
қарым-қатынастар тарихының жаңа
беті ашылды. Сол мезеттен бері
Қытаймен зара тиімді тату кршілік
қарым-қатынастарды дамыту егемен Қазақстанның сыртқы саяси
басымдықтарының бірі.
Қазақстан Республикасының
Қытай Халық Республикасындағы
Елшілігі 1992 жылғы желтоқсанда
жұмыс істей бастады. Тәуелсіз
Қазақстанның Қытайдағы тұңғыш
Ттенше және "кілетті Елшісі болып
еліміздің белгілі қоғам қайраткері,
мәдениеттанушы Мұрат Мұхтарұлы
3уезов тағайындалды.
3р жылдары бұл жоғары лауазымда
қазақстандық танымал саясаткерлер
мен дипломаттар Қуаныш Сұлтанұлы
Сұлтанов, Жәнібек Сәлімұлы
Кәрібжанов, Икрам Адырбекұлы
Адырбеков, Нұрлан Байұзақұлы
Ермекбаев және Шахрат Шәкизатұлы
Нұрышев қызмет атқарды.
"з басым осы абыройлы, үлкен
жауапкершілік пен талмас күш-жігерді
талап ететін лауазымға 2019 жылдың
қарашасында кірістім.

Екі ел арасындағы қазіргі таңдағы
қарым-қатынастардың деңгейін үлгі
тұтарлық деуге болады.
– Қазақ-қытай қарым-қатынасы
туралы әңгіме қылғанда Ұлы Жібек
жолы мен бүгінгі «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық транзитін де
айналып &тіп кете алмайтынымыз анық.
Бұрнағы мен қазіргінің халықаралық
жолынан қазақтың ұтары не?
– "зіңіз білетіндей, Ұлы Жібек
жолы Батыс елдері үшін Шығыстың
құнды тауары – жібек арқылы екі
әлемді байланыстырып-түйістірген
адамзат тарихындағы алғашқы транскон ти ненталдық күре жол ретінде
біздің дәуірімізге дейінгі І-II ғасырда
қалыптасқан болатын. Ғасырлар бойы
тауарлармен қатар, осы жол арқылы
технологиялар, сәулет, нер, дін және
т.б. салаларды қамтыған ғылыми және
мәдениетаралық алмасу жүргізілді. Орта
Азия мен Қазақстан аумағы арқылы
ткен Жібек жолы қарапайым сауда
бағыты рлін атқарып қана қоймай,
әлемдік ркениеттің, оның ішінде
жалпы қазақ даласының дамуына орасан үлес қосқан десек артық болмас.
Алайда кейін келе Еуропадан Қытайға
теңіз жолының ашылып, құрлықтағы
тасымалға қарағанда едәуір тиімді кеме
қатынасының екпінді дамуы Жібек
жолының маңызын тмендетіп, бұл
маршруттың біртіндеп күйреуіне себепкер болды.
Қазіргі жаһандану заманында
Ұлы Жібек жолын жаңғырту идеясы зектілікке ие болып, 2013 жылы
ҚХР трағасы Си Цзиньпин Еуразия
құрлы ғының орталығы – Қазақстан
астанасында алғаш рет жариялаған
«Жібек жолы экономикалық белдеуін»
құру бастамасында крінісін тапты.
Осы идеяны дамыту аясында екі ел
үкіметтері еуразиялық клік дәліздерін
кеңейтуді және ҚР мен ҚХР арасында
жүк тасымалы үшін қолайлы жағдай
жасауды кздеп, «Нұрлы жол» жаңа
экономикалық саясаты және «Жібек
жолының экономикалық белдеуі»
бастамасын түйістіру бойынша
ынтымақтастықты бірлесіп ілгерілету
жоспарын әзірледі. Осылайша,
бұл бастама Қазақстан мен Қытай
арасындағы қарым-қатынасты жанжақты стратегиялық серіктестіктің
жаңа деңгейіне шығарды десе де
болады.
Ұлы Жібек жолын қайта жаңғыртудың жаһандық бастамасы
7 жыл ішінде сауда, клік, қаржы,
инвестиция, мәдени-гуманитарлық
ынтымақтастық салаларындағы зара
іс-қимылдың кешенді және ауқымды
бағдарламасына айналды. Қазақстан
мен Қытайдың бірлескен күш-жігерінің
арқасында осы идеяны іске асыру аясында бірқатар ірі инфрақұрылымдық
жоба іске қосылды. Олар – Қытайдың
шығыс жағалауындағы «Ляньюньган» бірлескен логистикалық терминалы, ҚХР-мен ҚР шекарасындағы
«Қорғас – Шығыс қақпасы» құрғақ
порты, Қазақстанның Каспий
теңізіндегі «Ақтау» және «Құрық»
порттары, Орталық Азия елдерін
Парсы шығанағымен және Иранның
оңтүстігіндегі «Бандар-Аббас» портымен байланыстыратын «ҚазақстанТүркіменстан-Иран» жаңа теміржол
дәлізі және Қазақстан аумағы арқылы
тетін «Батыс Еуропа – Батыс Қытай»
халықаралық транзиттік дәлізі.
Бүгінгі таңда екі елдің сындарлы
ықпал дастығы Қытайдан шығатын
жүкті Қазақ стан арқылы Еуропаға
орта есеппен 15 күн ішінде жеткізуге
мүмкіндік беріп отыр. Бұл дәстүрлі теңіз
тасымалынан 2-3 есе тез.
Сонымен бірге COVID-19
індетінің таралуы кезінде теміржол
клігі қолайсыз эпидемиологиялық
жағдайында жүктерді тез жеткізудің
сенімді тәсілдерінің бірі ретінде з
тиімділігін крсете алды. 2020 жылдың
5 айы ішінде Қытай мен Еуропа арасында 4 мың контейнерлік пойыз
қатынап, олардың жартысынан астамы
Қазақстан аумағы арқылы ткенін айта
кеткен жн.

Қытайдың 5 мың жылдық жазба
жәдігерлерінің зін адамзат ркениеті
кшінің сайрап жатқан сорабы десек
болады.
Осы тұрғыда бүгінде мемлекеттік
«Мәдени мұра» бағдарламасы аясында Қазақстан мен Қытайдың мұрағат
ісі сала сын дағы қарым-қатынасы
2006 жылғы 20 желтоқсанда Бейжің
қаласында қабылданған ҚР Мәдениет
және ақпарат министрлігі және ҚХР
Мем лекеттік мұрағат басқармасы
арасындағы мұрағат ісі саласында ынтымақтастық туралы Келісім
шеңберінде дамып келеді.
Мәселен, 2019 жылдың қарашасында ткен Қазақстан-Қытай
ынты мақтастық комитетінің мәдени-гуманитарлық ынты мақ тастық
жніндегі кіші комитетінің кезекті отырысында қытайлық тарап қазақстандық
мұрағатшыларға, тарихшылар мен
ғалымдарға Қытай мұрағаттарындағы
Қазақстан тарихына қатысты
құжаттарды анықтау бойынша зерттеу
жұмыстарын жүргізуге жәрдемдесуге
даярлықтарын жеткізген болатын.
Бұдан блек, осы жылдың кктемінде Қазақстан Ұлттық ғылым акаде миясы мен Р.Сүлейменов атындағы Шығыстану институты қызметкерлерінің Қытай аумағында археоло гиялық экспедиция ларын жалғастыру үшін іссапарларын жоспарлаған
еді. Алайда осы күндері бәрімізге
белгілі қалыптасқан күрделі эпидемиологиялық жағдайға байланысты,
кінішке қарай, кзделген мақсаттарды
іске асыру мүмкін болмады.
– Қытайдағы қандастарымыздың
жай-күйімен жақсы таныссыз. Олардың
бүгінгі күні туралы білсек дейміз. Туған
тілінде сауат ашып, ұлт тілінде үлкен
&мірге араласуға жағдай жасалған ба?
– Бүгінде Қытай аумағындағы
қазақтардың саны соңғы деректерге сәйкес 1 миллион 600 мыңнан
астам адамды құрайды. Олардың
1,5 миллионға жуығы ШыңжаңҰйғыр автономиялық ауданының
Іле-Қазақ автономиялық облысы,
Хами округының Баркл-Қазақ
автономиялық уезі және Чанцзи-Хуэй округының Мори-Қазақ
автономиялық уезінде тұрып жатыр.
Жалпы қазақ ұлтының кілдері саны
жағынан аудан халқының 6,9%-ына
тең және ұйғыр мен хань ұлттарынан
кейінгі 3-орында. Сонымен бірге
Қытайдың Ганьсу лкесінің Ақсай
ауданында 4 мыңға жуық, Цинхай
лкесінің Махай лкесінде 700-ден аса
қандасымыз мекендейді. Қытайдың
астанасы Бейжіңде және басқа да Шанхай, Чэнду, Нанкин, Сиань секілді
ірі шаһарларында 5 мыңнан аса
қандасымыз бар.
Қытайдағы қазақтар бірінші кезекте осы елдің азаматы, олар да сол
мемлекеттің заңдары аясында зге ұлт
кілдерімен бірге барлығына ортақ
және тең құқыққа ие.
Диаспора кілдерінің ана тілінде
сауат ашып, з тілінде үлкен мірге
араласуы мәселесіне келсек, қазіргі
таңда Қытай аумағында тұратын аз
ұлт кілдері үшін туған тілдерінде
толыққанды және жан-жақты білім
алу мүмкіндігі біршама шектеулі. Дегенмен, қазақ диаспорасының басым блігі шоғырланған Шыңжаңда
қандастарымыздың ана тілінде сауат
ашып, тілдесетін орта қалыптасқанын,
мектеп қабырғасында қазақ тілі
мен әдебиеті және тағы да бірнеше

дерінің тілдерінде баяндамалар жасауға
болады.
Бүгінгі күні қазақ тіліндегі БАҚ,
оның ішінде теледидар мен мерзімді
басылымдар, сондай-ақ әлеуметтік
желілер мен әртүрлі мәдени іс-шаралар
қазақ тілінің қолдану аясының біршама
тұрақты лығын қамтамасыз етеді.
Мәселен, қандас тарымыз неғұрлым
кп шоғырланған Шың жаңда қазақ
тілінде 2 телеарна, 1 радио хабар таратса, 6 журнал, 40-тан астам газет және
зге де мерзімді басылым шығады.
Қазақстан Республикасының
Қытай Халық Республикасындағы
Елшілігі з тарапынан қазақ
диаспорасының ана тілін және
мәдениетін сақтап қалуға бағытталған
іс-шараларды мүмкіндігінше
ұйымдастырып тұрады. Мәселен,
жыл сайын Наурыз мейрамы, Абай
оқулары, Домбыра күні, қазақстандық
студенттер мен қандастарымыздың
жас буын кілдері арасында тіл
сайыстарын ткізу жақсы дәстүрге
айналған. Бүгінде Елшіліктің бастамасымен ашылған 5 Қазақстан орталығы
Қытайдың Бейжің, Шанхай, Далянь,
Сиань және Ханчжоу қалаларында
тұратын қандастарымыздың ана тілін
жетілдіруге және ұлттық мәдениетімізді
насихаттауға жаңа мүмкіндіктер ашып
отыр. Қазіргі таңда бұл орталықтарда
500-ден астам қандасымыз ана тілін
жетілдіруде.
– Қытайдағы қазақтардың әлемдік
және &ңірлік әдебиет пен мәдениетке
қосқан үлесі зор. Олардың бірқатары
әлі к&шін бұзбай, сол мекенде тіршілігін
жалғастырып отыр. Сол бауырлардың
мәдени хабарын да білгіміз келеді.
– Қытайдағы қандастарымыздың
ішінде ңірлік әдебиет пен мәдениет,
сондай-ақ музыка, драматургия,
ақындық және күйшілік нерде шпес із
қалдырған танымал тұлғалар жеткілікті.
Олардың ішінде 3сет Найманбайұлы,
Жүсіпбек Шайхысламұлы,
Бейсенбай Дненбайұлы, Қайрақбай
Шәлекенұлы, 3шім Дңшеұлы,
Таңжарық Жолдыұлының есімдерін
атасақ болады. Бұл тізбеге осы күндері
жергілікті әдебиет пен аударма ісіне
үлес қосып, ғылыми-ағартушылық,
мәдениет пен дәстүрлі әндерді дамыту саласында орасан зор еңбек етіп
жүрген заманауи қандастарымызды да
қоссақ артық болмас. Олар – жазушы,
аудармашы Ақбар Мәжит, түркологғалым Еркін Ауғали, профессорлар
Ахмет Шадыман және Бейсенбай
3сия, кәсіби аудармашылар Қайша
Тәбәрік пен Құрманбек Еркеш, актер,
кинорежиссер Жанар Сағат, айтыскер
Нұрпейіс Жәлел және т.б.
Бұл жерде ҚХР мемлекеттік
сыйлығының үш мәрте иегері болған
Ақбар Мәжиттің қазақ әдебиеті мен
мәдениетін қытайлық оқырмандарға
таныстыруда атқарып жүрген ауқымды
да маңызды еңбегін жеке атап ткім
келеді. Абайдың қара сздерінің
Ақбар ағамыз қытай тіліне жасаған
аудармасын біз қазір жергілікті интернет желісіндегі Елшіліктің парақшаларына шығарып, халқымыздың ұлы
ақынының дана ойларымен қытайлық
жазылушысыларды таныстырудамыз.
Сонымен бірге жақын арада Абай
леңдерінің қытай тіліндегі 2 томдық
жинағы баспадан шықпақ. Бұл да
Ақбар Мәжиттің кпжылдық қажырлы
аудармашылық және творчестволық
еңбегінің жемісі.
– К&рші елдің қазақтың мәдениетіне,

әдебиетіне, әні мен жырына деген пікірпайымын да жақсырақ білесіз ғой. Олар
қазақы &нердің қай ерекшелігіне қатты
қызығады деп ойлайсыз?
– Қазіргі таңда екі халықтың
мәдениетін, тілін, тарихын, нерін
зара кеңінен танытуға бағытталған
ауқымды жұмыс жүргізудің қажеттілігін
әрине жақсы түсінеміз. Қазақстан
мен Қытай шекаралас елдер екеніне
қарамастан, қарапайым халық крші ел
(оның күнделікті мірі, тұрғындарының
тұрмысы мен дәстүрлері) туралы толық
және дұрыс ақпараттың жетіспеушілігін
әлі де болса сезінеді. Бұл кемшілікті
түзетуге қазір қолайлы жағдайдың бәрі
бар деп есептеймін. Мәселен, Қазақстан
«Жібек жолының экономикалық
белдеуін» құру туралы ҚХР Трағасы Си
Цзиньпин 2013 жылы елордамызда жария еткен бастамасының аса маңызды
буыны, бұны з мүддеміз үшін тиімді
пайдалануымыз керек. Сонымен бірге
Димаш Құдайбергеннің Қытай попсахнасында айрықша табысқа жетуі
біздің жас нерпаз таланттарды қытай
мәдени нарығына ілгерілеуіне жол
ашып берді, оларға барынша жәрдем
крсету қажет деп ойлаймын. Осындай
нерлі қыз-жігіттерді халқымыздың
шынайы мәдени елшілері ретінде
қарастыруымыз лазым.
Сонымен қатар бүгінде «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын іске
асыру аясында Елшілік жәрдемімен
қазақстандық авторлардың кітаптарын
қытай тіліне аудару және басып шығару,
Қытай аумағында қазақстандық
кркем фильмдердің крсетілімін және
Қазақстан әртістерінің гастрольдерін
ұйымдастыру, қытайлық әлеуметтік
желілерде біздің еліміз туралы жанжақты мағлұматты кеңінен тарату
бойын ша және басқа да атқарылып
жатқан жұмыстар крші елдің қалың
бұқарасы арасында Қазақстан туралы
білімнің артуына з септігін тигізуде.
Бұған қоса, бес жылдан бері Бейжің
қаласында екі ел мәдениет саласының
кілдері, Қытайдағы қандастарымыз
бен қазақстандық студенттердің
қатысуымен тұрақты тіп, дәстүрге
айналған «Абай оқулары» қазақ
әдебиетін еліміздің жергілікті достарына таныстыруға маңызды үлес қосып
отырғанын атап ткім келеді. Биыл
барша қазақ халқы ғұлама ақынның 175
жылдық мерейтойын мерекелеуде. Осы
мерейтой аясында Елшілігіміз жақында
ткен Ұлттық домбыра күні Қытайдың
интернет алаңдарына орналастырған
Абай шығармаларын домбырада ойнауды үйрету онлайн-сабақтары қытайлық
интернет-аудиториясында кең қолдау
тапты. Біз үшін бұл те қуантарлық
жайт.
– Біз к&ршімізді қаншалықты жақсы
білеміз? Олардың арманы, мұраты,
болашаққа бағдары қандай? Оны бізге
кім талдап-таразылап беруі керек деп
есептейсіз?
– Шығыстағы ірі кршіміздің
кшбас шысы Си Цзиньпин 2012
жылдың 29 қара шасында Қытайдың
ұлттық мұражайында «Гүлдену жолы»
атты крмесінде сйлеген сзі кезінде
алғаш рет «қытай арманы» терминін
алға тартты. Ал 2013 жылдың наурызында ткен Бүкілқытайлық халық кілдері
жиналысының кезекті сессиясында
ол осы «қытай арманы» қытайлық
ұлттың «ұлы гүлденуін» жүзеге асыруды, ауқатты әрі қуатты мемлекет
құру және ұлттық сана-сезімді ктеру
дегенді білдіретіндігін атап тіп, бұл
тұжырымдаманы ресми түрде ұсынған
болатын.
3лемнің қай түпкірінде тұрса да,
қарапайым халықтың үміт-армандары
ұқсас болады. Ол – отбасының аман болып, әл-ауқатының суі, балалардың сапалы білім алып, мірде табысты болуы,
негізгі мәдени және материалдық
қажеттіліктердің қанағаттандырылуы
сияқты базалық жалпыадамзаттық
қажеттіліктер.
Ал енді, осы біздің крші еліміздің
арман-мұратын, болашаққа бағдарын
бізге егжей-тегжейлі талдап, таразылап беру үшін елімізде қытайтану
ғылымын дамытуға бар қүшімізді
салуымыз қажет, ол үшін з кезегінде
осы елдің тарихын, саясатын, мәдениеті
мен халқының әлеу меттік психологиясын терең зерттеуге маманданған
қытайтанушы ғалым дар дың жаңа
ұрпағын мәпелеп сіруіміз керек деп ойлаймын. Қытайда білім алған және сол
елде з оқуларын жалғастырып жатқан
қазақстандық жастар баршылық,
қазірдің зінде ҚХР оқу орындарында
тіркелген студенттеріміздің саны 14
мыңның тңірегінде. Осыған қарап,
елімізде қытайтанушылар молынан
бар деген ой туындауы мүмкін. Бірақ
Қытай университеттері түлектерінің
кбісін шын мәнісінде синолог деп
атауға болмайды: қытай тілінде сйлепжаза алатын олардың алған білімдері,
дегенмен, кп жағдайда фундаменталды емес, қолданбалы сипатқа ие. Менің
байқауымша, синология ғылымына
берілген, Қытайды терең әрі жан-жақты
зерттеуге бел буған нағыз мамандар әлі
де аз. Осындай ғалымдардың басын
қосатын және олардың зерттеулеріне
барынша жәрдем крсететін ғылыми
орда құру қажеттілігі баяғыдан бері
пісіп-жетілген деп есептеймін.
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Чжан Сяо, Қытай Халық Республикасының
Қазақстан Республикасындағы Төтенше және
Өкілетті Елшісі

ҚАЗАҚСТАН
МЕН ҚЫТАЙДЫҢ
БОЛАШАҒЫ
Қытай мен Қазақстан - тату әрі көрші
ел. Мыңдаған жылдан бері екі ел халқы
білім алмасып, өзара өркендеу жолында жетістіктерге жеткені де рас. Қытай
мен Қазақстанның дипломатиялық
қарым-қатынас орнатқан 28 жылда екі
ел арасында әртүрлі саладағы байланыс өркендеді. Экономика, саясат және
гуманитарлық салалардағы байланыс жыл
өткен сайын тереңдеп келеді. Қазақстан
Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың
ҚХР-ға 2019 жылдың қыркүйегіндегі
ресми сапары барысында екі ел жанжақты стратегиялық серіктестікті дамыту
туралы келісімге бірауыздан келді, бұл
екі ел арасындағы өзара саяси сенімнің,
прагматикалық ынтымақтастық пен
стратегиялық көмектің теңдесі жоқ жоғары
деңгейін көрсетеді.

Қ а за қста н ға а л ға ш рет мем лекет т і к
сапарымен 2013 жылдың қыркүйегінде барған
Си Цзиньпин Назарбаев Университетінде
сз сйлеп, Жібек жолының экономикалық
бел деуі н бірлесі п қ ұ ру жн і н дегі үлкен
бастаманы ресми түрде ктерді. Бұл бастаманы Қазақстан Республикасының тұңғыш
Президенті – Елбасы Н.Назарбаев бірден
қолдады. Қытай мен Қазақстан «Бір белдеу,
бір жол» қ ұры лысын «Нұрлы жол» жаңа
экономикалық саясатымен бірлесіп жүзеге
асырады, «бес байланыстырушы элемент»
аясындағы ынтымақтастықты жан-жақты
дамытады және екі ел халқына да пайдалы
зара тиімді даму жолына түседі. 2019 жылы
Қытай мен Қазақстан арасындағы сауда
клемі 22,07 млрд АҚШ долларына жетті,
яғни алдыңғы жылмен салыстырғанда 10,9%ға сті. Қазақстан аумағынан тетін «ҚытайЕуропа» пойызының саны 10 000-нан асты.
Екі ел ндірістік қуаттылықтар мен инвестициялар саласындағы ынтымақтастықты
белсенді дамытуда, соның арқасында олар
Батыс Еуропа – Батыс Қытай автожолы,
Шы м кен т м ұ най ң деу зау ы т ы және
Қ ызы лорда облысын дағы әйнек зау ыты
сияқты бірқатар ірі жобаларды салды. Ол
жобалар Қазақстанның экономикалық дамуына және инфрақұрылымын жақсартуға
т и і м д і үлес қоса д ы деп о т ы р. «Астана »
Ха лықара лық қарж ы орта лығын да «Бір
бел деу, бір жол» сек торы, Қ а зақстан да
қытай банктері ашылды. Екі ел арасындағы
гуманитарлық байланыстар тұрақты түрде
жаңа сатыға ктеріліп, Қазақстанда қытай
т і л і н ү й р ен у г е қ ы зы ғ ат ы н д а р қ ат а ры
кбейіп келеді.
2 02 0 ж ы л ы COV I D -19 эп и д ем и я сы
адамдардың міріне және денсаулығына
зор қауіп т у ғызды. Сон дай-ақ ек і ел дің
экономика лық-әлеуметтік дамуына кері
әсер ет ті. Эп и дем и я мен к ү ресте ек і ел
бір-біріне қол ұшын созды. Қытайда эпидем и я баста л ысы мен, Қ а зақстан н ы ң
мемлекеттік және қарапайым тұлға лары
Қытайға үлкен материалдық кмек крсетті.
Қазақстандықтар Қытай халқына қолдау
крсет ті, ви део т үрде хабарлар ж іберді.
Қазақстанда коронавирус тарала бастағанда,
Қ ы т а й  з і к рш іс і не бі рі н ш і ке з ең д е
қол дан у ға керек болат ы н дәрі-дәрмек,
м а ск а, қор ғ а н у ғ а а рн а л ғ а н к и і м, т е с т
жинақтарын жіберді. Эпидемияға қарсы
күрестегі тәжірибесімен алмасу үшін, Қытай
Қазақстанға медицина лық сарапшы лар
тобын жіберді. Эпидемияға қарсы күресте
әлем ха лқы бірлік пен татулықтың жаңа
белесіне тті. 2020 жылдың қаңтарынан наурыз айына дейін Қытай мен Қазақстанның
тауар айналымының клемі 4,15 млрд АҚШ
дол лары бол ды, яғни кем удің орнына 6
пайызға сті, бұл Қытай-Қазақстан қарымқатынасының тұрақтылығын крсетеді.
«Бір белдеу, бір жол» бағдарламасы аясында басталған құрылыстар жаңа кезеңге
ктерілді. Бұл бастаманы «Денсаулық жолы»
мен «Бірге әрекет» жолына және қоғаммен
мен экономиканы «Қалпына келтіру», «"су
жолына» айналдыруымыз керек. «Бір белдеу, бір жол» аясындағы сапалы құрылыстар
а рқ ы л ы, д а ң ғ а й ы р жо л мен а р а м ы з д ы
жақындатамыз.
Бұл Қытай мен Қазақстан арасындағы
мәдени қарым-қатынастарды күшейтетін тағы
бір жаңа кпір болады деп сенемін.
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«КОМПОЗИТОР» –
ТАҒДЫР БАЙЛАНЫСЫ

А

Б

ейжіңде 2019 жылы өткен «Азиядағы Өркениеттер диалогындағы» Конгресс
қарсаңында «Композитор» фильмінің тұсаукесері өткені белгілі. Бес жыл бойы
түсірілген Қытай–Қазақстан тарапының фильмі көрермендерге жол тартты.
Фильмнің авторы және продюсер Шэнь Цзянь тұсаукесерде «Композитор» фильмінің
дайындығы туралы, түсірілімге қолдау көрсеткен Қытай және Қазақстан басшылары екенін айтып, екі ел үкіметі мен халқына зор алғысын білдірді. Шэнь Цзянь
«Композитор» фильмінің түсірілуі бес жылдан аса уақыт алғанын да тілге тиек етті.

2013 жылы ҚХР Трағасы Си Цзиньпин
Қазақстанға сапары барысында Назарбаев
Университетінде «Бір белдеу, бір жол»
тақырыбында сз сйлеп, қытай композиторын қазақ халқы құрметтеп, қонақжайлығын
крсеткенін айтып, бір оқиғаны әңгімелеп
береді: «Алматы қаласында саяжол бар.
1941 жылы Екінші дүниежүзілік соғыс
басталғанда қытайдың атақты композиторы Сянь Синхай Алматыға келген
еді. Кедей, ауруға шалдыққан Сянь Синхай зіне беймәлім Алматыға келгенде,
қазақстандық музыкант Б.Байқадамов
оны жылы үйге орналастырады. Алматыда
Сянь Синхай «Ұлттық азаттық», «Қасиетті
шайқас», «Манчжур Хун» сияқты әйгілі
музыкалық туындыларын жазған еді, одан
әрі Қазақстанның ұлттық кейіпкерінің
ерліктеріне негізделген «Амангелді»
симфониялық леңін шығарды, жергілікті
халықты фашизммен күресуге жігерлендірді,
сондықтан олардың арасында үлкен
танымалдыққа ие болды».
Осы жайтты теледидардан крген
Shinework киностудиясының трағасы
Шэнь Цзянь қатты әсерленіп, Сянь
Синхайдың Қазақстандағы мірін фильмге
айналдырып, Сянь Синхайға крсеткен
кмегі үшін Қазақстан халқына ризалығын
білдіргісі келеді.
Шэнь Цзянь мен Қазақфильм
киностудиясы бұрыннан бері байланыс
орнатқан, Қазақстан тарапының басшысы Шэнь Цзяньмен кино саласында
ынтымақтасуға бірнеше рет ниет білдірген,
екі тарап та тиісті тақырыпты бірлесіп
іздеуге дайын екендігін айтқан.
ҚХР Трағасы Си Цзиньпиннің Назарбаев Университетінде айтқан сзі
Шэнь Цзяньге ой салады – бұл Қытай мен
Қазақстан арасындағы тарихи оқиғалардың
ең үздік крінісі емес пе?
Шэнь Цзянь интернеттен ақпарат жинап,
Сянь Синхайдың оқиғасын кино ретінде
түсіру мүмкіндігін зерттеу үшін Алматыға
бірнеше рет келген екен. Сянь Синхай мен
«Хуанхы хоры» Қытайда те танымал, бірақ
Сянь Синхай мірінің соңғы бес жылы,
сонымен қоса Қазақстанда болған қысқа
және ғажайып тәжірибесі туралы әлі күнге
дейін кпшілік біле бермейді. Шэнь Цзянь
бұл фильм қытай халқының алғысы, сондайақ әлемге Қытай-Қазақстан достығының
маңызын крсететін жұмыс екенін түсінді,
сондықтан осы фильмді түсіру борышым
деп білді.
Сянь Синхай оқиғасын жақсы түсіру
үшін бірнеше тараптың қолдауы мен кмегі
қажет. Фильмді түсіру үшін екі елдің үкіметі
мен азаматтары арасында кпжоспарлы

ынтымақтастық қажет болды. Сол үшін
Шэнь Цзянь Қазақстан елшілігінің бұрынғы
мәдениет жніндегі кеңесшісі Дин Хай Цзямен кездесті. Дин Хай Цзя «Сянь Синхайдың
шетелдік ізденісінде», естеліктер түрінде,
Сянь Синхайдың Қазақстандағы мір сүрген
уақытын терең зерттеген. Дин Хай Сянь
Синхай туралы іздене жүріп оның аяқталған
немесе аяқталмаған музыкалық жауһарлары
туралы кп деректер тауыпты. Бұл ешқашан
жарияланбаған шығармалары еді. Сянь
Синхай «Хуанхэ хорынан» кеткеннен кейін
оның музыкалық шығармашылығының
биіктей түскенін Дин Хай осы зерттеулері
арқылы байқайды. Сянь Синхайдың
Қазақстандағы шығармашылық ғұмырын
Шэнь Цзян экранға түсіргісі келетінін
естігенде, Дин Хай Цзя кзіне жас алып,
«Сіз менің мірілік арманымды орындағалы
тұрсыз» деген екен.
Кино түсіру үшін сценарий қажет,
сол үшін киностудияның қолдауымен
Шэнь Цзянь «Таншандағы жер сілкінісі»
фильмінің сценариіне және сценарийді
жоспарлау орталығының басшысы Сью
Сяо Вэйға тініш жасайды. Шэнь Цзянның
әңгімесін естіген Су Сяо Вэй: «Біз Сянь
Синхайға бір фильм қарызбыз!» деген екен.
Су Сяо Вэй халық тарихын зерттей отырып,
қазіргі халық туралы кп білуге болады
деп санайды және мұндай қонақжайлық,
жомарттық қазақ халқының ең ғажап
мінезі екенін ұғады. Осы фильмді түсіру
арқылы қытай композиторын паналатқан

қазақ халқына деген қытай елінің алғысын
айтқысы келеді. Қазақстан мен Қытай
халқының арасындағы ұрпақтан-ұрпаққа
созылып келе жатқан достығы туралы
кпшілік білуге тиіс.
Тарихты құрметтеу, тарихтың шынайы
бейнесін тексеру және қалпына келтіру
үшін Шэнь Цзянь осы оқиғалардың
кейіпкерлерімен де кездескен.
Б.Байқадамовтардың отбасы соғыс
кезінде жағдайы ауыр болғандықтан, Сянь
Синхайды Б.Байқадамов әпкесінің үйіне
тұрғызады. Б.Байқадамовтың кішкентай
жиені Сянь Синхайды қазақша «кке» деп
атаған. Шэнь Цзянь кейін онымен кездескенде, жасы сексеннен асқан еді. Қария
кзге жас алып отырып Шэнь Цзяньға сол
жылдары болған оқиғаны мұқият айтып

береді. Оның берген ақпараты фильмді
түсіруде үлкен рл ойнайды. Ол әлі де Сянь
Синхай бір кездері оны үйреткен «Мен
қарсыласудан қорықпаймын» атты қытай
әнін жатқа айта алады. Қария сол кезде жас
бала болатын, леңнің мағынасын білмеген,
бірақ музыка арқылы ол Сянь Синхайдың
Отан туралы терең сезімін ұғынған екен.
Шэнь Цзянь Б.Байқадамовтың қызымен
танысып, Сянь Синхайды құтқарғаны
үшін алғысын айтады. Сонда Байқадамова:
«Сол кездері ол зінің аты Сянь Синхайды
бүркеншік ат Хуан Сюньге згертті. Ешкім
оның кім екенін және ол Қытайда немен
айналысқанын білмеді. Менің әкем де бұдан
бұрын Сянь Синхаймен таныс болмаған екен.
Бірақ, осыған қарамастан, Сянь Синхайға
кмектесуден тартынбады. Ол зінің шешімін
«оған біреу кмектесуі керек қой» деп
түсіндірді» дейді. Қазақтарда «Жақсылық
қылсаң жасыр, жақсылық крсең асыр» деген мәтел бар. Ал қайғы-қасіретке ұшырап,
панасыз қалғанға қол ұшын созу қазақтың
бұрыннан бар мінезі. Ал қытай халқында
«тамшыдай жақсылықтың жүз темі болуы
керек» деген мәтел бар. Бұл «Бір белдеу, бір
жол» стратегиясының негізгі мақсаттардың
бірі – халықтар арасындағы байланыстың
анық крінісі емес пе?
Сянь Синхайдың жалғыз қызы Сянь
Нина 1939 жылы туған. Сянь Синхай Яньанды тастап кеткенде, ол бар болғаны сегіз
айлық сәби еді. Сянь Нина «Композитордың»
жоспарланып жатқанын білгенде: «Сянь
Синхайды кпшілік біледі, сондай-ақ «Хуанхэ
хоры» баршаға белгілі, бірақ ол бірінші кезекте менің әкем. Оның мірі туралы кптеген
фильм бар, бірақ оның Қазақстандағы мірі
туралы аздаған адам біледі. Осы фильмді
түсірген сізге алғысым зор. 3кемнің біздің
отбасынан блек кеткеннен кейінгі мірінің
қалай рілгенін кинодан кргім келеді.
3кемнің бастан кешкен тағдырын экранда
бейнелегеніңіз үшін те ризамын» деп алғыс
айтқан екен.
Шетелмен бірлесіп кино түсіру
тарихындағы «Композитор» фильмі – тең
құқықты ынтымақтастық үлгіcі. Сәбит
Құрманбек – Қазақстанның нер қайраткері
және танымал қазақстандық кинорежиссер,
Қазақстанда беделі жоғары. Ол фильмнің
түсірілуіне арт-директор ретінде қатысты.
Фильм түсіру барысында түсірілім тобы
күтпеген қиындықтарға тап болды.
Ең алдымен, Қытай-Қазақстан киноиндустриясын дамуында белгілі бір айырмашылық
бар. Қытайда қолданатын құрылғылардың
кейбірі Қазақстанда кең таралмаған, кейбірі
бұдан бұрын тіпті қолданылмаған. Тарихи оқиғаларды кино экранда шынайы
крсету үшін, фильмді түсіру барысында
кптеген арнайы әсерлерді пайдалану керек.
Сондықтан қытайлық түсіру тобы з елінен
авиатасымалдау арқылы үлкен млшерде
арнайы құралдарды алып келуі керек болды.
Екіншіден, шығармашылық ұжым мен
актерлік құрам әртүрлі елдер мен ұлттардан
құралғандықтан, жұмыс орнында бір мезгілде
қытай, ағылшын, орыс және қазақ тілдерінде
сйлескен. Бірақ бұл қиындықтардың
ешқайсысы 300-ден аса адамнан тұратын
үлкен топта қайшылық тудырмады.
Фильмде Сянь Синхайдың ҚытайҚазақстан шекарасында қар аулау сахнасы
сансыз крермендерді елжіретті. Бірақ осы
кріністі түсіру үшін түсірілім тобы бір айдан
артық жұмыс істеді. 3р жылы қар мол түсетін
Алматы қаласында сол жылы қыс жылы болады деп ешкім ойламаған еді. Жоспар бойынша
соңғы түсірілім күні келіп қалған. Қар жаумаса,
түсірілім тобы тұздан «қар жасауға» тура келеді
деп ойлап қойған болатын. Бірақ бейненің
әсерін күшейту үшін табиғи қар сахнада
қажет, екі елдің түсірілім тобы орындалмаған
істің кінішімен кеткісі келмеді. Ал ауа райы
болжамы бойынша қар жаумайды. Бірақ топ
мүшелері берілгісі келмеді. Ұзак жиналыстан
кейін олар тағы да күте тұрайық деп шешті.
Түнгі сағат үштерде Алматыда қар жауа
бастады. Сол күні Сянь Синхайдың аруағы
түсірілімнің сәтті аяқталуына батасын берген
шығар, мүмкін?
«Композитор» фильмінің түсірілімі
кезіндегі оқиғалары Қытай мен Қазақстанның түсірілім топтарына үлкен әсер етті.
Екі елдің түсірілім тобы ұзақ уақыт тығыз
жұмыс істегендіктен, бір-біріне бауыр басып
үлгерді. Жұмыс барысында «Қайырлы таң»,
«Сәлеметсіз бе?» деп қазақша тілдесетін болды. Шэнь Цзян ондаған жылғы тәжірибесінде
дәл осындай бауырмал түсірілім тобын
кездестірмегенін айтады.
«Композитор» фильмін түсіре отырып,
қытайлық кинематографистер «Бір белдеу, бір жол» ынтымақтастығын бірлесіп
құрудың мүмкіндіктері мен қиындықтарына
шынайы баға берді. Сондай-ақ қазақстандық
тараптың Қытаймен ынтымақтасуға ынтасы
мен ниетін шын жүрекпен сезді. Түсірілім
аяқталғаннан кейін қазақстандық тараптың
кілі Шэнь Цзяньға бұл бірлескен түсірілім
қазақстандық кино саласын мүлдем жаңа
деңгейге шығарғанын айтады.
Қытай мен Қазақстанның ынтымақтастық орнатуында мүмкіндік кп. Қытай
және басқа елдер арасында мәдени алмасумен айналысқан фильм режиссері Шэнь
Цзянь: «Ынтымақтастықтың дамуы туралы
сйлесудің орнына, достық мұрасы туралы сйлескім келеді» деген еді. Ол ҚытайҚазақстан достығын мәуелі ағашқа теңейді.
Бұл ағаштың тамыр тартып суі үшін әр
ұрпақтың қамқорлығы қажет екенін айтты. «Си Цзиньпинь траға «Бір белдеу, бір
жолдың» бес маңызы туралы айтқан болатын,
олардың ішінде ең маңыздысы – екі халық
арасындағы байланыс. Фильммен жұмыс
істеу Қытай-Қазақстан арасындағы достық
пен ынтымақтастықты нығайтуға, сондай-ақ
Қытай мен Қазақстан арасындағы «халық
байланысын» тереңдетуге ықпал етеді деп
үміттенемін» дейді Шэнь Цзянь.
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ҚАЗАҚСТАН
БЕЙНЕСІ ЖӘНЕ
ДИМАШ
Қытайда «Әнші» телебағдарламасының
трансляциясы басталғаннан кейін, «шетелдік
сүйкімді бала» Димаш Құдайбергенов сансыз
Қытай көрерменінің піріне айналды. Қазақстандық
әншінің жұмбақ дауысы мен сымбатты келбетіне
мыңдаған қытай қызы ғашық болды. Соған байланысты көптеген Қытай көрермені Қазақстан туралы
деректерге қызыға бастады.
Шексіз және керемет дала, иіріле аққан зен,
қарқынды құрылыс, жылыжүзді және қарапайым
халық – Қазақстан бейнесі қытайлықтар үшін
осылай елестейді.
Қытай мен Қазақстан арасындағы ұрпақтар
достығы туралы тарихи жады екі халықтың
тамырында бұрыннан жазылған. 1700 шақырымға
созылған ұзын шекара, 2000 жылдан аса уақытқа
созылған тату қарым-қатынас крші Қазақстан
мен Қытайдың достығына үлкен ықпалын тигізген.
Кп ұлтты Қытайда қазақтар да тұрады. Бұл екі
халықтың тағдырларының туа біткен тоғысуы
туралы куәлік.
Қазақстанның Ұлттық музейінде Жібек
жолының картасы бар среде ежелгі Жібек
жолындағы сауда дамуының деңгейі мен ежелгі
Қытайдың «нық валютасының» мәртебесін
крсететін әртүрлі Қытай әулеттерінің тиындары
қойылған; Сюаньцзун мен Түркі қағанатының
қалпына келу тарихы қытай және түркі тілдерінде
жазылған Таң әулетінің тас тақтайшасының дәл
кшірмесі бар.
Ежелгі Жібек жолы керуені бойында келе
жатқан түйе дауысы тарихтан әлдеқашан жоғалып
кетуі мүмкін, бірақ Қытай мен Қазақстан
арасындағы достық қадамдары тоқтаған
жоқ. ҚХР Трағасы Си Цзиньпин Назарбаев
Университетіндегі сзінде: «Бір белдеу, бір жол»
бастамасын ұсынғаннан бастап, екі ел арасындағы
зара тиімді ынтымақтастық жан-жақты дамудың
жаңа үлгісін қалыптастырды. Сонымен қатар
Қытай мен Қазақстан арасындағы мәдени және
медиалық ынтымақтастықтың тұрақты үйлесімі
екі ел арасындағы достықты нығайта түсті» деген
еді.
Саяхат – кңіл күй жақсартудың ең жақсы
тәсілдерінің бірі. Адамдардың мір сүру деңгейінің
артуымен Қытай әлемдегі туристік нарықтың
ең ірі аймағының бірі болып келеді, әлемдік
туризм үлесінің 13%-дан астамын құрайды.
Алдағы уақытта қытайлық туристердің саны 700
миллионға жетеді деп күтілуде. Қытайдың жақын
кршісі ретінде Қазақстан осындай елеулі туристік
дивидендті қолданып, қытайлық туристерді зіне
де шақыруда. Алматы қаласы маңындағы Алатау
таулары әлемге әйгілі тау шаңғысы курорты, Алатау бктеріндегі Медеу табиғи паркі сұлулығымен
танымал. 2013 жылы ҚХР Трағасы Си Цзиньпин
Елбасы Назарбаевпен екі елдің даму жоспарын
талқылады. 3лемде тоғызыншы ірі ел ретінде
Қазақстанда да кптеген әдемі, адам кзінен
алшақта орналасқан жерлер бар.
Қазақстан – теңізден ең алыс орналасқан
ел. Тарихқа қарасақ, ежелгі Жібек жолы сауда
арнасы ретінде Қытай мен Қазақстанды, Шығыс
пен Батыстың ркениетін «жаһандық жобамен»
жалғады. Қытай мен Еуропаны байланыстыратын
Еуразиялық теміржолдың үштен екісі Қазақстан
арқылы теді. Қытай-Орталық Азия газ құбыры,
Қытай-Қазақстан мұнай құбыры және басқа да
инфрақұрылым сауда-экономикалық байланыстар
мен энергетикалық ынтымақтастықты ынталандыру жоспарында Қытай мен Орталық Азия елдері
арасындағы ақпарат алмасуға маңызды үлес қосты.
Бірінші экспорт крмесінен кейін қарқынды
дамып келе жатқан Қытай-Қазақстан саудасы екі халықтың күнделікті мірін згертті.
Агронеркәсіп німдері екі халықтың достығы
мен шынайылығын крсетеді. Қазақстанның
німдері біртіндеп Қытай нарығына шыға
бастады. Қытайдың басты платформаларында
Қазақстанның кәмпиті, ұн, бал және басқа
да тауарларын табуға болады. Қазақстандық
агронеркәсіп кешенінің қолжетімді, сапалы
німдері Қытай тұтынушылардың назарын аударады. Қытай гастрономиялық форумында нантоқаш німдерінің аспаздары қазақстандық ұн
мен балға қатты қызығады. «Рахат» брендінің қара
шоколады, кәмпиті мен печеньелері қытайлық
тұтынушылардың мақтауына ие болды.
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ЖІБЕКТІҢ
ЖАҢА ДӘУІРІ

Оңтүстік Шыңжаң қолнерінің
дәстүрлі матасы ретінде атлас жібегінің
байлау мен бояу технологиясы
ерекше. Атлас жібегінің алдымен
тоқылған және содан кейін боялған
маталардан айырмашылығы, жібек
құртының пілләсын қайнатып, жіпке
айналдырғаннан кейін, алдымен
дизайнды тікелей жіптерге салып,
бояйды және байлайды, содан кейін
одан мата жасайды. Барлық процесс қолмен орындалады. Бояу атлас
жібегінің ең үлкен ерекшелігі. Жібек
ңдеу шеберлері бояудың ежелгі
әдісін қолданған. Олар, ең алдымен,
жіпті бояп, сосын одан мата тоқыған.
Қаныққан бояу әдісі табиғи жылтыр
ң береді. Атласты жібек жеңіл, жұқа
және түсі те ашық.
Шыңжаңды мекендеген ұлттардың
әйелдерінің жібектен кйлек тігу
дәстүрі бар. Қазір бұл дәстүрлі қолнер
мыңжылдық «Ұлттық материалдық
емес мәдени мұра» арқылы таралып, қазіргі заманғы дизайнерлердің
ңдеуімен сәнге айналды.
Шыңжаңды мекендеген халықтың
киім тігудегі рнегі ерекше. Тарихи
естеліктер, ашық түстер, классикалық
рнектер және ежелгі халықтардың
дәстүрлі қолнері дизайнердің
сиқырымен, заманауи сәннің
интерпретациясының арқасында,
жібектің сиқырын айшықтайды.
Осы ңірдегі белгілі дизайнер Чен
Инфэн атлас жібегінен жаңа сәнді

кйлектер тігіп,
гіп, кптің назарына ілігіп
жүр. Оның соңғы жылдардағы жаңа
жұмысы – «Жаркент, саған сйлеп
иясы қазіргі қоғамның
жатыр» сериясы
ениеттерінде бар жібек
әртүрлі мәдениеттерінде
гілген киімінің шексіз
матадан тігілген
рін крсетуге арналған.
мүмкіндіктерін
Италияның
ың Милан қаласындағы
имаратында СиньцзянМерканти ғимаратында
ен атлас матасы крмесі
нан әкелінген
ын. «Таңғажайып бұлттар»
ткен болатын.
тақырыбына арналған крмеде
ықаралық сән алаңына
жібектің халықаралық
на мүмкіндік беретін 28
қайта шығуына
рі ұсынылған болатын.
жиынтық түрі
Жібекті халықаралық сән
сахнасына шығарған Ван Ихуа
«Ежелгі дәстүрлі атласты
кше дизайныммен
зімнің ерекше
стіре аламын?»
қалай үйлестіре
ланыпты. Үлкен
деп кп ойланыпты.
ың арқасында,
талпыныстың
ақырында, кбелектер мен
лы жасырын
гүлдерге толы
мағынасы бар кйлек
ыққан екен.
түрін тігіп шыққан
Он жылдан аса
ы Ван Ихуа
уақыт бойы
Шыңжаңдағы барлық
этникалық топ үшін
м стилін жасап
қолайлы киім
лі атлас мәдениетін
жүр. Дәстүрлі
йелдер ғана емес,
дамытып, әйелдер
ың да киімін жібек
ер адамдардың
матадан тігу үшін жаңа дизайн
идеясымен жұмыс істеуде.

ӨНЕР –

«Бір тарап қиындықтарға ұшырағанда, сегіз тарап оны
қолдайды». Биылғы жылы басталған қауіпті ауру –
әлемдік пандемияның алғашқы кезеңінде Қытайдағы
барлық медицина қызметкері, әскери медициналық
бригадалары өз еркімен Хубэйге аттанды. Ірі
бұқаралық ақпарат құралдарының журналистері
індетпен күрес ақпаратын жариялау үшін талмай
еңбектенді.
Қытай нер қауымдастығы Қытай әдебиет және
нер федерациясының басшылығымен, Хубэй
провинциясының кркемсурет қауымдастығына алғыс
білдіретін хаттар жолдап, бүкіл елдің ұлттық суретшілері
мен артистеріне үндеу тастады. Олар нер әлемін бас
хатшы Си Цзиньпиннің маңызды тапсырмаларын батыл
орындауға шақырды.
Кптеген суретшілер мен артистер медициналық
қызметкерлер сияқты эпидемиямен күресте алдыңғы
шептен кріне алмайды. Бірақ олар індетпен күресуде
қауырсынды қару ретінде қолданады. Олар эпидемияға
қарсы күресте адамдардың күшті рухани күшін біріктіру
үшін нер туындыларын сала бастады.
Аурудың ршуіне қарсы күрестің осы маңызды сәтінде
дәрігерлер, медбикелер, әскери қызметкерлер, ғалымдар,
қоғам қайраткерлері, журналистер эпидемиямен күресуге
кмектесу үшін, эпидемияның алдын алу және күресу
жолында, жұмысын бірге атқара бастады. Індетке қарсы
күресті қытай халқына уақытылы крсету үшін ол күресті
кркем түрде бейнелеуді қолға алды.
кңіл күйге бледі. Дәрігерлер, олармен бірге Бақытгүл Тлеухан да,
тығыз қорғаныс киімі мен қорғаныс
кзілдірігін киген. «Қара жорға» биін
билеп болғаннан кейін, олардың
кзілдіріктері тұманданып, терлеп,
дем алуы қиындаған. Бірақ, бұған
қарамастан, науқастардың кңіл күйін
ктеру үшін би билеуді және ән салуды
тоқтатпапты.
Ухань модульдік ауруханасының
науқастары Бақытгүл Тлеуханды
«кішкентай бозторғай» деп атап
кетіпті. Ауруханада бұрын халық

Шыңжаңды араласаңыз, адамдар әрдайым түрлі-түсті, жарқын киім киіп жүреді. Осындай ежелгі және жұмбақ өрнекті
костюмдерді тігу үшін жібек қолданылады.
«Атлас/Aidelaisi» – «өзгермелі, дерексіз» деген ұғымды білдіреді, ол «Жібек жолындағы тірі қазба» деп аталады. Жібектің тарихы
тым тереңде. Тарихи жазбаларға сәйкес, Х ғасырда Ютян мемлекетінің билеушісі (қазіргі Шыңжаң мен Хотан префектурасының
аумағы) бір кездері өзімен бірге Хотаннан «сицзин» жібегін алып келді. Оны ақсүйектер мен басшылар сатып алды. Цин әулетінің
ақыны Сяо Сюннің атлас жібегін мадақтайтын өлеңі бар. Бейжіңдегі императорлық сарайда сақталған атлас жібегінің үш бөлігі
сол кездегі Цянлунь императорына құрмет ретінде берілген екен.
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Қазақтың ескі мақалы бар: «Ән
мен ат – қазақтың екі қанаты».
Қазақ мәдениетінде бұл екі қанат
ешқашан өшпейтін махаббатты, ақыл
бостандығын, батылдықты, үлкен
күш-қуатты білдіреді.
«Қара жорға» биі қазақтың ең
танымал халық биі. Ол ШыңжаңҚазақ аудандары мен Ганьсу қазақ
аумағында кең таралған. «Қара
жорға» биін жаппай билеуге болады.
Домбыраның ғажап әуенімен бишілер
кез келген уақытта және кез келген
жерде «Қара жорғаны» билей алады.
2020 жылдың ақпан айында
Қытайдағы Ухань модульдік ауруханасында осы биді билегені кпшіліктің
есінде. Бұл би модульдік ауруханада ең танымал «жаппай билейтін»
биге айналды. Видеодағы жетекші
биші – Шыңжаңнан келген Хубей
медициналық екінші қолдау тобы
жетекшісінің орынбасары – Бақытгүл
Тлеухан.
Індет басталғаннан бастап Шыңжаң
Хубейге бірнеше медициналық бригада жібергені белгілі. Ол топ қажетті
кмекпен бірге шыңжаңдықтардың
оптимизмі мен ынтасын алып келген екен. Шыңжаңнан келген Хубей
медициналық командасының екінші
қолдау тобының «C» аймағындағы
байланысшы қызметін атқаратын
Бақытгүл Тлеухан науқастардың
кңіл күйін қалпына келтіру, қуаныш
сыйлау үшін модульдік ауруханаға үш
рет келіп билеген.
Бастапқыда кңілді әуен мен
Бақытгүл Тлеуханның «Қара жорға»
биі биге әуес бірнеше адамды ғана
қызықтырған. Бірақ уақыт те
келе биге қосылатындардың саны
кбейді. 3ркім білгенінше билеп,
аурухананың әр бұрышын жарқын

№36-37 (1556-1557)
10 – 16 қыркүйек
2020 жыл

А

билерін крмеген науқастар кп.
Бірақ жаппай «Қара жорға» биін билеуде бәріне түсінікті мір ырғағын
сезініпті.
«Дәрігер қайырымдылығы»
дегеніміз не? Бақытгүлдің жүрегінде
сол қайырымдылық гүлі бар. Шыңжаңға оралғаннан кейін де Бақытгүл
Тлеухан науқастарды жігерлендіре
берді. Ол WeChat қауымдастығындағы
науқастар үшін ән салып жүр.
«Оқшаулау уақыты – би тәжірибесін нығайтуға болатын уақыт» дейді
Бақытгүл Тлеухан.

ШЫҢЖАҢ –

ӨРКЕНИЕТТЕРДІҢ ТҮЙІСКЕН ЖЕРІ
Шыңжаң – 1,66 миллион шаршы
шақырымнан асатын кең өлке. Бұл
Қытайдың жалпы аумағының алтыдан бірін құрайды және Қытайдың
ең үлкен өлкесі болып есептеледі.
Шыңжаңның кркем жері кп.
К
Кк аспан мен млдір су, қарлы тау
мұ
мұздықтары, орман шатқалдары,
Гоби шлі Шыңжаңның
ер
ерекше географиялық ландшафтын құрайды. Кунлун,
Тя
Тянь-Шань, Алтай жоталары
мы
мыңдаған шақырымға созылады.
Та
Тарым қазаншұңқыры Жоңғар
қаз
қазаншұңқырына қарама-қарсы тұр.
Ш
Шыңжаңға келетін әрбір адам осы
же
жердің сұлулығына ғашық. Наратидің
«к
«кктегі жайлауында», «күн туған
қал
қала» – Баянбүркіде серуендеу, жел
ме
мен шптің дыбысын есту, жылқының
жа
жалында жүйтку – табиғаттың осы бір
сұл
сұлулығы кім-кімді де бақытты етеді.
Қа
Қанастың «жер бетіндегі жұмағын»,
Тя
Тянь-Шаньның «таулы клдерін»
к
кру ғажайыптар еліне саяхаттауме
мен тең. 3лемдегі екінші үлкен
ағы
ағынды шл – Такла-Маканда құм
тб
тбелерінің теңіз толқындары сияқты
тер
тербелетінін байқайсыз.
Шыңжаңның жарқын мәдениеті
бар
бар. Мұнда ежелгі Жібек жолының
зегі орналасқан және бұл
т
трт әлемдік ежелгі ркениеттің
қиылысқан жері. Бұл жердің
тарихы мен терең мәдениеті
ад
адамды зіне бірден баурап алады
ды. Шыңжаңның ежелгі Тұрфан,
Ц ззяохы , Бэ йтин қалалар ы ны ң
қи
қирандылары, Қызылгаха отты
ма
маягі, Қызылтас үнгірі, Субашы
буд
будда ғибадатханасының қирандысы

– ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік
мәдени мұра тізіміне енген тарихи жәдігерлер. Кәрі тарихтан бізге
жеткен деректерге сенсек, әйгілі
Турфан қаласы бір кездері батыстағы
ең ірі халықаралық орталық болған
екен. Бұл тарихи қалада үкіметтік
режимдер ауысып, мәдениеттер араласып, Қытай мен Батыс арасында
транспорттық байланыс зегі тті,
бірнеше діндер қатар мір сүрді және
іскерлік сапарлардың жеке ордасына
айналды. Мұнда жер жаһанның әр
түкпірінен келген саудагерлер, саяхатшылар, ғалымдар мен қарапайым
халық мидай араласып, әрқайсысы
зімен бірге ала келген мәдениеттің
«сынығын» осында тастап кетіп
отырды. Осылайша бұл маң күллі
әлемнің мәдени тыныс-тіршілігі
біте қайнасқан бір блшегі еді деуге де болады. Ал Цзяохы қаласы

табиғи жер бедерінде орналасқан.
Бұл қала адам баспаған топырағы
немесе терең қазылған үңгірлері,
топырақ үйіндісі арқылы үлкен масштабын, келбетін сақтап қалген
ңір. Тан әулеті кезінде Бэйтин
ұлтының басты губернаторлығы
болған Бэйтин қаласының тарихи қирандылары да ерекше.
Цюцы мемлекеті заманындағы
Даг тауының жартасында
қазылған Қызылтас үңгірінде
керемет фрескалар сақталған. Бұл
ежелгі уақытта Шығыс пен Батыс
арасындағы мәдени алмасудың
бір белгісі іспетті.
Шыңжаң халқы қарапайым.
Мұнда қонақжай қазақтар, ұйғырлар,
хандықтар және басқа да 13 ұлт
кілі тұрады. Қазақтар – ат үстіндегі
халық. Олар жылқының жалында
скен ұлт. Ұйғырлар ән айтып, би
билеуді жақсы креді, кейбіреулер
олар туралы «ұйғырлар тіпті сйлеген
кезде, серуендеген кезде, билеген
кезде де ән айтып жүреді» дейді.
Осы жерде моңғолдардың ұлттық
биін, тәжіктердің «бүркіт биін»,
дүнгендердің ұлттық «хуар» әнін
тыңдап, тамашалауға болады. Ал бұл
лекенің ұлттық асханасының зі
жеке әңгіменің зегі.
Шыңжаң – ақындар мекені,
ркениеттердің түйісу орны. ТяньШаньның солтүстігі мен оңтүстігінің
керемет қиылысуы осы жерге
келгендердің барлығына шабыт
береді. Шыңжаңға келгендердің
барлығы шабыттанып шыға келеді.
Бұл бұрынғы мен бүгінгіні
жалғаған Шыңжаң…
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ҚЫТАЙТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ
Жалпы бір мемлекеттің өзге мемлекеттерді зерттеп отыруы – өркениетті
елдерде ежелден қалыптасқан үрдіс. Бірақ бұл үрдістің мақсаты мен міндеті
заманның ауысып, уақыттың жаңалануымен өзгеріп те отыратыны жасырын
емес. Мәселен, өткен ғасырлардағы батыс елдерінің шығыс елдерін зерттеуі,
көп жағдайда ірге кеңейтуге жол ашу мақсатында қолға алынған болатын.
Ал бүгінгі күні де бұндай зерттеулердің стратегиялық мақсаты мен өзектілігі
бәлендей әлсірей қойған жоқ. «Қытайтану» ғылым ретінде өткен ғасырларда
батыс елдерінде сол баяғы ірге кеңейту мақсатында қалыптасты да, кейіндеп,
елтану ғылымына айналып қалды. Әрине, АҚШ, Ресей секілді алпауыт елдердегі
қытайтану ғылымының стратегиялық мәні мен мақсаты әлі де әлсірей қойған
жоқ. Ал Қазақстан үшін, қытайтану ғылымы саяси-стратегиялық тұрғыдан да,
елтану ғылымы ретінде де қажет.
Қажет болғанда жай қажет емес,
те қажет. Себебі бүгінгі ҚХР біздің
еліміздің халықаралық деңгейдегі
сенімді әріптесі, дос ел, тату кршісі.
Кршімен, доспен тату болу үшін де
біз оны әбден, жан-жақты таныпбілуіміз керек. Мәселен, Қытайдың
демографиялық экспанциясынан
іргесінде отырған біз түгілі, Еуропада,
Тынық мұхит аймағында, Африкада,
тіпті Ұлы мұхиттардың арғы бетінде
жатқан елдер де қауіптенеді. Алайда
іргесінде отырған Жапония, Корея,
Үндістан, Непал, Лаос, т.б. кптеген
елдер қытаймен крші болып отырыпақ беймарал мір сүріп жатыр. Бұның
сыры неде? Бұның басты себебі
қытайды жақсылап зерттеп білубілмеуде жатыр. Егер қытай халқының
менталитетін, ресми Пекиннің ішкісыртқы саясатын, ел ішіндегі барлық
жағдайды жақсы білетін болсақ,
Қытай билігінің күнделікті тірлігіне
қалт жібермей назар аударып отыратын болсақ, жалпы зімізге келер-кетер кез-келген зиян мен қауіп-қатерге
сыйласып отырып-ақ жол бермеуге
болады. Қысқасы біз «қытайдың жан
саны кп екен, экономикасы мен
әскери қуаты те мықты екен, бізге
күндердің күнінде осы елден қауіп
тнуі мүмкін» деп басқа бір жаққа
кшіп кете алмаймыз ғой.... Ендеше
біз әрі ұлттық қауіпсіздігіміз үшін,
әрі ол елмен тату кршілік, сенімді

достық қарым-қатынасты сақтау үшін
қытайтану ғылымын жандандыруымыз керек.
Қытай «мен алып империямын» деп қарап отырған жоқ, оларда дүниежүзіндегі елдердің бәрін
жіті қадағалап, жан-жақты зерттеп
отыр. "згені айтпағанда қытайдың
22 лке, 5 автономиялық лкесінің
бәрінде Гуманитарлық ғылымдар
академиясы бар. Сол академиялардың
бәрінде Орта Азия елдерін зерттеу
институттары жұмыс істейді. Бұған
кптеген лке-қалалардағы МҚКнің, сондай-ақ ЖОО жанындағы
Орта Азия елдері ақпараттық-талдау
орталықтарын қосыңыз. Олардың
кейбіреуі ҚХР құрылған кезде бірге
құрылған. Ондағы әрбір институт пен
орталықтарында кем дегенде 10-20
қызметкер жұмыс жасайды. Мемлекет тарапынан қаржы да үйіп-тгіп
беріледі.
Ал жалпы «қытайтану ғылымының
маңызы мен зектілігі не?» деген
мәселеге келетін болсақ, оның
ауқымын әр ел синологтары зінше
сипаттайды. Ол, әрине, орынды да.
Себебі бұл мәселеге ден қойған мемлекеттер оны зінің саяси-әлеуметтік
әлеуеті мен мүмкіндігі және содан
туындайтын з мүддесі тұрғысынан
қарастырады. Соның ішінде
Қазақстанға келер болсақ, қытайтану
ғылымының ккейкестілігі, мақсаты

мен міндеттері келесі мәселелерден
айқын аңғарылады ғой деп ойлаймыз.
Ең әу е л і , Қ ы т а й жұр ты ш ы н
мәніндегі адамзаттың ежелгі мәдениет
ошағының бірі. Бұл ел сол бай да
байырғы құнды лық тарды бүгінге
жеткізіп, жалпыадам зат баласының
игілігіне айналуына л шеусіз үлес
қосуымен ерекшеленеді. Сосын,
Аспанасты елі – біздің ежелден бергі
іргелес жатқан кршіміз. "кінішке
қарай, бағзы замандардағы аумалыткпелі кезеңдердің аласапыран дауылдары ата-бабаларымызды жиіжиі тарихынан адастырып, рухани
құндылықтарынан кз жаздырып
кетіп отырғанын тарихтан жақсы
білеміз. Бүгінде сол шкен тарихты
қайта түлетуде, мәдени мұраларды
жаңғыртуда кбіне-кп археологиялық
қазбалар мен крші елдердің жазбаларына жүгінуге мәжбүрміз. Бұл ретте де
ең байырғы, біршама жүйелі, мол да
құнды деректер қытай мұрағаттарында
жатқаны құпия емес. Үшіншіден,
қазіргі таңда ҚХР ғылымы мен техникасы, мәдениеті мен экономикасы және қорғаныс істері жағынан
дамуы бойынша әлемдегі жетекші
державалардың қатарынан орын
алып отырған ел. Осындай аузымен
құс тістеп, аршынды әрі қарқынды
дамып отырған мемлекеттің озық
тәжірибесіне бүгінде әлемнің кптеген
елдері қызығушылық танытып отыр.
Демек, іргедегі бұл ірі кршімізден
біздің де аларымыз бен үйренеріміз аз
болмауға тиіс. Бәрінен де маңыздысы,
Қытай – әлемдік қауымдастықта
з орны бар, Азия құрлығындағы
алып держава. Ал бұл елмен қалай
қарым-қатынас жасау мәселесінде
іргесінде тұрған біздің Қазақстан ғана
емес, мұхиттың арғы бетінде жатқан
АҚШ-тан бастап Ресей, Жапония,
Германия, Англия, Франция, Канада, Австралия, Үндістан сияқты ірі
де іргелі мемлекеттердің зі күніне

мың ойланып, жүз толғанады. АҚШ
Гуманитарлық ғылым академиясының
бұрынғы президенті, шығыстанушы
ғалым Г.Р.Бойд: «Қытайды тану
– бүгінгі адамзат қоғамы тап болып отырған ең зекті рухани және
әлеуметтік мә селе. Сондай-ақ бұл
мәселе күн ткен сайын күрделене
түспек» деген тұ жырымын бостанбосқа айтпағаны белгілі. Ендеше,
әлемнің осындай үлкен елдерін
алаңдатып отырған Аспанасты
жұртының іргесінде мір сүріп жатқан
жас мемлекетіміздің ертеңі үшін,
тәуелсіздігіміздің тағдыры үшін, екі ел
арасындағы достық, кршілік қарымқатынастарды сақтап қалу әрі оны
одан әрі нығайта түсу үшін Қытайды
жан-жақты зерттеудің маңызы ерекше.
Қысқасы, осындай ел болашағы
мен мемлекет тағдырына саятын
ірі мәселеде біздің ең әуелгі, ең басты сүйенеріміз ғылым, ғылыми
түсінік болуға тиіс. "йткені біз
шығысымыздағы алып кр шіміз –
Қытай елімен арада болатын барлық
мәселеде, қарым-қатынас, барыскелістің барлық деңгейінде тек бұл
жұртпен елдік мәселелерді талқылаймыз, сйлесеміз, пікір алысамыз. Екі ел арасындағы белгілі бір
мәселені шешуде де зіміздің және
Қытай елінің мүдде-мүмкіндіктерін
ескереміз, есептеп отырамыз. Олай
болса кршімізді түсінудің, білудің
жні осы екен деп Қытай туралы
зге бір елдің танымы мен пайымын, кзқарасы мен пікірін, зге
жұрттың ҚХР жніндегі «аңызы
мен әпсанасын» қалай болса солай
пайдалануға болмайды. Сондықтан
Қазақ елінің тл мүддесінен туып
отырған ккейкестілік бізден әрі
кешенді, әрі таза қазақстандық үлгідегі
қытайтану ғылымын жасақтауды, дамытуды талап етеді.
Халықаралық қауымдастық

тарихында ежелден дәлелденген бір
ақиқат, кімнің заңы солқылдақ, қай
елді парақорлық жайлаған, қай елдің
тұрғындары отаншыл емес, қай елдің
тұрғындары елінің ертеңіне деген
нық сеніммен мір сүрмейді, сол ел
түптің түбінде елдігін жойып тыныш
табады. Сондықтан еліңе, жеріңе,
тәуелсіздігіңе ие болып қалу-қалмау
бірінші кезекте зіңнің тірлігіңе
байланысты. Осы тұста бір мысал,
Оңтүстік Азиядағы Сингапур, Малайзия, Тайланд секілді біраз ел соңғы 30
жылдың ауқымында күрт қытайланып
кетті. Ал жоғарыда айтқан Жапония,
екі Корея, Үндістан, Непал, Лаос, т.б.
Қытаймен іргелес жатқан кптеген
елдер бір қытайды з жерінде бір
күн тұрақты тұрғызбай-ақ, есесіне
Қытаймен «тату-крші, дос ел» ретінде
ың-шыңсыз мір сүріп келе жатыр.
Ол үшін не істеу керек? Біріншіден,
билік халқымыздың з елінде, з
жерінде, болашағына сенімді, ертеңінен
алаңсыз мір сүруі үшін қажетті шартжағдай туғызуы керек. Екіншіден,
парақорлықты жойып, отаншылдық
тәрбиені күшейту керек. Үшіншіден,
маңайдағы барлық кршілер туралы (тек қана Қытай емес) ғылыми
зерттеулерді күшейтіп, ел тұрғындары
мен билік бұтақтарын ғылыми
түсінікпен тұрақты түрде қамтамасыз
етіп отыру қажет. Ал мен басқарып
отырған Шығыстану институты алдағы
уақытта бүгінгі ҚХР-ның ішкі-сыртқы
саясатын зерттеумен айналысумен бірге, қытай xалқының (xаньзу)
менталитеті мен дүниетанымын,
таным-талғамын, тұрмыс-салтын еліміз
оқырмандарына таныстыру мақсатында
қытай әдебиетінің таңдаулы үлгілерін
қазақ тіліне аударумен де айналысатын
болады.
Қазақстандық қытайтану ғылымының алдында тұрған міндет те үлкен.
Мәселен, ресми Пекиннің АҚШ, Ресей,
Жапония, Үндістан секілді алпауыттар-

мен қарым-қатынасы қалай, қайда
беттеп барады? Қытай түптің түбінде
Жапониямен тіл табыса ала ма, жоқ па?
Қытайдың Орта Азия елдерімен, Ислам
әлемімен, жалпы Түркі дүниесімен
арадағы қарым-қатынасында нендей
нақты мақсат-мүдде бар? Аспанасты
елінің қазіргі билігінің ішкі ахуалы
қандай? Қытай компартиясының
болашақ тағдыры ше? ҚХР үкіметінің
аз ұлттарға байланысты ұстанған саясаты қалай рістеп, қай бағытқа кетіп
барады? Бұл елдегі ішкі жағдайлар
крші отырған біздің еліміздің саясиәлеуметтік, экономикалық жағдайына
қалай әсер етуі мүмкін? Қытайдағы
1,5 мил лионнан астам этностық
қазақтардың ұлттық құндылықтары
мен әлеуметтік хал-ахуалы қазір
не күйде, болашақта не болмақ?
Қазақстан-Қытай мемлекеттері
арасындағы трансшекаралық зендер
мәселесіне байланысты ресми Пекин қандай позиция ұстанып отыр?
Міне, осы және бұдан басқа да толып жатқан мәселелер бір адам немесе екі адам айналысатын шаруа
емес. Қысқасы 1750 шақырымдық
ортақ шекарасы бар ірі, іргелі мемлекетпен дұрыс байланыста болу үшін
кршімізді дұрыс зерттей білуіміз керек. Ол білмегенімізді біліктілікке
қарай бейімдейді. Болашақты болжауға
бағыт береді. Ал бұл жас тәуелсіз
мемлекетіміз үшін маңызды да қажетті
іс. Уақыт талап етіп отырған осындай
ккейкесті міндетті орындауды жүйелі
қолға алмай болмайды. Оны абыроймен орындап, мақсаткерлікпен жұмыс
істеу үшін елдегі қытайтану ғылымына
мемлекет жеткілікті мән беруі, жағдай
жасауы керек.
Дүкен М1СІМХАНҰЛЫ,
Р.Б.Сүлейменов атындағы
Шығыстану институтының
директоры, филология ғылымының
докторы, профессор

ИГІ
БАЙЛАНЫСҚА
ДӘНЕКЕР
София Рамазанқызы Қытайдың Шэньси
провинциясындағы Сиань қаласына «Жібек
жолындағы тарифтік құқық» тақырыбында
докторлық диссертациясын аяқтау үшін
келген еді.

А

ҰЛТТЫҚ КЕСТЕ
ӨНЕРІН ДАМЫТҚАН

Шалқар Хушан – Синьцзянь
автономиялық ауданындағы Моры уезінің
Дашытоу уезд бөлімшесіндегі Жусанды
ауылында тұратын қазақ әйелі. Осы
күні «сәндік-қолданбалы өнер шебері»
атанған, өлкеге кең танымал жанның бірі.
Бүкіл уезд бойынша үш мыңнан аса адамды жұмыспен қамтамасыз ететін ұлттық
кесте компаниясының төрағасы.
1994 жылы Шалқар Хушан Моры уезінің
жүн фабрикасындағы жұмысынан
айырылып қалады. Отбасында қаржы
болмағандықтан, енді ғана 6 айға толған
сәбиін тамақтандыруға да мүмкіндігі жоқ
еді. Олардың болашағы бұлыңғырлана
түсті.
Шалқардың шебер қолынан шыққан
тоқыма киімдеріндегі қазақ кестелеріне
кпшілік таңдай қағатын еді. Осыны
ойлаған ол ісмерлігінің арқасында ақша
тапсам қайтеді деп ойлай бастайды.
Бірақ бастапқ ы капита л ды қай дан
а луға болады? Ол кездері Ша лқардың
отбасына ата-енесі ұн беріп комектесіп
ж ү рет і н. Тамақ қ а ақ ша таба а л маса,
жемпір тоқ у ү шін ж ү н ді қа лай сатып
а лмақ? А қ ыр соңын да Ша лқар з
жасауына келген крпе жапқыш пен пердеден құрап 10 ккірекше тігіп сатады.
Бұл оның бастапқы капиталы еді. Бірақ
ол қарж ы жет к і лі ксіз болған дық тан,
үлкен және кіші зауыттардан кмек сұрап,
бастапқы жарнасын тлеп, қалған матаны
несиеге а л ды. Содан кейін к үйеуімен
бірге кесте тігу бизнесін бастады. Ол кезде

кестемен айналысатын адамдар те аз еді.
Бірте-бірте оның қолнер бизнесі дамып,
шағын шеберханасын ашып алады.
1997 жылы кесте шеберханасының
ндірісі ұлғайып, Үрімші, Алтай және

басқа да ірі қалаларға тарала бастайды.
Үрімшіде қазақ кестелерінің ктерме сату
блімін және Алтайда ктерме сауда блімі
мен бизнес-нүктені іске қосты. Жергілікті
қазақтар арасында танымал болған бұйым-

дарын Үрімші мен Алтай лкесінде таратып, жылдық табысы кбейеді.
2004 жылы ол Синьцзяньдағы алғашқы
кәсіби шеберлікті үйрету мектебін ашты.
Онда отбасылық қиындықтары бар студенттерге кесте тігу дағдыларын тегін үйретеді.
Шалқар мектеп оқушысына ақшалай
кмектесіп, жүздеген мұқтаж әйелдер мен
мүгедектерге жұмысқа орналасуға септігін
тигізген.
Ол қазақ ауылдарынан да блімшелер
ашып, адамдарды жұмыспен қамтамасыз
етіп жүр. Сондай-ақ Моры уезінің Дашытоу
уезд блімшесіндегі Жусанды ауылында
дәстүрлі қазақ кестелеуі мен тоқу бойынша
алғашқы жеке кәсіпорын құрып, 130-дан
астам аз қамтылған отбасы жұмыс істейтін
«Қайнар» халықтық қолнер ндірісінің
трағасы болды.
2008 жылы Мушэнь уездінің, Дашытоу
уезд блімшесінің үкіметі қолдауымен
Шалқар Хушан ұлттық кесте үшін
демонстрациялық парктің құрылысына
баса назар аударды. Ұлттық кесте
ассоциациясының кмегіне сүйене отырып, ол Дашытоу уез блімшесінің Жокпалтас ауылында кестелеуші фермерлерге
арналған жаңа кәсіби кооператив құрды.
Бұл ндіріс зауытын, німге арналған крме
залын, ұлттық кесте тігу неріне үйрететін
оқу базасын салуға мүмкіндік берді.
Шалқар німнің инновациялық кеңеюіне
және брендтің дамуына үлкен мән береді.
Оның жұмыстары ұлттық және аймақтық
мемлекеттік марапаттарға ие болды.
2017 жылы ол Моры уездінің Дашытоу
уезд блімшесінің Жусанды ауылында
қазақ ұлттық табиғи медицина сабынын
ңдеу базасын құрып, Моры уезінің 8
ауылында қосымша жұмыс орындарын
ашты. Онда 1400-ден астам фермер мен
бақташылар жұмыс жасайды.
2019 жылы оның басшылығымен компания дүниежүзіне сату арнасын ашты.
Қытайда және шетелде 400-ден аса сату
нүктесі бар. «Бұл жолда мүмкіндіктер мен
қиыншылықтар кп» дейді Шалқар.

Қазір София Сианьдағы заң фирмасының Silk
Road сервистік орталығына кеңесші, Қытай мен
Қазақстан арасындағы инвестициялар немесе
шетелдік оқу мәселелері туралы кеңес беріп, екі
ел арасындағы байланысты нығайтуға кмектесіп
жүр.
Шетелдік мірдегі алғашқы қадам – тілді
меңгеру. Ана тілі – қазақ тілінде және орыс
тілінде еркін сйлейтін София қазір базалық
қытай тілін де меңгерген. Содан соң ол Жібек
жолы туралы академиялық зерттеуін бастайды.
«Сиань – Ұлы Жібек жолының бастауы.
Жібек жолы бойындағы Қазақстан Қытайды
жақсы біле ме? Мен з білімім арқылы екі ел
арасындағы білімді кеңейтуге тырысамын.
Жібек жолының бойындағы ркениеттердің түптамырын барлығымыз да жете білуіміз керек»
дейді София
София екі ел арасында елші бола алады. Бұл
Қытай мен Қазақстанның бірлесе жұмыс істеп,
ерекше отбасылық орта құруының әсері. София
Жібек жолы мәдениетін зерттеу бойынша түрлі
іс-шараларға белсенді қатысып, Қытай және
қазақстандық ғалымдар арасындағы қарымқатынас пен диалогтарға ықпал етті.
«Ежелгі Жібек жолы терең зерттелген, ал жаңа
Жібек жолының коммерциялық мүмкіндіктері
шексіз. Жібек жолындағы бизнестің, технологияның, мәдениеттің және білімнің дамуы
зімізге байланысты» дейді ол.

А

ANA TILI

ЗЕРДЕ
Қазақтың хас батыры Бауыржан Момышұлының жеке мұрағатымен жұмыс істеп
отырып, ойланарлық дерек таптым. Ол 1946 жылдың қарашасында әскери жарғыға
өз ұсыныстарын жазған екен. Қағаз өте сапалы. Осыдан жарты ғасыр бұрын осыншама сапалы дүние Кеңес Одағында қайдан пайда болды екен деп үңіле қарасам,
қолжазбаның артқы жағында карталардың үзінділері неміс тілінде беріліпті.
Карталар 1939–1941 жылдары шыққан. Үлкен карталар қолжазбаларға пайдалану
үшін А4 форматына кесілген. Негізі Италия және Түркияның біраз жерлері түскен.
Бір таңғаларлығы, карталар түрлі-түсті бояумен басылған. Парақтап қарасам, біздің
Қостанай облысынан да картаның кесінділері бар екен. Демек, гитлершілер қазақ
жерін де басып алуды жоспарлаған.

Б

ұл карталар Момышұлының
қолына қайдан түсті? Мүмкін...
Иә, мүмкін Мәскеу түбіндегі
шайқастарда немістердің талай штабтық машиналарын ішіндегі құпия
құжаттарымен қолға түсірген де болар.
Осы тұста еске 1941 жылдың
күзі түседі. Аға лейтенант Бауыржан
Момышұлының батальоны қорғанысқа
дайындалып жатыр. Жау әлі алыста.
Бірақ батыс жақтан қашқын солдаттар
қаптады. Алдымен бір-екі адамнан, сағат
ткен сайын саны кбейе түсті. Жай жүріп
тпеді, здерімен бірге үрей туғыза келді.
Сздеріне сенсең, фашисті тоқтататын
күш жоқ, оны оқ та, снаряд та алмайды.
Он бес күн бойы осы крініс жалғасты.
Он бес күн бойы қашқын солдаттар «жау
табанымызды басып келе жатыр» деумен болды. Батальонның жауынгерлері
алаңдай бастады. Жауды крмей жатып
олардың рухы сынды. Мұндай күйдегі
әскермен ұрысқа кіру қауіпті еді.
Енді не істеу керек? Момышұлының
тапқан әдісі – крінбейтін жауды күтпей,
оны іздеп тауып, шабуыл жасау. Сонда белгілі болады – олар шынымен
қашқындар айтқандай қорқынышты
ма, шынымен оларға оқ тпей ме? Жау
қай жерде екенін анықтау үшін комбат
барлаушыларды жібереді. 10 шақырым
жүреді – фашист крінбейді, 15
шақырым жүреді – фашист крінбейді,
20-25 шақырым жүреді – фашист әлі жоқ.
Тек 30 шақырымнан соң барлаушылар
немістерді креді. Середа деревнясында. Сол Середаны фашисттер үлкен бір
орталыққа айналдырыпты. Қару-жарақ,
азық-түлік тарататын пункті екен.
Комбаттың шешімі – батальонның әр
блімшесінен бірнеше солдат таңдалып,
олардан жүз адамдық топ құру. Топ
командирі болып адъютант, лейтенант
Хабибулла Рахымов, политругі фин
науқанының қатысушысы Жалмұхамед
Бозжанов тағайындалды. Сонымен,
1941 жылдың 18 қазанында, түнгі сағат
екіде батальонның солдаттары бірінші
рет нақты жауынгерлік іс-қимылдарға
қатысты. Топ үшке блініп, үш жақтан
фашистерге шабуылдады. Тәтті ұйқыға
батып кеткен немістер күтпеген жер-
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рып бекініп үлгерді. Демек,
Момышұлы батальонының бұл
қимылы дивизияның негізгі күшін
шабуылдап келе жатқан фашистердің
соққысынан аман сақтап қалды.
Осы ұрыстарда батальон 600-дей
гитлершілерді жер жастандырды,
жаудың алты танкісін жойды. Біраз
мүлікпен қатар, құжат тола екі штаб
машинасын қолға түсірді. Олардың
ішінде немістердің Волоколамск
тобының басты күшін ашып беретін
те құпия деген құжаттар да кп еді...
Осы құжаттардың ішінде біз іздеп
жатқан карталар болуы мүмкін бе?
Мүмкін...
Полковник Серебряковтың хатын
аяғына дейін оқысақ, кп нәрсеге
кзіміз жетеді. Мысалы, батальон
командирінің ерен ерлігін еске сақтай
отырып, генерал Панфилов 1941 жылдың
7 қарашасында оны Ленин орденімен
марапаттау жнінде ұсыныс жасаған.
Бірақ ешқандай шешім шықпады.
Сондықтан дивизия жаңа басшылары
Бауыржан Момышұлын Кеңес Одағы
Батыры атағына ұсынған.
Алғашқы хат 1942 жылдың тамызында КСРО Жоғарғы Президиумына
(кшірмесі Казақстан Жоғарғы Президиумына) жіберілген. Хатта ктерілген
мәселе оң шешімін таппағандықтан
полковник Серебряков 1944 жылы 17
шілдеде КСРО Жоғарғы Президиумына
қайтара хат жазады. Ал оның кшірмесін
Батырлыққа ұсынылып жатқан қаһарман
ұлдарына қолдау крсетер деген сеніммен
Қазақстан Жоғарғы Кеңесіне жолдайды.
"кінішке қарай, Иван Ивановичтің бұл
тініші де ескерусіз қалып, екі жақтан да
тырс еткен жауап болмады...
Қостанай облысының қазіргі
лкетанушылары неміс қартасының
кесінділерін қарап, аталған жерлерді
табар. Сол кездегі қазақ атаулар латиницамен жазылған.

НЕМІС

КАРТАЛАРЫНЫҢ
ҚҰПИЯСЫ
ден оқтың астында қалды. Ұрыс бір
сағатта бітті. Нәтижесінде топ үш жүзге
жуық гитлершілердің кзін жойып, неміс
штабының құнды құжаттарын қолға
түсірді. Ал осы құжаттардың ішінде
жоғарыда айтылған карталар болуы
мүмкін бе? Мүмкін.
Қазақтың қайсар ұлына Батыр атағы
берілмеуі қолына қару ұстап фашистермен бірге арпалысқан жауынгерлермен қатар, оның ерлігіне сырттай
тәнті болған қарапайым жандардың да
қабырғаларын қайыстырды. Мәселен,
сол кездегі одақтың құрамындағы
"збекстан Республикасы СурханДарын облысының тұрғыны Рыстай
Керімжанов 1965 жылы Кеңес Одағы
Жоғарғы Президиумының трағасы
Николай Васильевич Подгорныйға хат
жазып, ұзаққа созылған мәселенің оң
шешімін тауып, кп болып ктерген
халық тілегін орындауын тінеді. Ол з
хатына жауапты екі жылдан соң, яғни 1967

жылы КСРО Қорғаныс министрлігінің
кадр жніндегі басқарма басшысы полковник Бобковтан алыпты. Онда былай
делінген: «Ұлы Отан соғысы кезінде
командованиенің әскери тапсырмаларын
мүлтіксіз орындап, ұрыстарда қайсарлық
пен ерлік крсеткені және Отан алдында
сіңірген орасан зор еңбегі үшін Бауыржан
Момышұлы Кеңес Одағының бірнеше
ордені және медальдармен марапатталды.
Соғыс кезінде командование оған Кеңес
Одағы Батыры атағын беру жнінде
ұсыныс жасамағандықтан, бұл мәселені
енді қарап жатудың зі артық» деген.
Бобков хатының екінші блімі
тірік. КСРО Қорғаныс министрлігінің
мұрағатында /Қазір Ресей мұрағаты/8-ші
гвардиялық атқыштар дивизиясының
командирі болған полковник Серебряков, кадр блімінің басшысы Кондрашов,
дивизия военкомы, полк комиссары
Лобов, дивизия штабының бастығы подполковник Гофман қол қойған құнды

құжаттар сақталған. Онда Бауыржан
Момышұлының Мәскеу үшін шайқаста
крсеткен ерліктері жайында тәптіштеп
жазылып, Кеңес Одағы Батыры атағына
ұсынылғаны айтылған. Мысалы,
Момышұлы батальон командирі
кезінде Мәскеу түбіндегі маневрлі
қорғаныс ұрыстарына 27 рет қатысты
деп мәлімдейді. Генерал-майор
Панфиловтың жау қоршауында қалып
орындауға жүктеген арнаулы тапсырмаларын іске асыру мақсатымен
бес рет дивизиядан блініп дұшпан
әскерінің құрсауында қалды. Арнаулы
тапсырмаларды орындағаннан
кейін ол з батальоны мен қарамағына
берілген басқа блімшелерді қоршаудан
ойдағыдай алып шығып, адамдар мен
техниканы аман сақтады.
Мәселен, 1941 жылғы қарашаның 16
мен 20 аралығында Момышұлы батальоны
Волоколамск тас жолының бойындағы
Матренино теміржол станциясында жау
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әскерінің қоршауында қалып, қиян-кескі
ұрыс жүргізді. Сйте жүріп, дұшпанның
Мәскеуге шабуыл жасап бара жатқан басты күшін қақ ортасынан бліп тастады.
Осы жағдайды пайдаланып дивизияның
блімдері келесі рубежге сырғып ба-

Бекет МОМЫНҚҰЛ,
«Бауыржантану» ғылыми-зерттеу
орталығының штаттан тыс ғылыми
қызметкері, Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі

НАМЫС НАЙЗАҒАЙЫ
1968 жылдың күзі. Кеңес өкіметі соның алдында бір жыл бұрын Қазан төңкерісінің жарты ғасырлық
мерекесін дүбірлете атап өткен болатын. Сондай күндердің бірінде Қостанай облыстық мемлекеттік
қауіпсіздік комитеті басқармасына орта бойлы, сымбатты қазақ әйелі келіп кірді. Жауапты кезекші
ретінде мен оны қабылдадым. Келіншек өзін Ақмаржан деп таныстырды да облыстық поштадағы
хаттарды сұрыптау бөлімінде істейтінін айтты. Жұбайы Мұқтар бұрындары КГБ органында қызмет
етіпті. Ол сөмкесінен ашылған конвертті алып үстел үстіне қойды. Бұл хат Алматыдан адресаты дұрыс
көрсетілмегендіктен кейін қайтарылған болып шықты. «Пошта ережесіне сай, ашылған не сырты бүлінген
хаттың мазмұнымен танысқанымда, оның үкіметке қарсы бір кісінің танысына жазған дүниесі екенін
аңғардым, – деді келіншек. – Ана жолы бір қызметкеріңіз келіп ұжымға «Кеңес азаматтарының саяси
қырағылығы» туралы лекция оқыған. КГБ органына қатысты фактілер кездессе, бізбен байланыста
болыңыздар деп еді. Сондықтан мына хаттың сіздерге қатысы бар шығар деп әкеліп тұрмын».

А

лдымдағы белгісіз хатқа кз жүгіртіп
шықсам, біздің ңірдегі Боровской
ауданындағы Михайловка елді мекенінің
тұрғыны 3жібаев деген азаматтың жазбасы екен. Ол
оны «Жас тұлпар» атты жасырын ұйымның мүшесі
ретінде, Алматы қаласында тұратын пікірлесіне
жолдапты. Мекемеміздегі әскери тәртіп бойынша аталмыш хатты әкелген азаматшадан жазбаша түсінік алдым. Оны конвертке қоса тіркеп,
кезекшіліктің соңында басқарма бастығына тапсырдым.
Кп уақыт тпей бұл хатқа облыстық қауіпсіздік
комитеті басқармасы ғана емес, республикалық
МҚК басшылығы да кңіл аударып, бақылауына
алды. Арнайы топ құрылып, оған облыстық
қауіпсіздік комитеті басқармасындағы идеология
блімінің бастығы, полковник П.Сафрыгин, осы
мекеменің аға тергеушісі, полковник П.Дадыкин,
идеология блімінің жауапты қызметкері капитан
Ж.Тасмағамбетов пен аға лейтенант Е.Ыбыраев
енді.
Ұйымдастыру жұмыстары аяқталған кезде
басқарма бастығы полковник С.Сенкеевич
кабинетіне шақырды. Онда жоғарыда айтылған топ
мүшелері отыр екен. Бастық: «Бүгін 3жібаевтың
үйіне тінту жүргізесіңдер, – деп бастады сзін. –
Бұған облыс прокуроры П.Грачевтың келісімі бар.
Ал сені, Мәулетов, арамыздағы қазақтілді жалғыз
тергеуші болғандықтан, осы іс-шараға арнайы
қосып отырмын. Себебі онда жергілікті ұлт тіліндегі
құжаттар болуы мүмкін». «Жолдас полковник,
қылмыстық іс қозғалмай тұрып тінту амалдарын
жүргізуге болмайды ғой. Ол сол мәселеге қатысты
Кодексте крсетілген» дей бастап едім, С.Сенкеевич
сзімді бліп: «Оған басың ауырмасын. Біріншіден,
топты Дадыкин басқарады. Екіншіден, прокурор
П.Грачев тінту жүргізуге келісімін берген деп айттым ғой. Облыстық партия комитетінің хатшысы да
бұл мәселеден хабардар. Айналысайық деп отырған
адамымыз қатардағы кісі емес. Республикалық
МҚК назарында ұстап отыр» деді.
Партияның қай салада болса да нұсқау беріп
отыратын, оған ешкім қарсы шықпайтын кезі ғой.
Бағынбай кр, тәжікелесіп жатпайды. Социалистік
қоғамның сара жолын түсінбейтін жан деп ойлайды
да, партбилетіңді үстел үстіне қой дейді. Ал ондай
ұйғарымға ешкім қарсы тұра алмайды.
Сол күні жұмыс аяғына таман біз Михайловка
елді мекеніне келдік. Қайырбек 3жібаевтың үйі
поселкенің күнбатыс жағында, қайыңды орманның
іргесіне орналасыпты. Шағын, екі пәтерлі
құрастырмалы финн үйі. Үйге және ауладағы
қора-қопсыға қарап, іздеп келген адамымыздың
жұмысынан оралуын күтіп біраз тұрдық. Кешкі
сағат алтылардың шамасында бойы аласалау бір
жігіт келе жатты. Ж.Тасмағамбетов: «Біз іздеп
келген адам осы болуы керек» деді ақырын ғана.
"йткені әріптесім бұл поселкеге бір-екі рет келіп
кеткен еді. Кпшілік оны ата-енесі осы елді мекенде
тұрып жатқандықтан, соларға баратын шығар деп
жорамалдайтын-ды. Бірақ мәселе басқада болатын.
Амандасып, зімізді таныстырып болған соң,
Қайырбек 3жібаевпен бірге ілесіп үйіне кірдік.
Шешесі екеуі ғана тұрады екен. Кршілерінен екі

ОН ҮШІНШІ

ДИССИДЕНТ

куәгер шақырып, іске кірістік. Мұны крген кәрі
анасы: «Жалғызымды соттап жіберсеңдер, дімкәс
мені кім бағады? "лейін деп жатқанымда, кім
аузыма су тамызады? Ертеңгі күнім не болмақ?»
деп зарлағанда, бәріміздің тұла бойымыз түршігіп
кетті. Бірақ қолымыздан не келмек? Үкіметтің
мейірімсіз, алып машинасына кім қарсы тұра алады? «Абыржымаңыз» деп қоямыз кейуанаға. Бұл
әйтеуір жай жұбату ғой. Басқа сз айта алмадық.
Қайырбек 3жібаевтың үйі те жұпыны болып
шықты. Қабырға сресіндегі кп кітап қана кзге
түседі. Жиһаз-мүлік дегеннен үлкен, ескі сандық,
крпе, жастық. Басқа ештеңе жоқ. Үйді ұзақ тінттік.
Сренің жоғары жағына қойылған ескі шабаданнан Қазақстанның кптеген қалаларынан келген
хаттар және ұсақ әріптермен жазылған бірнеше
дәптерді тауып, тәркіледік. Менің міндетім: ортада
үйіліп жатқан құжаттарды іріктеп алып, керектісін
хаттамаға тіркеу. Соларды оқып отырғанымда
кзімнің шалып қалғаны, жанымдағы үй иесі
ақырындап бір дәптерді жымқырмақшы болып жатыр екен. Оны кріп отырған Ыбыраев оған басын
изеп келісімін берген сияқты болды. Мен қолынан
шап бердім. 3жібаев ештеңе дей алмай сасып қалды.
Алыстан қарап отырған Василий деген жүргізушіміз
осы оқиғаны кейін: «Ғалихан Нұржанович «стоп»
дегендей 3жібаевтың қолынан шап берді» деп жолдастарына сан құбылтып айтып жүрді. Жасырмаймын, бұл да сол кездегі біздің үкімет пен партияға
ынты-шынтымызбен берілгеніміздің бір крінісі
ғой.
Кейін тінту жүргізіліп жатқан кезде үй иесіне
Ыбыраевтың «бүйрегі бұрғаны» туралы құпия
құжат келіп түскені бар. Онда 3жібаевтың дәптерді
жасырып қалуға әрекет еткені және біз туралы,
сондағы сздерімізге дейін жеткен. Мұны содан
біраз уақыт ткен соң жауап алғанда 3жібаевтың
зі де айтыпты: «Тінтушілердің ішінен зім оқыған
орта мектеп директоры Ыбыраев ағайдың баласын
бірден таныдым. Ол да осы білім ұясының түлегі
еді. Мінезі жұмсақ, ұлтжанды кісі екен. Негізгі
дәптерімді қымқырып қалуға ризашылығын бергендей болды. Бірақ құжаттарды тексеріп отырған
екінші адам, ұлты қазақ, қатыгез, ешкімге жүрегі
елжірей қоймайтын жан болып шықты. Ол крмей
қалғанда, топ мүшелері жарытымды ештеңе таба
алмайтын еді».
МҚК органы жоғарыдағы жағдайдан соң
құпия хатқа үлкен мән беріп, Ыбыраевтың саяси
сенімсіздігі туралы мәселе ктерілді. Абырой
болғанда ол бұл туралы топ жетекшісі Дадыкинге
ескерткен екен. «Шектен шыққан ештеңе жоқ.

Ыбыраев маған ескертті» депті Дадыкин. Сонымен,
Ершат орнында қалды.
Қазір еске түсіріп отырсам, 3жібаевтың ойпікірі сол кезгі үкіметтің қай саладағы болсын «ісәрекеттері қазақ халқына зиянды» деп айтылған
құжаттар екен. «Шындықты айтуға болмайды.
Үкіметке қарсы келіп з пікіріңді білдірсең, жүйке
ауруымен ауырады деген жаламен ауруханаға
салады, не соттайды» депті. Біраз уақыт тсе
де, әлі есімде, мемлекетті басқару саласындағы
партияның рлін азайтып, оның орнына халық
сайлаған президенттік басқаруға кшу туралы
біраз салыстырмалы дәлелдер келтірілген. Тағы бір
тезисінде 3жібаев Варшава одағына кіретін елдер
сияқты КСРО-дағы одақтас республикаларда да
басқа партиялардың болуы керегін айтқан. Бұл
мен алып қалған дәптерде кбірек жазылыпты.
Онда тіпті республиканың болашақ президенті,
үкімет мүшелері мына кісілер болғаны дұрыс деген
нақты фамилиялар да келтірілген. Оған жолдаған
хатында бір пікірлесі: «Сіз зіңізді осы лауазымды
президенттік қызметке үміткермін деп неге айтпайсыз?» дегеніне, ол: «Құдай маған бой бермеген. Ел
басшысы бойшаң, сымбатты, әрі жоғары білімді,
жан-жақты, сауатты азамат болуы керек. Ал менің
білімім арнайы орта ғана, араласқан ортам да озық
ойдың иелері емес» деген. "зге ңірдегі пікірлестері
оның бойы 1,5 метрден аспайтынын қайдан білсін.
Дәптердің «Жас тұлпар» бағдарламасы» деген
блімінде ұлт мәселесіне байланысты ойлар
жинақталыпты. Онда республикадағы облыстар мен
аудандар басшыларының басым блігі негізгі ұлт
кілдерінен болуы керек делінген. «Бірақ Қостанай
облысынан мысал келтірсек, Амангелді, Жангелдин аудандарынан басқа ңірлерде бірінші хатшы
қазақ жоқ. Ірі кәсіпорындардың, тіпті кеңшар
директорларының бәрі орыс ұлтының кілдері.
Сонда 50 жылда бұл мемлекет ұлт кадрларын дайындап шығара алмаған ба, әлде жергілікті ұлтқа деген
сенбеушілік пе?» деп жазған. «Облыс орталығында
бір қазақ балабақшасы жоқ, Қостанай қаласында
жалғыз-ақ қазақ мектебі бар» дейді күйзелген ол.
Дәптер иесі: «Баспасз кбіне орыстілді, радиодан
қазақ үнін есту қиын, ал халықаралық аренаға келсек, қазақ деген ұлтты басқа елдер білмейді. Неге
біз, Қазақ республикасы, Украина, Белоруссия
сияқты БҰҰ-ға мүше емеспіз» дейді де: «Сынақтар
неге адам жоқ тайгада ткізілмейді?» деп, Семей
ядролық полигонына тоқталады. Жазуы те сауатты, бәрі қазақ тілінде. Мұндай батыл ойды сол кезде
айтудың зі бір үлкен ерлік емес пе?!
Тінту нәтижесі бойынша, республикалық МҚК

басшылығына және облыстық партия комитетіне
клемді анықтама құжат жазылды. Заң орындарына
енді Қайырбек 3жібаевты Қылмыстық кодекстің
қайсы бабымен жауапқа тарту туралы мәселе тұрды.
Бұл жерде пікір екіге блінді. Тобымыздағы «з
жұмысын» крсеткісі келген зге ұлт кілдері қатаң
жазалауды ұсынды. Кінәлі азаматымыз аталмыш
заңнаманың 161-1 бабымен сотталып кетуі әбден
мүмкін еді. Бұл кеңестік қоғамды ойдан шығарған
жаламен қаралау деген тұжырымға келетін ұғым болатын. Республикалық МҚК-дегі тергеу блімінің
бастығы полковник Н.Ловягин деген кісі те бір
парасатты, беделді адам еді. 3рі басқа ұлт кілі
болғандықтан ба, Қайырбек 3жібаевты қатаң
жазаламауды ұсынды. «Құжаттармен тергеуші
ретінде жұмыс істеген сен, аға лейтенант, пікірің
қалай?» деп, бастық маған сз берді. Мен: «Ловягин жолдас те білімді, мұндай істерді республика
бойынша талай кріп, қолынан ткізген адам.
Мұндай маман пікірімен келіспеуге болмайды.
Мұны республикалық МҚК тергеу блімінің пікірі
деп ұққан жн» дедім. Сйттім де: «Қолымыздағы
құжатта 3жібаев з пікірін жазған. Үкіметке
қарсы шығу туралы мәселе ктермеген. Қоғамға
қарсы пікірі әлі толық қалыптаспаған. Кеңестік
Қазақстанның 50 жыл ішіндегі жетістіктерін айтып жатқанымызда, дәл қазір мынадай сз ктеру
орынсыз. Оның үстіне бұл азаматтың отбасы жоқ,
кәрі анасын еңіретіп қалдыру орынсыз. Ертең сот
бола қалса бойы 1,5 метрге әрең толатын адамды
кріп жұртшылық мемлекетке қарсы шыққан
адамдарының түрін қара деп күлмей ме?» деп
қызбаланып кетсем керек, бастық тоқтатып тастады: «Пікірің түсінікті болды. 3жібаевтың жазуы
саған да әсер еткен бе?».
Сонымен, кпшілік оны қылмыстық
жауапкершілікке тартпау туралы шешімге келді.
Басқармамыздың идеология блімі 3жібаевпен
профилактикалық, қылмыстың алдын алу шараларын жүргізу жнінде тапсырма алды. Бұл тергеу
жұмысына кірмейтін іс-шара болғандықтан, мен
оған қатысқан жоқпын.
Қайырбек 3жібаев туралы жазамын деген ой
менде жоқ еді. 2009 жылы республикалық «Егемен Қазақстан» газетінде қостанайлық диссидент
М.Құлмағамбетов туралы мақалам жарық кргеннен
кейін басылымның сол кездегі бас редакторы Жанболат Аупбаев телефон шалып, оң бағасын берді.
Содан биыл ол: «Таяуда Павлодарда бір жиын теді.
Диссиденттік тақырыпқа байланысты мақалаңыз
болса, жіберсеңіз. Кеңестік кезеңдегі сондай
күрескерлер туралы ұжымдық жинақ шығарса деп

едік» деді. Сол сәтте осы 3жібаев туралы жазсам
қалай болады деген ойдың келгені. Бірақ кп жыл
ткендіктен, бұл азаматтың толық аты-жні есіме
түспей-ақ қойды. Архивтерден де ештеңе таба алмадым. Кезінде осы іс бойынша жұмысқа тартылған,
қазір Алматыда тұрып жатқан Ершат Ыбыраев есіме
түсті. Телефон шалып, 3жібаев туралы сұрадым.
Ол: «Ғалеке, оның аты – Қайырбек. Менің Нұршат
деген ініммен бірге 1965 жылы Қостанайдағы
Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балалар орта
мектеп-интернатын бітірген. Ол туралы інімнің
аздап айтқаны – сыныптасының экономист
мамандығын алғаны. Меңдіқара ауданындағы
Михайловка астық қабылдау пунктінде есепші
болып жұмыс істегендігі. 70-жылдары бір баланы
құтқарамын деп суға кеткенін естігендігі. Інім ол
туралы сыныптастарының бірі, бұрынғы Қостанай
облыстық соты трағасының бірінші орынбасары
болған зейнеткер Тұрсынбай Жармұхамбетовтің
білетінін айтып, мектеп бітіргенде ұжым болып
түскен фотовиньетканы берді».
Нұршаттың ағасы Ершатқа айтқан сзінен
кейін ол нұсқаған Тұрсекең, Тұрсынбай ініме
телефон шалып, бұйымтайымды айттым. Ол да
1965 жылы Қостанайдағы Ыбырай Алтынсарин
атындағы дарынды балаларға арналған мектепинтернатты Қайырбекпен бірге бітіргенін сз етті.
Содан соң: «Ол зі 1946 жылы Қостанай қаласының
іргесіндегі Нечаевка поселкесінде дүниеге келген
еді. Алматыдағы политехникумға түсіп, қаржыгер
мамандығын игерді. Содан соң Меңдіқара
ауданының Михайловка кентіндегі астық қабылдау
пунктінде істеп жүр дегенді естігенім бар. 70-жылдары су апатынан қайтыс болыпты. Ол екі жыл
Алматыда оқығанда ой-пікірі дамып, Мұрат 3уезов
тңірегіне топтасқан қыз-жігіттердің «Жас тұлпар»
ұйымымен байланыста болуы әбден мүмкін».
Қайырбектің қағазға түсірген ойлары мен әр
жерден келген хаттар оның «Жас тұлпар» ұйымымен
мұраттас болғанын дәлелдейді. Осыларды естіпбілген соң Қайырбек жұмыс істеген Михайловка
астық қабылдау пунктінде бухгалтер болып істеген
Махамбетова Дариға, Толстых Надежда секілді
кісілермен де сйлесіп, пікір сұрадым. Олар біздің
кейіпкеріміздің з мекемелерінде экономист болып
қызмет атқарғанын растады.
...Кеңес кіметі кезінде социалистік қоғамға
наразы болып, оны сынаған немесе арнайы
бағдарлама жасап, ұйым құруға әрекет еткен адамдар онша кп емес. Бұларды саусақпен санарлық деп
айтуға болады. Олар – сонау 40-жылдардың басында
республиканың ұлт саясатындағы қиғаштықтарды
ашына айтып, Бүкілодақтық траға М.Калининге
хат жазған Батыс Қазақстандағы жастар тобының
жетекшілері мен 50-жылдарғы сол түсініктегі тың
игеруге байланысты кеудемсоқтыққа қарсы шаққан
«ЕСЕП», 60-жылдары Қарағанды ңірінде мірге
келген «Жас қазақ» партиялары мен Алматыдағы
«Жас тұлпар» қозғалысының басшылары болатын. Оған сондай-ақ Павлодардағы «Жас ұлан»
ұйымын қосуға болады. Осылардың жетекшілерін
есептей келіп, сол уақытта зі жеке-дара әрекет
еткен М.Құлмағамбетов пен мына мақаламызда
сз еткен қандасымыз Қ.3жібаевты қосқанда, ол
кеңес қоғамындағы бгде ойлы 13-ші адам болып
шығады екен. Бұл жердегі әңгіме 1940-1970 жылдар
аралығындағы диссиденттер турасында болып отыр.
Кейін мұндай жандардың Алматы мен Қызылорда
және Целиноградта бой крсеткені анық. Қайырбек
3жібаев та сол уақытынан ерте туған намысқой
қандасымыздың бірі еді.
Ғалихан М1УЛЕТОВ,
ҰҚК-нің отставкадағы
подполковнигі
ҚОСТАНАЙ
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Серік АҚСҰҢҚАР. Көкейімде
– Күлтегіннің Жазуы. Алматы.
2018 ж. «Атамұра» баспасы.
Серік Ақсұңқарұлы! Неге екенін
қайдам газет беттерінен осынау
ақынның аты-жөнін оқысам,
көз алдыма адырнасы ыза мен
кекке тартылған, сауыт бұзар
жебе елестейді.
Ақынға керегі әуелі талант
құдіретімен оқырманын
мойындату. Қараша халық
қара сөздің қасиеті мен киесін
ұғынса, ол ақынның бақыты.
Ондай ақынды елі іздеп жүріп
оқиды, көрінбей кетсе елегезіп
сұрау салады.
Ғұмыр жылжыған сайын, ақын
жырының құдіреті оның есіміне
сіңісті болып, ел санасына аңызәпсанадай әсер қалдырады.

АРМА
МЕМЛЕКЕТТІК СЫЙЛЫҚҚА ҰСЫНЫЛҒАН ШЫҒАРМА
Үнемі ар мен жаны арпалыста жүретін
Ақсұңқарұлы анасы Һалифа кейуананың
рухымен сырласқан сәттерінде Ақындық
тағдырдың қандай азапты да ауыр
екендігін егіле отырып жырлайды.
Менің ішкі дертімді сезеді ме,
"ксіп келіп тығылып зегіне.
«"леңіңді тасташы, – дейтін анам, –
"гей бола қоймассың з еліңе...».
3лі содан сыздайды ккірегім,
Кеше грші, анашым, тінемін!
Бір қолқаңды мірде орындамай,
Кеткеніме керемет кінемін...
"леңімді сонан соң тастамадым,
"ртенуден жоқ еді басқа амалым.
***
3лі есімде, Ақсұңқарұлымен алғаш
кездескенімде ақын отызды орталап, қырыққа иек артқан нағыз кемел
шағында болатын. Мені таңғалдырғаны
ақынның терең білімдарлығы еді. Қазақ
әдебиетін былай қойып, орыс поэзиясының оғыландары мен шетелдік шаһар
дүниелерден мысал келтіріп, мақамдағанда
аузымызды ашып қалғанбыз.
Ол таңғалуымыздың бекер екендігін кейін пайымдағандай болдық. Қарауылдың қоңыр тбесі мен Жидебайдың
жусанын жастанып отырып-ақ хакім Абай
Адамзаттың ұлы мұраттарын з поэзиясына рнек еткен, неге қылған.
Білімділік пен даналықты мр басылған бір жапырақ қағазбен лшейтін
алмағайып заманда, таланттардың аяғына
тұсау, арманына ауыздық салынғанын
несіне жасырайық. Жаңаарқа жерінде

Бірде таныс азаматтар Ертіс бойында
маужырап жатқан марғау қалаға тойға
алып барды. Қазақ даласының теміртерсегін Қытай асырып байыған, сол
кездердің тілімен айтсақ «жаңа қазақтың»
баласы үйленіп ұлан-асыр той жасап
жатыр екен. Балтыры байпағына сыймай, байлықтан әбден болып-толған бай
Ккемнен немді аяйын, жаным қалмай
той жүргіздім.
Құдай мәжбүрліктен сақтасын, қайбір
жетіскеннен желікті дейсіздер. Қысқа
жіп күрмеуге келмес тіршіліктің қарекеті
ғой баяғы. Жә, сонымен той бітті. Кеш
түсіп, қараңғылық қоюланды. Бай
қазақтың саяжайында дастарқан басында
бесеуміз (кешіріңіздер тртеуіміз, біреуі
байдың иті Алабай) отырмыз. Той
жақсы ткен. Менде пендемін ғой, той
иесінен мақтау күтудемін. Бірақ бай
қазақ асаба Қойлыбайды емес, иті Алабайды бір сағат мақтады. Сонда не айтты
дейсіздер ғой: Иттің үйшігінің зін үш
мың долларға жасатыпты. (Ол кезде
Қарағандыда жақсы пәтер құны осындай
еді). – Тамағы, оны күтетін, қыдыртатын
қызметшілері, анасы-мынасы жылына
жиырма мың доллар жұмсаймын, –
дейді байекең. Рас-тірігін бір құдай
білсін, той иесінің әңгімесі еңсемді езіп,
зімнен зім жеріне бастадым. Біраздан
соң зімді-зім кінәладым. «Сол керек
саған Қойлыбай. Алабай құрлы құның
жоқ, ақынмын деп несіне кеуде ұрасың»
деймін іштей.
Хош айтысып елге қайттық. Алабайдың басынан сипалап тұрған той иесі
қолыма жиырма мың теңге қыстырды.

КӨК
БӨРІНІҢ
АЗАБЫ

немесе Алабайдың мазағы
туралы әпсана
Абай десек ЕЛДІКТІ, Махамбет десек
ЕРЛІКТІ дәріптейтініміз сондықтан.
Ақын Ақсұңқарұлының да есіміне сондай жыр киесі қонған. Ол кие – сонау
Абыл мен Қабыл заманынан бастап
бүкіл АДАМЗАТҚА ортақ зұлымдық
пен ізгілік, жауыздық пен жақсылық,
талант пен тоғышар арасындағы түбі
түгесілмес тартыс пен күрес нәтижесінде
мірге келген рухани "РЛІК болып
саналады. Рухани рлік, сілкініс туралы
алаш абыздары аз айтқан жоқ. «Біріңді
қазақ бірің дос, крмесең істің бәрі бос»
деді Абай. Міржақып «Оян қазақ» деп
жар салады. Нәтиже қандай?! Оянған
қазақ жайсыз тұрғанба, тұра сала
кршісінің кгендегі қойы мен желідегі
жылқысына қызыға, қызғана қарады.
Иттің баласы-ай, – деді іші қыз-қыз
қайнап, «Үрерге иті, сығарға биті жоқ
еді-ау, бұл қалай байып алған, малыңды
бір түнде қан базардан шығармасам қара
да тұр» деп, ата-бабасының аруағымен
ант етіп, жастығына қайтадан қисайып
қор ете түсті.
Ақсұңқарұлы жырлап тұр:
Тобырда кп,
Обырда кп.
Ол – жалғыз,
Талай жерде бізде жалғыз болғанбыз!
Соның заңғар биігіне ғашық бол,
тұр қол бұлғап – қашықта ол.
Тұқымы-есек, тұғыр мінген
мына елмен,
Альпі түгіл, Ақтоғайдан асып кр...
Құлагерім қайда десем кешегі,
Батыраштар басын алған деседі.
Қайтем мына қазақ деген мұңдасты, –
Ақан сері – құшақтаған қу басты... –
Маңдайдағы сенің сорың бес елі,
Маңдайдағы менің сорым бес елі.
Һас ақынға баға беру, оның таланты
жайлы тамсана әңгімелеу кзі ашық,
к кірегі ояу адам үшін ақымақтық
сияқты да крінеді кейде. Жұмыр басты
пендеде жарық жалғаннан иненің
жасуын дай құпия алып кетпейтін
жан болса ол ақындар деп айтар едім.
Ақынның ар азабы мен жан азабы,
қуанышы мен шаттығы, әттеген-ай
кініштеріне шейін леңдерінде рнек
тауып, ұрпаққа аманат болып қала
беретіндігі ақиқи шындық.
«Иә, мен де шаршадым» дейді
Ақсұңқарұлы.
Иә, Менде шаршадым осы мірден,
Жазылмайтын кесепат, кеселінен,
Қаңқуынан пендесінің сегінен.
Жауындардан қажыдым, дауылдардан,
Оқшауланған оңбаған қауымдардан.
Жүрегі жоқ – серейген денелерден,
Бауыры жоқ – ағайын-бауырлардан.
Түңілдім ғой ашулы алаңдардан,
Қалалардан – қаңырап қараң қалған.
Адамдарды айырған адамдардан –
Қоғамдардан, зымиян замандардан...

Алаш ақыны Сейфоллаұлы Сәкенмен
тұстас, Түскен Сартбасұлы деген халық
ақыны болыпты. Сол креген шайырдың
мына бір шумағын ертеректе үлкендерден
естігенім бар еді.
Алғасса заман,
Алжасса адам.
Ақылгй келер
Ит-шошқа надан.
Осыны естігенде екі заманда мір
сүрген Түскен ақынмен Ақсұңқарұлының
мұраттары бір-бірімен үндесіп тұр-ау депте
ойлаймын.
«Ит-шошқа надан» демекші,
Ақсұңқарұлы жырыныңда негізгі объектісі
ит пен қасқыр тңірегінде ріліп жатады.
Ақынның әйгілі жыры «Қасқырдың монологынан» бері осы тақырыпта қаншама
релі леңдер дүниеге келді.
Мен – Ұлыған Кк Брісі Даланың.
Ұлымауға амалым жоқ, амалым.
Күпті – Сайран салған қайран кңілім!
Бітті... Ойран – заманым!
Дүние неге блек ойға қалды,
Ол онда кк ғасырын тойлаған-ды.
Ғаламзат – Кк Тәңірі, Кк түркі бар,
Кк Брі ғана бар деп ойлаған-ды...
Түркіге түбі тексіз жүйе қас-ты,
Бетіме қай сұм келіп күйе басты?!
Қалайша Кк Тәңірі Кк Түркіден
Кз жазып, –
Кк Бріден кие қашты?!
Алашты айтса Абай боп, Түрікті
айтса Мағжан боп, Махамбетше түйіліп,
Шортанбайша күйініп, лең деген
дерттің отына күйіп, күңірене күн кешкен Ақсұңқарұлының қазаққа бергені
аз емес.
***
Ертеректе елге барғанда анасы байғұс
белгілі қаламгер-публицист Нұрмахан
Оразбековке ұлы Серікті тапсырып:
«Ұшып-қонып жүретін мінезі бар, әкесі
еркелетіп сіріп еді, шырағым кісілігің
мол азамат екенсің, ақылыңды айтып
жүр» десе керек. Сонда Нұр-ағаң:
– Шеше-ау, Халыққа ақыл айтып жүрген балаңыз менің ақылымды
қайтсін, – депті. Халыққа қызмет етіп,
ел ықыласына блену сайлау алды ұн
таратып, кмір түсіріп беру немесе киімкешек, асыл жиһаз таратумен лшенбесі
анық. Десек те, рухани құндылықты
талақ етіп, байлықты мадақ еткен заманда саңырау санаға саңылау болар сәуле
ұялатып жүрген Ақсұңқарұлы сынды
біртуар ақындарды ардақтайтын, абырой биігіне ктеретін мезгіл әбден жетті.
Мұқағали, Қасымдар крген тағдыр
тауқыметін қазақтың басқа ақындары
крмесін деп тілейік.
***
Ит демекші, байлық демекші есіме
ертеректе болған бір хикаяның түсіп
отырғаны.
Арқаға мәлім асаба едім. Мұз шайнап,
от бүркіп жүрген жастау кезім. Айтыс
дейтін аламанға алқын-жұлқын кіріп
жүрген кезіміз.

Босағаны аттай беріп, артыма қарасам,
Алабай құйрығын бұлғаңдатып тұр
екен. Иттің кзіне кзім түсіп кетті.
Түйсігі тұманданған трт аяқты Алабай жиырма мың теңге үшін жиырма
сағат жол жүріп келген екі аяқты пендені мазақтап тұрғандай крінді. Есіме
Ақсұңқарұлының жыр жолдары түсе
кеткені.
Жек крем итті!
Алысып жүрем,
Шабысып жүрем!
Қағынып...
Сайын даланың тағысымын – мен,
Недеген ғажап – тағылық!
Шауып түсемін!
Күш ағысымды
Сыйғыза алмай ішіме.
Адамның алмас пышағы сынды,
Ырзамын азу тісіме!
Қасқыр – бабалар!
Бар ұлыстардың
Мазасын алып манадан –
Иттермен болған қанды ұрыстардың
Иісін сезем даладан.
Қаңқу сз жүрек кегін үрлейді,
Қорлық қарғысқа барабар.
Бізбенен иттің тегі – бір дейді...
Рас па қасқыр – бабалар?!
"лексе үшін жұлысқан болсақ
"мірі бітпей кегіміз,
Иттермен бірге туысқан болсақ
Не болды – ата тегіміз?!
Ала тбеттің астында қалар,
Күн туғаны ма ақыры...
Неге үндемейсіңдер, қасқыр – бабалар,
Қағынып кеткен жатыры?!
Неге үндемейсіңдер?
Ұрлық түн еді!
Жатқаным мынау – жау іші,
Аспанның астын дүрліктіреді.
Үрген иттердің дауысы.
Жол бойы осы леңді үш-трт мәрте
қайталадым. "леңді қай талаған сайын
бойым жеңілдеп, түнгі далаға рақаттана
кз салдым. Құлағыма тым-тым алыстардан ұлыған Кк брілердің дауысы талып
жеткендей.
Алабайды ойладым... Алтын үйшікте
әлдеқашан ұйықтап қалған шығар.
***
Таяуда газеттен Ақсұңқарұлының
жыр кітабы мемлекеттік сыйлыққа
ұсынылғанын оқып, елең ете қалдым.
Есіме сонау бір жылдар, Ертіс бойы,
бай қазақтың үйі, иесіне еркелеп тұрған
Алабай түсті.
Япыр-ай, – дедім селк етіп. – Алла, кк
брінің киесі қонған ақын Ақсұңқарұлына
ақ жол бергей...
Қойлыбай АСАНҰЛЫ,
Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі,
ҚР Мәдениет қайраткері

ANA TILI

Сурет салуды «ешкінің мүйізінен, әжесінің киізінен» үйренген Әбілхан
Қастеевтен кейінгі аралықта қазақ кескіндеме өнерінде жарқырай
көрінген шеберлер аз емес. Әубәкір Ысмайылов, Айша Ғалымбаева,
Қанапия Телжанов, Салахитдин Айтбаев, Молдахмет Кенбаевтар өткен
ғасырдың орта шенінен бастап өнердің құдіретіне бойлай алатын кәнігі
өнертанушы мамандарды да мойындатты, халықтың да ыстық ықыласына
бөленді. Ерболат Төлепбаев, Бексейіт Түлкиев, Ағымсалы Дүзелхановтар
да алдыңғы буынның салған жолын лайықты жалғастырды. Уақыт өткен
сайын қазақ бейнелеу өнері жанрлық тұрғыдан да жан-жақты жетіліп, дамыды. Қылқаламды қолына алғаннан бергі қырық жыл ішінде 7 мыңнан
астам картинаны дүниеге әкелген, Қазақстанда ғана емес, шет мемлекеттерде де көрмелерін өткізген Алпысбай Қазығұлов та өзіне дейінгі
алыптардың жолын жалғастырып келе жатыр.
Қазақстан Суретшілер
одағының басқарма мүшесі Алпысбай Қазығұлов 1978 жылдан бері
республикалық және халықаралық
деңгейдегі бейнелеу нері кәсіби
шеберлерінің крмелеріне қатысып
келеді. Суретшілердің симпозиумдарына, сондай-ақ шетел дердегі,
оның ішінде Ресей, Жапония,
Нидерланды, Бельгия, Кытай, Түркия
және Ұлыбританиядағы крмелерге
қатысты. Бейнелеу нері бағзы
заманнан бастап дамыған Батыстың
талғампаз крермені мен нер сын-

ып салады. Картинадан саршатамыздағы
тменгі сағымды
крмегенмен, аспаннан ктерілетін
жоғарғы сағымды айнытпай танисың. Бұл
да суреткердің табиғат
заңдылығын терең
білетіндігін аңғартса керек. Қысқасы, түс пен
техниканың гармониясына жете білген суретші
аталмыш картинасында

АХАҢ АЙТҚАН

«КӨРНЕК ӨНЕРІНІҢ» КӨРНЕКТІ ӨКІЛІ
шылары Алпысбайдың картиналарын
жоғары бағалады.
Суретшінің 2007 жылы жарық
крген «Алпысбай Қазығұлов.
Кескіндеме» атты альбомына жазған
алғы сзінде әйгілі жазушы, әлем
әдебиетінің классигі Шыңғыс Айтматов былайша жазды: «Алпысбай
Қазығұловтың буырқанған бояуларға
толы туындыларын осыдан он жылдан
астам уақыт бұрын, нақтырақ айтқанда
1996 жылы наурыз айында алғаш рет
Брюссель қаласында крдім. Қазіргі
заманның крінісін дп басқан картиналардан қазақтың дарқан даласына,
туған еліне, Жер-Анаға деген деген
сүйіспеншілік сезілетін Алпысбайдың
картиналары мені бірден баурап алды.
Сол күні автордың жеке крмесінде
онымен танысудың да сәті түсті.
Суретшінің қылқаламынан туған
дүниелерде жалғандық
жоқ. Шығармалары
бүгінгі заманның
тілімен үн қатса да,
баба дәстүрінен алыстап кетпеген. Қылқаламына тәуелді туындылар «модернистік»
фор мада болғанымен,
тақырыбы бойынша әлем
шешімін таппаған мәңгілік сұрақтарға жауап
іздейді: Біз не үшін мір
сүреміз? Сүйіспеншілікті
қалай түсінеміз? Адам
табиғаттан жаралған ба,
әлде жаратқан ба? Жан
бар ма, әлде бұл жалған
ба?.. Адамзат баласының
ақылын алаңдатқан
сауалдар. Тек нер ғана
осындай таусылмайтын
мәңгілік тақырыптарға
терең бойлай алады.
Алайда шынайы шабыттан туған үлкен
нер ғана осы тектес сауалдарға жауап
таба алады».
Суретші Алпысбай Қазығұловтың
картиналарының бояулық және
композициялық байлығымен еркін
сусындауға болады. Сондықтан да
оның бірнеше жұмысына егжейтегжейлі тоқтала кетсек. "йткені бұл
суретші шығармашылығы туралы
түсінігімізді кеңейте түсетіні сзсіз. Ең
алдымен, Алпысбайдың ең танымал
жұмыстарының бірі саналатын «Ұлы
Жібек жолы» картинасын алайық.
Алыстағы тарих сахнасында қалған
Ұлы Жібек жолының сюжетімен жұмыс
істеу барысында суретші картинаны натурадан жазбағаны белгілі. Сондықтан
да дәл осы картинадан суретшінің
визуалдық жадының кереметтігін
алабтен сезінетінің рас. Тарих
қатпарындағы сюжетті шеберханасында отырып-ақ, зінің қатар дамыған
қиялы мен логикасының арқасында
жазып шығу – суретшінің үлкен ерлігі.
Оның үстіне сюжеттің реалдылығы мен
нақтылығы да круші назарын зіне
аудармай қоймайтыны да – тылсым
құбылыс. Ұлы Жібек жолындағы күн
астында күйіп тұрған алып шл далалар, қымбат жүктері бар керуендер,
мыңдаған шақырым жол жүріп ткен
саудагерлер, алдындағы мақсатына
жету үшін шлейттен де қаймықпай
туге тастүйін кпестердің жанды образдары туындының композициялық
тұтастығын айшықтандыра түскен.
Картинада Ұлы Жібек жолының
қазақтың кең байтақ сары даласынан
тетін тұсын суреттеген автор техника
арқылы да, түсті таңдау арқылы да дәл
крсете білген. Туындының фонында
сары түстің молынан пайдаланылуы,
арасында қызғылт түстің де салыстырмалы түрде кбірек қолданылуы сары
даланың аптап ыстығын алдыңа жай-

шеберліктің апогейіне жеткені дау тудырмайды.
«Керуен» картинасынан да
жалғандық таппайсың. Картина бүгінгі
заманның тілімен үн қатса да, бабалар дәстүрінен алыстап кетпегеніне
ризашылық білді ресің. Картинада
Ұлы Жібек жолы мен Қазақстанның
байланысы айқын аңғарылады.
Сондықтан да тарихи құбылыс пен
тарихи ортаның бір арнада тоғысуы
картина авторының шығармашылық
тапқырлығы мен орындаушылық
шеберлігі деп батыл айтуымызға болады. Ықылым замандардағы тарихи
оқиғалар мен құбылыстарды бейнелеу
нерінде айшықты рнектеу қазіргі
кездің кзқарасымен гармониялық
байланыста жүзеге асырылғанына
қуанбау мүмкін емес. Жаздың аптап
ыстығында ешбір тіршілік нышаны

байқалмайтын сары даланы таспадай
тіліп келе жатқан керуеннің бас-аяғы
атшаптырым жерді алып жатыр. Осыншама аш ішектей созылған ұзынсонар
саудагерлер шеруін суретші кеңістікті
нәзік сезінетіндігімен және түстердің
сан алуан топтамасын шебер пайдалана
білетіндігімен палитралық панорама
арқылы рнектей білген. Картинаның
композициялық байлығымен және бояу
алуандығымен еркін сусындайтыныңыз
да – аталмыш жұмыстың тағы бір тамаша қыры.
Алпысбайдың «Қалыңдық» картинасында әдемі сюжет бар. Туындыдан
кшпенді қазақтың кәдімгі қоңыр
тіршілігін сезінбеу мүмкін емес. Түйе
үстіндегі қазақы күйменің ішіндегі
қалыңдықты алдыңғы планда жазбаса
да, суретші жалпы картинадағы сюжет арқылы оның ішкі қобалжуы мен
толғанысын, қуанышы мен шаттығын
крсетудің спецификалық жолын
таба білген. Басты кейіпкердің ішкі
иірімдерін картинадағы басқа образдар
призмасы арқылы крсетудің зі –
картинадағы тосын да сәтті шешім.
Бір қарағанда картинадан
буырқанған динамика байқалмайды.
Монотонды қозғалыс. Бұл нені
білдіреді? Сюжеттің сыртқы нысаны адамдардың мір сүру салтына
сай салынғанын крсетеді. Қазақтар
қыздың құтты орнын тапқанын асыға
күткенімен де, қалыңдықты ұзату
процесіне ешқашан асықпаған. Осы
бір ұлттық колорит картинада ерекше
реңкте берілген.
Картинадағы кеңістік сюжеттің
болмысына сай келетіні қайран
қалдырады. Ұлан-ғайыр кеңістік жоқ.
Суретші алып отырған тақырыбын
техникалық тұрғыдан орындаудың
барлық қыр-сырын толық меңгергені
де осыдан байқалады. Дәл осы
сюжетте кеңістік қандай болуы керек?

Дәл картинадағыдай. Тұйықталған
кеңістік керек. Неге? Негесі сол, з
мірінің шеңберінде тіршілік етуді
мірінің қағидасына айналдырған
кшпенділердің шынында да з
тұйықталған кеңістігі бар емес пе?
Міне, суретші кеңістік таңдауда да
тапқырлық танытқан. Тар кеңістікте
кең ойлауды тумысынан бойына
қалыптастыратын кшпенділердің
данышпандық қасиеттері де картинадан анық аңғарылады. Картинаның ең
басты құндылығы осында жатыр.
Алпысбайдың онға жуық жеке
крмесі Қазақстанның әртүрлі мәдениет орталықтарында болып тті.
Оның жұмыстары астаналық қазіргі
заманғы нер музейінің, Президент
мәдениет орталығы, 3.Қастеев атындағы
Қазақстан Республикасының Ұлттық
музейінің, Астанадағы Қазақстан
Республикасының
Ұлттық музейінің және
отандық һәм шетелдік
жеке коллекционерлердің
кркемдік топтамасына енген. Қазақстанның жас суретшілері
үшін онға жуық пленэр
ұйымдастырды және
ткізді. 3ртүрлі қайырымдылық акцияларына
қатысты. "нер туындыларын жинаумен де айналысатын Алпысбай зінің
коллекциясынан қазақ
суретшілерінің елуге тарта
туындысын Қазақстанның
нер ордаларына сыйға
тартқаны да – нерге деген
шексіз махаббаты.
Алпысбай Қазығұлов
Қазақстан неріне сіңірген кп жылғы сүбелі үлесі
үшін 2013 жылы «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері»
және 2018 жылы «Парасат» ордені
сияқты мемлекеттік наградалармен
мара патталды. 2003 жылы Прагада
әлемдік нерге қосқан үлкен үлесі үшін
Еуро палық нер одағының Масарик
атындағы құрметті сыйлығымен марапатталды.
Жалпы сурет нері әлемдегі ең
ерте дамыған, жанрлық түрлілікке зге
нерлерден бұрын құлаш ұрған түрі
саналады. Тіпті бейнелеуден бастау
алған жаңалық һәм ағымдардың,
түрлі тәсілдердің әдебиетке, музыкаға
таралған кездері де аз емес. Айталық,
импрессионизм, экспрессионизм
сынды әр дәуірде әлемдік нердің сан
түрін шарпыған ағымдардың зі ХІХ
ғасырда кескіндеме нерінде крініс
тапқан. Ал қазақ топырағында кәсіби
суретшілердің қалыптасуы сз басында
айтып ткеніміздей, тек жиырмасыншы
ғасырдың екінші ширегіне тап келді.
Соған қарамастан қазақ халқы сурет
салуды, скульптураны әлі нер деп тани
қоймаған кездің зінде Алаш арысы
Ахмет Байтұрсынұлы нердің түр-түрін
жіктеп крсетіп, әрқайсына лайықты терминдер тізбегін қалыптастырғаны мәлім.
«3дебиет танытқышта» Ахаң: «Крнек
нері бес тарау болады. ...Үшінші –
түрлі бояумен нәрсенің ісін, түрін,
кескін-келбетін келтіріп, сүгіреттеп
крсету нері. Бұл кескін нері болады.
(Орысша – живопись)» дейді. Содан
бергі бір ғасырға жуық уақыт ішінде
елімізде суретшілер қауымы кптеп
шықты. Алпысбай Қазығұлов – Ахаң
айтқан крнек нерінің крнекті кілі.
Сондықтан да оның жұмыстары 2020
жылғы Қазақстан Республикасының
әдебиет пен нер саласындағы Абай
атындағы мемлекеттік сыйлыққа
ұсынылуы – әбден құптарлық.
Қараг&з СЕРІКҚЫЗЫ

ANA TILI

ҚОҒАМ

Елімізге репатрианттардың ағынын күшейту үшін және репатриацияны қамтамасыз
ету жөніндегі мемлекетіміздің мүмкіндіктеріне тікелей қатысты мәселелерге кіріспес
бұрын мынадай сұрақтар қойған орынды болады деген ойдамыз.
Бірінші сұрақ. Шетелдегі 7 миллионға жуық қазақтар қазақ ретінде кімге керек? Қазақтар болашақта өзінің тілі, өзіндік мәдениеті мен ұлттық ерекшелігі бар
этникалық бірлік ретінде өзге елдерге керек емес. Әрбір егемен ел өзінің ұлттық
саясатының басым бағыты ретінде титулдық ұлттың мүддесін қояды. Азаматтық
негізде халықты біріктіру басымдықтары ерте ме, кеш пе сол елдің үстемді ұлтының
мәдени кеңістігіне өріледі, сондықтан аз этностар уақыт өте өздерінің ұлттық
бірегейлігін жоғалтады. Бұл – заңдылық.
Демек, шетелдегі қазақтар қазақ ұлтының ажырамас бөлігі ретінде тек бізге керек. Осы ретте, шетелдегі қазақтарға қазақ тілін үйрету, олардың арасында ұлттық
салт-дәстүрлерімізді жаңғырту, бір сөзбен айтқанда қазақы рухты оятып, ұлттық
бірегейлікті ұстап тұру дұрыс деп ойлаймыз. Олай болмаған жағдайда шетелдегі
қандастар жақын арадағы 15-20 жылда ассимиляцияға ұшырап, қазақ ұлтының
құрамдас бөлігі ретінде жоғалады.
Екінші сұрақ. Қазақстан азаматтарының басқа елдерге көшіп кетуінен еліміз үшін
қауіп бар ма? 2012 жылдан бастап елімізде халықтың кетуінің теріс үрдісі сақталып
келеді және көші-қонның теріс сальдосы жыл сайын 30 мыңнан астам адамнан
асып, тұрақты түрде өсуде. Көші-қонның теріс сальдосының салдары белгілі – бұл
өңірлердің депопуляциясы, елді мекендердің бос қалуы, еңбек ресурстарының
жетіспеушілігі, ел экономикасының өсу қарқынының төмендеуі және т.б. Мұның бәрі
– эмиграция салдарынан төндірілетін тікелей қауіп.
Үшінші сұрақ. Бізге репатриация қажет пе? Халықаралық аренада өзін ауқатты деп
санайтын кез келген мемлекет эмиграциядан келтірілген залалды түзетуге, атап
айтқанда демографиялық жағдайды жақсартуға және елдің тұрақты әлеуметтікэкономикалық дамуын қамтамасыз етуге назар аударуы тиіс. Оның үстіне, бұл –
елдің ұлттық қауіпсіздігі мәселесі.

одан кейін тұрғын үймен қамтамасыз ету
жніндегі мемлекеттік қолдау құралдарын
анықтауға мүмкіндік берді.
Қандас мәртебесінде мынадай
құралдар қолданылатыны анықталды:
12 ай ішінде тұрғын үйді жалға алу және
коммуналдық қызмет шығындарын теу
немесе «Еңбек» бағдарламасы бойынша
сатып алу шартын ұсынған кезде бір
жолғы тлем, «Нұрлы жер» бағдарламасы
бойынша сатып алу құқығынсыз
әлеуметтік жалға берілетін тұрғын үй.
Бұдан басқа Қазақстан Рес пуб ли ка сының азаматтығын алған нан
кейін репатриант қолжетімді тұрғын
үйді қамтамасыз етудің барлық бағдарлама ларына қатысуға құқылы екендігі
анықталды. Олар: «Бақытты отбасы»
бағдарламасы бойынша ЖАО-да кезекте тұрғандар қатарындағы отба сыларға
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс
жинақ банкінен» несие алу, ЖАО арқылы
әлеуметтік тұрғын үй алу, жеке тұрғын
үй құрылысы, «Нұрлы жер», «7-20-25»,
«5-10-20» бағдарламалары бойынша
бастапқы тұрғын үй сатып алу үшін
ипотекалық несие, «Дипломмен - ауылға»
бағдарламасы бойынша тұрғын үй алу

Сонымен бірге Кші-қон саясатының
2017-2021 жылдарға арналған тұжырымдамасына сәйкес Қазақстан Республикасы этникалық репатрианттарға қатысты
ұзақ мерзімді тұрақты кші-қонды
ұстанады.
Тұжырымдамада этникалық кшіқонды басқару жүйесін жетілдіру
блігінде:
– шетелде тұратын этникалық
қазақтарды ұлттық консолидация және
тарихи отанына қайтару үшін жағдайлар
мен ынталандырулар жасау;
– оларды еңбек ресурстарына мұқтаж
ңірлерге қоныстандыруды ынталандыру;
– олардың Қазақстан Республикасында бейімделуі мен интеграциялануына жәрдемдесу қарастырылған.
Осы шараларды іске асыру нәтижесінде шетелде тұратын этникалық қазақтардың тарихи Отанына оралуының суі
күтіледі.
Алайда Кші-қон саясаты тұжырымдамасы қабылданған уақыттан бастап
3 жыл ткен соң жыл сайынғы кшіқонның теріс сальдосы, керісінше, сіп
келеді және жоғарыда айтылғандай,
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рында жұмыспен қамтылса, онда бұл
крсеткіштер ЖҚҚ 1,1 трлн теңгеге дейін
суі мүмкін.
Үшінші, репатрианттардың ағынын не
ынталандыруы мүмкін?
Қазақстанға этникалық кші-қонды
ынталандырудың ең басым мәселесі
тұрғын үй мәселесі болып табылады.
Нәтижелі жұмыспен қамту және
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
«Еңбек» бағдарламасына сәйкес бір отбасына арналған тұрғын үйді жалға алуға
жұмсалатын шығындар қоныстандыру
аймағына (қала/ауыл) байланысты ай
сайын 15 АЕК-тен 30 АЕК-ке дейін
құрайды. Бұл тлемдер 12 ай ішінде
жүргізіледі және 500 мыңнан (немесе
180 АЕК) 1 млн теңгеге дейін (360 АЕК)
құрауы мүмкін. Алайда аталған шаралар
тұрғын үй сатып алу мәселесін мүлдем
шешпейді, ал бұл әлеуетті репатриант
үшін шешім қабылдауда ең маңызды болып
табылады.
Қазіргі нарықтық бағалар бойынша
Қазақстанның солтүстік ңірлерінде бір
отбасына арналған тұрғын үйдің құны
орта есеппен алғанда 2,6 млн.-нан 5 млн
теңгеге дейінгі шекте ауытқиды.

РЕПАТРИАЦИЯНЫ

ҚАЛАЙ ҰЙЫМДАСТЫРСАҚ БОЛАДЫ?
Біздің ойымызша, қалыптасқан
жағдайда шетелдегі қазақтар, бұл
шамамен 7 миллионнан астам адам,
эмиграция шығындарының орнын
толтырудың шешуші факторларының
бірі ретінде қарастырылуы мүмкін және
солай қарастырылуы тиіс. Шетелдегі
қазақтарды елемеуге немесе оларды
Қазақстандағы демографиялық және
басқа мәселелерді шешудің кейінге қалдырылған факторы ретінде қарастыруға
болмайды. Мемлекеттің бұл ұстанымы
соңғы онжылдықта бірқатар жағымсыз
салдарға алып келгені анық.
2011 жылға дейін ұлттық қауіпсіздікті
нығайту және тарихи әділдікті қалпына
келтіру мүддесінде тарихи Отанынан тыс
жерде орналасқан кез келген қазаққа
еліне оралу және Қазақстанда мір
сүру құқығын іске асыру шеңберінде
этникалық қазақтарды репатриациялау саясаты айтарлықтай табысты
жүргізілгенін мойындау қажет.
Алайда 2009-2011 жылдарға арналған
«Нұрлы кш» бағдарламасын іске
асыру мерзімдері аяқталғаннан кейін
репатриа ция саясатына мемлекеттік
кзқарастың згеруіне байланысты
репатриация процестері кеми бастады.
Тарихи және этникалық Отанына
келетін этникалық қазақтар санының
күрт қысқару себептерінің бірі ретінде
«Мемлекеттік қызмет стандарттарын
бекіту туралы» Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2014 жылғы 19 ақпандағы
№111 қаулысын келтіруге болады.
Осы құжатқа сәйкес репатрианттар қоныстану және тұру орнын
таңдау еркіндігінде шектелді – белгілі
бір артықшылықтарды қамтамасыз
ететін оралман мәртебесі Үкімет
бекіткен қоныстандыру ңірлеріне келген этни калық қазақтарға ғана беріле
бастады. Бұдан басқа, репатрианттардың Қазақ стан Республикасының
азаматтығын алу мәселелері қиындады
(азаматтықты тек трт жылдан кейін ғана
алу мүмкін).
Шетелдік қазақтардың Қазақстанға
қоныс аудару саясатындағы осындай
түбегейлі згерістерге аймақтық еңбек
ресурстарының қажеттілігін және
кәсіпкерлік бастаманы дамыту үшін
әлеуетті ескермей, репатрианттардың ел
ңірлерінде біркелкі орналаспауы ықпал
етті. Репатрианттардың қолайлы табиғиклиматтық жағдайлары бар (Оңтүстік
Қазақстан, Алматы облысы) немесе
әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі
салыстырмалы түрде жоғары (Алматы,
Нұр-Сұлтан қалалары) халық тығыз
қоныстанған жерлерге жаппай кшуі
репатрианттардың жұмыспен қамтылуын,
әлеуметтік жайластырылуын қамтамасыз
ету проблемаларын қиындатты.
Репатриация крсеткіштерінің
тмендеуіне оларға крсетілетін қолдау
шаралары тиімділігінің жеткіліксіздігі
де ықпал етті. Репатрианттардың
бейімделуін қолдаудың әлеуметтік пакетін
қалыптастыру үшін мемлекет бюджетіне
салынған қаражат жеткіліксіз болды. Бұл
мәселе ауылда мал шаруашылығымен
немесе сімдік шаруашылығымен айналысу үшін репатрианттарды тұрғын
үймен, жер телімдерімен қамтамасыз ету
мәселелеріне тікелей қатысты.
Қазіргі уақытта репатрианттарды
қоныстандыру туралы шешім қабылдау
кезінде аймақтың демографиялық
сипаттамалары ескеріледі: халық саны,
тығыздығы, халықтың қозғалыс крсеткіштері, жас құрылымы. Яғни
репатрианттарды халық саны аз, халықтың қартаюы жоғары, эмиграциялық
ағымдары бар, қоныстандыру тығыздығы
тмен ңірлерге орналастыру қажеттілігі
негізделеді.
«Отандастар қоры» КЕАҚ ҚР

Ұлттық экономика министрлігінің
Экономикалық зерттеулер институтымен бірлесіп жүргізген ғылыми зерттеулер
қазіргі уақытта ңірлер репатрианттарды
қазақстандық қоғамға бейімдеу және
ықпалдастыру процесінде келесі
қиындықтарға тап болуы мүмкін екенін
крсетті.
Біріншіден, кейбір аудандар ауыл
шаруашылығы қызметін дамыту үшін
әлеуетке ие және жайылымдар мен егістік
жерлері бойынша жағдай жасай алады.
Бірақ олардың табиғи-климаттық сипаты жағымсыз, тұрғын үймен қамтамасыз
етуде қиындықтары бар, сондай-ақ
олар ткізу нарықтарынан, әлеуметтік
инфрақұрылым объектілерінен алшақ
орналасқан (медициналық қызметтерді,
білім беру қызметтерін алу қиын).
Екіншіден, қабылдаушы тарапта
репатрианттарды жұмысқа орналастыру
үшін ықтимал жағдайлар болуы мүмкін,
бірақ оларды тұрғын үймен қамтамасыз
ету үшін қаржы салынбаған.
Осы жағдайларды ескере отырып,
«Отандастар қоры» КЕАҚ ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Экономикалық
зерттеулер институтымен бірлесіп, 2020
жылы мемлекеттік бағдарламаларда
кзделген қолдау шараларын кеңейту
шеңберінде, сондай-ақ репатриацияны
қаржылық ынталандыру жніндегі жаңа
шараларды енгізу қажеттілігін ескеріп, репатриацияны қаржылық-экономикалық
негіздеу және қолдаудың ынталандыру шараларын күшейту жнінде терең
ғылыми зерттеулер жүргізді.
Негізгі назар халықты жұмыспен
қамтуды мемлекеттік қолдаудың және
репат риацияны қаржылық ынталандырудың қазіргі кездегі ең маңызды
құралы – Нәтижелі жұмыспен қамтуды
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жылдарға арналған «Еңбек»
мемлекеттік бағдарламасын (Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы
29 желтоқсандағы № 919 қаулысы,
згерістер мен толықтырулары бар жаңа
редакциядағы 2018 жылғы 13 қарашадағы
№ 746 қаулы) талдауына аударылды.
Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты
– зін-зі жұмыспен қамтығандарды,
жұмыссыздарды, ісін жаңа бастаған
кәсіпкерлерді және біліктілігі жоқ зге
де адамдарды үш бағытта: оқыту, шағын
несие беру, қоныс аудару бойынша
міндеттерді шешу арқылы жұмыспен
қамту болып табылады. Бұл ретте «Еңбек» бағдарламасының әлеуетті
қатысушылары кәсіпкерлік қызметті
оқыту курстарынан тіп, тиісті сертификат алуы қажет екенін есте ұстаған
жн. Бағдарламаға қатысуға ұсынылатын
барлық жобалар тұрақты жұмыс орындарын құруы тиіс.
«Еңбек» бағдарламасының үшінші
бағыты – қоныс аударуды қаржылық
ынталандыру шараларын талдау біз үшін
аса маңызды болып табылады, йткені
ол этникалық қазақтардың тарихи және
этникалық отанына қоныс аударуымен
және олардың німді жұмыспен
қамтылуымен байланысты.
Үй, жер, жұмыс деген сиқырлы
үшбұрышта – тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесі маңызды буын екені
белгілі. Негізінен Қазақстанға әр уақытта
келген репатрианттардың ортасынан
шыққан барлық сарапшылар тұрғын
үймен қамтамасыз ету мәселесі шетелдік
қазақтардың қоныс аударуы туралы
шешім қабылдауда шешуші фактор
екенін атап тті.
Осыған байланысты репатрианттарға тұрғын үй беру бойынша басым
қоныстандыру ңірлері блінісінде
мемлекет шығындарының нұсқалық
есептеулері жүргізілді, бұл репатрианттарды азаматтық алғанға дейін және

(белгілі бір талаптар бар), «Nurly Ertis»
аймақтық бағдарламасы, ЖАО-ның
тұрғын үй сертификаттары, тұрғын үйді
жалға алу немесе ипотекалық несиелеу
шығындарын тлеуді жеңілдету үшін
салықтық жеңілдіктер.
Жүргізілген зерттеу негізінде қаралып
отырған 12 құралдың тек 25%-ы ғана
қандас мәртебесіндегі репатриант
үшін қолжетімді деген маңызды қорытынды жасалды. Қалған құралдар ҚР
азаматтығын алғаннан кейін жалпы
негізде репатриант үшін республиканың
басқа азаматтарымен тең қол жетімді, бұл
іс жүзінде іске асырылмайды, себебі елдің
байырғы халқының зі тұрғын үй алу үшін
ондаған жылдар бойы кезекте тұр.
Қазіргі уақытта қолданыстағы
жұмыспен қамтуды мемлекеттік қолдау
құралдары жергілікті халық үшін бейімделген, бірақ олар репатрианттарды
ынталандыру үшін жеткіліксіз екенін
атап ткен жн, себебі біріншіден, олар
сол жерге басқа мемлекеттің азаматтары бола отырып кшіп келеді және
кбінесе тұрғын үй сатып алуға және
жайластыруға жеткілікті қаражаты жоқ;
екіншіден, олардың жұмысқа орналасу
үшін тиісті біліктілігі жоқ; үшіншіден,
оларда несие алу және з бизнесін ашу
үшін мүлкі жоқ; тртіншіден, олар ауыл
шаруашылығымен айналысуға арналған
жерге ие емес және Қазақстанның
жергілікті тұрғындарымен салыстырғанда
басқа да материалдық ресурстарға ие
емес.
Жат елде болудың алғашқы күндеріндегі психологиялық ыңғайсыздықты
да ескермеуге болмайды. 3рине, репатрианттар үшін олардың тарихи және этникалық отанына келген
алғашқы күндері қазақстандық қоғамға
ауыртпалықсыз бейімделу және
ықпалдасу үшін салмақты мемлекеттік
тараптан қолдау қажет.
Репатрианттардың бейімделуіндегі
басқа да қиындықтар ерекше назар
аударуға тұрарлық, оның ішінде: тілдік
кедергі (кириллицаны, орыс тілін білмеу;
бюрократиялық кедергілер). Қазақстан
азаматтығын алғанға дейін белгіленген
12 ай ішінде тұрғын үй және жеке тұрғын
үй құрылысы үшін жер учаскелерін алу
мүмкін еместігін ерекше атап ткен
жн. 3детте, репатрианттар осы кезең
ішінде тұрғын үй де, жер учаскелерін де
алып үлгермейді және жалпы негіздегі
үміткерлер санатына ауысады.
Жоғарыда крсетілген барлық мысалдар шетелдегі отандастардың кші-қон
кңіл күйіне теріс әсер ететін факторлар
болып табылады.

соңғы жылдары 30 мыңнан астам адам
шегіне жетті.
Бұл ретте шамалаған есептеулер
бойынша жалпы қосылған құн (ЖҚҚ)
ретінде крсетілген экономикалық
шығындар 100 000 еңбекке қабілетті
халықтың аталған ңірлерден кетуінен
ЖҚҚ-ның бір жылда 378 млрд теңгеге
қысқаруына алып келуі әбден мүмкін екенін
түсіну маңызды.
Сонымен бірге 2019 жылы «Отандастар қоры» КЕАҚ-ның тапсырысы бойынша «Қоғамдық пікір» зерттеу институты жүргізген әлеуметтік лшеулердің
нәтижелері сақтықпен бағалағанда 1,5
млн.-нан астам этникалық қазақтардың
Қазақстанға тұрақты тұруға кшкісі
келетіндігін крсетеді.
Бұл жағдайда «Отандастар қоры»
КЕАҚ репатрианттарды қабылдау, орналастыру және жұмыспен қамту бойынша
мемлекеттік қолдау шараларын күшейтуді
ұсынады. Бұл шаралар этникалық
кші-қон блігінде Кші-қон саясаты
тұжырымдамасының міндеттерін шешуге ықпал ететін болады. Елдегі бүгінгі
әлеуметтік-экономикалық жағдайды
ескере отырып, оларды мүмкіндігінше
қазіргі уақытта іске асырылып жатқан
мемлекеттік бағдарламаларға интеграциялау қажет.
Ол үшін бірнеше позицияны
анықтаған маңызды.
Біріншіден, біз жылына қанша репатриант тартқымыз келеді?
Қазақстанға бес жыл ішінде 200 000
репатриантты (жылына орта есеппен
40 мың адам) немесе 50 000 отбасын тарту ұсынылады. Бір отбасы трт адамнан:
екі ересек және екі кәмелетке толмаған
баладан тұрады деп есептеледі. Осыған
орай 200 000 репатрианттың еңбекке жарамды халқы 100 000 адамды құрайды деп
болжануда.
Бірінші жылы 20 000 адамды, екінші
жылы – 40 000 адамды, үшінші жылы –
40 000 адамды, тртінші жылы – 50 000
адамды, бесінші жылы – 50 000 адамды
тарту жоспарлануда.
Екіншіден, еліміз бұдан қандай
экономикалық пайда алады?
Жалпы қосылған құн ретінде
крсетілген экономикалық пайда еңбекке
қабілетті жастағы 100 000 адамның
Қазақстанға келіп, ауыл шаруашылығы
саласына енуінен, бес жыл ішінде ЖҚҚны 654 млрд. теңгеге жеткізуге мүмкіндік
береді.
Егер ауыл шаруашылығы саласында еңбекке қабілетті адамдардың
30%-ы, ал қалған 70%-ы Қазақстан
экономикасының басқа секторла -

Осыған байланысты біз репатрианттарға 360 АЕК-тің орнына оларды қоныс тандырудың басым аймақтарында
тұрғын үй сатып алуға 1000 АЕК тлеуді
ұсынамыз.
Бұл жағдайда орташа есеппен тұрғын
үй сатып алу шығындары келесідей болуы
мүмкін:
– бір отбасына – 2,8 млн теңге;
– жылына 10 000 отбасына (40 000
репатриант) – 28 млрд теңге;
– бес жылда 50 000 отбасына (200 000
репатриант) – 139 млрд теңге.
Т%ртінші, қоныс аудару туралы нақты
шешім қабылдауға не ықпал етуі мүмкін?
Репатрианттарды ктерме және басқа
да темақы тлемдерімен қамтамасыз ету:
1) бір реттік ктерме жәрдемақы – 1,8
млн теңге;
– нәтижелі жұмыспен қамтуды
және кәсіпкерлікті дамытудың «Еңбек»
бағдарламасы бойынша қазіргі тлемдер
отбасының әрбір мүшесіне 35 АЕК немесе 4 адамнан тұратын бір отбасына 140
АЕК құрайды, бұл бар болғаны 388 920
теңгені құрайды. Бұл те аз.
– ұсынылатын тлемдер–отағасына
200 АЕК-ке дейін және қалған отбасы
мүшелеріне 150 АЕК-ке арттыру, жалпы
650 АЕК немесе 1,8 млн теңге.
2) құжаттарды ресімдеу (темақы) –
орта есеппен 227 мың теңге;
3) жол жүру және жүк алып жүру
(темақы) – орташа 821 мың теңге.
Тұтастай алғанда, тұрғын үй сатып
алуға тікелей шығындар мен бір отбасына темақы тлемдері 4,9-дан 6,4 млн
теңгеге дейін ауытқуы мүмкін немесе орта
есеппен 5,6 млн теңгені құрауы мүмкін.
Жалпы 50 000 отбасын (200 000 адам)
қаржылық-экономикалық қолдауды
қамтамасыз етуге арналған тікелей
шығындар бес жыл ішінде 243 млрд.-тан
320 млрд теңгеге дейін ауытқуы мүмкін
немесе орта есеппен 282 млрд теңгені
құрауы мүмкін.
Бесінші, репатриацияны ынталандырудың қандай шығынсыз түрлері бар?
Экономиканың агронеркәсіптік
секторын дамытуды ынталандыру және
оған репатрианттарды енгізу мақсатында
оларға ауыл шаруашылығына арналған:
– мал шаруашылығымен айналысқысы келетіндер үшін – ұзақ мерзімді
жалға алу жағдайында 500 га.-дан 1000
га-ға дейін жайылымдық жер беру;
– жылыжай шаруашылықтарын
және т.б. жеке қосалқы шаруашылықпен
айналысқысы келетіндер үшін – 15-30
сотық жер;
– жеке тұрғын үй салу үшін – 10 сотық
жер учаскелерін беру ұсынылады.
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Бұл шаралар бірінші кезекте шекара
маңындағы ңірлердің: Ақмола, Шығыс
Қазақстан, Қостанай, Павлодар,
Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан,
Ақтбе облыстарының ауылдық
жерлеріне қоныс аударатын репатрианттар үшін есептелген. "йткені дәл осы
шекара маңындағы ңірлерде халықтың
айтарлықтай кшіп кетуі байқалады.
Қазақстанның әрбір ңірінің кшіқон әлеуеті онда қалыптасқан әлеуметтікэкономикалық жағдайымен және
жұмыс орындары үшін бәсекелестіктің
күшеюімен, жалақы деңгейімен, тұрғылықты жерінің қалалардан алыстығымен
және инфрақұрылымның даму деңгейімен анықталатынын есте ұстаған жн.
Қазіргі уақытта ңірлер бойынша ішкі
және сыртқы кші-қон ағындарының
айтарлықтай сәйкессіздігі сақталуда.
Олардың негізгі бағыты Нұр-Сұлтан,
Алматы, Шымкент қалаларына, оңтүстік
ңірлерге бағытталған. Қазақстанның
солтүстік және шығыс ңірлерінің
тартымдылығы айтарлықтай тмен
күйінде қалып отыр.
Соған қарамастан, короновирус
пандемиясынан қалыптасқан жағдай
және энергия ресурстарына бағаның
құлдырауымен байланысты әлемдік
дағдарыс, ең алдымен, еліміздің
экономикалық суінің драйвері болуға
және жақын болашақта елдің азық-түлік
қауіпсіздігін нығайтуды қамтамасыз етуге тиіс ауыл шаруашылығын дамытуға
негізделген қарапайым заттар экономикасының зектілігін айқын крсетті.
Сондықтан репатрианттарды
басымдықпен қоныстандыратын
шекара маңындағы ңірлердің әкімдері
қазірдің зінде дайындық жұмыстарын
жүргізіп, неғұрлым сұранысқа ие кадрларды анықтай отырып, біліктіліктер
мен мамандықтар блінісінде ауылдық
жерлердің еңбек ресурстарына деген
қажеттіліктеріне талдау жүргізуі тиіс.
Оған мұғалім, дәрігер, бала тәрбиешісі,
құрылысшы, малшы, зоотехник, агроном, слесарь, токарь, моторист, сантехник және экономиканың аграрлық
секторын ктеру үшін басқа да білікті
мамандар жатады.
Мұндай тұжырымның пайдасын зерттеу нәтижелері де дәлелдейді.
Репатрианттар арасында ең танымал
жоба – «Бастау бизнес» жобасы. Ол,
ең алдымен, ауылда бизнес-ортаны
қалыптастыруға бағытталған және олар
үшін кәсіпкерлік қызметтің бастапқы
алаңы болып табылады. "ңірлердегі
фокус-топтардағы сауалнамалар
репатрианттардың мал шаруашылығы
үшін жер учаскелерін алу мәселелерінде
іскерлігін айғақтайды. Олар «Бастау»
бағдарламасы бойынша белсенді оқып,
мал шаруашылығымен айналысуға
шағын несие алу үшін конкурстар мен
аукциондарға қатысты.
Бұл ретте репатрианттарды тұрғын
үймен, ктерме және басқа да темақы
тлемдерімен қамтамасыз етудің шешуші
рлін тағы да атап теміз. Крсетілетін
кмек репатрианттарға Қазақстанға кшу
туралы берік шешім қабылдауға және
олардың отбасыларын жеке тұрғын үймен
қамтамасыз етуге, болашағына сенім
ұялатуға мүмкіндік береді.
Тұрғын үймен қамтамасыз ету репатриантқа бірқатар проблемаларды –мемлекеттік несиелеудің әртүрлі
бағдарламаларына белсенді қатысу үшін
сатып алынатын тұрғын үйді кепіл мүлкі
ретінде пайдалануға, еңбек нарығына тиімді енуге, ел экономикасының
түрлі салаларында кәсіпкерлікпен
айналысуға және қазақстандық қоғамға
ауыртпалықсыз бейімделуін шешуге
мүмкіндік береді.
Репатрианттарды мемлекеттік
қолдау шараларын күшейтуден күтілетін
нәтижелер:
– еліміздегі демографиялық жағдайдың айтарлықтай тұрақтануы;
– кші-қон сальдосы траекториясының терістен оңға згеруі;
– Қазақстанның адами даму индексі
бойынша тартымды ел ретіндегі
имиджінің жақсаруы;
– депопуляциялық крсеткіштері
бар ел ңірлерінің демографиялық және
экономикалық тұрғыдан сауықтырылуы;
– этникалық қазақтардың тарихи және этникалық отанына оралу
ағынының ұлғаюы;
– еліміздің кәсіпкерлігін, шағын және
орта бизнесін дамыту жніндегі түрлі
мемлекеттік бағдарламаларына белсенді
қатысу мақсатында репатрианттар үшін
жағдайлардың жасалуы;
– еңбек тапшылығы бар ңірлердің
еңбек ресурстарымен қамтамасыз етілуі;
– бос жерлердің игерілуі, экономиканың аграрлық және мал шаруашылығы салаларының сапалы дамуы,
еліміздің азық-түлік секторындағы тауарнарықтық айналымының жандандырырылуы;
– ішкі азық-түлік қауіпсіздігі
мәселелерінің еңсерілуі, ауыл шаруашылығы инфрақұрылымының экспорттық мүмкіндіктерінің күшейтілуі;
– бүкіл әлемдегі қазақтардың тарихи
және этникалық Отанының айналасына
шоғырлануының қамтамасыз етілуі.
М.САРБАСОВ,
«Отандастар қоры»
КЕАҚ Вице-президенті
Н.КУЧУКОВА,
Л.Н.Гумилев атындағы
ЕҰУ профессоры
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ЕРТІС пен ОБЬ
Ертісім еркін, ер еді,
Екпіндей ағып келеді,
Бұралып шыққан алдынан,
Арудай айдын креді.
"рімдей ерке Обь еді,
Ебімен Ертіс беді,
Белінен орай құшақтап,
Бгелмей алға жнеді.
Қос ғашықтай табысты,
Қатарласып, жарысты,
Айналып ұлы айдынға,
Мұхитқа бірге барысты
Мұхитқа жеткен р Ертіс,
Картада неге жоқ Ертіс?
Қос зен бірге қосылған,
Аталу керек Обь – Ертіс!
ЕДІЛ мен ЖАЙЫҚ
Ағады Жайық,
Құшағын жайып ғаламға,
Айдыны жайлы,
Қайығы лайық адамға,
Жайығым бар деп,
Қаламын байып жайыммен,
Жайыны тайдай,
Тулайды қойдай табан да!
Ақ Жайық егіз
Айдыны шалқар Еділмен,
Ежелден елім
Еділім-ай деп егілген...
Жағасы жасыл,
Сыңсыған қамыс, тоғайы,
Судырлап желмен,
Сылдырлап сумен,
Сағыныш жыры тгілсе,
Кктегі бұлт та сгілген!
ЕСІЛ
Кең даланың
Тсінде еркін ксілген,
Ерке самал
Ескен сайын Есілден,
Елестейді
Есіл ерлер ежелгі,
Дес бермеген,
Ессіздерге есірген.
Есіл, Есіл,
Еселейді, еседі,
Ағады жайлап,
Арнаны жалғап кешегі,
Есілген сайын
Еңсеңді тіктеп, ой кешіп,
Ккжиек кеңіп,
Кркейіп кңіл седі.
QЗЕН-QРНЕК
"зендер лке кезіп салады рнек,
Су бойын, сусаған ел, қонады рлеп.
Жетісу – жеті мың су, санай білсең,
Ағады арна қуып, дала кернеп,
Бұрқырап Бурақожыр Даңғырлақпен,
Клқамыс, Тастықара, Қараклдек.
Жалғамыс, "сек, Қайшы, Тереңқара,
Байсерке , Қаратал мен кең Қарқара,
Байменей, Байынқол мен Ботабрім,
Күйгенсай, Кескентерек, Еренқара,
Қарғалы, Қарасай мен Қарақастек,
Қарасу, Қаратұрық – ңкей қара.
Кп судың кгі де бар, ағы да бар,
Қызылағаш, Сарбұлақ сары да бар.
Ақешкі, Алажиде, Ақсайменен,
Ақсеңгір, Ақтоғаным тағы да бар.
Кктерек, Кксуат пен Кктал, Ккжар,
Ккмойын, Кксу, Сарқан бәрі де бар.
"зен су ел мен жердің шлін басқан,
Қосылса қардың суы, үйден асқан,
Жып-жылы жаздыгүні момақан су,
Сылдырлап, жан сарайын күймен ашқан,
Күйгенсай, Қора, Қорғас, Қопа, Қазан,
Белқұрақ, Быжы, Бұрқан, Бүйен, Басқан.
Еркелеп кктен шуақ тосады айдын.
Қуатын млдір суға қосады Ай, Күн.
Қуратпай жердің бетін, жан бітіріп,
Айнала ақ маржанын шашады-ай мың.
Жайы осы Жіңішке мен Жалпақшидің,
Жиделі, Шынжылы мен Шошанайдың.
Кргенде кепкен жерді кңіл күпті,
"зендер рнектеген ңір құтты,
Құрзек, Құрлыжар мен Құрғақшолақ,
Құтырған, Қусақ, Тентек, Темірлікті.
Киікбай, Қожамберді, Үлкенқақпақ,
Қоғалы, Қотырбұлақ, Желдіайрықпен,
Майтбе, Қазақсаймен жерім мықты!
ДНЕПР мен ЖАНЫСБАЙ
Бармайды дәм бұйырса арыс қайда,
Тосыннан тағдырымен табыспай ма?
Кезінде тың игеру бір үлкен кш,
Келіпті кктемеде Жанысбайға.
Жанысбай жылап қана ағатұғын,
Арнасы жазда құрғап қалатұғын,
Даланың бір кішкентай зені екен,
Жайылып қар суымен толатұғын.

Жер-судың аты жадыңа,
Бабаның жазған хатындай.
Киелі сөздер қайда бар,
Айшықтап қойған атындай?!
Аруақты жерді ардақтап,
Қоймаған қазақ жаман ат,
Байырғы атау – байлығың,
Атадан қалған аманат!

Құт қонған кәрі Ырғызға,
Жымыңдар кктен жұлдыз да,
Ағынмен келер сағыныш,
Сазды әуен болып бір қызға!
КЕГЕН мен БQГЕН
Екі зен екі жақта Кеген, Бген,
Екеуін мен қосайын леңменен...
"згермей, з атымен бізге жеткен
Кедергі бгендерден бгелмеген.

Өлеңнің жайып қанатын,
Жер бетін шарлап кезейін
Өзіме қызық көрінген,
Өзенді жырлап берейін!

"з елім зегім деп елеңдеген,
"зенге зге сулар теңелмеген.
Табиғат неткен жомарт, неткен шебер,
"лкені зендермен шегендеген.

Қызыл жел соққан кезде қар кетеді,
Қызыл су қармен толса селдетеді.
3р сздің бояуына сыр тұндырған,
Атам қазақ алыстан әндетеді!
САРЫ СУЛАР
Арнайын сұлу суға тағы леңді,
Сарысу, Сарыжылға, Сарызенді,
Ақ лең, қара леңді білуші едік,
"зеннен кезіктірдім Сарылеңді!
Сарысай, Сарыкеңгір, Сарыбұлақ,
Сарбие, Сарыжылға, Сарықұрақ.
Сарыторғай – ұшқан сз, қағып алған,
Сарықобда секілді кәріқұлақ.

Халқының қамал-жартасы,
Даңқымен дара батырлар,
Аңқытып қиқу салғанда,
Қан жұтып құлап қолбасы,
Аңырайған антаңдап,
Ойылған жаудың ортасы.
Қырғын да қуғын, сүргіннен,
Ағылып қанды сорпасы,
Ақтабан аты ақсаған,
Қауқиып тірі қаңқасы.
Ажалдың демін сезініп,
Айбалта тиген арқасы,
Аңызақ, аптап қақтаған,
Аңқайып кеуіп аңқасы,

Қумаған кп мансапты,
Жан жарасын жазатын,
Жағаңа кеп Қамсақты!
Еске салған кәмшатты,
Туысың ба Камчаткы?
Суылдайды ескі сз,
Сипағандай қамшы атты!
Жалаулатып жаңсақты,
Демеңіздер, жар сапты.
Сиқыр сздің сынығы,
Сылдырлай бер Қамсақты!
ҚАЙРАҚТЫ
Бір қойшы су жағалап қой бақты ма?
Қапыда қасқыр қойды жайратты ма?
Қиқалақтап асығыс бауыздарда,
Судағы тасқа пышақ қайрапты ма?!

Сақтаған сары алтындай Саралжынды,
Ойлаған ескіні еске алар күнді.

ӨЗЕН ДЕ ӨЗЕН,

Қайрақ тас жақпады ма айбаттыға,
Байқамай табанына лай батты ма,
Бірі Жақсы, ал бірі Жаман деген,
Атты неге берді атаң Қайрақтыға?
ШІДЕРТІ
Бойында ат шалдыртып Шідертінің,
"ткізсе қыз бен жігіт күдер түнін.
Шідерінен босаған қайран жастық,
Аңсайды алшаң басып жүрер күнін!
Шідертінің бойында қалған шідер.
Қиялмен ой арнасын жалғап жібер.
Анығын ағын судың ақын емес,
Шідерді шптен тауып алған білер.

Баянғали
ӘЛІМЖАНОВВ

БҰДАРТЫ мен ЖЫМПИТЫ
Атойлап, от-жалынды шыққан жарып,
Кріне қас дұшпанды тыққан барып.
Даниил Днепрден ткені үшін,
Алыпты Алтын Жұлдыз бағы жанып.
Ер жігіт жайылған су тереңдігін,
Елемей күш-қуаты ерендігін,
Салды кеп трәктірін жұмбақ жолға,
Жан білмес, құлайтынын неден кімнің.
Шақырлап шынжыр табан, гүрілдеді,
Жер мен кк, судың беті дірілдеді.
Сыздаған саз беттеніп қаракк мұз,
Сазарып, селт еткені білінбеді.
Трәктір тайғанақтап барқырады.
Қатқан мұз қабырғасы қақырады,
Сіресіп әрең тұрған сең қозғалып,
Жойқын су бұзып-жарып сарқырады.
Сере мұз кәбеңкені кетті кесіп,
Артында аңыз қалды, мір кшіп...
Дария кешіп ткен Даниялдың
Ажалы қара судан жетті десіп!
Айнала сай-саладан жиылғанда,
Тарылып ағыс-арна тиылғанда,
Кетеді-ау құдіретті күшке айналып,
Момын су бгет бұзып құйылғанда.
Жар сүзер арғы жағын ойламаған,
Қайтерсің, қаперсіз ғой қайран адам,
Дұрысы – алдын буып, жолын кесіп,
Қара су қаһарымен ойнамаған.
ШАРЫН
Шатқалда шаршау білмей шарылдаған,
Шарын деген – ағын су арындаған.
Табиғат құдіреттің жаратқаны,
Сала алмас мұндай сурет дарынды адам.
Шарынның шым-шытырық шатқалынан,
Талай сыр шартарапқа ақтарылған.
Бір белгі бізге жеткен тылсым жұмбақ,
Сақтардың шарықтаған шақтарынан.
Ғажайып, қызыл, сары, жақпар, жақпар,
"ткен шақ, тақ пен тағдыр қатпар, қатпар,
Шарыннан сарын болып боздайтындай,
Балшыққа батып мәңгі қатқан ақпар.
Қамалдай қалың әскер ала алмайтын,
Қиялмен жұмбағына бара алмайсың.
Кз жетпес бір шетінен бір шетіне,
Теңдесін жер-жаһаннан таба алмайсың.
Толғанып, таңдай қағып тоғайынан,
Шыға алмай толған ойдың орайынан,
Жүргенде елестейді Шарын маған
Атар таң, батар күннің арайынан.
ТЕКЕС
Текестің түп, түбірі теке ме екен?
Тастан қарғып, тау асып кетер ме екен?
Арқырап атылғанда бұрқ-сарқ қайнап,
Ақ кбігі аспанға жетер ме екен?
Текестің түп атасы Хан-Тәңірі,
Сарқырайды атаның болса әмірі,
Жаңғыртқан тңіректі асқақ әні,
Ағын су таулы аймақтың әнсәмбілі.
ЕЛЕК пен ШЕЛЕК
"зеннің атын блектеп,
Ат қойған атаң Шелек деп,
Бгетті бұзған ағын су
Аталды қалай Елек боп?
Електің суын електеп,
Шелектің суын шелектеп,
Есебін алу керек деп,
"лшеген жанды елестет!

Ер жігіт тетіктерін бұрап түрлі,
Ерттеді ДТ деген трәктірді.
«Апырым-ай, Нестеренко не істер екен?!»
Жүзінде жолдастардың сұрақ тұрды.

Киесі бар деп сүйетін,
"зенді елім бектеп,
Еркелей ағып барады,
Елек пен Шелек ерек боп!

Немістер атқылаған, бомбылаған,
Қақ жарып қайықтарды оңдырмаған,
Қайтпаған қанды судан ерлер бірақ,
Кндік деп, осы болса соңғы қадам!

Ұзатып салған уақыт-ай,
Ырғызды кешкен қыздарды.

Өлкені кезген өзендер,
Өсірген елдің өркенін,
Атамыз атын дәл қойып,
Қалдырған сөздің көркемін.

Тыңгерлер түспек болды тағы сынға,
Қайтқанды таңба санап намысына.
Тып-тыныш, іштен тынып зен жатыр,
Қатқан мұз бгет болып ағысына.

Азуын айға батыр білеп, күлді,
"тпекке бір-ақ періп білек түрді.
Крсін бе бұйым құрлы шағын суды,
Соғыста кешіп ткен Днепрді!
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ЫРҒЫЗ
Ырғыздың аты ызғарлы,
Крді ме талай ызбарды?
Сырына судың бойласаң,
Түбіне тұнған сыз бар-ды.
Зым-зия кшкен заманнан,
Суында қандай із қалды?

ТҮРГЕН
Түргеннің түбі түрден бе?
Түрленіп түнді түрген бе?
Түрлі де түрлі түрге еніп,
Арнаны түріп жүрген бе?
Арындап алға атылып,
Тау-тасты жарып бір демде.
Аңқасы кепкен алқапты,
Түрен боп әлде тілген бе?
Түрлентіп жерді түлеткен,
Қадірі блек білгенге!
ҚАПАЛ
Білмейді біздің елде Қапалды кім,
"згерген түрі дейді Қопалының,
Қатқылдау Қапал деген аты мықты,
Түзетпей-ақ қояйық қаталығын!
Тұрғандай еске салып Қапал аты
Тарих пен табиғаттың қаталдығын.
Атының ізі қалған атамыздың,
Ардақта жер-суыңды ботам, бүгін!
.
АҚ СУЛАР
Ақсуат, Ақтбемен мақтанамын.
Аты қандай Ақбұлқақ, Аққабаның.
Ақ пейілмен ат қойған Аққұйық деп,
Архивін аталардың ақтарамын.
Аталы Ақмырза мен Ақсүйегі,
Ақырса аударатын ақ түйені.
Арынды Ақсай, Ақжар жармен ойнап,
Ақтасты, Ақтастысай тасты үйеді.
Ақшоқы, Ақ Оба мен Ақ Берелім,
Ақсудың арнасымен ақты леңім.
Ақшолақ, Ақтайлақпен дала кезіп,
Аңқылдақ Ақбастауға тап келемін.
Ақ сулар, ақ зендер дала кезген,
Ақ сзі жанға жақын бала кезден,
Атаның ақ ниеті танылып тұр,
Ағынды ақ су деген дана сзден.
ҚАРА СУЛАР
Қара зен жорғалайды қара жермен,
Атауын қара нардай бабаң берген.
Бар-жоғын бір-ақ сзге сыйғызатын,
Қазағым ат қоюға қандай мерген!
Қақ жарып Қараадырды ағады да,
Жайылып Қарақыстақ алабына.
Қаразек, Қарабұлақ үндес бәрі,
Қара Оба, Қарақаба, Қарабұға.
Қарақау, Құздықара, Кздіқара,
Қалдырған Қаракеңгір ізді қара
Сақтаған Қарасуын Қарашықтай,
Қаракз қазақ қандай ізгі, дана!
Балық бар Қарасуда, несібе бар,
Қаракл, Қарауыл кеп, ксіледі ал.
Қаратал, Қарасайды кезіп келіп,
Қарабау, Қарашекпен шешіне қал!
Талқара, Қандықара, Мойнаққара,
Қараүңгір, Қарасайда ойнақтама,
Қарақол, Қарақұдық, Қарақобда,
Қарада қасиет бар, ойлап қара.
Қаражан, Қараңғылық, Қарағанды,
Қарадан қалың қазақ тараған-ды.
Қараеспе, Қараменде атын берген,
Біз дұрыс ұғамыз ба бабаларды?!
КQК СУЛАР
Атамыз тұнық суды кк санайды,
Кксу мен Ккзекті кп санайды,
Кгіне қондырады кңілінің,
Ккжар мен Ккқиясай, Кксарайды,
Кктасты серік қылып үйлесімді,
Қол созып ккке Кктал тосқан айды.
Кктұма, Кксала боп кең далаға,
Кк сулар тарам, тарам боп тарайды.
ҚЫЗЫЛ СУЛАР
"зенге бастау болып, бұлақ аққан,
Қызыл су жылға болып, жылап аққан,
Қыза, қыза, қанатын кеңге жайып,
Кктемеде күшейіп тулап аққан.
Қызылсудың бұрқырап Қызыл жалы,
Құлатардай соғады ұзын жарды.
Қызыл суға толғанда Қызылжарсай
Құлпырып Қызылқайың бүрін жарды.

Сз қадірін білетін аталарым,
Судың атын соншалық санар құнды!

Бұдарты – бұдыр, бұдыр, бұлдыр, бұлдыр.
Батырдың аты жортқан күлдір, күлдір.
Жымпитып, жымырайтып жағалауын,
Жымпиты жымияды сыбдыр, сылдыр.

ҚОҢЫР СУЛАР
Қоңыр күй, қоңыр әуен, қоңыр лең,
Қоңыр күз, қоңыраулы Қоңыр зен.
Арқырап ай-хай жастық ткеннен соң,
Кшеді қоңыр күйге мір деген.
Қоңыр деп судың атын қойды ма екен,
Қоңыр шалдар қоңырлау кңілменен!
АЩЫ СУЛАР
Ащысай, Ащылысай, Ащылы ағын
Ащызек, Ащымиір, Ащықарын,
Ащытасты деп қалай атады екен,
Ащы ғып жіберген бе тастың бәрін?
Атаңнан осындай бір сз қалмаса,
Апырым-ай, кім біліпті тастың дәмін.
Бір аунап Ащысуға, достарыңмен,
Келеді жағасында ащылағың.
Ащыны тұщыменен табыстырған,
Кім ұғар Ащыағардай қарттың жанын!
ҚАТЫН СУЛАР
Ағынды, қара суды сапыратын,
Бірталай зендер бар, аты қатын,
Судың да әйелі мен ері бар ма,
Апырым-ай, қойған қалай қатын атын?!
Қатындай адуынды, долы ма екен,
Жоқ әлде, әйел ағып лді ме екен?
Болмаса жағасында бала тауып,
Разы боп, атаң атын берді ме екен!?
Қатынсу, Қатынзен, Қатынадыр,
Қараймыз қайран қалып затына бір.
Қазағым, ат қоюға қандай шебер,
Тұндырған әр зеннің атына жыр.
ЖАН-ЖАНУАР СУЛАРЫ
Қарғалы, Қараторғай, Қаршығалы,
Жарқырап Бүркіттінің тамшылары.
Құсты зен құстай ұшса, қалмайын деп,
Қойбағар Қошқар, Теке қамшылады.
Шортанды Шабақтымен алысқан -ды,
Құндызды Жабысайға жабысқан-ды,
Жыланды Жайындымен жайланғанда,
Ақырды алдарынан Арыстанды!
Киікбай, Жабағылы жарыса ма?
Қарақой, Ешкіқырған бәрін сана,
Бозінген, Ойсылқара, Қарасиыр,
Ботақан, Құлантпес табыса ма?
Суының дәмі қандай Соналының,
Түбіне Итаяқтың қарады кім?
Ат қойған суға сұлу сыңғырлаған,
Сзінің мәні қандай саналының!?
ЖҰМБАҚ СУЛАР
Жымықы, Жәмші, Матақ, Маңдайқақтың,
Манақа мәнін ойлап, таңдай қақтым.
Қонақай, Құрбақанас, Қусақ, Хамир,
Қойылған құрметіне қандай заттың?
Сүртісу, Қалжыр, Күрті, Күршім, Нарын,
Шажағай, Шағырлының ыршығанын,
Шегелек, Шақараты, Үйдене, Үржар,
Жұмбақ сз жымдастырып жыр шығардым.
Ахтуба, Шарон, Бажан, Қауылжырмен,
Топарды толқытайын тәуір жырмен.
Жембарақ, Ақанбұрлық, Бабықбұрлық,
Қозғайын Иманбұрлық бәрін бірден.

Бір жұтым суды аңсаған,
Арманды ердің алдынан,
Аңқылдап шыққан Аңқаты!
Аңқасы кепкен адамға,
Татыған балдай Аңқаты,
Жағада жатып, ес жиған,
Жуылып сумен қан таты.
Жарадар болған жаранның,
Ап қалған жанын Аңқаты.
Атауы қандай байырғы,
Сақтаған мәнін Аңқаты,
Аңғары жайлы, құт қонған,
Аңқыған самал Аңқаты!
QЛЕҢТІ
"ріліп түскен леңге,
"леңті суы терең бе?
"рнекті сздің зегі,
"лкені кезген зенде.
"згеше рісі де "леңтінің,
"лмеген зекті ерге берер тыным,
"леңмен тебірентіп айлы түнді,
"леңменен қарсы алған келер күнін.
"з елімді мен қалай жырламаймын,
"зен қылып ағызған лең түрін!
СІЛЕТІ
Қайдан пайда болды екен,
Сиқырлы атау Сілеті,
Қойды ма екен бір бейбақ,
Шілдеде қатқан сілесі?
Сілекейі шұбырып,
Сусыны сонда қанды ма?
Сілеусін дұшпан кезігіп,
Семсерін сілтеп қалды ма?
Суында сілті бар ма екен,
Аяғы сорға айналған.
Сілтідей тынбас бұл аймақ,
Сілеті суға байланған.
Балалық кезден білетін,
Кңілден кетпес суреті,
Асықпай кезіп даланы,
Аға бер мәңгі Сілеті!

Мейірі млдір суға қанды ма екен?
Мүйізі торға ілініп қалды ма екен?
Мейірсіз қанды мерген мейіздей ғып,
Мүйізін мерейленіп алды ма екен?
Бұлан мен құлан кшіп құла дүзден,
Құлазып қалғандай ма мәңгі мекен!?
ҚАЛДЫҒАЙТЫ
Су бойлап, батыр оғлан барды... Қайтті?
Қайрат қып, қол жеткенін алды, қайтты.
Бәрі аңыз – алды қайсы, қалды қайсы,
Анығы – әуезді атау Қалдығайты!
Қарашы, қандай сазды – Қалдығайты,
Қалдығыз, қалды жігіт ән ғып айтты.
Даланың суы барда, жыры бар деп,
Ұрпаққа үлгі-неге, мән ғып айтты!
ҚОРАҒАТЫ
Бір тосын қызық атау Қорағаты,
Атаңның кірді ме екен қораға аты?
Ескінің тасқа басқан таңбасындай,
"зеннің ңкей жұмбақ болады аты.
КQКПЕКТІ
Керіліп аққан Ккпекті,
Кріпті талай ккбетті.
Ктеріп алған тепкіні,
"кпеден соққан кпекті.
"ктемсіген кектінің,
"кімі ккке жетпепті.
"лшеусіз уақыт серігі
"зеннен кктеп тпепті.
Тоқтауды білмес текті су,
Ккжиекке беттепті.
ЖАМАНТЫ

Қылыштай зен Қылшақты,
Сызылып аққан жарқырап.
Даладай жайлы мінезі,
Атпайды кбік сарқырап.

Жаманты деген жаман ба?
Жаманды жауып заманға.
Ақтала білген амалдап,
Айтарың бар ма адамға?
Санамайтын аталар,
Ағынды суды арамға.
Жаманы жоқ қой жерімнің,
Ай-күнім ккте аманда.

Арнасында аңыз боп,
Қылыш аққан Қылшақты.
"з жолынан жаңылмай,
Дұрыс аққан Қылшақты.
Қопаға қарай ұмтылған,
Қылшақты таза, қылшықсыз.
Қалаға келіп былыққан,
Даланың суы кіршіксіз.
Айналып балдыр, шалшыққа,
Тарылып әбден тынысың,
Тұрсың ба кніп зорлыққа,
Қылшақты, қайда, қылышың?
ҚАМСАҚТЫ
3уезі бізді тамсантты,
Аты қызық Қамсақты.
Қай дәуірде басталып,
Кім біледі қанша ақты?

Байылдыр, Құрманақа, Кбелейім,
"леңді "лкейекке себелейін,
"гем мен Бұғыл, Шоңқай, Мәт, Тенеке,
"рлете Обағанды жебелейін.

Ер жолаушы шаршапты,
Тамшы суды аңсапты,
Қамшы басқан атына,
Кзі шалып моншақты.

3йет пен Қамыстыәйет, Бағырлайды,
Бағамдап, Талдыманақа тамыр жайды,
Аталар қойған аттың қапысы жоқ,
Тіл сыны, тылсымы да бәрі ыңғайлы.

Қарсы алыпты Қамсақты,
Жанын сақтап, ән сапты.
Қалың қамыс үн қосып,
Ккте жұлдыз самсапты.

АҢҚАТЫ

БҰЛАНТЫ
Бұрынғы қу заманда Бұлантыдан
Бұланды қуды ма екен бір антұрған.
Шл қысып, есі ауғанда байғұс бұлан
Ауға кеп түсті ме екен суда тұрған?!

ҚЫЛШАҚТЫ

Атамыз Ахтуба деп ат бере ме?
Негізі Ақтұма ма, Ақтбе ме?
Борлық, Бұрлық мәні де бұлдыр-бұлдыр,
Шарон мен Бажан сыймас жақсы леңге.

Қаңғытып қолын, қыр кезіп,
Қан тұтып қара қолқасы,
Қаптаған қалың қалмаққа,

Бір қызық мән іздесек Бұдартыдан,
Жымпиты да бір жұмбақ, сыр артылған.
Тоқтаусыз жыр арнасы жалғасады,
Даланы кезіп аққан су артынан!

"зен сумен он шақты,
Жарыса аққан Қамсақты,
Қар суымен тасқанда,
Қамыс аққан Қамсақты.
Атаң білген ынсапты,

Мойынты мен Тайынты
Мойынты түбі мойын ба?
Тайынты түбі тойым ба?
Тайғанақ жерде байқамай,
Табаны тайдың тайды ма?
Ескі сздің сынығы,
Ойнақы әуен, ойын ба?
Мойынты мен Тайынты,
Үйлесе кетті ойымда.
Мойынды мен Тайынды,
Дәл осындай әуезді,
Сиқырлы болмас, мойында!
ЫРҒАЙТЫ мен
НОҒАЙТЫ
Мүлгіп тұрған түнгі айға,
Ырғайды торғай ырғай ма?
Ырғайтының бойында,
Бозарған таңда жырлай ма?
Торғайды ырғай қорғай ма?
Толғанып жырын тыңдай ма?
Арнаға сыймай, бір аунап,
Ноғайты толқыр мұндайда,
Бола алмай пана ноғайға,
Кз жасын тгіп жылай ма?
Ноғайлы дәурен дәуірде,
Айналған қалың тоғайға,
Айырылып қалған ноғайдан,
Оған да, шіркін, оңай ма?
Ырғайты мен Ноғайты,
Санаңа саз боп қонбай ма?
Судың аты – сұлулық,
Сырлы тарих болмай ма?

ANA TILI
Жұмыр жердің бетінде қаншама
ұлт пен ұлыстар ғұмыр кешіп
жатса, түркі тектес ұлттардың көне
салт-дәстүрін сақтаушы бірден-бір
ел, бұл қазақ халқы десек артық
айтқандық емес шығар. Қазақтың,
«Баталы құл арымас, батасыз құл
жарымас», «Қарғыс алма, алғыс
ал» деген екі ауыз сөзінің астарында қаншама ғұламалық, даналық
жатқанына зер салып көріңізші?
XVIII ғасырда ұлы жүз ішіндегі
Жалайырдың Мырза тайпасынан
шыққан аса көрнекті қайраткер, өр
мінез, өжет батырлығы, от ауызды,
орақ тілді шешендігімен көзінің
тірісінде-ақ атағы алты Алашқа
жайылған Қабан жырау (Қабылиса
Асанұлы) еді. Ол XII ғасырда Түркі
ұлыстарының басын біріктірген ұлы
тұлға, Шыңғыс қағанның сенімді
де, сүйікті бас қолбасшысы болып,
Цзинь империясын тізе бүктіріп,
Бейжіңді алып, тоғыз шашақты
туды желбіретіп, қытай елін билеп, Ұлық әмір атанған Мұқылай
баһадүрдің ұрпағы болатын.

ДҮНИЕ-КЕРУЕН
Атағың үлкен еді-ау, Қабан жырау,
Жамбылдың айтқан сзі есте тұр-ау,
Жиені Сарбас ақын сйлегенде,
3деті мұртын қағып, құлақ бұрау,
– деп зіне түсінде бата берген Сарбас
ақынды да айтып теді. Қазақтың «Баталы құл арымас» деген әпсанасының
тркіні осыны байқатса керек.
Мойындау, пір тұту, құрмет сияқты
лебіздерді Жетісу жерінің арғыбергі заманында ткен: Мәулімбай,
Қыдырәлі, Есенгелді, Қалқа, Темірғали,
Артық, 3бікен және т.б. айтыскерлер
жиі айтып отырған. Солардың ішіндегі
ақын Сараның мына бір толғамын еске
алғанымыз жн:
Қасиетті Қабылиса Асанұлы,
Мырзадай іргесі кең елден шыққан.
Кем болмас ештеңеден мұны ұққан,
Жалайыр Қаблисаны еркелетіп,
Қабан деп лақаптап атын тұтқан,
– деп дәріптейді. Келтірілген осы
шумақтар мен толғамдардан-ақ Қабан
ақынның талай қырлары ашыла түседі.
Ол р мінезімен, жет батырлығымен, от ауызды, орақ тілді сзімен
кзінің тірісінде-ақ Қабан ақын атанған.

бойында боласың» деген екен. Бұл
аңызды Кенен 3зірбаев пен 3мірқұл
Құлшықов айтқан». («Асыл арналар»,
Алматы, «Жазушы» баспасы, 1986,
152-153-беттер). Бұл аңыз рас болса,
Қабанды шын әулие деуге қақымыз
бар. Себебі "тегеннің қабірі «жылжып
аққан су» Іле зенінің бойында-тұғын,
беріде Қапшағай теңізінің астында
қалатын болған соң, ұрпақтары «жылжытып» биік тбенің басына қойды.
Райымбек Алматыдан Ташкентке
қарай шығатын үлкен жолдың бойына
жерленген екен, ол маңай бұрын да,
қазір де дабыр-дүбірдің орны болды,
ары-бері ткендер, арнайы келушілер
тәу ететін қасиетті мекенге айналды.
Қабанның зі Іле зені бойындағы
шоқ қамыстың ішінде, бұлақ басында
жатыр. Тағы бір мысал айталық: «Бірде
ақын ауылына Ұзынағаш жақтан бір
топ мейман келеді. Бала-шағалары
жақын ауылға тойға кетіп, үйде жалғыз
қызы Қоянкз бен Қабан ақынның зі
қалады. Қонақтарға шай қайнатылып,
ет асылғанда ерке қыз құда түсуге
келгендерге ылғи қойдың қол етін

ИНЕМЕН

ҚАРА
АРА СӨЗДІ САБАҚТАҒАН...
САБАҚТАҒАН
Қабан жырауды
ырауды Хан тәңірі
бауырынан Қаратауға дейінгі
аралықтағы қазақтың от ауызды
орақ тілді ақындары,
ндары, би, шешендері
ұстаз тұтты, құрметтеді сыйлады.
Қабан жырау,батырлық,
,батырлық,
даналығымен
н қатар
айтыстың қай түріне
болса да жетік, асқақ
ді.
ойдың шебері еді.
Ғ а л ы м
М ы р з а т а й
Жолдасбеков з
зерттеулерінде:
де:
«Қабан жы рауудың кшіне
лесіп, кішкене
не
сары бала жеті
ті
күн жүріпті. Бұны
ны
байқаған жырау,
рау,
«Мына бала қай
й бала,
ңдаршы»
неғып жүр сұраңдаршы»
деп, кісі жіберіп,
ріп, алдына алдырады.
ы. «Мен
сіздің жұрағатыңыз
атыңыз
едім. "зіңізден бата алғалы
кшіңізден қалмай
лмай жүрмін» дейді бала.
ала. «Ой,
мынау болғалы
лы тұрған
бала екен. Алдыңнан ақ
күн тусын, еліңнің абыройы бол, Алла
тілеуіңді берсін» деп алдына алып,
болашақ ақын жеті жасар Сүйінбайға
батасын беріп, қайтарады деп жазады. Сүйінбайға берген батасы қабыл
болды. 1850-ші жылдардың соңында
Қырғыздың Орман ханы ата, анасына «Ас» бермекке сауын айтып, үш
жүздің игі жақсыларын шақырады.
Осы жиында Сүйінбай қырғыз ақыны
Қатағанмен айтысқа түседі. Сол
айтыста бүкіл қазақ – бір атаның
ұрпағы, бір тамырдың бұтағы екенін
тілге тиек етіп, елдің ауызбіршілігін,
батырлығын жеріне жеткізе айтып,
қырғыз ақынының аузына құм құяды.
Сүйінбай ақынның ұлтын сүйген ұлы
қасиеттерін бағалаған ғұлама Мұхтар
3уезов: «Сүйінбай айтыс нерінің
алтын діңгегі» деп баға берді. 2015
жылы Сүйінбай ақынның 200 жылдық
мерейтойы аталып тіп, Мемлекеттік
сыйлықтың иегері, академик, қазақ
ғылымының абызы Қирабаев Серік
Смайылұлынан сұхбат алғанымда:
«Сүйінбай ХІХ ғасырдың алғашқы
жартысындағы тілі ткір, қазақтың
үлкен ақындарының бірі. Марабай
деген, Ер Тарғынды жырлаған сұмдық
үлкен ақын болған. Сол Марабайдың
бір екі ауыз сзін келтіріп, «Ақындық
деген аз жазып, кп жазғаннан
емес, тауып айтқан, образно айтқан
адамның бәсі биік» деген Мұхтар
3уезовтің бір сзі бар. 3лгі, Абайды
біз мақтаған уақытта, «Қыс» деген
леңінде, Қыстың зін бір тірі адам
сияқты суреттеп, аяғын сықырлатып,
келіп қалған бір жанды дүниедей
етіп бейнелейді дейміз ғой. Сүйінбай
одан бұрын кәріліктің зін жанды
бейнеге айналдырған ғой: «3уелі
кәрілік келіп тісімді алды, Сонан соң
тіземдегі күшімді алды. Құдай қосқан
жарыңнан блек жат деп, Қасыма
крпемді ашып кіріп алды» дейтіні бар.
Кәдімгі бір жанды бейне келіп, сенің
бойыңдағы іске жарайтын нәрсеңнің
бәрін біртіндеп алып жатыр. Міне,
мұның барлығы әдемі образ» деп баға
берген еді. Сүйінбай ақынның елдің
ауызбіршілігін жырлап, әділдіктің ақ
туын желбіретуі Қабан жыраудың ақ
батасының қабыл болғаны демей не
деуге болады. Сүйінбайды Қабанның
тікелей шәкірті екенін, жырау Кенен де
зінің «Жамбыл жыр» деген леңінде:
Ұстазы Сүйінбайдың Қабан ақын,
Бас иген ұлы жүзде тамам ақын.
Нағашысы Жалайыр Қабан ед деп,
Жамбыл атам айтатын маған атын.

Ел басшылары Ескелді, Балпық билермен қатар «әулие» деген атқа ие болған.
"йткені әр жерде шашырап, кшіпқонып жүрген жалайырлардың басын
қосып біріктіруде, тұтас бір ел етіп топтастыруда оның еңбегі, қажыр-қайраты
үш ғасыр бойы аңыз-әңгімеге айналған.
Ел үшін, жер үшін қанын тгуге, жанын
қиюға әзір екенін мына бір кріністенақ байқауға болады. Ақынның шбересі
Мәрима Рақметқызының айтуына
қарағанда, қазақ-қалмақ соғысы
кезінде жалайырдың бір батыры жекпежектің шартын сақтамай, қарсыласын
қас пен кздің арасында шаншып
лтіреді. Мұның арты дау-дамайға
айналып, қалыптасқан салт-дәстүрді
бұзғаны үшін әлгі жас батырды қалмақ
жағы байлап беруді талап етеді. Ел
ағалары бұл талапқа мойынсұнып
тұрғанда, Қабан ақын алға шығып:
«Бұл батыр ел қорғаны бола алатын
азамат екен, жолына жан пида – мені
байлап беріңдер!» дейді де, з еркімен
жау қолына аманатқа кете барады
(журналист Ораз Исмайылұлының
жазбасынан). Филология ғылымының
докторы М.Жолдасбеков Қабан
ақынның алдағыны болжайтын
әулиелігін бейнелейтін мынадай аңыз
келтіреді: «Бірде Жетісу лкесінен
шыққан атақты батырлар "теген,
Райымбек, Қараш және Қабан тртеуі
бас қосып отырады. Райымбек пен
"теген құрдас, Қараштың жасы олардан сәл кішілеу, бәрінен үлкені Қабан
екен. Райымбек сз бастайды: «"теген,
«ел аралаған – сыншы» деген, жердүниені шарлап келдің, жасымыз болса
тақады, батыр атағың бар, кпті крдің,
ле қалсақ жағдайымыз қандай болады, қайсысымыз қай жерде қаламыз,
айта аласың ба?» дейді. "теген: «Аға
тұрып сйлеген ініден без» деген, бұл
дүниенің жарығын бізден бұрын крген
алдымызда Қабан ағамыз отыр, сол кісі
айтсын!» депті. Сонда Қабан: «Екеуің
біріңді-бірің түрткілеп, ақыры мені
сйлеттіңдер ме?» деп сз бастайды.
«3ке-шешем қойған атымды згертіп,
ел мені Қабан атандырды: мен бір
бастаудың басында, шоқ қамыстың
түбінде қалармын. Үш күн денем жерде жатады, үш күннен соң табылады.
Ал, "теген, сенің мінезің жайлы,
жүзің жылы еді, жылжып аққан судың
жағасында жатасың, бірақ түбінде
сені де жылжытып басқа жерге қояды.
Райымбек сен кпшіл ең, қияметқайымға дейін басыңнан дабыр,
үстіңнен дүбір кетпейтін үлкен жолдың

қазанға салыпты. Алд
Алдарына ас келгенде
қонақтар тіксініп: «Ж
«Жақсы әкеден де
осындай кргенсіз бала
б
туады екенау» деп, бір-біріне қ
қарасады. Соны
аңғарған ақын табан астында:
Балам білмей
біл
қонаққа қол
асыпты,
асс да қой етін
Қол асса
мол асыпты.
Санна бұрын мірге
Саннан
келеді қол,
Соны біліп ертеңге
жол ашыпты,
дейд
– дейді.
И ш а р а т т ы
түсінген қонақтар:
түс
«Мына қыз
осал болмады.
Қазақтың ескі салҚ
тын бұзып, жаңа
ты
жоралғы жасап
ж
отыр екен, қойдың
оты
жамбасын, тсін, сан
жамб
етін аспа
аспай, қазанға қолын
салуында да мән бар екен
салуында
ғой» де
деп құдандалық
рәсімін жасап, елдеріне
қайтыпты. Сыр бойында
қайтыпт
туып-скен ақын ел батуып-ск
сылары Е
Ескелді, Балпық,
Орақтылармен бірге жалайырларды
Іле мен Қаратал ңіріне кшіріп
әкелгенде, барлық саналы мірін
Шаған тауының шатқалдарында,
Лабасының баурайында ткізсе керек.
«Құйма құлақ қариялардың айтуына
қарағанда, Қабан қапсағай денелі,
айбарлы, ақылды адам болған» деп
жазады Ораз Исмайылов.
Қабан, ең алдымен, адал сйлейтін,
билігі, байлығы бар адамдарды тірік
мақтап жағынбайтын, қара қылды
қақ жарған ақын болған. Оған бір
мысал: «Марқұм Иманғазы қарияның
айтуынша, бір жолы ақын ауылына
барымташылар баса-кктеп кіріп,
жылқыларын айдап әкетеді. Қабан
бастаған жаужүрек жігіттер барымташыларды қуып жетіп, айқаса кеткенде аналардың бір жігіті сойылға
жығылып, мерт болады. Барымташылар құн даулап, 3діл треге жүгенген.
Тре Қабанды шақыртып: «Құнын
неге қайтармайсың дегенде, ақын ойланбастан:
Ұрыға құн жоқ,
Ұрыға құн болса,
Момынға күн жоқ.
"зі ізденіп келіп, лген немеге,
Маған салсаң, дым жоқ! – деген
екен. 3з Тәукенің «Жеті жарғысы»
есіне түсіп, тре ары қарай дау айтпапты. ХІХ ғасырда мір сүрген
Бақтыбай ақын айтқандай, «инемен
қара сзді сабақтаған» Қабан елжұртты имандылыққа, шариғат жолына шақырып, кп леңдер шығарған.
Оның ислам дінін жетік білгенін, кітап
оқыған сауаттылығын, леңдерін жазып
та шығарғанын талай толғауларынан,
сиет леңдерінен аңғару қиын емес.
Амал не, қолжазбалары сол күйінде
сақталмаған, жеке жырлары ауызданауызға кшіп згергені, бұрмаланғаны,
кейбіреулердің з жанынан қосқандары
да байқалады. Қабанның ел есінде
қалған даналық сздері кп.
«Менің ақындығым балаларыма
дарымайды, қызым мен жиендеріме
кшеді» деген екен Қабекең. Онысы да әулиелік болып шыққан.
ХІХ ғасырдың рен жүйрік ақыны
Бақтыбайдың түсіне кіріп, аруағы
қонатынын Қабекең, әрине, білген
жоқ. ХХ ғасырдың жыршысы қалқа
ақынның да Қабанға сиынып, «пірім»
деп отырады екен.
Қошан МҰСТАФАҰЛЫ,
Қазақстан Журналистер
одағының мүшесі

Дүние тұңғиығына тереңірек
үңілген сайын біріне-бірі
жалғасып, осы бір түпсіз әлем көз
алдыңнан тізбектеліп өте бастайды. Түпсіз әлем жайлы ойлану ойөрісіңді ашып, іштей қуат беретін
қайнар бұлақ сияқты қызмет
атқарады екен.
Бұл қызмет жалған ойлардан
құралған емес, рухани байлық
пен жан дүниеңді көре білу
қабілетіңді ашады, соны
қалыптастыруға негіз болады. Ойшылдардың айтуынша, «толық адамның
бойында жеті түрлі қасиет
болуы керек: ізеттілік,
әділеттілік, қайырымдылық,
мейірімділік, мәдениеттілік,
төзімділік, шындық».
Жан-жағына ойлы
көзбен қараған адам, бұл
ерекшеліктер кімнің бойында бар, мен оны кімнің
бойынан көре аламын
деп, айналасына зер сала
іздей бастайды.
Мен аңғарған сондай
адамдардың бірі де,
бірегейі – мемлекет
және қоғам қайраткері,
қазақтан шыққан тұңғыш
Олимпиада чемпионы, әлем
чемпионы, Қазақстанның
Еңбек ері Жақсылық
Үшкемпіров еді. Ол мінезге
бай, кісілік қадір-қасиетке ие,
адамгершілігі мол батыр болатын.
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Шығыс данагйлерінің айтуынша,
«Дүниеде үш қиын іс бар: «аз нәрседен
жомарттық жасау, оңашада тақуалықтан айырылмау, сен пайда күтіп жүрген немесе сен
қорқып жүрген адамның алдында ақиқатты
айту» екен. «Аз нәрседен жомарттық
жасау» ағамыздың табиғатында бар,
қанына ана сүтімен, әке ақылымен
сіңген қазақы қасиет деп білемін.
Шаруашылығындағы ісін дңгелете
жүріп, кптеген қарапайым қазақ
отбасына кмек бергенін ел біледі.
Кеудемсоқтыққа салынып, «мен
осындай іс істеп жатырмын» деп
ел алдына шыққан емес.
Екіншіден, з сзінде
«Алланың бар екеніне, соған
сенетініне» осындай биік дәрежеге
жеткеніне бір тылсым күштің
әсер еткенін айтып отыратын.
Жаратқан иеміз жар болып, ақ
адал пейіліне, ниетіне қарай Алла
берген, Тәңір қолдаған жан.
Үшіншіден, әрине бүкіл ел
куә болған Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті –
Елбасы Н.3.Назарбаевпен кездесіп,
қолынан Қазақстанның «Еңбек
Ері» атағын алған дағы айтқан
сзі, қазақ кәсіпкерлерін ауылды
түлетуге шақыруы және де Елбасы
қол күрестірейік дегенінде, «...аға сіз
күштісіз, сіз әркез жеңесіз» деуі қазаққа
тән үлкенді сыйлаудың керемет үлгісін
крсеткен, жарасымын тапқан крініс
еді.
Қазақстанның түкпір-түкпірінде
тіп жатқан спорт тық жарыстарға

БІР ЖАПЫРАҚ
Жақсылық

Ж.Үшкемпіровтің замандасы, белгілі
Нұр-Сұлтан
спорт журналисі, Қазақстанның еңбек
қаласындағы «Жекпесіңірген қайраткері Несіп Жүнісбаевтың:
жек» сарайына Жақсылық
«Қазақ қоғамы кімнен айырылғанын
Үшкемпіровтің есімі беріледі. Бұл
білесіздер ме? Білемін дейсіздер, әрине.
туралы ҚР Үкіметі қаулысының жобаКүрестен Олимпиада чемпионынан,
сында
көрсетілді. «Нұр-Сұлтан қаласының
әлем чемпионынан, Қазақстанның
каласының «Жекпе-жек сарайы» объектісіне
«Еңбек ерінен» айырылдық дерсіздер.
«Қазақтан
шыққан тұңғыш Олимпиада және
Қате жоқ. Бірақ бұлар Жақсылықтың
әлем чемпионы, «Қазақстанның Еңбек Ері»
ту сыртынан жазылған, әркім оқи алаЖақсылық
Үшкемпіров атындағы Жекпе-жек
тын атақ-даңқтары ғана. Бір жапырақ
сарайы» есімі берілсін. Осы қаулы алғашқы ресқана батыр жігіттің Отан үшін, ел
ми
жарияланған
күнінен бастап күшіне енеді»
үшін, ұлт үшін қажет, санасаң санына
делінген құжат мәтінінде.
жетпес, ұлы қасиеттерінің бәрі оның
Айта
кетейік,
«Жекпе-жек» сарайы
табиғатына жататын. Жақсылық – сз
2019 жылы ашылған. «Жекпе-жек»
бен істің адамы еді, екеуін де ар-ұятпен
сарайында
балалармен қатар
орындайтын! Жақсылық – мақсат қоя білу
ересектер де жаттыға
мен соған жету жолын з қолымен салып
алады.
крсеткен феномен! Жақсылық чемпион
болуды ғана емес, чемпион зін қалай
шынайы сыйластық – кпшілік үлгі
ұстауы керек екенін тұтас қазақ қоғамына
аларлықтай, жұрт қызығарлықтай екеніне
сабақ ретінде крсеткен ұстаз! Жақсылық
сан мәрте куә болдық.
– Қалқаман Сарин бауырымыз жазғандай,
«Біз кешегі Қажымұқан, Балуан
«Қазақ қоғамы ел болып үлгі алатындай
Шолақтардың соңы болсақ, біздің ізді
алтын тайтұяқ»! Жақсылық – бар ғұмырын
басқан батырларымыз, мына Дәулеттер.
халқы үшін ткізе алған сирек тұлғалардың
Қамшының сабындай мына қысқа мірде
бірі! Жақсылық – қарапайымдылықтың
бір-біріңді бағалап, сыйласып жүріңдер»
чемпионы! Ол қартпен де, баламен де
деп айтатынын, соңынан ерген балуан
жүрегін алақанына салып тұрып сйлесе
інілерінің аузынан естіген едік.
алатын! "зін сол кп қазақтың бір шырЖақсылық аға туралы жазу, адами
пысындай ғана кріп, кеуде де кермейтін,
қасиетін даралау – иыққа түскен мың да бір
талтаңдап жұрттан ұзамайтын еді»
батпан ауыр жүк сияқты. Жүректен шыққан
дегенінің зі Жақсылық ағаның бар болбұл сздерді жазу, ойларды жеткізу мен
мысын аңғартқандай.
үшін «толқынды толқын қуады, толқыннан
Қазақтан шыққан тұңғыш олимпиада
толқын туады» дегендей, теңіздің қума
чемпионының Мәскеу олимпиадасындағы
толқындарындай тұла бойымды қуалай,
чемпиондыққа үміткер қарсыластарын; үш
ойға батырып, жүректі тебірентіп шығады.
дүркін әлем чемпионы, екі дүркін Еуропа
Атақты Салқам Жәңгірдің: «...ақылы
чемпионы румыниялық Александруды,
терең болса, ой түбіндегі түйінді қозғасын,
поляк Керпачты, болгар Христовты,
Иманың жалау болса, халқың азбасын»
венгр Шерештерді шебер техникасымен,
деп айтқаны Жақсылық Үшкемпіровтің
шапшаңдығымен, тзімділігімен жеңіп
де берік ұстанымы болғаны анық. "ткен
шыққанын теледидардан кріп, онан
жылы Казақ күресінен Ақтбеде ткен
соңғы әлем біріншілігіндегі, халықаралық
әлем чемпионатына құрметті қонақ ретінде
жарыстардағы жеңістерін баспасз
облыс әкімі Оңдасын Сейілұлы Оразалин
беттерінен оқып, алғашқы атына қаныққан
мырзаның арнайы шақыруымен келіп, ңір
кезімізде біз ауылдағы жасспірім бала
басшысына спортты қолдағаны үшін, күрес
едік. Кейіннен облыс клеміндегі спорт
түрлерінің дамуына қолқабыс еткені үшін,
басқармасын басқарған, мемлекеттік
аймақтағы адамдардың салауатты мір
қызметтер атқарған тұстарда Жақсылық
салтын ұстанудағы белсенділіктері үшін
ағамен танысып, білісіп, араласудың сәті
ағынан жарыла алғысын айтқан-ды.
түскен еді. Болат Тұрлыханов атындағы
Іздеп тұратын, жолыққанда бірге
грек-рим күресінен жыл сайын Семей
туған аға-інілердей сағыныса қауышатын,
қаласында тетін турнирлердің бірінде
мірінің соңына дейін хабарласуын еш
белгілі спортшы, білікті бапкер Алүзбеген Қайыржан Бекенбаев інісінің
тай Танабаев досым «бойларыңыз да,
Жақсылық ағасы туралы айтқан толғамдары
ойларыңыз да ұқсас, аға, сізді ақтбелік
да сол ойларымызды толықтыра түседі.
3ділкерей досыммен таныстырайыншы»
Ақтбе ңіріне келгенде, аңқылдақ ағаның
деп, жақынырақ таныстырған болатын.
қасында болған Ислам Иманов ағамыз да
Қазақ елінің тағдыры мен тарихы жайында
Жақаңның басынан ткерген қызықты
тереңнен толғап сйлейтін, кргені мен
жайттарды әдемі қалжыңмен, жаныңды
түйгенін айтқанда зінің әлем чемпионы,
жадырата, кп әсірелемей шынайы,
олимпиада жеңімпазы ретінде емес,
қызықты жеткізетінін айтқан-ды.
қарапайым қазақ елінің абзал азаматы
«Сзіңді түзе, әдетке айналады, әдетің
ретінде тұлғаланып кететін. Зырлап тіп
– мінезіңе айналады, ал мінезің – сенің
жатқан мына заман мен уақытты түсіну
тағдырың» (Шәкәрім Құдайберді) дегенүшін, ағаны түсіну үшін, Ж.Үшкемпіров
дей, қай уақытта да Жақсылық Үшкемпіров
сияқты мір сүру керек шығар деп
сыпайы ғана жымия күліп, қай адаммен
ойлаймын.
араласса да қарапайымдылығынан таймай,
Спортта балуандықтың, мірде
әдебі әдетіне, әдеті мейірімді мінезіне
адамдықтың бар сырын меңгерген,
айналған асыл тұлға. Жақсы кріп қалған
үлкен жүректі, адал еңбекпен орасан зор
адамына бірден құлай сеніп, оған елі,
табыстарға кенелген адамның барынша
жұмысы, қазақ спорты, оның ертеңі жайлы
қарапайым болуы – тегінің асылдығы
үміт арта, сенім білдіре сйлейтін. 3сіресе
мен кісілігінің кемел келбетін, парасатбасынан ткен Мәскеу олимпиадасына
пайымының биіктігін крсетсе керек-ті.
бару жолындағы кереғар кзқарастар мен
Ішкі дүниелері сабақтас, бірін-бірі
сондағы кейбір келеңсіз сәттер кейінгі
толықтырып тұратын, ұлттық намысы
балуандар басында қайталанбаса деп тілек
жасындай жарқылдаған Жақсылық ағам
айтып отыратын.
мен Дәулет Тұрлыхановтың арасындағы

құрметті қонақ болып шақырылып,
қазылар алқасының трағасы болып
жүргенде де Жақсылық ағамыз зінің
қазақи мінезінен, қарапайымдылығынан,
әділдік, адалдық ұстанымынан еш
айныған емес.
Алғашқы алған мамандығым,
ауыл шарушылығындағы мал маманы болғандықтан, атакәсіп жайлы
сзге тартқанымда: «Қазір бір саламен шектеліп қалу жеткіліксіз. Бір
адам сан түрлі саланы дамытуға үлес
қосқанда ғана еліміз кркейе түседі.
Оның үстіне алдыңғы толқын аға
ретінде жастарға үлгі болуымыз керек.
Сондықтан он жылдан бері отандық
ауылшарушылығы саласын дамыту
жолында жұмыс істеп жатқан жайым
бар. Алматы және Жамбыл облыстарында осы саланы одан әрі ілгерілету
бағытында қазақтың трт-түлігін
сірудеміз. Бұл біржағынан атакәсіпті
одан әрі жаңғырту. "зімнің бастамаммен ашылған асыл тұқымды мал
бордақылайтын кешен мен қасапхана
қаншама ауыл тұрғындарын жұмыспен
қамтып, қарқынды жұмыс істеп келеді.
Аталмыш мал шаруашылығы қожалығын
екінші ұлым Елдос басқарады. Алматы қаласына ай сайын 25 тоннадай
ет ткіземіз. "з елімізбен шектеліп
қалмай, Ресейге жыл сайын 200 тонна,
Қырғыстанға 200-300 тоннадай ет экспорттаймыз» деп еді.
Атакәсіп туралы, біздің ңірдегі трт
түлік мал тұқымдары жайлы аз да болса әңгімелесіп үлгерген едік. 3сіресе
мұғалжар жылқыларына қызығушылық
танытып, асыл тұқымды мұғалжар
жылқыларынан, қазақы ірі қара малдарынан шаруашылығына алғысы келген де
болатын.
«Қазақстанның спорт саласы те
жоғары деңгейде дамып келеді деуге толық
негіз бар. Еліміздің әрбір аймағынан жаңа
спорт нысандары бой ктеріп, олардың
қатары күн санап кбейіп келеді. 3лемдік
спорт додалары да кптеп тіп жатыр. Бұл
жастардың спортқа кптеп тартылуына жол
ашты. Қазір кшеде арақ ішіп жүретін жастар ілуде біреу ғана. Басым блігі з кәсібін
дңгелетіп, спортты айнымас серік етіп
жүрген жандар. Мұндай жастарды кргенде
қалай ғана қуанбайсың?! Сондықтан да
қазақ спортының болашағынан үлкен үміт
күтемін. 3рі шығар шыңының биік екеніне
кәміл сенемін! Сол үшін бір-бірімізге дем
беріп, түсіністікпен, жүйелі, бұл бағыттағы
жұмыстарды жандандыра түсуіміз керек.
Ертеңгі олимпиада, әлем чемпиондары
сонда шығады» деген-ді кпшілік алдында.
Ақтбеге соңғы келгенінде Жақсылық
ағамыз те кңілді жүрді, жарысқа
қатысушыларға, ұйымдастырушыларға,
облыс әкімі Оңдасын Оразалинге шын
ниетімен алғысын айтып, халықтың
ықылас-пейіліне риза болды. Алматыға
шығарып салуға жиналып тұрғанда
да бәрімізбен құшақтасып қоштасып,
әрқайсымыздың қолымызды мейірлене,
ыстық бір ықыласпен қысып, келесі кездескенше аман болайық деп кеткен ағамыз
еді... Артынан кп ұзамай суық хабар келді.
Сол қоштасу ағамыздың Ақтбе жерімен,
елімен, бізбен соңғы қоштасуы болған-ау
деп ойладық. «Тегі асыл Нар қазақ, болсайшы сіздей бар қазақ...» деп енді тек сағына
еске аламыз.
1ділкерей 1УЕЛБАЕВ
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үгінгі таңға дейін әлем халқы
мен адамзат өркениетінің ең
түйінді де өзекті мәселелерінің
бірі емес, бірегейі және жаһандық
астрономия ғылымының ең
осал тұсы – күллі адамзат
тіршілік етіп отырған ғаламшар
хронологиясының бірыңғай
жүйесінің болмауы-тын. Бұл
біріншіден.
Екіншіден, осы түйткілді де
көкейкесті мәселенің қазақ
ғалымы Сайлыбай Бекболатовтың
зерттеу объектісіне айналғанына
да ширек ғасыр толып отыр. Енді
міне, сол табанды ғалымның
инемен құдық қазғандай, ұзақ
та дамылсыз жүргізген ғылымизерттеу жұмыстарының нәтижесі
тек қазақ халқының ғана емес,
күллі адамзат өркениетінің де
игілігіне айнала бастады.

биография иелерінің ішінде тек санаулылары ғана біздің талаптарымыздың үдесінен
шығады. Міне, сол санаулылардың тобына
бүгін қосылып отырған Сізге мәңгі тұрақты
күнтізбе жасауға сіңірген лшеусіз еңбегіңізді
бағалай отырып, Халықаралық Биография
Орталығының «Pinnacle Achievement»
(«Табыстың шыңы») марапатын тапсырып
тұрғаныма мен те қуаныштымын!».
Айтса-айтқандай-ақ, ғалым Сайлыбай
Бекболатовтың соңғы ширек ғасыр ішінде
жүргізген терең ғылыми ізденістерінің
нәтижесінде жасақталған 13 ай/28 күндік әрі
күллі әлемде, яғни жер шарының қай нүктесінде
де, қай заманда да згермейтін мәңгі тұрақты
күнтізбесінің тек шетелдерде ғана танылып
қоймай, ендігі жерде з елімізде де мәртебелі
марапатқа ие болатынына еш күмән жоқ.
Ендеше, айтылмаса сз жетім демекші, тек
қазақ ғылымының ғана емес, әлем ғылымның
да, сондай-ақ күллі адамзат ркениетінің де
абыройын асқақтатқан заманауи жаңалықтың

одан кейін де бірнеше рет қайта ктерілгененіне
қарамастан, түйінді де түйткілді мәселенің
шешімі табылмаған күйде қалып қойды.
Қуанышқа орай, жаһандық мәңгі тұрақты
күнтізбенің тағдырын отандық ғалымымыз
Сайлыбай Бекболатов түбегейлі шешіп берді.
Сәйкесінше, жоғарыда атап ткеніміздей,
асырлар жұмбағының
адамзат тарихындағы ғасырлар
ғарыда аталған замақыр-сырын ғалым жоғарыда
олық сипаттап берді
науи туындысында толық
және ғажап туындының электрондық нұсқасы
есіне де еніп кетті. Дежаһандық ғаламтор жүйесіне
н кез келген уақытта бұл
мек, кез келген оқырман
лді нұсқасын GOOGLE
туындының ағылшынтілді
ды.
іздеу жүйесінен таба алады.
бай Бекболатов ашқан
Тртіншіден, Сайлыбай
ғылыми жаңалықтың әмбебаптығы сонда,
Жердің мәңгі тұрақты күнтізбесіндегі күндер
ана емес, Күн жүйесіне
мен апталар Күннің зі ғана
лді аспан денелерінің
кіретін Ай, Марс секілді
ықтай сәйкес келеді.
күнтізбелеріне де толықтай
Себебі әр жыл сайын Жер з осін 365 рет ай-

авторын ең алдымен егемен еліміздің оқырман
қауымына сүйінші хабар ретінде үкілеп жеткізуді
парыз санаймын. "йткені әлемдегі ең абыройлы университет мінберінен жоғарыда аталған
мәртебелі халықаралық ғылыми конгресс
мүшелеріне ғалым Сайлыбай Бекболатовтың
зі баяндаған тл күнтізбесі – астрономиялық
әрі математикалық тұрғыдан ешбір кінәратсыз,
дәл есептелген әрі мызғымас ғылыми іргетасқа
негізделген туынды. Бұл біріншіден.
Екіншіден, бұл күн тізбенің, 1582 жылы
Рим папасы XIII Григорийдің бұй рығымен
католик дінді елдерге «Жаңа стиль» деген
желеумен енгізген, бірақ ғылыми негізі жоқ
12 айлық жасанды күнтізбесінен де, сосын,
әлемде бүгінгі таңда ақпарат және цифрлық
технологиялар саласында қолданыста жүрген он
шақты күнтізбелерден де, тіпті 13 ай/28 күннен
тұратын әрі жаһандық мәні бар 364 күндік
«Майя» күнтізбесін де шаң қаптыратын Сайлыбай Бекболатовтың мәңгі тұрақты күнтізбесінің
кзге оттай басылатын артықшылығы мен
басымдығы жетіп артылады.
Үшіншіден, осыдан 438 жыл бұрын айналымға күштеп енгізілген Григорий күнтізбесінде
кеткен рескел қателіктің салдарынан бір жылды құрайтын 12 ай кейде 28, кейде 29, кейде 30,
ал кейде тіпті, 31 күнге де тола салады. Сосын,
әдетте 365 күнді құрайтын жыл трт жылда
бір рет 366 күнге де теңесе кетеді. Тек ол ғана
емес, Григорий күнтізбесінде быжынаған зге
де қателіктер мен кемшіліктер кз тұндырады.
Мәселен, «сентябрь», «октябрь», «ноябрь»,
«декабрь» айларының атаулары латын тіліндегі
7, 8, 9, 10 деген ұғымдарды білдіретін «septem»,
«octo», «novem», «decem» деген түбір сздерінен
туындайды. Солай бола тұра, әлгі айлардың
аттары заттарына мүлде сай емес. Себебі
Григорий күнтізбесіндегі әлгі айлардың реттік
саны – 9, 10, 11, 12. Сосын, әлгі күнтізбедегі
зге айлардың атауларынан да жасандылық
пен шикілік кзе ұрып тұр. Мысалы, март, май,
июнь, январь, февраль, апрель айларының атаулары Марс, Майя, Юнона, Янус, Фебариус,
Афродита секілді Құдайлардың есімдерімен
байланыстра қойылса, июль атауы байырғы Рим
императоры Гай Юлий Цезарьдің құрметіне
бола қойылған.
Демек, Григорий күнтізбесінің шынайы
болмысы бұл күнде тозығы жеткен құрақ
крпені елестетеді. Сондықтан да, күллі Батыс
3лемін ғана емес, жер шарының басым блігін
матап алған жасанды күтізбеден адамзаттың
арылатын кезі әлдеқашан жеткен-ді. Сосын,
адамзат ркениетін жүз шақты жылдан бері
мезі қылып, шешімі бүгінгі таңға дейін табылмай келе жатқан ең ккейкесті мәселенің
бірі емес, бірегейі де ғылыми іргетасқа
негізделген жаһандық әмбебап күнтізбе эталонын жасақтап, қолданысқа енгізу болып
келгені жасырын емес. "йткені бұл іргелі
де ккейкесті мәселе алғаш рет 1923 жылы
Женева қаласында ткен Ұлттар лигасының
отырысында ктеріліп, күнтізбе реформасын
жүргізу Халықаралық Комитетке жүктелген
болатын. Содан бергі уақытта аталмыш Комитет әртүрлі мемлекеттердің ұлттық ғылыми
орталықтарынан келіп түскен жүздеген жобаларды жариялап, бұл мәселеге Біріккен Ұлттар
Ұйымының зі де араласқан-ды. 1954 жылы
аталмыш Ұйымның Экономикалық және
3леуметтік Кеңесінің 18-сессиясында Индиядан келіп түскен күнтізбе жобасы талқыланып,
БҰҰ-ның Бас Ассамблеясының қарауына
ұсынылды. Алайда ешбір шешім қабылданбай,
кейінге қалдырылған-ды. Бұл мәселе БҰҰ-да

налса, Ай Жерді жыл
сайын 13 рет айналады. Ал Күн з осін
айналумен қатар, бір
жылда «Эклиптика» деп аталатын аспан сферасындағы үлкен шеңбердің
бойымен 13 шоқжұлдызды кесіп теді және
бұл табиғи құбылыстар – мәңгі згермейтін
жаһандық астрономиялық заңдылық. Ал Григорий күнтізбесі болса, әр жыл сайын Жерді
13 рет айналатын Ай санын ғана емес, әлгінде
ғана аталған 13 шоқжұлдыздың біреуін де ешбір
себепсіз қысқартып тастаған. Ең күлкілісі сол,
бұл кемістігін жабу үшін, Григорий поп 13 деген
санды шайтанмен байланыстырып, оған тыйым
салған. Сондықтан да Батыс 3лемінде 13 санын
атаудан сескенеді.
Бесіншіден, майя күнтізбесінде де,
Григорий күнтізбесінде де 0 (ноль) деген
математикалық лшем бірлігі мүлде есепке
алынбаған. Ал шындығында, киелі Кітаптарда
айтылғандай, жоқтан немесе нольден бар жасайтын да, бардан жоқ немесе ноль жасайтын
да, 18000 мың ғаламның иесі Жаратқанның зі
екенін діндар бола тұрып, Григорий поптың
мүлде ескермегені кез келген адамды қатты
ойландырады. "йткені жыл басының кктем
кезіндегі күн мен түннің теңелетін кезінен
басталалатыны Библияның 1002-бетіндегі
«Библия күнделігінде» тұрса, Құранның 10шы сүресінің 5-аятында да күнтізбеге қатысты
мынадай шындық тұр: «Алла күнді жарық,
айды сәулелі етіп жаратты. Жылдардың санын, (уақыттың) есебін білулерің үшін айға
бекеттер белгілеп қойды». Демек, шындығында
да, айдың фазалары әлгі аятта айтылған Алла
ілімін толық дәлелдеп тұрғанына күмән келтіру
мүмкін емес.
Алтыншыдан, Сайлыбай Бекболатов
жасақтаған 13 ай, 28 күндік мәңгі тұрақты
күнтізбенің алғашқы айы Наурыздың 21-іне дп
келетін күн мен түннің теңелетін кезінен, яғни
аспан экваторын кесіп тетін Күннің оңтүстік
жартышардан солтүстік жартышарға ауысар
шағындағы координатының 0 (ноль) градусқа
теңелетін сәтінен басталады. Мұндағы 0 (ноль)
градустың мәні – майя күнтізбесінен тыс қалған
жылдың 365-күні.
Жетіншіден, қазақ ғалымының астрономия лық заңдылықтар мен математикалық
терең есептің негізінде мүлтіксіз жетілдіріп,
мінсіз жасақтаған мәңгі тұрақты күнтізбесі –
галактикалық мәңгі күнтізбе, йткені бұл күнтізбені, Григорий күнтізбесі секілді, әр жыл
сайын лақтырып тастап, қатесі быжынаған
ке лесі жалған нұсқасымен айырбастаудың
мүлде қажеті жоқ. Себебі бұл күнтізбе мәңгі әрі
тұрақты.
Сегізіншіден, Сайлыбай Бекболатов жасақтаған күнтізбеде айлар мен апта күндері еш
уақытта да Гриорий күнтізбесіндегідей, жыл
сайын сусып, бастапқы орнынан жылжып
кетпейді, керісінше, апта сайын да, ай сайын
да, жыл сайын да еш мызғымастан, тұрақты бір
ғана орнында тұрады.
Тоғызыншыдан, мәңгі згермейтін 28
күндік/13 айлық бұл мәңгі тұрақты күнтізбеде
әр жылдың басы Наурыз айының 21-індегі күн
мен түннің теңелетін сәтіне дп келетін бірінші
жексенбі ғана нольден басталады, ал қалған
жексенбілер аптаның үйреншікті жетінші күніне
сай келіп тұрады. Ал дүйсенбілер, әдеттегідей,
әр аптаның бірінші күніне, сейсенбілер екінші,
сәрсенбілер үшінші, бейсенбілер тртінші,
жұмалар бесінші, сенбілер алтыншы күніне
сай келеді және бұл мызғымас тәртіп 13 айлық

күнтізбенің н бойында мәңгі згермей, қаққан
қазықтай немесе аспан әлемінің солтүстігіндегі
Темірқазақ жұлдызындай, үнемі мызғымай
тұрады.
Оныншыдан, қаржы-экономикалық тұрғыдан да, бұл күнтізбе ешбір ысырапқа жол

Айтса-айтқандай-ақ, үстіміздегі, 2020
жылы шілде айының 20-сы күні Оңтүстік Африка елінде ағылшын тілінде «Unified, Constant
Calender» («Мәңгілік, тұрақты күнтізбе») деген
атпен жарық крген ғажап туындының авторы
– қазақтың ғалымы, халық аралық Платон
сыйлығының иегері Сайлыбай Бекболатов.
Ол – Ха лықаралық акмеологиялық Ғылым
Академиясының (Санкт-Петербург) академигі,
бұрынғы Кеңес Одағының нертапқышы және
ауыл шаруашылығы ғылымының кандидаты.
Дәл осы тұста сәл шегініс жасап, ғалымның
бақ жұлдызы ел ішінде емес, Ұлыбританияда
жарқырап жанғанын айту парыз. "йткені
Сайлыбай Бекболатов 2014 жылы білім
мен ғылым саласындағы жетістіктері
үшін халықаралық Платон сыйлығымен
марапатталған еді. Сосын, дәл сол жылы
Сайлыбай Бекболатовтың ширек ғасыр бойы
тер тгіп, үзбей жүргізген терең ғылыми
ізденістерінің нәтижесінде қол жеткізген
тұрақты да мәңгілік 13 ай/28 күндік күнтізбесінің
тұсауы Халықаралық "нер, Коммуникация, Ғылым және Технология Конгресінің
Англиядағы Кембридж университетінде ткен
кезекті жиынында кесіліп, сол салиқалы
конгрес ке мүше 40 мемлекеттің айтулы
ғалымдарының тарапынан жаппай қолдау
тауып, бірауыздан мойындалған болатын.
Сонымен қатар дәл сол жиында Сайлыбай
Бекболатов аталмыш халықаралық конгрестің
вице-президенті әрі сол ұйымның Еуропа
бойынша бас директоры болып тағайындалды
және Кембридж қаласында орналасқан әлемдегі
ең үздік ғалымдардың биографияларын жариялайтын Халықаралық Биография Орталығының
марапатына ие болды.
Осы тұста дана халқымыздың «Елдің атын ер
шығарады» деген нақыл сзінің нағыз шындық
екеніне тағы да кз жеткіземіз. "йткені мұның
дәлелі әлгі Орталықтың Бас директоры Nicolas
S. Law мырзаның қазақ ғалымын марапаттау
рәсімі кезінде тебірене мәлімдеген мына пайымынан анық байқалады: «Профессор Сайлыбай
Бекболатов, Сіз – з мансабыңыздың шарықтау
шыңына ктерілген ғалымсыз. Халықаралық
Биография Орталығы жариялайтын мыңдаған
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бермейді, йткені бір рет баспадан шыққан
бұл күнтізбенің бастапқы нұсқасын ондаған
немесе жүздеген жылдар бойы қолдана беруге
болады. Сосын, оның электрондық нұсқасы
да дәл солай, жылдан-жылға жалғасып, еш
зеріссіз қолданыла береді. Сонымен, сз
соңын түйіндей келе айтарымыз мынау: қазақ
ғалымы Сайлыбай Бекболатов сырын ашқан
мәңгі тұрақты күнтізбенің түптамыры Алланың
адамзатқа сиет еткен Киелі кітаптарында
жатқанын оқырман қауымның назарына
ұсынған мына салауатты пайымын мәлім
етсек, артық бола қоймас. "йткені Сайлыбай Бекболатов дана халқымыздың «ұлық
болсаң, кішік бол» деген қасиетті ұстанымына
сәйкес, былай дейді: «Кріп отырғаныңыздай,
мен тек табиғатта бар әділетті заңдылықты
қайта орнына келтірдім. Сондықтан әлем
халықтары білуге тиісті нағыз шындық мынау:
міне, бүгінгі таңда күллі адамзат әрең дегенде
шынайы әрі еш уақытта згермейтін әрі мәңгі
қайталанып тұратын тұрақты күнтізбемен
жүздесіп, сол құндылықпен мір сүру құқына
ие болды. Ендеше, адамзат баласы табиғаттың
тл баласы екенін бір сәт те есінен шығармай,
сол табиғат пен биосфераның заңдарын
бұлжытпай сақтауға міндетті».
Демек, ғалым ашқан заманауи жаңалық тек
з еліміздің мүддесі ғана емес, жаһанданған
бүгінгі заманда мір сүріп жатқан күллі адамзат
ркениетінің де діттеген мүддесінен шығады.
Бір есте болатын нәрсе мынау: қазақ
ғалымы Сайлыбай Бекболатовтың мәңгі
тұрақты күнтізбесі неғұрлым тезірек айналымға
енгізілсе, бүгінгі таңда күллі әлемді тізгіндеп
алған жасанды Григорий күнтізбесінің салдарынан банк және қаржы жүйелерінде; технологиялар мен цифрландыру үдерістерінде;
медициналық және биологиялық процестерде; макро және микро ғарыш саласында;
қарапайым адамдардың күнделікті мірінде;
сондай-ақ Windows, Linux, MacOS, Android
және IOS секілді заманауи операциялық
жүйелерде; сімдік шаруашылығы мен микробиологияда; сол сияқты білім, ғылым,
спорт, теміржол транспорты және авиа ция
салаларындағы кптеген кедергілер мен
кемшіліктерді түбегейлі жойып, тек з еліміздің
ғана емес, күллі әлемнің экономикалық жоспарлау және оны іске асыру, сонымен қатар
бақылау жүйелерін де жетілдіріп, қай салада
болмасын, даму процестерін оңтайландыруға
зор мүмкіндіктер ашатыны және ең бастысы, планета биоритмі мен сол планетаның
тл туындысы адамзаттың биоритмін де
бір ізге салып, тәртіп пен сабақтастықты
қалыптастыратыны ап-айқын крініп тұр.Ендеше, з халқымыз бен мемлекетімізді де, жер
шарындағы зге халықтар мен мемлекеттерді
де қазақ топырағынан нәр алып, сонда тамыр жайған галактикалық тұрақты да мәңгі
күнтізбеге күллі әлемді кшіруге жар сала
шақыралық, ағайын! "йткені тек солай еткенде ғана адамзат санасы қайта жаңғырып, қайта
түзеледі де, Жердің биоритмімен адамзат қайта
үндеседі және о баста Жаратқан сыйлаған
табиғи да адами құндылықтар күллі адамзатқа
қайта оралатын болады сондай-ақ, Григорий
күнтізбесі туындырып отырған күллі хаос
біржолата жойылады.
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Алматы қаласындағы «Шарын» Ұлттық паркінде экотуризмді дамыту бойынша құрылған қоғамдық кеңестің алғашқы
отырысы өтті. Шараны ҚР Экология, геология және табиғи
ресурстар вице-министрі Ерлан Нысанбаев жүргізіп, аталмыш кеңестің құрамындағы 23 адамды таныстырды. Кеңес
құрамында ғалымдар, саланың сарапшылары, туристік
қауымдастық өкілдері, қоғам белсенділері, газет редакторлары бар.

ТУРИЗМДІ ҚАЛАЙ ДАМЫТАМЫЗ?
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Әділ АХМЕТОВ,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері, Халықаралық Жоғары мектеп
ғылым академиясының академигі
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Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
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Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

Кеңес барысында ҚР Экология, геология және табиғи
ресурстар вице-министрі Ерлан Нысанбаев журналистердің
ре
сұ
сұрағына жауап берді. «Туристердің жыл сайынғы келуінің
суіне қарамастан, демалу үшін қарапайым жағдайлар
с
ме
мен қажетті инфрақұрылымның болмауына байланысты
ұл
ұлттық парктердегі экологиялық туризм тиісті деңгейде
да
дамымай отыр. «Шарын» мемлекеттік ұлттық табиғи
па
парк аумағында трт туристік бағдар бар. 2019 жылдың
қо
қорытындысы бойынша аталған бағдарлармен 20 640
ад
адам жүріп тті. Туристерге қызмет крсету нәтижесінде
ұл
ұлттық парктің арнайы шотына 16 миллион 700 мың теңге
тү
түсті» деді ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар
ви
вице-министрі Е.Нысанбаев. Айта кету керек, «Шарын»
ме
мемлекеттік ұлттық табиғи паркін дамыту тұжырымдамасы
бұ
бұған дейін, дәлірек айтқанда 21 тамыз күні таныстырылған
ед
еді. Қоғамдық кеңес аталған жобаның жүзеге асуын алдағы
уа
уақытта бақылайтын болады.
Қазір «Шарын» мемлекеттік Ұлттық паркінде
ту
туризм мәселесін дамыту күн тәртібінде тұрған ткір
пр
проблемалардың біріне айналды. Ұлттық парктегі туризмнің
ин
инфрақұрылымы заманауи талаптарға сай келмейтін
к
крінеді. Бұдан блек, аталған парк аумағын дамытуға
ин
инвесторлар кп қызықпай тұр. Осыдан-ақ жұмсалған
ш
шығынның зін-зі ақтау мерзімі ұзаққа созылатын түрі
ба
бар. Осы орайда бірқатар елдердің тәжірибесі, оның
іш
ішінде АҚШ-тағы ұлттық парктің жұмысы, экотуризмді
дамыту бағытындағы заңнамасы зерттелді. Жобаны
әзірлеушілер АҚШ пен Қазақстанның ұлттық парктері
ұқсас болғандықтан америкалық модельге сүйенген.

«Шарын» ұлттық паркінде жеке инвестициялар тарту
есебінен экотуризмді дамыту қарастырылған. Бұл тұрғыда
заманауи екі сапар орталығын, жаяу жүргіншілер үшін трт
бағдарды, этноауылдарды, кру алаңдарын және басқа да
нысандарды құру жоспарланған. Рекреациялық жүктемені
азайту үшін барлық нысандар шатқалдан тыс аумақта орналасады.
Туристер сапар орталығына келген кезде, оған осы аумақ
туралы ақпарат беріледі. Осы ретте жаяу жүру, велосипед
бағдарлары айқындалған. Қазір Ұлттық парк аумағында
4 туристік бағдар бар. Олар: Шарын шатқалы, Қамалдар
алқабы, Қорған обалары, Кіші Темірлік шатқалы. Мәселен,
былтыр Шарын шатқалында алғаш рет қысқы маусым
ашылды. "кініштісі, шатқалда электр қуаты мен мобильді
байланыс жоқ. Жарықты тарту үшін 380 вольтты электр
сымын жүргізу керек екен. Сондықтан демалыс орнындағы
мамандар рацияны пайдалануда. Туристерге алғашқы
медициналық кмек қажет болса, ұлттық парктің мамандары кмектесуге тас түйін дайын.
«Шарын» Мемлекеттік ұлттық паркінің қазіргі жобасында туристік маршруттар мен соқпақ жолдарды дамытуға
баса назар аударылған. Заманауи визит-орталықтар, глэмпинг, кемпингтер, этноауылдар салынады. Караванингке
арналған орын болады. Парк аумағында күрделі құрылыс
жүрмейді,нысандар жеңіл жиналатын конструкциялар
арқылы тұрғызылады. Қоршаған ортаға түсетін жүктемені
азайтып, сапалы қызмет ұсынатын бірегей туристік нім
жасауға мүмкіндік туады. Аумақта экотуризмді жеке инвесторларды тарту арқылы дамыту жоспарланып отыр. Екі
заманауи визит-орталық салынады. Трт жаяу жүргінші
маршруты болады. Түнемелік жерлер дайындалады.
Этноауыл салынады. Үш кру алаңы қойылады. Глэмпинг,
кемпинг, караванинг пункттері, қоғамдық тамақтану орындары, кәдесый дүкендері орналастырылады. Қоршаған
ортаға түсетін рекреациялық жүктемені азайту үшін
қызмет крсету нысандарының бәрі шатқалдың сыртында
салынбақ.
Жоба Қоғамдық кеңес мүшелерімен талқыланып,
қабылдан ғаннан кейін ғана инвесторлар ашық байқау
негізінде тартылады. Ұлттық парк жерлері заң бойынша
ешқандай жағдайда жеке меншікке берілмейді.Тек белгілі
бір аумақтар ғана туризмді дамыту мақсатында уақытша
пайдалануға берілуі мүмкін. Инвестор з міндетін орындамаса мемлекет кез келген уақытта келісімшартты бұза
алады.
Қазір Шарын шатқалында жүретін бір ғана жол бар.
Ұзындығы 3 шақырымды құрайтын жолмен жылына кем
дегенде 10 мың адам жүріп теді екен. Ұлттық парктің
мамандары, келесі жылы тағы екі маршрут ашуға ниетті
екендіктерін жеткізді. "йткені сұраныс күн санап артуда.

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