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АЙДЫҢ АРҒЫ БЕТІ

БҮГІНГІ САНДА:

ЖАҢА ӘЛЕМДІК ТӘРТІП...

Өзімшілдік – адам табиғатына
тән қасиет. Тіптен, туабітті
десе де болады. Адам пенде
әрдайым «Өзім шыққан төбем
биік болсын» дейді. Жақсы емес.
Бірақ, шындық. Жаратушымыз
«Сүй!» деп, жүректі берген
адамға, «Ұр!» деп жұдырықты
да беріпті. Жұдырықты мына
қиянатшыл дүниеде «Өзіңді-өзің
қорға!» деп беріпті. Адам пақыр
өзін-өзі қорғай алмаса не болар
еді?! Көрінгенге қолжаулық
болып, тағдыры ұстағанның
қолында, тістегеннің аузында
кетер еді. Ендеше, адамға өзін-өзі
қорғайтын ерік берілген. Ол ерік
өзгеге қарсы бағытталса адам
агрессорға айналады. Агрессияға
баратын себебі, адам пенде
өзінде барды қанағат етпейді.
Өзгенің бағына, байлығына
сұқтанады. Кедей «бай болсам»
дейді, бай «Құдай болсам»
дейді. Адамның арзымас бұл
қасиеті тарихта агрессияшыл
империяларды тудырды. Адам
Атадан бергі 124 мың пайғамбар
ашкөздік, ынсапсыздық,
қантөгіске қарсы күресті. Алайда
соңғы 2-3 ғасырда Құдайдан
безген Батыс Ібілістің ізіне
ерді. Капитал құдайын таққа
отырғызды. Алапат нәпсіге жол
берді. Мораль, ұждан былай
қалып, байлық, билік алға
шықты. Агрессия асқынды. Жер
бетінде империялық дауылдар
көтерілді. Дамыған елдер
дамымаған елдерді екі бүктеп,
бір шайнады. Кім күшті болса,
соның жұлдызы жанды. Осы
тұста Англияда 1727 жылы
байлардың ықпалды 300 әулеті
құрған, қиянатшыл қағидаларды
ту еткен «Комитет 300» дейтін
астыртын ұйым дүниеге келді.
Бұл ұйым өмірге келген күннен
бастап «Құдай сөзін сөйлейтін
әлем діндерін құрту керек» деген
қағиданы жариялады. Өйткені
«Өлтірме!», «Кісі мүлкін алма!»
дейтін діни догмалар әлемдік
байлық пен билікке ұмтылған
империалистердің қолын, жолын
байлайтын еді.

Сол «Комитет» әлі күнге жұмыс
істеп келеді. Бұл ұйым орталығы
бүгінде, ең алдымен, супер держа валық елдердің мүддесін қорғайды. Батысеуропалықтар мүддесін қорғайды. Бірақ бұл ұйым
қабылдаған шешімдер айдай әлемге
әсер етеді. $йткені бұл ұйымның түп
мақсаты, анау-мынау емес, айдай
әлемді құрықтау. Бір орталыққа
бағындыру. «Комитет 300-ге»
бағындыру. $йткені «Байлық кімде
болса – билік сонда».
1лем байлығы, негізінен, осы 300
әулет қолында шоғырланған еді.
Хақ жолынан ауытқу, асқынған
ашкздік ХІХ ғасыр аяғында тіптен
зінің шарықтау шегіне жетті. ХІХ
ғасыр мен ХХ ғасыр тоғысында
әлемді блшектеу, тонау, отарлау
з дегеніне жетті. Тарих теңізіне
тайраңдап, жұмыр жер жұмырына
жұқ болмаған екі-үш акула – империя шықты. Тарих сахнасына
әлем ақшасын арқалап атышулы

МЕРЕЙ

олигарх тар шықты. Рокфеллер,
Ротшильд, Моргандар.
Бұ жайлы 1917 жылы зінің «Империализм как высшая стадия капитализма» атты еңбегінде қызыл дар
ксемі В.И.Ленин былай деп жазды:
«ХХ век – поворотный пункт
господству финансового капитала.
Финансовый капитал такая крупная, можно сказать, решающая
сила во всех экономических и во
всех международных отношениях,
что он способен подчинить себе
даже государств, пользующиеся
полнейшей политической независимостью».
Бұл пікірдің дәлдігіне банк
магнаты Ротшильдтің: «Маған кез
келген елдің банк тізгінін беріңіз,
содан кейін мен ол елдің заңына
түкіргенім бар!» деуі дәлел.
Ресейде 1917 жылы билікке келген большевиктер әлем батырақтарын бай-буржуйларға қарсы
ктерді. Дүниежүзілік тңкеріске

шақырды. 1лем пролетариаттарын
бай-буржуйлардың бары да, бағы
да болған байлығын тартып алуға
шақырды. Бұл ұран «Комитет 300дің» ала сайтанын қоздырды. Осыдан
кейін оның қас жауы коммунизм болды. Коммунизмді қолдайтын кедейкепшік болды.
Америкалық мұнай магнаты
Джон Рокфеллер зі кедей отбасынан шықса да кедейлерді суқаны
сүймеді. «Кедейлер бұ дүниеге келгенде кедейлікті зімен бірге ала
келеді» деді. «Адамзаттың асылы
з еңбегімен байығандар!» деді.
Одан туған (1915) Дэвид Рокфеллер қарақұрым қарапайым халықты
жеккруде әкесінен асып түсті. Алдымен оның қырына АҚШ жанындағы
кішкентай кедей ел Пуэрто-Рико
ілікті. «Халқының ден саулығын
ктерейік!» деп, бұл елге дәрігерлер
қаптатты. Пуэрто- Рикода жаппай
бедеулік белең алды. Одан кейін
«Азық-түлік кмегі» деп, бұл елге ГМО
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тағамдарын тоғытты. Пуэрто-Риконы
қатерлі ісік жайлады.
Германияда билікке фашистер
келгенде Дэвид Рокфеллер әйелі
ұл тапқандай қуанды. Гитлерге з
қалтасынан 10 миллиард доллар
суырып берді. Фашистердің «азғантай
асыл тұқымдыларды қалдырып,
қалған кәкір-шүкірлерді қыра
салу керек!» деген қағидасын қызу
қолдады. Бүкіл әлем құбылаға құлдық
ұрғандай табынып келген осынау атышулы олигархтың тағы бір рескел,
ерсі әдеті болды. Олигарх қайда
жүрсе де зімен бірге банкіге салып
тірі қоңыз ала жүретін. Оңашада
сол қоңыз пақырдың желкесіне ине
сұғып, қорғансыз жәндіктің қалай
қиналып жан тапсырғанын кру
оның бір сүйікті ермегі болды. Дэвид
Рокфеллер жүзден асып мірден тті.
Ол мір бойы «Комитет 300-дің»
беделді мүшесі болды.

Жер – кие,
ел – ие
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Ақсақал

7-бет

Ұстаз

12-бет

(Жалғасы 3-бетте)

АСЫЛ МҰРА

ЖҮЗ ҚАРАЛЫҚ ДОМБЫРА

БІР ХАТТЫҢ
Қазір жас әдебиетшілерге ерінбей
әдеби рецензия жазып, жазғанын оқып,
талдап, теріс бағыты болса түзеп жіберетін ақынжазушылар аз ба, көп пе? Жұмабай Шаштайұлы Шығыс пен
Батыстың рухани әлемін алаламай, таразы басын тең ұстаған,
әдебиет теориясын терең білетін, қоғам шындығын боямасыз
жазған реалист жазушы. «Момын мен мүләйім. Жұмабай Шаштайұлы
прозасындағы сарын» атты мақалам («Жас қазақ» №18. 11.05.2007.)
жарық көрді. «Сөз хикмет» атты жинағыма енді (2016).
Жылдар өте, расымен повестегі селкеу-селкеу сөйлемдерден ат
сүрінердей екенін көргенде әбден ұят кернеді. Стилистикамен
жұмыс істеуге, көп жыл өткен соң да повесть тілін
түзеуге, редакциялауға осы рецензия оң әсер
етті.

7-бет

Еліміздің әр қиырында шашылып
ашылып қалған рухани
қазынамызды еселейтін сирек жәдігер екенін
ың бәсі жүз емес, мың
ескерсек, бұл домбыраның
қаралық, тіпті баға жетпесс құндылық десем, артық
ант иесі, дүлдүл әнші,
болмас. Әңгіме – тума талант
дәулескер күйші, айтулы композитор, айдарлы
ың домбырасы туралы
актер Манарбек Ержановтың
болып отыр.
ында сұрастырып көрсем,
Осы мақаланы жазар алдында
әншінің қолтаңбасы қалғанн бір домбырасы
нұлы атындағы Ұлттық
Алматыдағы Ықылас Дүкенұлы
жайына қойылған
музыкалық аспаптар мұражайына
екен. 1936 жылы Мәскеуде өткен қазақ өнерінің
ымен Үлкен театрдың
онкүндігінде осы домбырасымен
ерасындағы Шегенің
сахнасында «Қыз Жібек» операсындағы
ариясын орындаған әншінің қуатты дауысына
көрермендер дүрілдете қол соғумен болыпты.
үспеді. Бәлкім, өнер
Бұдан өзге деректер көзіме түспеді.
тар.
зерттеушілері толықтыра жатар.
Әлемнің әр түпкірінде әйгілі шебер Страдиваридің
еседі. Әрине, оның
500-ге жуық скрипкасы бар деседі.
басым бөлігі көшірме болуы ықтимал. Арасында
нсіз. Ең таңдаулы
түпнұсқасы да бар екені күмәнсіз.
ған эксперттік
музыка мамандарынан құралған
кен мұндай
комиссияның сараптауынан өткен
усіз. Мысалы,
скрипкалардың құны да өлшеусіз.
ивариди
1713 жылы жасалынып, Страдивариди
пайдаланған сондай бір скрипкаа үш рет
ында оны
сатылымға түскен екен. Ең соңында
пкашысы
«Амадеус» квартетінің бас скрипкашысы
ң
Норберт Брайнин 1 млн 200 мың
ы, уақыт
долларға сатып алған. Сол сияқты,
өте келе хас талант Манарбектің өмірінің
ан бұл
соңғы сәттерінде жан серігі болған
йтіндер
домбыра да шын өнерді қадірлейтіндер
тарапынан өз бағасын алар дегенн
ет
сенімдеміз. Осы орайда, Мәдениет
ерге
және спорт министрлігі бұл жәдігерге
ғы
ерекше назар аударып, Елордадағы
руды
орталық музейлердің біріне алдыруды
ойластырса деген игі тілегіміз бар.

Қойнауы құт, баурайы береке, ерте
кктемнен қара күзге дейін жап-жасыл
барқыт жамылғандай құлпырып жататын
Тарбағатайдың (Барқытбелдің) батыстан
күншығысқа қарай созылған адырлы
жоталарының бірі Ақшоқы аталады.
Ертеректерде бабаларымыз жайлаған
атамекенді бір аралап кру кптен бергі
арманым еді. Кезекті демалысымды
алып, ел жаққа келген соң, жн-жосық
крсететін, жол білетін ақсақал іздедім.
Жора-жолдастардың кмегімен Мақаншы
ауылында тұратын Мәулітқазы Құлжатаев
ағамызбен осылай таныстым.
– 45 шақырым жердегі Үржарға барып,
содан соң, қайта келіп, уақыт кетірмейақ қояйық. Баратын жеріміз алыс, дәл
шекараның түбінде. Ертең ертерек
біздің үйге кел. Мекен-жай мынау... – деді Мәкең.
Таңертеңінде айтқан мекен-жайға інім жеткізіп салды. Кезінде аудан орталығы
болған үлкен ауылдың
солтүстік бе тіндегі шеткеректеу жерде екен. Екі
қабатты үлкен үйдің үстіңгісі бітпегені крініп
тұр. Қора-жайы кең
сияқты. Ішкері жақта
екі құлынды бие байлаулы тұр. Бірақ
кіріп-шығып жүрген
басқадай жан байқалмайды.
– Бала-шаға
сіп келе жатқан
соң, осы үйді
бастап салып едім, –
деп, отағасы менің ойымды оқып қойғандай. – Бітпей қалды.

Қалада болса бір сәрі, келімді-кетімді
кісісі кп, ауылға үлкен үй тұрғызып бекер
екен. Алты ай қыста жылытудың зі бір
азап. Ұл-қыздар да, немерелер де бүгінде
қалада тұруды қолайлы кретін сияқты.
Жан-жаққа тарап кетті.
– Ал, үйге кіріңдер, қымыздан ауыз
тиіңдер. $зім сауғам, – деп, саумал исі
аңқыған қымыздан бір-бір кесе құйып
берді. Таңдайға татып бара жатқан соң,
тағы бір-ер кесесін жібердік.
– Үйді кріп тұрсың, әйелдің жоқтығы бірден білінеді, – деп, Мәкең
сйлеп жүріп, киіне бастады. – Апаң
Талдықорғанға кеткен. Ұлымыз ЧС-тің
полковнигі еді, әскерден босаған соң, сол
жақты мекендеп қалды. Коттедж салып,
қазір есі шығып жатыр. Апаң немерелерді
бағады...
Залдың бір жағындағы шағын блме
сол немерелерге арналған болу керек.
Ұлдардың суреті ілінген. Ауылда кп кездесе бермейтін ақ пианино тұр. Жинаулы
жүктің үстінде екі-үш домбыра қатарласа
қойылған екен. 1сіресе сүйкімді қоңыр
футляр бірден кз тартады.
– Бұл Манарбек Ержанов атамыздың
домбырасы!
Қалам ұстаған адамның әдеті емес пе.
Елең ете түстім.
– Солай ма?.
– Иә, солай. Жол ұзақ. Тарихын сонда
айтып берермін. $зіңді журналист деп
естідім. Бір қажетіңе жарар.
Мәкеңнің рұқсатымен «бісмілла» деп
домбыраны алып, шертіп кріп едім,
кптен ұсталмағандықтан ба, үні тосаңдау
қоңырлау шықты. 1рі тиегі биік секілді.
Сосын иесіне қайтара ұсындым.
(Жалғасы 9-бетте)
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Асқар ШӨМШЕКОВ,
«Ертіс Медиа» ЖШС басшысы

МЫҚТЫ ЖОО –
МЫҚТЫ АЙМАҚ
Мемлекет басшысы ҚасымЖомарт Тоқаев з Жолдауында
еліміздегі сан алуан зекті мәселелерді қозғап, тығырықтан шығудың
жолын ұсынып, бе рілген тапсырманы асқан жауапкершілікпен
орындау қажеттігіне тоқталды. Иә,
қазір бар әлем пандемияның екінші
толқынына алаңдаулы. Бұл тұрғыда
Президентіміз еліміздің дағдарыстан
соң кшбасшы мемлекеттер арасынан з орнын алу үшін қазірден бастап тырысуға шақырды.
Бәсекеге қабілеттілігімізді арттыру үшін артықшылығымызды
пайдаланып, мүмкіндігімізді дұрыс бағалаудың уақыты келді.
Біз еліміздің болашақ жетістіктерінің негізін қалауымыз керек.
Президент алдыңғы қатарға адами ресурс тардың
бәсекеге қабілеттілігін қояды. Қазір болжамдар негізінде
ғылыми әдістерді пайдаланып, шешім қабылдау үшін
мемлекеттік қызметшілер мен кәсіпорындар жұмыскерлерінің
құзыреттілігіне деген талаптарды арттыруымыз керек. Оған
мемлекет қатысатын болады.
Менің ойымша, ғылыми қауымдастық пен мемлекеттік
қызметшілердің арасын жақындата түсу керек. Мәселені
бірлесе зерттеп, шешудің мысалы ретінде «Мықты ЖОО –
мықты аймақ» бағдарламасын келтіруге болады. Бағдарламаны
Торайғыров университеті мен Павлодар облысының әкімдігі
бірлесіп әзірледі. Ғалымдар мен мемлекеттік қызметшілер
ғылыми-техникалық әлеует пен қолда бар ресурстарды
адамдардың әл-ауқатын жақсартып, Мемлекет басшысы
облыс алдына қойған мәселелерді шешуге уағдаласты.
Торайғыров университеті аймақтың неркәсіп алыптарымен
сапалы нім шығару мен кадрларды даярлау турасында зара
тиімді әріптестік орнатты.
Президент кппартиялықты дамыту, қоғамдық диалогты орнату, митингілер туралы заңнаманы жетілдіру
және қоғамдық келісімді нығайту бойынша трт тапсырманы анықтады. Осылайша, Мемлекет басшысы заманауи
тиімді мемлекет құру, қоғамдық институттарды дамыту
экономикалық жетістіктерден қалыс қалмау керектігін
жеткізді.
Біздің мемлекет әлем елдерінің басына түскен сынақтан
абыроймен туде. Мұны соңғы карантиндік шектеулердің
бәсеңсіп жатқанын кріп отырмыз. Дегенмен, біз елімізге
дағдарыстың салдарын жоюға кмектесу қажеттігін түсінуіміз
керек. Ол үшін әрқайсымыз экономиканың дамуына үлес
қосып, қоғамдағы келісім мен тұрақтылықты сақтауға
атсалысуға тиістіміз.

Көрші қырғыздың бүгінгі жағдайы кім-кімді де бей-жай қалдырмасы анық. Ел іргесі сөгілмесе, әлемдік
пандемия жағдайында ауру өршіп кетпесе деген алаң көңілмен Алатаудың ар жағындағы ағайынға тілектес
көңіл ауанымен көз саламыз. Мемлекет басшысы да көрші елдегі ахуалға назар аударып отырғаны белгілі.
«Қазақстан Президенті Қырғызстандағы болып жатқан жағдайды мұқият бақылап отыр. Мемлекет басшысы
бауырлас көрші елдегі ахуал Қырғыз Республикасының ішкі шаруасы деп есептейді. Қасым-Жомарт Тоқаев
бұл жағдай жуық арада елдің қолданыстағы заңы аясында шешілетініне үміттенеді» деп жазды Президенттің
баспасөз хатшысы Берік Уәли facebook-тегі парақшасында. Демек, бауыр ретінде, көрші ретінде біздің де
ұстаным осы – қырғыз ағайын өз мәселесін тезірек реттеп алса деген тілек. Бұл орайда сарапшылардың да
пікірін газет бетіне бере кетуді жөн санадық.

ТЫНЫШТЫҚ БОЛУЫН ТІЛЕЙМІЗ

Әзімбай ҒАЛИ,
тарих ғылымының
докторы,
саясаттанушы

Саяси реформа жүрмесе түптің-түбінде
қай елдің де экономикасы тоқырайды. Мұны
біз белорус халқының соңғы екі ай бедерінде
жасап жатқан саяси наразылық акцияларынан байқаймыз. Себебі бұрын экономикасы тұрақты делінетін Белоруссияда соңғы
уақыттары экономикалық тоқырау орын
ала бастаған. Бірақ олар саяси реформаны
бейбіт, ркениетті жолмен жасаймыз деп отыр.
Осы тұрғыдан алғанда қырғыздардың бірден
ктерілуін жалпы әлемдік саяси принцип
тұрғысынан лшегеніміз дұрыс болар. Олардың
басты кемшілігі уақтысында экономикалық
реформа жасай алмағандығында. Бірақ
бірнеше саяси реформа жасауда тәжірибе
жинақтады. Алайда саяси еркіндік жеткіліксіз
екен. Экономикалық реформа жасалмағаннан
кейін халық толқиды. Оны радикалдық топтар теріс әрекеттерге пайдаланып та қалып
отырады. Тәртіпсіздік содан басталады. Саяси
бостандыққа ұмтылу, демократиялық талаптар
теріс бағаланбауы керек. Менің байқағаным,
баспасзде олардың бұл әрекетін жағымсыз етіп

крсету үрдісі байқалады. Түбінде оларда саяси
билік демократиялық талаптарға сай дұрыс
дамитын болады. Рас, Қырғыз мемлекетінің
минералдық ресурсы те аз. Экономикалық
реформа жасалмаған. Алайда олардың саяси
реформаларына құқықтық баға берілуі қажет.
Авторитарлық мемлекеттердегі БАҚ-тың бәрі
қырғыздардың саяси ізденістерін жеккрінішті
етіп крсеткісі келеді. Керісінше, олар қырғыз
еліндегі саяси жағдайдан сабақ алып, здерінде
саяси теңдікті сақтау жолдарын қарастыруы
қажет. Мәселен, Қырғыз елінің бір кршісі
Тәжікстан саяси реформа жасаған жоқ. Бірақ
ұтқаны не? Халқының белгілі бір блігі нан
табу үшін шетте тентіреп жүр. 35 миллион
халқы бар збек ағайындардың да 4 миллиондайы Ресейде, біраз блігі біздің елде тірліктің
қамымен жалданбалы жұмыскер. Біз де экономиканы дамытуда шикізат ндіруге сүйенеміз.
Сол сияқты қырғыз елі де тығырықтан шығу
үшін тыныштық орнатып, инвесторлар тартуы қажет. Жалпы бауырлас елде тыныштық
болуына тілектеспіз.

ЫМЫРАҒА КЕЛЕ АЛМАУДЫҢ АЙҒАҒЫ

Айдос САРЫМ,
саясаттанушы

Қырғыз еліндегі жағдай – бұл бірінші
революцияның жалғасы. Себебі, біріншіден, революция діттеген, кздеген мақсаттардың іске
аспауы осындай қоғамдық тосын оқиғаларға
итермелейтін сияқты. Мұндай оқиғалардың
ең қиыны – оның барлығы да мемлекетке
ауыр соққы. Неге екінші революция, үшінші
революция жасалды? Себебі әрбір тосын оқиға
мемлекеттік ұйымдардың, Конституцияның,
мемлекеттік құрылымдардың, Президент,
Үкімет, Парламент болсын, бәрінің қадірқасиетін, оларға деген қоғам кзқарасын, сзге
тоқтау, ымыраға келу сияқты дүниелердің
барлығын жоққа шығара береді. Ел Президенті
партиялармен сол күні неге келіспеді, дауыс
ұрланғаны рас болса, неге сол мезетте орталық
сайлау комиссиясына тапсырыс бермеді деген
сұрақ зінен зі туындайды.
Үкіметті, билікті жек кретін адамдар осы

қырғыз еліндегі жағдайды қайталау керек деген сияқты әңгімені айтып жүргенін байқап
қаламын. Менің ойымша, бұл аса үлкен
ақылдың әңгімесі емес. 15 жылдың ішінде 3
революция жасап, 3 президентті елден қуу
ешқандай ерлік емес. Бұл қоғамның, сол
елде тұрып жатқан халықтың ымыраға келе
алмауының үлкен крінісі. Шынын айтсақ,
қуанатын емес, кінетін жағдаят деп айтуға
болатын шығар. Сондықтан біз жоқ нәрсеге
қуанбайық. Мемлекеттік құрылымды күшейту,
мемлкеттік құрылымды ары қарай дамыту,
мемлекет денесіне, ағзасына, жанына жара
салмай, мемлекетті әрі қарай алға жылжыту керек. Қоғамды күн сайын алға жылжыту, дұрыс
бағытқа бұру, реформаларды кезек күттірмей,
қоғамның наразылығын тудырмай іске асыруды үйренуіміз керек. Дер кезінде жасалған
реформа, мүдде дер кезінде қажетке жарайды.

Дос КӨШІМ, саясаттанушы:

«ЖУАСТЫҢ
АШУЫНАН
САҚТА»
Қырғызстандағы шеру, қарсылық, халықтың
наразылығы сайлау нәтижесінен
туындады. 1ді летсіз сайлау болғандықтан, оның нәтижесіне риза емес
партиялардың жақтастары шығып,
ақыр аяғында Ақ үйді басып алуға дейін
жетті. Қамақта отырған Атамбаевты, т.б.
шығарды. Осылайша, сайлау деп басталған мәселе билікке, мемлекетке, Мемлекет басшысына деген қарсылықпен
жалғасты. Менің ойымша, осындай бейберекет Қырғызстанның ішкі тұрақтылығын
шайқалту үшін біреулерге керек сияқты.
Қысқасы, басы саяси мақсатпен басталған
шерудің соңы жақсы болмайын деп тұр. Бұл
– бір мәселе.
Екінші мәселе – билік халықтың
қаһарынан қорыққан болуы керек, қазір
бәрі згерді. Сайлаудың нәтижесін санап
шыққан Орталық сайлау комиссиясының зі
шығарған нәтижесін заңсыз деп тапқаны те
ыңғайсыз болды. Билік мұндайға бармауы
керек еді. 1ділетті сайлау ткізіп немесе
«біздің нәтижеміз осы, болмаса біз жұмыстан
кетеміз» деп, бәрі жұмыстан кеткені дұрыс
еді.
Егер Сооронбай Жээнбеков зінше кетіп,
Атамбаев зінің тобымен оған қарсы шықса
соңы жақсылыққа апармайды. Сондықтан
сайлауды қайта ткізуге биліктің зі кніп
отырған кезде айғай-шусыз осы жолды
таңдаған дұрыс.
Бәрі сайлау қорытындысынан
шығып отыр. Қазір Белоруссияның да,
Қырғызстанның алдында да осы мәселе тұр.
Мұндай жағдай Америкада бір рет болды.
Америкада бейтарап, тәуелсіз санаушылар
бүкіл бюллетеннің барлығын қайталап санап
шықты. Бізде ешуақытта бюллетенді қайтып
санауға бермейді.
Қазақта «Жуастың ашуынан сақта» деген
сз бар. Сондықтан бұл жағдайдан сабақ алуымыз керек. Менің ойымша, ең дұрысы осының
бәрін үстелдің басында барлық саяси күштер
біріге отырып шешкені дұрыс. $йткені әрбір
саяси күштің артында халық тұр.

ЕЛТҰТҚА

ПАРАСАТ ҚАЙДА БОЛСА, ҰЛЫЛЫҚ СОНДА
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев – Мәскеу мемлекеттік халықаралық қатынастар институтының
түлегі, ғылым докторы. Ағылшын және қытай тілдерін еркін меңгерген. Басшылық лауазымдарда
қызмет етіп, мол тәжірибе жинады. Ол Қазақстан Тәуелсіздігінің алғашқы күндерінен бастап
менімен бірге жұмыс істеп келеді. Мен оны жақсы білемін. Ол – адал әрі жауапкершілігі жоғары
азамат. Еліміздің ішкі және сыртқы саясатын жан-жақты сезінеді. Ол барлық бағдарламаларды
әзірлеуге және қабылдауға атсалысты. Қасым-Жомарт Кемелұлы – Қазақстанды басқаруға нағыз
лайықты азамат деп сенемін.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.
Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың
«Қазақ халқының тағдыры тарих
таразысында тұр» деген тақырыппен
танымал журналист, «Ана тілі»
газетінің Бас редакторы Жанарбек
1шімжанға арнайы сұхбат берген
еді. Қазақстан Президентінің арнайы
берген сұхбатында пандемия, ел
тағдыры, қазақ тілі, салт-дәстүрі,
ұлттық құндылықтар, мемлекетті
кркейту, зиялы қауымның рлі,
экономика, әлем елдерімен болған
дипломатиялық қарым-қатынас, т.б.
қазақ халқының тағдырына қатысты
зекті мәселелер ортаға салынған.
Мемлекет басшысының республикалық «Ана тілі» газетіне арнайы
берген сұхбаты жарияланғаннан кейін
қалың халықтың, зиялы қауымның,
ғалымдардың, саясаттанушылардың,
үлкенді-кішілі билік басындағы
қоғам қайраткерлерінің назарын
қатты аударып, қазақ қоғамында,
тіпті шетелдерде үлкен пікір туғызды.
1сіресе бұл сұхбат «Ана тілі» газетінің
сайтынан бірден-бірге кшіріліп
әлемнің БАҚ-ында, радио-телевизиясында, әлеуметтік желілерде
кеңінен насихатталды. Мен Мемлекет басшысының берген сұхбатын
Қытайдың әлеуметтік желілері мен
сайттарында қызу талқыланып
жатқанын оқып қайран қалдым.
Содан бұл сұхбатты қатардағы
оқырман ретінде оқып шығып, «Қазақ
халқының тағдыры тарих таразысында
тұр» деген сз туралы терең ойға баттым. Кз алдыма сонау 1723 жылғы
«Ақтабан шұбырынды», онан кейінгі
1916 жылғы «Қарқара ктерілісі», 1932
жылдардағы қуғын-сүргін кезіндегі
қолдан жасалған ашаршылықтан да
әлде қиын кзбен круге, қолмен
ұстауға болмайтын тұтас әлемді
жаулаған тілсіз атажау елестеді. Ол
атын атауға жиіркенетін коронавирус
деген тажал еді.
Ел тізгінін қолына алған бір жылдан астам уақыттан бері ҚасымЖомарт Тоқаев Қазақстан халқы

үшін аянбай қызмет крсеткені барша
оқырманға белгілі. Бұған басқа емес,
«Ана тілі» газетінде жарияланған «Түркістан жолы», «Ұлттық құндылықтарға құрмет», «Бір жыл» сияқты
мақалалардың зі куә.
Мемлекет басшысы болу аса ауыр
жауапкершілігі мол жұмыс. Шашетектен кп жұмысын қайырып қойып,
«Ана тіліне» сұхбат беруі Тоқаевтай
мемлекет басшысының ұлтқа деген,
Қазақстан топырағында жасап жатқан
130-дан астам ұлт пен этникалық
топтардың ұлы ркениетіне деген
шексіз құрметі болса керек.
Ұлт кшбасшысы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Құдай – жалғыз,
жүретін жолымыз – әртүрлі» деп
айтқанында терең мән жатыр. Тоқаев
Елбасы Назарбаев салған «Мәңгілік
ел» ұлттық идеясынан ауытқымады.
Оған тың кзқарас сіңіріп, жаңа
реформалар жүргізіп кемелдендірді
әрі мұрагерлік етті. Мейлі хан болсын, қара болсын кім әділ пікір айтса,
ақиқатты жақтаса халық сол адамға
жүгінеді әрі қолдайды. Тоқаев әне
сондай ел тізгінін ұстаған бір жылдан
бері халқына адал болып, з берген
уәдесін орындап келеді.
1лемді жаулап алған індет
Қазақстанға келіп жетті, қазір
дүниенің түкпір-түкпіріне тараған
коронавирус күннен-күнге ршіп
барады. Ал Қазақстанға да бұл індет
қорқынышты үрей әкелді. Осы індет
кесірінен халық з табысынан айрылып, жұмыссыздық кбейді, шағын
және орта бизнес, ірі кәсіпорындар
жұмысын тоқтатты, еліміз бойынша
трт жарым айдан астам уақыттан
бері елдімекендер мен қалаларда
карантиндік шектеу шаралары
әлі жалғасуда, халықтың тіршілігі
күннен-күнге тмендеп мемлекет
экономикалық дағдарысқа ұшырады.
Президентіміз Қасым-Жомарт
Тоқаев осы сұхбатында қазіргі кездегі
халыққа қиындық крсетіп отырған
індеттен аман-сау ту, Қазақстандағы

әрбір отбасын сабырлыққа шақырып,
карантин қағидаларын қатаң сақтауға,
тазалыққа мән беруге, тәртіпке
бойсынуға жол крсетіп берді.
Мемлекет басшысы ел басына
түскен ауыр тағдырдың шындығын
жасырмай айтты. Ол ел иесі ретінде
жар құлағы жастыққа тимей індетке
қарсы әдіс-шара қарастырды,
халыққа шынайы пайдалы шешімдер
қабылдады. Аласапыранға салған індет
себебінен табысынан айрылған әр
адам басына тиісті жәрдемақы бергізіп
отырды. Талай рет зі тіке ақпарат
құралдары арқылы халыққа індеттен
сақтану туралы насихат жүргізді. Міне,
бұны Президент Тоқаевтың еңбегінен
бле қарауға болмайды.
Қазақстан Президенті ҚасымЖомарт Тоқаевтың «Ана тілі»
газетіне берген сұхбатында қазақ тілі
мәртебесін ктеру туралы ерекше
тоқталып, газеттің отыз жыл ішіндегі
қазақ тілін дамытуға қосқан табысын, туған тіліміздің қолдану аясын
кеңейтудегі еңбектерін, журналист,
жазушы, ғалымдардың тіл мәртебесін
ктерудегі елеулі ізденістеріне ерекше
ризашылығын білдірді.
Тәуелсіздік алған отыз жылдан
бері з мемлекетінің тілін білмеу
Қазақстан халқы үшін үлкен сын. $зі
қазақ бола тұрып ана тілін білмеуден
тер ұят, білімсіздік жоқ шығар. Мемлекет тілінің қолданыс аясын кеңейту,
ркендетіп дамыту, тіл мәртебесін
ктеру Қазақстанда тұрып жатқан
130-дан астам ұлт пен этникалық
топтардың «Мәңгілік Ел» ұлттық
идея сын жүзеге асырудағы ортақ
борышы екенін естен шығармауымыз
керек.
Тоқаев қазақ тілі мәселесі туралы
кеңінен толғана келіп, «Мемлекеттік
қызметке, оның ішінде, халықпен
тығыз жұмыс істейтін лауазымға
тағайындау кезінде кәсіби
біліктілігіне қоса, қазақ тілін жақсы
білетін азаматтарға басымдылық беру
керек. Парламентте немесе баспасз

мәслихаттарында мемлекеттік
тілде сйлеп, пікір алмаса алмайтын мемлекеттік қызметкер ұғымы,
ең алдымен, қазақ азаматтарының
арасында – анахронизмге айналуға
тиіс» деп кесіп айтты. Президенттің
сзінен қазақ тілін білетін адамдарды
мемлекеттік қызметке қою кзқарасы
тіл мәртебесін шынайы жоғары реге
ктерудің айқын дәлелі.
2018 жылы мамырда ҚХР трағасы
Си Цзиньпин: «Қытай кадрлар аз
ұлт тілінде сйлеуге тырысуы керек»
деген арнаулы сз сйлеген еді. Онда
«Ұлттық районда кадрлар міндет
атқарған кезде, аз ұлт кадрлары қытай
тілін сйлей білуі, қытай кадрлары аз ұлт тілін сйлеуге тырысуы
керек. Бұны талап ретінде қарастыру
тиіс» делінген. Міне, осыдан кейін
қытай кадрлары аз ұлт тілін үйрене
бастаған. $зге ұлт кілдері біздің ана
тілімізді үйреніп мәртебесін арттырып отырғанда, біздің з ана тілімізді
білмеу қандай намыс, тоғышарлық
десеңші!
Ұлттық тіл – мемлекетіміздің
баға жетпес қымбат байлығы.
Президентіміздің айтқанындай ана
тіліміздің мерейін асырып, мәртебесін
ктеру қазақтың тарихи отанында
жасап жатқан азаматтарымыздың
теуге тиісті ортақ парызы.
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың:
«Бұл заман білекке сенетін емес,
білімге сенетін заман» деген үлгілі
сзі бар. Мемлекет басшысы Тоқаев:

«Қазір «Тойың тойға ұлассын» деп
әндетіп, той тойлап жүретін уақыт
емес. Бүгінгідей технологияның
заманында той-томалақтың әңгімесін
айтып, бір-бірін асыра мақтап, ас
ішіп, аяқ босатқанына риза кейіпте
жүру әдетінен арылу керек. Тіпті
осындаай қауіпті пандемия кезінде
кейбір азаматтарымыз маған хат
жазып, той ткізуге мүмкіндік беру
керек деп талап қояды.
Мемлекеттің зі лермендікпен
мір сүретін кезге келдік. Сондықтан
еңбек ету – мір сүру салтына
айналып, басты міндет саналуға тиіс.
Той қуалайтын емес, ой қуалайтын
кезеңмен бетпе-бет келдік. Бұл дәуір
– ақыл-ойдың, ғылым мен білімнің,
еңбектің дәуірі!» деп қазақ қоғамында
сақталып отырған толғақты мәселені
жасырмайды.
Қасым-Жомарт Тоқаев күллі
дүниеге ерте танылған ірі саяси тұлға
һәм шебер дипломат. Крші қытай
халқы оны кне дос ретінде құрметтеп
жоғары бағалап келеді. 1лемді
жаулаған індет тараған кезде ҚХР
трағасы Си Цзиньпинның: «Басыңа
іс түскенде досыңның кім екенін
білесің» деп тектен-тек айтпаған.
Қасым-Жомарт Тоқаев – тәуелсіз
Қазақстанды құру жолында крнекті
еңбек сіңірген әрі ұзақ сыннан
сүрінбей ткен басшылардың бірі. Ол
мемлекет басшысы болған бір жылдан
астам уақыттан бері бар пейілімен
халық үшін қызмет етті. Кненің

кзі, тұлпардың қалған тұяғы, аты
әйгілі Қазақстанның халық жазушысы
1бдіжәміл Нұрпейісов: «Нұрсұлтан
1бішұлынан кейін ел тізгіні де лайықты
тұлғаға бұйырды. Бұны – халықтың
сенімі деп бағалауымыз керек... Елдің
бірінші басшысы болу – үлкен мәртебе
әрі салмағы зілбатпан жауапкершілік.
Таным-парасаты, білім, тәжірибесі
ел тізгінін ұстауға жететін азамат
қой, Құдай абырой берсін!» деген ақ
тілегін білдірсе, Еуропа парламентінің
танымал депутаты Тьери Мариани:
«Дипломатиялық жұмыс тәжірибесі
бар президенттің қай саланы болсын дңгелетіп әкететініне күмәнім
жоқ. Сенатты басқарған кезде Тоқаев
мырзамен бірнеше рет кездескенмін.
Сондай-ақ ол Парижге де келген еді.
Халықаралық деңгейде ол кісінің
беделі жоғары. Қазақ халқы дұрыс
таңдау жасады деп ойлаймын» деген
жоғары бағасын берген еді.
Тоқаев – әр істі з ақылы мен
парасатына салатын, ұзақ жыл сыннан
ткен реформашы. Тоқаев Қазақстан
Республикасының Президенті болып
сайланған кезде ҚХР-ның Сыртқы
істер министрлігінің мәлімдемешісі
Гің Шуаң: «Президент Тоқаев
Қытай халқының сырлас кне досы.
Қытай жақ Қазақстанның мемлекет құрылысы істерінде үздіксіз
тың нәтижелер жаратуын үміт етеді
және дос ел Қазақстанның гүлденіпкркеюін тілейді. Біз Қытай мен
Қазақстан сынды екі елдің жоғары
деңгейдегі достық қарым-қатынасын
сақтайтындығына сенеміз» деп ақ
тілегін айтқан еді. Ұлы ғұлама ғалым
Жүсіп Баласағұн: «Парасат қайда болса, ұлылық сонда, білім қайда болса,
биіктік сонда» деген керемет сиет
қалдырған. Қасым-Жомарт Тоқаев
сонау 1970 жылдардың ортасынан
бастап ел басқару ісіне араласқан ірі
тұлғалардың бірі. Оның ел басқару
нерінен парасат, білімділік, биіктік
менмұндалап тұрады. Тоқаев қара
ормандай халқына сенді, халық та ел
басшысын қолдады. Сол әділ таразы
болған халқымен бірге Мемлекет басшысы Қазақстанның даңқын әлі-ақ
әлем елдеріне танытатын болады.
Нұрлан С РСЕНБАЕВ,
жазушы, этнограф,
Қазақстан Жазушылар
одағының мүшесі

ANA TILI
(Басы 1-бетте)
Трамп «Американы тағы да алып
етейік!» деген ұранмен кірді тарихқа.
Бұл ұран АҚШ халқының құлағына майдай жақты. Америкалықтар алдына жан
салмайтын Американы таңдады. Ал,
Қытай ше?! $зін «Аспанасты еліміз, әлем
кіндігіміз» деп білетін Қытай амбициясы
АҚШ-тан асып түспесе, кем соқпады.
Атамзаманнан арманы «аспанасты елін»
әлем кіндігіне айналдыру еді. Осынау
еңбекқор, жанкешті халық бүгінде сол
армандаған асуын алуға беттеді. Орыс
ойы да осал емес. 1лемде бірінші болу.
1лемдегі ең кп ядролық оқтұмсық осы
елде. О бастан инженерлік ойы озық
орыс ойлап тапқан қару бүгінде бірінен
бірі теді. Соның арқасында орыс арманы орындалып келеді. Санаспай кр!
Осылайша, жаңа ғасыр осы үш алыптың
әлемдік билік үшін арпалысынан басталды. Мұздай қарулы бұл үш алып бүгінде
ІІІ Дүниежүзілік соғысты бастаудың аз-ақ
алдында тұр. Кез келген минутта адамзат
басына ақырзаман орнатуға әзір. Сонда, сонша жанталасатындай бұларға не
жетпей жүр?! Дүние тыныштығын бытшыт етердей бұларға не крінді?! Десек,
бұларға жетпей жүрген анау-мынау емес,
әлемдік билік екен! 1лемнің екі тізгін, бір
шылбырын қолға ұстау екен. Тоқтаусыз
текетірестің тоқетері осы екен.
Хақ жолынан ауытқыған адамзаттың
жеткен жері осы екен.
Хақ жолынан ауытқыған адамзат ХХ ғасырдың екінші жартысында
адамзатты жоюдың жойқын жоспарын
жасады. Бұл идеяны 1972 жылы Дэвид
Рокфеллердің қолдауымен «Комитет-300»
ұйымдастырған «Рим клубы» паш етті.
Ол үшін «Рим клубы» әлемнің 100 елінен
100 интеллектуалды шақырды. «Рим
клубының» пайымынша жалпы саны
кп ұзамай 7 миллиардқа жететін адамзатты алып жүруге Жердің зі шаршаған.
Мұнша кпшілікті асырауға қауқары
біткен. Сондықтан дамыған 1 «алтын
миллиардты» алып қалып, алдағы уақытта
дамымаған 6 миллиардтан арылған жн.
Сйтіп, Жер жүгін жеңілдеткен жн. Бұл
тұқымы тұздай құруға тиіс миллиардтар қатарына Африка, Азия халықтары
жатқызылды. Ондай халықтардан оңай
құтылудың оңтайлы тәсілдері аталды.
Олар – бала тууды шектеу, індеттер,
соғыстар, ашаршылық.
«Рим клубы» адамзат тарихындағы
бұл жаңа бетбұрысты «Жаңа 1лемдік
Тәртіп» деп атады. «Жаңа 1лемдік Тәртіп»
бойынша ендігі жерде Жер бетінде бала
тууды шектеу жаппай қолдау табады.
Яғни бедеулік, белсіздік мақұлданады.
Аймақтық соғыстар айыпталмайды.
$йткені олар адам санын қысқартады.
Жұқпалы індеттерге кзқарас згереді.
Жердің бір пұшпағында жұқпалы індет
бұрқ етсе қуармау керек, қуану керек.
$йткені індет адам санын қысқартады. Ал
ашаршылыққа келер болсақ, ашаршылық
– атамзаманнан адам санын азайтуда
алдына жан салмаған тәсіл. «1лемдік
Тәртіп» архитекторлары осылай ойлайды. Бұлар – адамзат болашағына «Жаңа
1лемдік Тәртіп» әзірлеген сыбағалар.
«Жаңа 1лемдік Тәртіп» бойынша барлық
салаларда ескі әлемдік тәртіп зге реді.
«Тәуелсіз елміз!» деп тайраңдап жүргендерге де бұл архитекторлардың айтары
бар. «Біз жоспарлаған «1лемдік $кіметте»
тәуелсіз елдерге орын жоқ!» дейді олар.
«Керісінше, бәрің түгел бір кіметке,
«1лемдік $кіметке» бағынасыңдар!» дейді.
Байқап отырғаныңыздай, бұл
анти а дамдық жаңалықтардан дені сау
адамның тбе шашы тік тұрары хақ.
Тәуелсіз елдерге тиіспек ниеттері, тіптен,
кісінің зығырданын қайнатады. Оған кім
кнеді? $лгенде крген егемендігінен
кім айырылады, з еркімен?! Соғыстың
ккесі сонда болмай ма?! Демек, бұл
пиғылды жариялаушылар ақиқаттан
алыс тап, қиялға беріліп кеткендер.
Алайда осынау ұрда-жық мегажобалар
ішінде бізге ұнаған біреуі болды. Ол –
постиндустриализм, яғни капитализмді
демонтаж жасауға бағытталған жоба еді.
Бұл мегажоба бойынша дамыған елдер,
әсіресе Америка, зінің қоршаған ортаны
ластап жатқан алып зауыт-кешендерін
жабады. Күллі әлем тағы атмосфераға
зиян келтіретін кешендерін жабуға тиіс.
Сондықтан «Комитет-300» «Жасылдар
қозғалысын» жанын сала қорғап жүр. Бізге
ұнағаны жалғыз осы жоба.
Бұл мақаламызда біз «Комитет-300»
ұйымына қатысты деректерді, негізінен,
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кезінде британ агенті болған Джон
Колеман жазған «Комитет-300» кітабынан
келтірдік. Джон Колеман Британ агенті
ретінде осы ұйым жұмысына тікелей
араласқан. Бұл автордың жазуынша
заманауи АҚШ тарихындағы атышулы
саясаткерлер Збигнев Бзежинский,
Генрих Киссинджерлер де осынау
«Комитет-300» ұйымын қолдап, онымен
тығыз байланыста болғандар. Бұлардың
геосаясатқа кзқарасы – «Комитет-300дің» кзқарасынан аумайды. Сондықтан
олардың бәрін әлемдік БАҚ бір ауыз
сзбен «глобалистер» атады. Аса крнекті
америкалық глобалист, әйгілі русофоб
Збигнев Бзежинский КСРО құлағаннан
кейін кп ұзамай «Ұлы шахмат тақтасы»
атты кітап жазғаны белгілі. Бұл кітабында
Бзежинский ол кездегі әлсіз Ресейге даму
мен демократияға барудың бір тте жолын
ұсынды. Ол – Еуроодаққа мүше болу еді.
Бірақ, бұл жол Ресейді АҚШ, НАТО-ға

ЖАҢА

ӘЛЕМДІК ТӘРТІП...
Смағұл ЕЛУБАЕВ,
жазушы, киносценарист
кіріп тарлыққа алып баратын жол еді.
Сондықтан Ресей ол жолды таңдамады.
Осы кітабында Бзежинский зге Орта
Азия республикалары үшін Қазақстан мен
$збекстанның орны блек екенін айтады.
«Ресей жағында орналасқан Қазақстан
Орта Азияға қалқан болып тұр» дейді.
Қараңыз!
«Казахстан представляет собой
привликательную первоочередную цель,
поскольку его этническая уязвимость не
позволяет его правительству превалировать в открытой конфронтации с Москвой.
Постепенное подчинение Казахстана привело бы в результате к геополитической
возможности почти автоматического вовлечение Кыргызстана и Таджикистана в
сферу влияния Москвы, что сделало бы
Узбекистан и Туркмению уязвимыми для
более откровенного россииского давления.
Москва может также сыграть на опасениях
Казахстана в связи с растущим динамизмом Китая, ровно как на вероятности
усиления недовольства Казахстана расширением масштабов китаизации населения»
деп жазды Бзежинский сабазың. Ресей
болса Орта Азия республикаларының
тәуелсіздік жариялағына қарамастан бұл
аймақты зінің мүдде аймағы деп біледі
дейді Бзежинский. Ресей «бліп ал да,
билей бер!» деген, империялық саясатын ұмытқан жоқ дейді. Алыста жатқан
Америка мүддесі басқаша, ол осынау
табиғи ресурстарға бай аймақты жалғыз
Ресейдің билеп-тстеуіне жол бермей, аймақта з белсенділігін арттыра беру дейді.
Збигнев Бзежинский ғасыр тоғысында
Еуразия құрылығына арнап неге кітап жазды? Атышулы саясаткер бұл аймаққа неге
шұқшиды дегенге келсек, оның жауабын
біз ағылшын ғалымы Джон Маккиндердің
«Heartland», яғни, «Жер жүрегі» атты теориясынан табамыз. Геосаясатты ғылым
дәрежесіне ктерген Маккиндер 1904
жылы «Heartland» атты кітап шығарды.

ҰЛАҒАТ

Осы кітабында ол атышулы «Жер жүрегі»
теориясын жария етті. Бұл теория бойынша Белоруссияның Брест қамалынан
басталып Қытайдың Сарызеніне дейін
ұзыннан шұбап жатқан құрылық «Жер
жүрегі» деген атқа ие болды. Ғалым толып
жатқан геосаяси дәлелдерді келтіріп, «Кім
де кім осы «Жер жүрегін» билесе, түптің
түбінде сол әлемді билейді!» деп қорытады.
Маккиндер белгілеген «Жер жүрегіне»
Шығыс Еуропа, Ресейдің түстік блігі,
Қазақстанмен қоса Орта Азия кіреді.
Збигнев Бзежинскийдің «Ұлы шахмат
тақтасына» да осы аймақ енген. Бұл жерасты байлығы тұнған аймақ. Маккиндер
теориясы жария етілгеннен кейін бұл
аймақ англо-америкалық саясаткерлердің
ккейін тескен аймаққа айналды. «Кім
де кім «Жер жүрегін» билесе, сол түптің
түбінде әлемді билейді» дегенді олар
әліппедей жаттап алды.
Соған қарағанда, «Маккиндер теориясының зі згенің жеріне сұқтанбай тұра алмайтын тойымсыз империялық ындыннан
туған ба?» дейсіз. Англо-америкалықтарға
тән империялық ашкздік бұл теорияны
ту қылып ктеретініне Маккиндер имандай сенсе керек. Солай болды да. «Жер
жүрегі» теориясымен жаппай қаруланған
әлемдік күштер Орта Азияға, әсіресе Ресей
жеріне сұқтануды, әлдеқашан геосаяси
заңдылыққа айналдырды. Ол пиғылдарын
англо-америкалық тұлғалар, тіптен Ресей
трінде тұрып айтудан да қымсынбайтын
болды. Мәскеу трінде тұрып тоқсаныншы
жылдары Ұлыбритания премьер-министрі
Маргарет Тетчер журналистермен бір
кездесуде: «Халықаралық қауымдастық
«орыстар он есе қысқаруға тиіс, бүгінгі
150 миллион халық орнында 15 млн халық
қалса да жетеді» деген пікірін жария
етеді. Орыс журналистері: «Сіз қателесіп
тұрған жоқсыз ба?» дегенде, Тетчер: «Жоқ,
қателесіп тұрғаным жоқ, бұл халықаралық
қауымдастықтың пікірі» деді. Ол аз болса АҚШ мемлекеттік хатшысы Мадлен
Олбрайт та Мәскеуге келген сапарында, орыстардың тбе шашын тұрғызып,
Тетчердің пікірін қайталап айтты.
Бұл – англо-америкалық глобалистер
бірінің ауызына бірі түкіріп қойғандай,
орыстарға деген жаулығын жасыра алмайтын халге жеткенін крсетеді.
Бұл – Оралдан Қиыр Шығысқа дейін
ұзыннан шұбап жатқан орыс жері, кешегі
Ресей империясының екі ғасыр бедерінде
түстік-шығыс кршілерінен тартып алған
жері, енді бүгінгі Ресейдің бас ауруына
айналғанының дәлелі. 1лем күштерінің
бұл жерге сұқтана беретінінің дәлелі. $зіне
ыңғайлы теориялар тауып алып, згенің
жеріне сұқтануды қоймайтын глобалистер,
енді сол геосаясаттағы «Жер жүрегі» үшін
Ресейдің түн ұйқысын трт бле бермек.
«Жер жүрегінің» қақ ортасына орналасқан

Орта Азия да бұл сыртқы сұқтанулардан
сырт қалмайтыны белгілі.
1ңгіменің ең қиыны – «біз тұрып
жатқан «Жер жүрегі» күндердің күнінде
әлем күштерінің текетірес майданына айнала ма?» деген қауіп. Ендеше,
сауысқандай сақтық ең алдымен Орта
Азияға қажет. Бүгінгі әңгімемізді біз
әлемдік күштердің әлемге қандай болашақ
дайындап жатқанынан бастаған едік. Глобалистер патриархы Генри Киссинджер,
тіптен «Жаңа 1лемдік Тәртіп», осы пандемиядан кейін басталып кетеді» деп те
жіберді. Ендеше, сақтықта қорлық жоқ.
Осындай қысқа күнде қырық құбылған
заманда Орта Азия, Қазақстан уақытты
босқа ткізіп алмауы керек. Ертеңгі, сау
басымызға сап ете түсер саяси сценарийге
дайындық, бүгіннен басталуы керек. Ол
қандай сценарий? Ол – біздің жерімізге,
елімізге Тәуелсіздігімізге тнуі мүмкін
қауіп. Жұдырық ала жүгірген агрессорды, қарсы сілтенген жұдырық қана
тоқтатады. Орта Азияның бес республикасы бүгінде бес саусақтай блек-блек
жатыр. «Бес саусақ ашылса – қылдырық,
жұмылса – жұдырық». Ендеше, бұл бес
республика болашағын баянды ету үшін
қылдырық емес, жұдырық болуы керек.
Саяси одақ құрудан басқа жол жоқ. Қазіргі
тңірегімізде қалыптасқан жағдайға
қарасақ, бұл аймаққа алғашқы соққы
түстік жақтан болуы мүмкін. Ауғанстан,
Тәжікстан аумағында шоғырланған
«$збекстан Ислам Қозғалысы» отыз
жылдан бері Орта Азияға қарсы шеп
құрап, күш жинап жатыр. 100 мыңдай
жауынгері бар. Оларға соңғы кезде Ирак, Сириядан шыққан «Ислам
мемлекетінің» жанкештілері қосылып
жатыр. Мақсаттары – жалғыз. Орта
Азияда «Ислам халифатын» орнату. Орта
Азияға шабуыл басталған күні оларға ауған
талибтері қосылып кетпесіне кім кепіл?
Бұлар соғыспен кз ашқан, қабағынан
қар жауған, мұзбалақ жанкештілер.
Бүгінде ақпарат құралдарының жазуынша, Ауғанстан мен $збекстан, Тәжікістан
шекарасында олардың 10 мың жауынгері
шоғырланған. $зара бірлігі жоқ Орта Азияда осынау лермен фанаттарға қарсы тұрар
күш бар ма? 1лде, алғашқы шайқастардаақ шашылып қалып Ресейден кмек
сұрап жүреміз бе? 1рине, бұндай күн
Орта Азия басына туса Мәскеу майданға
кіруге асықпай, збек, қазақ, қырғыз,
тәжік, түрікмендерді террористердің біраз
тмпештеп алғанын күте тұрмақ. «Ойбай,
орыс аға! Қайдасың? Кмектес!» деп, Орта
Азия аяғына жығылғанша күте тұрмақ.
Ақыры, шырқыраған ескі достарын аяған
болып Мәскеу террористерге қарсы
қарақұрым қырғи ұшақтарын қаптатар.
Тбесінен бомба тгер. Жеңер. Бірақ
оның нәтижесі не болмақ?! Нәтижесінде

Орта Азия егемендігін жартылай жоғалтып
Ресей протекторатына айналуы мүмкін.
Тіпті террористерден шошыған кейбір
республикалар кзді жұмып Кремльдің
қолтығына кіріп кетуі де мүмкін. 1рине,
бұндай болашақтан Құдай сақтасын!!!
Бұндай болашақтан Құдай бізді, әрине,
бас біріктірсек қана сақтайды. Ендеше,
Орта Азияға, шекарасы ортақ, әскері
ортақ одақ құрудан зге жол жоқ. Одақ
осы аймақты мекен еткен ордалы жұрттың
обалына қалмас үшін керек. Осындай саяси қадамды бірінші болып $збекстан мен
Қазақстан жасайтын кез келді. $збекстан
мен Қазақстаннан кейін бұл одаққа Қырғызстан мен Тәжікстан кірері хақ. Бұндай
жағдайда Түрікменстан да сырт қалмауға
тиіс. «Орта Азия Одағын», әрине Ресей мен
Қытай құптамайды. АҚШ құптауы мүмкін.
Еуроодақ құптайды. Түркия құптайды.
Орталығы Түркістан болатын болашақтың
«Тұран одағына» барар жол, біздіңше, осы
– «Орта Азия Одағы» болмақ.
Осы тұста бізге «Қиялға беріліп кетпедіңіз бе?!» деп, кінә тағушылар да табылар. $збекстан, Қазақстан, Қырғызстан,
Тәжікстан, Түрікменстан! Діні бір, тілі
бір, ділі бір осынау жас тәуелсіз елдің
бесеуі де осы күнге шейін «одақ» деген
сзден шошиды. «Ортақ гізден, оңаша
бұзауым» деп. Рас, отыз жыл бойы бізге
ешкім тиіскен жоқ. Отыз жыл бойы әркім
з күнін зі крді. Бірақ дүние згермей
осылай тыныш тұра беретініне кім
кепіл?! Тыныштығымызды бір күні біреу
бұзбасына кім кепіл?! Сонда, опық жеп
сазға отырып қалмас үшін, ұрпақ қамын,
ұлт қамын ерте ойлағанға не жетсін!
Байқап отырғаныңыздай әңгіме
арқауы – ұлттық қауіпсіздік. Сыртымыздан тон пішіп, сыртымыздан тор
құрып жатқандарды атадық. Жалғыз біз
тұрмақ түгел дүние тағдырын таразыға
тартып жатқандарды атадық. «Рим клубы» Жер бетіндегі халық санын қысқару
қайшысына, алдымен, дамымаған елдер
түседі деп отыр. Дамыған елдер емес.
Азияда тұрса да дамыған елдер қатарына
қосылған Жапония аман қалатын «алтын
миллиард» құрамында. Орта Азия ол «ақ
тізімде» жоқ. Глобалистер бізді «қара
тізімге» енгізген. Кріп отырғанымыздай,
«қара тізімде» болмаудың бір жолы жапондардай даму екен. Дамыған елдердің
қатарына қосылу екен. «Қара тізімнен»
шығудың жолы осы екен. Ол үшін, біз
де жапондардай дамыған ел болуымыз
керек екен. Бірақ... бірақ... дамыған ел
болу біздің қолымыздан келе ме?! Міне,
мәселе қайда?! Қолымыздан келеді десек
ол үшін не істеу керек? Біздіңше, ткен
Жолдауында Президент Қасым-Жомарт
Тоқаевты толғандырған мәселенің үлкені
осы болды. Ұлт сапасын ктеру болды. $йткені адам сапасы ктерілмей
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ештеме згермейтіні белгілі. $згерісті
згерген адам ғана жасайды. Ал адам
згеруі үшін отбасы, балабақша, мектеп,
ЖОО-ның сапасы згеруі керек. Отбасында, балабақшада, мектепте, ЖОО-да
кәсіби, мәдени, рухани, имани тәрбие
сапалы болмай сапалы адам, сапалы маман шықпасы анық. Қысқасы, біз, үлкен
реформа алдында тұрмыз.
Қазақстан экономикасын әлі күнге
алға сүйреп келе жатқан жерасты байлығымыз. Содан түскен пайда. Дамыған
елдер болашақ ұрпақ несібесі деп жерасты байлығын қозғамай сарымайдай
сақтап, жауып қойып отыр. Оның орнына
миын қозғайды. Миын қозғаған елдерде
нертапқыштық рге басып, инженерлік,
интеллектуалдық, технологиялық даму
ркен жайды. Шарықтап сті. Миды
қозғау біздің қолымыздан келе ме?! «Біздің
қолымыздан келеді!» деп ткен ғасыр
ортасында білекті сыбанып, реформа
жасаған Жапония, Оңтүстік Корея жиырма бес жыл ішінде дамыған елдер қатарына
қосылды. Осындай күрт рлеу біздің
қолымыздан келе ме? 1лде, келмей ме?!
Біздіңше, келеді. Қазақ – талантты
халық! Жасампаздық, пассионарлық қуаты
сарқылмаған халық. Сол пассионарлық
дүмпудің арқасында аз ғана уақыт ішінде
Арқада жаңа астана – Нұр-Сұлтан салынды. Демек, қазақ жұдырықтай жұмылса,
тау қопарып, тас жарады. Бұл тек біздің
пікіріміз емес. Қазақтар жайлы айтқан
тарихи тұлғалар пікірі.
Орта ғасырлардағы Орта Азия туралы,
оның болашағы туралы, ХХ ғасырдың
бірінші жартысында мір сүрген, әйгілі
ағылшын тарихшысы Арнольд Тоинби
зінің «Тарих тағылымы» атты кітабында
тамаша тарихи тұжырымдар жасады.
Тоинби: «ІV ғасырдан XVII ғасырға
дейін ркениет аралық құрылық жолы
кшпелі түріктердің күшті бақылауында
болды. Бабыр заманындағы Ферғана
әлемнің кіндігі болды. Ендігі жердегі
әлемнің кіндігі Орта Азияның Ресей
мен Қытай арасында жатқан блігіне,
күндердің-күнінде ауысуы мүмкін» деп
жазды. Қараңыз, ткен ғасырдың 60-шы
жылдары дүниеден ткен бұл кеменгер,
әрине, зі лгеннен кейін араға 30 жыл
салып Орта Азияның осы Қытай мен
Ресей арасында орналасқан блігінде
«Қазақстан» атты тәуелсіз мемлекет тарих сахнасына шығатынын білген жоқ.
Бірақ Қазақстан орналасқан бұл аймақ
болашағына тым биік баға берді, үлкен
үміт артып, аспандатып кетті. Біз Тоинби
рухына «Айтқаныңыз келсін! Жаныңыз
Жаннатта болсын!» дейміз.
Мәскеуде туып, ислам теологі ретінде
Мәскеуде қалыптасқан ұлты әзірбайжан,
әйгілі ойшыл Гейдар Джемаль қазақтар
туралы:
«Потенциал раскрытия казахского
народа ждет своего часа. Это прозойдет в
рамках большого Турана, где Казахстан
явится становым хребтом» деп, артында
жүрекжарды сз қалдырған. Бұл ойшыл
2018 жылы мірден терде «Сүйегім қазақ
жеріне жерленсін!» деп сиет етті. Марқұмның соңғы тілегі орындалып, ол Алматы маңына жерленді. «Ұлы Тұранның ұлы
перзенті Гейдар мырза, бақида жаныңыз
Бейіш трінде шалқысын!» дейміз.
Глобалистер қолға алған мегажобада
дүниежүзілік капитализмді демонтаж
жасау жобасы айтылған. Бұл деген сз
жаңа ғасырда адамзат, социализм де емес,
капитализм де емес, жаңа бір қоғамдық
формацияда мір сүреді деген сз. Ол
жаңа қоғамдық формацияны глобалистер,
әзірше, постиндустриализм дәуірі деп жүр.
Постиндустриализм дәуірі деген не?
Ол туралы түсінік әлі айқын емес. 1зірше
оның сұлбасын біз глобалистер жария еткен «Жаңа 1лемдік Тәртіп» концептінен
байқадық. Оның бет-әлпеті жаман. Ат
тбеліндей аз ғана олигархтар армандайтын
«Жаңа 1лемдік Тәртіп» немесе «1лемдік
$кімет» мегажобасы адамзаттың екі аяғын
бір етікке тығатын қаныпезер жоба. «Жер
бетінде 1 миллиард адам қалса да жарайды
деп, қалған 6 миллиардты қысқарту (қыру)
керек» деп жүргендер кім болса о болсын,
олар адам емес, адам бейнесіндегі Тажал деуге келеді. Қасиетті кітаптарда айтылатын
Заманақырда Жер бетінде ойран салатын
Тажалдың зі деуге келеді. Ондай Тажалды
тежеуге тиіс күштер, Құдайға шүкір, Жер
бетінде баршылық. Сол күштер, біз бастан
кешкен әділетсіз «измдерден» кейін, Жер
бетінде қарасы мен ханы тең, кедейі мен
байы тең әділетті қоғам орнатар деп үміт
етеміз. Ол қоғам Гуманизм дәуірі болар деп
үміт етеміз. Сондай болашаққа сенейік!

«Мақтаншақ болсаң, көмілдің...»

Блтірік Атыханұлы туындыларының
ктеретін мәселелері әр алуан, түп қазығы
– тыңдаушысын кісілікке, парасаттылыққа
тәрбиелеу. Ақын жырлары, жақсылық
пен жамандықты салыстырып бағалауға
үйретеді. Ақын Нұрлан Оразалиннің Блтірік
ақынға баға берген: «Қазақ ауыз әдебиетінің
крнекті кілінің бірі – ақын, жырау, күйші
Блтірік Атыханұлының ақындық мұрасы
халқымыздың асыл қазынасының бірінен
саналатын құнды дүниелер екенін уақыт зі
таразылап, айқындағаны шындық. Блтірік
Атыханұлы – қазақ халқының белгілі
ақын-жырауы, күйшісі, құнарлы Жетісу
топырағының асыл перзентінің бірі» деген
сзі бар.

Азамат болсаң, жігіттер,
Тура сйле жніңді, – деп екі сйлемеуге,
адалдыққа үндесе, енді бірде ішкі сырымызды дос екен деп кез келгенге айта бермеуді
ескертеді.
«Пейілі жаман кісіге, шешіліп сыр айтпағын...» деген жыр толғауларынан да зіндік
ой түюге болады.
«Жақсы адамның белгісі», «Екі жаман
біріксе» сияқты нақыл сздері адамгершілік,
ұлағатымен қалыптасып суіне бағдар береді.
Жақсы адамның белгісі –
Жасырмай айтар білгенін
Аш адамдай арындап,
Шақырмаған үйге кірмегін.
Осы жолдардан адам бойындағы екі

түрлі қасиетті крсете келіп, жақсы адам
үнемі жан-жағындағыларға кмегін аямай,
ақылын айтып, жол сілтейтін, үлкенге
құрмет, кішіге ізет крсететін тұлға болса,
ал жаман адам елдің есігін аңдып, тамағын
күтетін тойымсыздық туралы сз етеді.
Мақтаншақ болсаң, кмілдің,
Жұрт алдында жеңілдің.
Бұл лең жолдарында ақын жұрт алдында бос сйлеп мақтанғаннан грі жақсы іс
бастап, игі істер атқарса, орынды болатынын
жеткізеді.
Ғасырлар бойы ұрпақты адамгершілік
мінез-құлыққа тән асыл қасиеттерге тәрбиелеуде Блтірік атаның айтқан сздері мен
негелі жырлары жетекші орын алады. Ақын

жырларын оқи отырып, жақсылық пен
жамандық қасиеттерін салыстыра бағалауға,
адамдардың қарым-қатынастарының күрделі
қайшылықтары, мірлік шындық құбылыстармен, қасиеттерімен нақты дәлелдеп
түсіндіріледі. Аз сзге астарлы ой мағынасын
сыйғыза білу – халық ақыны Блтірік атаның
шығармашылық нерінің басты ерекшелігі.
Анар ЧУКАЕВА,
№24 орта мектептің
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің
мұғалімі
Алматы облысы
Талғар ауданы
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ҰЛЫ ДАЛА ӨРКЕНИЕТІ

Әбу Насыр әл-Фараби өзінің «Музыка туралы үлкен кітабында» қазақтың сыбызғысы секілді мизмар
деген ойықты-үрлемелі аспапқа ерекше тоқталады.
Әл-Фараби үрлемелі аспаптар туралы әңгімесін мизмар және соған ұқсас, тегі бір аспаптар
тур
туралы
айту ниетінде екенінен бастайды және бұл аспаптардың көлеміндегі өзгешеліктерді сөз
қы
қылмағанның өзінде, бұлардың бастапқы құрылысы бірі-біріне ұқсайтындығын, сондықтан,
а
алдымен
бәріне ортақ ерекшеліктерден сөз қозғап, одан кейін барып олардың «кейбіріне
ға тән жайттарына тоқталуды» жөн көргенін ескертеді. Кейбіріне ғана тән ерекшелікті
ғана
айту арқылы өзге осы тектес аспаптардың да болмысын тануға болады дейді.
Әл-Фараби айтады: «...Әдетте, дыбыстың жіңішке немесе жуан болуы дүмпудің
күші
күшімен
итерілген (әл-һауа ән-набии) бөлшектеріне жасалған қысымның дәрежесіне
(шадид әл-иджтима’) қатысты. Неғұрлым қысым күшті болса, соғұрлым дыбыс
өткір (әс-сауту әхадда) болады. Қысым әлсіз (әл-хәл әд-дуун әл-иджтима’) болған
сайын, орта бос болып, дыбыс жуан (әс-сауту әсқаль) шығады» (Әбу Насыр
әләл-Фараби.
Музыка туралы үлкен кітап.ауд.: Ж.Сандыбаев. Алматы: «Колор», 2008.
130-бет).

Ғалымының айтуынша, бұл аспаптарға тән дыбыстарр он-дағы ауа жиналатын қуыс-тар мен оның шығуына
қылы
ы
ар налған ойықтар арқылы
ы
згеріп отырады екен. Тағы
ап
бір есте ұстайтын сипат – аспап
ңішке
ке
дыбысының жуан немесе жіңішке
елген
н
шығуы үрлегенде қысыммен келген
алған
н
ауаны сыртқа шығаруға арналған
«ойықтардың жақын, болмаса алысс
ебебі
бі
орналасуына» байланысты. Себебі
мизмарды тартушы үрлеген ауа леп
қысымының ықпалымен зектің
лбойымен алғашқыда тығыз әрі жылдам жүреді. Сондықтан мұндай ауадан
шыққан дыбыс бастапқыда жіңішке
естіліп, үрлеушінің аузынан алыстаған
сайын ауа қысымының әлсізденуіне
байланысты, жуандай түседі.
Ғалым тәжірибе барысында тағы
бір ерекшелікті байқайды: мизмар
немесе сол секілді аспаптардың ауа
жүретін зегінің тар немесе кең болуы
да дыбыстың жіңішке немесе жуан
болуына ықпал етеді. «Ауа жүретін жол
тар болса, – дейді әл-Фараби, – ауа
блшектері бір бірімен нығыздалады
әрі ауаның соқтығысымен пайда болған
серпіліс те қуатты болмақ, нәтижесінде
бұдан шыққан дыбыс та жіңішке».
Егер аспап түтігінің зегі кең болса,
ауа блшектері жан-жаққа шашырап, қысым да әлсірейді. Нәтижесінде
мұндай зектен шыққан дыбыс та жуан
болмақ. Үрлемелі аспаптардың мынадай ерекшелігін де ескертеді ғалым:
аспаптан шыққан дыбыстардың жуан
немесе жіңішке болып шығуының тағы
бір басты себебі – оның небойындағы
ауа шығатын ойықтардың үлкенкішілігіне де байланысты екен. Үлкен
ойықтан ауа қысылмай, бос, еркін
шығады, мұндайда дыбыс жуандау
болады, ал тар ойықтан ауа қысымы
тығыз болады да дыбыс жіңішке
естіледі. Аспаптан шығатын дыбыстың
жуан немесе жіңішке шығуының тағы
бір себебін табады ғалым. Ол мынадай себеп: егер аспап зегіне үрленген
ауаны итеруші қысым неғұрлым қуатты
болса, соғұрлым дыбыс жіңішке, ал
ауаны итеретін қысым әлсіз, бостау
болса, дыбыс жуандау шығады. $йткені
«ауаны итеретін күш әлсіз болса, ауаның
қозғалысы да баяу болады. Ал бұл
күштің қуатты болуы ауа қозғалысын
жылдамдата түседі». Үрленген ауаның
жылдамдығы артқан сайын оның
тығыздығы да ұлғайып, осының
салдарынан дыбыс жіңішкереді, ал
үрленген ауаның жылдамдығы азайса,
ауа блшектері тығыздалмай, дыбыс та
жуандайды, солғындайды.
Қарапайым адам ауада блшек
бар деп ойламайды. 1л-Фараби кзге
крінбейтін ауаның зі блшектерден
тұратынын әлдақашан зерттеп білген.
Сондықтан да ол музыкалық аспаптарда дыбыстың қалай, неден пайда
болатынын түсінген. Түсінгендіктен де
бұған дейін сз еткен ішекті-шертпелі
және ішекті-ыспалы аспаптардың
дыбыстары туралы айтқанда да
осы түсінігін нақты тәжірибелерге
сүйене тұжырымдап отырған болатын. Енді үрлемелі аспаптар турасында да з тәжірибелері арқылы кзі
жеткен физикалық заңдылықтарға
сүйене сйлейді. Айталық, ол үрлемелі
аспаптың зегінен тіп бара жатқан
лептегі ауаның блшектері бір-біріне
және түтік бойындағы ойықтардың
жиегіне, кенересіне соқтықпаса, дыбыс шықпайды, үн естілмейді дейді.
Оның түсіндіруінше, бұл құбылыс
ауыз бен ауа соқтығысатын ойықтың
арақашықтығына да байланысты екен.
Егер леп үрлейтін ауыз бен ойықтың
арасы алшақ болып, ауа ұзақ жүретін
болса, ауаны итеруші күш бірте-бірте
әлсірейді, соқтығысу қуаты кемиді,
«ақырында дыбыс мүлдем жойылады».
Ғалымның жоғарыда айтқандарынан үрлемелі аспаптан дыбыстың
жуан немесе жіңішке шығуына қатысты
қағидаларын түйіндеп алуға болады.
Дыбыстың жуан я жіңішке шығуы:
біріншіден, аспап ойықтарының
арақашықтығына; екіншіден,
аспап зегінің кең немесе тар болуына; үшіншіден, аспаптың бойындағы
ойықтардың клеміне; тртіншіден,
аспап ішіне үрленген лепті итеретін
қысым күшінің қуатына; бесіншіден,
жалпы дыбыстың шығу, шықпауының
зі зектен тіп бара жатқан ауаның
жолында кедергінің болу, болмауына
байланысты екен. Егер үрленген леп
з жолында кедергілерге неғұр лым
қаттырақ соқтығысса, соғұрлым дыбыс
қатты шығады, ал кедергілерге әлсіз

екі бірдей түтіктің үрлеуігін толық
жауып, қатты үрлеуге икемделуінің
қиындығында. Сондықтан ғалым екі
түтікті бір-бірімен байланыстыратын
үшінші түтікті қосу керек деп шешеді.
Қосалқы түтік пен оның екі жағындағы
екі мизмардың бүйірлеріне ауа тетін
ойықшалар ояды. 5 (361)-сурет. Күрделі
жұпты мизмар құрылысы
л-Фараби айтады: «...Мұнан соң
ортадағы ауа үрленетін арнайы құралға
(түтікке) ауа жіберіледі. Ауа ол арқылы
жүріп отырып, екі тарапқа тең блінеді
де сол жақтағы (ортаңғы түтіктің екі
жағына орналасқан мизмарлардағы С.М.)
бұрмаойықтардан сыртқа шығады.»
(*бу Насыр әл-Фараби. Музыка туралы

аспаптың жоғары қараған жағына бір
сызықтың бойына бірдей клемде
ойылады. Алдыңғы үшеуінің бір-бірінен
арақашықтығы біркелкі салынады.
Одан кейін сәл алшақтау тұста тағы
үшеуін дәл сондай арақашықтықпен
ояды. Бұдан соң жетінші ойықты
сол сызықтың бойына кішкене ғана
алыс жерге салады. Сйтіп, бұл бірдей
клемдегі жеті бұрмаойық аспаптың
жоғары жағына, бір сызықтың бойына орналасады. Тағы екі бұрмаойық
аспаптың астыңғы жағынан ойылады.
Біреуі үн шығар тікойық жағында ойылады. Екіншісі үрлеуік пен тікойық
арасына, тура ортасына салынады.
Дыбыс шығатын тікойық қатарына
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Аспапта ондай ойықтар бірнешеу
болады. «Бұлар мизмардың шет-шетіне
орналасады» дейді ғалым.
Осылайша ол «Музыка туралы
үлкен кітапбындағы» Екінші тараудың
«МИЗМАР» блігіндегі «Мизмардағы
дыбыстардың жуан және жіңішкелігінің

бірнеше мизмарды тік ойығының
кеңдігін әртүрлі, бірақ ұзындығын бірдей етіп жасағанда,
дыбыс қатынастары қандай
болатындығына жауап
іздейді. Жауабы: Ұзындығы
бірдей, бірақ ауа шығатын
тікойықтары (аспаптың
үрленетін жағына
қарама-қарсы дыбыс шығатын
аузы) әртүрлі
клемдегі
мизмарлардың
бәріне бірдей күш пен
үр лесе, «онда,
ауаны сыртқа шығаратын тік ойықтардың
қатынастарына толық сәйкес
келетін дыбыстар естіледі».
Үшінші тәжірибе бойынша ғалым
бірнеше мизмарды бүйіріндегі бұрмаойықтарының кеңдігін әртүрлі, бірақ
ұзын ды ғын бірдей және үрлеуік пен
бұрма ойықтың арақашықтығын тең
етіп жасағанда, дыбыс қатынас тары
қандай болатындығына жауап іздейді.
Жауабы: мұндай мизмарлардың бәрін
бірдей күшпен үрлейтін болса, «онда,

1-сурет. Он ойықты мизмардың сызбасы
себептері» деген тақырыбын тамамдайды да ары қарай бұл аспаптың
ауқымдылығы мен ұзындығына
және иілме пішініне байланысты
дыбыстардың шығуына қатысты ойларын сабақтайды.
Мұнда ол мизмардың сызба үлгісін
сызып, крсете отырып, ой сабақтайды.
Сызбаларына қарап, ғалымның сызу
нерін де жетік меңгергенін аңғару
қиын емес. Нақты тәжірибе барысында қолымен ұстаған заты жнінде
жазып қана қоймай, соған қатысты
ойының неғұрлым түсінікті болуы үшін
қолма-қол сызбасын да бірден сызып
крсетіп отыру әдебі кімді де болса
қызықтырады.
Ғалым мизмар аспабының үрлеуігі
мен тікойығына дейінгі аралықтың
ұзын я қысқалығына қарай үннің де
ұзақтығын анықтайды. Ауаны итеретін
күш пен аспаптан шыққан дыбыстың
зара қатынасын айқындайды.
Мизмардағы жуан дыбыстың жіңішке
дыбысқа қатынасы «екі интервалдың
бір-бірімен қатынасы секілді» дейді
ғалым.
Дыбыстың жуан шығуы аспаптың
ауа жүретін зегінің кең болуына байлынысты. Демек, ауа жүретін зек әртүрлі
болса, онда міндетті түрде аспаптан
шығатын дыбыс та әртүрлі болады. Сол
сияқты егер аспап дыбысының жуан
я жіңішке болуы бұрма ойықтардың
үлкен-кішілігіне байланысты болса,
онда олардан шыққан дыбыстар да
әртүрлі. Осындай ойларын дәлелдеу
үшін ғалым нақты тәжірибелерді сызба
үлгісімен крсетеді. Бірінші тәжірибе
бойынша ғалым бірнеше мизмардың
ауа тетін зегі біртегіс және жуандығы
біркелкі, бірақ ұзындығы әртүрлі
жасалғанда, дыбыс қатынастары
қандай болатындығына жауап іздейді.
Жауабы: осындай ұзындығы әртүрлі,
бірақ жуандығы бірдей бірнеше
зектің барлығына тең күшпен ауа
үрлейтін болса, «онда, олардан шыққан
дыбыстардың қатынасы аспаптар
ұзындықтарына сәйкес келетінін»
түсінесіз.
Екінші тәжірибе бойынша ғалым

үлкен кітап.ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы:
«Колор», 2008. 435-бет.)
Ғалым мизмардың күрделі қосақты
түрін сынақтан ткізген соң тағы
бір тәжірибе ұсынады. Ол тәжірибе
мизмарларға емес одан да үлкен
үрлемелі керней аспабына қатысты
болатын. Бұрмаойығы бар кернейге
басқа кернейді қосақтап одан соң оған
тағы үшінші кернейді қосып круге
болады. «Ақырында бұлардан кптеген
дыбыстар шығады» дейді. Демек, ғалым
бұл ұсынысын зі де тәжірибе арқылы
іс жүзіне асырып крген. Қазір әлемде
үрлемелі аспаптардың жетілдірілген
түрлері бар (Мыс.: саксафон, кларнет,
трамбон, флейталар сияқты). Осы
жетілдірілген үрлемелі аспаптардың
дыбыс шығару мүмкіндігінің алғашқы
тәжірибелерін әл-Фараби жазып
кетіпті.
л-Фараби айтады: «...Сондай-ақ
мизмардың осындай түрінен әртүрлі
тарапқа бағытталған мизмарларды
жасауға болады. Үрленген ауа әрбір
бұрмаойыққа арнайы жасалынған түзу
жолмен барып, жан-жаққа блініп
кетеді. Ауаның біраз млшері аспаптың
үрлеуік ауызына ең жақын ойықтан
шығып, қалған млшері басқа бұрма
ойықтарға тарап кетеді...» (1бу Насыр
әл-Фараби. Музыка туралы үлкен кітап.
ауд.: Ж. Сандыбаев. Алматы: «Колор»,
2008. 435-бет).
Ғалым мизмарлардың күрделі
қосақты түрлерін қолдану туралы
айтқаннан кейін анағұрлым кеңінен
тараған мизмар және оның уд аспабы
дыбыстарымен сәйкестігін салыстыруға
кшеді. Тегінде ғалым мір сүрген
қалада жалқы зекті, үрлеуігі жалғыз, үн

2-сурет. Тікойықтары алыстатылған жұпты мизмар
бұл жағдайда да бұрмаойықтардың
қатынасымен тең келетін дыбыстар
естіледі».
Тртінші тәжірибе бойынша
ғалым бір ғана мизмарды алып, оның
бойына бір қатарға клемі бірдей бірнеше бұрмаойық жасағанда, дыбыс
қатынастары қандай болатындығына
жауап іздейді. Жауабы: мизмарды үрлеп
тұрып, әлгі бұрмаойықтарды тменнен
бастап бірінен соң бірін басқанда,
«ойықшалардың арасындағы қатынасы
да аралық интервалдары сияқты белгілі
бір шамада болады. Нәтижеде аспаптан осы қатынастарға сәйкес келетін
дыбыстар естіледі».
Бұдан әрі әл-Фараби күрделі қосақ
мизмарларды қолдануға қатысты
тәжірибелерімен бліседі. Ғалым
ешқашен «мен істедім», «мен жаздым»
демейді екен. Бірақ кп тәжірибенің
түсіндірмесі барысында оның зі жасап
отырғаны айқындала береді. Бұл жолы
да ол қосақ мизмарды «зім тұңғыш
істедім» демей, қалай істеу керек екенін
ғана түсіндіреді. Түсіндірмесіне назар
аударғанда қосақ мизмарды жасаушы
зі екені білінеді.
Жалқы зекті бірнеше мизмардың
дыбыстық қатынастарын салыстырған
ғалым енді оларды біріктіру амалдарын
да қарастырады. Егер түтік жіңішке
болса, екеуін қосақтап қойып екеуіне
бірдей ауа үрлеуге болады. Бірақ ауаны түтік ішіне үрлеу күші әлсіз болуы
мүмкін. 1лсіз болуы ерін мен езудің

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ,
әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті
Журналистика факультетінің
деканы, ф.ғ.к., доцент
жатпайтын тесік – мизмардың үрлеуігі,
яғни ауа үрленетін ұшы. Оған мүштек
салынады. Ғалым осындай тәртіппен
мизмардың ойықтарын орналастырады да олардың әр қайсысын белгілі
бір әріппен белгілеп алып, шыққан
дыбысты уд аспабының ішектеріндегі
дыбыстармен салыстырып шығады.
Ол тәжірибесін де сызба үлгісі арқылы
крсетеді
л-Фараби айтады: «...Бұл елде
кеңінен тараған мизмарлардың кбісінде
осы аталмыш дыбыстар ойналады. Бұлар
уд аспабындағы дыбыстармен салыстырмалы түрде крсетіледі, демек,
олардың қатынас шамалары мен құрылым
интервалдары дәл сол дыбыстардың
қатынастары мен интервалдары десе де
болады». (*бу Насыр әл-Фараби. Музыка
туралы үлкен кітап.ауд.: Ж.Сандыбаев.
Алматы: «Колор», 2008. 438-бет).
Осылайша ғалым удтың дыбыс
қатарларымен салыстырып барып
мизмар аспабы туралы сзін оның
қосақты түрімен сабақтастырады.
Қосақ мизмардың дыбыстарының уд
аспабы дыбыстарымен сәйкестігін
анықтайды. Алдымен, ол қосақ
мизмарға түсініктеме береді: «Кптеген
адамдар қосақ мизмар пайдаланады, яғни бір мизмарды екіншісімен
қосып алады. Бұлар «екілік мизмар»
[әл-мизмар әл-мусанна], «қосақты мизмар» [әл-мизмар әл-музауадж], «қосақ

3-сурет. Тікойықтары түйістіріле шендестірілген жұпты мизмар.
шығар тікойығы біреу және бүйірінде
бір сызықтың бойына орналасқан
бірнеше бұрмаойықтары бар мизмар
сол бір замандарда кең тараған екен.
Ғалымның мизмардың тменгі
жағындағы дыбыс шығатын ұшын,
яғни тікойықты жеке дара бліп
айтатын себебі – біріншіден, ол –
үрленген ауаның бағытына сай тұрған
ойық. Екіншіден, оның клемі урлеуік
тесіктің клемімімен үнемі бірдей
болмаған. Үшіншіден, ол – дыбыс
шығатын аспап бойындағы негізгі
ойық. Сондықтан, ол мизмардың бір
блшегі іспетті жеке тілге тиек етілген.
Осы негізгі үн шығар тікойықты
қосқанда мизмардың небойында он
ойық бар (1-сурет).
Тікойық – негізгі ойық үрленген
ауа шығатын зектің аузы. Одан кейінгі
ойықтар саны жетеу. Бұл жеті ойық

дунай»[әд-дунай] аттарымен танымал.
Алайда олар бұл елде әуелгі мизмар
сияқты кеңінен тарамаған» дейді. (1бу
Насыр әл-Фараби. Музыка туралы
үлкен кітап.ауд.: Ж.Сандыбаев. Алматы:
«Колор», 2008. 442-бет.)
Қосақ мизмар жалқы мизмар
секілді жалпыға ортақ халықтық сипат
алмаған, тек ең шебер тартушылар
з мүмкіндігін асыра таныту үшін екі
мизмарды қосақтап тартуды тәжірибеге
енгізген. Нәтижесінде қосақты мизмарда екінің бірі ойнай алмайтын болған.
1л-Фараби «әуелгі мизмар секілді
кеңінен тарамаған» дегенде айтқысы
келгені осы себеп болса керек.
Ғалым қосақ мизмардың лшемдері бірдей екі түрін тәжірибеге алады. Оның біреуі үрлеуіктері түйіскен,
бірақ тікойықтары алшақ орналасқан
(2-сурет).
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Ал екіншісі үрлеуіктері де, тікойықтары да түйістіріле шендестірілген
(3-сурет).
Қосақ мизмардың біреуіндегі бір
сызықтың бойына орналасқан бұрмаойықтар саны тртеу, ал екіншісіндегі
бұрмаойықтар саны бесеу. Бұрмаойықтардың барлығының кеңдігі
бірдей. Және олардың орналасуында
белгілі бір тәртіп бар: бір мизмардағы
тікойық жақтан басталған трт
бұрмаойық біткен жердің тұсынан
екінші мизмардың бұрма-ойықтары
басталады.
Осындай екі түрлі (біреуінің
тікойықтары бір-бірінен алшақ,
екін шісінің тікойықтары түйістірілген) қосақ мизмардың әр ойығын
(тікойықты да, бұрма-ойықты да) белгілі
бір әріптермен белгілейді. Белгіленген
әріптердің орналасуы бұрмаойықтардың
орналасу ретін анықтайды: трт
ойықты мизмарда Б (тік-ойық), Л,
К, И, Т, бұл бес ойықты мизмарда
былай жалғасады – А (тікойық) одан
соң Дж, Д, һ, З, Х. Ойықтарды осылай
белгілеп алып олардың интервалын
анықтайды. Сонда «екі мизмардағы Б
мен Х дыбыстары октава интервалын
құрайды» екен. Бұдан соң оларды уд
аспабы ішектерінің дыбыстарымен
салыстырады. Тәжірибе соңында «осы
түрге жататын мизмарлардың арасында
дыбыстары бұл реттіке жатпайтын және
уд аспабындағы пернелермен сәйкес
келмейтін мизмарлар бар» екенін
анықтайды. Бірақ «олардың дыбыстары уд аспабының пернелерінің арасына
түсетіндігіне» кзі жетеді. Осылайша
ғалым мизмарға қатысты тәжірибелерін
тамамдайды.
Біз ендігі сзімізді аспап атауының
астары не мағына беретіндігіне жауап
іздеумен сабақтаймыз. «Мизмар»
деген сздің тркінін ғалымдар араб
тілінен табады. Кпше түрде «мазамар» делінеді. Кне семит тілінен келе
жатқан з-м-р яғни «замар» сзі «ән
шырқау» немесе «музыкалық аспапты
тарту» деген мағына береді екен. Қазіргі
араб тілінде «замара» деген етістік
«ағаштан жасалған үрлемелі аспапты
үрлеу» деген ұғымда айтылады. Мизмар
деген атпен тараған үрлемелі аспаптар
Албаниада «зумарья», Алжирде «земмар», Йеменде «мазаамир», Иорданияда
«заммара», Солтүстүк Африкада «замр»,
Кенияда «нзумари» деп аталса, осы
тұрпаттас аспаптардың ежелгі атаулары «замджара», «замхар», «хунбука»,
«накиб», «занбак» болыпты. Ибн Сина
мизмар деген терминнің орнына «най»
деген атауды қолданыпты. (Музыкальные инструменты. Энциклопедия.-М.:
«Дека –ВС», 2008. стр. 388)
Мизмарға ұқсас аспаптың кне
түрінің бірін ғалым М.Е.Массон
ткен ғасырдың отызыншы жылдары
Орталық Азия аумағына жүргізген
археологиялық қазба жұмысы кезінде
тапқан еді. $збекстанның оңтүстүгінде
Термез қаласына жақын жерде
Айыртам деген елдімекен орнынан
шыққан. Наным-сенім ғимаратының
қалдықтарынан бірнеше музыканттың
бедері табылған. Солардың бірінің
қолында мизмарға ұқсайтын үрлемелі
аспап бар. Оны ежелгі гректер «авлос»
деп атаған. Латын тілінен аударғанда
«құбыр» немесе «түтік» деген мағына
береді. Осы музыканттар бедерленген ғимарат біздің заманымыздың
ІІ ғасырына жатады. Бұдан да арғы
замандардың жәдігері – Шумерлер
мәдениетіне жататын терракоталық
мүсін біздің заманымызға дейінгі ІІ
мыңжылдыққа тиесілі екен.
Мысырдағы Нахт қабірінің
қабырғаларына салынған музыканттар
бейнесіне назар аударсаңыз, біреуінің
үрлемелі аспапты ойнап тұрғанын
байқайсыз. Бұл суреттің салынғанына
үш мың алты жүз жылдай болған екен.
Яғни отыз алты ғасыр болғандығын
ғылыми сана дп басып айта алғанымен,
музыкант қолындағы үрлемелі аспапты жасау технологиясы мен ойнау
әдістерінің пайда болу, қалыптасу, даму
жолдарына қанша уақыт болғандығын
дп басып айтуы қиын. 1рине, ол
уақытты біз осы 36 ғасырға дейінгі
кезеңдерден іздеуге тиіспіз. $ткен
ғасырдың сексенінші жылдары
КСРО Ғылым академиясының Сібір
блімшесі Хакасиядағы Кіші Сыя елді
мекенінің маңында қазба жұмыстарын
жүргізген. Кптеген қызықты заттармен бірге сыбызғы тәрізді үрлемелі
аспап та табылған. Ол аспапты осыдан
35 ғасыр бұрын мір сүрген нерпаздар
жасаған екен. Музыкалық аспаптардың
археологиялық тарихындағы ең кне
есептелетін бұл үрлемелі аспаптар
әлбетте тұңғыш емес. $йткені бұлардың
да дәл осылай музыкалық аспап ретінде
қалыптасуының бұған дейінгі зіндік
даму, жетілу баспалдақтары бар. Бұл
баспалдақтарда ол сз жоқ үнемі дамып
отырды.
1л-Фараби заманында бұл үрлемелі аспаптар әжептәуір жетілген,
бұқаралық мәнге ие болған. Солардың
бірі – мизмар сол замандағы тұрпаты
мен ойналу әдістерін згертпестен
бүгінгі күнге ұласып отыр. 1рине,
атауы әр халықта әртүрлі болғанымен,
болмысы сәл ғана згеріске түскені
б о л м а с а , н ег і з і н с а қ т а ғ а н . О с ы
мизмардың жалқы түтіктісінен аумайтын үрлемелі аспап «сыбызғы»
деген атпен қазақ халқының да тл
мұрасына айналған.
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ОЙТОЛҒАМ

– 1й, сенің әкең де тым турашыл
адам. Ештеңе етпес, айналайын, сенің
болашағыңа сабақ болсын дейді ғой, ол
шіркін, – деп Қожекең ренішсіз сзін
қысқа қайырған.
Қарияның «...сенің болашағыңа
сабақ болсын деген ғой» дегені есімде
қалыпты.
***
Ертеңіне таң елең-алаңнан тұрған
әке-шешем киіз үйді жығып, теңдерді
буып-түйіп даярлап қойыпты, мен
таңғы тамағымды ішіп болғанша, қос
түйеге жүктерді арта бастаған. 1не-міне
дегенше жүктер артылып болған соң,
бір түйенің үстіне мен отыруға тиістімін.
– Балам, міндетіңді ұмытып кетпе,
– деген шешейдің сзінен кейін шынында кшкен кезде атқарар шаруамды
ұмытып бара жатқаным есіме түсіп, жер-

тәтті ұйқы, жылы тсектің құшағын
қимай маужырап жатқан басым мынау
үрейлі сзді естіген соң, үстіме суық
су құйып жібергендей орнымнан атып
тұрдым. Алақтап, жан-жағыма қарасам,
жуандығы оқтаудай қара шұбар жылан жастығымның астынан шығып
келеді екен. Ол дәл мені шаққалы келе
жатқандай тысқа бір-ақ секіріп шықтым.
Бір кезде шешей қысқашпен желкесінен
қысып, жыланды солаңдатып, сыртқа
алып шықты.
– Бұл салқын жайлауда жыланды
қойып, маса-шыбын да болмаушы еді,
жүкпен бірге келген ғой, – дейді.
Мен жүгіріп барып, күректі алып
келдім де:
– Жерге тастаңыз, лтірейін, – дедім
батырсынып.
– Жоқ, балам, кез келген тірі
жәндік те қу мір үшін күреседі ғой.
Тіршілігін сен қиып, обалына қалма.
Үйге кіріп, қасықпен айран алып кел.
«Үрейлі пәлекетке айран ішкізгелі жүр
ме?» деп ойласам да, тапсырмасын
орындап, қасықпен айран алып келдім.
Шешей айранды жыланның басына
тамызып:
– Жылан да болсаң тірісің, кп
жәндіктің бірісің. $мірің зіңе аманат, баламды қорқытпай жайыңа жүр,
пәлекет, – деді де қысқашты жыланымен маған ұстатты. – Анау жотадағы
тастардың арасына апарып жібере сал.
Сауабын аласың.

қарсы бетке қарай жұлдыздай ағып
бара жатқан құнан гіздей құлжа бір
секіріп барып, ұзынынан түсті. Мен
жанұшыра мылтығымды екінші рет
оқтап жатыр едім, мерген: «Жетеді!»
деп қысқа қайырды. Құлаған құлжаның
жанына келіп, кездігін суырды да: «Мал
иесі, жан иесі кешу ет! Жануарда жазық
жоқ еді, бізде азық жоқ еді» деп олжаны
бауыздады.
– Аға, неге орныңыздан тұрып,
дыбыс бердіңіз? – дедім.
– Інім, аңдаусыз жатқан аңды
жасырынып жатып атқан мергенге сын.
Айғайлағаным, бұл да аңшы мен аңның
арасындағы болар шағын ғана әділ
жекпе-жек. Қашып құтыла алса, жаны
– олжа, нерім асса, менің олжам. Атаң
қазақ: «Ысқырып атқан киіктің обалы
жоқ» деген.
– Басқасын неге атпадыңыз?
– Тауыңның сәні болып жүрген
жазықсыз жануарларды қырғындау
ешбір есті мергенге мақсат болмаса керек. $йтсе оны аңшы емес, обал-сауапты
білмейтін тасбауыр деп білген жн.
Оның үстіне ұрпағын ерткен аналық
атаулыға мылтық кезенбес болар. «Обалсауап» дегенді ұмытпай жүр, інім.
***
Кеген ауданындағы таудың сағасына
аспаннан түскен гауһар тастай Күн
сәу лесімен ойнап, жарқ-жұрқ етіп
жатқан Клсайды барып кргенім бар.
Таби ғаттың соншалықты ғажайып

де жатқан қараған сыпыртқыны алып,
жұртты сыпыра бастадым. Қоқыстарды
жерошаққа салып ртедім. Қалған отын
– шырпы-тезектерді жинап, су болмау
үшін ескі тулақпен жауып, үстін таспен
бастырдым.
– Келесі жұртымызға келіп қонғанда
саған алғысын айтатын болады.
Иә, мен әлі айтылмаған алғыспен
тоғайып, түйеме келіп міндім.
***
Жайлау деген жұмақтай тура.
Түйелердің жүгін түсіріп бола салысымен, отарымен кейіндеп алған әкей
келгенше шешей уақытша итарқа
тігіп болған соң демалуға қисаясың.
Үйреншікті міндетім болған соң беткейде ақсңке болып жатқан ртеңнен
отынды, бұлақтан су әкеліп, шешей
оянғанда даяр болсын деп, мосыға
шәугімді іліп, от жақтым. «Енді не
істесем екен?» дегендей айналама қарап,
ескі жұртқа, беткейге түсті кілемдей
болып, сіп тұрған қызылды-жасылды
әртүрлі гүлдерді араладым. 1рқайсысы
әртүрлі түске боялып, әртүрлі хош иіс
аңқытады. Иә, жайлау жұмақтай еді. Айнала, бүкіл жайлау үсті осынау кп түсті
гүлдермен безеніп, ғажайып хош иіске
елтіп, манаурап жатқандай.
Гүлдің әр түрінен бір-бірден
жинағанда құшағыма толды.
– Тәте, мынаны қарашы, қандай
әйбәт, – деп, жіппен буып алған
гүлшоғымды енді оянған шешеме әкеліп
крсетіп едім, жарықтық қуанудың орнына қабағын түйді.
– Кк шпті неге жұласың? Обал
емес пе!
– Тәте, кешке қой келген соң
бұлардың жейтінін жеп, қалғанын
ақыры таптап тастайды емес пе, – деп,
з уәжімді айтқан болып едім. Ол:
– Жоқ, балам, кгергенді қой
жесе, оны малға азық үшін Құдай
жаратқан. Адам баласының жұлуы үшін
жаратпаған. Олар да – тіршілік. Обалсауапты білу керек.
***
Жайлауда бір қонып, таңертең
ертелетіп кгендеулі қозыларды жайып
келуге шешей қанша тербетсе де жылы
тсегімнен тұра алмай жатқанмын.
– Тұра ғой, құлыным. Қозыларыңды
ргізіп кел, – дейді шешей.
– Қазір тұрамын ғой, кішкене ғана
тұра тұршы, – деп ұйқымды қимай
жатқанда ол: «Ойбай, жылан!» деп мені
тсегімнен жұлып алды.
Бір жағы еркеліктен, бір жағы

«Жыланнан да сауап бола ма екен?»
деген сауал ойымда тұрса да «обал» деген
сзі ұмытылмапты.
***
Келер жылы тағы да жайлау үстінде
отырғанда аңшы, мерген Байғазы үйге
келе қалсын. Мойнынан тастамайтын
опырмалы «ақшолақ» деп атайтын
мылтығын асынып алыпты.
– Ағатай, мені де ерте кетіңізші, –
деп жабыса түстім.
Ол әкемнің бетіне қарап еді, әкем:
– Е, барғысы келіп отыр ғой. Бұл да
жігітке керек жеті нердің бірі, үйрене
берсін, – деген соң мен де қыратындай
болып, атымды ерттеп, әкемнің
қасқырларға абай болсын деп, түнде
бірер дүркін аспанға қаратып тарсылдатып қоятын кең ңеш мылтығын, дара
оқты патрондарын әзірлей бастадым.
Екеуміз түс ауғанша бірде-бір
аң кезіктірмей, әлі малшылар жете
қоймаған ұлы жайлауға – биік шыңдарға
қарай бет алдық. Бір қолатқа келіп,
аттарды тұсап қойып, алдымыздағы
жотаға жаяу шыққанбыз. Денесі шағын
болғанмен, тұла бойы шып-шымыр
Байекең шптің сылдырын білдірмей
жолбарыстай тым епті екен. Маған да зі
сияқты жүру қажеттігін сыбырлап айтып
қояды. Биікке жеткен соң екпеттеп жата
кетіп, дүрбісін қолына алды.
– Құдай берді, балам, – дейді. – Бір
топ арқар келесі беткейде жусап жатыр.
Анау күзетте тұрған шаңырақ мүйіз
құлжасын крдің бе?
– Иә, крдім, – деймін.
– Крсең, сол құлжа біздің бүгінгі
олжамыз болар, бұйырса. Біз қазір
арқарлардың желке тұсынан анау
мойнаққа шығуымыз керек.
«Жазған құлда шаршау жоқ»
дегендей мергеннің соңынан ілесіп,
мойнағына да сыбдырсыз шығып, бұғып
жата кеттік. Нысаналарымыз кз алдымызда, әрі кетсе жүз қадамдай жерде
жатыр. Ештеңеден алаңсыз қозылар
ойнақтап жүр.
Алғаш рет аңшылық құмарлығым
жеңіп, құлжаны нысанаға алдым. Қанша
зімді ұстайын десем де, қос қолым
дірілдеп, құндақты да дұрыс ұстай
алар емес. Сол кезде мергенім бойын
тіктеп тұрды да, бар даусымен айғайлап
қалсын. Арқарлар да таңдары ағараңдап
дүрк ктеріліп жнелді. Сандықтастың
үстінен секіріп бара жатқан құлжаны
кздеген болып, шүріппені басып
қалдым. Іле-шала мергеннің атақты
«ақшолағы» да гүрс ете қалып еді,

жарата салған кркем туындысына
таңдандық, тамсандық. Кеудемізді
кере кәусар ауасын, шыршалар мен
түрлі гүлдердің хош иісін құмарымыз
қанғанша тыныстадық. Осынша сұлу да
крікті жерлерді қазақ жеріне еншілеп
бере салған Аллаға шүкірлік айтып,
қайтар жолға түскенбіз.
Жол жиегінде қолдарына пластик
қап алып, әлденені теріп жүрген
екі әйел адамға кзім түсті. Түрлері
біздің үйреншікті ағайындарымызға
келіңкіремейтін Шығыс жұрттарына
ұқсайтындай крінді.
– Бұлар кімдер? Не теріп жүр здері?
– деп сұрадым отырғандардан.
– Осында демалуға келген жапондық
екі әйел екен. $здерінің естері дұрыс
болмаса керек. Кешелі-бері айналадағы,
жол бойындағы қоқыстарды біреу
міндеттеп қойғандай жинап жүр, –
дейді сары шаш, шие ерін, толықтықтан
ырқылдап, әрең сйлеп отырған
келіншек.
– Олардың естері дұрыс-ау, үлгі
крсетіп жүрген қонақтарымызды кріп
отырып, орнымыздан қозғалмайтын
біздің есіміз жоқ десеңізші онан да.
Ұят! – деді оның артында отырған егде
жастағы кісі.
«Иә, ұят-ақ екен» деп ойладым.
***
Жиырма бес жыл бұрын іссапармен
Еуропаға барғаным бар. Кешкі
Братиславаны тамашалап келе жатып,
дүңгіршектен бір шлмек су алып ішіп,
босаған ыдысты жолдың жиегіне қоя
салғанмын. Соңымнан келе жатқан
жас келіншек словакша әлдене деп еді,
сзін ұқпадым. Ол мен босатқан ыдысты
барып алды да, оншақты қадам жерде
тұрған қоқыс жәшігіне апарып салды.
Ұялғанымнан бетіне қарап, ыржия
күліппін.
Есіме түссе, сол бір оспадар әрі
надан дық әрекетім үшін әлі күнге
ұяламын.
***
Жас отау кезімізде достармен бірге
Алатаудың баурайына барып жексенбі
күндері дем алатын әдетімізбен бір күні
шыршалардың ортасындағы алаңқайға
келіп жайғасқанбыз. Алаңқайдың
екінші шетінде бес-алты ересек пен
трт-бес жастағы бірнеше сарыбас ұлқыз асыр салып ойнай бастады. 1келері
әбден шлдеп келгендей ащы сусыннан
дүркін-дүркін жұтып алып, кәуаптарын
пісіре бастаған. Жедел босаған бір-екі
шлмекті екі жеткіншек қойтастың

«Қазақ елі – Ұлы даланың иесі» деп мақтанғанда бөркіміз қара қазандай болатынымыз рас қой. Көгілдір көлдері, өлкені өрнектеп
жатқан өзендері, аспанмен тілдескен биік-биік таулары, шетсіз-шексіз ұлан-ғайыр даласы бар осынау өлкені бізге мұраға
қалдырған бабаларымыз емес пе еді?! Айналасы бір-екі ғасырдың ішінде-ақ сол мұраның біраз бөлігін өз еркімізбен, еркімізден
тыс та көршілерге жырым-шеттіктеп бергеніміз, турасын айтқанда, біраз байлығымыздан айырылғанымыз да ақиқат. Қадіріне
жетіп, қалғанына ие болсақ та қанағат. Алғандары оларға, қалғандары бізге құт болғай. Әлі де бүгініміз – күдік, ертеңіміз –
күңгірт «Қорқамын бүгінгі жас балалардан» дегендей шығысымыз бен батысымыздан екі өкпеден қысқандай асты-үсті қазынаға
толы жерімізге көз алартып отырған қос алпауыт елге қазақ деген халықтың қажеті жоқ. Оларға жеріміз қажет. Көрінбейтін қыл
арқанмен байлап-матағандай ғып қарызға батырып тастап, «Қарызыңды өтей алмасаң жеріңнің бір бөлігін берге» шықпасына
кім кепілдік берер? Олар мұнайы бар, мысы, болаты бар өндіріс орындарының біразын иемденіп те алды. Апырым-ай, қандай
кеңқолтық, қандай «мырза» жұрт едік. Бір жолы Ертістің өз жерімізге ағар жоғары алқымына таяғанда қазақшалап тұрып: «Қытай
жеріне қош келдіңіздер!» деп зәрені ұшырғаны бар. Сөйтсек, сол маңдағы біраз егістік жерлерді пәлен жылға алған шығыстағы
көршіміздің біраз диқандары бар екен. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі»
атты биылғы Жолдауы бұл мәселеде көңілге үміт ұялатып, «жер шетелдіктерге жалға берілмейді» деп үзілді-кесілді шешімін айтты.
Иә, Ұлы даланың иесіміз деп
кңілімізді кркейтіп жүргенде
ендігі еншімізге қалған қара жердің
қадіріне қалай жетіп жүрміз? ТабиғатАнамыздың таңғажайып кркі мен
сұлулығын сақтай алып жүрміз бе? Қазір
әлем мұхиттары пәленбай тонналаған
қоқыстарға толып, суасты тіршілігіне
де айтарлықтай зиян тигізе бастапты. Қазір Жер шарының біраз аспанын кмірқышқыл газы тұмшалапты.
Басқаны айтпағанда, Алматы аспанын тұмшалаған кгілдір зиянды түтін
экологиялық талаптан бірнеше еседен
артып тұр екен. Еліміздегі кптеген
елді мекендер қоқыс тауларын
тұрғызып үлгеріпті. Пойызға отырып
сапар шексеңіз, жол бойының қос ңірі
химияның жетістігі – қағанақ пакетдорбашалар сімдіктерге ілініп, желмен
желпілдеп тұрғандарын креміз. Қазір
әр аудан жерінен құм-қайрақ, топырақ
ндіріп, құрылысқа, жол жасауға алған
карьерлерінің қалдырған жарақаттары
үңірейіп-үңірейіп жатады. Оны қайтадан
тегістеп кету ешкімнің ойына келмейді.
Жақында телеарнадан Аягз
жерінен жабайы түрде алтын
ндірушілердің туысып жатқан құйқалы
жайылымдықтың жерін аямай оңдысолды тілгілеп тастағанын крсетті.
Тәртіп сақшылары да ізім-ғайым.
Жерді жекешелендіріп алған малшы
шағымдануға тіркеуде жоқ «іскерлерден»
қорқатынын айтады. Ауыл әкімі
крмепті, аудан әкімі естімепті. Алып
техникалармен келіп, қара жерді қарс
айырып жүрген үйірлі «старательдерде», былайша айтқанда ешкімнің
жұмыстарының болмауы себебі біреу-ақ.
Ол – «бармақ басты, кз қысты» дейтін
емі табылмаған қиын дерт.
Айтпағымыз, қазынамыздың «ұстаған ның қолында, тістегеннің аузында» кетіп жатқаны з алдына, алып
техникалармен қопарылып қалған
жердің жарақатын кім жазар?! «Жаны
ашымастың қасында басың ауырмасын». Бұны нағыз қаскйлік деп
білген жн. Кен іздеуші жабайылар
жалғыз Аягз жерінде болса қанеки.
Білінгендері, білінбегендері қаншама?!
$зім тұрып жатқан Алматының
«Құрамыс» шағын ауданындағы Кеңес
кезінде әскери ветеринариялық мекемесі
болған дейтін айналасы атшаптырым
бау-бақшалы ауқымды жерін толайымымен жекешелендіріп алған әлдекім
жер іздегендерге бағасын келістіріп
отырып сатып, қазір А.Сейдімбек
атындағы үш кшесі бар үлкен кентке
айналды. Қазақтың з жерін әкесінен
қалғандай кертіп-кертіп әлі де сатып
жүруі – бұл басқа әңгіме, басқа проблема. Айтпағым, әлі де сатып үлгермеген
кенттің шығыс бетіндегі күтімсіз жатқан
баудың ішіне әлдекімдер түнделетіп
келіп, құрылыс қоқыстарын тгіп кетіп
жүр. Бұл немкеттіліктің түп-тамыры
қайда жатыр? Меніңше, «Туған анаңды
қалай қастер тұтып, қадірлесең туған
топырағың Табиғат-Анаңды солай
қадірле» дейтін ата-бабадан келе жатқан
жазылмаған кісілік қағидадан жұрдай
болғанымыз деп білемін. «$зімдікі
жүре тұрсын, згенікі тұра тұрсыннан»
басталатын «басқалар не болса, ол болсын» дейтін сананы улаған ең барып
тұрған қасиетсіздік дегеннен басқа не
айтарсың.
Ел президенті биылғы Жолдауында:
«Қоршаған ортаны қорғау және
экологиялық даму – еліміз үшін алдыңғы
кезекте тұрған мәселе. Бүкіл 7ркениетті
әлем жұртшылығы осы мәселемен айналысуда. Бізге де мұндай жаппай үрдістен
шет қалуға болмайды» деп қадап айтты.
Және жаңа экологиялық кодекстің
жобасы әзірленіп жатқанын жеткізді.
«Бәрекелді!» дейміз. Алайда, жоғарыда
айтқанымдай, ата-бабадан ғасырлармен
жалғасып, бізге жеткен табиғатты аялау жніндегі қағидаттарды мүлде
ұмытқандаймыз. (Бәлкім, ол қағидатты
сақтап қалғандар «ақ сақалды сары тісті»
болған біздің ұрпақ қана болар).
Демек, бұл «дертті емдеуді» Жолдауда айтылғандай: «Мектептер мен
жоғары оқу орындарында 7скелең ұрпаққа
экологиялық тәрбие беру ісіне жеткілікті
назар аудару қажет» деген пәрменін
кезек күттірмей қолға алудың маңызы
ертеңіміз үшін де мәні ерекше. Жасыратын несі бар, бүгінгі ұрпақтың жан
дүниелерінің тым қасаңданып кетуі
табиғатқа немқұрайлы қараулары ғана
емес, жеткіншектердің бір-біріне пышақ
жұмсап, аямай тепкілеп жатулары;
жан-жануарларды – ит-мысықтарын
тірідей қинап, тіпті ртеп лтіргендері
туралы хабарларды теледидардан жиі
кретініміз; мысықты ағаштың бұтағына
байлап қойып, рогаткамен «мергендік»
сайысын ткізіп жатқандарын з
кзіммен круім – осының бәрі жан
түршіктірер оқиғалар. Осыған қарағанда
отбасылық тәрбиені «баланы жастан»
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бастау қажет сияқты. «Бала кезден атабаба қағидаттарын есте сақтап қалған
біздің ұрпақ болар» дейтінім...
Бұл әңгімені туған жерді жатжерліктерге жалға берудің, қолымыздағы
байлығымызды жосықсыз үлестірудің
ұрпақ кешіре алмайтын лшеусіз
қателік екенінен бастап едім. «Мұның
экологиялық проблемаға қандай қатысы
бар?» деген сұрақ туындайтыны айқын.
Жерімізді белгілі бір уақытқа жалға
алсын-ақ, келісімді уақыты біткен соң
кете қойсын-ақ. Алайда химикатпен
уланған егістік немесе жердің қолқасын
суырғандай кенін алып, тау-тау
үйінділер, үңірейген үңгірлер қалдырған
орындар бұрынғы кейпіне мәңгілік келе
алар ма?! Демек, бұлар да экологиялық
бүліншіліктің бір түрі. Осының бәрінің
де бір себебі – әлі де санамыздың
тәлім-тәрбиесіздіктен безбүйректенуі,
мағынасыздыққа, бейжайлыққа қарай
азғындануы деп білген ж7н болар...
Ал бізді мектеп есігін ашып крмеген,
алайда баяғының адамдарынан бермен
қарай жалғасып келе жатқан қазақы
кісіліктің тәлімімен қалай тәрбиелеп
еді?
***
Шамасы 4–5-сыныпта оқитын кезім.
Маусым айы басталысымен қойларының
жабағы жүнін қырықтырып, тоғыттырып
болған соң жайлауға кшуге қойшы
атаулы дүрк ктерілуге даяр отырғанбыз.
Ферманың айналдырған үш-трт түйесін
кезегімен пайдаланамыз. Бір қойшының
кшіне әкем мені де атқа мінгізіп ілестіріп
жіберді. Міндетім – кшкен үйдің жүгін
артқан екі түйесін айдап қайту. Ертеңіне
екі түйені алдыма салып айдап келе
жатқанымда оты қанбаған жануарлар
жолдан шығып, сарыбас жоңышқаны
шалып келе жатқан. Кліктерімді жолға
қарай қайырумен келе жатқанымда бір
ұшы шидің сақалына байланып жатқан
он екі құлаштай арқанды крейін. Жүк
артуға жетпейтін арқанды кршілерден
ала тұратынбыз. «1ке-шешем ертең
біреуден арқан сұрап алмайтын болдыау» деп қуанғанымнан арқанды шешіп,
бктеріп алдым.
– 1ке, арқан тауып алдым, – дедім
кешкілік әкеме мақтана сйлеп.
– Ой, табыскерім-ай, қайдан тауып
алдың?
– Таудан етекке түскендегі Мәтібұлақ жазығынан. Бір ұшын шидің
сақалына байлап қойыпты.
– Ой, бар болғыр-ау, бұл сол жерде
қошқар бағып отырған Қожақанның
атын арқандап жүрген мүлкі ғой. Бұның
– табыс емес, тап-таза ұрлық. Дәл қазір
атыңа мін де, арқанды иесіне апарып
беріп, одан кешірім сұра.
– Ертең жолай берсе де болады ғой.
Түн ішінде қорқып жүрер, – деп шешей
қарсылық крсеткен болып еді, зіме
ұрсуды білмейтін, бірақ бір тапсырған
ісін екінші рет қайталамайтын әкей
қабағын түйді.
– Жоқ, қазір апарып берсін!
«Бұйрық – қатты, жан тәтті» дегендей, кесірлі арқанды бктеріп алып,
қайтадан жолға шықтым.
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үстіне тұрғызып қойып, кесектің астына алып, «мергендік» жарыстарын
бастаған. Кп ұзамай шлмектің бірі
шылдыр етіп күйреп түсті. Жанымда
отырған жігіттердің бірі кршілерге
барып:
– Жігіттер, сынған шыны біреудің
аяғына кіріп жарақаттайды ғой, –
деген. «Сынған шынымен мына
тұмса табиғатты неге бүлдіруге жол
бересіңдер?» дегенді айтқан жоқ.
– Бұл сенің итшілік шаруаң емес,
жайыңа жүр! – деп біреуі те дрекі
жауап берген. – Қарай гр, жер иелерінің
қалай-қалай сйлейтіндерін, бізге ақыл
үйретпекші.
Қой, мынау масайған жұрттың
жанында отырып, марқадам таппаспыз деп, заттарымызды енді жинап
жатқан кезде балалардың біреуінің баж
еткен дауысы естілген. Сйтсек жаңағы
«мергендердің» бірі здері сындырған
шыныны басып кетіп, аяғын оңдырмай
жаралап алыпты.
– Қадірін білмеген табиғат бұл
шіркіндерді қолма-қол жазалаған да, –
деді жігіттердің бірі.
«Обал-сауапты білмегеннің жазасы
осы» деп ойладым.
***
Тұрған қала болсын, ауыл болсын
елді мекендердің тазалығы кшелер мен
саябақтардың крікті де сәнді болуы,
жұрт дем алатын су айдындарының,
орман-тоғайлардың ластанбауы, ең
алдымен, зімізге байланысты.
Қазір Алматы сынды алып мегаполис пен ел астанасының кшелері,
шүкіршілік дейміз, бұдан бес-он жылға
қарағанда «қыздың жиған жүгіндей»
кріктеніп қалғаны да рас. Бұрын
автобус аялдамаларында, саябақтардағы
орындықтардың жанында шекілдеуіктің
қабығы, темекі тұқылдары, әртүрлі
басқа да қоқыстар жайрап жатар еді.
Бұл, бәлкім, кісілердің ішкі мәдениеті,
рухани жауапкершілігі артқаннан,
бәлкім, кше-кшеде сыпыртқылары
қолдарынан күн ұзаққа түспей жүретін сары кеудеше киген тазалық сақшыларының еңбектерінің арқасы.
Бір Алматы шаһарының зінен күн
сайын 2000 тоннадай қоқыс шығады
екен. Ол тазалықшылардың жұмысына
сын айтудан аулақпын. Күн сайын
ауыр жүк машиналарын ыңырантып,
кше-кшелерді аралап жүретіндері
қуандырады. Алайда оларды ңдеп,
кейбір дамыған елдер сияқты құрылыс
материалдары сияқты әртүрлі кәдеге
асыру ісі бізде әлі оңалмай келе
жатқан сала. Француздар қоқысты
селекциялық жолмен жинау әдісімен
30 пайыз алюминий, 30 пайыз шыны,
50 пайыз газет қағазын ндіреді екен.
Біз де «Таза Қазақстан» акциясын
бастадық. Оңынан алға басқай. 1йтпесе
болашақта қала, елдің мекендерден
шығарылған қоқыс тауларының клемі
сол қала, елді мекендерімен аумақтас
болып қалар-ау...
***
Экологиялық қауіпсіздік дегеніміз,
меніңше, табиғаттың, жүрген
ортамыздың қадір-қасиетін танып,
оның «тілін» таба түсуге үздіксіз ұмтылу
деп білем. Ел Президенті биылғы
Жолдауында: «Бес жыл ішінде орман
алқабында 2 миллиард, елді мекендерде
15 миллионнан ағаш отырғызылатын
болады» деп атап крсетті. Бәрекелді!
Еліміздің орманға бай емес екені белгілі.
Ал орман – ғаламшарымыздың кпесі.
Ағаш кбейген сайын ауа да тазара
түспек.
Туған жер ғана емес, жүрген жердің
тазалығы, қазіргі кей жастардың шектен тыс қатыгездігі, жеріміздің кркі
болған аң-құстарды сақтау, жер бетін
орынсыз жарақаттап, жазылмайтын
«жыртық» салып кету – менің жоғарыда
бір-бірінен шалғайлау крінер қозғаған
мысалдардың бәрі де кісілік санаға
байланысты мәселелер. Негізінен әкешешемнің ақылымен балалық шақта
ткен, біреулер үшін мән-маңызы аз
оқиғалар болар. Алайда алажіп аттамайтын, қыбырлаған-жыбырлағаннан
бастап аң-құстардың, тіпті кгерген
сімдікке дейін табиғаттың адамдар сияқты ортақ тлі деп барша
ұрпаққа тәлім беріп, үйретіп кеткен
сол «оқымаған», алайда ата-бабаның
имандылық қасиетін ұстанып, санамызға
егіп кеткен сол «бұрынғының адамдары»
еді ғой. Ит-мысықты қинайтын, бірбіріне қысылып-қымтырылмай суық
қару сілтейтін жеткіншектерге ерте
бастан жәндіктерді лтірудің, кк шпті
жұлудың, тіпті отырған жерін тазартпай
кетудің обал-сауабы болатыны жнінде
бесігінде жатқаннан бастап тәлімтәрбиені отбасы бар, мектеп, жоғары
оқу орны бар, үздіксіз берсе дейміз
ғой. Табиғат тазалығы жан тазалығына,
яғни саналылыққа тікелей байланысты.
Жан тазармай қоршаған орта тазармайды. Мінездің қасаңдығы мен қатігездігі
«Обал-сауап» деген ұлы қағиданың
ұмытыла бастағаны деп білемін.
Жер – бесігіміз, табиғат – туған
анамыз. Жер, табиғаттың саулығының
ұғымы – экология деген ұғым болса керек. Оған кірікпейтін адам мен
табиғаттың бгде мәселесі жоқ деп
білеміз.
Еліміз иесі болып отырған киелі
жерімізге – тау-тасына, зен-кліне,
шетсіз-шексіз Ұлы даласына еңбектеген
баладан еңкейген кәрімізге дейін
бәріміз тарих алдында, ұрпақ алдында
жауаптымыз.
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Жоғары мектеп ғылым
академиясының академигі
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ɞɟɝɟɧɫԧɡɿɧɟɧɟɝɿɡɞɟɥɿɩɬԝɪªɞɟɝɟɧԕɚԑɢɞɚԑɚ
ɬɚɛɚɧ ɬɿɪɟɣɞɿ Ɍɿɩɬɿ ɝɪɟɤɬɿԙ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹ 
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 țȡȐĲȠȢ ©ɛɢɥɿɤª ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɧɟɧ ɬԝɪɭɵ
ԕɚɡɚԕɬɵԙɞΟɦɟɭ  Ιɚɪɚɭ ɫԧɡɞɟɪɿɧɟ ɠɚԕɵɧ
ɤɟɥɟɞɿɞɟɦɟɤɟɪɤɿɧɫԧɡɿɹԑɧɢԕɚɡɚԕɚɬɚɭɵ
ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹɫԧɡɿɧɿԙɫɢɧɨɧɢɦɿɞɟɩɬɚɧɢɞɵ
Ԕɚɡɚԕɢɹ©ԕɚɡɚԕªɚɬɚɭɵɦɟɧɬɟɤɚɬɵɠɚԑɵɧɚɧ
ԑɚɧɚɟɦɟɫɦɚԑɵɧɚɥɵԕɬԝɪԑɵɞɚɧɞɚɫԥɣɤɟɫ
ɤɟɥɭɿɧɚɜɬɨɪɞɵԙɞԥɥɟɥɞɟɭɿԕɢɫɵɧɫɵɡɟɦɟɫ
Ⱦɟɦɨɤɪɚɬɢɹɫԧɡɿɧɛɿɡɨɫɵɤɟɡɝɟɞɟɣɿɧɝɪɟɤ
ɫԧɡɿɞɟɣɦɿɡԤɞɿɥɛɟɤɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵȺɪɵɧԑɚɡɵ

Ⱥɜɬɨɪɞɵԙ ɬɚԑɵ ɛɿɪ ɚɲԕɚɧ ɠɚԙɚɥɵԑɵ
ԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿɤԧɩɬɟɝɟɧɫԧɡɞɟɪɞɿԙȿɠɟɥɝɿ
Ɇɵɫɵɪɫԧɡɞɟɪɿɧɟԝԕɫɚɫɬɵԑɵɧɚɤԧɡɠɟɬɤɿɡɿɩ
ɟɧɞɿ ɛɿɪɟɭɥɟɪɿɧ ԥɥɝɿɥɟɪɝɟ ɫԥɣɤɟɫ ɞɟɝɟɧ
ɩɚɣɵɦ ɠɚɫɚɣɞɵ ɋɨɧɞɚɣ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ ɛɿɪɿ
ɪɟɬɿɧɞɟԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟɝɿ©ԕԝɬªɫԧɡɿɧɿԙɟɠɟɥɝɿ
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ɬԝɫɵ±ȿɠɟɥɝɿɒɭɦɟɪɝɟԕɚɬɵɫɬɵɩɿɤɿɪɥɟɪ
ɦɟɧ ɚԑɵɥɲɵɧɲɭɦɟɪԕɚɡɚԕ ɫԧɡɞɟɪɿɧɿԙ
ɫɚɥɵɫɬɵɪɦɚ ɫԧɡɞɿɝɿ Ȼԝɧɞɚԑɵ ɫԧɡɞɟɪ ɦɟɧ
ɫԧɡ ɬɿɪɤɟ ɫɬɟɪɿɧɿԙ ԝԕɫɚɫɬɵԑɵ ɦɵԙɧɚɧ
ɚɫɚ ԕɚɬɚɪɞɚɧ ɛɚɣԕɚɥɚɞɵ Ȼԝɥ ɫԧɡɞɟɪɞɿԙ
ɛɿɪԕɚɬɚɪɵɤɿɬɚɩɬɚɩɪɨɬɨɚɥɬɚɣɠԥɧɟɩɪɨɬɨ
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Ⱥɜɬɨɪ ɡɟɪɬɬɟɭɿɧ ԑɵɥɵɦɢɬɚɧɵɦɞɵԕ
ɹԑɧɢ ԑɵɥɵɦɢɤԧɩɲɿɥɿɤ ԥɞɟɛɢɟɬ ɪɟɬɿɧɞɟ
ɬɚɧɵɫɬɵɪɚɞɵɠԥɧɟɨɫɵɠɚɧɪԑɚɫԥɣɤɟɫɤɟɥɭ
ԛɲɿɧ Ԥɞɿɥɛɟɤ ɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵ ɚɹɧɛɚɣ ɟԙɛɟɤ
ɟɬɤɟɧɿɤԧɪɿɧɿɩɬɟɬԝɪԦɣɬɤɟɧɿɨɥԕɚɡɚԕɚɭɵɡ
ԥɞɟɛɢɟɬɿ ɠԥɧɟ ɫɚɥɬɞԥɫɬԛɪɿ ɲɟɠɿɪɟɫɿɦɟɧ
ɛɿɪɝɟɞԛɧɢɟɠԛɡɿɥɿɤɬɚɪɢɯɦԥɞɟɧɢɟɬɮɢɥɨɫɨɮɢɹɞɚɧ ɠԥɧɟ ԕԝɫɬɚɪ ɦɟɧ ɠɚɧɭɚɪɥɚɪ
ɬɭɪɚɥɵ ɝɟɨɝɪɚɮɢɹ ɫɢɹԕɬɵ ɿɥɿɦɞɟɪɞɟɧ ɞɟ
ɤɟɧɞɟ ɟɦɟɫ ɟɤɟɧɿɧ ɛɚɣԕɚɬɵɩ ɨɬɵɪ ɋɨɧɵɦɟɧԕɚɬɚɪɛԝɥɟԙɛɟɤɬɟɨɥɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɟ
ɚɭɞɚɪɵɥԑɚɧȿɠɟɥɝɿɒɭɦɟɪȺɤɤɚɞɆɵɫɵɪ
ԔɵɬɚɣȽɪɟɤɢɹɉɚɪɫɵɠԥɧɟɄɟɥɬɫԧɡɞɿɤɬɟɪɿɧ
ɩɚɣɞɚɥɚɧԑɚɧɈɫɵɬԝɫɬɚɡɟɪɬɬɟɭɲɿɧɿԙɠɚɣ
ԑɚɧɚɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɿԙɦɚɦɚɧɵɹԑɧɢɮɢɥɨɥɨɝɟɤɟɧɿɧԥɪɿɟɲԕɚɧɞɚɣԑɵɥɵɦɢɚɬɚԑɵɧɵԙ
ɠɨԕɟɤɟɧɞɿɝɿɧɟԕɚɪɚɦɚɫɬɚɧԧɬɟɬɟɪɟԙɨɣɥɵ
ɡɟɪɬɬɟɭɲɿԑɚɥɵɦɟɤɟɧɿɧɟɫɤɟɪɝɟɧɠԧɧ
Ɂɟɪɬɬɟɭɞɿԙ ɧɟɝɿɡɝɿ ɛԧɥɿɝɿɧ ȿɠɟɥɝɿ
Ƚɪɟɤ ɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧɞɟ Ԕɚɡɚԕɢɹ ɞɟɝɟɧ ɚɬɚɭɦɟɧ ɛɟɥɝɿɥɿ ɛɨɥԑɚɧ ɛɞɞ  ɠɵɥɞɚɪɵ
ԧɦɿɪ ɫԛɪɝɟɧ ɦɟɦɥɟɤɟɬ ɠԧɧɿɧɞɟɝɿ ɩɚɣɵɦɞɚɭɥɚɪ ɚɥɚɞɵ Ɇԥɫɟɥɟɧ ɟɠɟɥɝɿ Ԕɚɡɚԕɢɹ
ԥɫɤɟɪɢɞɟɦɨɤɪɚɬɢɹɥɵԕɦɟɦɥɟɤɟɬɛɨɥԑɚɧɵɧ
ɬԛɣɿɧɞɟɣ ɤɟɥɿɩ Ԥɞɿɥɛɟɤ ɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵ ɫɨɥ
ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɿɟɠɟɥɝɿԕɚɡɚԕɬɚɪɞɵԙԕԝɪԑɚɧɵɧɚ
ɲɵɧɤԧԙɿɥɿɦɟɧɫɟɧɿɩԕɚɧɚԕɨɣɦɚɣɩɿɤɿɪɿɧ
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ɬԧɪɤɿɧɿɧ ԕɚɡɚԕ ɫԧɡɿ ɞɟɩ ɞԥɥɟɥɞɟɣɞɿ ɀԥɧɟ
ɛԝɧɵ ɛɨɫ ɫԧɡ ɟɦɟɫ ɞԥɣɟɤɬɿ ɩɿɤɿɪɥɟɪɦɟɧ
ɧɚԕɬɵɥɚɩɨɬɵɪ©.KXPDQªɚɬɬɵɤɿɬɚɛɵɧɚɧ
ԛɡɿɧɞɿɪɟɬɿɧɞɟɦɵɧɚɬԝɫɬɚɪɵɧɨԕɵɪɦɚɧɧɚɡɚɪɵɧɚԝɫɵɧԑɚɧɚɪɬɵԕɛɨɥɦɚɫ
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ɦɚԑɵɧɚɥɚɪɞɵ ɛɟɪɟɞɿ Ԕɚɡɚԕ ɯɚɥԕɵ ԛɲɿɧ
ԛɣɞɿԙԧɡɿɤɢɟɥɿɨɪɵɧɠԥɧɟɨɥɲɭɦɟɪɥɟɪɦɟɧ
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ɦԝɪɵɧª ɞɟɩ ɨɣɥɚɣɦɵɧ Ɉɫɵɦɟɧ ɛɿɪɝɟ
ɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɞɟVSDUURZ©ɬɨɪԑɚɣªɯɚɥɚɞɠ
ɠԥɧɟԧɡɛɟɤɬɿɥɞɟɪɿɧɞɟɝɿSDUDQGD©ԕԝɫªɞɟɝɟɧ
ɫԧɡɞɟɪɝɟɠɚԕɵɧɤɟɥɫɟɲɭɦɟɪɬɿɥɿɧɞɟɝɿSLULQJ
©ɚɪɵɫɬɚɧª©ɠɚɪɵԕªSLVDJSLVDQ© ɚɲɵԕ 
ɫɟɛɟɬԕɨɪɚɩ ԕɚɡɵɧɚ ɤԧɤɿɪɟɤɤɟɭɞɟɬԧɫ
ԕɚԙԕɚ EDGEHµɚɲɭ¶VDxµɛɚɫ¶ ªɩɪɨɬɨɚɥɬɚɣS૽iJz aS ©ԕɨɪɚɩɵɞɵɫɩɬԝԙԑSDJD
þDNƯԕɨɪɚɩɚԑɚɲɲɚɧɚԕԕɚɥɚԕɬɟɪɟɡɟ
ɬɟɪɟɡɟɟɪɟɧɟɭɿɭɥSDþD Q SDZDɨɪɤ
SDZDɭɞ[DVD૽DɠɚɩɨɧSiN~D©ԕɨɪɚɩª
SKҳNiL ©ԕɚɥɚԕ ɨɠɚɭª ɨɪɬɚ ɤɨɪɟɣ SKҳNiL
SKҳNjԕɚɡɿɪɝɿɤɨɪɟɣSKDJlɩɪɨɬɨɚɥɬɚɣViN૽D
aN ɠԛɡ ɲɟɬԕɵɪ ɫɨԙɵ ɲɵɛɵԕɬɵԙ
ɛɚԑɚɧɧɵԙ ɬԝԙԑVDNXɬԛɪɤɿVDNDQDNɠɚɩɨɧ
ViNtɩɬԝԙԑ6DNX±ɬԝԑɵɪ ԕԝɦɚɧɧɵԙ ɩɪɨɬɨ
ɬԛɪɤɿVDNDQDN©ɤɟɪɟɝɟԝɲɬɚɪɵªɫԧɡɞɟɪɿɦɟɧ
ɬɭɵɫɬɚɫɛɨɥɚɞɵ
Ԕɵɬɚɣɬɿɥɿɧɞɟɩɿɪɤɢɟԥɪɭɚԕԥɭɥɢɟɞɟɝɟɧ
ɫԧɡɞɟɪɞɿɯΟɿɧK~Q㨦ɱɚΝFKƗQJಭɝɭɣ
JX 㨣 ɝɚɨɝɭɣJƗRJXu㧗㈗ɞɟɩɚɣɬɚɞɵ
ɋɨɥԥɪɭɚԕɬɵԙɚɬɚɭɵԕɚɡɚԕɬɚɪԑɚɞɚԕɚɬɵɫɵɛɚɪ
ԧɣɬɤɟɧɿɨɥɚɪɤɚɧɬɨɧɠԥɧɟɤɚɜɤɚɡɞɵԕɬɚɪɞɵɛɚɣ
ɝɭɣEiLJXⓑ㨣±©ɚԕɤɢɟªɧɟɦɟɫɟ©ԥɪɭɚԕª
ɞɟɩɚɬɚɣɞɵȻԝɥɠɟɪɞɟԕɵɬɚɣɬɿɥɿɧɞɟɝɿ©ɛɚɣª
ɫԧɡɿ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɛɚɣ ɫԧɡɿ ɫɢɹԕɬɵ ɤɟԙ
ɦɚԑɵɧɚɥɵ ɫԧɡ Ȼԝɥ ɫԧɡɞɿԙ ɛɿɪ ɦɚԑɵɧɚɫɵ
©ɠɚɡɵԕª ɀԥɧɟ ɛɿɪ ɠɚԕɵɧɞɵԕɬɵ ԕɵɬɚɣ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿɞɚɥɢɟɝɭGjOLqJԃ㇂ԝɥɵɫɚɣ
ɞɚɥɚɫɵɞɟɝɟɧɬɿɪɤɟɫɬɟɧɤԧɪɭɝɟɛɨɥɚɞɵ
ΘɚɡɚΙɚɬɚɭɵԕɚɡɿɪɝɿԕɚɥɵɩɬɚɫԕɚɧԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿɧɿԙɟɪɟɠɟɫɿɛɨɣɵɧɲɚ©ԕɚɡªɠԥɧɟ©ɚԕª
ɞɟɝɟɧɟɤɿɛɭɵɧɧɚɧɬԝɪɚɞɵԔɚɡ±ԕɚɡɚԕɯɚɥԕɵ
ԛɲɿɧ ɤɢɟɥɿ ɠɚɧɭɚɪ ɛɨɥɵɩ ɟɫɟɩɬɟɥɟɞɿ Ⱥԕ
ɫԧɡɿ±ɠԝɦɵɪɬԕɚɧɵԙɚԑɵɧɬɚɡɚɥɵԕɬɵɫԛɬ
ɬɚԑɚɦɞɚɪɵɧɲɵɧɲɵɥɞɵԕɬɵɠԥɧɟɠɚɪɵԕɬɵ

Қазақтар ең ежелгі халық па?
Осы және басқа сұрақтар біздің
отандасымыз Әділбек Ишанбекұлы
Арынғазыны ес білгелі толғандырып,
маза бермейді. Оның тарихқа
қызығушылығы Қазақстан тарихы,
мәдениеті мен тілінің әлем тарихымен байланысын қарастыратын
ғылыми-танымдық ақпарат ретінде
жазылған «Khuman» («Құман») атты
зерттеуін жазып шығуына себеп
болып отыр. Аталмыш еңбекте қазақ
мәдениеті мен тарихының әлемдегі
ең ежелгі мәдениеттердің қатарында
екендігі кең көлемде талданады және
автор өзінің талдауында адамзаттың
даму кезеңдеріне де жеткілікті назар
аударады.
Әділбек Ишанбекұлының өз зерттеуін
«Khuman» деп атауы бекер емес.
Себебі ол қазақ тіліндегі құман сөзінің
ағылшын тіліндегі human («адам»)
сөзіне ұқсастығымен қатар, әлемдегі
ең ежелгі Қомани халқының атына
және «Cumans» деген атаумен белгілі
болған орта ғасырдағы қыпшақ
бірлестігінің батыс тармағының
атауына сәйкестігін де мегзейді.
©.KXPDQª ɤɿɬɚɛɵɧɵԙ ɚɜɬɨɪɵ Θɨɦɚɧɢ
ɄɭɦɚɧɠԥɧɟΘɚɡɚΙɚɬɚɭɥɚɪɵɧɬɚɥɞɚɭɞɵɫɨɧɚɭ
ȺɮɪɢɤɚԕԝɪɥɵԑɵɧɚɧɛɚɫɬɚɣɞɵȻԝɥɚɣɟɬɭɿɧ
ɡɚԙɞɵɥɵԕ ɞɟɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ Ԧɣɬɤɟɧɿ ԑɵɥɵɦɢ
ɬԛɫɿɧɿɤɛɨɣɵɧɲɚɚɞɚɦɡɚɬɞɚɦɭɵɨɫɵ©ԕɚɪɚª
ԕԝɪɥɵԕɬɚɧɛɚɫɬɚɭɚɥɚɞɵȺɫɩɚɧɦɟɧɬɚɥɚɫԕɚɧ
ԥɥɟɦɞɟɝɿ ɬɚɧɵɦɚɥ ɟԙ ɟɠɟɥɝɿ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪ
ɞɚ ɨɫɵ ɠɟɪɞɟ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ Ɉɥɚɪɞɵԙ ɛɿɪɿ ±
Ʉɚɢɪԕɚɥɚɫɵɧɚɧɲɚԕɵɪɵɦɠɟɪɞɟɝɿɀɨɫɟɪ
ɦɟɧȽɢɡɚɠɨɬɚɥɚɪɵɧɞɚԕɨɧɵɫɬɟɩɤɟɧɏɟɨɩɫ
ɧɟɦɟɫɟ Ƚɢɡɚ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɵ Ɂɟɪɬɬɟɭ ɛɚɪɵɫɵɧɞɚɚɜɬɨɪȿɠɟɥɝɿɆɵɫɵɪɞɵԙɞɚԕɚɡɚԕɬɚɪԑɚ
ԕɚɬɵɫɵɧɚɬɨԕɬɚɥɚɞɵ©ɋɿɡɞɿԙɨɣɵԙɵɡɞɵɛɿɥɝɿɦ
ɤɟɥɟɞɿªɞɟɝɟɧɚɜɬɨɪɞɵԙɫԝɪɚɧɵɫɵɧɚɧɤɟɣɿɧ
ɨɧɵԙɡɟɪɬɬɟɭɠԝɦɵɫɵɦɟɧɬɚɧɵɫɭɛɚɪɵɫɵɧɞɚ
ɚɜɬɨɪɞɵԙɤɟɥɬɿɪɝɟɧɤԧɩɬɟɝɟɧɞԥɥɟɥɞɟɪɿɧɿԙɠɚɣ
ɫɵɥɞɵɪɫԧɡɟɦɟɫɿɪɝɟɬɚɫɵɛɟɪɿɤɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ
ɩɿɤɿɪɟɤɟɧɿɧɟɤԧɡɿɦɠɟɬɬɿ
Ɇɟɧ ԧɡ ɡɟɪɬɬɟɭɥɟɪɿɦɞɟ  ɦɵԙ ɠɵɥɞɚɣ ɬɚɪɢɯɵ ɛɚɪ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ԕԝɪɥɵԑɵɧɞɚԑɵ
ɟɠɟɥɝɿ©ԛɧɞɿɫɬɟɪɞɿԙªɬɿɥɿɧɞɟԕɚɡɚԕɫԧɡɞɟ
ɪɿɧɿԙ ɤɟɡɞɟɫɭɿ ɬԛɪɤɿ ɦԥɞɟɧɢɟɬɿɧɿԙ ɟɠɟɥɝɿ
ԝɥɬɬɚɪɞɵԙԕɚɬɚɪɵɧɞɚɞɚɦɵɩɤɟɥɝɟɧɿɧԛɧɟɦɿ
ɚɣɬɵɩɠԛɪɦɿɧɚɥ©.KXPDQªɟԙɛɟɝɿɧɞɟɚɜɬɨɪ
ԕɚɡɚԕ ɦԥɞɟɧɢɟɬɿɧɿԙ ɬɿɥɿ ɦɟɧ ɬɚɪɢɯɵɧɵԙ
ɨɞɚɧɞɚɬɟɪɟԙɞɟɠɚɬԕɚɧɵɧɬɿɩɬɿȺɮɪɢɤɚɧɵԙ
 ɦɵԙ ɠɵɥɞɵԕ ɬɚɪɢɯɵ ɛɚɪ Ԕɨɦɚɧɢ
ɋԥɧ ɏɚɞɡɚ  ɯɚɥԕɵɧɵԙ ɬɿɥɿɧɞɟ ԕɚɡɚԕ
ɫԧɡɞɟɪɿɧɿԙɤɟɡɞɟɫɭɿɧɟɞԥɥɟɥɤɟɥɬɿɪɿɩɬɚɪɢɯɢ ɷɬɧɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɥɵԕ ɛɚɣɥɚɧɵɫ ɬɚɭɵɩ
ɨɬɵɪɌɿɩɬɿԔɨɦɚɧɢɯɚɥԕɵɛԝɞɚɧɞɚԥɪɿ
ɦɵԙɠɵɥɞɵԕɬɚɪɢɯɵɛɚɪɟɠɟɥɝɿɯɚɥɵԕɬɵԙ
ɠɚɥԑɚɫɵ ɟɤɟɧɿɧ ɞɟ ɤԧɪɫɟɬɿɩ ɤɟɬɟɞɿ Ȼԝɥ
ɦԥɫɟɥɟɟɪɟɤɲɟɤԧԙɿɥɛԧɥɭɞɿɠԥɧɟɨɞɚɧɞɚ
ɬɟɪɟԙɡɟɪɬɬɟɭɞɿɤɟɪɟɤɟɬɟɬɿɧɿɫԧɡɫɿɡ
Ɇɟɧɛɚɣɵɪԑɵɚɥɬɚɣɥɵԕɛɚɛɚɥɚɪɵɦɵɡɞɵԙ
ɨɫɵɞɚɧ  ɦɵԙ ɠɵɥ ɛԝɪɵɧ ɲɵԑɵɫɬɚԑɵ
Ȼ ɟɪɢɧɝ ɠɟɪ ɦɨɣɧɚԑɵɧ ɬԛɣɪɟɣ ԧɬɿɩ ɚɥɞɵɦɟɧ ɋɨɥɬԛɫɬɿɤ Ⱥ ɦɟɪɢɤɚ ԕԝɪɥɵԑɵɧɚ
ԕɨɧɵɫɬɚɧɵɩɤɟɥɟɤɟɥɟɈɪɬɚɥɵԕȺɦɟɪɢɤɚԑɚ
ɨɞɚɧ ԥɪɿ ɠԛɡɞɟɝɟɧ ԑɚɫɵɪɥɚɪɞɵ ɚɪɬԕɚ
ɬ ɚɫɬɚɩ Ɉԙɬԛɫɬɿɤ Ⱥɦɟɪɢɤɚ ԕԝɪɥɵԑɵɧɵԙ
ԕɢɵɪ ɲɟɬɿɧɟ ɞɟɣɿɧ ɠɟɬɤɟɧɿɧ ɡɟɪɬɬɟɣ
ɤɟɥɿɩɨɥɚɪɞɵԙɛɚɣɵɪԑɵɆɟɤɫɢɤɚɠɟɪɿɧɞɟ
ԑɚɠɚɣɵɩ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪ ɫɨɦɞɚԑɚɧ ɚɫɬɟɤ
ɠԥɧɟ ɦɚɣɹ ɯɚɥɵԕɬɚɪɵɧɵԙ ɬɚɪɢɯɵ ɦɟɧ
ɦԥɞɟɧɢɟɬɿɧɿԙ ɬԛɪɤɿ ɯɚɥɵԕɬɚɪɵɧɵԙ ɨɧɵԙ
ɿɲɿɧɞɟԕɚɡɚԕɯɚɥԕɵɦɟɧɦԥɞɟɧɢɠԥɧɟɬɚɪɢɯɢ
ɬԝɪԑɵɞɚɧԑɚɧɚɟɦɟɫɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɚɥɵԕɠԥɧɟ
ɝɟɧɟɬɢɤɚɥɵԕɬԝɪԑɵɞɚɧɞɚɬɚɦɵɪɥɚɫɟɤɟɧɿɧ
ɧɚԕɬɵ ɞɟɪɟɤɬɟɪɦɟɧ ɞԥɥɟɥɞɟɫɟɦ Ԥɞɿɥɛɟɤ
ɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵɟɠɟɥɝɿԕɚɡɚԕɬɚɪɞɵԙɞɚɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɫɨɦɞɚԑɚɧɵɧ©.KXPDQªɚɬɬɵɟԙɛɟɝɿɧɞɟ
ɚɥԑɚɬɚɪɬɚɞɵɠԥɧɟɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɞɵɟԙɚɥԑɚɲ
ɫɚɥԑɚɧԕɚɡɚԕɬɚɪɬɿɩɬɿɆɵɫɵɪɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɵ
ɦɟɧ ɒɭɦɟɪ ɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɵɧɵԙ ɿɡɿɧɞɟ
ɟɠɟɥɝɿԕɚɡɚԕɩɢɪɚɦɢɞɚɥɚɪɵɧɵԙɧɟɝɿɡɿɛɚɪ
ɟɤɟɧɿɧ ɦԥɥɿɦɞɟɣɞɿ Ȼԝɥ ɩɚɣɵɦɵɧɚ ɞԥɥɟɥ
ɪɟɬɿɧɞɟ ɚɦɟɪɢɤɚɧɞɵԕ ԑɚɥɵɦ ɉȻȽɨɥɞɟɧ
©ɈɪɬɚԑɚɫɵɪɥɵԕȿɜɪɚɡɢɹԔɵɩɲɚԕɬɚɪɵɧɵԙ
ɞɿɧɿª ɚɬɬɵ ɟԙɛɟɝɿɧɞɟɝɿ©ɀɭɚɧɜɢɥɞɿԙ
ɡɚɦɚɧɞɚɫɵȽɢɥɶɨɦɊɭɛɪɭɤȾɟɲɬɿԔɵɩɲɚԕԕɚ
ɠɚɫɚԑɚɧɫɚɩɚɪɵɠɚɣɵɧɞɚɨɥɚɪɞɵԙɠɟɪɥɟɭ
ɫɚɥɬɬɚɪɵɧɫɢɩɚɬɬɚɣɞɵ©Ԕԝɦɚɧɞɚɪɞԥɭɥɟɬɬɿ
ɤɿɫɿɥɟɪɞɿԙɛɟɣɿɬɿɧɩɢɪɚɦɢɞɚɲɨɲɚԕɬԧɛɟɥɿ
ԛɣɬԛɪɿɧɞɟɫɚɥɚɞɵԕɨɥɞɚɪɵɧɚԕԝɦɚɧԝɫɬɚɩ
ɲɵԑɵɫԕɚ ԕɚɪɚԑɚɧ ɛɚɥɛɚɥɞɚɪ ɨɪɧɚɬɚɞɵ
Ʉɟɣ ɬԝɫɬɚɪɞɚ ɤɿɪɩɿɲɬɟɧ ɬɚɫɬɚɧ ԕɚɥɚɧԑɚɧ
ɦԝɧɚɪɚɥɚɪɦɟɧԛɣɥɟɪɞɿɤԧɪɞɿɦȺɥɚɣɞɚɨɧɞɚ
ɬɚɫɬɚɪɬɿɩɬɿɠɨԕªɞɟɩɠɚɡԑɚɧɵɧɤԧɥɞɟɧɟԙ
ɬɚɪɬɚɞɵ
ΘɚɡɚΙɌΟɪɿɤɠԥɧɟɌΟɪɤɿɚɬɚɭɥɚɪɵɧɟԙ
ɟɠɟɥɝɿ ɫɚɧɚɥɚɬɵɧ Ⱥɮɪɢɤɚ ɯɚɥɵԕɬɚɪɵɧɵԙ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɧɚԝԕɫɚɬɵɩɒɭɦɟɪɚɬɚɭɵɧɋɭɦɵɪɵɧ ɒɵɦɵɪ ɠԥɧɟ ɄΫɤɦΡɪɵɧ ɬɟɤɬɟɪɿɧɿԙ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɦɟɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɚɞɵȿɠɟɥɝɿɒɭɦɟɪɫԧɡɞɟɪɿɧɿԙɚɪɚɫɵɧɚɧΨɥɿɦȺɪɚɥΘɚɡɚɥɵ
ɫԧɡɞɟɪɿɧ ɬɚɭɵɩ Ⱥɞɚɣ ΘɵɩɲɚΙ ΘɚɡɚΙ
ΞΝɝɿɬΞɣɫɿɧɕɫɬɵɬɛԕɚɡɚԕɚɬɚɭɥɚɪɵɦɟɧ
ɬɟɤɬɟɪɿɧɿԙ ɦɚԑɵɧɚɥɚɪɵɧ ȿɠɟɥɝɿ ɒɭɦɟɪ
ɆɵɫɵɪԔɵɬɚɣȺɪɚɛȿɜɪɟɣɬɚɪɢɯɬɚɪɵɦɟɧ
ɟɬɟɧɟ ɛɚɣɥɚɧɵɫɚɞɵ ɞɟɝɟɧ ɬԛɣɿɧɞɿ ɨɣɞɵ
ɨɪɬɚԑɚɬɚɫɬɚɣɞɵ
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ɛɿɥɞɿɪɟɞɿ Ⱦɟɦɟɤ ©ɚԕª ɞɟɝɟɧ ɫԧɡ ± ©ɤɢɟª
ɫԧɡɿɧɿԙɫɢɧɨɧɢɦɿȺɥ©ɤɢɟªɫԧɡɿɧɿԙɫɢɧɨɧɢɦɿ
±©ɪɭɯªɧɟɦɟɫɟ©ԥɪɭɚԕªȻԝɥɚɣɬɵɥԑɚɧɞɚɪɞɚɧ
Ιɚɡɛɟɧ ɠΡɦɵɪɬΙɚΙɨɫɚΙΙɨɫɤɢɟɞɟɝɟɧ
ԝԑɵɦɞɚɪɞɵ ɬԛɫɿɧɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ Ʉɢɟ ɫԧɡɿɧɿԙ
ɦɚԑɵɧɚɫɵɧɵԙ ɛɿɪɿ ± ©ԕɨɪԑɚɭɲɵª ©ɩɿɪª
ɹԑɧɢ©ɫɚԕɬɚɭɲɵª©ɩɚɧɚª©ԛɣªɹԑɧɢ©ԕɨɫª
ԔɚɡɞɵɟɠɟɥɝɿɆɵɫɵɪɞɚɞɚɤɢɟɬԝɬԕɚɧ
ɋɨɥɤɢɟɥɿԕɚɡɞɚɪɞɵԙɛɿɪɿɧɿԙɚɬɚɭɵȽɟɧɝɟɧ
ɍɟɪԕԝɞɚɣɛɨɥɚɬɵɧȽɟɧɝɟɧɍɟɪ©Ɍɿɪɲɿɥɿɤ
ɤԛɲɿɛɚɪɠԝɦɵɪɬԕɚɧɵԕɨɪɭɲɵԕɚɡªɛɨɥɵɩ
ɫɚɧɚɥԑɚɧȽɟɧɝɟɧɍɟɪɚɬɚɭɵɧɵԙԕɚɡɿɪɝɿԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɛɚɥɚɦɚɫɵ ɀɟΝɝɟɧ Ξɣɪɟɤ Ƚɟɧɝɟɧ
ԕԝɫɵɧɵԙ ɚɬɚɭɵɧɚ ɄΫɝɟɪɲɿɧ ɦɟɧ ɄΟɲɿɝɟɧ
ԕԝɫɬɚɪɞ ɵԙ ɚɬɚɭɥɚɪɵ ɛɚɥɚɦɚ ɛɨɥɚ ɚɥɚɞɵ
ɞɟɭɝɟɛɨɥɚɞɵɄɟɣɿɧɨɫɵɬɿɡɿɦɧɿԙԕɚɬɚɪɵɧɚ
ɋɚɦԝɪɵԕԕԝɫɵɞɚԕɨɫɵɥɚɚɥɚɞɵԦɣɬɤɟɧɿ
ɨɥɚɪ±©Ʉԧɤɩɟɧɲɵԙɧɵԙԧɪɥɟɪɿª
ԔɚɡɚԕɚɬɚɭɵɧɞɚԑɵΙɚɡɫԧɡɿɲɭɦɟɪɬɿɥɿɧɟ
ɭɫXVɠԥɧɟɭɡɦɭɲɟɧX]PXãHQɚɤɤɚɞɬɿɥɿɧɟۏƗ]
ΙɚΝΙɵɥɞɚΙ ΙΡɫ  ɞɟɩ ɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵ Ⱥɤɤɚɞ
ɩɟɧɒɭɦɟɪɬɿɥɞɟɪɿԕɚɡɿɪɝɿɤɟɡɞɟɬɚɧɵɥԑɚɧ
ԥɥɟɦɞɟɝɿ ɟԙ ɟɠɟɥɝɿ ԕɨɥɞɚɧɵɫɬɚɧ ɲɵԑɵɩ
ԕɚɥԑɚɧɬɿɥɞɟɪɛɨɥɵɩɟɫɟɩɬɟɥɟɞɿ 

WKXUDQ  ©ԕɵɥɵɲɬɚɫɭɲɵª ɫԧɡɞɟɪɿɧɟɧ
ɬ ɭɵɧɞɚɣɞɵ ɞɟɝɟɧ ɩɿɤɿɪ ɚɣɬɚɞɵ Ɍɚԑɵ ɛɿɪ
ԝɫɵɧɵɫɬɚɪԕɚɡɿɪɝɿɩɚɪɫɵɧɵԙWƗU LN ɫԧɡɿɦɟɧ
ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɟɪɬɟ ɢɪɚɧɞɵԕ WRU ©ɤԛԙɝɿɪɬ
ԕɚɪɚԙԑɵɿԙɿɪ ԕɚɪɚªɩɭɲɬɭWRU WKRU ɠԥɧɟ
ɚԑɵɥɲɵɧɬɿɥɿɧɞɟɝɿGDUN©ɤԛԙɝɿɪɬ ԕɚɪɚԙԑɵ
ɿԙɿɪ ªɫԧɡɞɟɪɿɧɟɧɬɚɪԕɚɬɵɩ©ԕɚɪɚԧɪɤɟɧɢɟɬª
ɦɚԑɵɧɚɫɵɞɟɝɟɧɞɿɛɟɪɟɬɿɧɞɿɝɿɧɚɥԑɚɬɚɪɬɚɞɵ
Ɍɭɪɚɧɦɟɦɥɟɤɟɬɿɧɿԙɟԙɬɚɧɵɦɚɥԕɚԑɚɧɵ
ȺɮɪɚɫɢɚɛɩɚɪɫɵɲɚϑέαϱΏDIUƗVL\ƗEɚɜɟɫ
ɬɚɲɚ )UDƾUDV\DQ ɨɪɬɚ ɩɚɪɫɵɲɚ )UƗVL\ƗY
)UƗVL\ƗNɠԥɧɟ)UHDQJUƗV\ƗNɛɞɞɠɵɥɞɚɪɵ ɨɫɵ ԧԙɿɪɞɿ ɛɚɫԕɚɪԑɚɧ Ɏɢɪɞɚɭɫɢɞɿԙ
ɒɚɯɧɚɦɟɫɿɛɨɣɵɧɲɚȺɮɪɚɫɢɚɛɌɭɪɚɧɧɵԙɛɚɬɵɪɵȻɚɫԕɚɞɟɪɟɤɬɟɪɛɨɣɵɧɲɚɨɥɂɪɚɧɧɵԙ
ɚԙɵɡɩɚɬɲɚɫɵɎɟɪɟɣɞɚɧɧɵԙԛɲɛɚɥɚɫɵɧɵԙ
ɛɿɪɿ ± Ɍɭɪ  7XU 7ǌUL\D  7X]K ɛɟɤɡɚɬɬɚɧ
ɬɚɪɚɣɞɵ Ⱥɜɟɫɬɚɧɵԙ ɞɿɧɢ ɠɢɧɚԕɬɚɪɵɧɞɚ
ɨɧɵԙɟɫɿɦɿPDLU\D Ιɭɚɪɛɚɭɲɵ ɚɬɚԑɵɧɚɢɟ
ɛɨɥԑɚɧɹԑɧɢ©ɡɚɥɵɦɚɥɛɚɫɬɵɫΡɦɵɪɚɣªɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɞɚɤɟɡɞɟɫɟɞɿ7XUɚɬɚɭɵɚԑɵɥɲɵɧ
ɬɿɥɿɧɞɟWXޝԥUWݜԥUɚɥɩɚɪɫɵɲɚΕϭέWࡧހXݐޝ
ɉɚɪɫɵɬɿɥɿɧɟɧɚɭɞɚɪԑɚɧɞɚΕϭέWࡧހXݐޝɞɟɝɟɧ
©ɠԛɪɟɤɠԝɬԕɚɧɛɚɬɵɥªɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɛɟɪɟɞɿ
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ЖАҢА КӨЗҚАРАС
Ԕɚɡɚԕɬɚɪɞɵԙ ȿɠɟɥɝɿ Ⱦԛɧɢɟ ɬɚɪɢɯɵɧɚ
ԕɚɬɵɫɵ ԕɚɡɚԕ ɯɚɥԕɵɧɵԙ ɠɚɪɚɬɵɥɵɫԕɚ
ɬɚɛɢԑɚɬԕɚɠԥɧɟԧɥɿɦɝɟɬɚɧɵɦɞɵԕɤԧɡԕɚɪɚɫɵ
ɞɚ ɚɣԕɵɧɞɚɣɞɵ Ԕɚɡɚԕɬɚɪ ɟɪɬɟɞɟɧ ɟɪɿɤɬɿ
ɤɟɡɛɟ ɠԥɧɟ ɞɚɥɚ ɪɵɰɚɪɿ ɛɨɥɵɩ ԥɪɭɚԕɬɵ
ɩɿɪɞɿ ɤɢɟɧɿ ɛɚɥɛɚɥɞɵ ɠԥɧɟ Ʉԧɤ Ɍԥԙɿɪɿɧ
ԕɚɫɬɟɪɥɟɝɟɧɌɿɩɬɿ©ɤɟɡɛɟªɞɟɝɟɧɫԧɡɞɿԙԧɡɿ
©ɤɢɟª ԕɵɞɵɪԥɪɭɚԕ ɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɥɚɪɦɟɧ
ԝɲɬɚɫɬɵɪɵɥɚɞɵȺɥɛɚɛɚɠԥɧɟɛɚɥɛɚɥɚɬɚɭɥɚɪɵ©ɛɟɣɧɟª©ɫɭɪɟɬªɧɟɦɟɫɟ©ɦԛɫɿɧªɞɟɝɟɧ
ɦɚԑɵɧɚɥɚɪɦɟɧɬɵԑɵɡɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ
Ԕɚɡɿɪɝɿ Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ ɚɭɦɚԑɵ ɦɟɧ ɨɞɚɧ
ɬ ɵ ɫ ԕ ɚ ɪ ɵ  ɠɟ ɪɥ ɟ ɪɞ ɿ ԙ  ɚ ɪ ɯɟ ɨɥ ɨ ɝ ɢ ɹ ɥ ɵ ԕ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹɥɵԕɠԥɧɟɬɛԑɵɥɵɦɢɞԥɥɟɥɞɟɪ
ԕɚɡɚԕɯɚɥԕɵɧɵԙɤԧɧɟɞԥɭɿɪɞɟɝɿɬɚɪɢɯɵɠɚɣɥɵɤɭԥɞԛɧɢɟɥɟɪɠɟɬɟɪɥɿɤɬɟɣɠɢɧɚɥԑɚɧ
ɒɭɦɟɪɫԧɡɞɿɝɿɧɞɟɝɿȺɪɚɥɢ$UDOL±©ɠɟɪ
ɚɫɬɵԥɥɟɦɿɨɞԛɧɢɟԥɪɭɚԕɬɚɪԥɥɟɦɿªɠԥɧɟ
©ɛɟɣɬɚɪɚɩɚɣɦɚԕªɛɨɥɵɩɚɭɞɚɪɵɥɚɬɵɧɫԧɡ
ɛɚɪԔɚɡɿɪɝɿɤɟɡɞɟȺɪɚɥɚɬɚɭɵԔɚɡɚԕɫɬɚɧɧɵԙ
Ԕɵɡɵɥɨɪɞɚ ԧԙɿɪɿɧɞɟ ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ ©Ⱥɪɚɥ
ɬɟԙɿɡɿªɤԧɥɿɧɟɬɢɟɫɿɥɿȺɪɚɥɬɟԙɿɡɿɧɿԙɨԙɬԛɫɬɿɤ
ɛԧɥɿɝɿɛɿɪɤɟɡɞɟɪɿɏɨɪɟɡɦ.KZDUD]Pɞɟɝɟɧ
ɚɬɚɭԑɚɞɚɢɟɛɨɥԑɚɧȻԝɥɠɟɪɞɟȺɜɟɫɬɚɧɵԙ
Ɍɭɪɚɧ ɦɟɦɥɟɤɟɬɿɧɿԙ ɛɿɪ ɛԧɥɿɝɿ ɞɟ ɛɨɥԑɚɧ
ɏɨɪɟɡɦɠԥɧɟɌɭɪɚɧɦɟɦɥɟɤɬɬɟɪɿȺɦɭȾɚɪɢɹ
ɹԑɧɢ2[XVԧɡɟɧɿɧɿԙɟɤɿɠɚԑɵɧɞɚɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ
Ⱥɜɟɫɬɚ ɦԥɬɿɧɞɟɪɿɧɞɟ Ɉɤɫɭɫɬɵ <DNKVKD
9DNKVKD ɚɥ əɤɫɚɪɬ ɧɟɦɟɫɟ ɋɵɪȾɚɪɢɹɧɵ
-D[DUWHV6\U'DU\D <DNKVKD$UWD «ɀɨΕɚɪΕɵ
ɂɚΙɲɚª ɞɟɩ ɚɬɚɩɬɵ ɋɚɫɚɧɢɬ ɡɚɦɚɧɵɧɵԙ
ɨɪɬɚɩɚɪɫɵɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧɞɟɈɤɫɭɫɬɵ:HKUǀG
©ɠɚԕɫɵԧɡɟɧªɞɟɩɚɬɚԑɚɧɈɪɬɚԑɚɫɵɪɥɵԕɚɪɚɛ
ɠԥɧɟɦԝɫɵɥɦɚɧɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧɞɟȺɦɭɞɚɪɢɹɧɵ
-D\KRXQΝ˴˰ϱ˸˰Ρ˵˰ϭ˸ϥɞɟɩɚɬɚԑɚɧȺɥȾɠɟɣɯɭɧ
ɚɬɚɭɵ ɛɢɛɥɢɹɥɵԕ ɠԝɦɚԕ ɛɚԑɵɧɞɚԑɵ ɬԧɪɬ
ԧɡɟɧɧɿԙɛɿɪɿ±*LKRQɚɬɚɭɵɧɚɧɟɝɿɡɞɟɥɝɟɧ
Ƚɢɯɨɧ ɚɬɚɭɵ ɯɢɸɪɸɲɟ *Lƫ{Q  ʢʩʧʥʯ ɞɟɩ
ɠɚɡɵɥɵɩ ©ɧԥɪ ɛɟɪɟɬɿɧ ɠɨɣԕɵɧ ɞԛɥɟɣ
ɤԛɲɬɟɡԕԝɣɵɥɚɬɵɧɧɟɦɟɫɟɚԑɚɬɵɧªɞɟɝɟɧ
ɦɚԑɵɧɚɥɚɪԑɚ ɫɚɹɞɵ Ƚɟɧɟɡɢɡɬɿԙ *HQHVLV 
ɚɜɬɨɪɵ *LKRQ ԧɡɟɧɿɧ ©Ʉɭɲ ɦɟɦɥɟɤɟɬɿɧ
ɬɨɥɵԕɨɪɚɩԧɬɟɬɿɧªԧɡɟɧɪɟɬɿɧɞɟɫɢɩɚɬɬɚԑɚɧ
Ȼɢɛɥɢɹɧɵԙɛɚɫԕɚɛɿɪɠɟɪɿɧɞɟɛԝɥɚɬɚɭɗɮɢɨɩɢɹ ɦɟɦɥɟɤɟɬɿɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɵɥɚɞɵ
ɈɫɵԑɚɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɷɮɢɨɩɢɹɥɵԕɬɚɪȽɢɯɨɧɞɵ *L\RQ  *RMMDP ɩɚɬɲɚɥɵԑɵɧ ɨɪɚɣɬɵɧ
Ⱥɛɚɣ$ED\ Ʉԧɤɇɿɥ ԧɡɟɧɿɦɟɧɛɚɣɥɚɧɵɫ
ɬɵɪɚɞɵȻɿɪɿɧɲɿԑɚɫɵɪɞɚԧɦɿɪɫԛɪɝɟɧɟɜɪɟɣ
ɬɚɪɢɯɲɵɫɵ -RVHSKXV Ƚɢɯɨɧ ԧɡɟɧɿɧ ɇɿɥ
ԧɡɟɧɿɧɟɬɟɥɿɝɟɧȿɧɞɿɛɿɪɞɟɪɟɤɬɟɪɛɨɣɵɧɲɚ
ȽɢɯɨɧԧɡɟɧɿɌԛɪɤɢɹȺɪɦɟɧɢɹȺɡɟɪɛɚɣɠɚɧ
ɦɟɦɥɟɤɟɬɬɟɪɿɚɪԕɵɥɵԧɬɟɬɿɧȺɪɚɫ ɛԝɪɵɧԑɵ
$UD[HV ɞɟɩɟɫɟɩɬɟɣɞɿɈɪɬɚԑɚɫɵɪɥɚɪɞɚԑɵ
ȺɦɭȾɚɪɢɹɧɵԙɬɚԑɵɛɿɪɚɬɚɭɵɬԛɪɿɤɬɿɥɿɧɞɟɝɿ
ɋɟɣɯɭɧ&H\KXQɛɨɥԑɚɧȺɥ;,;ԑɚɫɵɪɞɵԙ
ɠɢԣɚɧɤɟɡɞɟɪɿ ɫɚɹɯɚɬɲɵ Ⱥɭԑɚɧɫɬɚɧɞɚɛԝɥ
ԧɡɟɧɞɿ*R]DQɞɟɩɚɬɚԑɚɧɟɤɟɧ
2[XV ɚɬɚɭɵ ɬɚɪɢɯɢ ɹԑɧɢ ɤԧɧɟ ɚɧɬɢɤ ɡɚɦɚɧԑɵɥɚɬɵɧɬɿɥɿɧɞɟƿ[XVɚɥɝɪɟɤ
ɞɟɪɟɤɬɟɪɿɧɞɟȟȠȢ Ð[RV ɛɨɥɵɩɬɚɧɵɥԑɚɧ
ɠԥɧɟɉɚɦɢɪɬɚɭɵɧɞɚԑɵ9DNKVKɠԥɧɟ3DQM
ԧɡɟɧɞɟɪɿɧɿԙԕɨɫɵɥɭɵɧɚɧԕԝɪɚɥɚɞɵƿ[XV
ޝȟȠȢ Ð[RV ɚɬɚɭɥɚɪɵ9DNKVKɫԧɡɿɧɟɧɬɭɵɧɞɚɣɞɵɟɤɟɧȼɚΙɲɚɬɚɭɵɜɟɞɢɤɫɚɧɫɤɪɢɬɿɧɞɟ
9DNৢX ęøŀĜĲ ɬԛɪɿɧɞɟɛɟɪɿɥɿɩɬɿɚɥɨɧɵԙԧɡɿ
%UDKPDQGD3XUDQDɛɨɣɵɧɲɚ&KDNVXɛɨɥɵɩ
ɤɟɥɟɞɿ
Ɍɭɪɚɧɚɬɚɭɵɧɵԙɦɚԑɵɧɚɫɵɧɚɲɭԛɲɿɧ
ɤɟɣɛɿɪ ɬɿɥ ɦɚɦɚɧɞɚɪɵ ɢɧɞɨɢɪɚɧɞɵԕ WXUD
©ɲɵɦɵɪ ɬɟɡ ԕɵɥɵɲª ɩɭɲɬɚɥɵԕ WXUDQ

ɏɨɪɟɡɦ ɚɬɚɭɵ ɟɪɬɟ ɩɚɪɫɵ ɬɿɥɿɧɞɟ
K8YƗUD]PƯ ԕɚɡɿɪɝɿ ɩɚɪɫɵɲɚ Υϭέίϡ
;ƗUD]P ɚɪɚɛɲɚ Υ˵ ˰ ϭ˴  έ˶ ί˸ ϡ   ;XZƗUL]P ɟɪɬɟ
ԕɵɬɚɣTހDOM݁ݦPULܳ ఝᐦ ԕɚɡɿɪɝɿԕɵɬɚɣ
+XƗOi]ӿPy ⰼ๒Ꮚᶍ;LDR¶HUMLQJΥ˵ϭ˴ϝΫ˶ϡ˵ϭ˸ 
ɬɚɠɿɤɲɤɟɏɨɪɚɡɦ;RUD]Pɬԛɪɿɤɲɟ+DUH]P
ɝɪɟɤɲɟȋȠȡĮıȝȓĮ &KRUDVPtD ɠԥɧɟȽɟɪɨɞɨɬ
ɠɚɡɛɚɥɚɪɵɧɞɚȋȠȡĮıȓȝĮ &KRUDVtPD 
Ƚɿɥɝԥɦɟɲɬɿԙɤɢɟɥɿɛɟɥɝɿɥɟɪɿɚɪɵɫɬɚɧɦɟɧ
ԧɝɿɡɛɨɥԑɚɧɈɧɵԙԧɡɿɧ©Ʉԧɤԧɝɿɡɿɧԧɥɬɿɪɭɲɿª
ɞɟɩɬɟɚɬɚԑɚɧɄԧɤԦɝɿɡɿɞɟɩɌɚɭɪɭɫ7DXUXV
± Ɍɨɪɩɚԕ ɲɨԕɠԝɥɞɵɡɵɧ ɚɬɚɣɞɵ Ɍɚɭɪɭɫ
ɫԧɡɿɧɥɚɬɵɧɬɿɥɿɧɟɧɚɭɞɚɪԑɚɧɞɚ©ԧɝɿɡɛԝԕɚª
ɞɟɝɟɧɞɿɛɿɥɞɿɪɟɞɿȿɠɟɥɝɿɟɜɪɟɣɥɟɪɨɧɵԤɥɿɩ
ɞɟɩ ɚɬɚԑɚɧ ɀԝɥɞɵɡ ɲɨԑɵɪɵɧɵԙ ɫɵɪɬԕɵ
ɩɿɲɿɧɿ©ԔªԥɪɩɿɧɟԝԕɫɚɫɛɨɥɵɩɤɟɥɟɞɿɋɨɧɞɚȻɟɫɌɚԙɛɚɥɵԔɵɩɲɚԕɬɵԙ©Ԕªɬɚԙɛɚɫɵ
ɦɟɧɌɨɪɵɚɬɚɭɵɧɵԙɛɚɣɥɚɧɵɫɵɨɫɵɠɟɪɞɟɧ
ɛɚɣԕɚɥɚɞɵ
ȾɚɯɚɣɚɬɚɭɵɧɵԙȺɞɚɣɟɫɿɦɿɦɟɧɫԥɣɤɟɫ
ɤɟɥɭɿ ԕɚɡɚԕ ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ɚɣɞɚΧɚɪ ɚɠɞɚɯɚ 
ɉɂȿ ɉɪɨɬɨɢɧɞɨɟɭɪɨɩɚɥɵԕ  GKHJއK
©ɠɚɧɭ ɤԛɧɞɿɡª ɟɪɬɟ ԛɧɞɿ GiKDWL ɤԛɧ 
GD[ãDP©ԧɪɬªɩɚɪɫɵνΡ˷̭=DKKƗNɧɟɦɟɫɟ=DKƗN ɩɚɪɫɵɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɵɧɞɚԑɵɡɚɥɵɦ
ɬԝɥԑɚ $]KL'DKƗND̵̫Ωϩ̭ɨɪɬɚɩɚɪɫɵ
'DKƗJΩϩ̱ ɩɚɪɫɵɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɵɧɞɚԑɵԥɪɿ
Ⱥɜɟɫɬɚɞɚԑɵ ɡɚɥɵɦ ɬԝɥԑɚ ɭɪɞɭ$]KGDKƗ 
̫ΩϩɠԥɧɟɤԛɪɬHMGvKDΉ̫̈Ω̵ϩ©ɚɣɞɚԣɚɪªɉȺ
W૽খN૽R©ɬԛɛɿɧɟɝɿɡɿªGDVD©ɪɟɬɬɟɭɛɚɫԕɚɪɭª
ɉɌM$VD©ɚɧɵԕɬɚɭɪɟɬɬɟɭªɨɪɞGD[D©ɬɚԑɚª
ɫԧɡɞɟɪɿɠԥɧɟɫԧɡɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɦɟɧɠɚԕɵɧɛɨɥɵɩ
ɬԝɪȻԥɪɿɧɟɧɛԝɪɵɧȺɞɚɣɬɟɝɿɧɿԙɧɟɝɿɡɿɧɟɧ
ɨɪɵɧɬɟɩɤɟɧɠɟɪɿɄɚɫɩɢɣɬɟԙɿɡɿɦɚԙɵɟɤɟɧɿɧ
ɟɫɤɟɪɫɟɤ Ⱦɚɯɚɟ ɬɚɣɩɚɫɵɧɵԙ ɦɟɤɟɧɞɟɝɟɧ
ɠɟɪɿɦɟɧɞԥɥɤɟɥɟɞɿª
ɒɭɦɟɪɞɿԙԕɚɥɚɥɚɪɵɧɵԙɛɿɪɿɄɚɡɚɥɥɭ
KazalluɧɟɦɟɫɟɄɚɡɚɥɥɚ.D]DOODɠɚɡɵɥɭɵ
ɦɟɧ ɞɚɭɵɫɬɚɥɭɵ ɠɚԑɵɧɚɧ ΘɚɡɚΙ Θɚɡɚɥɵ
ɚɬɚɭɥɚɪɵɦɟɧɞԧɩɬԛɫɿɩɬԝɪɈԑɚɧɠɨԑɚɪɵɞɚ
ɤɟɥɬɿɪɿɥɝɟɧΙɚɡɚΙɚɡɚɤɚɠԥɧɟɝɭɡɚɥɚɞɟɝɟɧ
ɒɭɦɟɪɫԧɡɞɟɪɿɞɟɫԥɣɤɟɫɤɟɥɟɞɿ
ԔɚɡɚɥɭԕɚɥɚɫɵɆɟɫɨɩɚɬɚɦɢɹɧɵԙɛɚɬɵ
ɫɵɧɞɚԑɵ Ⱦɢɚɥɚ ԧɡɟɧɿ ɛɨɣɵɧɞɚ ɛɨɥԑɚɧɵ
ɠԧɧɿɧɞɟ ɩɿɤɿɪ ɛɚɪ ɒɭɦɟɪɞɿԙ Ʌɚɝɚɲ
ԕɚɥɚɫ ɵɧɵԙ ɛɚɫԕɚɪɭɲɵɫɵ Ƚɭɞɟɚ Ʉɚɡɚɥɭɞɵ Ɇɟɫɨɩɚɬɚɦɢɹɧɵԙ ɛɚɬɵɫɵɧɞɚ ɬԝɪ ɞɟɝɟɧ ȿɧɞɿ ɛɿɪ ɦɚԑɥԝɦɚɬɬɚɪ Ʉɚɡɚɥɭ ԕɚɥɚɫɵ
Ɇɚɪɬɭ ɞɟɩ ɚɬɚɥɚɬɵɧ ɤԧɲɩɟɧɞɿɥɟɪɞɿԙ
ɠɟɪɿɧɞɟɹԑɧɢɚɦɨɪɢɬɬɿɤɬɟɪɞɿԙɚɭɦɚԑɵɧɞɚ
ɨɪɧɚɥɚɫԕɚɧ ɞɟɝɟɧ Ⱦɟɫɟ ɞɟ ɨɥ ԕɚɥɚɧɵԙ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɹɥɵԕ ɞԥɥɟɥɞɟɦɟɫɿ ɛɨɥɦɚɣ ɬԝɪ
Ɉɫɵԑɚɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ Ʉɚɡɚɥɭɞɵ ԕɚɡɿɪɝɿ
Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧɞɚԑɵ Ԕɚɡɚɥɵ ԕɚɥɚɫɵɦɟɧ ɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵ ɞɟɭɝɟ ɛɨɥɚɞɵ Ȼɞɞ 
ɠɵɥɞɚɪɵɟɪɬɟɞɟɝɿɄɚɡɚɥɭɦɟɧȺɤɤɚɞɚɪɚɫɵɧɞɚɫɨԑɵɫɛɨɥԑɚɧɵɠɚɣɵɧɞɚɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪ
ɛɚɪɋɨɥɦԥɥɿɦɟɬɬɟɪɝɟɫԥɣɤɟɫɄɚɡɚɥɭɞɵԙ
ɯɚɧɵ Ʉɚɲɬɭɛɢɥɚ.DVKWXELOD ɛɨɥԑɚɧ Ɉɥ
ɫɨԑɵɫɬɵԙɫɨԙɵɄɚɲɬɭɛɢɥɚɚɤɤɚɞɬɵԕɋɚɪɝɨɧ
ɛɢɥɟɭɲɿɞɟɧɤԛɣɪɟɣɠɟԙɿɥɿɩɋɚɪɝɨɧԕɚɥɚɧɵ
ɠɟɪɦɟɧɠɟɤɫɟɧ ɟɬɟɞɿ Ԕɚɥɚɧɵԙ ɬɚɦɬɵԑɵ
ԕɚɥɦɚԑɚɧɵɫɨɧɲɚɥɵԕɬɿɩɬɿ©ԕԝɫɬɚɪԑɚɫɚɹɛɨɥɚɬɵɧɠɟɪԕɚɥɦɚɞɵªɞɟɥɿɧɝɟɧɈɫɵɬԝɫɬɚԑɵ
ԕԝɫɬɚɪɬɭɪɚɥɵɚɣɬɵɥɭɵɚɤɤɚɞɬɵԕɬɚɪɞɵԙ
ɄɚɡɚɥɵɬԝɪԑɵɧɞɚɪɵɧɵԙɛɿɪɚɬɚɭɵԔɚɡɚԕɬɚɪ
ԔɚɡȺԕԕɭԔɚɡɵԕԝɦɚɣԔɚɡɚɭɵɥɵ ɟɤɟɧɿɧɟ
ɧԝɫԕɚԑɚɧɵɛɨɥɭɵɤɟɪɟɤɄɚɡɚɥɭɛԝɥɫɨԑɵɫɬɚɧ
ɟɫɿɧɬɟɡɠɢɧɚɩԧɡɛɟɬɿɧɲɟɦɟɦɥɟɤɟɬԕԝɪɚɞɵ
ɠԥɧɟɚɣɧɚɥɚɫɵɧɞɚԑɵɟɥɞɟɪɞɿɨɧɵԙɿɲɿɧɞɟ
ȼɚɜɢɥɨɧɞɵ ԧɡɿɧɟ ɛɚԑɵɧɞɵɪɚɞɵ Ʉɚɡɚɥɭ

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Тіл туралы кітаптар
ҚР ҰҒА академигі, филология ғылымының
докторы, профессор Кәрімбек Құрманәлиевтің
«Қазақ тіліндегі с7зжасамдық ұя мәселесінің
теориялық сипаты» атты монографиялық
еңбегі мен «Т7рттілдік тақырыптық тілдесім»
деп аталатын оқу құралының таныстырылымы
Алматыдағы Қайнар академиясында 7тті.
Жаңа монографияда сзжасам бойынша
жазылған теориялық еңбектердің таралымының
аздығы мен қолжетімділік деңгейінің тмендігі
сзжасамның жаңа бағыттағы зерттеулерімен
танысу қиыншылығын тудырып отырғандығына
байланысты сзжасамдық ұя мәселесінің
қазақ және орыс тілі білімдерінде зерттелуі,
сзжасамдық ұяның анықтамасын айқындауға

арналған алғышарттар, сзжасам ұясының
мағынасы, сзжасамдық ұядағы туындаған сздер
мен туынды түбірлер, ұядағы сзжасамдық жұрнақ
туралы сзжасамдық ұя мәселесінің теориялық
сипаты қарастырылып, «Қазақ тілінің сзжасамы»
пәнінің бағдарламасына бейімделіп берілген. Академик К.Құрманәлиевтің жетекшілігімен орындалып жатқан «Сзжасамдық сздік жасаудың
теориясы мен практикасы (қазақ тілі материалы
негізінде)» атты ғылыми жобаның алғашқы
нәтижелері де жаңа кітапта орын алған.
Сондай-ақ оның басшылығымен құрылған
ғалымдар тобы «Шетел тілдерін қазақ блімі
студенттеріне коммуникативті әдіс арқылы
оқытудың теориясы мен практикасы» атты
ғылыми жоба бойынша зерттеулер жүргізуде.

Осы жобаның аясында алғашқы қорытындылар
негізінде жарияланып отырған «Трттілдік
тақырып тық тілдесім» оқу құралында қазақорыс-неміс-ағылшын тілдерінде күнделікті
қарым-қатынас жасауға қатысты мәселелермен
қатар студенттердің мірімен байланысты тақырыптар берілген. 1р тақырыптың мәнін ашатын
жиі қолданыстағы сздер топтамасы тіл үйренушілердің сздік қорын молайтуға мүмкіндік
береді.
Кітаптардың таныстырылымында сз алған
тілші-ғалымдар мен әдіскер оқытушылар бұл
еңбектердің қазақ тілінің сзжасамын терең зерттеуде және «Үш тұғырлы тіл» бағдарламасын іске
асыруда з үлесін қосатынына сенімдерін білдірді.
Іс-шараны қорытындылаған Қайнар

академиясының президенті, профессор
Еренғайып Омаров жоғары оқу орындары филология факультетінің студенттері үшін бүгінгі
таныстырылған қос еңбектің де қажеттілігі мол
екенін айта келіп: «Автордың туған тілді тұғырына
қондыруда, мемлекеттік тіл мәртебесіндегі
деңгейін қамтамсыз етуде сзбен емес, нақты
істермен крсету керек деген зіндік ұстанымын
ұсынылып отырған осы екі еңбегі арқылы-ақ
дәлелдеп отырғанын айтқым келеді» деді.
Кездесу соңында академик жаңа еңбектерге оң
баға берген ғалымдар мен оқытушыларға алғысын
айтып, академия кітапханасының қорына қос
кітаптың жүз данасын тарту етті.
Нұркен ЖАНД УЛЕТҰЛЫ

ɯɚɥԕɵɇɭɦɭɲɞɚ ԕԝɞɚɣɵɧ ɩɿɪ ɬԝɬԕɚɧ ɇɭɦɭɲɞɚ±ɋɭɟɧɇɚɧɚɚɣԕԝɞɚɣɵɧɵԙɛɚɥɚɫɵ
ɛɨɥɵɩ ɫɚɧɚɥԑɚɧ Ȼɿɪ ɤɟɡɞɟɪɿ ɨɥ ɠɟɪ ɚɫɬɵ
ԕԝɞɚɣɵɧɵԙ ɞɚ ɨɪɧɵɧɞɚ ɛɨɥɭɵ ɦԛɦɤɿɧ
ɞɟɥɿɧɟɞɿȾɟɝɟɧɦɟɧɨɥԕԝɧɚɪɥɵɥɵԕɬɚɛɢԑɚɬ
ɠԥɧɟ ɫɨԑɵɫ ԕԝɞɚɣɵ ɛɨɥɚɬɵɧ ɇɭɦɭɲɞɚ
ԕԝɞɚɣɵɧɚ Ʉɚɡɚɥɭ ԕɚɥɚɫɵɧɞɚ ɫɵɣɵɧɚɬɵɧ
ɬɚɦɞɚɛɨɥԑɚɧɄɚɡɚɥɭԕɨɧɵɫɵɧɵԙԕɚɡɿɪɝɿ
ԔɚɡɚԕɫɬɚɧɞɚԑɵԔɚɡɚɥɵԕɚɥɚɫɵɧɵԙɨɪɧɵɧɞɚ
ɛɨɥɭɵɦɟɧɛɚɣɥɚɧɵɫɬɵɪɭԑɚɛɨɥɚɞɵ
ȺɥȺԔɒɑɢɤɚɝɨɍɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɿɧɿԙɥɢɧɝɜɢɫɬԑɚɥɵɦɵɂɝɧɟɣɫȾɠɟɣȽɟɥɛɬɿԙ ,JQDFH
-D\*HOE ©ȿɠɟɥɝɿȺɤɤɚɞɬɵԙɠɚɡɛɚɫɵɦɟɧ
ɟɦɿɥɟɫɿ 2OG$NNDGLDQ:ULWLQJDQG*UDPPDU
6HFRQG(GLWLRQ5HYLVHGDQG(QJODUJHG 
ɚɬɬɵ  ɠɵɥɵ ɠɚɪɵԕ ɤԧɪɝɟɧ ɟԙɛɟɝɿɧɞɟ
ɒԛɦɲԛɪΨɥɿɦɫԧɡɞɟɪɿɦɟɧԕɚɬɚɪȺɥɲɢɧ $O
ǅLQ ɫԧɡɿɞɟɤɟɡɞɟɫɟɞɿɆԝɧɞɚԑɵ ɹԑɧɢɚɤɤɚɞ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿ ©ɲɢɧªɫԧɡɿ±ɚɣɛɨɥɵɩ©ɚɥªɚɞɚɦ
ɛɨɥɵɩɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵ
ɒɭɦɟɪ ɦɢɮɨɥɨɝɢɹɫɵɧɞɚ Ψɥɿɦ ԧɝɿɡ
ɧɟɦɟɫɟ ɛԝԕɚ ɛɢɡɨɧ  ɪɟɬɿɧɞɟ ɛɟɣɧɟɥɟɧɟɞɿ
ɠԥɧɟɨɧɵԙɟɫɿɦɞɟɪɿɧɿԙԕɚɬɚɪɵɧɚɄɭɫɚɪɢɤɭ
Ȼԝԕɚɚɞɚɦ ɠԥɧɟȽɭɞԥɥɿɦɞɟɝɟɧɞɟɪɞɟɤɿɪɝɟɧ
Ԥɥɿɦ ɟɠɟɥɝɿ Ɇɟɫɨɩɚɬɚɦɢɹ ɫɭɪɟɬɬɟɪɿɧɞɟ
ԕɨɥ ɵɧɞɚ ɛɚԕɵɪɚɲ ɲɟɥɟɤ  ɧɟɦɟɫɟ ԕɚɲɚɭ
ԝɫɬɚԑɚɧ ɤɟɣɿɩɬɟ ɛɟɣɧɟɥɟɧɟɞɿ Ԥɥɿɦ ɬɚɭ
ɪɟɬɿɧɞɟɧɟɦɟɫɟɫɨɧɵԙԕɨɪԑɚɭɲɵɫɵɪɟɬɿɧɞɟ
ɤɟɣɞɟɠɚԕɫɵɤɟɣɞɟɧɚɲɚɪɫɢɩɚɬɬɚɪɞɚɠɚɡɵɥɚɞɵɈɥԥɞɿɥɟɬɬɿɤԕԝɞɚɣɵɒɚɦɚɲɩɟɧ
ɒɚɹɧȺɞɚɦɦɟɧɌɨɪɩɚԕɲɨԕɠԝɥɞɵɡɵɦɟɧ
ɬԝɹԕɬɵɚԙɞɚɪɦɟɧɠԥɧɟɄɟɧɬɚɜɪɦɟɧɛɚɣɥɚ
ɧɵɫɬɵɪɵɥԑɚɧ
ΨɥɿɦɚɬɚɭɵɒΩɥɿɦɱɚɥɭɦǅDOLPېDOXP
ɒΩɥɿɦɤɢɧɭǅDOLPNРQXP ɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɧɞɟ ɞɟ
ɤɟɡɞɟɫɟɞɿɠԥɧɟɨɥɚɪɞɵԙɬԛɛɿɪɿvVODPɟɤɟɧɿ
ɠԥɧɟ ©Ɉɥ ɛɟɣɛɿɬɲɿɥɿɤ ɠɚɫɚɞɵª ɞɟɝɟɧ
ɚɭɞɚɪɦɚɧɵԙɧԝɫԕɚɫɵɛɟɪɿɥɝɟɧɒΩɥɿɦɫԧɡɿ
Ⱥɤɤɚɞ ɬɿɥɿɧɟɧ ɚɭɞɚɪԑɚɧɞɚ ± ɛɟɣɛɿɬɲɿɥɿɤ
ɑɚɥɭɦ ± ɚɞɚɦ ɚɥ Ʉɢɧɭɦ ± ɫɟɧɿɦɞɿ ɲɵɧɚɣɵ ɚɞɚɥ ɩɥɚɧɟɬɚɥɚɪ ɬԝɪɚԑɵ ɛɚɭɵɪ
ɞԝɪɵɫɨԙɡɚԙɞɵɦɟɡɝɿɥ ԔɚɡɚɧԔɚɪɚɲɚ 
ɞɟɩɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵΨɥɿɦɫԧɡɿɒɭɦɟɪɬɿɥɿɧɞɟ
©ɠɚɛɚɣɵԕɨɣª©ɬɭɪª ɠɚɛɚɣɵԧɝɿɡɧɟɦɟɫɟ
ɡɭɛɪ ɠԥɧɟ©ԕɭɚɬɬɵªɞɟɩɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵԥɪɿɫɨɥ
ɲɭɦɟɪɫԧɡɞɿɝɿɧɞɟɫɢɧɨɧɢɦɞɟɪɿɞɟɛɚɪȻԝɞɚɧ
ɲɵԑɚɬɵɧɵΨɥɿɦɫԧɡɿɲɭɦɟɪɬɿɥɿɧɞɟɝɿɚɬɚɭԑɚ
ɫԥɣɤɟɫ ɤɟɥɟɞɿ ɚɥ ɒΩɥɿɦ ɞɟɝɟɧ ɚ ɤɤɚɞɲɚ
ɛɨɥɵɩɬԝɪ
ɒɭɦɟɪɞɿԙ Ⱥɤɤɚɞ ɫɵɧɚɠɚɡɭɥɚɪɵɧɵԙ
ɚɪɚɫɵɧɞɚΨɛɭΨɥɿɦ$EXkOLP 2OG$NNDGLDQ
:ULWLQJ DQG *UDPPDU E\ ,- *HOE7KH
8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR   ɞɟɝɟɧ
ԕɚɬɚɪ ɛɚɪ ɠԥɧɟ ɨɥ ԕɚɥɚɧɵԙ ԛɥɤɟɧɿ ɞɟɩ
ɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵȻԝɥɠɟɪɞɟɚɤɤɚɞɬɿɥɿɧɿԙԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿɧɟɠɚԕɵɧɞɵԑɵɧɞɚɛɚɣԕɚɣɦɵɡԦɣɬɤɟɧɿ
ɚɤɤɚɞ ɬɿɥɿ DNNDGXX ɞɟɩ ɚɣɬɵɥɵɩ ԕɚɡɚԕ
ɬɿɥɿɧɞɟɝɿԥɤɟɬɿɥɿɧɟɦɟɫɟԥɤɟɞɭɭ ԥɤɟɞɚɭɵɫɵ ԝԑɵɦɵɦɟɧɫԥɣɤɟɫɤɟɥɟɞɿ
Ⱥɪɢɣɞɟɝɟɧɫԧɡɟɠɟɥɝɿɒɭɦɟɪɬɿɥɿɧɞɟɚɪ
DU±©ɠɚɪɵԕª©ɲɵɪɚԕª©ɠɚɣɧɚɭª©ɚɲɵԕª
©ɚɧɵԕªɚɪɢɚDULD±©ɚɭɞɚɧª©ɲԧɥª©ɬɚɫɬɚɧɞɵɠɟɪ ɠԝɪɬ ªɠԥɧɟɨɧɵԙɫɢɧɨɧɢɦɿª
ɚɪɭɚDUXDªɬɿɪɤɟɫɬɟɪɿɦɟɧɞɚɭɫɬɚɫɚɣɬɵɥɵɩɦɚԑɵɧɚɥɚɪɵɞɚɲɚɦɚɥɚɫɛɨɥɵɩɬԝɪ
Ⱥɪɢɚɬɟɪɦɢɧɿɧɿԙɞɵɛɵɫɬɚɥɭɵɧɚɠɚԕɵɧ
ԥɪɿɦɚԑɵɧɚɫɵɧɛɟɪɟɬɿɧɫԧɡɞɟɪɟɠɟɥɝɿɆɵɫɵɪɞɚɞɚɛɚɪɈɥȺɪɢ̪UL±ɒɵԑɚɪɦɚɲɵɥɵԕ
ԕԝɞɚɣɵ ɠԥɧɟ ȺɪɢΙɟɬɱɮ̪ULۊHWFKI
± ©ɀɚɪɵԕ ԕԝɞɚɣɵª ɛɨɥɵɩ ɚɭɞɚɪɵɥɚɞɵ
Ԕɚɥɚɣ ɛɨɥԑɚɧɞɚ ɞɚ Ⱥɪɢɚ ɹԑɧɢ ©ԕɚɫɬɟɪɥɿª
ɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɟɠɟɥɝɿԕɚɡɚԕɬɿɥɿɧɞɟ ɤɨɞɟɤɫ
ɤɭɦɚɧɢɤɫ $UwɞɟɩɠɚɡɵɥԑɚɧȻԝɥɫԧɡɞɟɪɝɟ
ԥɪɿɚɪԑɵɿɪɿɟɪɚɪɢɠԥɧɟɠɚɪɵԕɞɟɝɟɧɫԧɡɞɟɪ
ɛɿɪɛɿɪɿɧɟɫɢɧɨɧɢɦԥɪɿɤԧɩɦɚԑɵɧɚɥɵɫԧɡɞɟɪ
ɛɨɥɵɩɤɟɥɟɞɿɈɫɵɫԧɡɞɟɪɦɟɧɛɿɪɝɟȺɪΕɵɧ
ɬɟɝɿɧɿԙ ɚɬɚɭɵ Ⱥɪɢɚ ɞɟɝɟɧ ɫԧɡɞɿԙ ɫɢɧɨɧɢɦɿ
ɛɨɥɚɚɥɚɞɵɋɟɛɟɛɿȺɪΕɵɧɫԧɡɿȺɪΕɵȱɧɹԑɧɢ
©ɚɬɚɛɚɛɚԛԙɝɿɪɿªɀɚɪɵΙΪɧɟ©ɠɚɪɵԕɚɞɚɦɞɚɪɵªɞɟɝɟɧɬɿɪɤɟɫɬɟɛɟɪɿɥɿɩɬԝɪԦɡɤɟɡɟɝɿɧɞɟ
ɚɪΕɵɧɞɟɝɟɧɫԧɡɲɭɦɟɪɫԧɡɞɿɝɿɧɞɟɚɦɚɚɪɝɢ
DPDDUJL±ɟɪɤɿɧɞɿɤ ©ɚɧɚª©ɠɚɪԕɵɪɚɭª
©ԧԙɞɟɭª ɬɿɪɤɟɫɿɧɞɟɛɟɪɿɥɝɟɧȻԝɥɬɿɪɤɟɫɬɟɝɿ
Ⱥɪɝɢ©ɠɚɪΙɵɪɚɭª©ΫΝɞɟɭªɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɧɵ
ɛɟɪɟɬɿɧɿɧɛɚɣԕɚɣɦɵɡȾɟɦɟɤȺɪΕɵɧɚɬɚɭɵɧɵԙ
ɦɚԑɵɧɚɫɵɧɵԙɛɿɪɿ©ɠɚɪɵԕɬɵԙɚɞɚɦɞɚɪɵªɞɟɝɟɧɦɚԑɵɧɚɛɟɪɟɞɿɠԥɧɟɨɥɏɟɬɬɟɪɞɿԙɀԝɦɚԕ
ɤԛɧԕԝɞɚɣɵȺɪɢɧɚɟɫɿɦɿɧɟɫԥɣɤɟɫɤɟɥɟɞɿª
Ԕɚɡɚԕ ɨɪɵɫ ɠԥɧɟ ɚԑɵɥɲɵɧ ɬɿɥɞɟɪɿɧ
ɟɪɤɿɧɦɟԙɝɟɪɝɟɧɚɜɬɨɪԥɥɟɦɞɿɤɞɟԙɝɟɣɞɟɝɿ
ԑɚɥɵɦɞɚɪɞɵԙ ɟԙɛɟɤɬɟɪɿɧ ɨԕɵɩ ɡɟɪɬɬɟɣ
ɚɥɭɵɧɵԙɠԥɧɟɩɚɣɵɦɞɚɭɵɧɵԙɚɪԕɚɫɵɧɞɚ
ԕɚɡɚԕ ԑɵɥɵɦɵ ԛɲɿɧ ɠɚԙɚ ɤԧɡԕɚɪɚɫ ɬɚɧɵɬɵɩ ɨɬɵɪ Ԥɥɟɦɞɟɝɿ ɯɚɥɵԕɬɚɪɞɵԙ ɲɵԑɭ
ɬɚɪɢɯɵɧɚɧ ɦɟɧ ԧɡ ɡɟɪɬɬɟɭɥɟɪɿɦɞɟ ɬԛɪɤɿ
ɿɡɞɟɪɿɧɤԧɪɟɦɿɧɞɟɫɟɦԤɞɿɥɛɟɤɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵ
ɞɚ ©.KXPDQª ɚɬɬɵ ԑɵɥɵɦɢ ɬɭɵɧɞɵɫɵɧɞɚ ԕɚɡɚԕ ɯɚɥԕɵɧɵԙ ɟɠɟɥɝɿ ɿɡɞɟɪɿɧ ɬɚɭɵɩ
ԝɥɬɠɚɧɞɵ ԥɪɛɿɪ ԕɚɡɚԕɬɵ ԕɭɚɧɬɵɩ ɨɬɵɪ
ɋԧɡ ɫɨԙɵɧ ɬԛɣɿɧɞɟɣ ɤɟɥɟ ©Ԕɚɡɚԕɫɬɚɧ
± ɠɚԣɚɧɞɚɧɭ ɲɵԕԕɚɧ ɚɣɦɚԕ Ԕɚɡɚԕ ɟɥɿ
ԑɚɫɵɪɥɚɪɛɨɣɵԥɪɬԛɪɥɿԧɪɤɟɧɢɟɬɬɟɪɝɟɬԥɧ
ɬɟɪɟԙɬɚɪɢɯɬɵԙɚɠɵɪɚɦɚɫɛԧɥɿɝɿɛɨɥɞɵɠԥɧɟ
ɫɨɥԧɪɤɟɧɢɟɬɬɟɪɞɿԙԕɚɥɵɩɬɚɫɭɵɧɚԥɫɟɪɟɬɬɿª
ɞɟɣɨɬɵɪɵɩԤɞɿɥɛɟɤɂɲɚɧɛɟɤԝɥɵԝɫɵɧɵɩ
ɨɬɵɪԑɚɧ ɠɚԙɚ ɡɚɦɚɧɚɭɢ ԕԧɡԕɚɪɚɫ ԕɚɡɚԕ
ɬɚɪɢɯɵɧɚ ɞɟɝɟɧ ɨɛɴɟɤɬɢɜɬɿ ɬԝɠɵɪɵɦɞɚɪ
ԕ ɚ ɥ ɵ ɩ ɬ ɚ ɫ ɬ ɵ ɪ ɵ ɩ   ɯɚ ɥ ɵ ԕ ɬ ɵ ԙ  ɛ ɿ ɪɥ ɿ ɝ ɿ ɧ
ɧɵԑɚɣɬɭԑɚ ɫԛɛɟɥɿ ԛɥɟɫ ԕɨɫɚɞɵ ԥɥɟɦɧɿԙ
ɛɚɫԕɚɟɥɞɟɪɿɬɚɪɚɩɵɧɚɧԔɚɡɚԕɟɥɿɧɟɞɟɝɟɧ
ԕɵɡɵԑɭɲɵɥɵԕɬɵɤԛɲɟɣɬɟɞɿԥɪɿԕɚɡɚԕɬɿɥɿ
ɦɟɧ ɦԥɞɟɧɢɟɬɿɧɟ ɞɟɝɟɧ ԕԝɪɦɟɬɬɿ ɚɪɬɬɵɪɚ
ɬԛɫɟɞɿɞɟɦɟɤɩɿɡ

ANA TILII

МЕРЕЙ

1. «ЖІГЕР» ФЕСТИВАЛІ

барғысы келсе де еркі. Демек повестің сыры
астарлы, түбі терең. Бірақ мұнымен шаруа біткен жоқ. Ең әуелі сйлемдеріңде
олқылық кп. Орысша оқыған адамның
қазақша жазғанындай әсер беретін жерлері
баршылық. Бұдан арылуың шарт. Формалық
ізденістеріңе ешқандай дау жоқ, қайта
құпталуға тиіс. Меніңше, Л. атты кейіпкерің
салқын ақыл, салмақты ойдың адамы. Ал
Жәмила қазақы. Анығырақ айтқанда,
біріншісі максималист, екіншісі
консерватор. Мейлі кім болса ол болсын, осы екеуінің
арасындағы күрделі
қарым-қатынастың
«рациональное зерносы»
табылмаған сияқты. Неге
табылмаған? Баяғыдан
белгілі редакторлық талап
десең де зің біл. Осы
екі қыздың арасындағы

«1уе шарларына қонған кбелек» –
менің екінші повесім. Тырнақалды «Динаға
арналған сый» атты повесть сол уақытта
даңқы дүрілдеп тұрған республикалық жабық
конкурста таңдалып, соның арқасында үш
жылдан соң 1986 жылы «Жалын» баспасынан жарық кргенде, редколлегия оның
әуелгі атауын «Жетінші құрылыққа
саяхат» деп згертіп жіберген.
1988 жылдың жазында қаладан 300 км алыс
ауылымда қабылдану оңайға
соқпайтын оқуға мұқият
дайындалып жаттым. Бір күні
Семейден шақырту хабар
келді. Қазақстан Жазушылар одағының облыс бойынша блімше бастығы,
үлкен жазушы Медеу

БІР ХАТТЫҢ

Сәрсекеев «Алматыда жастардың
республикалық «Жігер» фестивалі
теді, Абай ауданынан екі адам
барады, бірі сен, дайын қолжазбаң болса,
ала бар» дегені. Медеу аға ұшақтың билетіне,
жолсапарға ақша бергізді, аэрофлотпен
алғаш ұшқаным, билет құны 18 сом екені
жадымда жатталып қалды.
Алматыға қос повестен соң жазылған
алғашқы әңгімемді ала кеттім. «Жалын»
журналының редакциясына повесімді
бұрынырақ апарып бергенмін. Редакция қызметкері Жұмабай Шаштайұлы
повесіме пікірін қағазға жазып берген.
Нақты ойлансын, кемшілігін түзесін деп хат
түрінде рецензия бергенін сол заматта жете
ұғу қайда?
Жаз маусымы балдай Алматы гүл жайнап
тұрған шуақты шақ. Жазушылар одағында
фестиваль екі-үш күн қызу теді, жанжақтан жас ақын-жазушылар, музыка,
театр, кино, бейнелеу нерінен қатысқандар
з саласында бір-бірін іздеп, мәз-мәйрам
жүздесіп, жаңадан келгендер танысып жатады. Мен ауылда емес, сол
дәуірдегі қазақ біткеннің кз құртына
айналған Алатау бауырындағы әсем
астанада жүрсем, КазГУ-дың журналистика факультетінің 4 курсының
жазғы сессиясын тапсырып жататын
уақытқа тап келді. 1дебиет кгінде
жарқырап шығып келе жатқан жас
таланттардың түгелге жуығын білемін.
Үш қабатты еңсесі биік Жазушылар
одағының алдында кітап жәрмеңкесі
қоса тіп жатыр. Кітап қарап тұрсам,
ңі киножұлдызға келетін крікті кісі
қасыма келіп, «Айгүл, сен мені таныдың
ба?» деп сұрады. Поэзияны соншалық
құлық қойып оқымайтын кезім, бірақ
журфакта оқыған үш жылда жас ақындар
пір тұтқан, қаған деп атайтын даңқты
Жұматай Жақыпбаевты таныдым.
«Жұматай аға, әрине, сізді білмегенде»
дедім. Балаша қуанып кетті. «Мен сен
сияқты вундеркинд болғаным жоқ» деді
ол маған қошамет білдіріп. Егер Жұматай
ақын «Менің жырларымды оқыдың ба?»
деп сұрағанда ғой, күмілжіп қалар едім.
Арада 20 жыл ткенде «Жәлеледдин Руми.
Мәжнүн жүрек» атты эзотерикалық эссеме
Жұматай ақынның жауһар жырларын бір
тарау қылып, Руми әлеміне қисынымен
кіріктіре жазарымды қайдан білейін.
Қиюы келіп тұрғанда, айта кеткен жн.
Жазушылар поэзияны қадалып, сүйсініп
оқи бермейді, ал ақындар прозаны еміне,
елжірей оқи қоюы сиректеу. Бұл екі жанр
оқшауланып, бір-бірін үстірт шолады, сірә.
Содан мықты ақындар публицистикасы,
әншейін кбігі кп, кшірінділіктен сау
емес нашар туындыларды селқос қабылдап,
нағыз проза тәрізді крерін түсіндім. $леңге
келгенде ақындар мұндай солқылдақ,
осалдыққа ұрына қоймайды, асыл мен
жасықты айнытпай дәл тануға шебер-ақ.
Республиканың түпкір-түпкірінен келген әдебиет пен нер саласындағы жастар
зара думандатып, фестиваль қазақ және
орыс тілдерінде тіп жатты. Ұлықбек
Есдәулетов пен Талғат Теменов екеуі
қатар тұр екен, қастарына шақырып алып,
жылыұшырай сйлесті. «Қайда жүрсің?».
«Бұйырса, Мәскеуге Литинститутқа барғым
келеді» деп ойымды жасырмай айттым.
ВГИК-тің кинорежиссурасына түсу туралы
ежелгі идея оның әсте мүмкін емесін сезініп,
тарқай бастаған. Мені жұрт әдеби ортада
тым ерте танылған жазушы қыз деп танитын.
1деби кеңістіктің шынайы болмысын, мәнмаңызын, парызын, қалауын һәм рухын
әлі түйсінбей тұрып, айтулы тұлға болуды
аңсап, шалық шалғандай рекпи ұйытқитын
кңіл-күйдің ертегідей ұшпалы эйфориясы, космос тан берілетін творчестволық
энергия, аузымен құс тістегендей асыптасушылық осы фестивальде қатысып
жатқан жастардың талайында болса керек.
Сыртта жерлесім Тыныштықбек
ақын келіп: «Сені Тұрсын аға редакцияға
ша қырып жатыр» деді. «Жұлдыз» журналына ертіп апарды. Жұртбаев Тұрсын
ағаның айтқан әуелгі сзі есімде шегеленіп
қалды. «Сен не деген суық бауыр адамсың!».
Мұнысы несі? «Неге ағалап зің мұнда

іздеп келмейсің? «Жұлдыз» журналының
биылғы 5-ші санын тұтасымен жастардың
шығармашылығына арнадық. Ол шығып
кетті. Сен одан қалып қалдың. Осы жолы
не әкелдің?». – «Қоңырқаз» атты әңгіме
әкелдім». «Ендеше, сол әңгімеңді маған
бер, кейінгі нмірлердің біріне саламын»
деді Тұрсын аға. Оның қатты сйлемейтін,
зілсіз адам екенін кейіннен Астанада талай
мәрте крдім. Бірақ алғаш кргенде айтқан
бір ауыз сзі маған ұрысқан сияқты естілген.
Республикалық балалар әдебиетіне арналған
жабық конкурста орта мектепті бітіре сала
ешбір сүйемелсіз-ақ, құдай беріп, алдыңғы
лектегілердің қатарында озып шыққан соң
ешкімге барып, ағалап, ккелеп, қол ұшын
беретін керек кісі іздеп жүрмейтінімді,
тіпті ондай ой миыма кіріп шықпайтынын
Тұрсын аға қайдан білсін. Жастық максимализм, астыртын албырт рккіректік
буып тұратын, бәрін зім білемнің асқынып

тұрған шағы. Тап сондай ішкі ниетпен
повесіме объективті пікір айтып, оны
қағазға түсіріп, қолыма ұстатқан Жұмабай
ағаға тарпаңдау сз айтып қалғаным емісеміс ойымда. Кісіні жазықты-жазықсыз
беттен алу, кңіліне келетін ауыр сз айтып тастау негізі қанымда жоқ. Сол жолы
Жұмабай ағаға: «Сіздің мына пікіріңізге
келіспеймін. Бәрібір менің повесімнің
идеясы, тақырыбы блек, оригинал. Сіз
түсінбесеңіз, қабылдамасаңыз мейлі, ол енді
з еркіңіз. Мен з пікірімде қаламын» деген
сияқты астам ой айтып, түйілжіп, бұрылып
кете бардым. Дауысымда бірқатар агрессия,
кпе-реніш тұнып тұрса керек. Жұмабай аға
ашуланбады, ештеңе де деген жоқ, тек бетіме
таңғалып қарады-ау деймін. Сол мезет «Ой,
ақымақ!» деп ұрсып тастаса артық болмас
па еді.
2. ХАТ
Жұмабай Шаштайұлының сол хаты менде сақтаулы тұр. Дәлірегі, «1уе шарларына
қонған кбелек» атты повесіме рецензия.
Рецензияның мәтіні қаз-қалпында міне:
«Айгүл! Шығармаңның нышаны жақсы.
Кркемдік шешімің де ұстамды. Яғни оқушы
қандай қиялға салынып, қандай ұйғарымға
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тіршілік әңгімесі әсте жоқ. Яғни шығарма
бір белгілі биіктерден түспей қалқып жүр.
Оқушы жүрегіне жақын болуы үшін біршама
қарапайым болуы керек сияқты. Шығарма
мына күйінде кинонері жніндегі ғылыми
трактовкаға ұқсайды. Қаптаған есім.
Жәмила мен Л. екеуінің арасындағы күрделі
қарым-қатынасқа саналы түрде құрылған
шығарма кркемдік табиғатынан араарасында ажырап қалатын себебі, Л-ның
асқан білімпаздығы, оған автор эрудициясы
астасқан. Осыдан Л-ның пенделік-адамдық
пиғыл-ниеті крінудің орнына, кино жніндегі
бірңкей баяндаудың тасасында қалып қалады.
Л-ның кбелекке айналып кету жніндегі
қиялының симптомы да жеткілікті
ашылмаған.
Осы мәселелерді ойланып кр.
Шаштайұлы. 6.VI. 88».
1994 жылы Мәскеуден оралған соң
Жұмабай ағаны редакцияда кездестіріп
қалғанда, ең әуелгі ойым, бұл кісі мені
жек кретін шығар болды. Бет крсе, жүз
ұялады. Абыржи амандастым. $йткені кез
келген автор зіне айтылған сынды дер
кезінде мойындай қоймағанымен, уақыт
те келе шындықтың түйінін айқын
түсіне бастайды. Дос жылатып, дұшпан
күлдіріп айтады. Сынды дұрыс ұқпаған
қатемді артынан анық крдім.
Жұмабай аға жұмсақ мінезімен
ерекше қайран қалдырды. Жақтырмай
бірдеңе десе, ткенді бетіме басса қайтемін деп іштей қауіптеніп әрі
қысылып барамын. $тірік мадақ опа
бермейді. Сол жолы жазушының адал
сынына шамданып, артық кеткенімді
біліп тұрмын. Енді оның адамға түк
зілі, кегі жоқ кісілік дегдарлығы, тазалығы алдымнан шықты. Жылы жүзіне
түк клеңке түскен жоқ, бұрын қалай
қабақ шытпаса, арада біраз уақыт
тіп кеткен соң жастық білместігімді
кешіргенін ұқпасқа болмады. «Неткен
кең адам еді! Адамшылық қасиеті
күшті нағыз қазақ!» деп ризашылықпен ойладым.
Қазір жас әдебиетшілерге ерінбей
әдеби рецензия жазып, жазғанын оқып, талдап, теріс бағыты болса түзеп жіберетін ақынжазушылар аз ба, кп пе? Жұмабай Шаштайұлы Шығыс пен Батыстың рухани әлемін
алаламай, таразы басын тең ұстаған, әдебиет
теориясын терең білетін, қоғам шындығын
боямасыз жазған реалист жазушы. «Момын мен мүләйім. Жұмабай Шаштайұлы
прозасындағы сарын» атты мақалам («Жас
қазақ» №18. 11.05.2007.) жарық крді. «Сз
хикмет» атты жинағыма енді (2016).
Жылдар те, расымен повестегі селкеуселкеу сйлемдерден ат сүрінердей екенін
кргенде әбден ұят кернеді. Стилистикамен
жұмыс істеуге, кп жыл ткен соң да повес
тілін түзеуге, редакциялауға осы рецензия оң әсер етті. Ал 1989 жылы Мәскеудің
М.Горький атындағы 1дебиет институтының
шығармашылық байқауынан «1уе шарларына қонған кбелек» және «Қоңырқаз» атты
қос қолжазбаммен ттім. Мәскеуде сзі
тетін үлкен жазушы Роллан Сейсенбаев
әңгімемді ұнатып, ағалық қол ұшын беріп,
сүрінбей түсіп кетуіме кмектесті.
Шығармашылық мұраты – жарыққа
шығу. 1994 жылы күзде «Қоңырқаз» атты
әңгімемді «Қазақ әдебиеті» газетінің бас
редакторы Ахат Жақсыбаев, ал «1уе шарларына қонған кбелек» атты повесімді № 1.
2006 жылы «Жамбыл» журналына Несіпбек
Дәутайұлы жариялады.

«Писатели советуются, негодуют, благодарят» (По страницам переписки) атты
кітап Москваның «Книга» баспасынан 1990 жылы шыққан. Құрастырған,
кіріспесін жазған А.Э.Мильчин. XIX ғасыр және XX ғасыр басындағы ақынжазушылардың өз шығармалары басылып шыққан кездегі ой-пікірлерін
қамтыған, сонымен қатар шығармашылық портрет үшін таптырмайтын жинақ.
Орыс жазушыларының өз творчествосына және өзге тұлғаларға қатысты тірі
сөздері жазылған, бір шығармасын жазу, бастыру сәтіндегі жанды творчестволық процесс қамтылған, оның үстіне құрастырушы автор инемен құдық
қазғандай тер төккен эпистолярлық энциклопедия.
Біздің қазақ әдебиетінде дарын иелері өзара жазысқан хаттар әлемін жүйелі,
бір ізге түскен, қорытылған, кәсіби кесек кітаптарға айналдыру қажеттігі уақыт
озған сайын анық біліне түседі.
Айгүл КЕМЕЛБАЕВА

О

сы еңбектің 90-бетінде
автор әкесінің досжарандары ішінде
Баймырза Дәуренбеков деген азаматты ерекше атап айтады. 1кесі
Кемел Тоқаевпен ағалы-інілідей
болып, болашаққа бастар игі істер
жолында туған бауырдай тілекші,
туған тілінің қадірін арттырып,
қасиетін қастерлеген қызмет
бабында қатар жүріп, қолын
ұзартатын іні болғанына тоқталып
теді. Баекеңнің білікті маман,
сауатты аудармашылығы жайында
сз қозғайды.
Тіл мәселесі – ұлтжанды азамат тар дың ккейінен бір сәт те
шықпайтын ұлы мақсат. Сол
уақыттың зінде, қазақ сздігін,
әсіресе терминология саласын бір
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ойдағыдай бітіріп, Алматыға оқуға
келеді. 1рдайым ккейінде зерделеу мен тиянақтылық орныққан
бозбала болашақта тарихшы
мамандығын меңгеруді мақсат
етеді. Қазақ елінің сол кездегі астанасы Алматыға арман арқалап
жеткен Баймырзаға келіп түскен
үйдегі студент қыздың «Тарихшы болып, ткеніңді зерттеген
жн. Дегенмен, журналист болу
– ел алдында, қайнаған мірдің
ортасында жүру қызықтырмай
ма?» дегені қатты әсер етеді. Бір
орынға бес талапкер сайысқан
сол бір додалы ткелде журналистика мамандығын оқытатын
факультеттің студенті атанды.
Оқуын 1952 жылы абыроймен
бітіріп, сол кездегі «Социалистік
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да жігіттік жалынымды тежеуге
себепші болды. Бәрі де з сәтімен
орайы келіп, ойдағыдай тұрмыс
құрдық. Екі перзент сүйіп, бір
шаңырақ астында тату ғұмыр
кештік. Анар Ленинград қаласында
ғылыми еңбегін қорғап, биология саласының ғылым кандидаты атағын алды. Бір-бірімізді
түсіну мен әрдайым қолдау
берекеміздің бастауы болды...» деп
ескірмейтін шақтардан әдемі сыр
суыртпақтайды.
Журналистік қадамын
әдеби қызметкерден бастаған
Б.Дәуренбеков бас газеттің жауапты

Иә, дүрбелең, дүбірі мол бүгінгі заманда жасы ұлғайған жанға жадында
жатталғандарды көз алдынан өткізіп, жақсыларын түгендеп отыру бір
мәртебе. «Әке туралы ой-толғау» кітабына менің кейіпкерім көп үңіледі
екен:
«...Перзенттік парызды адал атқару ұлы мәртебе. Еліміз қиын-қыстау
кезеңді бастан өткеріп келе жатқан осы шақта ұлан-ғайыр даласы
бар елдің қол жеткен жетістігін өрлетіп, кенжелеп қалған тұстарын
жетілдіріп, кем-кетігін толтыру кемел ой мен биік парасатты қажет етері
сөзсіз. Аталған кітаптың авторы, қазақ елінің Президенті Қасым-Жомарт
Кемелұлына ерге сын – нардың жүгін арқалау міндеті жүктеліп отыр.
Егеменді елдің екінші Президенті. Ел сенімі, халықтың
үміті. Бәрінің бастауы – ата-ананың ұлағатты
өнегесі мен перзентке берген тәрбиесінен
бастау алады» деген тұжырымын Баймырза
ақсақал жастарға жеткізіп айтқысы келеді.

ҚСАҚАЛ
арнаға түсіру, ұлтымыздың ресми
ісқағаздарында қолданылатын
терминдерді қалыптастыру үлкен
міндет болатын. Бұл мәселе әлі
күнге қазақ зиялысын толғандыратын тақырып.
Кеңес Одағы құрамында
болған сол жылдары республика
клеміндегі мемлекеттік маңызды
құжаттардың мәтіні қазақ тіліне
аударылып, мұрағатқа тетін.
Ол үшін ресми ісқағаздарын
қазақ тілінде жақсы меңгерген
мамандарға, журналистерге артылар жүк те қомақты. Ана
тілінің мәйегінен ккірегінде
ұлттық қасиет дары ған дардың
бірі Баймырза Дәурен беков ел
сенімін, кәсіби міндетін арқалаған
азаматтардың бірегейі.
«Тіл – ақылдың тұғыры» дегенді
қазақ бекер айтпаса керек. Осы
мамандықтың тұтқасын ұстаған
қариялар қатарынан табылып
отырған Баекеңнің жас мамандарға
айтары да, ұсынары да түгесілген
жоқ. Сз зергері Баймырза
Дәуренбеков тоқсанында да осы
ойдың жетегінде толғанады.
«Тілсіздік – тексіздіктен туады!»
Қатты айтылған сз. Шындықтың
жүзі ткір. Тілге абай болайық
дегенді жиі қайталайтын абыз
ақсақал орыстың шығыстанушы
ғалымы түрколог Платон
Михайлович Мелиоранскийдің:
«Қазақ тілі түркі тілдерінің
ішіндегі ең таза, әрі бай тілдерге
жатады. Қазақтар шешен әрі әдемі
сйлеудің үлкен шебері. Қазақтың
халық әдебиеті аса бай әрі жанжақты» деген тұжырымын мақтану
үшін ғана емес, сол биіктен адасып
қалмау үшін зінен кейінгілердің
есіне үнемі салып отырады.
Жан дүниесінің тазалығы,
алған тәрбиесі мен скен ортасын
айтпағанның зінде, оның талап қуып, білімге ұмтылған мір
жолында кездескен жандардың
да ықпалы тіл саласына деген
құштарлығын оятқан еді... $мір
жолы дегенде, Баймырза ағамыз
1930 жылы Торайғыр тауының
бктерінде, Дәуренбек ақсақалдың
отбасында дүниеге келген кенже
ұл. Ол уақыт елдегі колхоздастыру, ұжымдасу қалыптасып кете
қоймаған кезеңнің бір соқталы
тұсы еді. Аштықтың, індеттің қазақ
даласын жайлағаны да осы мезетте
тті. 1ке мен шешеден кз жазып,
шиеттей алты ұл бала тұл жетім
қалды. Үлкен ағасы 1лібек екі кіші
ұлды жетелеп апарып Қазақстан
Халық Комиссарлары Кеңесі
арқылы Қорамдағы (Алматы
облысының сол кездегі Шелек
ауданы) балалар үйіне тапсырады.
$ткенін еске алса болғаны, алдымен 1лібек ағасының тәрбиесі мен
балалар үйінде крген қамқор әрі
бағыт берген ұстаздары ойға оралады. Бала Баймырза етінің тірілігі
мен зердесінің ояу, қабілеттілігі
арқасында Кегеннің Жалаңаш
ауылындағы орта мектепинтернатқа ауысқаннан кейін де з
қатарларынан озықтығымен кзге
түседі. Ұлы Отан соғысынан кейінгі
қуанышы мен қиындығы қатар
келген, ел еңсесі ктеріле бастаған
шақта – 1947 жылы мектепті

Қазақстан» (Қазіргі «Егемен
Қазақстан») газетінің редакциясына жолдама алады.
$мірден сүбелі үлеске ие болар болашақ сүрлеу соқпағына
тағдыры зі жетелеп әкелгенін
есіне алса, әсем әңгіменің арқауы
зінен зі ріліп, ткен күндердің
шуағы мен жібектей жанға жайлы жұмақ күндері кз алдынан
тізбектеле тізіліп келе қалады...
Сыр суыртпақтай отырып, бақыт
кілтін, байлық бастауын, мір
керуеннің әдемі кшін жүректе
жатталған мақамды жырдай
тарқата береді.
...Алғашқы еңбек демалысын алып, туған елге алып ұшқан
жігітті әке шаңырағын ұстаған ағажеңгенің мәрт кңілі масайратқан
кездесу, иә сол сәттер Баймырза
мірінің шамшырағын тұтатқан,
болашағына бастайтын сүрлеу
соқпағының алғашқы қадамына
себепші болған екен. Туған ауылында аунап-қунап, алғашқы еңбек
демалысынан Алматыға оралған
бойда ол күндері ҚазПИ аталатын білімнің қара шаңырағында
оқитын екі студент құда баланың
амандығын біліп, ауылдың сәлемін
жеткізуге жатақханаға келеді.
Білімге, мірге құштарлығымен
қатар сол уақыттағы жастардың
бойында бір-біріне қамқорлығы,
мәрттігі басым еді. $зінен
әлдеқайда кіші бола тұра, әңгіменің
ашығына кшкен құда бала туған
бауырындай Баймырзаға: «Сізге
ғана қалыңдық болуға лайық бір
ару бар. Жақын досымыздың
қарындасы биыл ЖенПИ-ге
оқуға түсті. Таныстырайық» деп
қолқалайды. Бұл әңгіме жаратылысымнан мінезім тұйықтау. Оның
үстіне, қыз алдындағы ұяңдықтан
әлі күнге арыла алмай жүрген
маған кәдімгідей ой салды.
«Ол кездің дағдысы – киноға
шақыру. Бәрінің басын қосып
(қызды ағасымен бірге) кинотеатрға апарғым келді де, дереу
студенттерді ресторанда қонақ етіп,
бір құрметтеу ойыма келді. Алайда ауылдан оқуға енді келген қыз
баланы бір топ жігітпен ресторанда
ауылдас таныстары крсе, не дейді
деген сұрақ мазалады. Алматының
орталығындағы мейрамханалардан аулақ болған жн. Кегеннің
тұрғындары Алматыға автобуспен қатынайды. Ауылдастар кп
маңайламайтын теміржол вокзалы
маңынан ресторан таңдауға тоқтам
жасап, сонда танысу дастарқанында
кездестік. Анар трт жыл оқуын
бітіргенше сырлас кештер мен театр,
концерт, т.б. демалыс сәттерін жұп
жазбай бірге ткіздік. Қыз баланың
з тағдырын саған сеніп тапсыруы, сезіміңе сезіммен жауап беруі
– жігітке үлкен жауапкершілік
жүктейді. Мені мазалаған ойдың
үлкені мынау еді: «Жас маман
жігіттің алдымен – отау құратын,
киелі босағадан аттаған соң мір
жарастыратын з шаңырағы болуы
тиіс» деген ұстанымнан аспай, тіпті
қалыңдығымның қолынан ұстауға
да батылым бармады. $зімнен
біршама жас кіші, білім жолында
болашақ мамандығын алаңсыз
меңгерсін деген қамқорлығым

хатшысының орынбасары қызметін
6 жыл атқарады. 1964 жылы Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесінің Президумына сол кездегі блім бастығы
Кемел Тоқаев жұмысқа шақырады.
Ұсынысқа газеттің бас редакторы
үзілді-кесілді қарсылық білдіреді.
Сауатты әрі ұқыпты маманнан қай
басшы оңай айрылғысы келсін.
Кеңес Үсебаевқа сол кездегі Қазақ
КСР Жоғарғы Кеңесінің Тралқа
хатшысы Бижамал Рамазанова ресми шақырту жіберіп, сұра тылып
отырған маманның қазақ еліне
ортақ маман екенін редак тордың
есіне салады. Осы жолы газет
редакторы амалсыз келісіп, 1966
жылы жаңа орынға қызмет ауыстырады. 1978 жылдың басында блім
меңгерушісі болып тағайындалады.
Мерзімді баспасздің тауқыметінен арылып, журналис тиканың тағы бір зекті саласында – тіл сауаттылығы мен білікті
аудармашының жүгін қоса
арқалатқан қызметтің абыройы
мен игілігін қатар крген Баекеңнің зі жемісті еңбек еткен тіл
сала сына адалдығы, ғұмырының
90 жасына ақсақалдық деңгейде
жетуі, күнделікті серуеннен қалмай,
ұрпағына сергек ойлы ақылшы
әке болып жүргенінің бірден-бір
себепкері адами тазалығы мен
тағдырының жазуы – қызметтес,
үзеңгілес азаматтарға бір сапта серік
болуы деп біледі. Ой тоқырауына
ұшырамай, замана ағымымен қадам
үйлестіре білу де мір талабы. Осы
тұрғыдан қарасақ, игі жақсылармен
туған бауырындай ара-қатынасы,
есепке құрылмаған адал достығы,
сүйген жарын жаңылмай тауып,
үндестікпен мір кешуінде, ер
азаматтың қиын сәттерде шынның
жүзінен таймауы да кемел ақыл мен
кркем мінездің кепілі екенінің бір
дәлелі.
Жолдастыққа адал Баймырзамен
жақын сырлас болған марқұм
Сәуақас Темірбеков «Бае кеңді
кргенде жаным жай тауып, құшақтағым ке леді» дейтін
еді. Ол кездің басшы лық қа ктеріл ген азаматтарының бойында
асыл қасиеттер мол болатын.
Еңбекқорлық, ойын жалтақтамай
батыл жеткізетін жақсылар сиреп
бара ма... дегенді кп ойлайды.
Солардың бірі – Кемел болатын
дегенді жиі айтады.
Тоқсанға жеткендер баршылық.
1ңгіме, құдай берген қуат пен
сергектіктен ажырамай, сүйегі асыл
дегізіп, осы жасқа ақыл-есі ткенді
түгендеуге, келешекке алаңдап,
айтар сзі бүтін қалпында жету
зінше бір мәртебе екендігінде.
Баймырза Дәуренбековтің адами
болмысына сонау қызметтес болған
кезімнен қанықпын. Ккірек кзі
ояу з әкем Шәмшиденнің: «Ұлым,
жақсымен жолдас бол – жолың болады, кпті кргеннің сзін тыңда
– кңілің толады» дегені осындайда
ойға оралады.
Ғаділбек МУСИН,
КСРО Денсаулық сақтау
ісінің үздігі, Атырау облысы
Құрманғазы ауданының
Құрметті азаматы
АЛМАТЫ
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ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Түркістан облысының Мақтаарал ауданында биылғы мамыр айында су тасқынынан
зардап шеккен тұрғындарды жаңа баспанамен қамтамасыз ету жұмыстары
аяқталуға жақын. Фирдоуси және Өргебас ауылдарында жеке тұрғын үй салу үшін
төлем алуға 503 шарт жасалған, оның ішінде 80-ге жуық үйде тұрғындар қоныс
тойын тойлап, тағы 405 ғимараттың шатыры жабылуда. Сонымен қатар жуырда 80
отбасына арнайы сатып алынған жатын бөлме жиһаздары табыс етілді. Тұрғындарға
үйлерінің құрылысына арналған 17 млн теңге өтемақы үш траншпен төленіп
келеді. Мәселен, соңғы мәліметтерге сай, үй құрылысына төлемдерді жүзеге асыру
шеңберінде 200 отбасы жалпы сомасы 850 000 000 теңгеге екінші транш алған.
Бүгінгі таңда, «Түркістан» ӘКК» АҚ жанындағы Қор 4 250 000 теңге мөлшерінде
қорытынды траншты төлеу бойынша жұмыстарды бастады. Біз аудандағы
Әлеуметтік кәсіпкерлік корпорация тарапынан атқарылып отырған жұмыстарды
ғана айтып өттік.
Облыс әкімі $мірзақ Шкеев те
жиі баратын және қалпына келтіру
жұмыстарын бақылауына алған
Мақтаарал ауданындағы барлық
жұмыс осы айда толық аяқталуы тиіс.
Қазанның екінші жартысында Мырзакент тұрғындары қоныс тойын тойламақ.
Бүгінде аталмыш елді мекенде 386 үйдің
360-ының құрылысы аяқталған. Ал
Фирдоуси ауылында – 201, $ргебаста
140 үй пайдалануға беруге дайын. Корпорация жылдың соңына дейін Түркістан
қаласының орталығында орналасқан
«Сырдария» тұрғын үй кешенінде 10
кпқабатты үйдің құрылысын аяқтауды
жоспарлап отыр. Түркістанға облыс
орталығының мәртебесі берілгелі оның
келбетін заманауи ете түсетін жаңа
күштер мен инвестициялар тартылуда.
Сондай-ақ пандемия кезінде құрылыс
қарқыны бәсеңдеген жоқ. «Қазіргі
таңда Түркістан облысына мемлекет
тарапынан барынша қолдау крсетіліп,
тарихи шаһарда халықаралық талапқа
сай ғимараттар салынып жатыр.
Демографиялық сімі жоғары, халқы
еңбекқор ңірдің мәслихаттары да мықты
болуы тиіс» деді $мірзақ Естайұлы жуырда әлеуметтік желідегі қоғамдық қабылдау
парақшасында. Бүгінде Түркістан қала
тіршілігінің барлық салаларын қамтитын,
ауқымды құрылыс жүргізілетін орынға
айналған. Облыс орталығының әр
бұрышында жаңа ғимараттар салынып,
жаңа әлеуметтік нысандар з есігін айқара
ашуда. Сонымен қатар қала тұрғындары
мен қонақтарының демалуы үшін жаңа
саябақтар пайда болуда. «Түркістан»
1КК» АҚ қала тұрғындары үшін тұрғын
үйлермен қатар облыстың бизнесқұрылымдарының қолайлы жұмыс
істеуіне қажетті ндірістік ғимараттар
да салуда. Мысалы, әкімшілік-іскерлік
орталықтың аумағында 44 кпқабатты
тұрғын үйі бар «Turkistan Jana-qala»
тұрғын алабының құрылысы басталды.
Тұрғын үй массивінің құрамына «Арман» кешеніндегі 29 үй және «Сырдария» кешеніндегі 15 үй кіреді. Аталған
тұрғын үй кешендері 1КК және тартылған
инвестициялардың нәтижесінде салынуда. $ткен жылы әлеуметтік кәсіпкерлік
корпорация 6 тұрғын үйден алғашқы 165
пәтерді сатқан болатын. Ал биыл жылдың
соңына дейін «Сырдария» тұрғын үй
кешенінде бірінші қабатта коммерциялық
үй-жайлары бар 10-ға жуық тұрғын
үйдің құры лысын аяқтау жоспарлануда. Одан блек, желтоқсан айында 248
пәтерді пайдалануға беру кзделіп отыр.
Жалпы кешен Түркістан қаласының
жаңа блігінде орналасқан, онда жақын
маң дағы үйлердің тұрғындары жайлы
тұруы үшін барлық жағдай жасалған. Кп
қабатты үйлерге жақын қашықтықта мектеп, музыка мектебі, аурухана, спорттық
ғимараттар, әлеуметтік және мәдени
нысандар, ыңғайлы клік жол айрығы
орналасқан.
АРНАЙЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ
АЙМАҚТА 23 ЖОБА ЖҮЗЕГЕ
АСЫРЫЛАДЫ
Түркістан қаласының жедел дамуына,
туристік әлеуетінің артуына және жалпы
түркі әлемінің рухани астанасын одан
әрі қалыптастыруға осыдан екі жыл
бұрын құрылған «Turkistan» арнайы
экономикалық аймағы айтарлықтай үлес
қосуда. Бүгінгі таңда жалпы ауданы 3014
гектар болатын АЭА 4 субаймақтан тұрады.
Олар: тарихи-мәдени орталық – 297 гектар,
әкімшілік-іскерлік орталық – 1350 гектар,
ндірістік аймақ – 400 гектар, әуежай
аймағы – 967 гектар. Жуырда Түркістанға
арнайы сапармен келген Елбасы туристік
және қала инфрақұрылымы құрылысының
қарқыны жоғары екенін атап тті. «Бүгін
біз Түркістанның жаңа нысандарымен
таныстық. Олар бүкіл Қазақстан мен
әлемнен турист тартатын, тұрғындардың
назарын аударатын крнекті орынға
айналады. Түркістанның ауқымды
құрылысы тұтас ңірдің экономикалық
дамуына зор септігін тигізіп отыр» деді
Қазақстанның Тұңғыш Президенті.
Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаев қаланың
орналасқан жері, түркі әлемінің маңызды
рухани орталықтарының бірі ретіндегі
оның мәртебесі болашақта Орталық Азия
елдерінің интеграциясына қызмет ететінін
атап тті. «Түркістанда Түркітілдес
елдердің саммитін ткізуді жоспарлаған
болатынбыз. 1лемдегі күрделі ахуалға
байланысты ол кейінге шегерілді. Егер
бәрі ойдағыдай болса, оны Наурыз
мерекесіне қарай ткіземіз деп ойлаймын»
деді Елбасы. Туристік инфрақұрылым
қалыптастыруды және кліклогистикалық жобаларды іске асыруды
жалғастыру қажеттігін айтқан Елбасы
қала тұрғындары мен қонақтары үшін
жайлы жағдай жасаудың маңыздылығына
да тоқталды. «Қала сіп, халқының саны
да арта түсетініне сенімдімін. Мұнда
түрлі форумдар мен жастар жиындарын,
спорт шараларын ткізіп тұру қажет.

Осылайша, біз қаланы кпшілікке таныстырып, крсетуіміз керек. Түркістанды
қайта түлетудің біздің халқымыз үшін
маңызы зор» деді Елбасы сол сапарында.
Тұңғыш Президентке туризмді дамыту
бойынша атқарылған және қолға алынған
жұмыстарды баяндаған Мәдениет және
спорт министрі Ақтоты Райымқұлова түркі
әлемінің рухани және мәдени астанасы,
Жібек жолындағы ең кне шаһарлардың
бірі, бүгінде, инфрақұрылымы дамыған
заманауи қалаға айналуда екенін айта
келе, 2030 жылға қарай туристердің

ҚҰРЫЛЫС – ҚАРҚЫНДЫ
ДАМУДЫҢ КӨРСЕТКІШІ

әлеуетті ағыны 3,5 млн адамды құрайды
деп болжанып отырғанын жеткізді.
Арнайы экономикалық аймаққа
қарасты тарихи-мәдени орталық –
Түркістан қаласының басты жәдігері,
түркі халықтары арасында маңызы
жоғары құндылықтардың бірі Қожа Ахмет
Ясауи кесенесінің аумағын қамтиды.
Шетелдік және отандық туристердің
қажеттіліктерін қамтамасыз етуге
және қанағаттандыруға әрі тиімділігі
жоғары, бәсекеге қабілетті туристік
инфрақұрылымды дамыту мақсатында
кптеген қонақүй кешендері, туристік
нысандардың құрылыстары жүргізілуде.
1кімшілік-іскерлік орталығы – Түркістан
қаласының жаңа іскерлік ауданы. Бұл
аймақта Түркістан қаласын цифрландыру, заманауи үлгіде жұмыс жүргізуге
ыңғайлы түрлі ғимараттар, соңғы үлгідегі
тұрғын үй кешендері, «Кп бейінді аурухана құрылысы», «Олимпиадалық резерв
дайындау кешені», «Назарбаев атындағы
зияткерлік мектебі» және бұдан блек
мамандандырылған мектептер, ойынсауық орталықтары, бизнес жүргізуге
негізделген басқа да орталықтар бой
ктеруде. $ндірістік аймақ з кезегінде
«Greenfield» және «Brownfield» типті
аймақтардан тұрады. Жалпы аумағы 365
гектарды құрайтын «Greenfield» ндірістік
аймағы мүлде жаңа, бұрын салынбаған,
инфрақұрылыммен қамтылмаған жер
телімінде, Түркістан мен Кентау қалаларының ортасында, Оранғай елді
мекенінің тұсында орналасқан. Бүгінгі
таңда осы аймақта бизнес жүргізу үшін ірі
инвесторлармен келіссздер жүргізілуде.
Ал инфрақұрылым тарту келесі жылға
жоспарлануда. Жалпы ауданы 35 гектарды
құрайтын «Brownfield» ндірістік аймағы
Кентау қаласындағы бұрынғы экскаватор зауытының аумағында орналасқан. Аймақ толық пайдалануға дайын
неркәсіптік ғимараттар мен қажетті
инфрақұрылыммен қамтылған. Қалаға
экологиялық әсері бар, қолданыстан
шыққан зауытты жаңа технологиялық
стандарттарға сай қайта жаңарту әрі
шағын және орта бизнесті қолдау

мақсатында аймаққа инвестициялық жобалар тарту кзделіп отыр. Осындай іргелі
жұмыстар жүктелген «Turkistan» арнайы
экономикалық аймағының басқарушы
компаниясы» акционерлік қоғамының
инвестициялық портфелі жалпы құны
408 миллиард теңгені құрайтын 23 жобадан тұрады. Компанияның инвестиция тарту департаментінің менеджері
Сымбат Құдайбергеннің айтуынша,
115 миллиард теңге клеміндегі
инвестиция игерілген. «Құны
1,16 миллиард теңге болатын
«Неке сарайының» жобасы
қолданысқа берілді. Ал
2019-2020 жылды қоса
есептегенде құрылыс
кезеңінде жұмыспен
қамтылғандардың саны
5978-ге жетті. Аталған
аймаққа келетін әлеуетті
инвесторларға қолайлы
инвестициялық жағдайлар
жасау мақсатында 2043
жылға дейін оларды кеден
салығынан, корпоративтік табыс салығы, жер салығы, мүлік
салығы, қосымша құн салығынан
босату және теусіз негізде жер
телімін беру қарастырылған» дейді
С.Құдайберген.

нысанның ткен жылы 9-ы пайдалануға
берілген. Бүгінгі таңда 11 нысанның
құрылысы аяқталған, 4 нысан құрылысы
жылдың соңына дейін пайдалануға
берілмек, ал 2 нысан 2021 жылға тпелі.
Облыс әкімдігінің деректеріне жүгіне
нақтырақ айтсақ, әкімшілік-іскерлік
орталығындағы құрылысы жүргізілген 15
нысанның 4-еуі, яғни облыс әкімдігінің
ғимараты (BI Group), халыққа қызмет
крсету орталығы (Павлодар облысы), музыкалық мектебі (БҚО) және
олимпиадалық резервке арналған спорт
мектебі (СҚО) ткен жылы пайдалануға
берілді. Ал биыл басқармалар, департаменттер ғимараттары (BI Group), медиа орталығы (Алматы қаласы), НұрСұлтан алаңы (Нұр-Сұлтан қаласы),
қалалық саябақ (Алматы, Ақмола,
Қарағанды облыстары) және СамұрықҚазына АҚ тарту еткен бес нысан –
оқушылар сарайы, 7000 орындық стадион, Конгресс-холл орталығы, цифрлық
кеңсе, бассейні бар спорт кешені сынды
10 нысанның құрылысы толық аяқталған.

ТҮРКІСТАНҒА ТАРТУ
Елбасы Н.Назарбаев екі жыл бұрын,
яғни 2018 жылғы 29 қыркүйекте Түркістан
қаласын дамыту мақсатында ңірлер,
ұлттық компаниялар және бизнес
кілдеріне 26 нысанның құрылысын
іске асыруды тапсырған болатын.
Түркістан қаласына қандай нысандар
қажет екенін айтып, ірі компанияларға
нақты міндет жүктеген-ді. Нақтырақ
айтсақ, әкімшілік-іскерлік орталығында
–15, тәрихи-мәдени орталықта – 9,
«1зірет Сұлтан» тарихи-мәдени қорығы
аймағында 2 нысан. Облыстар мен компаниялар киелі қалаға тарту ретінде
міндетіне алған нысандарды белгіленген
жоспарға сай аяқтап келеді. Мысалы, 26

Қазір пайдалануға қабылдау жұмыстары
жүргізілуде. «Смарт сити» байланыс
желілері (Қазақтелеком) құрылысын
жыл соңына дейін пайдалануға беру
жоспарланған. Сондай-ақ руханимәдени орталықта 9 нысанның 5-еуі
ткен жылы пайдалануға берілсе, биыл
Қ.А.Ясауи мұражайы құрылысы толық
аяқталған. Қалған 3 нысан – әмбебап
кітапхана (Шымкент қаласы), Ұлы дала
елі орталығы (BI Group, Атырау облысы),
драматеатр (Ақтбе облысы, Түркістан
облысы) құрылысын қараша айының
соңына дейін аяқтап, пайдалануға тапсыру жоспарлануда. Бұдан блек, «1зірет
Сұлтан» қорығының айналасын абаттандыру, Күлтбе қалашығындағы тарихи

нысандарды қалпына келтіру жұмыстары
жүргізілуде.
Облыс әкімі $мірзақ Шкеевтің
ңірдің әр аудан-қалаларында жыл сайын
10 аллея салу бойынша тапсырмасы
шеңберінде Түркістанда 8 айда 13 аллея
бой ктерген. Ал, қаланы кгалдандыру
мақсатында 15 қазаннан бастап ағаш
отырғызу маусымы басталады. Сонымен
қатар, ұлы ақын Абай мен ұлы ойшыл
әл-Фарабидің мерейтойына орай, келер айда шаһарда ескерткіш орнатылады. Инфрақұрылым бойынша қала су,
газ жүйелерімен осы жылы, ал сапалы
электр қуатымен келер жылы, сондайақ кәріз жүйесімен 2023 жылға дейін
толық қамтылады. Биыл пайдалануға
берілуі жоспарланған 7 қабатты 24 тұрғын
үйдің құрылысы қарқынды жүруде.
1кімшілік-іскерлік орталықтағы 1452
пәтердің құрылысына 634 жұмысшы мен
33 техника жұмылдырылған. Аталған
1452 пәтердің 450-і аз қамтылған және
кпбалалы отбасыларға, ал 1002 пәтері
несиелік тұрғын үй, яғни банкте кезекте
тұрған салымшыларға берілмек. Одан
зге, әкімшілік-іскерлік орталықтан 12
қабатты 45 тұрғын үй салынуда. Келесі
жылы аяқталатын үйлер құрылысында 13 мердігер тарапынан
құрылыс-монтаж жұмыстары
жүруде. Сондай-ақ 2021 жылы
аяқталатын 7 қабатты 15 және
9 қабатты 5 үйдің де құрылыс
жұмыстары жалғасуда.
Одан зге биылғы жылы
жеке инвестиция тарапынан 12 қабатты 10 үй
мен 5 қабатты 8 үй пайдалануға беріледі екен.
Құрылысы жүріп
жатқан үйлерде жылу
жүйесі автономды болмақ.
Айта кетелік, бүгінде
Түркістанда тұратын 175618
тұрғынның 61341-і эко номикалық тұрғыдан белсендi.
Түркістан қаласындағы
қарқынды құрылыс, игі бастамалар ңір аудан-қалаларына үлгі болуда.
Мысалы, Түркістанның облыс орталығы
мәртебесін алуы кршілес Кентау
қаласына да оң әсерін тигізуде. $ткен
жылы қала бюджетінің кіріс блігі 40
млрд теңгеге орындалған. Қала экономикасына тартылған инвестиция клемі
24,4 млрд теңгеге жеткен. Деректерге жүгінсек, мұндай крсеткіштер 65
жылдық тарихы бар қалада бұрын-соңды
болмаған. Бүгінде Кентаудағы индустриалды аймақта 2,9 млрд теңгеге 10 жобаны іске қосу жоспарланған. Сондайақ Түркістан және Кентау қалаларын
жалғайтын облыстық маңызы бар автомобиль жолына орташа жндеу жұмыстары
жүргізілуде. Екі аралықтағы жолдың жалпы ұзындығы 26 шақырым болса, қазіргі
таңда оның 19 шақырымы жндеуден
туде. Жалпы жндеу жұмыстары 95%ға аяқталып, асфальтбетон жамылғысы
толық тселген. Сондай-ақ елді мекен
аумақтарында аяқжол, жарықтандыру
шамдары орнатылды. Бұл жұмыстармен
қатар Түркістан қаласының аумағында
веложолақ тселген. Ал Қаратау
қорығының жанындағы Хантағы
туристік нысаны аумағында экологиялық
және белсенді туризмді дамытуға
бағытталған инвестициялық жобалар
жүзеге асырылмақ. Облыс әкімі $мірзақ
Шкеевтің тапсырмасына сәйкес жаңа жобалар дайындалып, әлеуетті инвесторларға
ұсынылуда. Бұл мақсатта жалпы ауданы
230 гектар жер телімі анықталып, оның
50 гектарында туристік инвестициялық
жобаларды іске асыру жоспарланып
отыр. Сондай-ақ ңірде туризмді дамыту мақсатында 9 мың гектарға орман
алқабын құру жоспарланған. Бүгінге
дейін оның 3 мың гектардан астамы-

ANA TILI
на кшеттер қондырылған. Аймақтағы
тұқымбақта 7 миллионнан аса түрлі ағаш
кшеттері күтіп-бапталуда. Жыл сайын
қоршаған ортаны қорғау, қаланы жасыл желекпен кмкеру жұмыстарына
мемлекеттік қызметкерлер мен облыс
орталығы тұрғындары да атсалысуда.
Олар демалыс күндері егілген кшеттердің
түбін әктеп, қала аумағын күл-қоқыстан
тазартады. Осылайша экологиялық
мәдениетті қалыптастыруға ықпал етуде.
Мамандардың айтуынша, алдағы екіүш жылда Түркістан қаласының аумағы
тал-дарақпен кмкеріліп, жасыл желекке
айналады. Бұл орайда кне шаһарды
қоршай ағаш кшеттері отырғызылуда.
Түркістан қаласының Бас жоспарына
сәйкес, ткен жылы шаһар айналасынан 7 700 гектар алқапқа «Жасыл белдеу» құрылған болатын. $ңір табиғатына
бейім 7-8 түрлі ағаш 3 жарым мың гектар жерге, ал биыл жыл басынан бері
қала аумағында 1235 гектарға 1 млн 387
мың түп кшет отырғызылды. Түркістан
қаласының жазы ыстық, табиғаты
құрғақ келетіні мәлім. Осы орайда мамандар қала аумағын жасыл-желекпен
кмкеру – қоршаған ортаны қорғаудың
ең тиімді жолы екенін айтады. Сондықтан
шаһарды айналдыра қоршай ағаш егу,
экологиялық мәдениетті қалыптастыру
– қазір ңірдегі басты мәселе. Облыстық
табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы
Қайрат 1бдуәлиевтің айтуынша, әрбір
түп ағаштың зіне қышқыл отынды сіңіре
отырып, қоршаған ортаға оттегі блуі
аздау болып отыр. Мысалы, 15 мың адам
таза ауаны сіңіріп жатса, беруі 12 мың
болып тұр. Басқарма басшысы орман қала
аумағын таза ұстау арқылы экологияға
зінің тиісті әсерін беретінін айтады. Облыс әкімінің бастамасымен атқарылып
жатқан жұмыстың бірінші блігі бүгінде
аяқталған, енді келесі кезеңге белгіленген
жұмыстар атқарылатын болады.
LНЕРК СІП:
344 МИЛЛИАРД ТЕҢГЕНІҢ
LНІМІ LНДІРІЛДІ
Құрылыс қарқыны жоғары Түркістан
облысында биылғы сегіз айдың зінде
неркәсіп кәсіпорындары 344 миллиард
теңгенің німін ндірген. Осылайша облыс құрылғаннан бергі екі жылда ндіріс
клемі 6,5 пайызға сіп отыр. Облыстық
инвестиция және экспорт басқармасының
басшысы Иса Құдабековтің мәліметіне
жүгінсек, ңірдегі 300 неркәсіп орнында 23 мыңға жуық адам жұмыс істейді.
«Бүгінгі таңда 2020-2023 жылдарға
арналған кәсіпкерлікті қолдау картасы
аясында жалпы сомасы 324 миллиард
теңгені құрайтын 29 жоба іске асырылуда.
Жоба толық жүзеге асса, шамамен алты
мың адам тұрақты жұмыспен қамтылмақ.
Биылдың зінде 12,5 миллиард теңгеге
13 жобаны іске асыру жоспарланып, ол
кестеге сай жүзеге асырылуда. Оның
зі 1500 адамға жұмыс тауып беретін
болады. Қазірдің зінде үшеуі толық
іске қосылды» дейді басқарма басшысы.
Аталған жобалардың бесеуі Сайрам, екеуі
Мақтаарал аудандарына тиесілі болса,
қалғандары Ордабасы, Келес аудандары
мен Түркістан, Кентау қалаларында салынуда. Мақтаарал ауданындағы «Tulpar
Textille» серіктестігіне тиесілі тоқыма фабрикасы жылына 6600 тонна нім ндіруге,
осы аудандағы «Tulpar May» ЖШС қолға
алған тазартылған май ндіру цехы жылына 2912 тонна нім шығаруға қауқарлы.
«Стандарт Ресурсис» ЖШС 1,5 миллиард
теңгеге Ордабасы ауданынан кмір-химия
комбинатын іске қосса, «АБН Альянс»
ЖШС Кентау қаласынан пластикалық
құрылыс бұйымдарын шығаратын зауыт сала бас тады. Құны 600 миллион
теңгелік жоба жылына 1,5 мың тонна кәріз
құбырларын шығаруды жоспарлауда. Келес ауданындағы «ТМстрой 21» ЖШС 520
миллион теңгеге жылдық қуаттылығы 15
млн дана күйген кірпіш шығаратын зауыт
салып жатса, «Turkistan Textile» ЖШС
Түркістан қаласынан тігін цехын іске
қоспақ. Айына 15 мың дана киім тігетін
цехтың жалпы құны – 500 миллион теңге.
Келес ауданындағы «АІ ВІ-І» ЖШС қолға
алған кірпіш зауытының қуаттылығы 30
миллион дана. Бүгінде іске қосылған бұл
жобаның құны 251 миллион теңге болады.
$ндіріс орындарының басым блігі Сайрам ауданына тиесілі. Мұнда бір сүт ңдеу
зауыты мен трт бірдей асфальт-бетон,
темір-бетон бұйымдарын шығаратын зауыт іске қосылады. Жылына 15 тонна сүт
німдерін ндіретін «AYKAN» ЖШС-ның
жобалық құны 390,8 миллион теңге болса,
жылына 21 000 текше метр асфальт-бетон
қоспаларын шығаратын «Daria Групп»
ЖШС-на қарасты зауыттың жалпы құны
– 290 миллион теңге. «Elit Story M&A»
ЖШС жылына 40 000 текше метр бетон және асфальт-бетон қоспаларын
ндіретін, құны 270 миллион теңгеге
зауыт салмақ. Ал «Кктал Групп» ЖШС
темір-бетон бұйымдарын ндіретін зауыт
салуды бастады. Жылдық қуаттылығы
20 мың тонна болатын оның құны 249
миллион теңгені құрайды. Сайрам
ауданындағы «Конус и К» ЖШС да темірбетон бұйымдарын ндіруді кздеп отыр.
Бүгінде құрылысы басталып кеткен бұл
зауыттың жалпы құны – 200 миллион
теңге. Осылайша құрылысы қарқынды
киелі Түркістан бүкіл ңірдің әлеуметтікэкономикалық дамуына тікелей әсер
етуде.
Е. БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы
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(Басы 1-бетте)
– $зіңіз тартасыз ба?.. Ол құлақ күйін
келтіріп сәл тұрды да, ыңылдап бір әуенді
бастап кетті.
1мірін темір нарком орындаған,
Аумаған, ауыспаған құрыш табан.
Жарқырап жүз мың вагон жетегімде,
1німді естіртейін аңқылдаған.
Паровоз арқыра, ауылда,
Жарқыра ндірте, артылта, артылта!..
Бірден білдім. Бұл 1бділда Тәжібаев
сзін жазған атақты «Паровоз» әні.
Бала кезімізде жиі еститінбіз. Манарбек
Ержановтың сүйіп орындайтын әндерінің
бірі. Қарлығыңқы дауыспен айтса да,
әуенге беріліп, ойнақыланған Мәкеңнің
домбыраға ебі барын аңғардым.
Сосын домбыраны иесімен қоса
суретке түсіріп, жолға шықтық.

АСЫЛ МҰРА
бойлы, ірі денелі, қыран кзді кісі еді.
Екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан,
анау-мынаудан онша ыға қоймайтын
зор дауысты жан болатын. Білетіндер
дауысы «баритон» дейтін. Қазақтың Абай
атындағы мемлекеттік Опера және балет
театрында жетекші әнші болып, нер
ортасында зіндік орнын иеленген тұлға.
Дүйім жұртты тамсандырған хас талант
иесін бүгінгі ұрпақ кп біле бермейді.
Іздеушісі жоқ болса, жұлдыздар да
кмескілене береді екен ғой.
Сз астарын ұғар жан болса,
Мәулітқазы ағамыздың айтып отырған
базынасын түсінуге болады. Кезінде басты
рлдерде ойнап, «Айман- Шолпанда»
– Маман, «Ер Тарғында» – Қожақ,
«Дударайда» – Садыр, «Абай» операсында – Сырттан, «Қыз Жібекте» –
Базарбайды сахнаға шығарып, нердегі

перзенттерін «орыс тілін білмейді» деген
сылтаумен мал соңына салып қойған
басшыларға ой салғысы келді-ау деймін.
$зі шығыс ңіріндегі Риддерде бірер
жыл Жұмысшылар театрына басшылық
жасаған адам, қарап жүрмей, терең
ізденгенін аңғартып, осы жақтағы елеусіз
қалған Дулат Бабатайұлы, Шәкір 1бенов
сияқты біраз халық ақындарының
тағдырына тоқталды. «Ағашаяқ» атанған
ақын, әнші Берікбол Кпенұлы туралы біз сонда алғаш рет естідік. Цирк
ойындарынан хабары бар Берікболдың ұзын екі бақанға шығып алып,
жүгіргенде, шапқан атқа жеткізбейтінін
жүйріктігіне іштей таңырқағанбыз да.
«Ел арасындағы сондай талант иелерін
тауып, жағдай туғызыңдар, қолдаңдар»
деп, сзін бітірген.
Манарбектің осы әңгімесінен кейін

ЖҮЗ ҚАРАЛЫҚ
домбыра

Қайым-Мұнар ТАБЕЕВ,
журналист-жазушы
Клік рулінде Мәулітқазы ағаның
зі. Айтуы бойынша осы Мақаншының
тумасы. Ер мұрынды, қасы мен мұртына
қылау түспеген, киіктің асығындай ылдым-жылдым қозғалатын бұл кісіні 72-де
деп айтудың зі артықтау. Шымыр. Бойы
орталау болғанымен, алақаны күректей.
Еркін күрестен КСРО спорт шебері,
Қазақстан ұлттық ат ойындарының
Жоғары санатты трешісі деген атақтары
бар екен. Қазақ спортының жарық
жұлдыздары Жақсылық Үшкемпіров,
Дәулет Тұрлыхановпен бірге түскен
суреттерін де байқадым. $зі Шекара
әскерінің қарсы барлау блімінде ұзақ
жыл қызмет істеген зейнеткерлікке
шыққан офицер. Ресей, Украина,
Қазақстанның бірқатар заставаларында
болып, осы жердегі Бақты шекарасында
зейнетке шыққан. Тақтайдай тегіс күре
жолға түскен соң, диктафонды қосқаным
сол еді, сз тізгінін ағытты дейсіз бір.
– Ал, Қақа, менің әңгімемде аздап
елдің, рудың аттары аталады. Бірақ,
оған қарап, мені бір соншалықты рушыл
екен деп қалмаңыз. Мен зі мектепті
де, институтты да орысша оқығанмын,
басымнан бақайыма дейін таза интернационалист адаммын.
Мәкең лекіте бір күліп алды.
– $зің қай елсің?
– Сізге бтен емеспін. Қаракереймен
туысатын Тртуылдың Ақболатымын.
– 1-ә, жн екен. Сздің сыралғысы
ғой. Руға соқпасақ, Манарбек атамыздың
бізге жақындығы туралы ұға қоймайсыз.
Мына алдыңдағы қарауытқан Арқалды
тауының етегіндегі Кктал дейтін ауыл
біздің атақонысымыз болады. 1кем
Мұхамедсадық зің айтқан Қаракерейдің
Байыс-Байғана тармағынан шыққан,
қоңырқай тіршілігі бар шаруа адамы
болатын. Аягздің базарына мал айдап
жүріп, шешем Зәмзамиямен танысып,
бас қосқан екен. Тркіні Шұбартаудың
Кксаласында. Ал нағашы әжем Жаниха
сол ңірге белгілі, ауқатты кісі Дүтбаев
1ділшенің қызы. Сүйегі арғынның
ішіндегі Дадан тобықты.
– Абай лең арнаған Дүтбайдың
тұқымы емес пе?
– О жағын анық білмедім. Бүгінде
білетін адамдар да қалмады-ау. 1йтеуір,
атасының үлкен ат зауыты болған деседі.
Дүтбай туралы «Дүтім кетсе, Ккшенің
құты кетер» деп, ел арасында айтылған
сз бар дейтін. Сол кісіге арналды ма,
жоқ па, оны қазыңқырап крерсің.
(Шынында да, осы жазбаға кірісер алдында қарастырсам, Абайдың «Дүтбайға»
деген леңі бір жағынан құдасы, екінші
жағынан, кейінірек күйеу баласы болған
Дүтбай Уандықұлына арналған екен.
Ал «Дүтім кетсе, Ккшенің құты кетер»
дегенді айтқан Ккбай ақын болып
шықты. Бірақ екі Дүтбай бір адам ба, жоқ
па, оны анықтай алмадым).
– Манарбек дүниеге келген
Қарағанды облысының Ақтоғай
ауданы Қарабұлақ ауылы Семейдің
Шұбартауымен зектес жатыр. Тскейде
малы, тсекте басы қосылып дегендей, іргесі ажырамаған ел. Манарбек
Ержановтың зі Тобықтының мандар атасының ұрпағы. Біздің апамызға
бауыр боп келеді. Нақтырақ айтсам,
Жаниханың анасы Ержанның апайы.
Түсіндің бе? – деді ағамыз бағжия қарап.
Жоғарыда аталған ұсақ руларды санама
сіңіре алмай келе жатқанымды сезіп
қойды.
– Түсінбейтін несі бар? Түсіндім, –
деймін мен де сыр бермей. Туыстықты
қуаласақ, сіз о кісілерге жиеншар әлде
кгеншар боп шығасыз ғой?
– Иә, солай. Енді, ары қарай
тыңдаңыз. Жаниха әжемнің күйеуінің
аты Сарман. Сарманның ұлы Бидахмет. Бидахметтің қарындасы – менің
шешем Зәмзамия. Нағашым ұзын

з қолтаңбасын айшықтаған Бидахмет
Сармановтың есімін ұлықтау бүгінгі
таңда биік деңгейде емес сияқты.
1йтпесе, ұлттық неріміздің алғашқы
кшін бастаған Қанабек Байсейітов,
Құрманбек Жандарбеков, Ғарифолла
Құрманғалиев, Манарбек Ержановтармен бірге опера-балет театрының
қалыптасуына, дамуына еңбегі бір
кісідей-ақ сіңді емес пе?!
– Сол Би-ағаң апамыз
Жаниха мен жеңгеміз
Қаншаны алып, біздің
ауылға әлденеше рет келіпкетіп жүрді. Менің домбыраға
әуестігім де нағашымның
ықпалы шығар. Ауыл арасында леңші атанып,
аудандық айтысқа да
қатысқан кездерім болды.
1лі есімде, 1958 жылы
мені Жаниха әжем
Алматыға әкет пекші
болды. Тіпті отбасымызбен тегіс кшіруге
үгіттеді. Оған әкей
кніңкіремеді.
Ата мекенді қиып
тастап кету жасы
келген адамға оңай
нәрсе емес екенін
енді біліп жатырмыз
ғой. Содан 1962 жылы
жаздың соңын ала Бидахмет ағатайым з
нағашысы Манарбек атамызды қасына
ертіп, тағы келді. 1кем тай сойып, қол
қусырып, қадірлі меймандарды ерекше
ықыласпен қарсы алды.
Ел ардақтаған атақты әнші арнайы
келген соң, бүкіл аудан басшылары
дүрлігіп, шапқылап кетті. «Алдын ала
айтпайсыз ба?» десіп, колхоз-совхоздарды аралатуға ниет білдірді. Бірақ
ауыл аралауға 60-ты алқымдап, шау
тартып қалған Манарбек Ержановтың
денсаулығы ктермейтін болған соң,
Мақаншының мәдениет үйінде ағайынды
қос дүлдүл әншінің үлкен концерті
ұйымдастырылды. Залға сыймаған жұрт
есік, терезелерді ашқызып тастап, далада
тыңдап тұрды. Қалың елдің ықыласын
жанымен сезінген Манарбек ккеміз
«Амангелді», «Паровоз», «Қуанамын»,
«Жеңген солдат», «Би күйі», «Аққу»,
«Жетісу», «Шегенің термесі» сияқты
әндері мен күйлерді кезекпен кезек
жіберді дейсің. Самайынан шүмектеп
аққан терге де қарамады. 1сіресе «Ақ
сиса» әнін орындаған сәтте, бойындағы
бүкіл сырқатынан айыққандай, айбарланып түрленіп шыға келді ғой сабазың!
Бидахмет те «Айман-Шолпан», «Ер
Тарғын», «Қыз Жібек» операларындағы
батырлардың кейпіне кіріп, бүкіл
Мақаншыны жаңғыртты. Концерттен
кейін аудан, ауыл басшылары тайлытұяғымен әншілерге ілесіп, біздің үйге
келді. Думанды кеш арықарай жалғасты.
Менің он тртке аяқ басқан кезім.
Естияр болған соң, Манарбек атамыздың
шекпенін, домбырасын алып жүру маған
жүктелді. Сырты қоңырқай қапшықтағы
қалақтай домбыра. 1958 жылы Мәскеуде
ткен қазақ нері мен әдебиетінің
онкүндігіне үкілеп апарған аса қастерлі
дүниесі екен. «Біреу-міреудің жазатайым
қолы тиіп кетпесін, шырағым» деп,
қатты тапсырған соң, жатсам-тұрсам
қасымнан тастамаймын. Арада кп жылдар ткен соң, сол құтты қазынаға мен ие
боп қаламын деген ой жоқ ол кезде.
Содан ертеңінде, бір қаға беріс
сәтте, Манарбек атамыз жиналғандарға
қарата: «Елге ел қосылса – құт» деген,
ағайындар. Осы жаққа крші елден
келіп, құйылып жатқан қалың кштің
ішінде абыз қариялар, сз ұстаған шебер
ақындар, күміс кмей әншілер аз емес
сияқты. Қаймағы бұзылмаған елдің
млдіреген ән-жырын тгіп-шашпай,
жинап алғанымыз оңды болар еді» деп,
ел тізгінін ұстағандарға назын білдірді.
Аспандағы аққуды әнімен қайырған
Қажытай Ілиясов сынды дарынды

ойға-қырға хабарласқан ел басшылары
Шәуешектен ауып келіп, Текбұлаққа
қоныс тепкен Ауған деген ақынмен
жүздестірді. Бұл тарихтан белгілі
Қабанбайдың сенімді серіктерінің бірі
болған Шыңқожа батырдың шбересі
екен, таңды таңға ұластыратын ақпа ақын
болып шықты. Қымыздан ұрттап қойып,
қиссаны тгілткенде, екі иығы селкілдеп,
жанын жеп айтады. Шағантоғайлық
тағы бір күйші, Таскескен ауылына
қоныстанған Ысқақ Ермекбаев үш ішекті
домбырасымен келді. Манарбектің айтуынша, мұндай домбыраны Абай мен
Шәкәрім қолданған екен. Осы кездесулерге куә болған Бидахмет аға келген
адамдардың есімдері мен «Қабанбай
жорығы», «Салкүрең», «Жорға аю», «Кк
қаршыға» дейтін, басқа да кптеген
күйлердің атауын маған жаздыртып
отырды. Содан есімде қалғандары осылар ғана. Ал дәптерді олар здеріне
қалдырды.
Бір аптадан кейін біз де үйімізді сатып, сол кісілермен бірге Алматыға
кштік. Қаланың іргесінде Абай дейтін
жасыл бау-бақшасы мол керемет ауыл
бар екен. Бәрімізге ұнады. Бидахмет
нағашымыздың туыс бауыры Сәнияз
Шиянбаев сонда бас дәрігер болып
жұмыс істейді екен. Жағдайымыздың
бәрін жасады. Үй-жай, жұмыс түгел
табылды. Мені қалаға алып келгенімен,
қазақ мектебі болмай, оқуымды орыс
сыныбында жалғастырдым. Басында
аздап қиналғаныммен, зеректігім бар
болар, оқып кеттім. Кейінірек Медицина институтында білім алдым. Ол енді
ұзақ әңгіме. Қысқаша айтқанда, біздің
туысқандық мір тарихымыз осылай,
қалқам.
– Сйтіп, домбыраның з қолыңызға
қалай тигенін айтуыңыз ғана қалды.
– Оның мәнісі былай. Ғұмырының
соңына дейін Жамбыл атындағы
Қазақ филармониясында әнші болған
Манарбек Ержанов 1966 жылы мірден
озарының алдында осы домбырасын
жиені Бидахмет Сармановқа з қолымен
аманаттап кетіпті. Ал Би-ағаң 1981 жылы
64 жасында қайтыс болады. Мен ол кезде
Украинаның ну орманында құпия әскери
тапсырмамен жүр едім. Қайтқанын
кеш естідім. Сырқаты меңдеп, зінің бұ
дүниелік емесін сезген нағашым мірлік
қосағы Қаншаға: «Бұл домбыраның
қадірін бір білсе, Мәулітқазы біледі.
Соған берерсің» деп, тапсырған екен.
Елге оралған соң, қолыма тиген сәттен
бастап, бұл қастерлі домбыраны зім
қайда барсам, сонда алып жүрдім.

Шекара бойындағы Нарынқол, Жаркент,
қырғызбен кршілес Қордай қазақтары
да оның тарихын естіп, тамсанып, үнін
естіп, қызықтаған еді.
– Ал, Мәуліт аға, кңіліңізге
ти месін, бір сұрағым бар. Ең алдымен, 15 қыркүйекте алты мүшелге толғаныңызбен құттықтаймын! Мынандай
пандемия кезінде мүшелден аман-есен
шығудың зі үлкен олжа. Бақуатты
болыңыз, ұзақ ғұмыр тілеймін! Енді,
сұрағыма кшейін. Сзіңізге қарасам, ұл
да, қыз да, немере, жиендер де нерден
аулақ, бірі әскер, бірі бизнес, бірі
ұшқыш, бірі туризм сияқты салаларды
таңдаған екен. Теріс демеймін. Дұрыс.
Бәрі де адамға қажетті мамандықтар.
Бірақ солардың арасынан осы мұраңызға
ие боп қаларлық біреуі бар ма?
– 1й, қайдам! Балалар тұр ғой, бұл
күнде үлкендеріңнің зіне байлықтан
зге ештеңе керек болмай қалды ғой.
Менің де тауда бір үйір жылқым бар. Ұл
болса, соны Жетісуға қалай алдырудың
қамымен жүр. Ал домбыраны қызым
қалағандай болып еді. Ойланып жүрмін.
Осы арада бағанадан жайдары
отырған Мәулітқазы Мұхамедсадықұлының қабағына клеңке үйіріліп, жаны
шын қиналғанын аңғардым. Аталар
аманаттаған асыл дүниені аман-есен
ұстап қалудың зі де үлкен жауапкершілік
емес пе! Бұған дейін Ұлы Даланың тсінде
қаншама жауһардай жәдігерлеріміз атаусыз қалды? Соларға кім ие, кім іздеп
жатыр?
– Баяғыда Құрманғазы атындағы
қазақ ұлттық консерваториясын да Манарбек мектебінің ашылуына
ұйытқы болған Жәнібек Кәрменовке
осы ойымды жеткізсем деп жүр едім.
Жолығудың сәті түспеді. Кейін қапыда
жазым болғанын естідім. Ал былай қолқа
салып, сұратушылар кп қой. Олардың
қатарында Мәжілістегі әнші депутат та,
нер академиясының оқытушысы да бар.
(Мәкең айтқан екеуін де аздап таниды
екем. $нер лкесінде белгілі тұлғалар.
Бтен ойдан ада, тек киелі домбырамен сахнаға шыққысы келген
ниеттері дұрыс болғандықтан ғана, есімдерін
атамадым).
– Бірде
қызық болды, – деді сзін
жалғаған ағамыз. –
Мал қоралана, үйге орта
жастағы екі мейман кіріп келді.
Керей үлгісіндегі тақияларына
қарағанда, арғы жақтың қазақтары
сияқты. Солай боп шықты.
«Құдайы қонақпыз» деген соң,
бәйбішеге қазан ктерттім. Ас ішіліп
болған соң, бұйымтайларын сұрадым.
«Бұйымтайымыз сол, бір ақын бауырымыздан осындай домбыра барын естіп,
келіп қалдық... Қарсы болмасаңыз, он
қысырақтың құнын әкеліп тұрмыз»
деп, үстелдің үстіне қомақты конвертті
тастады. Америка ақшасымен он мың
доллар! Ондай олжаны бұрын крмеген
бәйбішемнің кзі шырадай жанды. «Келіссеңші, бәтір-ау!» дегендей,
аяғымды бір-екі рет басып та жіберді.
Келіспедім. Миымдағы бір дауыс
намысымды қайрап, ондайға жібермеді.
Үйден қоштасып шығып кеткен қонақтар
таңертеңгілік шай үстінде қайта келіп
тұр. «Бірдеңесін ұмытқан болар» деп,
трге оздырдым. Сйтсем: «Ағайындарды
кмекке шақырып, кешегінің үстіне тағы
екі мың қосып әкеліп тұрмыз» дейді. Бұл
жолы қатты назаландым. «Неғылған сз
ұқпайтын адамсыздар? 1й, бұл аманат
дүние дедім ғой. Құны жүз қаралық болса
да, сатылмайды!». Осы әңгімем елге
кең тарап кеткен сияқты, қазір батылы
барып, қолқа салушылар азайды.
– Ал, Мәке, –дедім ол кісі саябырлағанда.
– Жасырары жоқ, жасыңыз болса,
келді. 1рі қоныс аударуға құйысқаныңыз
ктеріліп тұрған секілдісіз. Бұл
домбыраның болашақ тағдыры мені
де ойлантып отыр. Сенсеңіз, бұл
жәдігер бүкіл қазақтың ортақ қазынасы!
Домбыраны реставрациядан ткізіп, сәл
сылап-сипаса, әлі де кәдеге жарайтыны
крініп тұр. Манарбек пен Бидахмет
ағалардың ұрпақтары да жәдігердің иесі
кім екеніне куәлік береді деп сенемін.
Меніңше, қазақ нерінің жарық жұлдызы
Манарбектің тл мұрасы астанадағы
мемлекеттік мұражайлардың бірінде
тұрғаны дұрыс сияқты. Халық крсін,
қонақтар таныссын! Осы ұсынысымды
қабыл крсеңіз, жауабыңызды қоса
берейін. Не айтасыз?
– Егер үкімет тарапынан нақты
ұсыныстар болып жатса, ойласуға
болады, інім. Халық әншісінің жан серігі
– домбырасы жаңа Елорданың трінде
тұрса, қастерлеп, қадірлейтін ел-жұрты
болса, Манарбек әншінің бір бақыты сол
емес пе! Бір тінішім, «келіңіз, креміз»
деп жатса, құп крем, бірақ басталған істі
сзбұйдаға салғанды ұнатпаймын.
– Жарайды, аға. Уағдаласудың
орайы келер. Мақала шыққан соң, сізге
мәдениет тұтқасын ұстап отырғандар
хабарласады деп ойлаймын. Сұрағандарға
телефоныңызды берермін. Біз әлі
кездесеміз.
...Иә, кездейсоқ жол үстіндегі осы
бір игі келісіміміз жүзеге асардай болып
жатса, келер жылы туғанына тура 110
жыл толатын Халық артисі, сегіз қырлы,
бір сырлы, тума талант Манарбек
Ержановтың торқалы тойына керемет
тарту болар еді!
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БАЙҚАУ

«АБАЙ ӘЛЕМІ»

БАЙҚАУЫНЫҢ ЖЕҢІМПАЗДАРЫ АНЫҚТАЛДЫ
Қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына
арналған студенттер мен магистранттар арасында ұйымдастырылған
«Абай әлемі» үздік ғылыми жұмыс
байқауының қорытындысы жарияланды. Аталған байқауды Нұрсұлтан
Назарбаев Қоры мен Мемлекеттік
тілді дамыту қоры ұйымдастырған.
Қазылар алқасы 100-ден астам
ғылыми жұмысты іріктеп алған. «Байқауды ұйымдастыру арқылы қазақтың ұлы
ойшылы Абайдың мұрасын насихаттауға,
дарынды жас ғалымдарды анықтауға және
қолдауға, олардың жұмысын насихаттауға
кмек кр сетеміз» деді Н.Назарбаев
Қорының атқарушы директорының орынбасары 1лкей Марғұлан.
Студенттер арасында байқау жеңімпазы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың
ІІ курс студенті 1зімбек Қойлыбай болса, екінші орын Еуразия гуманитарлық
институтының IV курс студенті Атабай
Қуанышов пен Е.А.Бкетов атындағы
Қарағанды мемлекеттік университетінің
ІІ курс студенті Ғазизов Нұрайға бұйырды.
А
Ал үшінші орынға Ш.Уәлиханов атындағы
К
Ккшетау мемлекеттік университетінің
IIV курс студенті Назгүл Айсенова,
Е
Е.А.Бкетов атындағы Қарағанды
м
мемлекеттік университетінің ІІІ курс
сстуденті Гүлсімай Сайрамбек, Назарбаев

Университетінің ІІ курс студенті Млдір
Бижанова ие болды.
Магистранттар арасында Ш.Есенов
атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университетінің
І курс магистранты Мұстафа Шохаев
жеңімпаз атанды. 1л-Фараби атындағы
ҚазҰУ-дың ІІ курс магистранты Абай
Мырзағали мен Құрманғазы атындағы
Қазақ ұлттық консерваториясының ІІ курс
ма гистранты Шерхан Мұхамбетжанов
екінші орынға, «Тұран-Астана» университетінің І курс магистранты Қалиакбар
Үсемханға, І.Жансүгіров атындағы Жетісу
мемлекеттік университетінің ІІ курс
магистранты Ақбота Қажыбекова мен І
курс магистранты Зейнегүл Жұмабекова
үшінші орынға ие болды.
И.С ТІМ

...ТӨРТЕУ ТҮГЕЛ БОЛСА
Еліміз тәуелсіздік алған жылдары шетелден «Атажұртым» деп қандастарымыз
көптеп көшіп келе бастады. Сол 1997 жылдары Еуропаны дүр сілкіндіріп, Париж
қаласының «Opera Nationol de Paris» театрында халық әні «Елім-айды» орындап, әлемнің таңдаулы әншілерінің арасынан бас жүлдені қанжығасына байлап,
тыңдаушысын таңғалдырған Майра Мұхамедқызының өнері сөзбен айтып жеткізе
алмайтын халқымыздың қуанышы еді.

РУХАНИ ӘЛЕМДЕ
ШЕКАРА БОЛМАЙДЫ
«Елге ел қосылса – құт» деген қанатты
ссздің мағынасын енді түсінгендейміз.
Т
Тәуелсіздіктің арқасында ортамыз толлып, керегеміз кеңейді. Қазақ жеріне
ккеліп, мәдениетімізге рухани серпіліс
бберген, хас талантты нерпаздар – әлем
ж
жұртшылығына мақтанышпен крсете
аалатын тұлғалар. Қара сзбен қазаққа дес
ббермей келе жатқан ақындар әулеті – Кәп
Қ
Құмарұлы, Егеухан Мұхамәдиқызы анам
мыз туралы, ұл-қыздары туралы сағаттап
аайтуға болады. Тәуелсіздік алғанға дейінгі
А
Алматы қаласында ткен халықаралық
аақындар айтысында айтыскер-ақын
Қ
Қатимолда Бердіғалиев рухани бірліктің
мәрттігін крсетіп, «зім аспаған шекарадан киелі қарагер домбырам ассыншы» деп Егеухан анамызға сыйлап
жіберіп еді. Кейін тәуелсіздіктің таңы
атқан жылдары сол қарагер домбырамен
ортамызға оралған Дәулеткерей Кәпұлы
әке-шешесінің аманатын арқалап, нер
додасында жасындай жарқылдады.
Кейінгі жас буын жазба, айтыскер ақындардың ішінен елге оралған
қандастарымыз Тоқтарәлі Таңжа рық,
Ұларбек Дәлей, Бауыржан Қарағызұлы,
Гүлманат 1уелхан, Ұларбек Нұрғалым,
Ырысбек Дәбей, Ержанат Байқабайұлы,
Қазірет Бердіхан, 1ділет Ахмет қатарлы
таланттарды мақтанышпен айтуға болады.
Қазақ әніне қайрат бітірген аяулы
ұстазымыз Қайрат Байбосыновтың
мектебінде оқып, аз ғұмырында шпес
із қалдырған Шерікбай әншінің орны
блек еді. Кең диапазонды талғамы
терең әнші еді, әттең мірі қысқа болды. «Орнында бар – оңалар» демекші,
бүгінде Шерікбайдың ұлы $згеріс қазақ
ән нерінде зіндік қолтаңбасын салып
келеді. Қытай елінен келіп, нердің додасында жүрген Cәулежан Тағзия, Асқар
Мұқият секілді әншілеріміз қандай ән
байқауы болсын бас жүлдені жеңіп алып
жүрген нерпаздар. Қытай мемлекетінде
танылып, сол елдегі нерпаз жастарға
«Ескендірдің маягіндей» болған тұлға –
Қытай халық артисі, марқұм Хамит Ысқақ
ағамыз еді. 1ттең, кзі тірісінде келіп,
қазақ жерін әнімен сусындата алмады.
Бізге, тек үнтаспа арқылы тұщына тыңдау
бақыты ғана бұйырған екен. Марқұм
Хамит Ысқақ ағамыздың ізбасары бүгінде
еліміздің мақтан тұтар әншілері Отанбек
Еңесханұлы, Құрманбек 1лімғазы, Риза
Қайырбай, Шаба 1денқұлқызы, Бибігүл
Қилым ханқызы сынды нерпаздарды
атауға болады.
Рухани мәдениетіміздің ішіндегі
лмес нердің бірі – би нері. «Бүркіт
биі», «Қоңыр аю биі», «Тотықұс биі»,
«Қара жорға биі», тағы да басқа тарихи
тамыры терең билермен халық қайта
қауышты. Германиядан келген Арыстан
Шадетұлы ағамыз «Қара жорға» биімен
он мыңдаған шәкірттерімен бірге билеп,
бұл бидің медицина тұрғысынан пайдасы
зор екенін дәлелдеп, «Гиннес» рекордтар кітабына енді. Арыстан Шадетұлы
қазақ би нерінің бәйтерегіне айналса,
солқылдақ сазға біткен бүлдіршіндей,
нәзіктіктің бойтұмары болған Шұғыла
Сапарғалиқызының би нерін тамсанбай қарамау мүмкін емес. ХХ ғасырдың
басындағы қилы кезеңде қазақтың
тл нері деп нақтылап берген Шара
Жиенқұлова, 1убәкір Исмайлов сынды
нер майталмандарының еңбегі далаға
кеткен жоқ.

Күй нері – ғасырлар куәсі, халқымыздың алуан түрлі шежіре тарихының кілті
десек қателеспейміз. Заңғар жазушымыз
Мұхтар 1уезов –«Қазақтың ар-ұяты
күйінде ғана қалды» деуі бекер емес.
Күй нерін зерттеп, зерделеп, ғылыми
сара жолға салған академик А.Жұбанов,
Е.Ысмайылов, З.Қоспақов, А.Сейдімбек,
У.Бекен, Т.1лімқұл, Т.1семқұловтай
ғалым-қайраткерлердің ізін жалғастырып
келе жатқан Жанғали мен Сәрсенғали
Жүзбай сияқты зерттеуші-күйшілермен
қоса, шетелден атажұртына келіп, қазақ
күй неріне ерекше екпін берген, орасан
зор еңбек сіңірген Базаралы Мүптеке
марқұмды айтпай кетпеу мүмкін емес.
Ғалым-күйші ағаларымыз Базаралы
Мүптеке мен Таласбек 1семқұловтың
пайымдауынша, Қытай жерінде ондаған
ғасыр сақталып келген «Сары зен»
күйінің тарихы сонау ғұн дәуірінен
бастау алатыны айтылады. Бұл күйді
қазақ жеріне жеткізген 1969 жылы
Қытай лкесінен келген күйші-сазгер,
ғалым-жазушы 1білғазы Дәулетхан.
Алдыңғы толқын ағаларымыздың аманатын арқалап келе жатқан күйшілер
Мұқаш Таңғытұлы, Аршын Кәсімбайұлы,
Еркін Ергенұлы сынды азаматтар. «Шын
жүйрік рге салсаң ршеленер» деген
қанатты сз, саусағынан саз саулаған
бал бармақты күйші-ғалым Ардаби
Мәулетұлына арналғандай. Халқымыздың күй нері тарихында күйші қыздардың да орны блек. Күй атасы
Құрманғазының мұрагері, дәулескер
күйші Дина Нұрпейісова, аққуға
домбырасының үнін қосқан Аққыз күйші,
замандасымыз әлемге аты мәшһүр күйші
Айгүл Үлкенбаева сияқты бал бармақты
күйшілеріміздің ортасын толтырған,
Қытай жерінде туып, атажұртымызға келіп
нерін ұштаған, бірнеше аспапты қатар
меңгерген күйші Венера Табысқызы.
$нер-білімін Елордадағы Қазақ ұлттық
университетінде жалғастырып, сол университетте ұстаз болып жүр.
$мірінің 49 жылын Қытайдың тар
қапас түрмесінде, қалған мірін үйқамақта ткізіп, том-томдап кітап
жазып қалдырған Қажығұмыр
Шабданұлының тағдыры ерекше.
Тәуелсіздіктің таңы атқанға дейін
кштің басын бастап келген заңғар
жазушы Қабдеш Жұмаділов,
еліміз тәуелсіздік алған жылдары
алғашқылардың бірі болып елге оралған
жазушы Жақсылық Сәмитұлы, жазушы
Қабидаш Қалиасқарұлы, тарихшы
Зардықан Қинаятұлы, ақын-жазушы
Серік Қапшықбайұлы, жазушы-ғалым
Оразанбай Егеубайұлы, жазушы
Зейнолла Сәнік сияқты абыздарымыз тарихымызды тереңдете зерделеп
жазып, санамызға сіңіріп келе жатыр.
Алтайдың арғы бетінде дүниеге келіп,
бүгінде атажұрты қазақ жерінде рухани
бірлігімізге аянбай еңбек сіңіріп жүрген
Талапбек Тынысбекұлын да ерекше
атағымыз келеді. Қазір ҚР Ақпарат
және қоғамдық даму министрлігі,
Сыртқы істер министрлігі жанынан құрылған коммерциялық емес
акционерлік қоғам – «Отандастар
қорында» халыққа қызмет етіп жүр.
Ерлан ҚҰЖИМАН,
7нертанушы, «Отандастар қоры»
қандастарды қолдау
департаментінің менеджері
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Шегебай ҚҰНДАҚБАЕВ

ҚАЗ-ҚАЛПЫНДА
бастап еді, кенет жағаға жақындап
қалған жастау атанның бірі әлденеден
үркіп, жолдың әділ табанынан солға
қарай қиыстап кетті. Алдыңғы түйенің
жазы ағашына байланған бұйдасын
шірене тартып екі араны ұзын мойнымен жалғастырған күйі алға ұмтылып
еді, жағалаудың тап осы тұсы тізеліктен
тмен тік жар екен, алдыңғы аяғынан
оңбай сүрінді. Мұрындық түбінен үзілген
бұйдадан басы босасымен екі алдыңғы
аяғын тіктей алға ұмтылғанда артқы аяғы
әлде тайып кетті, әлде аяғы тиген жар құлап
кетті ме, үстіндегі жүктің салмағымен сол
жамбасын ала ошарыла құлады.
Түйе жарықтықтың бір құласа оңбай
құлайтынын білетін жұрт асып-сасып,
қа
е не істерін білмей
біл
жүргенде,
қапелімде

ауызы қалай қисаярын бағана, мертіккен
түйенің терісін сыпырып жатқанда-ақ
байқаған. Ендігі бұлданыс мұның абыройын азайтпаса, арттырмайтынына кзі
жетеді.
Таң сыз бере керуен жолға жиналды.
Наруандар артылып жолға дайын болған
соң Сарыатаннаң екі жақ жазы ағашына
қосымша екі сойылды қабаттап айқышұйқыш тартылған арқандардың арасынан бір біріне қосыла біткен екі ркешті
ткізіп, жануардың денесіне арқан батпайтын барлық жағдайын жасап, екі наруанды
тең артып болғаннан кейін жүк тиеушілер
иек қақты.
Жатқан түйенің бұйдасын сол қолына
алып, тұра бергенде тез босату үшін
былл:
л:
шынтағынан асырып қарына ілген Дабы
Дабыл:

ЖАМПОЗ
Шыққандарына бүгін төртінші
күн. Азығы мен алып шыққан суы
жеткілікті, жол бойында кездесетін
ұры-қарыдан аман келе жатқан
кірешілердің аса шаршай қойғаны
байқалмайды. Парлап ұстайтын
көліктің реті болмай, апарған
азын-аулақ малына алған заттарын қолдағы бар түйеге артып,
«нар тәуекел» деп жолға шыққан.
Жолбасы Қызылдың қалың
құмдарының соңғы асуларын артқа
тастап, Іңкәрдің кепкен арнасынан
өткеннен кейін ішінен бір терең
демалғанын жанындағыларға
сездірмеген. Енді, міне, алыстан асу
берместей көрініп, жоталана біткен
құмдар тақырашты, майда құмды
жолдармен шаршаған жүргіншіге
жол ашып, Зеңгірдің жалынан
өткеннен кейін жүрістері де өнімді
болған сыңайлы.

Күн батпай алдындағы Жаңадариядан
тіп алып, Жылқыайдар жалынан батысқа созылған майда құмадақтың
таусылған жеріндегі табаннан қазылған
құдық маңына түнеуді кздеген шағын топ
Қараткел мұнарасының шығыс түбін бетке алып ентелей жылжып келеді. Амандық
болса, анда-санда алдыңғы табанымен
жерді тарпып қойып, арқасындағы жүкті
елге аман жеткізеріне сенімді келе жатқан
жануарларды бір тынықтырып алса,
есеп бойынша Қарақ тауының оңтүстікбатыс бетіне жағалай қоныстанған
Шмекейлердің жайлауына жету үшін бір
жарым күндік жер қалады.
Күн намаздыгерге таяп қалған тұста
дария жиектегі қалың сексеуілді жара
салынған керуен жолмен жағалауға келген бұлар ат-кліктерін суарып алған соң
қамағанда жаудан жаман, ызыңдаған сары
маса мен майлы топырақтан тырбия-тырбия шығып кзіне крінген қараға тұра
ұмтылатын кенелерден ұзаңқырап кетуді
кздеп, «я, сәт» деп алғашқы түйені жетектеп, жолға салды.
Талай тіп жүрген жері. Дарияның осы
тұсындағы кешпесі биылғы жылы түйенің
тізелігінен сәл-ақ асатынын осылай терде
крген. Суға түсерде астыңдағы кліктің
маңдайын арғы беттегі Жылқайдар үйтамы
тұрған жалдың биік шоқысына туралап,
аздап клбей жүріп барып, орта тұсқа жете
бере қарсы қабақтағы жайпауытқа қарай
бұрсаң, екі түйе қатар сыятын табан жолдан таймай те шығасың.
Су сәл ктерілейін деген бе, жолбасының астындағы Жарық бас күрең үзеңгіліктен аса берген суға танауын тығып,
парылдап келеді. Тағы бір жолаушының
аты әлде мекіренген, әлде кісінегісі келген дыбыс шығарғандай болды. «1йт,
әйт, жануар, Ойсылқара!» деп, бір-біріне
дем беріп келе жатқан жүргіншілер
кешпенің жар ортасынан ауған соң су
деңгейі ат баурынан тмендеп ендігі
жердің таяздай бастағаны білінді. Жүк
артқан түйелер болса кезек-кезек суға
тұмсығын бір малып алып, оны салпы
еріндерімен дңгеленте шашып бір-бірінің
ізімен артқы аяқтарының арасына иірім
үйрілдіріп, тартып келеді.
Кірешілердің алды құрғаққа шығып,
кліктері кептірінудің рәсімімен сілкіне
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«күті-і-р» ете қалған дыбыстан ортан
жіліктің омырылып кеткенін анық сезіп
қалғандар да болды.
Қырсық бір шалайын десе уақыт
та, ыңғайлы жер де талғап жатпайды
екен, амалсыз ат тізгінін тартып кідірген
жүргіншілер құлаған түйеге артылған
наруанды құрғаққа шығарып, пышаққа
ілінген атанның терісін сыпырып, етін
жіліктеп жүргенде ымырт үйіріліп,
қараңғы түсті. Масаның қалың жерінде
мазаның болмайтынын білгенмен басқа
еш лажы табылмай абыр-сабыры шыққан
жұрт бірнеше жерден түтіндік салып, от
жағып, кешкі астарын қамдауға кірісті.
Түннің бір уағы болып, ай тбеге
ктерілген кезде Жолбасы серіктерін
ортадағы оттың айналасына жинап алып:
– Бір-бірімізбен ың-шың деспеген қалпы жолдың кбін артқа тастап,
ел шетіне келдік. «Еркек үйден қырық
қадам шықса – мүсәпір» дегендей, ұзақ
сапар шеккендердің басынан бұндай
қиындықтардың талайы ткен. Кездескен азғантай кедергіге ұнжырғаларың
түспесін. Мен ертеңгі жолдың қамын
ойлап отырмын. Бізде жүксіз келе жатқан
артық клік жоқ. Тұтастырып таңған
наруанды блшектеп, бліп тией алмаймыз. Ақ адал малымызға алған мүлікті
тастап кетіп, екі күншілік жерге қайта
келудің тағы реті жоқ. «Нар жолында
жүк қалмас» деп, белгілі 1лібай атанмен
тумалас, айырға шккен үлектің қоспақ
туған тұқымы ғой, таң азанмен Дабылдың
Сары атанына екі наруанды қиюластырып
артсақ деп отырмын, – деп, күнұзақтағы
ойын ортаға салды.
– Е... Сары атан ба? Түйенің жампозы
ғой. Құнанында да, днен шығарында
да атан жарыстың алдын беріп крмеген
сүйекті мал. Бір жараса сол жарар, –
деп, осы топтың үлкендерінің бірі, жігіт
ағасы болып қалған Досым жанындағы
Дабылға қарады. Онысы: «Бұл шешімге
қалай қарайсың» дегені. Жас та болса
малдың егесі, белгілі Бостан бидің баласы
екендігі тағы бар. Белден басқаннан грі
ақылдасқан дұрыс болар деп, істің бітер
жағын да ойлай сйлегені.
– Е-е, Дабыл не дер дейсің, сүрінгенді демеген, жығылғанды жебеген
Бостекемнің баласы емес пе ол, зі де ашарыққа сүйеу болар, қара халыққа демеу
болар деп жүрген біртуар азаматымыз, –
деген сияқты қолпаш әңгімелер отырған
жұрттың назарын Дабыл мен оның Сары
атанына аударған.
Жол жнекей жүк кліктерінің
жайын аңғарып келе жатқан Дабыл бұл
әңгімелерге қарсылық крсете қойған
жоқ. Мұның Сары атанынан тейлі,
жүріске де мініске де одан тзімді мал
бұл келе жатқандардың ішінен табыла
қоймайтынын сезіп отыр. Ағаларының

Қ
– Бостан бидің баласы Дабыл болған
менің сорым, сонша түйенің ішінен керуен
басының кзіне түсіп, түйенің жампозы
атанған сенің сорың, тарт жануар, – деп,
бұйданы сілкіп қалды.
Сары атан кеудесін ктеріп басын кекжең еткізген кезде бұйданың
шынтаққа іліккен жерін босатып,
алдыңғы қос тізені тірегеннен кейін жайлап жебей тартты. Келесі сәтте ктеріле
берген түйенің артқы жіліншіктен жоғары
қарай ойнай жнелген бұлшық еті санға
сіңіп жоғалып кеткенде жануардың толық
тұратынына кзі жеткен жұрт: «Я, Алла,
жар бола гр» десіп шулап қоя берді.
Екі түйеге жүк болар ауыр наруандар
зімен бірге жануардың сүйегін қоса
сықырлатқанда мал егесі аяп кетті ме,
әлде оны енді жетектеудің реті жоғын
білді ме, Сары атанның бұйдасын мойнына іліп жолға салды да, қасына үш жігіт
ертіп, соңынан жүріп отыруды жн крді.
Не ойға түспей, не биікке рмелемей,
жердің тегісін таңдап жолда кездескен
жалтақа тбелерді таусылған басынан айналып тіп келе жатқан жануар Мәслихат
тбесінен оңтүстікке созылған құмның
Аққыр бетіндегі кезауытынан айналып,
ірге құмның терістігімен Ерімбет мешітіне
қарай созылған шұбарға түскенде күн тас
тбеден ауып бара жатқан еді.
Жануардың жершілдігі мен тзімділігіне риза болып келе жатқан трт жігіттің астындағы аттары ұзаққа созылуға айналған сары желістен алдымен құлақтың
түбі, ізінше мойындығы ақ кбіктеніп,
жонынан шып-шып тер шыға бастағанда,
кліктерінің болдырып қалуынан қауіптенген жігіттер екі-екіден блінуге
мәжбүр болды. Бір тобы түйенің соңынан
жүрсе, екінші топ аяң жүріспен ттелей
салып жолды ұтудың жайын қарастыра
бастады.
Күн намазшамға таяғанда ауылға
жеткен жануар үлкен ақбоз үйдің алдына
келіп шккен кезде қара крінім жерде
келе жатқан тртеу ентелей ұмтылып,
ентіге келіп тоқтаған аттарынан түсе-түсе
қалды. Ырғала-ырғала ширығып қалған
арқанды шешуге шыдамай, қындарынан
пышақтарын суырып-суырып алды да,
керілген қалпында қиып-қиып жіберіп,
босаған наруанды екі жаққа ығыстырып
тастады. Жиналап қалған бозбалалар
орнынан маңғаз тұрып, дүр сілкініп
алған Сары атанды бұйдасынан жетелеп,
кездіруге алып кетті.
Трт ат пен бір түйені іңір түскенше
кездірген жігіттер тас қылып таңасырған
соң ауыл адамдары кірешілер тынығып
жатқан үйге жиналып, жолаушылап келгендерден жай сұрай бастады.
Осы оқиғадан кейін жарықтық Сары
атан жұрт аузында «Жампоз» деген атауға
толық ие болып еді.

Заман талабына сай

Санитарлық-эпидемиологиялық
жағдайға байланысты 1 қыркүйектен
бастап оқу жылы жалпы қашықтан
оқыту форматында басталды.
Қашықтан оқуға дайындық деңгейін
анықтап, оны шешу жолдарын
қарастыру ең маңызды мәселе
болды. Мектеп тарапынан қашықтан
оқытуға техникалық жабдықтары
қажет білім алушыларға уақытша
қолдануға дербес компьютер, ноутбукпен қамтамасыз етілді.

Мектебімізде ата-аналардың
тінішімен бастауыш сынып оқушылары
үшін кезекші сынып ашылды. Мектепте санитарлық қауіпсіздік шаралары
барынша күшейтілген. Санитарлық
нормалар бойынша әрекеттер
алгоритмі дайындалды. 1леуметтік

ара қашықтықты сақтау үшін кезекші
сынып екі ауысыммен оқытылады.
Кезекші сыныптарға арналған сабақ
кестесі, сабақ арасындағы үзіліс
ұйымдастырылған. 1р сынып тек бір
кабинетте оқиды, жеке демалыс аймағы
бар. Мектепке кіре берісте медбике
балалар мен педагогтердің дене қызуын
күнделікті лшейді.
Бекітілген кестеге сәйкес сынып
кабинеттерінде, дәліздерде, реакреацияларда ауаны тазарту, кварцтау, ауысым
арасындағы ылғалды жинау жұмыстары
жүргізіледі. Оқушылар мен мұғалімдер,
басқа да мектеп қызметкерлері үшін
қатаң түрде маскалық режим сақталған.
5-11 сыныптар үшін қашықтықтан оқыту
қазақ тіліндегі «Balapan» арнасындағы
телесабақтарды тыңдау және «Күнделік»
электрондық журналы,тиімді Bilimland.

– Жигули Молдахалықұлы, 7зіңіз
басқарып отырған қоғамдық бірлестіктің
негізгі мақсат-мүддесі қандай? Осы
ж7нінде айтып 7тсеңіз.
– «Қазақстан Фермерлерінің
Қауымдастығы» заңды тұлғалардың
және жеке кәсіпкерлер қауымдастық
нысандағы Бірлестік 2003 жылы
Қазақстан Республикасы азаматтарының ерікті бірлестігі арқылы
олардың кәсіби және әлеуметтік ұстанымдарының негізінде құрылды.
Біздің қауымдастық еліміздің аграрлық
секторындағы ең ірі үкіметтік емес
ұйым. Оның республиканың барлық
облыстары мен аймақтарында
кілдіктері мен филиалдар желісі
бар. Қауымдастықтың басты мақсаты
– шаруа қожалықтарының және
агронеркәсіптік кешеннің басқа
қатысушыларының қызметін дамыту
және жүзеге асыру үшін қолайлы жағдай
жасау. Біздің қауымдастық 212 мыңға

kz, Online, daryn.online.kz, Youtube.
com және ZOOM тәрізді интернетплатформаларды пайдалану арқылы
жүзеге асырылады. «Білім күні», «Ертіс
адалдық алаңы» жобасы, «Денсаулық
фестивалі – 2020» акциясы, Отбасы
күні аясында барлық сыныптармен
қашықтан тәрбиелік мәнді іс-шаралар
ұйымдастырылды. Ғылыми білім
бағытында 1-7 сыныпқа арналған «Зерде» және 8-11 сынып үшін ғылыми
жобалар сайысына, «Ертіс дарыны»
сырттай оқу мектебіне, пән олимпиадасына қатысуға оқушылармен дайындық
жұмыстары жүргізілуде.
Айнұр С РСЕНОВА,
№2 Ертіс жалпы орта білім беру
мектебінің директоры
Павлодар облысы

фермерлердің бар болғаны 3 пайызын
құрайды. Ал ауылшаруашылығының
жалпы німінің жартысын ндіретін
1,7 млн-ға жуық жеке қосалқы
шаруашылықтар, тіпті мемлекеттік
қолдауды әлеуетті алушылар қатарынан
мүлдем алынып тасталған.
Сонымен бірге з меншігіндегі
айналымдық материалдық және қаржы
құралының жетіспеуі, материалдықтехникалық және жем-шптік базаның
нашарлығы, ескірген технологияны
пайдалану, ауылда қажетті ндірістік
және әлеуметтік инфрақұрылымның
дамымауы, німді ткізу жүйесінің,
сервистік инфрақұрылымның,
тұқымдардың жеткіліксіз болуы сынды
проблемалар шешілмеген күйінде
қалып отыр.
Фермерлердің мемлекеттік
қолдауға қолжетімділігін арттыру
мақсатында Қазақстан фермерлерінің
қауымдастығы тарапынан Ауыл

ANA TILI
айналып келгенде ұлтымыздың
бастау алар қайнар кзі. Трт түлік
малды мыңғырта сірген халқымыз
оны тек қана тіршілік кзі ретінде
ұстамаған ғой. Бұл жерде сан ғасырдан
бермен жалғасып келе жатқан тл
мәдениетімізді кздің қарашығындай
сақтау мен азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету шарасын да ойлануымыз керек. Ауылшаруашылығы –
Қазақстанның экономикасындағы
негізгі сала. Ауылшаруашылығы ткен
ғасырдың 90-шы жылдарының басында
қарқынды дамыды. Оның үлесі елдің
жалпы ішкі німінің 30 пайызын
құрады. Соңғы жылдары бұл крсеткіш
шамамен 4-5 пайыздан аспай отыр.
Қазақстанның аграрлық секто-

азақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы
Тоқаев 2020 жылдың 1 қыркүйегінде «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: ісқимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдауында Үкіметке
агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі жаңа ұлттық жобаны әзірлеуді
тапсырған болатын. Сонымен қатар Президент Жолдауында әлеуметтік
маңызы бар азық-түлік тауарларымен өзімізді толық қамтамасыз ету,
миллиондаған ауыл тұрғындарының табысын арттыру, еңбек өнімділігін
екі жарым есеге көбейту, агроөнеркәсіп кешені өнімінің экспортын екі есе
арттыру басты міндеттер ретінде аталды. Агроөнеркәсіп кешені туралы
әңгіме болса, міндетті түрде ауылдағы фермерлердің жай-күйі сөз болады. Біз осы орайда «Қазақстан Фермерлерінің Қауымдастығы» заңды
тұлғалардың және жеке кәсіпкерлер қауымдастық нысандағы Бірлестігі
Басқарма төрағасы Жигули Дайрабаев мырзаға көңілде жүрген бірнеше
сауалды қойған болатынбыз.

«ГҮЛДЕНСЕ АУЫЛ –
ГҮЛДЕНЕМІЗ БӘРІМІЗ...»
жуық адамды жұмыспен қамтыған
40 мыңнан астам ауылшаруашылық
тауар ндірушілерін біріктіреді. Бұл
дегенің үлкен ұйым. Қорыта айтқанда,
ауылдағы фермердің жай-күйі, олардың
күнделікті қызметіндегі кездесетін
кедергілерді шешу жолдары қандай,
міне, осы жайттардың барлығын біз
мониторинг жасау арқылы тиісті
орындарға жеткізіп отырамыз және
оның орындалуын қадағалаймыз.
Республика Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың үстіміздегі жылдың 1
қыркүйегіндегі Халыққа арнаған кезекті
Жолдауында ауыл шаруашылығы
ндірісін дамыту мәселелері жан-жақты
сз болып, Үкіметтің алдына ауқымды
міндеттер жүктелді. Келешектегі
атқарылар осынау биік міндеттердің
барлығын толығымен жүзеге асыру шаруасында біздің Қауымдастықтың қосар
үлесі зор деп білемін.
– Жақында іссапармен еліміздің
бірнеше 7ңірлерін аралап келген екенсіз.
Фермерлердің жағдайы қалай?
– Қыркүйек айының алғашқы
онкүндігінде ауылшаруашылығымен
айналысатын Ақмола, Қостанай,
Ақтбе, Қызылорда, Түркістан, Жамбыл облыстарын аралап қайттым. 10
күннің шамасында жеңіл клікпен 7
мың шақырымнан астам жол жүріп,
ондаған шаруа қожалықтарының жайкүйімен жақыннан танысуға тура келді.
$зіңіз білесіз, тоқсаныншы жылдардың
басында ел жапатармағай қалаға
кшті. Кптеген ауылдар қаңырып бос
қалмаса да, оларда тұрғындар тіптен
азайды. Соның салдары ма, ауыл мен
ауданды байланыстыратын жолдар
тіптен ескірген. Қаладағыдай тептегіс асфальтты айтпағанның зінде,
қарапайым шағыл тселген жолдардың
зі мүлдем жарамсыз. Бұл дегенің ауыл
шаруашылығы тауарын ндірушілер
здерінің дайындаған німдерін
орталыққа жеткізе алмайды деген сз.
Жол – экономиканың күретамыры
ғой. Оның болмауы жастардың қалаға
ағылуын тездетіп, кей елдімекендерде
білім ошақтарының жабылуына әкеліп
отыр. Мысалы, Ақтбенің Ырғыз
ауданы Бейшер елдімекенінде 40 отбасы бар. 9 жылдық мектеп жұмыс істейді.
Аудан орталығына дейін 90 шақырым.
Жол дегенің атымен жоқ. Жолаушылар
автобусы қатынамайды. Жоғары сынып
оқушыларының аудандағы орта мектепке қатынауының зі үлкен мәселе болып
отыр. Мұндай жағдай зіміз аралаған
басқа облыстарда да кездесті. Ауылды
ктереміз, ауылшаруашылығын жандандырамыз десек, елдімекендердің
арасындағы жол мәселесіне дереу кңіл
аударған жн. Осы мәселені шешу
үшін мемлекеттік «Ауыл жолдары»
бағдарламасын қабылдап, әрі кеткенде
3-5 жыл аралығында еліміздегі барлық
ауыл жолдарын жндеуге болар еді. Жол
жнделмей, ауылды дамыту қиынға
соғады. Бұл – бірінші мәселе. Екінші
мәселе қаржыландыру тетігін жетілдіру
керек. Бұл ретте, қазіргі уақытта
мемлекеттік қолдаудың барлық тетіктері
ірі ндірісті ынталандыруға арналған, ал
орта және ұсақ фермерлердің едәуір
блігі арзандатылған кредиттерге,
субсидияларға және басқа да қаржылық
емес қолдау шараларына қол жеткізе
алмай отыр. Нәтижесінде фермерлердің
арзандатылған кредиттер мен субсидияларды 5 мыңдайы алуда немесе барлық

шаруашылығы ми нистр лігіне субсидия қағидасына згерістер енгізу
және «ҚазАгро» хол дин гіне кепіл
саясатын згерту, атап айтқанда жылжымайтын мүлік объектілерін, жер
учас келерін, сатып алынатын малды
кепілге қабылдау тәсілін згерту,
тмендету коэффициенттерін жою
жнінде ұсыныстар жолданды. Атап
айтқанда, фермерлерге бір қаржы
институты арқылы ұзақ мерзімді, кем
дегенде 10-15 жылға жеңілдетілген
пайызбен несие беру. Жамбыл облысында ауылды қолдау мақсатында 2,5
пайызбен несиелер беріліп келеді. Осы
тәжірибені басқа ңірлерде де қолдануға
болады ғой. Мемлекеттен берілетін
субсидия бағыттарын біріктіру керек.
Сондай-ақ ауылшаруашылығының
аталған проблемаларын кооперация
құру арқылы шешуге болады. Дамыған
елдерде, дәл осы кооперативтер арқылы
ауылшаруашылығы німдерінің 80
пайызға жуығы жүзеге асырылады
және ауылшаруашылығы үшін негізгі
құралдарды жеткізудің 50 пайыздан
астамы қамтамасыз етіледі.
Мемлекет үшін фермерлерді тиімді
жолмен дамыту, оның әлсіз жақтары
мен негізгі ндірісінің ерекшеліктерін
ескере отырып, ауылшаруашылығы
ндірушілерін ынталандыратындай
қаржы саясатын, оны жүзеге асыру
механизмдерін іске қосу з деңгейінде
жүргізілетін болса, тек фермерлер үшін
ғана емес, бүкіл ел экономикасына
жаңа серпін берер еді. Ол з кезегінде,
халықты отандық ауылшаруашылығы
німдерімен толықтай қамтып
қана қоймай, экспорттың әлеуетін
арттырады.
«Іс тетігін білікті маман шешеді»
деген ұлағатты сз бұрыннан бар. Жол
салынар, жеңілдетілген несиені де
бірқалыпқа келтірерміз. Бірақ егіс
алқабында таң атқаннан кешке дейін
кім жұмыс істейді, трт түлік малды
кім бағады, техниканы кім жүргізеді.
Кезінде барлығымыздың балаларымыз жапатармағай заңгер, экономист, менеджер болуға ұмтылды.
Агроном, мал дәрігері, механизатор
атты ауылшаруашылығына аса қажет
мамандықтарға оқыту белгісіз себептермен ұмыт қалды. Енді осы шаруаны
шешу жолдарын тездету керек. 1лгі
мамандықтарға баулитын арнайы оқу
орындарын ашармыз. Орта мектептерге бюджет есебінен кем дегенде бір
трактор алып берілсе дейміз. Жоғарғы
сынып оқушылары арнайы пәнде әлгі
техниканың қыр-сырын үйренеді.
Баяғы кәсіптік-техникалық училище
жұмысын жаңа талапқа сай жандандыру қажет. Осынау мәселелерді білім
министрлігі тез арада шешуді қолға
алса дейміз. Қаладағыдай ауылда да
әлеуметтік, қолжетімді баспана салу
мәселесін ойлауымыз керек. Сонан соң,
ауылшаруашылығы қызметкерлерінің
зейнетақы жасын белгілі бір мерзімге
дейін тмендетсек, нұр үстіне нұр болар
еді. Осындай әлеуметтік жағдайлар
шешілсе, ауылға білікті мамандар да
тартылады. Ауылдың берекесі сол кезде
кіреді.
– Жигули Молдахалықұлы, ауыл
дегеніміз тек қана тіршілік к7зі ғана
емес, ол ұлтымыздың сан ғасырлық
мәдениетінің сақталып қалатын бірден
бір нүктесі емес пе?
– Дұрыс айтасың. Ауыл дегеніміз

ры – елдің азық-түлік қауіпсіздігін
ғана емес, оның әлеуметтік-саяси
тұрақтылығын қамтамасыз ететін
экономиканың ең тез дамып келе
жатқан секторларының бірі, йткені
бүгінгі күні аграрлық ндірісте
халықтың шамамен 20 пайызы жұмыс
істейді және ауылдық елді мекендерде
7,7 миллион халық тұрады. Бұл шамамен ел тұрғындарының 41 пайызын
құрайды. Қазіргі уақытта шаруалардың
60 пайыздан астамы тек қана сімдік
шаруашылығымен айналысады, осылайша ауылдағы халық жыл бойы
тұрақты жұмыспен қамтылмаған.
Статистика Комитетінің мәліметіне
сүйенетін болсақ, 2019 жылы мал
шаруашылығы німдерінің ндірісі 4
пайызға, (2,3 триллион теңге) артқанымен, ауылшаруашылығы дақылдарының егіс алқаптарының құрылымын
әртараптандыру бойынша мақсатты
жұмыстар жүргізуіне қарамастан сімдік
шаруашылығы німінің ндірісі 1,7
пайызға (2,9 триллион теңге) азайған.
Осы орайда, ауылшаруашылығы
ндірісінің негізгі буыны – фермерлік
шаруа қожалықтары серпінді дамыған
жағдайда біз еліміз үшін аса маңызды
екі міндетті – азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз етуді және экспорттың
әлеуетін арттыруды шешер едік.
Қазақстан Республикасы Ұлттық
экономика министрлігі Статистика
комитетінің деректері бойынша елімізде
ауылшаруашылығы ндірісімен – шаруа
немесе фермер қожалықтары – 212
мыңға жуық бірлік және жеке қосалқы
шаруашылықтар (ЛПХ) – 1,7 млн жуық
бірлік айналысады. Шаруа немесе
фермер қожалықтарының шамамен 85
пайызы шағын шаруашылықтар. Ет,
сүт, ккніс, жеміс, бақша дақылдары
ндірісінің 80-95 пайызға жуығын жеке
қосалқы шаруашылықтар және фермерлер ндіреді.
Кріп отырғанымыздай, қалыптасқан ахуал кәсіби тұрғыда
қоғаммен, әсіресе ңірлердегі ауыл
тұрғындарымен кеңінен талқылауды
талап етеді. Ауылдың тағдырына
қатысты маңызды шешімдер кп
жағдайда жергілікті мамандар мен
тұрғындардың пікірлерін ескерместен
қабылданады. Мәселен, келешегі бар
немесе келешегі жоқ ауыл деп айдар
тағу – бұл министрлік кабинеттерінде
асығыс қабылданған шешім.
Статистикалық есептердің әділдігі
мен нақтылығы – з алдына жеке
мәселе. Егер экономикалық нәтижеге
қол жеткізіп, құйылған инвестицияны
қайтарғың келсе, біздің статистиканың
бір жақты екендігін жермен жұмыс
жасап жүрген шаруалар бұрыннанақ жақсы біледі. 1кімдіктер орталық
органдарға жалған ақпарат береді, соған
қарап республикалық органдар нысаналы бағдарламалар мен мемлекеттік
бюджет жобаларына А$К-дегі жағдай
бойынша сенімсіз есеп-қисапты
қосады. Мұндай тұйықталған шеңберді
бұзу керек. Ауылшаруашылығына
аудит жүргізіп, ақпаратты бұрмалауға
және қосып жазуға жол берген
статистикалық мәлімет үшін арнайы
маман жауапкершілікке тартылу қажет
деп санаймын.
– ңгімеңізге рақмет!
Сұхбаттасқан
Кенжебек ТҰМАНБАЙҰЛЫ

ANA TILI

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА
му
музейлерде сақталғанын келтірген ғалым
сәу
сәукеленің бліктерін танытатын құндыз,
шұ
шұға, ақ киіз, сусар, бұлғын, алтын, күміс,
ма
маржан, ақық, мәрмәр, гауһар тізбектері,
шо
шоқ үкі, оқаланған лента, таналар, т.б. тілдік
бір
бірліктерді тек атап қоюмен шектелмеген.
Ке
Келтірілген әрбір сздің семантикалық,
діл
л
ділдік,
танымдық дамуын зге киімдерде
кез
кездесу себептерімен байланыстыра отырып,
кеш
кешенді талдау жүргізіп, материалды жүйелей
кел
келе, тұжырым жасайды: сәукеле кшпелілер
үш
үшін ғажайып нер туындысы болған, нер
ту
у
туындысы
екені тілдегі қолданыстардан
ккрінеді, мысалы: «Сәукеле алтын шашақ
березелі, Күмістен күмбез қаққан керегелі.
$зінің ауырлығы сегіз батпан, Тбесі
трт қапсырма кебежелі (Н.Ахметбеков);
Тсек алдында жаңа түскен жас келіншек.
С
Сәукелесі басында, қайын сіңлісі қасында.
Ұ
Ұзындығы кез сәукеле, етегінен тгілген марж
а
жандар,
алтын, күміс жарқыраған теңгелер,
қа
а
қатар-қатар
ою салып тізген меруерттер
қы
қызылды-жасылды болып, алыстан қараған
кіс
кі
кісінің кзіне шағылысып, таңырқарлық [боллып] тамаша крінеді (А.Асылбеков. 1дебиет
лы
кеш
кеші//«Қазақ» газеті); Жарас-ау мына сәнді
кр
крмейсің бе? Сыбаға сәукелеге бермейсің бе?
(М
(М.1уезов); Қолымда сақинам бар бармақ-

Сөз басында бірден айта кету керек, қазақ
на,
этнолингвистикасының қалыптасуына,
ы
дамуына тоқталуды мақсат етіп, оны
мақала жүгіне айналдыру көзделген жоқ..
ық
Этнолингвистика нысаны материалдық
лексиканы зерттеу жеке бір ұлттың,
ның
ң
тұтасымен алғанда адамзат қауымының
ң
даму үрдісіне; көрші жатқан елдердің
елгілі
бір-біріне, тіпті тым алыс елдердің белгілі
ысбір ұлт пен халықтың, этностың тұрмыстіршілігіне жанасатын тұстарын; сол
уға
арқылы тіліне тигізген әсерін анықтауға
мүмкіндік береді. Сол мүмкіндікті
ді.
тудырған ғалым Ербол Жанпейісов еді.
Ғалымның М.Әуезовтің «Абай жолы»»
романындағы этнолингвистикалық
бірліктерді жинақтап, жүйелеп,
мағыналық және құрылымдық
талдау жасаған еңбегінің өзі ірі
дүние. Ал өмірінің соңында жазған
«Қазақ ескіліктері» (Алматы, 2018)
этнолингвистикалық монографиясы
да күрделілігімен, болжамдарының
н,
тереңдігімен, материал молдығымен,
тек тарихи-салыстырмалы емес,
тарихи-салғастырмалы тәсілді кең
ң
қолдануымен, ғылыми аппаратының
ы.
жан-жақтылығымен айрықшаланады.
Бұл еңбек – этнолингвистикалық
еңбектерді тереңдеткен зерттеу. Былай
қарағанда заттық лексика элементтері –
жансыз, бірақ ғасырлар мен ғасырлардың
мәдени диалогына қатысушылар үшін кп
мәлімет жеткізетінімен қуатты. Кез келген мәдениетте салт-дәстүр, әдет-ғұрып,
амандасу мен қоштасу, тұрмыстық заттар
мен бұйымдар (үй, үй жиһазы, киім, дәмтұз), адамның сыртқы бейнесі, оның мінезқұлқы – бәрі де мәдени-танымдық функция
атқарады. Шындығында, тұтасымен алғанда,
мәдениеттің кптеген құбылыстары қосқырлы: а) олар здерінің негізгі утилитарлық
функциясын атқарады, б) белгінің орнына жүреді. Осы екі қызметті қатар алып
жүретін материалдық лексика мәдениетті
құрайтын ірі құрамдас блік және лексикалық
тақырыптық топ құрайтын сздер. Сондықтан
материалдық лексика кез келген ұлттың дамуын, эволюциясын крсететін тілдік айғақтар
ретінде халық тарихымен сабақтастықта
зерттеледі. Айталық, киім-кешек атаулары – тарихи-этнографиялық қайнаркз әрі
тілдегі сандаған бірліктердің қалыптасуына
негіз бірліктер, ұлт мәдениетінің үлкен бір
блімі. Расында да мәдениет – ең алдымен
күрделі семиотикалық жүйе, оның қызметі
– сана қалыптастыру, негізгі ерекшелігі
– жинақтау, сақтау. Шындығында, ғалым
Е.Жанпейісовтің монографиясында жеке
заттар, құбылыстар мен оқиғалар түріндегі
таңбалар атау, символ, қимыл-қозғалыс
актілері ретінде семантикаланады. Мәдени
заттардың кейбірі символданады. Қоршаған
ортаны, тіпті дүниедегі барлық нәрсені
символдар арқылы кескіндеуге болады.
Символдар – таным мен қарым-қатынас
үдерісінде басты да, кмекші де мағынасы
бар таңба түрі. Символдың коммуникативтік,
атауыштық, сипаттамалық, жалпылауыштық,
абстрактілі қызметтері бар. Соған қоса, символ таңбаға қарағанда, танымдық қызметімен,
мазмұнымен ерекшеленеді. Е.Жанпейісов з
еңбегінде осындай бірліктерді жинақтап, ала
білген. Ғалым заттық мәдениет лексикасының
идиоэтникалық ерекшеліктерін айқындауды
бүгінге жеткен ескілікті лыпа – киім түрлерінің
«әр тарап тілдік кріністерін, олардың атаулар жүйесін қарастырудан бастап крейік»
деген ғалым зерттеуді бас киім атауларынан
бастайды. Бас киімге байланысты атауларды
фольклор, жыраулар поэзиясы, кп жанрлы
жазба әдебиет үлгілерімен қатар, басқа да
дереккздерден түгендеген. Ең бастысы, қазақ
бас киімінің элементтерінің, сегменттерінің
зге ұлт кілдерінің киімдеріндегі сегменттермен байланысын ашып бере алған. Сйтіп
барып киім атауларының идиоэтникалық
семантикасын ашуда бұрыннан бар жолға
түспей, одан түбегейлі бас та тартпай,
жаңа тәсілдерді пайдаланған. Мысалы,
сәукеле сзінің ұлттық танымдық семантикасына бару үшін ғалым айтарлықтай кп
сздердің тарихи-фонетикалық згерістерін
крсетеді, семантикалық дамуына тоқталады,
сздердің арасындағы мағынадан, тұлғасынан
тарихи сабақтастықты іздейді, сйтіп
барып этимологиялық, идиоэтникалық

мінген атының алдыңғы екі аяғына күміс білезік
салғызыпты. Немересінің мұрын кеңсірігіне
қысатын салпыншақ алтын сырғасымен қоса
ұзатылыпты. Ертеде қазақтың кейбір руларында осындай салт ұстанған. $збекстанның
Сұрхан Дария (Термез) облысында мұндай
салт әлі күнге бар. Түрікмендер мен збектер
ондай сырғаны «Арабек» деп атайды. Ал
қазақтар алтыннан соғылғанына байланысты зер сзінен туындатып Зере деп атаған
тәрізді. Тоқбала ұзатылып барған тобықты
елінде мұрынға сырға тағу салты бұрыннан
болмаған ба немесе ұмытыла бастаған кезі
ме, әйтеуір бтен жасау-жабдықпен түскен
жас келінді мұрын сырғасына қарап Зере
атандырыпты. Шежіреші Рахымбековтің
түсіндіруі осылай» деген дерек келтіреді.
Зере – шығыршық түріндегі мұрын сырғасы.
Қазақтар – оны зере, зейір, әребек, арабек,
қарақалпақтар – арабек, збектер – аравак, латива, ал түрікмендер – ысырға деп
түрліше атайды. Қазақтарда ертеде малдың
мұрнына салынатын шығыршық та осылай зере деп аталған крінеді. Сүйектен,
тастан, қарапайым металдан, кейін келе
күміс пен алтыннан жай шығыршық түрінде
соғылған жүзік атаулының қай дәуірде де
тек жұбайлық мірдің шеңбер-шегінен

ТІРНЕК-КӨРНЕК
ӨНЕРІН ЗЕРДЕЛЕГЕН
семантикалық болжам арқылы бір тоқтамға
келіп, тілдік фактімен тиянақталған дәлелін
айтады. Сәукеленің идиоэтникалық семантикасын ашу үшін мына сздердің даму эволюциясын крсетіп, сәукеленің таңбалық сипатын ашуда пайдаланады: жалбағай, далбағай,
телпегей, бүркей, жабасалма, қайырма, жапетер, қарқара, бергек, малақай, далбай, жалбай, желпей, тбетей, тбебрік, желбегей,
қама, жаулық, жұмыршақ, кәләпүш, күләпара,
башлық, желек, тымақ, милық, тақия, қалпақ,
тәж, телпек, пәрәнжі, паранжы, шалма,
қатырма, құлақшын, салы, сал, шәлі, сәлде,
сұлама, жепен, зере, күндік, кепе, кепеш, кеп,
шарқат, баутақ, кимешек, шаршы, желек,
шылауыш, тебегей, бкебай, брік, топы,
топпа, дулыға, жыға, қырпу, бүркеншік, келе,
күлә, сәукеле. Дыбыстық варианттарымен
қоса алғанда «алпыстан асатын мол тілдік
материал ды» пайдаланып, сәукеле сзін
талдайды. Аталған сздер – бас киімге
ғана қатысты сараланғандары. Ғылыми
еңбектерде соңғы кездерде осындай жиынтық
мәліметтерді, ғылымдар тоғысынан жиналған
материалдарды пайдаланып зерттеу жүргізу
рістеп келеді. Ғылымдағы осы қозғалыстың
тиімді жақтары мол. Осы бағытты ұстана
жазылған ғалым монографиясы жні блек
еңбек болып шыққан. Айталық, ғалым бас
киімді тек киім ретінде ғана емес, «бас киім
түрлері дененің тек сырт жамылғысы ғана
емес, сонымен қоса оның, яғни дененің
жалғасы, тұлғаның зіндік «экстериоризациясы» деп таниды. Шынында да, «киім
үлгілерінің жалпы қай-қайсысының да адам
денесінің белгілі бір блігін жауып тұруы –
оның таза сырт жамылғы ретіндегі қызметі
ғана. Ал оны (киімді) дененің жалғасы,
тұлғаның зіндік экстериоризациясы деп білу
психологияда белгілі бір процесс нәтижесінде
адамның ішкі психикалық мірінің ерекше
бір таңбалық құралы, нақты бір киім кию,
шаш қою сияқты түрде вербалдануы» деп
түсіндіреді. Семантикалық қосполюстілікпен
байланысты қарастыра келіп, жеке адамның,
тұлғаның экстериоризациясы дегеніміз
индивидтің ішкі психикалық дүниесінің
белгілі бір шаш қою, киім киісі түрінде
таңбалануы, кріністенуі деп біледі. Яғни
бас киім тек киім емес, мағынасы әлдеқайда
терең, материалдық семиотикасы аса жоғары,
таңбалық қасиеті басым материалдық
құндылыққа жатқызылады. Мысалы, сәукеле
туралы мәліметтермен танысу барысында
100 жылқының, тіпті 500 жылқының құнына
бағаланған сәукелелер болғанын, олардың

бармақ, Сәукеле басқа түссе ауыр салмақ
(фольклор); Қапталы сәукеле тас құлын
жайлау (1.Найманбаев); 1шекейлі тоғыз
қатар сәукеле (Х.Арғынаев). Мысалдарды
оқып отырып, кебежелінің, тоғыз қатардың,
сегіз батпан ауырлықтың, керегелі күмбездің
сәукелеге не қатысы бар деген ой келеді.
Ғалым бұлардың бәрінің де байланысы барын деректерді сйлету арқылы бұлжытпай
дәлелдей алған: «Жоғарыда Н.Ахметбековтен
келтірілген «Сәукеле алтын шашақ березелі»
деген лең жолындағы березелі – туынды сын
есім, түбірі березе бирюза (камень) [БСл І:
325]. Парсы тілінде «асыл тас» мағынасын
білдіретін бұл пируза//фируза есімі қазақ
тілінде березе болып қалыптасқан. Ол
сондай-ақ перезе, перуза түрінде де айтылады
(Р.Н.Шойбековтен). Тіліміздегі Перуза, Фариза, Мариза антропонимдері осы пируза//
фируза парсизмінің негізінде жасалған» деп,
сәукеленің семантикасын ашу барысында
тілдік бірлік этимологиясына қозғау салған.
Еңбекте бірнеше атаулар талданады.
Соның бірі – жүзік. Жүзік сзінің түрік
тілдеріндегі жазба ескерткіштерінде,
зге де түрлі дереккздерінде кездесетін
фонетикалық варианттарының ең толық
тізбесін Л.С.Левитскаяның этимологиялық
зерттеулерінен табуға болатыны айтылған.
Жүзік палеолитте сүйектен, неолитте тастан,
қола дәуірінде металдан жасалған. Асыл тастардан кз қондырылғанын – жүзік, тасы
жоқ тек алтын, күмістің зінен ғана кз
шығарылғанын – сақина, кзі жоқ шығыр
түріндегісін – балдақ деп атайтынын, ал
сырғаның да шығыршық сырға дңгелек сырға
болатынын келтіруі – таныс мәліметтерді
сйлетуі. Бірақ шумерлік деректерден тапқан:
«Женитьба у шумеров считалась делом весьма обременительным. Они определили свое
отношение к браку следующим образом:
Кто не содержал жену или ребенка, тот не
носил кольца в ноздрях, мужьям в шумере,
как видно, приходилось порой несладко»
(Семюэл Н.Крамер) сынды пікірлерді тауып
алуы сүйсінтеді. Ғалымның бұл деректі жай
келтірмегені мына сзінен байқалады: «Біздің
жобалауымызша: шығыршық түріндегі
жүзік сияқты шығыршық түріндегі сырға
да солай шу бастан таңба (символ) ретінде
қолданылған». Қазақ мірінен алынған мынадай дерек ғалымның пікірін тереңдете түседі:
«Тоқбаланың з әкесі Теңізбай, ұлы атасы
Бектемір екеуі де айран ішерлігі мол дңгелек
дәулетті адамдар болыпты. Сүйікті немересін
жат елге ұзатарда жасауын толық қылып,

әлдеқалай қия басып, аттап шығуға қатаң
тию есепті символдық қызмет атқарған.
Ғалым қазіргі заман жастарының да үйленген
күннен бастап қолдарына жүзік салатыны
бұдан трт-бес мың жыл бұрынғы сол шумерлерден жалғасып келе жатқан дүниедегі ең
бір кне салттың жаңғырығы деп біледі. Ал
оның этимологиялық түбірі тңірегінде жалпы жүз формасының таза лингвистикалық
табиғатына барған ғалым, бұл этимонды
«буын» ұғымымен байланыстырады. Жүзік
шынында «буындық», «буынға тиесілі»,
«буынға салынатын» деген тәрізді мағына
білдіретін сынды. «Идиоэтникалық аталмыш
жүзік бірлігінің жүз түбірі және тіліміздегі
кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз тіркестерінің
жетек жүз сыңары да солай генетикалық
жақтан бір сзге келіңкірейді. Келіңкірейтіні
екеуі де, алдыңғы да, артқы да бүтіннің
жеке сегменттерінің, «буын» ұғымының
тілдік крінісі. С.Аманжоловтың этноним
сипатындағы бұл кіші жүз, орта жүз, ұлы жүз
тіркестерінің жүз блігі бұтақ, блік дегенді
білдіреді дегенін, әрі қарай жүзік сзі жүз
этимонымен ұлы (орта, кіші) жүз дегендегі
жүз сыңары екеуінің идиоэтникалық
семантикасының соншалықты дәлме-дәл
сәйкес, абсолютті бірдей деп санайтынына
ден қойып, келтіреді. Ендеше, кейінгі тіркес
құрамындағы жүз есімі де сол алдыңғы жүзік
жасалымының жүз этимоны сияқты «буын
(звено)» мағынасында сипатталуға тиістілігі
анықталады. Аталған тілдік бірліктерден зге
ғалым шекпен, ішік, самалық, селебе, кйлек,
т.б. кптеген атаулардың семантикалық
дамуын сан тілден, сан дереккзден
тынымсыз ізденіспен жинастырған деректерді
сабақтастықтастыра талдаған. Левитская Л.С.,
Малов С.Е., Манжигеев И., Маргулан А.Х.,
Менгес К.Г., Наджип А.,Номинханов Ц-Д.,
Поппе Н.Н., Потебня А.А., Рамстедт М.И.,
Рясянен М., Севортян Э.В., Цинциус В.И.,
Юнусалиев Б.М., Янушкевич А., Gabain A.
және қазақ ғалымдарының ғылыми еңбектерін
бағалай оқыған, филология ғылымының докторы Ербол Жанпейісов монографиясының
азғана блігінің зі салмақпен саралап оқуды,
жүгірте емес, ойлана оқуды керек ететін мәнді
де терең еңбек.
Бағдан МОМЫНОВА,
филология ғылымының докторы,
профессор
Үміт НЕСОВА,
әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ оқытушысы
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ДҮНИЕ-КЕРУЕН

БЕКЗАТ МІНЕЗДІ
ЖАН ЕДІ...
Біріміз «Ажа», біріміз «Ажеке» атап кеткен – 1беңнің –
қазақтың ұлы жазушысы 1бдіжәміл Нұрпейісовтің мірлік серігі
болған асыл жары, химия ғылымының докторы Ажар Керешқызы
Ілиясова мірден озғанын естігенде қатты қобалжыдым.
1рине, Ажекең жаман жасаған жоқ. Алланың пешенесіне
бұйырған жасын жасады. Тоқсан Құдайдан сұрайтын жас.
Қазақшалап айтқанда, нағыз немере мен шберенің шуақты
күлкісіне кенелер кейуаналық кезең.
Ажекең жақсы мір сүрді...
Тұрлаулы тарихтың еншісіне айналып бара жатқан қос
ғасырдың күнгейлі, клеңкелі тұстарының бәрін елегінен
ткізу, уақыт, заман талаптарына сай бойжету, жар таңдау, оқу
оқып, білім алу, ғылым дейтін ғажайып әлемнің тұңғиығына
сүңгу, ұрпақ сүю, қал-қадерінше ұлтына қызмет ету, т.т.
жұмырбас пенденің мына жарық дүниеден сұрайтын қызығы мен
қуанышын кру бақыты маңдайына молынан жазылған жанның,
менің ғана емес, Нұрпейісовтер отбасын жақыннан жақсы
білетін игі тілекті адамдардың қай-қайсысының да айрықша
бліп айтар басты бақыты – 1бдіжәміл Нұрпейісовпен тағдыр
қосып, ұлы жазушыға жар болғаны деп ойлаймын.
Сондықтан...
Бүгін мына «екі дүние» дейтін қанаттас қос ұғымның
бірінің – жарық жалғанның дәмін тауысып, ешкімге пенделік
артық салмағын артпай, ақырын жүріп, анық басып, екінші –
шын дүниеге – бақилық мәңгі дүниеге аттанып бара жатқан
Ажекеңнің тәнін – жерге, жанын ккке тапсырып тұрып, «Бақұл
болыңыз! Рухыңыз пейіш трінде шалқысын!» деген інілік
ізетімді білдіргім келеді.
Иә...
Аз да емес, кп те емес, біз 1беңмен, сзін естіп, алғаш
қолын алып, амандық сұрасқанымызға, жарты ғасырдай уақыт
тіпті. Атағы жер жарған «Қан мен тердің» авторымен ағалыінілі болып сыр бліскен, мір, қоғам, заман жайлы пікірдодаларына түскен сәт-сағаттарда есеп жоқ. Шуағы мен нұрын
шашқан қуатты кездер де, аспанымызда бұлт үйіріліп, найзағай
қамшы ойнатқан сәттер де болды... $мір! $мір болған соң, бәрі
болады!.. Бір жақсысы сол сәттеріміздің қай-қайсысы да адал,
әділ айтылған тұжырымдармен бекітіліп, түйінделіп отыратын... Бірде үлкен басын «араға салып» 1бең келсе, бірде інілік
ықыласымды «шытынатпай» аға алдына мен баратын ем. Ондай
сәттерде ағамыз шынтағымнан шеңгелдей ұстап: «Бала, қалай!
Осы адамдар не дейді?!» деп әңгімеге тартатын. Біз шұрқыраса
табысып, әңгіме-дүкеннің ауанына ергенде, қайран Ажекеңнің
жайшылықтағы тұйық реңінен қуаныш пен ризашылықтың
нұры шашырап, дүние сәулеленіп кеткендей болатын. Ақырын
ғана: «Нұрлан, айналайын, ағаңның мінезін білесің ғой...
Кешірімді бол! Бұл кісінің сырты суық болғанмен, іші жылы.
Қиындықты кп крген адам. Вы же писатели все такие...» деп
жымиятын...
Айтса, әңгіме кп...
Ажекең оқылмаған кітап секілді жұмбағы мен сырын сыртына беталды шығарып, айта бермейтін сабырлы мінездің, бекзат
бітімді жаратылыстың иесі еді.
Жанына жәннат трінен орын бұйырсын!
Артында қалған Нұрпейісовтер әулеті мен қазақ кркемсзінің
ғана емес, тұтас бір дәуірдің аманат жүгін арқалаған, ұлтымыздың
қажетті жерде – айдыны, қажетті жерде айбыны болып, жарасып
трімізде отырған мірлік қосағы – 1беңе қайғырып, кңіл айтамын!
Бекем болыңыз, 1бе!
Ажекеңнің ұрпағына, немере-шберелеріне ұзақ мір
тілеймін!
Нұрлан ОРАЗАЛИН
«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары қазақтың қабырғалы жазушысы 1бдіжәміл
Нұрпейісовке аяулы жары, химия ғылымының докторы
Ажар Керешқызы Ілиясованың
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, кңіл айтады.

Біздің Құдыс ағай
Қарғалы ауылында туып-өстім. Күн сайын мектепке барып, қайтып келе жататын
Құдыс Әбсәметұлын кездестірудің өзі бізге, балаларға, ерекше әсер беретін. Көрші
тұрдық. Бала болсақ та сол кезде Құдыс ағаймен үлкендердің ерекше ілтипатпен
сәлемдесуіне қарап, мектеп директоры екенін біле қоятынбыз. Әсіресе менің әкем,
1943 жылы Алматы облысында бірінші болып осы ауылдан мешіт ашқан имам
Абдықадыр қари Иминов Құдыс аға дегенде ерекше ықылас танытатын. Мен мектеп табалдырығын аттағанда Құдыс Әбсәметов мектеп директоры еді. Ал он жеті
жасымда орта мектепті аяқтап, өз мектебімде еңбек жолымды бастадым. Ұстазым
әкелік қамқорлығын аяған жоқ. Қолы қалт еткенде өмірі туралы сыр шертетін.
...Қолдан жасалған нәубет елді
титықтатқан 1934 жыл. Батырақшаруаның отбасынан шыққан ұл
жеті жылдықты аяқтаған соң сауатсыздықты жою мектебінде дәріс бере
бастапты. Алматы педагогикалық
училищесін 1939 жылы аяқтаған соң,
Алматы мұғалімдер институтының
тарих факультетіне түседі. Туған
ауылына білікті маман болып оралып,
тарих пәнінен сабақ беру арманы болатын. Бірақ арман бірден орындалмады.
Кенеттен басталған кесапат соғыс арманын алыстатып кетті.
1941 жылдың шілдесінде Құдыс
з еркімен майданға кетті. 1скери

училищеге түсіп, кадр офицері, артиллерияшы болып шықты. Бүкіл
Еуропаны жүріп тіп, Берлинді алуға
қатысты. Оқ пен оттың ортасында
жүрді, бірнеше мәрте жараланып,
қайта қатарға қосылып, майдан жолын
жалғастырды. Жеңіске жетіп, 1946
жылы туған ауылына оралған соң,
орындалмаған арманын орындауға
құлшына кірісті. Алдымен Прудкиде,
сонан соң Ұзынағаштағы Крупская
атындағы орта мектепке директор
болып еңбек жолын жалғастырды. 1949
жылдың қыркүйегінде денсаулығына
байланысты Қарғалы кентіне ауысты.
Міне, содан бергі мір жолы осы

ауылмен тығыз байланысты. Осынау табиғаттың жомарт сыйы іспетті
Қарғалы ауылының жергілікті халқына,
орыс, ұйғыр, неміс аралас меймандос,
қарапайым халқына бауыр басып кетті.
Олар Құдысты ерекше бағалап, «Біздің
мұғалім» атап кетті.
Қарғалы кентінде 1917 жылы
С.Шахворостов атты фабриканттың
қаржысына ашылған мектеп болатын.
Бұл облыстағы ең байырғы мектеп еді.
Қарғалы шұға комбинатының балаларына арналған бұл мектеп соғысқа
дейін-ақ жоғары білім деңгейі арқылы
республикаға кеңінен танымал оқу ордасы болып үлгерген.
Соғыстан кейінгі мектептің халі
де белгілі. Мектепке ұстаз болған
алты ер мұғалім де майданға аттанып,
қайтып оралмады. Мектеп директорлары болған Семен Хорошилов, Петр
Жигалов та сол боздақтар қатарында
кетті. Осындай ауыр кезеңде Құдыс
ағаймен бірге мұғалімдердің жігерлі
тобы да қызу еңбек майданын бастап
кетті. Құдыс аға бас болып, нақ солар

мектептің атын алысқа танытып,
абыройдың биігіне рледі. Мәселен,
Қ.Досымбетовты, К.Боранқұловты,
Қ.1буовты, 1.Фуксты, А.И. Драбчукты,
П.М.Федоровты, И.М.Панасенконы,
Д.Н.Ярковты, Л.Р.Тименскаяны
әрқашан ілтипатпен есіме түсіремін.
Қимастық сезім деген осы... Лидия
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Рудольфовна ғарышкеріміз Талғат
Мұсабаевтың алғашқы ұстазы еді.
1966 жылы Қарғалы №2 орта
мектебі пайдалануға берілді. Осы
мектептің тұңғыш директоры Құдыс
1бсәметұлының зі болды. 1968 жылы
бірінші мектепке қайтып оралып, орнына досы, әріптесі Г.К.Досымбетовті

директорлыққа ұсынып, бекіттірді.
Кентіміз уақыт жылжыған сайын сіп,
ркендеп, аумағы кеңейді.
1984 жылы Қарғалыда №3 орта
мектеп есігін айқара ашты. 1990 жылы
қажырлы еңбегінің арқасында жас
ұстаздар «Мұғалімдер үйі» деп аталған
жаңа ғимараттан пәтер алып, мәзмейрам болысты.
Мемлекетіміз Құдыс 1бсәметовтің
еңбегін лайықты бағалап, Социалистік
Еңбек Ері атанып, ордендер мен
медальдарды ңіріне қадаса да, ол кісі
жерлестері мен оқушыларының сыйқұрметін биік қоя білді.
$мір деген алып теңіз, ағысы күшті.
Жаныңда жанашырың, тілекшілерің
болмаса, ойыңдағы арманыңның
орындалуы екіталай. Бұл орайда мен
бағы жанған адаммын. 2000 жылдың 1
қыркүйегінде мені мектеп директоры
етіп тағайындағанда, құттықтап, сәт
сапар тілеуге Құдыс ағаның зі бірінші
болып келді. «Адал еңбек ет, әділ бол,
аянбай еңбек етсең, сый-құрмет пен
абырой сені зі-ақ іздеп табады» деді
ұстаз. Бұл сз менің мірлік қағидам,
адастырмас темірқазық ұстанымым
болып қалды.
Исмаилжан ИМИНОВ
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Б

іздің жаққа алыстан келіп, Алатауды қарап, Үш Меркіні көктей өтіп, Көлдіаша,
Екіаша, Шоңтасты көріп, қайыра Қайыңды мен Көлсай барып, көкорай белдер
асып, сарқырай аққан өзендер, мөлдір көлдер жалдап, қызыл да қызғылт,
көк те көкше, сия көк, алқызыл да ақ сары түске боялған тұтас алап, бүтін
алқап, гүлдер тұнған, көбелектер қонып, аралар гулей ұшқан жұмақ мекенде
белуардан көкорай шалғын кешіп, армандай аралап, түу Қарақияға тамсана
көз тастайтын қадірменді қонағымның бәрі бір ауыздан,
– Ойпырым-ай, мынандай ғажайып өлкеде туған сенің суретші болмасқа әддің
жоқ екен! – деп, таусылар-ды...

...Оған сз бар ма? Алайда сұлу ңірде
туып, сырлы нерге бейім болу бар-дағы,
ол бейімді адастырмай, дер кезінде дұрыс
жолға салу және бар ғой? Ол жолды атаанаң да байқамай, «әйтеуір аман болсыншыдан» аса алмай да аңдамай қалса ше?
Мұндай кезде пешенеңе ккірегі сара
ұстаз дп кезіксе, бағыңның жанғаны.
Мені крінген есікке бас сұқтырмай,
кереге тасқа маңдай соқтырмай, сурет
салу соқпағына дәл түсіріп, оң бағытын
сілтеп жіберген, мектептегі бейнелеу-сызу
сабағынан дәріс берген мұғалім, Сәкен аға
Чүйкеев болатын.
Ол кісі – біздің бала кезде аты
дүрілдеп тұрған, қазақтың небір майталман суретшілері білім алған, Алматы
Кркем-сурет училищесінің түлегі.
Сондағы салған суреттерін сонау Ленинград, Мәскеу, Львовтың жоғары оқу орындарынан мамандар келіп, ұнатып, здеріне
шақырып, жолдама ұсынған қазақтың аса
дарынды суретшілері санатында тұрды.
Осы күнгі бірге крме жасап, бірге
жүрген құрметті аға, қадірлі әріптесіміз,
суретші, әрі ғалым, этнограф, қару-жарақ
танушы Қалиолла Ахметжанов Сәкен
ағайыммен сурет училищесінде бірге
оқыды. Берік, Сәукен дейтін жігіттермен
тртеуі жан аямас жолдас болып, студент
шақты бірге ткеріпті. Қалиолла аға:
– Сенің Сәкен ағаң ақ кңіл, аса
мейірімді, досқа адал жанның бірегейі.
Адамгершілігі мол, мықты суретші.
Отбасы жағдайына байланысты кәсіпқой
суретшілік соңына түсе алмады демесең,
таланты қайтып, тауаны шағылған жері
жоқ. Ол мақтана-даурығып, кеудесін
соға, мінберге жұлқына шығып, арзан
атақ жинайтындардың қатарынан да емес,
қайта, қарапайым, жұрт кзіне түсе де
бермейтін бейнеткеш қалпымен-ақ менің
кңілімнің биігіне шығып кеткен жан.
Уақыт озып, ортамызға сандаған жылдар түсіп, екеуарамыз сонша ұзап, зәуде
кездескенімізде (әлдекімдерді әп-сәтте
тезіне салып, оп-оңай згерте салатын)
мезгіл шіркін оның жан байлығына биттей
де нұқсан келтіре алмапты. Бәз-баяғы,
ақжарқын қалпы екен. Сегіз қырлы, бір
сырлы болмысы да мұқалмаған. Сәкеннің
соңғы кезде әлеуметтік желіде жариялаған
«Оразай болыс», «Жалғыз оқ», «Қара
гіздің лімі» атты әңгімелер топтамасын
оқып таңғалдым. Қабілет-дарын шіркін
бгесін біткенді бұзып-жарып та шыға
береді, ә? Бееу, сенің суретші ағаң жазған
әңгіменің тілі қандай, сюжеті қандай?
Жазғаны тарихи дерек қана емес, кркем
әңгіме ғой.
***
Сәкен аға оқытушылық желісін үзбестен жүріп, кейін институтқа түсіп, кркемсурет факультетін тауысты. Қолынан
сандаған сурет, алдынан жүздеген шәкірт
озды. Қазір жазу-сызуынан екі елі
ажырамаған күйі, зейнет жасына шығып,
Алматы қаласында бақуатты ғұмыр кешуде.
***
Сәкен ағаның адами жаратылысы талантты суретшілікпен, дарынды
ұстаздықпен қатар жымдаса, ажырағысыз
жалғаса рілген. Алматы облысы Кеген
ауданы Жалаңаш ауылы мектебінің ұстазы
бола жүріп қолынан Қанат Тұрысбеков
сынды, Қабыл Халықов секілді, Қуаныш
Қабышұлы тәрізді (қапілеміде тап қазір
аузыма түсе қоймаған ұл-қыздарды да)
сурет нерге бейім, талантты балаларды ұшырды. Ауылда жүріп-ақ Алматы
қаласында болып жататын «Жігер» дейтін
мәшһүр фестивальдің крмесіне қатысып,
ылғи картина жолдап тұрды (сонда алғаш
крдік кенеп қалай тартыларын, сонда
байқадық май бояу қалай жағыларын да
жазыларын).

Жалаңашта 1973-1982, мен оқыған
жылдары оқу үрдісімен параллель,
мектептің ішінде түрлі пәндерден олимпиадалар, неше алуан спорттық ісшаралар тіп жататын. Кәсіпқой
әнші ұстазымыз да бар еді. Ол кісі
оқушылардан хор ұйымдастыратын.
Сурет үйірмесі де жұмыс істеді.
Аптасына екі рет болатын сол
үйірмеге тағатым таусыла күтіп,
ұшып-қона жететінмін. Ұстаз
кешіксе жолын тосып жүретімін.
Сонау алыстан Сәкен ағаның нұрлы
дидары, ақ-сары жүзі крініп, биік
тұлғасы мен-мұндаласа-ақ бойымды
шаттық кернейтін. Асығып, аптығып,
салған суреттерімді, күйелеш те
шимай-шатпағымды алдына жаятынмын. Асықпай, байыптай әр парақты
құқшия қарайтын. Һәм, басын олай-бұлай
қисайтып, суретті қолына алып, алыстатажақындата, бар назарын сала қарайтын.
Сонан соң, «мүмкін!» дейтін дауыстап.
– Талмай, танбай сала бер! Бір
сызығың қисық түсер, екіншің де қисық
түсер, үшіншің де, тртіншің де, түзу болмас. Ал бесінші сызығың – міндетті түрде
түп-түзу шығады, – дегені әлі есімде. Күні
бүгіндей құлағымда.
$зі сзге ұста. Оқып отырған дәрісін
те ұғыныңқы да қызықты етіп, кңілге,
анық та айқын жеткізетін. Айтқаны
ккейге бұлдырсыз, тұнық сіңетін.
Иегін алдыға қарай соза, ақ борды қара
тақтаға қуатты суретші қолдарымен жылдам сызып, жуан да жіңішке штрихтарды
шиыра лақтырып, су тгілмес жорғадайын
тайпалап бір кететін. 1п-сәтте қарақоңыр
тақта бетінде аппақ сызықтар, дақ, штрихтар болып түсіп, бір-бірімен сәнмен
үйлесе, графиканың сніп жанған, тыныс
алған жанды кадрлары кинодайын жүріп
беретін. Сонда нағыз суретшінің тынымсыз шыр айналған шеберлік сағатын
қарап, тамашалап отырып, бір сәт тынысымыз бітіп қалатын. Тыныштықты
сарт-сұрт еткен, тақта бетін тесердей
тарпыған (кейде ортасынан борт ете
сынған), тарпаң бор дыбысы ғана бұзып
тұратын. Оқта-текте ғана «крдің бе?»
деп дауыстайтын. Онысы бүкіл класқа

жаңғырса да, згеге емес тап, маған арнап
айтылғандай естілетін. Сонда, «шіркін, тап
осындай суретші болсам!» дейтін арман
санама сіңетін.
Неше түрлі натюрморт, сандаған
адам, аңыз-ертек-мысал кейіпкерлерін,
ою-рнек, трт түлік, толып жатқан аң
сұлбаларын, табиғат кріністерін, заңғар
тау, биік жартас, ағаш-дарақты әп-сәтте
бейне қылып түсіріп тастайды. Тақтаның
клеміне орай, композиция талаптарынан
да еш жаңылмайды. Қарындаш ұштасы
қандай еді, қыл қалам ұстасы қандай-ды?
Сәкен аға менің шама-шарқыма, мектеп
жасыма келетін бейнелеу нердің күллі
заңдылықтарын, қарындаш пен бояуды,
оның түрлерін ажыратуды, су бояудың
ерекшеліктерін, құрғақ қылып та, ылғалды
етіп, суын ағызып та жазуды, «суық» та
«ыстық» реңтерді ажыратуды, контраст,
жарық-клеңке ерекшеліктерін, графикакескіндеме згешеліктерін, перспектива
заңдылықтарын, аппликация, мүсін жасау
секілді бейнелеу нерінің сан-саласын,
сын-сырын бүкпесіз үйретті. Қалтарыссыз
крсетті. Зәуде зорықтырмады, еш шаршатпады. Композицияның алғы шарттарын ккейіме құйды. Ылғи бала кңілімді
шарықтай ктеріп, жанымды майдай
ерітіп, мипаздап мақтап отыратын.
Түрлі-түсті репродукцияның неше атасын тауып әкеліп, қабырғаға крнекі құрал,
тәлім етіп, орнын-онына келтіре монтаж-

дап, коллаждап, сәнін кіргізе, кркем де
крнекі етіп іліп қоятын. Сйтетін де,
қиялдай қызықты сурет әлеміне жүржүрлейді. 1ңгіме соқпағын суретші
1білхан атамыздан тартып бастап, Орал
Таңсықбаевқа түсіп, Евгений Сидоркинді
қаузап, қазақтың суретшілерінің талайын
түпкірлей тәптіштеп, кешегі Врубель, орыс
бейнелеу нері, сонау еуропа сурет әлемін
шарлап, қияндағы Леонардо да Винчиден
бір-ақ қайыратын. Караваджоны айтып
бір кететін, Микеланджелоны айтып бір
кететін. Тайыздап, қайраңдамайтын.
Мектептің сызу-сурет пәнінен сабақ
беретіні бір тбе, оның таусылмас бейнеті
з алдына, колхоздың мереке сайынғы
ал қызыл матаға лозунг жазу, сақалмұртты ксемнің суретін салу, партия
плакаттарын андағайлатып-айшықтатып
жасау дейтін, шегі таусылмайтын бейнетті
жұмысы, бәрі-бәрі, түп-түгел, жиылыптеріліп келіп осы кісінің ғана мойнына түсетін (қияндап, «шу қарақұйрық»
деп, «тіршіліктен ұзап, ада-күде суретші
болып кетемін» дейтін әз арманын осы
бір бейнеттер мен «қаусап қалаған анамды
тастап қайда кетермін?» дейтін жегі сұрақ
тұқыртып, тұсау салатын).
Плакат қаламымен тушқа матырып, үлкен клемде жазу жазу, гуашпен
кркемдеу, бояу бүрку, трафарет оюды
да осы, Сәкен ағадан үйрендік. Калька
қағаздың қалай боларын, ватман, акварель
қағаздың қандай екенін осы кісіден білдік.
1мбебап еді. $зге пәннің ауырып
қалған, әлдебір себеппен келе алмай
қалған әріптестерінің де сабағын емінеркін жүргізе беретін. Туған ағасы
Сұраубай Шүйкеұлы бір кездегі Кеген
ауданының ғана емес, Алматы облысының
ең мықты, беделді де абыройлы математигі
болып саналатын. Ол кісі де миғұладан
матеметик жасай алатын туасы мұғалім,
талапшыл да жүзіне жан шыдатпайтын
адуын ұстаз болатын.
Мен мектепті бітіріп, «суретші болсам»
деп арман қылып, жоғары оқу орны-
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А

материалдың жариялану
ақысы төленген

на тапсырмаққа құжат жинап, ауылдан
аттанғалы тұрғанымда айбыны алыстан
крінетін, әдебиет пен қазақ тілінің
мұғалімі Мұқан Молдасынов дейтін
ағайымыз мені ұстап алып, кәдімгідей
ренжіді. «Сеннен жап-жақсы жазушы
шығатын еді. Мұның не, қайдағы жоқ
суретті таңдап?» деп кейігені есімде
анық қалыпты. География сабағының да
мұғалімі меннен үміті зор тұғын. Несін айтасыз, осы күні кпшілік салған суретіме
шын таңырқап, жазған эссеме рас тәнті
болып отырса, менің ұстаздарымның
расында шетінен мықты болғандығынан.
Сәті түсіп, институтқа іліккенен кейін
де ауылға барсам, ата-анамнан соң Сәкен
ағаға сәлем беруге барамын. Сол үйдегі
Бәтжан апамның пісірген бауырсағын
жеп, Сәуле тәтемнің құйған шайын ішіп
отырып, аға екеуміз баяғы қазақтың бітпес
оюындай суретке, шегі жоқ бейнелеу
неріне шығандап және кететінбіз...
***
Заман аунап түсіп, тапшылық келіп,
байтал түгіл бас қайғыға айналып,
жұрт тұрған үйін бұзып, қалаға үдере
кшкен шақтарда, Сәкен аға да тұрмыс
жағдайымен, отбасын арқалап Алматыға
қоныс аударды. Жер ортасын еңсеріп,
компьютер шіркінге мойын бұрылмай,
қолы қатып қалды-ау деген шағында,
«Алматықалабезендіру» мекемесі құрамынан бір-ақ шықты. Мен жұмыс істеу
түгіл атын да жндеп білмейтін CorelDraw,
Фотошоп, 3D дейсіз бе, толып жатқан
суретші-дизайнер бағдарламаларын
игеріп, даңғылдар бойындағы билборд,
кшелер қапталындағы жарнамаларды
жасасып, Алматының сәнін кіргізуге зор
үлесін қосты. Бізбен сурет факультетінде
бірге оқыған Мұрат Біләл суретшімен тізе
қоса, беріге дейін еңбек етті.
Кейін Астанада, «Дара жол» бағдарламасына түскенімде, сонау Алматыдан
үнін қосып, менің балаң табиғатымды,
суретші болсам дейтін арман-мұратымды
образ қылып крушілердің кз алдына
млт еткізіп әкелген де, осы, Сәкен аға.
Суретшілер туралы жазған «Ақ
зер» кітабымның Алматыдағы тұсау
кесерінде де болған осы ұстазым.
1білхан Қастеев музейінде ашқан
жеке крмемнің де лентасын алғаш
қиған, абзал ағайым!
1лі күнге сыртымнан бақылап,
салған, қалам ізі түскен тұсымды
қарап, естегі дүниелері мен
естігендерін қағазға түртіп, салған
суреттерімнің біразын телефонына
кшіріп салып, жұртқа крсетіп,
мақтан қылып, жаман шәкіртін дабырайтып айтып жүрген де осы, мың
болғыр Сәкен аға!
– «Сарала қаздар ұшқан жазыңды»,
«Нұр жауған» картинаңдағы балақай мен
құлынды сериялап, бойда қуат барында
тереңдей жазсаңшы? – деп ақылын әлі күн
аямайтын да бір зі!
***
Баяғыда, даңғайыр Мұхтар Мағауин
докторлық диссертациясын қымқиғаш, шытырманның ішінен қорғап,
«уһ» деп демін басқасын, ресми оппонент болғандарға да, зіне кмек
крсеткендерге де жағалай рақметін айтыпты да ғажайып ұстазын тарс ұмытып
кетіпті. $зін тура тоғыз жыл бойы бағыпқаққан, аспирантураға алып, бар жолына
батасын, сәулесін түсірген, соншама
қамқорлық жасаған, Мұхаң үшін талай
ұйқысы блінген, бар жақсысына зінен
артық қуанған Бейсембай Кенжебаев
атамыз «1й, Мұхтар, сен маған рақмет
те айтпадың ғой!..» дегенінде, Мұхаң
«Бейсеке, адам зінің әкесіне рақмет
айтпайды ғой!» деп, табанда сз тауып,
суырып-салып, ұстазын жадырай
толқытыпты деседі.
Мен күні бүгінге дейін суретші дейтін
ауылдың аты болып жегіліп, арбасын
сүйреп келе жатсам, әлдебір қариядан
бата алып, осы жолға арнайы түсейін
демеппін, мамандық етіп таңдамаппын.
Бұл нер о баста қанымда болыпты,
Тәңірі жіберіпті, ата-анаммен келіпті.
Ары қарай, тамырымды басып, дәл танып, қолыма қарындаш пен қағазды
уақтысында дұрыстап ұстатып, акварель
мен палитраны алдыма қойған (әлі күнге
жндеп рақметімді де айтпаған), нердегі
әкемдей болған, ұстазым – Сәкен аға,
Чүйкеев еді.
Сіңірген ұшан-теңіз еңбегіңіз,
маған жасаған риясыз жақсылығыңыз –
күндердің бір күні болғанда алдыңыздан
андыздап, алақайлап шықсын, жақсы аға!
Қолы тимей, сізге телефон шалуға жарамай жүрген шәкірттеріңіздің де іштей айтып жүретін, ккірегінде сайрап тұратын
алғыстары да, жымы білінбей жетіп,
жүрегіңізді жылытып, жаныңызға жарық
болып құйылсын, жайсаң аға!
Жеңіс К КЕНҰЛЫ,
суретші
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ҚАЗАҚША СӨЙЛЕТКЕН...
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында Қазақстанға инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды
және болашақты терең түсіне алатын, білімді адамдар да ауадай қажет екенін атап
өткен болатын. Бұл тұрғыдан алғанда философ Әсет Абайұлы өз саласы бойынша
үлкен биіктен көріне білген жан.

1сет Құранбек «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасын жүзеге асыру
барысы мен бастауында Қазақстан
Республикасының 300 үздік аудармашылар қатарынан табылды.
2017-2020 оқу жылдары 100 жаңа
оқулықтың қазақ тіліне 77 кітабы
аударылып, еліміздің 132 жоғары
оқу орынына тегін жеткізілгенін
атап ткен жн. Білім беру жүйесіне
енгізілген жаңа оқулықтар оқытушылар мен ізденушілер тарапынан
жоғары бағасын да алып үлгерді.
Антуан де Ривароли – аударма поэтикалық шығаршылықтың
кемшін тұстарын ашып, ана тілін
әлдеқайда жетілдіре түсетінін
атап теді. 1лемдік академиялық
мәтіндерді қазақ тіліне аудару ана
тілімізді халықаралық ғылыми лексикамен байыта түсуге, ғылыми
стиль мен терминологияны қалыптан дыруға, қазіргі әлеуметтікгуманитарлық зерттеулер мен
әдістердің әдіснамасын меңгеруге
мүмкіндіктер береді. Аударма ісі
екі шартты ескеруді талап етеді.
Олардың екеуі де маңызды, біріненбірі ажырағысыз, олар: тілді білу
және тілдің тамыры шырмалған
ркениетті білу.
1сет Абайұлы 100 жаңа оқулық
жобасы шеңберінде есімі әлемге
танымал француз философы, Анри
Лефеврдің шәкірті Реми Хесстің
«Философияның таңдаулы 25 кітабы»
атты еңбегін аударып шықты. Реми
Хесстің кітабында философиялық
ой кеңістігі Платон мен Аристотельден бастап Бергсон мен Хайдеггерге
дейінгі әлемдік философия тарихы
автордың аса тл тапқырлығымен
ріліп шыққан. Кітап қарама-қайшы
идеялар, даналыққа толы поэзия мен
болмыстың ойлау қуатына сусаған
оқырман қауымға арналған.
1сет Абайұлының аударған
келесі кітабы – Коннектикут (АҚШ)
университетінің ағылшын тілі профессоры Джули Ривкин мен Темпл
(АҚШ) университетінің кино және
медиа профессоры Майкл Райанның
екі томдық «1дебиет теориясы:
Антология».
Оқырманның кзінен тайған
мәтін тұстары аудармашының назарынан тыс қала алмайды. Бір леңді
аударып шығу үшін ақынның сырын
толық білмек керек емес пе?!
2020 жылы жобаның шеңберінде
1сет Абайұлының редакторлығымен
Джонатан Вольфтың «Саясат философиясы», Жил Делздің «Кино 1.
Қозғалыс-бейне», «Кино 2. Уақытбейне», Семен Фрейлихтің «Кино
теориясы: Эйзенштейннен Тарковскийге дейін», Халед 1л-Руайхеб
пен Сабина Шмидткенің «Ислам
философиясы: Оксфорд жинағы»,
Пурушоттама Билиморианың «Үнді
философиясының тарихы» кітаптары
әзірленді.
1сет Абайұлы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
философия факультетін 2000

жылы тамамдаған. Оның ғылымипедагогикалық қызметі 2000-2001
жылдары Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінің философия және
саясаттану кафедрасында басталды. Осы кезеңде ол әл-Фараби
атындағы Қазақ ұлттық университеті нің аспирантурасына түсіп,
оны ой дағыдай тамамдағаннан
соң шы ғармашылығын жалғастыру мақсатында философия
ка фе драсында қалады. Ал 2010
жылы аталған ғылым ордасында
«Қазақ философиясындағы дәстүр
мен жаңа шылдық (ХІХ ғасырдың
соңы мен ХХ ғасырдың басы)» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғайды.
2005 және 2017 жылдар аралығында әл-Фараби атындағы Қазақ
ұлттық университеті философия
және саясаттану факультетінің
философия кафедрасының ассистенті, оқытушысы, аға оқытушысы,
доценті, кафедра меңгерушісінің
ғылыми және инновациялық
қызметі бойынша орынбасары
лауазымдарын атқарды. Кафедраның
ғылыми және педагогикалық қызметінің дамуына елеулі үлесін
қосты. 1сет Абайұлының жетекшілігімен әлемдік және қазақ философиясы шеңберінде дипломдық
және магистрлік диссертациялар
қорғалды.
2017 жылы Ілияс Жансүгіров
атындағы Жетісу мемлекеттік
университетінің әлеуметтік және
гуманитарлық кафедрасының
доценті қызметін атқарады. «Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі
100 жаңа оқулық» республикалық
Жобасына қатысады. Қазіргі таңда
1сет Абайұлы әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университетінің философия кафедрасының меңгерушісі
қызметін атқарып жүр.
Қазіргі таңда әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің
фи лософия кафедрасы бакалаврдан бастап, постдокторантураға
дейін білім беру бағдарламасының
барлық деңгейлері бойынша философ мамандарды даярлау үстінде.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім
беру бағдарламасы түлектерінің
ғылыми-зерттеу жұмыстарына деген
талаптар айтарықтай күшейтілді.
Оқулықтарды аудару мен баспадан
шығару қызметінде әлемнің жетекші
жоғары оқу орындарымен, ғылыми
орталықтарымен, баспа үйлерімен
ынтымақтастық орнатылды. Бұл
шаралардың біздің ізденушілерге
әлемнің озық ойлы білімінен тәлім
алуға зор мүмкіндіктер беретіні сзсіз.
Татьяна ЛИФАНОВА,
философия ғылымының кандидаты,
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