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БҮГІНГІ САНДА:

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ –
ҰЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ!

Баршаңызға мәлім, қазір ірі
қалалардағы балалар алаңқайында
ойнап жүрген бүлдіршіндердің дені
бір-бірімен орыс тілінде сөйлеседі.
Сыртынан бақылап қарасаңыз,
сол «шүлдірлегендердің» көбі –
өзіміздің қарагөздер. Олардың
барлығы дерлік кеңестік кезеңді
көрмеген, тәуелсіз қазақ
мемлекетінде дүниеге келген.
Осындай жайттарға үңіле
отырып, көкейге «Тәуелсіздікке
қол жеткізген отызға таяу жылда
болашағымыз саналатын ұрпаққа
мемлекеттік тілді неге үйрете алмай
отырмыз?» деген көне сауал сәт
сайын келеді. Сол сұраққа жауап
іздеп отырып, халық қалаулылары
мен Үкімет мүшелерінің назарын
төмендегі жайттарға аударғым
келді. Неге бұлай?

Біріншіден, біздің елге жұмыс
жасауға келген шетелдіктердің барлығы алдымен орыс тілін үйреніп ала
қояды. Ірі кәсіпорын бизнесмендерін
былай қойғанда, базардағы саудагерлерге дейін солай. Алматыдағы
«Ялян» базары қытай ма, әлде дүнген
бе, әйтеуір түсініксіз бір диаспоралардың жастарына толып кеткен.
Солардың к бі тұрмыс техникасын сатады. Барлығы орысшаға судай. Қазақша түсінбейді. Керек те
етпейді. Біз оларға неге мемлекеттік
тілді алдымен үйренуге мүмкіндік
туғыза алмадық? Екіншіден, әлі
күнге ірі қалалардағы әкімшілік жиналыстары түгелдей орысша теді.
Қала маңындағы аудандардікі де.
Бұл үрдісті тоқтатудың жолы жоқ
па? Үшіншіден, бізде мемлекеттік
тілді, яғни қазақ тілін білмей-ақ
осы елде еш қысылмай мір сүруге,
жұ мысқа тұруға, мемлекеттік қызметкер болуға, тіпті министр болып
тұтас бір саланы басқаруға болады. Керісінше орыс тілін білмесең,
айлығы аз жұмыстардың айналасында
жүресің немесе қара жұмыстан ары

аса алмайсың. Қазақстанда орыс тілін
білмеу ұят, қазақ тілін білмеудің аса
с кеттігі жоқ, тіпті кейбіреулер үшін
мақтаныш. Неге бұлай? Т ртіншіден,
елдегі барлық мекемелердің қаржылық
есебі, іс-шара жоспары, жоба-сметалық құжатнамалар, берілетін есептері, т.б. түгелдей ресми орыс тілінде.
Мұны қазақшалаудың, мемле кеттік
тілге к шірудің т те жолы жоқ па?

АБАЙ – 175

БРІ САБЫРМЕН
ШЕШІЛУІ КЕРЕК
:рине, баяғыда «қазақ тілінің
к сегесін к гертпеді» деп кеңестер
ода ғ ы н к і нәла д ы қ. Ен д і, м і не,
коммунистік идеологияның темір
қ а м ы т ы н а н қ ұ т ы л ы п т әу е л с і з
ел болғанымызға 30 жыл болуға
та ян ған да да, қазақ шаны керек

етпейтін тұтас бір буын қалыптасып
үлгеріпті. Мұны ұлттық трагедия деп
байбалам салмай-ақ қояйын, бірақ
бұл мемлекеттің тұтастығына т нуі
мүмкін үлкен қауіп екенін зіңіз де
жақсы білесіз деп ойлаймын.
Қазір мемлекет құраушы қазақ
ұлтының (яғни ана тілін білетін
қазақтардың) мемлекеттік тілдің
к геріп-к ктеуінен үміті үзіліп

барады. Олар бәрінен шаршаған.
Байбаламшылар шаршатқан.
Елімізде қазақ тілінің проблемасы бар екені рас. Ол проблема қалайда даурықпай, дабырламай, эмоцияға салынбай сабырмен, салқынқандылықпен, байыптылықпен шешуіміз керек.
(Жалғасы 7-бетте)
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«ВОЛОКОЛАМСК ТАСЖОЛЫНЫҢ»
ШЫН АВТОРЫ КІМ?
(Хаттарда, мақалаларда, стенограммаларда баяндалған тарих)

«Волоколамск тасжолы» повесінің бірінші тарауы 1942 жылдың жазында жарық
көрген. Бірақ мәскеулік жазушылар мен журналистері Александр Бек кітаптың
авторы екендігіне күмәнданды. Сол қырық екінші жылдың желтоқсанында КСРО
Кеңес жазушылары одағы әскери комиссиясы мен «Панфиловшылар бірінші шепте»
кітабының журналдық нұсқасы жарық көрген «Знамя» журналы редакциясының
бірлескен мәжілісінде кітапты талқылады. Александр Бекке сөз берілді. Өйткені
бұдан әрі не болатынын білгілері келген еді. Сонда сөйлеген сөзінің стенограммасын
оқыған кезде оның айтар еш нәрсесі жоқ екені байқалады. Есте қалатыны – мінбеде
тұрып, қазір Момышұлы жолдас бәрін түсіндіріп береді деп қайталай берген...

БАЙ
және ҚҰРАН
Ұлы Абайды әлемге танытқан
Мұхтар Әуезовтің «Абай жолы»
эпопеясының бірінші сөйлемі «Үш күндік
жолдың бүгінгі, соңғы күніне бала шәкірт барын
салды» деген жолмен басталады. Яғни көркем шығарманың
«әл-қиссасы» Абайдың үш жылдық медресе оқуын ойдағыдай
тамамдап, екі ағасымен елге оралған кезін суреттеумен өріледі.
Иә, Абай Құнанбайұлы 1855-1858 жылдар аралығында, алдымен,
Ғабдулжаппар деген имамнан сауатын ашып, одан әрі Ахмет-Риза
медресесінде білімін тереңдетеді. «Шәкірт Абай» осы үш жыл ішінде
медреседегі барлық сабақтарды үздік оқып, дін ілімдерін (Құран,
хадис, фиқһ, тәпсір, т.б.), Шығыс тарихы мен философиясын,
поэзиясын, араб, парсы, шағатай тілдерін жетік меңгереді. Тіпті
шағатай тілінде өлең жазатын деңгейге жетеді. Одан әрі
білімін шыңдау мақсатында үш ай орысша да оқиды.
Ақыры осы білім бұлақтары Абайды ғылым
теңізіне бастап, «толық адам» шыңына
жетелей түседі.

4-бет

Бауыржан Момышұлына с з берілгенде,
Бектің неліктен қарама-қарсы тұлғаның
бәрін жан-жақты айтып беретінін жиі
қайталағаны түсінікті болды. Момышұлы
«жорамалданған кітаптың бағдарламасын
баяндауға» кіріседі. Және «кітапта мына
мәселелерді суреттегіміз келеді» деп бастап,
«Волоколамск тасжолының» жалғасы
қандай болатындығын мұқият әрі бәрін
қамтып айтып береді. Бектің соғыс
тақы рыбынан мүлдем хабарсыздығы,
ой-қабілетінің әлсіздігі, дәрменсіздігі және
Момышұлының с зі жиынға қатысқан
жазушылар мен журналистердің арасында
кітаптың шын авторы кім деген сұраққа
жауап табылып, түйіні шешіле бастады.
Мысалы, әдебиеттанушы, сыншы Виктор
Перцов Момышұлы мен Бекті кітаптың
авторлары деді. Ал тарихшы, партия
және қоғам қайраткері Анна Михайловна
Панкратова: «Мен жолдас Момышұлы
з шығармасында к терген бір мәселеге
назар аударғым келеді...» дей тұрып, қазақ
офицерін «Волоколамск тасжолының»

авторы деп атады. (Б лектеп
к рсеткен мен – Б. М.). Осындай
пікірлер Бектің намысына ауыр
тигені с зсіз.
:рине, осыдан кейін мен кітап
қалай жазылғанын зерттегім келді.
Бұл те қызықты тарих болып
шықты. 1944 жылдың басында
Бауыржан Момышұлы Алматыда ем қабылдап жүріп т рт күн
бойы Қазақстан мен Ресейдің
шығармашылық және ғылыми элитасына
лекция оқыды. Дәрістер барысында ол
«Волоколамск тасжолы» повесін жиі
мысалға келтіріп отырды. Арасында сол
повестің жазылу тарихына тоқталады.
«Бекпен жұмыс істеу маған қиынға соқты,
– деп күрсінеді полковник. – Бір мәселені
оған мың рет түсіндірумен болдым.
Қолжазбаларын ңдеп, біраз тарауларын
ауызша айтып қайта жаздыруға тура келді».
Сонда қалай болғаны? Момышұлы Бекке алдымен кітапты ауызша айтып берді.
Сонан соң қайта айтып, қайта жаздырды

ма? Ол аз болғандай, қолжазбаларды ңдеді.
Осыдан-ақ автор кім екені белгілі болды
емес пе?
:деби-к ркем және қоғамдық саяси
«Знамя» журналының бас редакторы
Екатерина Николаевна Михайлова
1943 жылдың қыркүйегінде Бауыржан
Момышұлына «Волоколамск тасжолы»
повесінің «Панфиловшылар бірінші шепте» аталатын алғашқы тарауын оқырман
мен жазушылар ортасы мейлінше
қызығушылықпен қарсы алғандықтары

туралы хат жазды. С йте тұрады да,
ол Бек редакцияға кітаптың екінші
тарауын әкелгенін хабарлайды.
Бірақ ол басуға әлі дайын еместігін
жеткізеді. Мәселе, кітаптың әлі
жинақталмағанында, шұбалаңқы
болуында, к бінесе бірінші б лігін
қайталайтындығында жатқан еді.
«Ең бастысы, – деп жазады Екатерина Николаевна, – оның ішкі арқауы,
желісі әлі табылмаған, осыдан да
бірінші повеске тән ткірлік жоқ.
Генерал Панфилов бейнесі де солғын
шыққан». Бұдан әрі журналдың
бас редакторы офицерден «Сіздің
Бектің жұмысындағы кемшіліктерді
еңсеруіне және ткір, маңызы терең
дүние туғызуына к мектесетіндігіңізге
те үміттімін» деп тінеді.
Мәскеуде 1958 жылы Қазақстанның
нері мен әдебиеті декадасы тті. Соның
қарсаңында Бауыржан Момышұлының
«За нами Москва» кітабы жарық к рген.
22 желтоқсанда полковниктің Кеңес
Армиясы Орталық үйіндегі әдеби бірлестік
мүшелерімен кездесу ұйымдастырылды. Күн
тәртібінде батырдың жаңа кітабын талқылау
тұр еді. Бірақ кездесуге қатысушылар мен
онда с з с йлеушілерді бәрінен де бұрын
толғандырғаны «Волоколамск тасжолының»
шын авторы кім екені және Момышұлы мен
Бектің қарым-қатынастары болды.
(Жалғасы 5-бетте)
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ТІЛ – БІРЕГЕЙЛІК ТҰҒЫРЫ

Біз Қазақстан Президенті Қ.Тоқаевтың
Семей қаласында абайтанушы
ғалымдармен кездесуінде
айтылған ой-пікірлерін ықыласпен
қабылдадық. Мемлекет басшысының
тұжырымдары рухани дамуымыздың
жаңа бағытын, жаңа мүмкіндіктерін
анықтайды.

Президент: «Биылдан бастап
10-тамыз «Абай күні» деп бекітіліп,
мере келер қатарына қосылды. Ақынның еңбектері он тілге аударылып,
әлемнің беделді кітапханаларына
жіберілді. Шетелдегі елшіліктеріміздің
жанынан Абай орталықтары ашылды.
Бірақ бұл тек алғашқы қадам ғана,
келешек те мүмкіндікке қарай Абай
институттарын ашамыз деп ойлаймын.
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық
университетінде Абай академиясы
құрылды. Бұдан былай академия ақын
шығармашылығын жүйелі зерттеу мен
айналысады. «Абай» телеарнасы з
жұмысын бастады. Жоғары оқу орындарында «Абайтану» курсын оқыту қолға
алынды. Қазақ қоғамында зіндік орны
бар Семей қаласы «тарихи орталық»
ретінде белгіленді. Осындай игі шаралар
ұлы ойшылдың баға жетпес мұрасын жас
ұрпақтың санасына сіңіру үшін жасалды.
Бүкіл түркі әлемінде Абай философиясын дәріптеу ісінде айтарлықтай табысқа
қол жеткіздік» дей отырып, ақынның 175
жылдық мерейтойы аясындағы табыстарды санамалып тті. Расында, бұған
бәріміз де куә болып келеміз.
Кездесуде бізді толғандырған едәуір
мәселенің нақты ж н-жобасы айтылды.
«Біз ана тіліміз бен т л әдебиетіміздің
қадір-қасиетін балаларға мектеп жасынан бастап сіңіруіміз керек. Бұл бағытта
бірыңғай ұстаным қажет. Осыған орай
Алматыдағы Абай атындағы мектепинтернаттың мүмкіндіктерін толық
пайдаланған ж н. Қазақ тілі мен әдебиетін
тереңдете оқытатын бұл мектептің оқу
үдерісі басқа мектептерге үлгі болады деп
ойлаймын. Оны заманауи талапқа сай
жан-жақты жетілдіріп, «Абай мектебі» деп
аталатын ең үздік білім ордасына айналдыру қажет. Жалпы біз келешекте Абай
мектептерін ашу туралы ойлануымыз
керек» дей келе, Мемлекет басшысы зиялы
қауымның қоғамдағы орнына, ұлттық
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мұрат жолындағы мақсат-міндетіне,
маңызды миссиясына тоқталды.
Бұл – те маңызды бастама және
қажет қолдау. Біз, қазақ тілі пәнінің
оқытушылары, Президенттің ана тіліміз
бен т л әдебиетімізді серпілтуге байланысты жүйелі, байыпты к зқарасынан
Тәуелсіздік құндылықтарына деген
сенімін, жауапкершілігін сезінеміз.
Қазақ тілін оқытуды сапаландыру мен
қоғамның қызығушылығын арттыру –
баршамыздың міндетіміз. Соңғы кезде
қазақ тілді ата-аналар з баласын зге
тілді сыныптарға беруін субъективті себептермен түсіндіріп жатады. Біздіңше,
біз ел болашағына қалай сенсек, қазақ тілі
келешегіне де солай сенуіміз қажет.
Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлы: «Біз
әуелі елді түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастауымыз керек» деп жазғанын
жақсы білесіздер. Дәйекс зді қайта бір
оқыңызшы: елді түзетудің негізі – бала
оқытуды түзеу. Ендеше, осыған дейін
жинақталған ғылым жаңалықтарын сүзіп
шығып, мектеп табалдырығын аттаған
ақ парақтай бүлдіршіндер санасына ана
тілін – қазақ тілін сіңірту қиынға соқпас.
Мәселе қоғамның ала-құла талғамында,
түсінігінде болып тұр.
Швейцария психологі және философы Жан Пиаже: «Баланың сана-

сында 9-12 жас аралығында-ақ ұлттық
бірегейлігі қалыптасады» деп жазады.
Расында, бала оң-солын тану үстінде
зінің, тегінің кім екені туралы ойланады. Ғалымдардың айтуынша, ұлқыз 10 жасында дейін-ақ қай ұлттың,
мәдениеттің кілі екенін түсінеді. Бұған
ықпал ететін Жаратқанның қайталанбас
құбылысы – ана тілі, скен ортасы, ұлт
дәстүрі және қоғам ерекшелігі. Бұл жерде ата-анасының, атасы-әжесінің орны
б лек. Олар орыс немесе басқа тілде
с йлесе, бала зін сол ұлттың кілі санауы
ғажап емес дейді осы саланың тиянақты
зерттеушілері.
Германияда шет тілі ретінде ағылшын
тілі 5-сыныптан оқытылады (бұл да 10-11
жасқа сәйкес келеді). Ал «екінші шет тілі»
француз немесе ескі латын 6-7 сыныптардан жүргізіледі. Бұл елдің де басты
ұс танымы – «бала айналасын, әлемді
алғаш з тілінде, туған елі ұғымында
қабылдауы керек».
Ұлттық бірегейліктің үш тұғыры бар.
Олар: 1) генетикалық бірегейлік, 2) мәдени
бірегейлік, 3) тілдік бірегейлік. Енді
балаларын 1-сыныптан зге тілді мектепке
берген кемі он ата-анамен с йлессеңіз,
жартысынан к бі осыған оң жауап береді.
Бірегейлігі барын немесе бірегейліктің
қажеттігін айтады.

БӘРЕКЕЛДІ!

МӘСКЕУДІҢ
ҚАЗАҚШАСЫ
Қазақ елінің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың
мемлекеттік тілге деген құрметі те жоғары. Бұл ж нінде
ол з Жолдауында былай деді: «Қазақ тілінің мемлекеттік
тіл ретіндегі р лі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Бірақ мұндай дәрежеге
жету үшін бәріміз даңғаза жасамай, жұмыла жұмыс
жүргізуіміз керек».
Осы парыз істі қазақ азаматтары қал-қадірінше атқарып
жүргені анық. Ал Ресейдегі қос арудың қазақ тілін құрметтеуі
ерекше оқиға. Анастасия Решетникова мен Елизавето
Осипова лингвистикалық жоғары оқу орнында оқып жүргенде
қазақ тілін шет тіл ретінде таңдап, кейін ұмытып қалмайық
деп зара қазақ тілін байланыс құралы ретінде пайдаланып
жүргендері әлеуметтік желіде тарады. Олар 2018 жылдан
бастап «Москва қазақша» деген жоба бастап, қазақ тілін
үйренгісі келгендерге сабақ бере бастайды. PR саласында
жұмыс жасайтын қыздардың бұл істері жайлы ақпарат ел
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлына да жетеді. Қазақ
тілін ұлтаралық тіл деңгейіне к тереміз деп жүрген Президент
мәскеулік қыздардың ісіне құрмет к рсетіп, Ресейдегі Қазақ
елі елшісі Ермек К шербаев арқылы зінің құрметін жеткізеді.
«Сіздер қазақ тілін жақсы меңгеріпсіздер және «Москва
қазақша» блогы арқылы оның дамуына айрықша үлес
қосудасыздар. Сіздердің бұл қайырлы істеріңіз Қазақстан мен
Ресейдің мәдени және гуманитарлық байланысын нығайтады,
танымалдылығы артып қолдауға ие болады. Қазақ тілі мен
мәдениетін насихаттап жүргендеріңіз үшін ризашылығымды
білдіремін. Сіздерге мықты денсаулық және жұмыстарыңызға
табыс тілеймін».
Президенттің алғысын елшілікке екі қызды шақырып
табыстаған елші қыздарға алғыспен қоса гүл шоқтарын сыйлап, құрмет к рсетеді. Күтпеген жерден болған құрметке риза
болған қыздар з ризашылықтарын т мендегіше білдірген.
«Біз з жобамызды бастағанда мұндай жоғары марапат
к реміз деп ойлаған емеспіз. Бұл істі біз шын жүректен
істеудеміз. Мұндай құрмет к ру қымбат тұратынын сезінеміз.
Сондықтан да бұл ісімізді бұдан ары жалғастыра береміз. Және
екі мемлекеттің байланысын нығайту үшін, з үлесімізді қоса
береміз» деді жоба авторларының бірі Елизавета Осипова.
«Президенттің зі осындай құрметін жолдағаны біз үшін
те жақсы болды және оны с збен айтып жеткізе алмаймын. Біз әрі қарай да қазақ тілін жетілдірумен айналысып,
мемлекеттеріміз арасындағы байланысты жақсартатын боламыз – бұл те маңызды. Біз з үлесімізді қоса береміз» деді
жобаның екінші авторы Анастасия Решетникова.
Иә, мәскеулік қос арудың бұл игі ісі згелерге үлгі болса,
қанеки. :лемнің зге де қалаларында оқып және жұмыс
істеп жүрген қазақтың қыз-жігіттері де осындай игілікті іс
істеулеріне де болады ғой. Ана тіліміздің қолданыс аясын
кеңейтуге бір адамдай үлес қосу – бәріміздің парызымыз.
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

Аскер ПИРИЕВ,
Нұр-Сұлтан
қаласы «Ахыска»
түрік этномәдени
орталығының төрағасы:

ТАТУЛЫҚ –

БҰЛ ДА ҚҰНДЫЛЫҚ
Қазақстан Республикасының Президенті
Қ.Тоқаев халыққа арнаған Жолдауында бүкіл қазақстандықтың және мемлекетке қатысты зекті мәселелерді айтып, оның шешілу жолдарына тоқталды.
Пандемия кезінде халықтың әлеуметтік жағ дайына, шағын және орта бизнеске баса к ңіл
б лінгенін атап ткен Мемлекет басшысы бұл салада
қолдау к рсетілетінін жеткізді. Білім, медицина,
жалпы қай саланы алсаңыз да те зекті әрі маңызды
мәселелер жан-жақты, егжей-тегжейлі с з болды.
Енді осы айтылған мәселелерді жауапты тұлға ғана

Ата-ана – қоғам. Қоғам – мемлекеттің
әлеуметтік қоры әрі тірегі. Біздің Конституциямызда «Қазақ тілі – мемлекеттік
тіл» деп жазылған. Біз, мамандар, тіліміз
де, жазуымыз да, ғалымдарымыз да,
мұраларымыз да, зерттеулеріміз де, сынға
т теп берген оқулықтарымыз да згеден
кем деп есептемейміз. Қоғамға керегі –
ниет пен құлық.
Тағы да ғұлама А.Байтұрсынұлына
жүгінеміз. Ол: «Қазақ әлдеқашан тілінде
қандай дыбыстар бар екенін айырған,
әр дыбысқа белгілеп таңба арнаған.
Оқуымызға онымыз жақсы, жазуымызға
тағы жақсы, үйрету жағынан орыстікінен, немістікінен, француздікінен,
ағылшындікінен оңай, оңтайлы» деп
түйіндейді.
Елбасының «Мәңгілік ел», «Рухани
жаңғыру» бағдарламасын, Президент
Қ.Тоқаевтың сабақтастық пен рлеу идеясы астарына мән бере қарасақ, осы
бірегейліктің мәнін аңғара түсеміз.
Және бір айтатынымыз: тіл – тек
байланыс немесе коммуникация құралы
емес. Ол – мәдениет пен дәстүрдің
үйлесімі. Баланың қоғамдағы, әлемдегі
бағдаршамы. Қазақша айтқанда, адастырмайтын темірқазық жұлдызы.
Алматыдағы Абай атындағы қазақ
тілі мен әдебиетін тереңдете оқытатын
мектеп-интернат – кеңес тұсындағы ұлт
зиялыларының батыл да к реген қадамы
еді. Енді елдік жоба негізінде оны жанжақты жаңғырту, лайықты қаржы б лу
– уақыт талабы. Бұған Қазақстанның
жағдайы толық жетеді. Ең бастысы, пәнді
арнайы оқытудың инновацияға негізделген әдістемесі болуы керек. Сонан
кейін мұнда шығармашыл, бәсекеге
қабілетті интеллектуал балалар қатаң
сынақтан тіп барып қабылданса дейміз.
Абай мен Шәкәрім сынды даналар
туған Семей жерінде айтылған Мемлекет басшысының қазақ тілі және «Абай
мектебін» бәсекеге қабілетті ету туралы
ойы, ұстанымы осы сала мамандарын жаңа
да тың бастамаларға жігерлендіріп отыр.
Ендеше, «Іске сәт!» дейміз.
Гүлбайра AТЕЛБАЙ,
Л.Н.Гумилев атындағы
Еуразия ұлттық университетінің
доценті, филология ғылымының
кандидаты

емес, бүкіл ел болып атсалысып, күшімізді біріктіріп,
жігерімізді жұмсап, жүзеге асыруымыз керек. Осы
мәселелердің барлығы жүзеге асатын болса, біз
алпауыт елдердің қатарында емес, к шбасшысы
болуға әбден мүмкіндік бар.
Білімнің сапалы және қолжетімді болуы з
алдына жеке тақырып ретінде к теріліп отыр.
Соңғы уақытта жастар шетелдегі білім ордаларына
барып, оқуын жалғастырып жүрген тұста бұл те
маңызды. Осының себеп-салдарын нақтылап, зерттеп, жастарды з елімізде қалып, университеттерде
білім алу үшін күш жұмсағанымыз ж н. Жастарға,
жас спірімдерге сапалы білім беретін болсақ, адам
ресурстары, адами капитал, жалпы оларға жұмсалған
әрбір тиын біздің Үкіметке жасалған инвестиция деп
есептеледі. Неге десеңіз, әр мемлекет зінің адами
капиталымен, адам ресурстарымен мақтанып, ол
жетістік ретінде бағаланады. Айталық, қандай да бір
мемлекеттен бірегей тұлға немесе әлемдегі жағдайды
згерте алатын азамат шығатын болса, ол с зсіз
мемлекетке үлесін қосады. Тура сол сияқты, бізде
мәдениетте, спортта жетістікке жеткен, еліміздің
жақсы жағынан танытқан талай азаматтарымыз бар.
Мысалы, нер саласында елімізді әлемге танытқан
Димашымыз, сол сияқты Данэлия дейтін қызымыз,
спортта Геннадий Головкин, т.б. жастарымыз бар.
Қорыта айтқанда, Қазақстанның тәуелсіздік
жылдарында қол жеткізген ең басты байлығы
– мемлекеттің, халықтың ауызбіршілігі. Біз
ауызбіршілікті сақтай отырып, сол құндылықты
келешек буынға дұрыс жеткізіп, татулық болған
жерде ғана экономикалық рлеу болатынын
әр жастың бойына сіңіруіміз керек. Сол үшін
Жолдаудың әр бағытын, әр с зін оқып, жақсылап
талдап, бір кісідей атсалысу те маңызды.

ШАРА

ЗЕРДЕ

Бұл – тарихи қадам!

немесе ел Президентінің «Саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық ақтау
жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы» Жарлығына үн қосу
Еліміз егемендік алғаннан бері мемлекет тарапынан ұлттық тарихымызға деген құрмет
пен қолдау жоғары деңгейде жүруде. Өткен жылы «Архив – 2025» бағдарламасы
аясында шетел архивтерінде cақтаулы жатқан деректердің көшірмелері алынып,
тарихымыз толықтырылуда. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тарихи
әділдікті қалпына келтіру жұмыстарын аяқтап, саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау
жөніндегі мемлекеттік комиссия құру туралы тапсырмасын тарихшы қауым қуана
қабылдады. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев бұл
мәселеге саяси баға беру үшін мемлекеттік комиссия құруды тапсырды. «Саяси қуғынсүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия туралы» Президент
Жарлығының жобасы қоғамдық талқылауға шығарылды. Жоба электронды үкімет
сайтында жарияланды.
Жобада мемлекеттік комиссияның
негізгі міндеті саяси қуғын-сүргін құрбандарын толық құқықтық және саяси
ақтау болып табылады. Мемлекеттік
комиссия мынадай функцияларды жүзеге
асырады: саяси қуғын-сүргін және заңсыз
қудалау құрбандарына қатысты тарихи
әділдікті қалпына келтіру жұмысын аяқтау;
жазықсыз сотталған және саяси қуғынсүргінге, мірі мен бас бостандығынан
айыруға, пси хиатриялық мекемелерде
мәжбүрлеп емдеуге, елден шығаруға және
саяси нанымдар, таптық, әлеуметтік,
ұлттық, діни немесе зге де қатыстылығы
бойынша құқықтар мен бостандықтары
зге де шектеулерге ұшыраған тұлғаларды
ақтау процестерін ғылыми зерделеу
және жүргізу әдіснамасын анықталсын;
Қазақстанда іс жүзінде ақталмаған саяси
қуғын-сүргін құрбандары санаттарының
толық тізбесін айқындау, оның ішінде:
қолданыстағы заңнамада қамтылмаған
құрбандар санаттары; заңнамада аталған,
бірақ іс жүзінде ақталмаған құрбандар
санаттары енгізу; комиссия мүшелері,
зерттеушілер мен ұрпақтар үшін Қазақстан
Республикасы Президентінің, Қазақстан
Республикасы Ішкі істер министрлігінің,
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің, прокуратура органдарының және зге де
мемлекеттік мекемелердің архивтеріндегі
жабық қорлардың саяси қуғын-сүргіндер
ж ніндегі материалдардың қолжетімділігін
қамтамасыз етілсін деп нақты к рсетілген.
Сонымен қатар Президент Жарлығының жобасында: «Vзіне жүктелген
міндетті шешу мақсатында Мемлекеттік
комиссия мында міндеттерді шешеді» деп
к рсетілген: 6) жабық қорлар ашу және
саяси қуғын-сүргінге байланысты және
Мемлекеттік комиссияның міндеттерін
іске асыру үшін қажетті материалдарды құпиясыздандыру туралы шешімдер
қабылдайды деп мәселені ашық жазған.
Осыған орай Президент тапсырмасы нақты іске асу үшін, ең алдымен,
Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен Ішкі
істер министрлігінің архивтері ашылуы керек. Бұған дейін бұл екі архив те
зерттеушілер үшін жабық болды. 58-баппен айыпталған Алаш қайраткерлері
құжаттарын ҰҚК архивінен ІІМ архивіне
берілді. Ал бұл баппен айыпталған тұлғалар
сонау 1993 жылы ақталған болатын.
Vкінішке қарай, аталған мекеме архиві
осы баппен айыпталғандардың туысы
екендігіңді дәлелде деген талап қояды.
Жаппай репрессия жылдары атылған
тұлғалардың кейбірінің артында ұрпақ
қалған да жоқ. Тарихи әділеттілікті қайта
қалпына келтіру үшін тарихшылар зерттемегенде кім зерттейді. Осыны ІІМ қарасты
архив қызметкерлеріне түсіндіре алмадық.

:скери сала болғандықтан министрдің
бұйрығын күтеді. ҰҚК-нің архивіндегі
59-баппен (қолына қару алып, кеңес
кіметіне қарсы шыққандар) айыпталған
тұлғалар әлі күнге дейін ақталмады.
Олардың құжаты зерттеушілер үшін
мүлде жабық. :сіресе ҰҚК-нен ІІМ-не
берілген арxив құжаттарына толық және
шектеусіз қарауға комиссияның құқығы
болу керек. Олай болмаса бәрі бос әуре.
Науқаншылдыққа айналады. Ең алдымен,
парламент 59-баппен айыпталғандарды
ақтау туралы заң қабылдауы керек. Осыдан кейін аталған жабық мекемелердегі
құжаттар ҚР Мемлекеттік орталық архивке ткізілуі тиіс. Егер ол құжаттар
Орталық архивке тпесе ІІМ-і мен ҰҚКнің архивтері жабық мекеме ретінде, түрлі
сылтау айтып, зерттеушілерге құжаттарды
ашуға толық мүмкіндік бермейді.
1990 жылдары М.Қозыбаев бастаған
мемлекеттік комиссия тарапынан
атқарылған жұмыс жалғасын тапқаны
абзал. Кезінде ол комиссияға да жартылай ғана мүмкіндік берілген. Соның
зінде қаншама тарихи шындық ашылды.
Сол комиссия құрамында жұмыс істеген
М.Қозыбаев, К.Нұрпейіс, Қ.Алдажұманов,
М.Қойгелдиев, Т.Омарбеков және т.б.
сол құжаттар негізінде қаншама құнды
еңбектер жазды. :лі де ғылыми айналымға
енгізіп келеді. 2013 жылы «Тарих халық
толқынында» атты бағдарлама тұсында
Президентке Қазақстан Республикасы
Орталық мемлекеттік архиві мен
Қазақстан Республикасы Президентінің
архивіндегі «с» грифі (құпия белгісі)
қойылған қорларды ашу мәселесін к теріп,
ел тарихын кемел жазу үшін аталған
қор материалдарын жабық режимнен
шығаруды сұрағанбыз. Vкінішке қарай, бұл
хат жауапсыз қалды. Аталған архивтердегі
Жоғарғы сот, Прокуратура және т.б.
қорлар (1918-1980 жылдар аралығы) деректермен таныспай іргелі зерттеу жүргізу
мүмкін емес.
«Саяси қуғын-сүргін құрбандарын
толық ақтау ж ніндегі мемлекеттік
комиссия» құрамына кәсіби тарихшылар
мен қатар архив саласын терең және жетік
білетін кәсіби мамандар тартылса тарихымыздағы «ақтаңдақ беттер» ашылып,
Президент тапсырмасының нақты іске
асқандығының к рінісі болатын еді. Біз ел
Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының
бұл қадамын – ірі Тарихи және сасяи қадам
деп білеміз!
Рашид ОРАЗОВ,
Ш.Ш.Уәлиханов атындағы
Тарих және этнология
институтының аға ғылыми
қызметкері

БАСҚОСУ

ҰЛТ ӘДЕБИЕТІ –
ЖАСТАР КӨЗІМЕН
Төлқұжатты рәсімдеуге көмектесті
Жуырда Түркістан облысы Полиция департаменті
КСРО кезінен бері құжат алмаған азаматтарға
к мектесу мақсатында арнайы шара ткізді.
Шараға ҚР Ішкі істер министрлігі К ші-қон
қызметі комитеті т рағасының орынбасары,
полиция полковнигі Сабыржан Сейтжанов, Адам
құқықтары мен заңдылықты сақтау ж ніндегі
Қазақстан халықаралық бюросы директорының
орынбасары Дживага Денис, «Сана сезім»
үкіметтік емес ұйымының директоры Шахноза
Хасанова, заңгер Элина Еникеева және Түркістан
облысы Полиция департаменті К ші-қон қызметі
басқармасының бастығы, полиция подполковнигі
Есенғали Бейсебаев қатысты. Сала мамандары
ҚР-ның азаматы ретінде т лқұжатты рәсімдеуге байланысты қажетті ақпараттармен б лісті. Сонымен
қатар әлеуметтік желілерден келіп түскен сауалдарға
да жауап берді.
Жалпы 2020 жылдың басынан бастап бүгінгі

күнге дейін Түркістан облысы бойынша 1974 жылғы,
яғни КСРО үлгісіндегі т лқұжаттармен жүрген 92
және 18 жастан асқан 235 адам Қазақстан Республикасы азаматының т лқұжаттарына ие болды.
Сонымен қатар республика к лемінде ткізіліп
жатқан «Учаске» жедел профилактикалық іс-шарасы
аясында облыстық полиция қызметкерлерімен
құжаты жоқ тұлғалар анықталып, құжат алуына
қажетті к мектер к рсетілуде. Оған қоса полицейлер арнайы мобильдік топ құрып, жүріп-тұруы қиын
қарт кісілердің, мүмкіндігі шектеулі жандардың
тұрғылықты мекенжайы бойынша үйлеріне барып,
құжаттарын рәсімдеуге к мектесуде. Осындай
жұмыстардың аясында бүгінгі күнге дейін облыс
к лемінде 38 адам Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын анықтайтын құжатқа ие болды.
Бұл бағыттағы жұмыстар әлі да жалғасын таппақ.
Ақнұр ОРАЛҚЫЗЫ
ТҮРКІСТАН

Жас буынды тәрбиелеудің басты
құралы – балалар әдебиеті екені даусыз. Жақында ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің Тіл саясаты комитеті
«Ұлт әдебиеті – жастар көзімен» атты
онлайн конференция өткізіп, әдебиет
саласында жүрген жастармен ой бөлісіп,
пікір алмасты.
Жас қаламгерлерді қолдауды мақсат
тұтқан жиынға жас ақын-жазушылар
қатысты. «Ана тілі» газетінің бас редакторы
Жанарбек :шімжан, сондай-ақ Қалқаман
Сарин, Ерлан Жүніс, Бақытгүл Бабаш,
Толқын Қабылша, Мақпал Жұмабай,
Мақпал Мыса, драматург-сыншы :ділбек
Байбол, прозашы Жақсылық Мұратбек
және т.б. с з с йлеп, балалар тақырыбына
жазатын жазушыларды қолдау қажеттігін,
әсіресе ңірдегі жас қаламгерлердің
к леңкеде қалып қоятынын, қазақ балаларына арналған арнайы энциклопедиялық
т л кітаптардың жоқтығын, аға буын мен
жастардың арасындағы алтын к пірдің
алшақтап кеткені ж нінде әңгіме рбітіп,
к кейде жүрген ұсыныстарын жеткізді.
Сонымен қатар кітап тарату, сын жанры,
драматургия, балалар әдебиетін дамыту

ісі ж нінде зекті мәселелер қозғалды.
Тіл саясаты комитетінің т рағасы :ділбек
Қаба атап к рсеткендей, мемлекет
шын мәнінде жастарға қолдау к рсетіп,
балалар әдебиетіне к ңіл б луді қолға
алды. Мәселен, Тіл комитеті ҚР Ұлттық
мемлекеттік кітап палатасының жанынан
онлайн түрінде ткізілетін «Үздік балалар шығармасы» байқауын жариялағаны
белгілі. Оған бүгінгі күнге дейін 60-тан
астам шығарма түсіпті.
Ал 2021 жылдан бастап мемлекеттік
деңгейде «Үздік балалар әдебиеті», «Жас
қаламгер», «Жылдың үздік кітабы», «Смарт
қаламгер» және т.б. тың жобаларды іске
асыру к зделіп отыр.
Жас қаламгер жобасында «Үздік жас
жазушы» – О. Б кей атындағы арнайы
жүлде, проза жанры бойынша; «Үздік жас
ақын» – Ф. Оңғарсынова атындағы арнайы жүлде, поэзияға; «Үздік жас ғалым»
– А.Қайдаров атындағы арнайы жүлде,
ғылыми жұмыс үшін қарастырылған.
Онлайн кездесуде қозғалған нақты
ұсыныстар назардан тыс қалмас деген
сенім бар.
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ANA TILI

ТАРИХ

Ол 1693 жылы тұуып, 1748 жылы кісі қолынан қаза табады. Қазақ басына қасіретті күндер
мен жылдарды әкелген, бас-айағы отыз бес жылға дейін (Жетісұудың шығысында 1770
жылға дейін) созылған «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» аталған тарыйхый
кезеңінің елеулі батырының бірі.
Ол жайында әуелі ресімій деректерден үзінді келтірейін.
1973 жылы жарық көрген Қазақ совет энциклопедиясының 2-томында мынандай дерек
бар: «Өсектің ұрпағы» (14-бет).
«Ұрпағы» дегенді кім қалай түсінетінін қайдам, мен, әйтеуір, әкесі деп түсінбеймін,
сондықтан ҚСЭ Әбілқайыр ханның әкесін анықтай алмаған деп түсінем, Әбілқайырды 1748
жылы Барақ сұлтан өлтіргені мұнда анық айтылады.
Енді 1997 жылы жарық көрген «Қазақстан» ұлттық энциклопедияның 1-томын қарайық.
ҚСЭ да, бұл да Әбілқайырдың Шыңғыс хан әулетінің кіші бұтағынан тарайтынын айтады.
Бірақ «кіші бұтақтың» кімнен тарайтын бұтақ екенін таратып айтпайды. Мейлі, әйтеуір, төре
екені анық қой. Бұл кітәп оны Өсеке ұрпағы, Қожа сұлтанның баласы дейді (622-бет). Бірақ
оның кім екенін, қайдан тарайтын сұлтан екенін айтпайды. Қысқасы, бұл да Әбілқайырдың
әкесін анықтап айтпайды. Әдейі айтпай ма әлде «бәлелі жерге бармағын сұққысы» келмей
ме, білмеймін. Бұл да оны Барақ сұлтан өлтіргенін айтады. Сонымен қалай түсінсең, солай
түсін дегендей, оны «Қалдан Серенмен астыртын байланыста болды», 1729 жылы Аңырақай
шайқасына қолбасшылық жасады дегенді айтады.
Енді мен өзім оқыған Әбілқайыр жайында айтайын.
Оның Vсек (Vсеке) немесе Үсек ұрпағы
болыуы шындық шығар деп ойлаймын. Ондай
адам Жошыдан тарайды. Жәркент ңірінде
Шың ғыс хан кезінде де, қәзір де Бұрқан,
Түрген деген жерлер бар. 1856 жылы Құлжаға
бара жатқанда Шоқан Уәлійханов сол арамен
тіп, Бұрхан мен Түрген жайында жазады да,
ол кезде Үсек (Vсек) зенінің Ілеге құйатын
т менгі жағы ғана Түрген аталатынын айтады.
Соған қарағанда, бұрын Үсек зені түгелдей
Түрген аталған. Ал оның кейін Үсек аталып
кетіу себебі, сол араны кейін Үсек т ренің
бійлеуімен байланысты деген жорамал бар.
Ол жорамалдың ж ні де бар. Vйткені бұл лке
– Шыңғыс ханның зі де, ұрпағы да жайлаған
жер. Теміршыңның тұуған жері Шыңғыссай
да, жайлаған жері Аралт бе де, Барк рнеу
(К ренлік) де, Кійтің (Күйтің) мен Жасыл к л
(К кнор) де – бәрі осында.
Шәкәрім зінің «Түрік, қырғыз-қазақ
һәм хандар шежіресінде», «:з Тәукенің
екі баласының бірі – :білқайыр хан және
бір баласы – Болат хан, оның баласы –
Сәмеке, :білмәмбет», – дейді (Алматы, 1991,
«Қазақстан» баспасы, 52-бет).
Бірақ бұл да дәлелденбеген с з. Vйткені
зге дерек бұлай демейді. 1715 жылы Тәуке
лгенде, :білқайыр Болатпен таққа таласады,
жеңіледі. 1730 жылы Болат хан лгенде, тағы
таққа таласады, тағы жеңіледі, :білмәмбет ұлы
хан болады. Соның бәрі оның Болатпен бірге
тұуған бауыр екеніне күмән келтіреді және
бірде-бір деректе екеуінің бірге тұуғандығы
айтылмайды. Ал енді :білқайыр ханның әкесі
Қожа сұлтан дегенді з басым еш жерден
оқыған емеспін.
Жалпы, т релердің т ңірегінде тірік
әңгіме мен шындық әңгіме қабаттасып
жатады, сондықтан соның ішінен ең шынын
табыу аса оңай емес.
Мен зім оқыған және ой түйген мына бір
деректі оқырманға таратқаным дұрыс болар
деп ойлаймын: «Абдолла т ренің баласы
болмады. Екі жерде екі т ре баласыз болды.
Соған бір ылайықты жақсы тұқымнан бала
іздестірдік. Мен оны таптым. Арғын Құуандық
ішінде Темеш деген рұуда Нұрғожа деген бій
болды. Соның Қарымсақ деген баласының
әйелі бір ұл тұуды да, босана салып дүнійеден
қайтты. :йелінің лгенін к тере алмады ма
әлде құдайдың жіберген ақ лімі оған әдейі
себеп болып тұр ма, Қарымсақ қоса дүнійе
салды да, құндақта тійтімдәй бала қалды.
Ол осы Жолбарыс болатын. Оған Жолбарыс
атын берген – мен. С йтіп жетімекті бір
түнде ұрлатып алдым да, Абдоллаға жеткіздім.
Тұуғанына үш-ақ күн болған Жолбарысты
емізген Абдолланың әйелінің емшегінен сүт
шығып, артынан :білқайырды тапты. Жолбарыс пен :білқайырдың арасы бір-ақ жас».
Мұны айтып отырған – әйгілі Қаз дауысты
Қазыбек бій. Оның айтқанын бізге жеткізіп
отырған – Қазыбек бек Тауасарұлы («Түп-тұқыйыннан зіме шейін», Алматы, 2019, 289,
290-бет).
Бұған наныуды да, нанбауды да әркім зі
біледі. Мен нанам әрі Қазыбек бій мен Т ле
бійдің бұл «қылмысты» елдің қамы үшін,
қолдан т ре жасап, халыққа елдің қамын
ойлайтын хан қойыуды ойластырғандарына
түсіністікпен қараймын. Және сол үшін екі
бійді с кпеймін де. Халықтың қамын жегені
үшін қалай оларды с гіуге болады?
Бұдан басқа қазақ тарыйхында Жолбарыс
пен :білқайырдың ата тегі жайында бірде-бір
нанымды дерек жоқ. Болыуы мүмкін де емес.
Мүмкін болғанының бәрі нандырмайды әрі
дерек к здері белгісіз.
Қазыбек бек Тауасарұлы – «Ақтабан шұбырынды» басталған 1723 жылғы шілдеден
1729 жылғы Аңырақай шайқасынан кейінгі
уа қытқа дейін ұлы жүз қолын басқарған
қолбасшы адам. Ол :білқайырдан бір жас
үлкен, оның ағасы саналатын Жолбарыс ханмен құрдас. Ол жоғарыда аталған кітәбінде:
«1104 жылан (1104 + 622 = 1726-ж. – Б. Н.)
жылы :білқайырмен Ордабасыда, Қаржақта,
Тотысарыда бірнеше мәрте кездесіп, дүркіндүркін әңгімелестім», – дейді (сонда, 134-бет).
Тұурасын айтқанда, Қазыбек бектің айтыуына қарағанда, :білқайырды ең алдымен
жақтырмайтын адам – :йтеке (Айтық) бій,
сонан соң Қазбек пен Т ле бійлер. Қазыбек
бек те оны мансапқор, з мүдесі үшін халық
мүдесін сатып кететін адам деген баға береді,
« зі бүкіл қазаққа хан болсам дейді, ұрпағыма
да соны мұра етсем, жақсыдан жәдігер дегісі
келеді. Сол сатқындық оның з түбіне жетті.
Барақ оны лтірді, – дей келіп, – Бірде
Хыйуаға, бірде орысқа құйрық тығыуы бізді
қатты абыржытатын еді», – дейді (сонда,
136-бет). Ақ Арыс, Жан Арыс ұрпақтарынан
Бек Арыс ұрпақтарын б ліп әкетті, ел бірлігін
бұзды деп айыптайды.
1717 жылы Айаг зде қазақ пен қалмақ
соғысып, қазақ қолын Қайып хан басқарғанын, бірақ :білқайыр з әскерін алып кетіп,
қазақ жеңіліп қалғанын жазады (213-бет).
Одан басқа да біраз кінәсін тізбелейді. Соған
қарағанда, :білқайырдың мансапқор, мансап үшін, з басының пайдасы үшін, кейде
згелердің мүдесіне қайшы әрекетке де барып
қалатыны ырас болыу керек. Бірақ з еліне –
қазақ халқына – қарсы болған жері жоқ.
:йткенмен Қазыбек бек оны Барақтың
лтіргенін құптамайды, Барақты айыптайды.
Бірақ Барақ :білқайырды ел мүдесін орысқа
саттың деп лтіреді. Ал, шынына келгенде,
Барақ та оны ел мүдесі үшін емес, з мүдесі
үшін лтіреді. Алайда Қабырға зенінің
(Торғай жерінде) бойында Ор қаласынан
қайтып келе жатқан :білқайырды Барақ
тобы шапқанмен, оны Барақ з қолымен
лтірмеген. Оған күә мына дерек: «За убийства

хана меншой орды, Абулхаира, батыром средней орды Сырымбетом, сын убитого – Ералы,
собственноручно убил убицу своего отца и
сверх того по присуждению биа большой
орды уйсыневца Туле, получил два куня, а
остальные затем 4-х Ералы простил. Это событие удостоверно известно» («Материалы по
казахскому обычному праву, опубликованное
военным губернатором Тургайской области
Л.Ф.Баллюзеком в 1871 г. «Материалы по
казахскому обычному праву» Алматы, 1948.
Сборник, 204 стр.).

№43 (1563)
22 – 28 қазан
2020 жыл

болсаңыз, қәйтер едіңіз?» деп тарыйхшылардан сұрағым келеді. Vзі кекшіл, зі мансапқор
адамға әлгі қылық қалай әсер етеді? С з жоқ,
кегіне кек қосады, қара қазандай к ңіліне
күйе жағады. Аурыу Болат ханның орнына кімді сайлауды алдағы соғыстан кейін
бійлер анықтайтын болады. Бірақ бір нәрсе
бәрібір түсініксіз қалады. :білқайыр бір
ғана ұрысқа бас қолбасшылық жасай ма, жоқ
қалмақпен бүкіл соғыс айақталғанша ма?
Үлкен кеңесте ол жағы ашық айтылмаған.
Бұлдыр шешім :білқайырдың ойын да, дау
жоқ, бұлдырлатады.
Ол бас қолбасшылық жасаған Сарысұу
бойындағы Айрант гілген деген жердегі
соғысқа қырық т рт мың қазақ қолы қатысады.
Қалмақ қолы да сол шамалас, 45 мың болады.
Ұрыс т рт жерде т рт қолбасының басқарыуымен теді: Б генбай, Қабанбай, Қазыбек
бек және жеті мың қолмен :білқайыр зі
кіші жүз қолын басқарады. Ұрыстың үш күні
жекпе-жекпен теді, т ртінші күн дегенде
жаппай соғыс басталады. Қазыбек бектің
жазыуынша, ұлы жүз қолы Бұланты зенінің
бо йында соғысып, үш күнде тоғыз жекпежекке шығады, оны шапырашты Сатай батыр
бастайды.
Бұл Сатай – Аңырақай шайқасында бірінші
жекпе-жекке шығатын Б лек батырдың әкесі.
Шындығында, атасы. Б лек бірінші немересі
болғандықтан, Сатай оны з баласы етіп
бауырына салып алған. Жекпе-жекте сегіз
қазақ батыры жеңіп, Қоңқай деген батыр

ӘБІЛҚАЙЫР ХАН:

АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ
Бексұлтан НҰРЖЕКЕ-ҰЛЫ,
жазушы, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты
Бұл мәліметке қарағанда, Барақ сұлтан
:білқайыр ханға бес адаммен шабыуыл
жасаған. Ал лген ханды жерлеуді Шақшақ
Жәнібек тархан ұйымдастырған екен («Қазақ»
гәзеті, 2013, 15-наурыз, Хамитбек Мұсабаев).
Енді :білқайыр ханға қатысты Қазыбек
бектің тағы бір пікірін оқып к рейік.
«:білқайырдың қолбасшыға ылайық екені
әмбеге айан болатын. Асыны (Түркістанды –
Б. Н.) үш жүз ұлысымен қайтарып алыудағы,
Еділдегі қалмақтар шабылыуынан қазақты
қорғаудағы, түрікпендердің шабылыуына
тойтарыс беріудегі оның ерлігі ұшан-теңіз.
:білқайырдың жауынгерлігі жанында аталған
екі хан да жіп есе алмайтын» (сонда, 228 бет).
Екі хан деп отырғаны – :білмәмбет
пен Сәмеке. Үшінші ханды айтпайды, ол –
зімен құрдас ұлы жүз ханы Жолбарыс. Ол
да :білқайырдың қасында жіп есе алмайтын ханның бірі. Бәрінен бар жағдайы мен
қабілеті асып тұрғанын біліп, к ріп жүрген
:білқайырдың ұлы хан болыуды мақсат етіуі,
менің ойымша, заңды.
Осындай ерлік жасаған және ерлігін ханқараға мойындатқан :білқайыр 1726 жылы
кейін Ордабасы аталған жерде ткен жыйында
хандар мен бійлердің кеңесінде қазақ әскеріне,
йағный үш жүздің қолына бас қолбасшы болып сайланады. Жыйынды ұлы хан Болат ашады. :білқайырды Болаттың орнына ұлы хан
етіп сайлау да үлкен кеңестің ойында болған,
бірақ оған :йтеке бій қарсы болды дегенді
айтады Қазыбек бек. Қалай болғанда да, Болат
тірі тұрғанда йтіп ұлы хан сайлау сол кездің
салтына жатпайды, сондықтан ол арада ұлы
хан сайланбадым деп :білқайыр соншалық
іренжімесе керек еді. Болат хан қатты ауырыуға
шалдыққандықтан, оның орнына басқа хан
сайлау әңгімесі күңкіл-сүңкілден әрі аспаған.
Ол күңкіл, әрійне, :білқайырдың да құлағына
жеткен. Ағасы Жолбарысты үш бійдің де
жақтайтынын ол к ріп, біліп жүрген адам.
Алайда ол Жолбарыстың таза т ре емесін,
зіне жат адам екенін бала күннен білетін.
Vйткені асық ойнап отырып, Жолбарыс екеуі
т белесіп қалғанда, шешесі Жолбарысты
шапалақпен бір салып қалып, « й, бұзалқы
неме!» дегенін з құлағымен естіген-ді. Vгей
шешенің қылығына шыдамай, Жолбарыс
Қазыбек бійге бірнеше рет қашып та барады, бірақ ол жалынып-жалпайып қайтадан
Абдоллаға алып келеді. Соның бәрін к ріп,
біліп жүрсе де, :білқайырдың әкесі Абдолла
Қазыбек бійге басы артық ештеме айтпайды.
Бәлкім, асырап алсам да, Жолбарыс з балам,
оның хан болғанына неге қарсы тұрам дейтін
болыу керек.
Ұлы жүздің ханы болып отырған Жолбарыстан да, орта жүздің ханы болып отырған
Сәмекеден де, қазақтың ұлы ханы Болаттан
да қазақ үшін зінің артық еңбек сіңіргенін
:білқайыр, әрійне, білді, ол тұрмақ, басқалар
да білді, Қазыбек бек те солай жазып отыр.
Үлкен кеңес :білқайырды бас қолбасшы
сайлағанмен, ұрыс тұуын оған емес, Б генбай
батырға к тертеді. «Сый қылсаң, сыпыра
қыл» деп скен қазаққа ол, әрійне, оңай
тіймейді. Бәрінің бас қолбасшылықты амалсыз беріп отырғанын, бірақ зін бәрі онша
жақтырмайтынын :білқайыр білмеді дейсіз
бе? Білгенде қандай. «Оның орнында зіңіз

ғана қаза табады. Бұл соғыста қырық бес мың
қалмақтың азы ғана аман қалады, алайда анық
саны еш деректе айтылмайды. Аман қалған
қалмақтар т рт б лініп қашады. Шығысқа
қашқанының соңынан Қабанбай, терістікке
қашқанының соңынан Б генбай, батысқа
қарай қашқанының соңынан :білқайыр, ал
рге қашқанының соңынан Жолбарыс хан
мен Қазыбек бек түседі. Кейін бұл соғыс ткен
жер «Қалмақ қырылған» аталып кетеді. Бұл
жеңісті ұлы жеңіс деп атау орынды әрі қазақ
халқы үшін үлкен тарыйхый жеңіс, йткені
«Ақтабан шұбырынды, Алқак л сұлама»
зобалаңына бетбұрыс жасаған алғашқы жеңіс.
Оны бағаламау :білқайырды ғана бағаламау
емес, халқымыздың тарыйхын бағаламау
болып табылады. Сол ұлы жеңістің 290
жылдығын 2016 жылы, Аңырақай жеңісінің
290 жылдығын 2019 жылы тым болмаса біздің
тарыйхшыларымыз бір мақаламен де атап
ткен жоқ, бірақ кеңес заманындағы Ұлы
Отан соғысының 75 жылдығын індет кезінде
де атап ттік.
«Қалмақ қырылған» шайқасына бас
қолбасшылық жасаған :білқайыр қашқан
қалмақты құуған бетінен қайтып ұрыс тіп
жатқан жаққа оралмайды. Ол :білқайырдың
үлкен қателігі еді. Бійтке кпелеп, тонын
отқа салмауы керек еді. Бірақ зін үш хан
мен үш бійдің де жақтамайтынын және
жақтырмайтынын біліп, к ріп жүрген
:білқайыр мұндай жағдайда не істеуі керек
еді? Біздің ойымызша, «Соларды қойшы!
Халқым үшін соғысайын, қолбасшылығымды
ары жалғастырайын» деуі керек еді, әрійне.
:лі күнге дейін бәріміз бетіне баса беретін
оның бірінші қәтелігі – осы.
Оның екінші қәтелігі – Аңырақай
шайқасына қатыспай қойыуы. Қазыбек
бектің жазыуына қарағанда, ол Болат хан
лгенге дейін, йағный 1730 жылға дейін, ұлы
жүз жері Қордай маңында болған. Бірақ 1730
жылы Болаттың орнына мұрагерлік жолмен :білмәмбеттің ұлы хан болғанын естіп,
бұлқан-талқан ашыуланып, жолындағы елжұртты шауып, Ырғыз асып кетеді. Ашыуын
ақылға бійлете алмаған :білқайырдың бұл
– үшінші қәтелігі. Менің ойымша, егер
:білқайыр Аңырақай шайқасына қатысып,
сол «Ақтабан шұбырынды» кезеңінің «Қалмақ
қырылғаннан» кейінгі ұлы жеңісіне қатысып,
абыройына абырой қосса, ұлы хан сайланыуы
мүмкін де еді. Амал қанша, мінезі құрғыр
оған жібермеді. Оның бір себебі, меніңше,
Жолбарысты аға дей алмай ткен кекшілдігі
мен намысқойлығы шығар.
Үш жыл ғана бұрын бүкіл қазақ әскерінің
бас қолбасшысы болған адам енді Жолбарыс
ханның қол астында соғысыуды ар санаған
да болар, кім біледі? Оның үстіне, ол соғысқа
Қазыбек бійдің Б генбайды алып келгенін
естіп, Б генбайды бас қолбасшы еткенін
де біліп отырғандықтан, ол соғысқа менің
қатысыуым зімді т мендетіуім деп түсініуі
де мүмкін. Ол да зінше ойлап, зінше шешім
қабылдай алатын адам ғой.
:білқайырдың кінәсін, қателігін, тағы
басқасын жұуып-шайыудың, тігісін жатқызып
түзетіудің тарыйх үшін түк те қәжеті жоқ,
бірақ бүкіл халқымыздың мақтанышы болған
«Қалмақ қырылған» аталған ұлы жеңісті
үнсіз тұншықтырыуымыз – ел, мемлекет
екенімізге к леңке түсіретін біздің қәтелігіміз.
Ендеше сол ұлы жеңіске басшылық жасаған
:білқайырға да ылайықты баға беріуіміз – әрі
мемлекеттік, әрі халықтық іс. Vзінен мың
әскер артық жауды «азы қалғанша» қырыу
:білқайырдың қолынан келді, ал оның сол
ерлігін бағалау қазақтың қолынан әлі күнге
дейін келмей отыр. Бұған не деуге болады?
Сол кездің әрі сол соғыстың күуәгері,
:білқайырдың замандасы әрі оны онша ұнатпайтын Қазыбек бек былай дейді: «Бұл жолы
жыйынды т бе т рдегі үшеудің ортасындағы
Т ле бій ашты. Сонан соң :білқайыр қолды
қалай орналастырыу, кімнің қолы қай жақтан
келіуі керек дегенді тәптіштеп түсіндірді»
(«Түп-тұқыйаннан...», Алматы, 1993, 202-бет).
Міне «Қалмақ қырылған» жеңісінің жүзеге
асыуына :білқайыр осылай қолбасшылық
жасаған. Бұл бұрмалауға болмайтын, тек
бағалай біліуіміз тійіс шындық. «К ргенді
к ттеген жеңедіге» салып, әрқайсымыздың
әр жаққа тартыуымыз тек шындыққа селкеу

түсіреді. Болғанды болғандай бағалау – әрі
дұрыс, әрі әділдік. «Ханда да бар қәтелік, Айтпай оны нетейік? Ішкі дауды қойыңдар, Жау
түбіне жетелік» демеп пе еді Бұқар бабамыз?
Хан :білқайырдың қолбасшылығымен
жеңіске жеткен «Қалмақ қырылған» соғысының маңызы мен бағасын анықтаудың
орнына кей тарыйхшымыз оны бұтарлап,
Бұланты соғысын бір б лек, Қызыл сыйыр
деген жердегі соғысты бір б лек қарастырыуы
тарыйхқа да, халыққа да, :білқайырға да
жасаған қыйанат деп бағалаған ж н.
Бәрінен – хандардан да, бійлерден де –
к ңілі қалған, ерлігін бағаламаған мемлекеттен де күдер үзген :білқайыр, меніңше, ары
ойлап, бері ойлап, ақырында орыстарға арқа
сүйеуі керек екенін түсінді. Сонымен 1731
жылы ақпанда Анна императорға хат жазды.
Оған оны қазақ хандығының зі мәжбүрледі.
Елден береке, бірлік кеткенде, ердің де басы
бағаланбайды. :білқайырдың бұл ісі қәтелік
болса, қәтелік шығар, бірақ сатқындық емес.
Елдің ішкі, сыртқы жағдайы оны осыған
еріксіз ійтермеледі, бұдан басқа амал-айла
жоқтығына к зін жеткізді.
Оның бұл ісін онымен замандас Қазыбек
бек былай байандайды:
«Патша арқылы бүкіл қазақты зіне бағындырмақ еді. Бірақ бұл бір Бек балаларының
ойы емес-ті. Кейін :білқайырдың хатын
пайдаланған Ересей Ор мен Електінің бойына
қаласын орнатқан соң, :білқайырды керек ете
қоймайды. Оны Барақ лтіргенде, «Неге бұлай
болды?» – деген де жоқ», – дейді Қазыбек бек
зінің аталмыш кітәбінде (сонда, 213-бет).
Меніңше, бұл – :білқайырдың қылығына дұрыс берілген баға. Ол қазақты сатқан жоқ, қазақты бійлегісі келді. Болат пен
:білмәмбеттен артық бійлейтінін білді.
«Аңдамай с йлеген ауырмай леді» дейді
қазақ. Vз елінің хандары мен бійлеріне кпелеген :білқайыр жат елдің сайасатына стіп
амалсыз құрбан болды. Оның кекшілдігі
мен мансапқорлығын Ресей басшылығы
шеберлікпен пайдаланды.
:білқайырдың қылығы, егер Ресей патшасы дұрыс сайасат жасаса, заңсыз еді. Vйткені
ол тек кіші жүздің ханы болатын, ал егер бүкіл
қазақ атынан хат жазыу керек болса, оны тек
ол кезде ұлы хан :білмәмбет жазыуы тійіс еді.
Ал ондай хатты :білқайыр жазғанын естіп
білген соң, оған қарсылық білдірген хатты
Ресейге :білмәмбет жазыуы керек еді, ол да
йтпеді, йткені оған бәрібір еді. :йтеуір,
:білқайырды айыптауды ғана білді. Бұдан
қандай қорытынды шығарыуға болады?
Бұдан бір-ақ қорытынды шығады: үш
жүздің үш ханы, оның үстінен қарайтын ұлы
ханы бар болғанмен, қазақтың мемлекеті з
тұтастығынан іс жүзінде айрыла бастаған еді,
ондай елді не Ресей, не Қытай з бійлігіне
қаратып алыуы бәлендей қыйын да емес. Егер
қазақ халқын Ресейдің ықпалына түсіргені
үшін :білқайыр кінәлі болса, оған ұлы хан
:білмәмбет те соншалық кінәлі еді. Vйткені
басқарыу орталығы әлсіреген елді кім епті сайасат жасаса, сол бағындыратын, Ресей ақыры
бағындырды. Қазақ ішінде :білқайырды
қолдаушылар да жоқ емес, Жәнібек батыр
сондай қолдаушылығының арқасында орыс
патшалығынан «тархан» деген атақ алды.
Бізге ұнай ма, ұнамай ма, бір тарыйхый
кезеңді :білқайыр бастады. Ол бастаманы
біресе мақтаймыз, біресе даттаймыз, бірақ
сол сайасаттан әлі күнге бас тарта алмай келе
жатқанымызды есепке алмаймыз.
Егер орысқа бағыныу кезеңін бірінші
болып :білқайыр жасамаса, бәрібір оны басқа
біреу, с з жоқ, жасайтын еді. Vйткені оған
қарсы тұратындай орталық басшылық қазақта
болған жоқ, оны тоқтатыуға Абылайдың
да шамасы жетпеді... Ол ұлы хан сайланған
кезде (1771 ж.) қазақ жерін орыс патшалығы
жан-жақтан бекініс салып қоршап та алған
болатын. Vзінен әл кеткен ел әдетте біреудің
қолтығына кіретіні с зсіз. Соны білген
Жолбарыс хан да, Т ле бій де орыс қолтығына
кіріуге қарсы болған жоқ. Азды-к пті оқыған,
к зі ашық болған соң, Қазыбек бек оларды
кінәләп жазады, бірақ оны тоқтатыуға оның
да шамасы жетпейтін еді. Қазақпыз, елміз
деп құры даурыққаны болмаса, біріктіретін
басшысы жоқ елді бірте-бірте күшті ел ақыры
зіне қаратып алды. Оған қарсы болған Сырым

батырды, Исатай-Махамбетті, Жанғожаны,
Кенесарыны бір қазақ жақтаса, бір қазақ
жақтамады.
Абылайды алдарына салып, сол арқылы
бійлігін жүргізген Т ле, Қазыбек, :йтеке
– үш бій «Ақтабан шұбырындының» бетін
қайтарыуға ханға бергісіз хәрекет жасады,
бірақ халықтың жеңісін үшеуі де к ре алмай
кетті. :білқайырды олар ұлы хан жасамады,
жасаймыз десе, жасар еді. Қолына үлкен
бійлік тійген соң, зі мансапқор, зі кекшіл
:білқайыр ешкімге бағынбай кетеді деп
қорқты. Лениннің Сталиннен қорыққаны
сыйақты. Ақыры қазақ Ресейге отар болып
тынды. Оған, с з жоқ, :білқайыр бастамашы
болды. Ол – тарыйхый шындық. Жақтырсақ
та сол, жақтырмасақ да сол. Түбі болатын
нәрсені ол тек тездетті. Бірақ сол үшін жалғыз
ол ғана кінәлі емес еді.
Торғай обылыстық басқармасының
аға кеңесшісі Иван Иванович Крафт деген кісі 1898 жылы Орынбордан «Далалық
обылыстардағы қырғыздар тұуралы заңдар
жыйнағы» деген кітәп шығарады. Сонда император Анна Ивановнадан :білқайырға 1731
жылы 19-ақпанда қол қойған грамотаның
мәтіні берілген, онда т рт бап басты талап іретінде к рсетілген. Біріншіден, біздің
императорлық құзырымызға адал қызмет
етіп, йасакты башқұрттар сыйақты т леуге
міндеттенесің. Екіншіден, Ресей бауырларың
сендерді ешқашан ренжітпейді, қәуіп-қәтер
т ндірмеуі тійіс. Үшіншіден, егерде сендерге, қайсақтарға, қандай да бір жау шабыуыл жасай қалса, біз сендерді боданымыз
ретінде қамқорлығымызға алып, қорғауымыз
қамтамасыз етіледі. Т ртіншіден, сендерден
башқұрттар және басқа Ресей бодандары қолға
түсірген құл-тұтқындарды здеріңе қайтарып
беріуді талап етіп, ал сендердің қолыңдағы
башқұрттар мен және қалмақтармен татұу
тұрыуға міндеттенесіңдер» (362-бет).
Мен мұны әдейі с здәйек етіп отырмын.
К п адам түпнұсқаны оқымай-ақ не мақтай
береді, не даттай береді. Жоғарыдағы т рт
баптың тізіміндегі ең қәуіптісі – «йасак» т леу.
Ондай жасақты қазақ «Ақтабан шұбырынды»
кезінде қалмақтарға да т леген. Анау – 1723
жыл, мынау – 1731 жыл.
Менің з ойымша, қазақ хандығының
әлсіреп, іштен іріуі Салқам Жәңгір қазасынан
кейін-ақ басталған. :з Тәуке ел бірлігін
Есім ханның тұсындағы дәрежеге, қанша
тырысқанмен, к тере алмады. Елдің сырты
бүтін болғанмен, іші түтіндей бастады. Болат
пен :білмәмбет хандығы кезінде олардың
тіпті ықпалы кіші хан саналатын :білқайыр,
Жолбарыс, Сәмекеден де т мен дәрежеге
жеткен-ді. Соның бәрін бір :білқайырдың
орыс бодандығын қабылдауынан к ріуді к пек рнеу қыйанат санаймын з басым. Тіпті
«Ақтабан шұбырындыны» Сеуен-Рабданның
бастауына әз Тәукенің қылықтары себеп
болған жоқ па? :сіресе оның тұтқынға түскен
ұлын қайтарып әкелген қалмақтардың бәрін
қырып тастауын Сеуен-Рабдан адамгершілік
санамаған. Ал бірақ Сеуен-Рабданның қалыңдығын қазақ жігіті Т лекейдің жүкті етіп
қойыуына әз Тәукенің ешқандай қатысы жоқ
болатын, бірақ түсінбеушілікті тұудырған
жағдайлар асқына-асқына келіп, ақырында
кек алыуға ұласты.
1731 жылы Петірборға шапырашты
Наурызбай батырдың әкесі Құттымбетті
қосып, ал 1732 жылы з баласы Ералыға албан
Ырыскелді батыр мен сұуан Аралбай батырды
қосып елші жіберіуі :білқайырдың сайасатқа
да жетік екенін аңғартады. Онысы, әрійне,
құулық, бірақ сол құулықты жүзеге асырып,
зін қазақтың үш жүзі де қолдайды деп к рсете
біліуі :білмәмбет пен Сәмекенің (шын аты –
Шахмұхамбет) дәрменсіздігінен к ш ілгері,
оларға қарағанда оның іскер екенін к рсетеді.
:білқайырдың орысқа бодан болыуды
қалағанын Қазыбек бек сатқындық санайды. Оның к зқарасы бойынша, солай екені
даусыз. Ол кейін орыс бодандығын алмақ
болғаны үшін, Т ле біймен де араздасып
кетіседі. Оның к зқарасы бойынша, үш
үлкен ауылдың қазағы орысқа да, қалмаққа
да бағынбаса дейді. Бірақ үш үлкен ауылдың
біріге алмай отырғанын, оны біріктіретін хан
да, бій де болмай отырғанын зі де к ріп,
біліп отыр ғой. Берекесі кеткен елде берекесіз
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іс болатыны белгілі. Қалай болғанда да
:білқайыр – таза т ре, ал Жолбарыс та, Абылай да күмәнді т ре, соның бәрін ол біліп,
к ріп отырған адам. Қысқасы, мемлекетті
басқарыудағы қәтелік :білқайырдың қәтелік
жасауына да жол ашты.
Осының бәрін тізбелеп жазып отырғандағы
менің мақсатым – тарыйхшылардың, басқалардың «сатқын» деп баға беріуі :білқайырға
тағылған кінәнің әділ емесін дәлелдеу.
Ол да елін, жерін қорғаған азаматтың
бірі. Кекшіл, мансапқор мінезінің жетегімен
қателік те, ерлік те, осалдық та, батырлық та
жасай білген батыр хан.
Оның мансапқор адам екенін орыс
тарыйхшылары да жазған. Қазыбек бектің:
«Егер біздің үш ханымыз хандыққа таласып,
үш басты жыландай :білмәмбет, Сәмеке,
:білқайыр үш жаққа тартпағанда, осы
қалмақпен болған соғыстың айағы т рт-бес
жылда-ақ к рініп қалатын еді», - деуіне
(сонда, 256-бет) қарағанда, қазақ арасындағы
алауыздыққа бір ғана :білқайыр кінәлі емес.
Жарайды, кіші жүзді орысқа бодан
қылғаны үшін :білқайыр жазықты-ақ болсын, ал орта жүзді, ұлы жүзді бодан еткені
үшін кімдер кінәлі? Ыдырап бара жатқан
мемлекетті Абылай да, басқа да сақтап қала
алған жоқ. Бұл – біз ұмытпауға тійіс сабақ.
Сондықтан орыс патшалығының халықты
емес, халықты басқарыушыны з ықпалына
тарта білсе, қалғаны оп-оңай шешілетініне
оңай к зі жетті.
Ол кезде қазақ хандығы (мемлекеті)
іштей де, сырттай да ыдырай бастаған еді.
:уелі бір т ре кеп хан болады, қолынан
келсе де, келмесе де ле- лгенше хан болып
оты рады. Ол лген соң, қолынан келе ме,
келмей ме, оған қарамастан хандыққа к п
ұлының бірі мұрагерлік жолмен тағы таққа
отыра қалады. Бұрынғы кездегідей хан сайланбайтын да болған еді, тек мұрагерлік
жолмен тағайындалатын. Соның бәрі халықты
шаршатты, сансыратты.
Халық тек бағыныушыға, хан тек бағынды рыушыға айналды. Ақырында мемлекет
ішінен іріп-шіріді. Ханы керек қылмаған,
ханы сыйламаған халық хандықтан да, ханнан да күдер үзді. Осыны пайдаланған орыс
патшалығы ақырын-ақырын бар бійлікті
қолына ала берді, ала берді. :білқайыр
бастаған бодандықты 1846 жылы ұлы жүз
халқы Қапалда айақтады. Ол бодандық кейін
Кеңес одағының бійлігіне ұласты. Содан
әлі толық арыла алмай жүрміз. Мемлекет
дегеніміз халықтың бірлігі емес, тек ханның
қара басы сыйақтанып кетті.
Сол осалдықты зерттей білген орыс
патшалығы «балықты бастан шірітті».
:з Тәукенің қазақты үш хан мен үш бійге
б ліп басқарыуы хандықта да, әр жүзде де қос
бійлік тұуғызды, тіпті ханға қарағанда, бійлер
қабілетті болып шықты. Соның бәрі орталық
бійлікті әлсіретті, бодандықтың орнауына сол
да ықпал етті деп ойлаймын.
Кейде жеке адамның пікірі к птің пікіріне
айналып кетіп жатады. Мысалы, Қазыбек бек
былай деп жазады: «Шыны керек, байағыда
Аңғырақпен болған ұрыста бізді тастап кеткен
соң-ақ мен :білқайырды ұнатпайтынмын»
(сонда, 314-бет).
Сол Аңғырақпен болған ұрысты басқарып
жатқан Б генбайды Сәмеке хан да қайтқайта: «Қайт!» деп бұйрық жібереді, бірақ
Б генбайды Қаз дауысты Қазыбек жібермей
қойады. К рдіңіз бе, :білқайыр ағасы Жолба рысқа к мектеспей кетсе, Сәмеке хан
Б генбайға халқыңды қорғамай, кейін қайт
дейді. Екеуінің қылмысы бір-бірінен кем емес.
Демек ондай мінез бір :білқайырда емес,
қазақ ханының біразында болған. Қазыбек
бектің жазыуынша, :білқайырдың 1740 жылы
Хыйуаға барып хан бола қалыуы да оның
мансапқорлығын дәлелдейді. Солайы солай,
бірақ мансапқорлық сатқындыққа жатпайды.
Ал «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының 1-томында жазылған «Қалдан
Серенмен астыртын байланыста болды» деген
айыптауы – Сталиннің 58-бабына барабар
қылмыс. Б генбай, Қабанбай, Наурызбайлар
Қалдан Серенмен мына жақта жан алып, жан
беріп қырылысып жатқанда, ол ана жақта
Қалдан Серенмен астыртын байланыс жасап
жатса, оны, әрійне, үлкен сатқындық дер едік.
Және оны орысқа бодан болыудан да артық
айыптар едік. Алайда ол пікір – дәлелсіз пікір.
Жала. Ондай тұжырымды енсійклопедыйаның
қандай дерекке сүйеніп жазып отырғанына
зінім жетпейді.
Ырас, «Қалмақ қырылған» жеңісінен
кейін :білқайыр Жетісұуда тіп жатқан
қанды шайқастардың бірде-біріне қатысқан
жоқ, к мекке әскерін де жіберген жоқ. Бірақ
ол да бекер қарап жатқан жоқ. Тағы Қазыбек
бекке жүгінейік. «:білқайыр бастаған кіші
жүз қазақтары да тыныш жатпады. Сійрек
те болса ойратқа, башқұртқа қарсы аттанған
ұсақ ұрыстар салды» («Түп-тұқыйаннан...,»
Алматы, 1993, 307-бет).
Қалай жамандасаң да, бұл сатқын адамның
қылығына ұқсамайды. Алайда ол Қалдан
Серенмен құда болыуға келісті, бірақ кейбір
себептермен ол ойы жүзеге аспай қалды деген
пікір бар. Менің ойымша, қалмақпен құда
болыу қазаққа жасалған сатқындыққа жатпайды. Қабанбай батыр да Сеуен-Рабданның
баласы (шапырашты Т лекейден тұуған)
:мірсанамен құда болады, ода тұрған не бар?
Ол – тіршіліктің табыйғый заңы.
Онан соң ҚСЭ – да жоқ деректі «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясы қосып, 1729
жылғы Аңырақай шайқасына :білқайыр
қолбасшылық жасады депті. Бұл – таза тірік.
Ол ұрысқа басшылықты Б генбай жасаған,
оған ұлы жүз қолын басқарған Қазыбек
бек к мекші болған, Жолбарыс хан, Қаз
дауысты Қазыбек бій мен Т ле бій ақылшы
болған. Олардың отырған жері, шыққан
тауы – бәрі Аңырақай жерінде сайрап жатыр.
Б генбайдың бұйрығымен т бе-т белерге
жерленген батырлардың бейіті де әлі сол
арадағы жоталарда к рнеу жатыр. Ол бейіттер
ж нінде кезінде Манаш Қозыбаев та Б генбай
батырға қатысты мақаласында жазған.
Сондықтан, менің ойымша, :білқайырды
ж нсіз мақтай да бермей, дәлелсіз даттай
да бермей, «Ақтабан шұбырынды» кезінде
қазаққа алғаш ес жыйғызған батыр адамға
ылайық баға бергеніміз ж н-ау деп ойлаймын.
Ол мір бойы орыс үшін де, қалмақ үшін де
соғысқан жоқ, тек қазақ халқы үшін соғысты.
Қазақ халқының ғана батыры болды.
(Ескерту: Автордың жазу
стилі сақталып отыр)
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лы Абайды әлемге танытқан
Мұхтар Әуезовтің «Абай
жолы» эпопеясының бірінші
сөйлемі «Үш күндік жолдың
бүгінгі, соңғы күніне бала
шәкірт барын салды»
деген жолмен басталады.
Яғни көркем шығарманың
«әл-қиссасы» Абайдың үш
жылдық медресе оқуын
ойдағыдай тамамдап, екі
ағасымен елге оралған кезін
суреттеумен өріледі. Иә, Абай
Құнанбайұлы 1855-1858
жылдар аралығында, алдымен, Ғабдулжаппар деген
имамнан сауатын ашып, одан
әрі Ахмет-Риза медресесінде
білімін тереңдетеді. «Шәкірт
Абай» осы үш жыл ішінде
медреседегі барлық
сабақтарды үздік оқып, дін
ілімдерін (Құран, хадис, фиқһ,
тәпсір, т.б.), Шығыс тарихы
мен философиясын, поэзиясын, араб, парсы, шағатай
тілдерін жетік меңгереді. Тіпті
шағатай тілінде өлең жазатын
деңгейге жетеді. Одан әрі
білімін шыңдау мақсатында
үш ай орысша да оқиды.
Ақыры осы білім бұлақтары
Абайды ғылым теңізіне бастап, «толық адам» шыңына
жетелей түседі.

Осы ретте Абайдың хәкімдік биігіне
к терілуіне және қазақтың бас ақыны
атануына білімдердің түп атасы, ілімдердің
т ресі – Құранның р лі үлкен болғаны
анық. Жоғарыда айтқанымыздай, Абай
алғашқы сауатын ауыл молдасы мен
медреседе ашты. Сол кездегі молданың
алдын к рген барлық қазақ балалары
секілді Абай да «:птиек» кітабын
оқыды. «:птиек» – сол кездегі мешіттер
жанындағы діни сауат ашу курстары мен
медреселерде шәкірттерге бірінші кезекте оқытылатын араб әріптері мен араб
тілі грамматикасының бастапқы ережеқағидалары қамтылған әліппе кітап.
Бүгінде «:птиектің» орнына «Мұғалім
сәни» (Екінші ұстаз), «Тәжуид» (Құран
оқып-үйрену кітабы) сынды кітаптар
оқытылады. Қысқасы, бұл кітаптарды
оқымаған кез келген шәкірт дін ілімдерінің қайнары болған араб тілі мен Құран
ілімдеріне бойлай алмасы хақ. Ал Абай
осы кітаптармен жіті таныс болған.
Vзінің тырнақалды шығармаларының
бірі «:лифби» леңінде араб әріптері мен
Құран оқудың ереже-қағидаларын шебер
қолданған. Абай бұл леңін:
«:лифдек ай йузіңе ғибрат еттім,
Би, бәләй дәртіңа нисбат еттім.
Ти, тілімнән шығарып түрлі әбиат,
Си, сәнәй мәдхия хүрмәт еттім...» – деп
бастап, араб тіліндегі жиырма сегіз әріпке
кезегімен тоқталады. Осылайша, Абай
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оқуға тілін жаттықтырмайтын жаман
мінезге Абай кейіннен Он алтыншы қара
с зінде: «Қазақ құлшылығым Құдайға
лайық болса екен деп қам жемейді. Тек
жұрт қылғанды біз де қылып, жығылып,
тұрып жүрсек болғаны дейді. Саудагер
несиесін жия келгенде «тапқаным осы,
біттім деп, алсаң – ал, әйтпесе саған бола
жерден мал қазам ба?» дейтұғыны болушы
еді ғой. Құдай Тағаланы дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтырып,
дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек
болмайды. «Білгенім осы, енді қартайғанда
қайдан үйрене аламын» дейді. «Оқымадың
демесе болады дағы, тілімнің келмегенін
қайтушы еді» дейді. Оның тілі зге жұрттан
б лекше жаратылып па?» деп сын тезіне
алады. Демек, Абай Құранға тілім келмейді
деген сылтауды қатты айыптай отырып,
оны үзір ретінде қабылдамағанын к реміз.
Елді дін талаптары мен Құранда ғы
мораль-ахлақ құндылықтарына шақырып:
«Пайда ойлама ар ойла,
Талап қыл артық білуге.
Артық ғылым кітапта,
Ерінбей оқып к руге» деп жырлайды.

с зі (Құран) де рас (хақ) болатынын айтып, оған дәлел ретінде:
«К п кітап келді Алладан, оның т рті,
Алланы танытуға с зі айырмас» деп,
Алла тарапынан т рт пайғамбарға түскен
қасиетті т рт кітап айрықша мәнге ие
екенін тілге тиек етеді. Vлеңде с з болған
«т рт кітап»:
Мұса пайғамбарға түскен кітап –
Тәурат, Дәуіт пайғамбарға түскен кітап
– Зәбүр, Иса пайғамбарға түскен кітап –
Інжіл, Мұхаммед пайғамбарға түскен кітап
– Құран. Бұдан біз ұлы Абайдың Құранмен
және зге діни қасиетті кітаптарға қатысты
имани ұстанымы мен к зқарасын к реміз.
Сондай-ақ асыл дінімізде Алланың
барлығы мен бірлігіне, періштелеріне,
Пайғамбарлардың хақтығына, Қасиетті
кітаптардың Алла тарапынан түскеніне,
Тағдырға (жақсылық пен жамандықтың
бір Алладан екеніне), Ақырет күніне және
лгеннен кейін қайта тірілуге сену иман
шарттарынан екені белгілі. Абай бұл жайында:
«Аманту оқымаған кісі бар ма?
Уа кутубиһи дегенмен ісі бар ма?..»

Осылайша, әрбір қазақ баласын
«ғылым таппай мақтанбауға», «ғылымға
к ңіл б луге», «білгендердің с зіне махаббатпен еруге», «ақыл сенбей сенбеуге», «надандарға бой бермеуге», «шын
с збенен луге» үндеп:
«Аят, хадис емес қой,
Күпір болдың демес қой,
Қанша қарсы келсеңіз.
К п орында к ріне айтпа,
Біздің с зге ерсеңіз», – деп ақиқаттың
нұрлы жолына шақырады. Сонымен
қатар соңғы шумақта Құран аятына қарсы
шығуды қаралап, оған кіршіксіз сену
керектігін ескертіп отыр.
Содан Абай елді Құран мен хадистің
ақиқатына апаратын есті с зге к п
тоқталады. «Vлең – с здің патшасы,
с з сарасы» деген леңінде «с з түзелді,
тыңдаушы, сен де түзел» деп ақиқат с здің
салмағын сезіндіреді. Осы леңнің үшінші
шумағында:
«:уелі аят, хадис – с здің басы,
Қосарлы бәйітсымал келді арасы.
Қисынымен қызықты болмаса с з,
Неге айтсын Пайғамбар мен оны Алласы», – деп аят пен хадистің маңыздылығын с з етеді.
Абай «Алланың зі де рас, с зі де
рас» деген леңінде бастан-аяқ Алланың
бірлігін, Құранның шындығын, Пайғамбардың хақтығын айтады. Яғни ақын әуелі
мен ақыры болмаған рас (хақ) Алланың

деп иман мен сенім негіздерін тек тілмен
айтып қою жеткіліксіз екенін, оған дәлелисбатпен және сенімді жүрекке бекіту
(тасдиқ) арқылы анық нану керектігін
айтады.
Содан Абай Құран – Алланың рас с зі
екенін тағы бір жыр жолында былайша
баяндайды:
«Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ,
Мүмин болсаң, үйреніп,
сен де ұқсап бақ.
Құран рас, Алланың с зі дүр ол,
Тәуилін білерлік ғылымың шақ».
Мұндағы «тәуил» с зі Құран тәпсірінде
кең қолданылатын терминдердің бірі.
Мағынасы: Құрандағы аяттар мен ондағы
с здердің сырларына к з жүгіртіп, аяттың
түпкі мағынасы мен мәнін ашу әрі анықтау
дегенді білдіреді. Алайда бұл терминді
тәпсір ғылымына терең бойлаған мамандар ғана қолданып, оның мағынасын
солар ғана түсінеді.
Жалпы Абайдың Құран жайлы ойлары жоғарыдағы лең жолдарынан б лек,
бірнеше қара с здерінде де айтылады.
Мәселен, соңғы жылдары абайтанушы
ғалымдар Абайдың отыз сегізінші қара
с зін «Китабу тасдиқ» (Иманды бекіту) деген жеке кітап, рисала ретінде қарастырып
жүр. Расында Абайдың діннің асыл
құндылықтары мен иман мәселелері ең
к п қамтылған шығармасы да осы – Отыз
сегізінші қара с зі.

БАЙ және ҚҰРАН
Еркінбек ШОҚАЙ,
Алматы қаласының Бас имамы
ислам ғалымдарының леңмен үйрету
тәсілін қолдана отырып, араб әріптері
мен Құран оқуға қатысты ережелерді
түсіндіреді. Бұл сегіз шумақ леңінде
жиырмаға тарта араб с здері мен біршама
шағатай с здерін еркін қолданады.
Vлеңнің соңында:
«Я, ярым, қалай болар жауап с зің,
Мәт – қасың, тәштит – кірпік,
сәкін – к зің.
Үтірмен асты-үстілі жазуға бар...» деп
араб жазуындағы с здерді дұрыс оқу үшін
қойылатын белгілерді келтіреді: мәт (~) –
қыздың қасына, тәштит (ш) – кірпігіне,
сәкін (сүкін Е.Ш.) (о) – к зіне балап

суреттеледі.
Сонымен қатар Абай «Шығыс ақындарынша» деген леңі мен шығыстың әулие
ақындарынан медет тілеген рубаятында
12 араб-парсы с зін қолданған екен.
Мәселен, әхмар (арабша) – қызыл, шағири
(арабша) – ақын, құдрет (арабша) – күш,
т.б. Мұның барлығы да ұлы тұлғаның
Құран тілін терең әрі еркін меңгергенін
анық к рсетеді.
Абай тіпті «Абыралыға» деген леңінде
Құран аяттарын келтіреді. Бұл лең,
негізінен, Абаймен қатар мір сүрген Абыралы деген адамға арнап жазылған. Vлеңде
Абай Абыралыны Құранның қырағатын
(оқуын) білмейтінін жазғырып, «ниет қыла
білмейді, не қылады нәпілді» деп сынайды. Мұндай білімсіздікпен оқылған нәпіл
(қосымша намаз) түгіл, «намазы – бәрі
желге кететінін» ашып айтады. Құранды
мәнерлеп оқудың маңыздылығы мен
міндеттілігін қатаң ескергенін байқаймыз.
Тіпті Құран аяттарын «:ні-шәні күлаптар»
деп қате оқудың күнә екенін ескертеді
(дұрысы – «Иннә шәниәкә һуәл әбтәр»).
Содан Абай леңнің соңында:
«Осы оқумен намаздың
Қай жерінде сауап бар?
Тегін ойлап байқасаң,
Мұнда ми жоқ, құлақ бар» деп түйін
жасайды.
Қазақ ішіндегі діні мен құлшылығына
салғырт қарайтын, Құранды мәнерлеп

Бұл қара с зінде Абай біз жоғарыда
келтірген «Аманту оқымаған кісі бар
ма? Уа кутубиһи дегенмен ісі бар ма?..»
деген с зіне анықтама беріп: «Иман
дегеніміз бір ғана инанмақтық емес, сен
Алла Тағаланың бірлігіне, уә Құранның
оның с зі екендігіне, уә пайғамбарымыз
Мұхаммед Мұстафа (с.ғ.с.) оның тарапынан елші екендігіне инандың...» деп
айтады.
Одан б лек Абай Отыз сегізінші қара
с зінде Алланың зати һәм субути сипаттарына және Алланың 99 к ркем есіміне
тоқталады. Соның ішінде Алланың
сегіз субути сипаттарының бірі – кәлам
(с йлеуші) сипаты туралы айтқанда:
«Алланың с зі – қаріпсіз, дауыссыз»
деп ақида іліміндегі негізгі қағидаларға
жүгінгенін к реміз. Сонымен қатар бұл
қағида саланың те нәзік әрі кәсіби
тақырыптарынан болып саналады.
Сондағы Абайдың негізгі мақсаты
– туған халқы мен адамзат баласын, зі
жырлаған, «Махаббатпен жаратқан»,
«Мекен берген, халық қылған Ол – лә
мәкан» болған «Түп Иені» к ксеуге,
«Адамды сүюге», «Алланың хикметін
сезуге, «Хақ сәулесімен жүректің к зін
ашуға», «іштегі кірді қашырып, кеудені
хикметке толтыруға» шақыру болатын.
Дегенмен, Абай Құран ақиқаты мен
Аллаға жетудің оңай емес екенін айтып:
Алла деген с з жеңіл,
Аллаға ауыз жол емес.
Ынталы жүрек, шын к ңіл,
Vзгесі хаққа қол емес, – дейді.
Соңында ақиқатты тануға ақыл және
хауаси бес сезімің жеткіліксіз екенін,
оған жүректі қосу керектігін айтады. Ал
бұлай болмаса мантық (логика) ілімімен
айналысқан мұтәкәллимдердің (кәлам
ілімімен айналысушылар) зі ақиқатқа
жетпейтінін:
Ақыл мен хауас барлығын
Білмейдүр, жүрек сезедүр.
Мұтәкәллимин мантикин
Бекер босқа езедүр, – деп келтіреді.
Абай шығармаларынан асыл дініміз
бен Құран құндылықтарын оқығанымызда, Құранның «Шұғара» (Ақындар) сүресінде: «Тек иман келтіріп, сол
имам негізінде игі істер істейтін, Алланы
к п еске алып, Оған құлшылық ететін
және қиянат-зұлымдық к ргенде, есесін
жібермейтін ақындардың ж ні б лек...»
деп Алла мақтаған ақиқатшыл ақынның
бірі ретінде Абайды еске алатынымыз
анық.
Қазақ ұлтының руханият шырақшысы, қазақ жазба әдебиетінің негізін
қалаушы Ахмет Байтұрсынұлы «қазақтың бас ақыны» десе, Мағжан
Жұмабай «шын хәкім с зің асыл –
баға жетпес» деп жоғары баға берген.
Олай болса, Абай Құнанбайұлын тану
әрі ұлы ақынның ғибратты ғұмырын
кеңінен насихаттау, тағылымын скелең
ұрпақтың бойына сіңіру – біздің басты
міндетіміз.

ТІЛ МЕН ТҰЛҒА
Кеңес дәуірінде мектеп көрген ұрпақ өз халқымыздың өткенін, ұлтымыздың мәдениеті мен
әдебиетінің, тілінің тарихын білмей өстік. Бірақ ежелгі Русь пен Рим империясының тарихын төртінші,
бесінші сыныптан бастап оқытып, санамызға шегелеп тастаған еді. Есімізді жиып ер жете бастаған
кезімізде біздің де өз тарихымызды тануға құштарлығымыз оянды. Бабаларымыздың кім болғанын,
немен айналысқанын білуге деген ынтызарлық пайда болды. Басқа халықтардың аталары мықты
болғанда неге біздің ата-бабамыз ештеңе бітірмеген деген сауал әрқайсымыздың санамыздың
түкпірінде қоздап жататын. Бірақ оған жауап беретін ұстаздар да, оқып қанағаттанатын кітаптар да
болған жоқ. Ата-аналарымыз ондай сұрақ қойсақ: «Тұқымыңмен құрып кеткің келмесе, жайыңа жүр»
деп жекіп тастайтын. Сонау отыз жетіде талай халықтың асыл азаматтары атылып кеткенін үйдегі
сыбыр-күбір әңгімелерден ғана ептеп еститінбіз. Бірақ соған қарамастан өткенімізді білсек, ата-баба
тарихын армансыз бір ақтарсақ қой шіркін деген ой біздің көкірегімізде сарытап боп қатып жатар еді.
Маң далада үйінді боп жатқан төбелер мен қорғандарға, жартастардағы айқыш-ұйқыш таңбаларға
көзімізді сүзіп үміттене қарайтынбыз.

Филология ғылымының докторы, профессор
С.Боранбаев – ғылымдағы жолын Түркітану
ғылымында дара жол салған, түркі тілдерінің білгірі
және бірегейі филология ғылымының докторы,
профессор :бжан Құрышжанұлының шәкірті
болып бастап, күні бүгінге дейін ғылымдағы бағытбағдары мен алған асуына, мірлік ұстанымдары
мен адами қағидаттарына сызат түсірмей келеді.
Ғалым қаламынан туған қыпшақтану ғылымына
қатысты еңбектерінің мәні мен маңызы ерекше
болғандықтан, зиялы қауым назарына ерте ілікті.
Сонау 2000 жылы Сандыбай «Ескі қыпшақ тіліндегі
есімдерді салыстырмалы тарихи тұрғыдан зерттеу»
тақырыбында кандидаттық диссертациясын

ҚЫПШАҚТАНУШЫ

Режептің ұлы Сандыбай да дәл сол кезеңдегі
ұрпақтың бірі ретінде ата-бабаларының ізін
жоқтаған ұрпақтың бірі боп сті. Отбасындағы жеті
перзентінің ішіндегі осы кіші ұлға ата-анасының
да ықылас-пейілі ерекше ауып тұратын. Ойын мен
шаруадан қолы босай қалса кітапқа шұқшиятын
ұлының болашағынан, әсіресе анасы Алмаш үлкен
үміт күтетін. Оның қазақ тарихына қызығып, ескі
әңгімелерді есі кете тыңдайтынын байқап, білімге
ұмтылса жаман болмас деп болашағынан үлкен
үміт күтетін. «Біз неге зге халықтың барлығының
тарихын оқимыз, ал қазақтың тарихын оқымаймыз?
Неге біздің Отанымыздың астанасы Мәскеу болады? Неге орыстар ғана ұлы халық, біз неге ұлы
емеспіз?» деген сауалдың астарын түсінсе де, оған
дәйекті жауап беретіндей ол кезде шағын ауылда
ешкімнің де мүмкіндігі жоқ еді. Аяулы ана соның
бәрін зердесімен ұғып, санасымен сезіп, қайтсем
де осы баламды оқытармын деп сол уақытта-ақ бір
шешімге келген болатын. Жылдар зымырап тіп
жатты. Кешегі бала Сандыбай да мектепті тәптәуір бітіріп, үлкен мірдің табалдырығын аттады.
Бір жылдай ата-анасына қолғанат болып жұмыс
істеп, келесі жылы әскер қатарына шақырылды.
Тағдырдың бұйрығы солай болған шығар, әкесі
Режеп бір кездері қанын т ккен сонау Батыс
Еуропадағы Германияға барып бірақ түсті. Ауылдан
к п ұзап шыға қоймаған жігіт үшін ГДР сияқты шет
елге бару ол кезде жердің шетіне кеткендей алыс
болып елестейтін. Ауылын, туған жерін жиі есіне
алатын. :сіресе анасын, сол кісінің денсаулығын
к бірек уайымдайтын. Түнде жатарда іштей «Алла
анама ұзақ ғұмыр бере г р» деп тілейтін. Екі жыл
әскери борышын атқарып, сағынған ата-анасы
мен бауырларына қайта оралды. Ел де аман, жер де
аман, ата-анаң мен бауырларың қасында болғанға
не жетсін! Сондықтан енді жата бермей ауылдағы

ата-анасына к мектесіп, бір істің құлағын ұстауды
ж н к рген. Бұл ойын ата-анасына айтып к ріп еді,
анасы үндемей біраз отырды да, жатын б лмесіне
кіріп кетіп, қағазға оралған бір буда ақшаны алып
шығып ұлының алдына қойды.
– Балам, мынау сен әскерде жүргенде менің
екі жыл бойы зейнетақымнан жинағаным. Сенің
арманың асқақ еді, ер жігітсің ғой, сол мұратыңа
жет, зіңнен к п үміт күтуші едім, оқы, халқыңа
қалаулы азамат бол! – деп алдына ысыра берді.
Бұл бір жағынан анасының зіне деген
мейірім-махаббаты болса, екінші жағынан, зіне
артылған үлкен міндет сияқты елестеп кетті. Сол
күннен бастап-ақ Сандыбай зінің алдына биік
мақсат қойды, ол – ата-ана үмітін ақтау, халқына,
ұлтына адал қызмет ету. Ана тілегі қабыл болып,
келесі жылы сол кездегі қазақтың маңдайалды
университеті ҚазМУ-ға оқуға түсті. Бес жыл бойы
талай марғасқа ғалымдар мен абыздардан дәріс
тыңдады, олардың ұлағатты әңгімелерін естіді,
тәрбиесін алды. Студенттік мірдің қызығына
елікті, алғаш рет махаббаттың қызуына елітті. Бірақ
әкесі Режеп бойына еккен адалдықтың адал жолынан аттап тпеді, анасы Алмаш апамыз сиет еткен
азаматтық парызын да есінен шығармады.
Сәкең кейде бір шабыттанған шағында сол
күндерін еске алып тебірене әңгімелейтіні бар.
:рине, жастық шақ кімге де болса ыстық қой,
бірақ мәселе сол бойда қайрат пен жігер бар
кезде не бітірдің, ойыңа не тоқыдың, қандай
армандарға құлаш ұрдың? :рине, Сәкеңе бұл
сұрақтың тосқауыл бола алмасы хақ. Vйткені ол
жүрген жол анасы нұсқап к рсеткен ата-бабалар
жолы. Сондықтан да ол түркітану ғылымына з
қалауымен барды, соның ішінде қазақ топырағында
әлі де болса ақсап жатқан қыпшақтану саласын
зерттеуге батыл кірісті.

қорғағын болатын. Бұл еңбек арабша-қазақша
с здік бойынша XIV ғасырдағы жәдігерліктер
негізінде жазылған еді. Еңбектің құндылығы туралы
кезінде белгілі ғалым, профессор Талғат Сайранбаев
«кейбір ізденушілер мен аспиранттар бір немесе екі
с здің мағынасын ашып кандидаттық қорғаса,
мына жітіт мың с здің мағынасын ашып жұмыс жасапты» деп Сандыбай Режепұлының болашағынан
зінің к п үміт күтетіндігін айтқан болатын. Ғұлама
ғалымның к регендікпен айтқан с зі расқа шықты.
Сандыбай Режепұлы 2005 жылы шыққан «Түрік
және қыпшақ тілінің туыстығы туралы жинақ»
жазба ескерткішінің тілі (ХІІІ-ХІV ғғ.), (транскрипциясы: Китабу Булғат әл-муштақ фи-луғати
әт-Түрки ва-л-Қифджақи) еңбегінде, ескерткіштер
тілінің материалдары негізінде, ХІІІ-ХІV ғғ.
Мысыр мен Шам лкелерін мекендеген Мәмлүкқыпшақтар тілінің фонетикалық, морфологиялық
және лексикалық ерекшеліктеріне қазіргі қазақ
тілімен қатар, жалпы қыпшақ тілдерінің зара
тарихи байланыстары тұрғысынан талдау жасап,
соңында ескерткіштің фоток шірмесін берген еді,
бұл аталған ескерткіштің қазақ тілінде тұңғыш жарияланып, зерттелуі болатын.
Сәкең зінің еңбекқорлығы мен ізденімпаздығының арқасында университетте сабақ
бере жүріп, әрі кафедра басқарып, 2008 жылы
Қырғызстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы Тіл білімі институтында «Ескі қыпшақ
тілі мен қазіргі қазақ тілінін сабақтастығы» деген
тақырыпта докторлық диссертациясын сәтті
қорғады. Ғалым еңбегінің нәтижесі бүгінде үш
ғылыми монография, жүз елуден аса ғылыми
мақалалардың жарық к руінен де айқын аңғарылып
отыр. Ғалымның 2005 жылы «Түркі және кыпшақ
тілінің туыстығы туралы жинақ» деген тақырыпта
жазылған ғылыми еңбегінде орта ғасырларда

Мысыр, Шам елдеріне тағдырдың тауқыметімен
барған Мәмлүк қыпшақтарының тіліндегі фонетикалық, морфологиялық, лексикологиялық
ерекшеліктер қазіргі қазақ және жалпы қыпшақ
тілдеріндегі зара тарихи байланыстар тұрғысынан
қарастырылған. Бұл еңбек тек қазақ үшін емес,
бүкіл түркі жұрты үшін маңызды. Содан да болар
Сандыбайдың ғалым ретіндегі есімін, ғылыми мәні
жоғары еңбектерін отандық ғалымдар ғана емес,
Қырғыз, Қарақалпақстан, Vзбекстан, :зербайжан,
Түркия, Қытай мемлекеттеріндегі ғалымдар
ерекше бағалайды. Сандыбай Режепұлының
еңбегінің құндылығы к не жәдігерімізге з атауын
қайтаруымен ерекшеленеді. Біз осы күнге дейін
зімізді отарлаушы елдердің тарихымыз бен к не
жәдігерліктерімізді з тілдеріне бейімдеп қойған
атауларын сол күйінде пайдаланып келдік. Ал
Сәкең «Арабша-кыпшақша с здік», «Түрік пен
кыпшақ тілдерінің с здігі» деген атаулармен аталған
жәдігерімізге бұрынғы материалдарын оның
факсимилиесімен салыстыра қарап, қолжазбаның
қазақша атын «Түрік және кыпшақ тілінің туыстығы
туралы жинақ» деп атаған. Түркологияға осындай
термин енгізіп, оның с здік құрамын зерттеп,
талдап, ғылыми айналымға түсірген. 2007 жылы
«Ескі қыпшақ с здерінің қазақ тіліне тарихи
қатыстылығы туралы» монографиясы жарық к рді.
Ғалым монографиясында қыпшақ тілі мен
қазіргі түркі тілдеріндегі фонологиялық згерістер
туралы мынадай қорытынды жасайды: «Түркі
тілдерінің ортағасырлық кезеңінен хабардар ететін
материалдардың бір тобы – Алтын Орда дәуірінде
пайда болған ескерткіштер лексикасын қазақ тілі
лексикасымен фонетикалық, лексика-семантикалық, лексика-фразеологиялық, фоно-морфологиялық салыстырулар жасап зерттеу, т мендегідей тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:

«Тіл ғылымындағы қандай да бір фонетикалық
ықпалсыз дыбыстардың згеріске түсу себебінің
бұрыннан белгілі факторларынан б тен «сына»
дыбыстар бар екендігі, ескі қыпшақ пен оғыз және
ұйғыр тілдерінде, сондай-ақ осы тілдердің қазіргі
мұрагерлері болып табылатын әзербайжан, гагауыз, түркімен, збек, ұйғыр тілдерінде қ–к, ғ–г
эпентезаларының ортағасырларда болғаны белгілі.
Осының негізінде ортатүркі лексикасындағы
с здер құрамындағы ғ дыбысы, қазақ тілінде
үнемдеу құбылысына байланысты емес, ана
тілімізде ғ эпентезасының жоқ болуы себепті түсіп
қалатындығы анықталды;
– ортағасырлық жазба ескерткіштерде қолданылған дәстүрлі орфографиядан, яғни й тілді ескі
қыпшақ тілінің грамматикасынан ауытқып жазуда
қыпшақтардың ж тілінің фонемаларын қолдану,
ортағасыр қыпшақтарының екі тілде с йлегендігін
дәлелдейтін лингвистикалық факті. Осының
негізінде ортағасыр қыпшақтары қимақ, яғни
қыпшақ тілдерінде с йлеген дейтін қорытынды
жасай аламыз» дейді.
Ескі қыпшақ тілі қазақ тілін қалыптастырушы
негізгі архетип тіл болып табылатынын нақты
мысалдар мен деректі материалдар арқылы дәлелдеп берді. Сондықтан да монография – тәуелсіздігіміздің тұсында түркология ғылымына қосылған қомақты еңбектердің бірі деп түсінуіміз
керек.
Сандыбай тек қыпшақ тілін зерттеумен, тіл
білімі ғылымымен ғана шектелмей, қазақ тілінің
мемлекеттік мәртебесін дамытуда да қайраткерлік
к рсетіп жүрген азамат. Мұнда да ол с збен шектелмей, іспен к рінуде. Атап айтсақ, «Мемлекеттік
тілде іс-қағаздарын жүргізу үлгілері» және
«Іс-қағаздар жүргізуде жиі қолданылатын с з
тіркестері» атты әдістемелік құралдар жазып
шығарды. Ғалым-ұстаз з шәкірттерін ғылымға
баулып 3 ғылым кандидатын, 27 ғылым магистрін
қорғатып, 1 PhD докторының ғылыми жұмысына
жетекшілік жасады. Еңбегі ескеріліп 2012, 2018
жылдары Түркияның Мұғла, Бодрум, Ескішаhар
қалаларында ткен Бүкіләлемдік түркологиялық
симпозиумның делегаты болды. Білім мен ғылым
жолындағы табыстары үшін ҚР БжҒ министірінің,
бірнеше рет оқу орны басшылары мен басқа да
мекемелердің Алғыс хаттарымен марапатталған.
«Ы.Алтынсарин», «Ғылымды дамытуға сіңірген
еңбегі үшін» т сбелгілерінің иегері.
Сәкең Ғалия жеңгемізбен екі қыз, екі ұл тарбиелеп отырған үлгілі отбасы. Ғалымға «Жазар
к бейсін» деген тілек айтылса керек-ті. Біз де
Сәкеңе ұлттың рухын к теретін, тіл білімінің терең
тамырларынан сыр шертетін еңбектерің мол болсын демекпіз!
Жолдасбек ММБЕТОВ,
филология ғылымының
кандидаты, доцент
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ды жағалап жүр – ол жылпос, екіжүзді
жәдіг й».
Айтпақшы, қаламақы туралы. 1955
жылдың 4 мамырында Бек күтпеген жерден
Бауыржан Момышұлына келіп, жолығып «Волоколамск тасжолын» жарыққа
шы ғаруға қолайлы сәт енді туғандығы
ж нінде айтады. Осы себептен де
Бауыржанмен жақсылап с йлеспек ниеті
бар екен. Момышұлының кітапты жазуға
шығармашылық үлесі барын, ол берген
материалдар қолында болса да, оның
к мегінсіз з бетінше «Волоколамск тасжолын» жалғастыра алмайтындығын мойындайды. Бұл келісі ж нінде Момышұлы
«Бек менен шығармашылық әріптестікті
жалғастыруды тініп, ол маған болашақ
қаламақы сомасының 25 пайызын алуды
ұсынды» деп еске алады.
Полковник Логинов болса Бектің бұл
лайықсыз ісінен ашу-ызаға булығып,
былай деген: «Ол қалай жазушы – «адам
жанының инженері» бола алады? Vз еңбегі
болса бір сәрі, згенікін оңды-солды,
топтап та, жекелеп те сататын нағыз ұсақ
саудагер!»
Полковник Савенок з пікірін қысқа
да нұсқа тұжырымдаған. «Волоколамск
тасжолының» авторы Бек емес, Момышұлы
екені баршаға белгілі. (Б лектеп к рсеткен
мен – Б. М.). Ал Бек болса жазып алушы,
жай ғана к шірмеші».
Таңғаларлық сәйкессіздік, қалайша

Оқырманның сұрақтарына жауап
қайтара келіп, Момышұлы мынандай
тарихты айтып берді. Жазушылар одағы
соғыс кезінде Бекті майданға жіберу
ж нінде шешім дайындап жатқанда,
«Волоколамск тасжолының» бірінші б лігі
оған майданнан құтқарар кепілдік – болат
қалқан болды. Оның үстіне, жоғарыда
айтылғандай, мәскеулік жазушылар мен
журналистердің Бектің авторлығына
күмәні бар. «Сондықтан ол з позициясын нығайтуға асығып, екінші б лігін
жазды және менімен келіспестен «Знамя»
журналының редакциясына ұсынды. Ол
с зден тайғыш адам болып шықты» деді
Момышұлы.
Осы арада Момышұлы Бек повестің
екінші б лігін зімен келіспегендігіне
неліктен реніш айтатынын түсіндіре кеткен ж н. Істің мәні мынада: 1942 жылдың
наурыз-сәуірінде, алғы шепте жүргенде,
ол екеуі ауызша келісімшарт жасасып,
1944 жылы оны қағазға хаттады. Осы
келісімшарттың тармақтарының бірінде
Бектің «Волоколамск тасжолының»
әр жаңа тарауын жазған сайын оның
мәтінін Момышұлымен келісіп алуға
міндетті екендігі к рсетілген. Бірақ Бек
келісімшарттың осы ережесін бұза отырып,
повестің екінші б лігін журнал редакциясына алып барды. Момышұлының оны

«ВОЛОКОЛАМСК ТАСЖОЛЫНЫҢ»

ШЫН АВТОРЫ КІМ?

(ХАТТАРДА, МАҚАЛАЛАРДА, СТЕНОГРАММАЛАРДА БАЯНДАЛҒАН ТАРИХ)
с зінде тұрмайтын адам деуі де осыдан.
Ал оның асығыс түрде « зінің позициясын нығайту» әрекетінен не шыққандығы
Екатерина Николаевнаның хатында
келтірілген.
Бұл әйелдің хатына қайтарған
жауабында Момышұлы: «Vкінішке
қарай, т ртінші рет қайта ж нделгеніне
қарамастан, Александр Бек жобаланған
кітаптың зім жасаған бағдарламасынан
бірқатар алшақтыққа жол берді» деп
жазды. Vз пікірін дәлелдеу үшін полковник
т мендегідей мысал келтіреді. «Мен сол
кезде саяси жұмыс жайлы шатпағымды ойдан шығарып жаза салған едім» деп жазады
Бек, повесть кейіпкерінің с зін қайталаған
болып. Ал іс жүзінде Бауыржан ол ж нінде
былай айтып, кейін қағазға жазған болатын: «Саяси жұмыстың мәні – бұл адамның
жан дүниесін жаулап алу, бойындағы игі
сезімдерді ояту. Осы себептен де командир
жауынгерді зінің шыншылдығымен, аса
қарапайымдылығымен баурайтын ткір
с зді қару етуі, тәтті арманға жетелейтін
лирика және к герген қатқан нанның
қытыры болмауы тиіс... Мен ешқандай пайда әкелмейтін надандықпен астасқан бос
былшыл с зді, т решілдікті, бюрократтық
формализмді және кінішке қарай,
кейбіреулер саяси жұмыс сылтауымен жол
беретін басқа да белгілерді мақсатқа жетуге
кедергі келтіретін, кері әсер беретін мүлде
зиянды кемшілік деп санаймын».
Осылай жазған соң Момышұлы
Михай ловаға мынандай тілек арнайды:
«:діл т реші бола к ріңіз. Мен нені
мойын дамай, жоққа шығардым, ал нені
дұрыс деп таптым!»
Біз з кезегімізде таңданыспен, бұл
сонда қалай болғаны? – деуге тиіспіз.
Момышұлы алдымен Бекке әңгімелеп
(ежіктеп айтты деп оқыңыз) берді, содан
соң тағы да қайталап айтты, кей жерлерін
қолмен жазып, қайтара жазып та берді.
Ал ол болса кітаптың бас жағында зін
қылымси таныстырғанындай «ынталы жазып алушы» бола алмады.
Кей тұстарда Бектің азиатқа – жақсы
офицер болса да, азиатқа деген нағыз
шовинизмі айқын байқалады. «Мен – қара
қазақпын, бізді бұрындары былғаныш
атайтын» бұлайша пасық, арам ниет,
әдепсіз адам ғана жаза алады. Ал Бек жазды. Ол оқырманға повестің кейіпкері орыс
емес екендігін күштеп таңады. Осыдан да
Момышұлы оған деген ызасын жасырмады. «Кей ретте автордың шамырқануы
к рінеді, ол үнемі «офицер атағы бар мына
азиатқа қараңдаршы. Ол жиырма алты жыл
бойы кеңес құрылысын түсінген жоқ, коммунистер – жақсы жауынгерлер екеніне
сенбеді, саяси жұмысты мансұқтады,
гіздей бірбеткей, ой- рісі тар, надан, бейсаясатшы, бірақ батыл жауынгер» деп үнемі
шақыратындай, әсер туады».
Vзіне Михайлова жіберген қолжазбаны
талдай келе, оның кей тұстары ж нінде
Момышұлы: «Бектің суреттерінде кеңес
офицері ерік-жігері күшті адам емес,
керісінше, қыңыр, қисық болып шыққан.
Шамасы, қаншама рет түсінік беріп,
ұғындыруға тырысқаныммен, автордың
ерік-жігер мен қыңырлық туралы түсінігі
дұрыс емес болып шықты» деп жазады.
К п кейінірек, хаттарының бірінде
Бек Момышұлына Мәскеу түбіндегі
шайқастардың, панфиловшылардың
ерлігінің он жылдығына байланысты зінен жұрт алдында с з с йлеуді,
баспас зге мақалалар беруді тінетіні,
мектеп оқушыларымен кездесуде «Волоколамск тасжолын» жалғастыруды қолға
алуға уәде бергені жайлы хабарлайды.
«Мен зімнің жеке мұрағатымнан «Волоколамск тасжолының» үшінші б лігінің
шағын үзіндісін тауып алдым, меніңше, ол
жариялауға жарайды» деп жазады.
Бұндай хатқа Бауыржан Момышұлы
қатқыл с здермен, жаратпай жауап
қайтарады. «Сізге бұрынғыдай тағы да
ескертуге тиіспін, сізде материалдар к п,

бірақ осы материалдарды шығармашылықпен
ой елегінен ткізуге және әжетке жаратуға
жеткілікті әзірлік пен адалдық сізде жоқ.
(Б лектеп к рсеткен мен – Б.М.) ...Менсіз
сіз әскери және әсери-психологиялық
мәселелерді баяндауда, тіпті әскери
образдар жасауда, ұрыстағы оқиғалардың
трагедияларын және шындығын беруде,
с зсіз, бірқатар елеулі қателіктерге жол
бересіз».
Бауыржан Момышұлының осыншама
қатты ашулануы мен наразылығына не
себеп болды? Бұл сауалға оның зі былай
жауап қайтарады. «Мен зімнің жеке
мұрағатымнан, – деп жазасыз сіз, – «Волоколамск тасжолының» үшінші б лігінің
шағын үзіндісін тауып алдым, меніңше,
ол жариялануға жарайды». Қандай жан
түршігер тірік! Сіздің мұрағатыңызда
мұндай «үзінді» жоқ және болуы да мүмкін
емес. Бұл сіздің ойдан шығарғаныңыз».
Дегенмен де, Бек бұл «үзіндіні» қарап
к руге жіберді. Оны оқыған Бауыржан
Момышұлының құсқысы келді. «Сіздің
«Волоколамскідегі түскі асыңыз» нағыз халтура, әдебиеттің маңына да жуықтамайтын
шығарма! – деп ашу-ызасын білдіреді ол.
– Ең бастысы, онда айтылғандардың бәрі
шындыққа сай келмейді. Жоқ, қымбатты
Александр Альфредович, сіз бізге ғана
емес, з- зіңізге де сатқындық жасай
бастадыңыз».
Неліктен Бек Момышұлына «нағыз халтурасын» қарап к руге жіберді? Біріншіден,
ол халтурадан зге ештеңе «туындата»
алмады, ал екіншіден, бұл ең бастысы,
ол з с зіне берік полковниктің, зіне
болмашы ғана ажарлауды қажет ететін
дайын материалды беретінін білді. Және
қателескен жоқ, жылпос! Vзіне қарамақарсы тұлға тарапынан бірнеше мин ттік
масқаралау мен айыптауларды тыңдаудан
кейін, мақсатына да қол жеткізді. «Мен
сізге «Возмище. Панфиловта болғанда»
деген атпен материал (рас, ңделмеген,
1943 жылдың аяғы деп белгі қойылған)
жіберіп отырмын. Оны сізге Екатерина
Николаевнаның хатын алып келгенде,
Холм түбінде басқаша, яғни ауызша баяндап берген болатынмын». Бұдан әрі қарай
Момышұлы «очерктік әңгіме» «Волоколамск тасжолының» жалғасы болуға жарауы
үшін не істеу керектігін ұғындырады.
Не болып шығады? 1943 жылы
Бауыржан Момышұлы Бекке «Волоколамск тасжолының» жалғасын (үшінші
б лігін) ауызша айтып берді. Арада жеті
жыл ткеннен кейін Бек халтура туындысын қарауға жібереді. Яғни ол зіне
айтылғанды жаза алмады. Есесіне жазбаша
түрдегі дайын нұсқасын алды! «Волоколамск тасжолы», міне, осылай жазылған
болып шығады!
«Волоколамск тасжолын» жазуға не негіз
болды? Бауыржан Момышұлы осы туралы
әңгімелеген кезде, алғаш рет қоршауда
қалған шақта, зінің тәжірибесіздігінен
батальонды ұйымшылдықпен алып шығу
те қиынға түскенін айтады. Қоршаудан
шығып, дивизияға жеткендерінде
батальонды тегіс қаза тапқандар ретінде
есептен шығарып тастағандықтары белгілі
болады. «Біздің бәріміз, 600-700 адам, әскер
ақпарда «батальон қаза тапты» деген бір
с зге ғана сыйып кеттік. Ал қалайша қаза
болғандықтарымыз туралы әскери хабарламада ешнәрсе жазылмаған, – деп еске
алады Бауыржан Момышұлы. – Бұл менің
к ңілімді қатты қалдырды. Сол күннен бастап басшылыққа сенуден қалдым. Vйткені
700 жауынгердің 700 анасы, 700 әкесі,
700 қалыңдығы және әйелдері, мүмкін
1400 баласы бар ғой. Осы адамдардың
барлығының да қайғысы «қаза тапты»
деген бір с зге ғана сыйып кетті. Мені –
бізді қоршауда қалдырып кетті де, еске алу
құрметін де қимады. Бұдан кейін де мен бес
рет қоршауға түсуді бастан ткердім. Олардан ұйымшылдықпен және біршама амансау шығып отырдық. Алғаш рет қоршаудан
шыққанан кейін мен ойлана келе күнделік

жазбаларын жүргізуді шештім. Олар
негізінен түнде, ұрыс саябырлаған кезде
жазылды. Ол жазбаларда батальонның бір
күн ішінде қандай ткелектерден ткенін
баяндадым. Мен жаздым. С з жетпей
жатса сызып к рсеттім, кестелеу де жетпегенде сурет салдым. Мен жазу жазып
отырғанда менің жолдастарым ұйықтап
жатты. Жазып бітірген соң, мен оларды
ояттым, жазғандарымды оқуға беріп, зім
ұйықтауға жаттым. Жазбаларды оқыған
кезде менің жолдастарым пікір таластырып жатты. «Комбат жалған айтады!» деп
айқайлады бірі, «Жоқ. Сен зің тірік
айтасың» деп қарсы шықты оған екіншісі.
Түйіндей айтқанда, олар менімен айтысты,
менің жазғандарыма түзетулер енгізді.
Осындай жолмен біз, біздің батальонның
35 шайқасын суреттеп, екі қалың дәптерді
жазуға толтырдық».
Біздің енді білетініміз, осы айтылған
жазбалар, батальон командирі мен оның
жолдастарының бастан кешкендері, ойлары «Волоколамск тасжолы» повесіне
арқау болғандығы. Сондай-ақ біз
повестің қалай жазылғанын да білдік.
:йтсе де, Момышұлының «Бекпен жұмыс
істеген кезде маған біздің жазбаларымызды, сызбаларымызды, суреттерімізді
түсіндіру, ұғындыруға, жағдайды айқын
сипаттарлық оқиғаларды екшеп алуға,
біздің тәжірибемізді қорытуға, оларға
к ркемдік сипат беруге тура келді» деп
жазғанын келтіре кетсек артық болмас. (Б лектеп к рсеткен мен – Б.М.).
Бұл жұмыстың бәрін де Бауыржан
Момышұлына істеуге тура келгені, ал
Бекке тек қана жазып үлгеру қалғаны
назар аударарлық. Бірақ Бектің соған да
қабілеті жетпеді. Осыдан да ол қолжазбаны
жоғалтып алғандығы ж ніндегі ертегіні ойлап табады. :йтпесе, Момышұлының айтуымен қағазға түсірген жазбаларды зі оқи
алмағандығын жұртқа қалай түсіндірер еді.
Мәскеуде Кеңес Армиясы Орталық үйінің
к гілдір залында кездесуге келгендердің
«Бектің қолжазбаны қалай жоғалтқаны
туралы» сұрақтарына жауап қайтарған
Б.Момышұлы былай деген: «Жазушылар
үшін қолжазбаны жоғалтқаннан г рі,
бастарын жоғалтқандары оңай, олар
жоғалтса здеріне керексіз немесе тиімсіз
қолжазбаны ғана жоғалтады. Мен сол кезде
Бектің с зіне сенген жоқпын және сіздерге
де сенбеуге кеңес беремін».
Жоғарыда айтылған кездесуде
Момышұлы 1944 жылдың аяғына қарай
Бектің қолында кітапты аяғына дейін жазып шығуына қажет барлық материалдар
болғанын айтқан. Уақыт тіп жатса да
кітаптың жалғасы жазылмаған. Бек уәде
берумен болған. Осылайша, 14 жыл те
шыққан.
Бектің жазушы ретіндегі қауқарсыздығын к рген, сондай-ақ зге де
жағдайларға байланысты Бауыржан
Момышұлының зі де әдеби қызметпен
бел шешіп айналыса бастайды.
Мәскеулік жазушылар «Волоколамск
тасжолы» кітабын кім және қалай жазғаны
туралы шындықты білгенде здерінің
таңданыстары мен ашу-ызаларын жасыра
алмады. Проза секциясының жетекшісі,
«Октябрь» журналы редакторының орынбасары Иван Григорьевич Падерин былай
деген: «Бектің «Волоколамск тасжолына»
дейін жазған шығармаларын білетін едім.
Сондықтан осы кітабынан кейін Бектің
жазушы болып қайта туғаны ж нінде
бірінші болып айқайлаған да мен болатынмын. Vз с зімді қайтарып аламын,
Бекке жақсы жазушы тап келіпті... Онымен болған осы оқиғаны естудің зі ұят.
Мен келісімшарттың соңғы тармағын,
яғни қаламақы туралы білгім келді. Ол
мүлде қаралмаған болып шықты, йткені
Момышұлы ол кезде бұл туралы ойламаған
да, жауынгер үшін лайықсыз деп есептеген,
зін қашан лтіретінін білмеген де болар...
Бек болса «Волоколамск тасжолының»
«жалғасын» қолына ұстап редакциялар-

жаратылыстары бір-біріне мүлде қарамақайшы екі адам бірігіп «Волоколамск тасжолын» жаза алды? Дұрысы – бірі ауызша
айтып берді, текстерді редакциялады,
қайтадан толықтырып айтып берді, ол аз
болғандай, тарау-тарауларын жазып та
берді, ал екіншісі оны з атынан жариялады.
Ақырында келіп, Бектің ісіне нүкте
қою, «нағыз талант арсыздықпен, ұрлықпен
ешқашанда жанаспағандығын, ал к шіріп
жазып алу, жиендік жасау әрқашанда
әшкереленіп, айыпталып отырғанын»
айту үшін Бауыржан Момышұлының Бекке жазған соңғы хатына (жазылған күні
к рсетілмеген) сілтеме жасаймыз. Полковник хатты алушыға «Панфиловтің резервін»
және «Советский писатель» баспасы
басқармасы т рағасының орынбасары Иван
Тимофеевич Козловтың «Литературная
газетадағы» мақаласын оқып шыққанын
хабарлайды. «Волоколамск тасжолының»
жалғасы жарыққа шығуына байланысты
Козлов бірнеше сауалдың жауабын іздеген
екен. Атап айтқанда, Бек «Волоколамск тасжолын» тығыз түрде аяқтап шығудан неге
тартынды? Кейіпкерін, соғыс шындығын
жеткілікті білмеуі себебінен бе? Оқиғаларды
з қалауынша бұрмалап түсіндіру ниетінен
бе? Шығармашылық дағдарыстан ба?
Осындай сауал қоя келіп, бәріне де оң жауап қайтару мүмкін еместігін зі ескертеді.
Бірақ «Сонда не болуы мүмкін?» деген
сұрақты к лденең тартумен болады.
Бауыржан Момышұлы болса сұрақ
дұрыс қойылып отыр деп санайды, әйтсе
де де оларға «бірқатар себептерге байланысты» жауап қайтарылмағанына
қынжылады. Ол Бекті тікелей айыптады.
«Сіз бұл сұраққа «Бірнеше күндерде де»,
«Панфиловтің резервінде» де ешқандай
жауап қайтарған жоқсыз. Сіз бұл сұраққа
жауап қайтаруға қорықтыңыз. Сіздің «Мен
«Москва үшін шайқастың» жарық к руін
күттім» деп жазуыңыз ж н еді. Сіз сондайақ осымен сіздің еңбегіңіз аяқталатыны
ж нінде де жаза алмайтын едіңіз, йткені
«Жауынгерлік жұмыс күндері» жарық
к ргенін («Простор» журналында, 1960
жылғы №11 санында жарияланды) білген
жоқ едіңіз».
Белгілі болған жай, «Волоколамск
тасжолының» кезекті басылымына
жазған қорытынды с зінде И.Козлов «...
Момышұлының айтуымен емес, соның
с здері бойынша жазылды» деп сендіреді.
Полковник Бектен бұл оған қалай ұнағанын
сұрайды, ал егер осы қисынға салсақ, онда
И.Козлов Бектің соңғы жұмыстарына
қатысты «...Момышұлының кітаптарынан
алынып жазылған жоқ, сол кітаптар
бойынша жазылды» деп айтса не болады?
«Волоколамск тасжолы» кітабының
авторы Бауыржан Момышұлы екендігін
бұлжытпай дәлелдейтін соңғы бір мысал.
1969 жылдың басында Иркутск әскери
авиациялық-техникалық училищесінің
комсомолдары полковникке жазған хатында 29 қаңтарда «Волоколамск тасжолы» кітабын оқырман конференциясында
талқылауды жоспарлағанын жеткізеді.
С йте отырып, оның конференцияға
қатысуын тінеді. Тіпті болмаса, хат жазып, кітаптың жазылу тарихын, Мәскеу
түбіндегі шайқастың қатысушы ретінде
сол тарихи оқиға ж нінде айтып беруін
сұрайды.
Бауыржан Момышұлы қысқаша жауап
қайтарады. Сонда есте калатын с здер
бар: «Мен жазушымын. Сіздердің сұраққа
сіздер үшін жазылған менің «Волоколамск
тасжолы», «Ұшқан ұя», «Бір түннің тарихы»,
«Москва үшін шайқас», «Генерал Панфилов»
атты кітаптарым жауап береді». (Б лектеп
к рсеткен мен – Б. М.). Яғни полковник
«Волоколамск тасжолы» повесінің авторы
дәл зі екендігін ашық растайды.
Бекет МОМЫНҚҰЛ,
«Бауыржантану» ғылыми-зерттеу
орталығының штаттан тыс қызметкері,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі
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Кітапхана – қазына
Байырғы жазбалар мен сирек кітаптар секілді кітапхананың да тарихы өте
көне дәуірлерден бастау алады. Кітапхана – берері мол, киелі орта. Кітапхана
дүниеде ештеңе теңестірілмейтін білім нәрінің қайнар көзі. Парасаттылық пен
адамшылдықтың, іскерлік пен ынтымақтастықтың мызғымас ордасы. Оқырман
үшін үлкен қара шаңырақ, әдебиетпен мәдениеттің сансыз сұрақтарына жауап
қайтаратын сиқырлы да киелі мекен.
Мәдениет пен нер ұлы болмайынша, ұлт ұлы болмайды дегендей, қазіргі
мемлекетіміздің болашағы жастардың
танымдық қабілетін қалыптастыратын,
мәдени ортаның бірі кітапхана болып
табылатынын бүгінде білмейтін адам
кемде-кем. Қызығы мен шыжығы мол
кітапханашы мамандығы туралы бір
ауыз с збен түйіндеу мүмкін емес. Жұрт
к п біле бермейтін, ескере бермейтін,
к леңкедегі осынау қадірлі мамандық
иелері қазанның 15-інде мерейлі мерекені
атап тті. Қалың жұртшылықтың кітап
оқып, әдебиет әлеміне белсенді аяқ
басуы үшін жан-тәнімен беріліп қызмет
атқарып жүрген кітап ханашылардың
еңбегі зор. Кі тапханашылар білім,
ғылым, нер мен мәдениеттің дамуына лшеусіз үлес қосып, ркениетті
елге айналуымыздың негізін қалауда.
Кітапханашының жұмысы зор
ыждағаттылық пен табанды лықтан
тұрады. Осы с зімізге арқау болып
отырған, Алматы қаласы бойынша 25
кітапхананың басын біріктіріп, әдебиет
пен мәдениеттің дамуына сүбелі үлесін
қосып жүрген Алматы қаласы Орта-

лықтандырылған кітапхана жүйесі
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің
директоры Роза Қасымбекқызы Қабиеваның бас қаруындағы тату да берекелі
ұжымды с зімізге сүйеніш, ойымызға
таяныш етсек артық болмас. Осынау
тарихы тереңге бойлаған кітапхана
жүйесінде талай жыл еңбек етіп, жалынды жастықтарын кітапханаға арнаған
қызметкерлер жетерлік. Бұл кісілердің
барлығы дерлік з жұмыстарының
шеберлері, кітапхана ісінің үздіктері.
Кітапханашы күні – кітапхана
қыз мет керлерінің мерекесі ғана емес,
оқырман қауымның да мерекесі.
Кітапхана – ғасырлар бойы келе жатқан
биік парасаттылық пен білімділіктің
киелі ордасы. Кітапханашы оқырман мен
кітап арасындағы алтын к пір. Ал кітап
пен кітапхананың тыныс-тіршілігіне
жан беретін, гүлдендіретін, ұлттық
құндылықтар мен оқырман арасын
жалғастырушы кітапханашы.
Айбол АБАШОВ,
Алматы қаласы Орталықтандырылған
кітапхана жүйесінің қызметкері

ҚАЙНАЙДЫ ҚАНЫҢ...
Ң...
Олар әдетте патшалық-кеңестік кезеңнің
құндылықтарын барынша құрметтеп,
бәз-баяғы қалпында қалуын көксейді.
Мемлекеттік органдар немесе жекеменшік
кәсіпорындар тарапынан идеологиялық мәнмаңызы ескірген нысандарды алып тастау
жөнінде мәселе қозғалса тәуелсіз орыстілді
басылымдар мен әлеуметтік желілер арқылы
байбалам салады.

ЛЕНИН

ШАРБАҚТЫДА
ШӘНИІП ТҰР...
Сондай жерлесте ріміздің 1997 жылы Павлодардың орталық алаңындағы Лениннің мүсінін
басқа орынға к шіру ісіне
барынша қарсылық танытқаны, тіпті митинг ұйымдастыруға тырысқаны
есімізде. Бертін «Дом географии» (ПавГео) қоғамдық
ұйымының басшысы, журналист Александр Вервекиннің патша заманында
«Россия» қонақүйі ретінде салынған
ғимараттың қирандысын қайта қалпына
келтіру ж нінде облыс әкімінің атына
хат ұйым дастырғаны ұмытылған жоқ.
Осы А.Вервекин Ресейдің Омбы қаласындағы әріптестерін Павлодар облысына шақырды. Шақырып қана қоймай,
Кереку ңірін жаулаған патша әскерлері
қолбасшысының есім-сойымен аталатын «Дорогами Бухгольца» атты
экспедицияның біздің облысқа сапарын
ұйымдастырды. Сондай-ақ тележурналист ретінде Ертіс зені бойындағы патша әскерлері бекіністерінің қалдықтарын
іздестіріп, «Иртыш и его крепости» атты
кинофильм де түсірді. Онымен ниеттес
журналистер мен белсенділердің бар
екенін де білеміз.
Осы жазда Павлодардағы жекеменшік дәріхана иесі ғимаратқа ж ндеу
жұмыстарының жүргізілуіне байланысты бір қабырғасында кеңестік кезеңнен
қалған барельефті алып тастады. Бедерлі
суретте большевиктер к семі Лениннің
революция кезінде «Жер – шаруаларға,
зауыттар – жұмысшыларға, ағарту –
баршаға!» атты ұраны әспеттелінген
еді. Сол-ақ екен әлгілер айғайлап шыға
келді. Атышулы ұранның соңы қызыл
қырғынға ұласқанын, жүз мыңдаған
неркәсіп пен шаруақожалықтары
иелерінің «буржуй», «кулак» атанып
атылғанын я дүние-мүлкі кәмпескеленіп
жер аударылғанын; лениндік ағартудың
салдары байлар мен кедейлер санасында ғана емес, ағайындылар арасында да асқан шпенділік сезімін
тудырғанын олар білмейді емес, біледі.
С йте тұра, мемлекеттік органдардан бедерлі суретті қаланың к рнекті
орындарының біріне қойылуын талап етіп, әлеуметтік желілерді әлі де
шулатуда. Кеңестік кезеңде коммунистік
идеологияны дәріптеген бұл дүниенің
«Мәдени мұра» тізіміне енбегенін,
сондықтан қандай да бір құндылық
болып табылмайтынын да біледі.
:йтсе де, ондай фактілерге к з жұмып,
к ркем туындының авторы, талантты

суретші Александр Бибиннің (1939-2009)
шығармашылық жолын, шығармаларын,
жетістіктерін, марапаттарын жалаулатып алға тартуда. А.Бибиннің кәсіби
суретші екендігінде дауымыз жоқ,
коммунистік қоғамда обкомның тапсырысын орындағаны үшін тағар кінәміз
де жоқ. Тек әлгілердің марқұмның атыж нін здерінің мүддесіне пайдаланып,
ойынға айналдырғанына қынжыламыз.
Хош, осымен патшалық-кеңестік кезеңнің құндылықтарын әспеттеушілердің «әлуләйлімін» доғарайық
та, мемлекеттік мекемелерге қатысты
мәселеге назар аударайық. Жергілікті
«Ertis» телеарнасы тілшілерінің әлгіндей
топтың сойылын соғып, мәселені бір
жақты баяндайтын сюжет жасағанын
неге жорырымызды білмей отырмыз.
Ал облыс сәулет және қалақұрылысы
басқармасының басшысы Нұрлан
Қақамбетовтың тілшілерге барельевтің
алынғаны зінің ашу-ызасын тудырғанын, оны қайта орнатуға жаңа орын
табатынын айтып сұхбат бергені
ешбір шеңберге сыймайды. Облыс
әкімдігінде бас сәулетшіге «Мәдени
мұра» мемлекеттік бағдарламасында
коммунистік қоғамның құндылықтарын
жаңғыр тып насихаттау іс-шаралары
қарастырылмағанын айтып түсіндіретін
бір шенеунік табылмаған сияқты. Нұрлан
інімізге: «Қарағым, сұхбатыңда отаншыл
азаматтардың намысын қорлайтын,
егемен еліміздің ұлттық саясатымен
үйлеспейтін с здер айтқаның қалай?»
деп, зімен с йлесуге бел буғанбыз.
Кездесудің сәті түспеді, басқа қызметке
ауысып кетіпті. Оның орнына келген
бас сәулетші бұрыннан айтылып жүрген
«әлеуләйлімге» назар аудармайтын
шығар деген үміттеміз.
P.S: Шарбақты ауданы әкімдігі
ғимаратының жанында Лениннің
мүсіні әлі тұр. Қола мүсінді балқытып,
Абайдың мүсінін құйып шығарудың
уақыты жетті деп білеміз.
Арман ҚАНИ
ПАВЛОДАР
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Бүгінгі тіл білімі ғылымына әлемдегі
тілдер саны нақты мәлімсіз көрінеді.
Мамандардың болжауларына
қарағанда әлемде 7000 тіл бар. Сонымен қатар әрбір екі аптада бір
тіл жойылып отырады екен. Тілші
ғалымдардың есебі бойынша қазіргі
қолданыста аз пайдаланылатын
тілдердің 50 пайызы ХХI ғасырдың
соңына өмір сүруін тоқтататын сияқты.
Қазір 1400-дей тілдер қолданыстан
шығуға жақын. Бұл – осы тілдердің
иелері де жеке ұлт, халық ретінде
де тарих көшіне ілесе алмай қалады
деген сөз.
Алла мұның бетін бізден аулақ
қылғай! Дегенмен, осыдан ғасырға
жуық уақыт бұрын заңғар жазушымыз М.Әуезовтің сөзімен айтқанда,
қазақтың «оқыған азаматтарының
тұңғыш көсемі» Ахмет Байтұрсынұлы
«ұлттың сақталуына да, жоғалуына да
себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы
– тіл» дегенде өз халқының тағдыры,
оның тілінің толымсыз күйі көкейінде
тұрғанына күмән жоқ. Бұл жағдай
Ресейдің отарлық кезеңінен басталған
болатын. Алаштың болашақ көсемдері
Ресейдің отары болуымыздың
қасіретті салмағы ең алдымен ана
тілімізге түсіп отырғанын жете түсінді,
терең сезінді. Сол себепті де Алаш
ұлт-азаттық қозғалыстың алғашқы
қадамдарының бірі 1905 жылдың
маусым айында Қоянды жәрмеңкесінен Ресей патшасы II Николайға
жолданған петицияда отарлау
саясатқа ашықтан-ашық қарсылық
білдірілді. Көп мәселенің ішінде ерекшелеп ана тіліне еркіндік беруді ең
қажеттілік деп алға шығарылды. Ал
осы қозғалыстың жетекшісі Әлихан
Бөкейхан 1905 жылдың қарашасында
Мәскеуде Жалпыресейлік жергілікті
және қалалық қайраткерлер съезіне
қатысып, онда 4 миллион қазақ
халқының атынан сөз сөйлеп, қазақ
тілін оқытатын мектептердің қуғынға
ұшырайтынын, қатаң бақыланатынын айтып, жергілікті тілге барлық
шектеуді алып тастауды ұсынды.
Алайда бұл ұсыныстарды тыңдайтын
құлақ та, көретін көз де ол кезде де,
кейін де бола қойған жоқ.
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сылай тіліміз бен халқымыздың
тағдырлы тарихы патшалық
Ресейдің отарлау саясатынан
басталды. Асты да, үсті де бай, Менделеев
таблицасындағы барлық элементтерге бай
Ұлы даланың кең байтақ жерін ғана иемденумен шектелмей, отаршылдығы басқа елдерден «қомағайлығымен» ерекшеленген
Ресей билік табаны қазақ жеріне тиісімен
ңірдегілерді з мұратына ыңғайлауға
кірісті. Мұны сезген жергілікті халықтың
ішке қарай ығыса бастағанын байқаған
билік басқа жолды іздеуге мәжбүр болды. Оны к п қиналмай тапты да. Қазан
қаласында арнайы дайындықтан ткен
татар молдаларын бірінен соң бірін қазақ
даласына аттандырды. Олар аса маңызды
екі мәселені шешулері керек болды. Бірі
– оқытамыз деп қазақ тілін з тілдерімен
шұбарлау, екіншісі – дін таратамыз деп осы
кезге дейін халық з тұрмысына лайықты
қабылданған ислам дінінің нұсқасын
лайлау. Ал тілі мен дінінен, ділінен, яғни
ұлттық рухынан алыстаған халықтың
тағдыры үстем ұлттың қолында болатынына адамзат тарихы куә. Бұған мысалдар
толып жатыр.
Патшалық Ресейдің саяси жалғасындай
болған, әлеуметтік әділеттілікті с з жүзінде
ұрандатып саяси сахнаға шыққан Кеңес
заманында да тіліміздің айдарынан жел
ескен жоқ. Алаш алыптарының бірі
Мұстафа Шоқай: «Орыстың пат шалық
меке мелері біздің ұлт тық дамуымызды
тежеп келсе, большевиктердің басқаруы
халқы мызды ұлттық сезімнен жұрдай
етуге, мұндай сезімді к кірегінен біржола
сылып тастауға тырысып отыр» деп ашық
жазған болатын.
Қазақ тіліне деген қиянат кеңестік
Қазақ станның ең басты құжаты, 1937
жылғы конституциядан басталды.
Онда ежелден осы жердің иесі және
мемле кет құрушы ұлттың тілі туралы
бір ауыз с з жазылмаған. Мұны негізгі
заңды дайындағандар білмеді емес, білді.
Бірақ ұлтының асыл мұраттарын мәселе
етіп к тергендер «ұлтшылдар» аталып,
жаппай қу даланып, қырғынға ұшы ра п
жатқандар еңсесін к теріп, Мәскеуге
қарап, бірдеңе деуге бата алмады. Коммунист к семдеріне бұл да аз к рінді. Содан
елімізде орыс тілінің үстемдігін арттыра
түсуге бағытталған құжат – 1938 жылғы
13-наурызда БКП(б) ОК мен КСРО Халық
комиссариатының «Ұлттық республикалар
мен облыстардағы мектептерде орыс тілін
міндетті оқыту туралы» шешім қабылдады.
Бұл з елінде азшылық болып қалған,
кеше ға на зиялыларынан айырылған
жергілікті халық үшін тіпті қиын болды. Содан сол кездегі, кейін де жетіпартылатын солақай белсенділер Мәскеудің
саясатын жалаулатып алға шықты. Олар
орыс ті лінің үстемдігін орнатуға білек
түре кірісті. 5-сәуірде Қазақстан КП(б)
ОК және ҚазКСР Халық комиссариаты
кеңесі іле-шала арнайы кешенді іс-шара
қабылдады. Онда 1938-1939-оқу жылынан
баста уыш мектептің екінші класының
екінші жартысынан, толық емес орта және
орта мектептердің үшінші класынан бастап
орыс тілін оқытуды қамтамасыз ету республика Халық ағарту комиссариатына
ұсынылды. Алайда мұны қатаң қадағалауға
соғыс кедергі келтірді. Содан он жыл
ткеннен соң бұл шаралардың жүзеге асырылуы тағы да арнайы қаралып, Қазақстан
КП(б) ОК 1948-жылдың 2-3-тамызында

АШИДЫ ЖАНЫҢ...
«Қазақ мектептерінде орыс тілін оқыту
туралы» Қаулы қабылданды. Онда қазақ
мектептерінде, әсіресе ауылдық жерлерде
орыс тілі қанағаттанғысыз оқытылып жатыр деп, 1948-1949-оқу жылынан бастап
қазақ мектептерінде орыс тілін оқытуды
түбірімен жақсарту мақсатында 1-кластың
екінші жарты жылдығынан бастап оқы-
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ұлттық рухқа тиісті тыныс, ркенді ріс
берілмеді. Қайта оянған сана, асқақ идея
жаңа жағдайда ұлттық мұраттарымызды
шешумен жалғастырылмады, тәуелсіздік
талаптарына сәйкес тиісті жаңара, нығая
түспеді. Содан ана тілдік кеңістікте к птен
қор даланған мәселелер шешімін таппай, қайта жалғаса берді, күрделене түсті.
Мұның ең қиыны 1995 жылғы Конституциядан басталды. Ата заңның 7-ба бының 1-тармағындағы «Қазақстан Республикасындағы мем лекеттік тіл – қазақ
тілі» деген халқымыздың к птен аңсаған
аса маңызды құқықтық норманың келесі
тармақтағы «Мемлекеттік ұйымдарда және
жергілікті зін- зі басқару органдарында
орыс тілі ресми түрде қазақ тілімен тең
қолданылады» деген қайшылықты нормамен қабылдануымен тиісті құқықтық
күшінен айрылды. Содан орыс тілі, шын
мәнінде, мемлекеттік мәртебеге к теріліп,
ұлтаралық қарым-қатынас тіліне айналды.
Ана тіліміз бұрын-соңды бола қоймаған
жаңа қай шылықты жағдайға ұшырады.
Ең қиыны – мемлекеттік жүйеде орыс тілі
ашық үстемдікке ие болды, әлі ие болып
келеді...
Осы арада зінің ұлттық мәселелеріне
әрқашан зі ие болып келе жатқан к рші
Vзбекстандағы жағдай туралы бір ауыз
с з айта кетейік. Рас, кейбіреулер бізді
олармен салыстырмау керек деуі мүмкін.

Республикасында мемлекеттік тіл
және барлық басқа тілдер мемлекеттің
қорғауында болады. Мемлекеттік органдар
бұл тілдердің қолданылуы мен дамуына
қажетті жағдай жасайды» деп ешкімді
ештеңеге міндеттемейтін баптар мен «Тілді
құқықтық қор ғау» атты 5-тарауының
23-бабындағы «Тілдің дамуы мемлекеттік
тілдің басымдығын жә не ісқағаздарын
жүргізуді қа зақ ті ліне кезең-кезеңмен
к шіруді к здейтін Мемлекеттік бағдарламамен қамтамасыз етіледі» деген қағиданың бүгінгі жағдайы кез келгенге белгілі
болар. Тіл – ұлттық ділімізді айқындайтын
күрделі құбылыс, мәдениетіміздің биік
тұғыры, оны жай құқықтық күші жоқ
с здермен не бағдарламамен шешеміз деу
зімізді алдарқату басқа ештеңе емес.
ҚР Үкіметінің 1998 жылғы 14-тамызда
қабылдаған «Мемлекеттік ор ган дарда
мемлекеттік тілдің қолда нылу аясын
кеңейту туралы» Қау лысынан жұртшылық күткен үміт ақталмады. Со нымен,
қазіргі келешегіміз деп отырған қарак з
жастарымыздың, жас мамандарымыздың
дені, тіп ті түрлі билік кілдерінің з
мемлекеттік тілде еркін с йлей алмауы,
кейбіреулерінің с йлеуге талпынбайтын
жағдайы қалыптасты. Vйткені олар ондай
лауазымды қызметтерге бару үшін қазақ
тілін білу міндетті емес екенін жақсы
біледі.

тілге қатысты онсыз да әлсіз құқықтық
нормаларының орындалуын қадағалауға
атқарушы органдар тарапынан жігерлілік,
жүйелілік, принципшілдік же тіспейді.
Кешегі кеңестік заманның тоталитарлық
саясатынан пайда болған ұлтсыздық сана
бүгінгі тәуелсіздік жағдайында еркіндік
ала алмай отыр. Алаш к семі :лихан
Б кейханның «Батыстық буржуазиялық
жолды таңдаймыз, бірақ зіміздің тарихи,
ұлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып,
қабылдаймыз» деген асыл сиетін назарға
алмай, жаһандану, таңдамай, талғамай
Батысқа табыну жалғаса түсуде. Осындай жағдайда не істеуге болады, қазіргі
ғасырлар қордаланған қиындықтан ана
тілімізді қалай аман-есен алып шығамыз?
л Президенті Қ.Тоқаев тың
«Тіл мәселесіне бейжай қарап, немқұрайдылық танытатын болсақ, мемлекеттігіміз бен ұлттық
қауіпсіздігімізге қатер т ндіріп алуымыз
мүмкін» деген с зі мемлекеттік органдарды да, халқымызды да қатты ойландыруы қажет. Сондықтан осы кезге дейін
тиісті ескерілмей келген Ата Заңымыздың
93-бабындағы «Конституцияның 7-бабын
жүзе ге асыру мақсатында Үкімет, жергілікті кілді және атқарушы органдар, арнаулы заңға сәйкес, Қазақстан
Республикасының бар лық азаматтары
мемлекеттік тілді еркін әрі тегін меңгеруі
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ANA TILI
әркімнің з ана тіліне деген жеке азаматтық
жауап кер шілігін арттыру – маңызды
мәселе. Қазіргі ана тілімізге қатысты
жаңаша к зқарасты қалыптастыру парыз
ғана емес, міндет деп түсінгеніміз ж н.
Сонан соң халқымыздың саяси санасының
да біршама биіктегенімен есептескен
дұрыс. Қазіргі қоғамды еркіндікке
тарту, қоғам мен билік арасында сындарлы диалог орнатуға ұмтылу халықты
белсенділікке бағыттап отыр. Бұрынғыдай
ғимараттың ең жоға ры қабаттарында
отырып алып, министрліктер «сен мынаны оқы, мынаны біл» деп тапсырма
бергендерін тыйғаны ж н. Тілдің иесі
зі екенін халықтың ұғынатын уақыты
келді. Осы бағытта кешегі егемендіктің
елең-аланында жұртшылықты жаппай
ана тілінің азаттығы үшін атсалысқан,
кеңестік дәуірден бастау алып, тәуелсіз
ел болып жарияланған 90-жылдардың
алғашқы кезінде аса белсенділік танытқан,
бірақ кейін орыстілді билікке де, орыстілді
қазаққа да керегі болмай қалған, бүгінгі
күні кейбір аймақтарда қызу жұмыс
жүргізіп жатқан «Қазақ тілі» қоғамдық
ұйымдардың жандана түсуіне жергілікті
мемлекеттік мекемелер тиісті қолдау жасаса оң іс болар еді. Мысалы, осындай
қолдау к ріп отырған Халықаралық «Қазақ
тілі» қоғамының Қызылорда облыстық
филиалының, оның «Тіл сақшысы»

«СӨЗІ ЖОҒАЛҒАН ЖҰРТТЫҢ
ӨЗІ ДЕ ЖОҒАЛАДЫ...»
туды, осымен байланыс ты к птеген
нақты шараны жүзеге асыру міндеттелді.
Тіпті тәжірибе есебінде, қазақ мектебінің
8-10-кластарында математика, физика,
химия және денешы нықтыру пәндерін
орыс тілінде оқыту ұсынылды. Осы арада
таңданатын бір мәселеге тоқтай кетпеу
мүмкін емес. Осы күндері жаратылыстану
пәндерін ағылшын тілінде оқытайық деген
ұсыныстар жасалуда. Сонда қазақтың ұлқыздары бұл пәндерді з тілдерінде білуі
қажет емес пе?
Тіл тағдырын әңгіме еткенде соңғы
бір ғасырда әліпби жүйесінің тұрақты
згеруімен қосымша қиын шылықтар
жалғасып келе жатқанын айтпай кетуге
болмайды. Ахмет Байтұрсынұлының
жазуынан латынға к штік. Ал латыннан
кирилге бір жарлықпен бір түнде асығыс
ауыстырылды. Ал соңғы шара еліміздің ана
тілдік кеңістігінде қаншама қайшылықты
жағдайлар туғызды. Мәскеу сонымен қатар
бірсыпыра орыс әріптерін қабылдаттырды,
орыс тілінде қалай айтылса, солай жазу
керек деп «КПСС, ООН, ТАСС» деген
сияқты қыс қарған с здердің күнделікті
жазуға қосты. Не керек, осыларды айта
отырып, қазақ жазуының тарихы – «әліпби
айтысының тарихы» болды деушілермен
келіспеу қиын. Мұны сонау Францияда
жүріп, Кеңес Одағындағы, әсіресе
Түркістанда болып жатқан экономикалық,
саяси-әлеуметтік салалардағы згерістерді
жіті бақылап отырған Мұстафа Шоқай:
«Рухани салада маңызды р л ойнайтын
әліпби мәселесінде де кеңестердің саясаты белгілі. Олар з тепкісінде отырған
түріктерге орыс алфавитін зорлап таңу
арқылы түркиялық бауырларымызды б ліп
тастауды к здейді» деп жазған еді.
Ең қиыны ұлттық үнімізден жаңылдық.
Жастау кездерімізде Мәскеуде болғанда
метрода жергілікті қартаң кісілер бізден
ылғи «сіздер қай ұлттың кілісіздер?» деп
сұрайтын. Сонда қазақпыз десек, олар
«орысша қалай таза с йлейсіздер!» деп
таңғалатын. Иә, бұл олар үшін таңғаларлық
жай еді. Ал біздер үшін мұның не екенін
здеріңіз ойлаңыздар...
1978 жылы қабылданған Республика
Конституциясында да ана тіліміз «ұмыт»
қалды. Сонымен, жергілікті халық
Одақ конс титу циясын басшылыққа
алып, орыс тілін мемлекеттік тіл және
ұлтаралық қарым-қатынас құралы ретінде
пайдалануға мәжбүр болды. Бұл ғасырлар
бойы жалғасып келе жатқан ұлттық
ай мақтарды мен сінбеудің, басынғандықтың ашық та айқын к рінісі, «кемелденген социализмнің» рухани нәтижесі
болатын. Бұл шара да Одақ орталығына
жетімсіз санал ды. Содан 1990 жылғы
24-сәуірде кеңестік кеңістікте орыс тілінің
мемлекеттік тіл мәртебесін құ қық тық
жағынан бекіту мақсатында КСРО халықтарының тілдері туралы заң қабылданды.
Бақытымызға орай одақ ыды рап, ол
жүзеге аспай қалды. Ал ол жүзеге асқанда,
бәлкім, қазір ана тіліміздің үлгі лерін
мұражайлардан іздеп жүрер ме едік?
1980 жылдардың аяғына қарай Одақтың
ыдырауы, егемендіктің елең-алаңы ұлтшыл
азаматтарды ана тілі үшін белсенді күреске
тартты. 1989 жыл дың 22-қыркүйегінде
Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің кезектен
тыс ХІV сессиясында аса күрделі жағдайда
«Тіл туралы» Заң қабылданып, қазақ тілі
мемлекеттік мәртебеге ие болды. Бұл
сан жылдар аңсаған арман, сарғайтқан
үміт еді, нақты жүзеге асты. Осылай
тіліміздің ме рейін к теруге, қолданыс
аясын кеңейтуге бағытталған бүкіл халықтық қозғалыс басталып-ақ еді. Алайда бұл ұзаққа созылмады. Vкініштісі,
сол кездегі жер-жерде к ріне бастаған

Ол кейбір жайларға байланысты ж нсіз
де емес. Алайда біз реті бар нәрсенің
зін жасауға әлсін-әлсін жан-жағымызға
қараумен, жалтақтаумен дәрменсіздік
танытып келеміз. Тілімізге мемлекеттік
мәртебе бердік, енді ол автоматты түрде
жүзеге аса береді деген алданыш ойға
беріліп, мәз болдық. Ал к рші ағайын
1989 жылы з тілдерінің мемлекеттік
мәртебесін шешкенін қанағат тұтпай,
1995 жылы Vзбекстан Республикасының
«Мемлекеттік тіл туралы» Заңын
қабылдады. Ал біз 1997 жылы Қазақстан
Республикасындағы Тіл (бұл шынына келгенде «о языках» болатын) туралы заңдағы
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тілі – қазақ тілі» деп кон ституциялық
норманы қайталаудан аса алмай келеміз.
Шаршайтын емеспіз. Сондықтан содан
бері қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін
к теріп, оның қолданыс аясын кеңейте
түсетін бірде-бір қағидатты шара қабылдай
алған жоқпыз.
2006 жылдың 11-мамырында «Ана тілі»
газетіне берген «Қазақстанның болашағы –
қазақ тілінде» атты сұхбатында Елбасымыз
Тілдер туралы заңды қайта қарап, қажет
болса, оған заман талабына сай згерістер
енгізу керек деген еді. Бірақ бұған Парламент те, Үкімет те былқ еткен жоқ. Содан
бері арада он т рт жыл тті. Мұны қазір
ешкім еске де алмайды, түсіне де кірмейді.
Тек ана тілі туралы құрғақ ұрандардың
салдарынан туасы дәрменсіз, қайшылықты
жайлардан аяқ баса алмайтын Тіл туралы
заң, шынына келгенде, ана тіліміздің
дамуына тұсау бола бастады.
Бірер мысалға жүгіне кетейік. Басты
мәселе – Қазақстан Республикасының «Тіл
туралы» Заңы мемлекеттік тілді меңгеруді
міндеттемейді, тілді білу қажет, парыз,
меңгеруге тиісті деген ұсыныстармен
шектелген. Ал осы Заңның негізгі ІІ, ІІІ
және ІV тарауларындағы 15-бабы түгелдей
«мемлекеттік тілде және орыс тілінде» деген с з тіркестерімен қатар «қажет болған
жағдайда басқа тілдерде жүргізіледі» деген
сияқты қосақтаулы нормалар. Бұл басқа
этнос кілдерінің мемлекеттік тілді білуіне
қажеттілікті жойды. Қазақша үйреніп
басыңды қатырма, з тіліңде дайыны
тұр дегеннен кейін кім қазақ тілін білуге
ұмтылады? Тіпті орысша білім алған з
ұл-қыздарымыз да бастарын қатырмайды.
емлекеттік тіл туралы
консти ту ция лық норманың
құқықтық күшін елей бермей тіндігімізге бірер мысал келтіре
кетейін. Тілді үйретіп, жетілдіретін, шынайы қолданыс аясын кеңейте түсетін
әлеуметтік орталар – қоғамның білім беру,
ғылым, мәдениет және бұқаралық ақпарат
құралдары саласы екені белгілі. «Тіл туралы» Заңымыздың осыларға қатысты тарауында «Қазақстан Республикасы бастауыш,
негізгі орта, жалпы орта, техникалық және
кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді
мемлекеттік тілде, орыс тілінде, ал қажетіне
қарай және мүмкіндігі болған жағдайда
басқа да тілдерде алуды қамтамасыз етеді»
немесе «Қазақстан Республикасы баспа
басылымдары мен бұқаралық ақпарат
құралдарында мемлекеттік тілдің, басқа да
тілдердің қолданылуын қамтамасыз етеді»
деп жазылған. Бұл мысалдар қазақ тілінің
мемлекеттік мәртебесі жай ғана қағаз
жүзінде екеніне еріксіз сендіреді.
Ал Тіл туралы Заңның «Мемлекеттің тіл
ж ніндегі қамқорлығы» деген 6-бабында
«Мемлекет Қазақстан халқының тілдерін
оқып-үйрену мен дамыту үшін жағдай
туғызу ж нінде қамқорлық жасайды»
және «Тілді мемлекеттік қорғау» атты
23-баптың бірінші б лігіндегі «Қазақстан
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Ашық айтқанда, осы кезге дейін мемлекеттік тіл туралы саясатта оң жүйе қалыптаспай келеді. Осыдан он шақты жыл
бұрын (2004) Елбасы «үш тілдің бірлігі»
идеясын ұсынған бола тын. Ондағы ой
біздің ұрпақ тарымыз з ана тілін жетік
бі ліп, орыс тілін оның үстіне ағыл шын
тілін, тілдерін ғана емес сол халықтардың
тарихын, мәдениеті мен ғылымын білетін
болса, біздің қоғам ркениеттің жаңа бір
белесіне к терілер еді деген мақ сат еді.
Алайда сол кездегі саясатшыл аудармашылар (к біне орыс тілінде с йлейтін)
«триединство языков» дегенді «үш тұғырлы
тіл» деп аударып, бүкіл қоғамды шатастырды. Мұны байқаған Ел басы 2008
жылғы 29-мамырда қазақ тілді ақпарат
құралдарының жетекшілерімен кездесуінде
осы «үш тілдің бірлігін» (әсте «үш тұғырлы
тіл» емес) дұрыс түсінбегендерге: «Қазақ
тілі үш тілдің біреуі болып қалмайды.
Үш тілдің біріншісі, негізгісі, бастысы,
маңыздысы бола береді. Қазақ тілі –
Қазақстан Республикасының мемлекеттік
тілі!» деп қадап айтқан болатын. Бірақ
осы «үш тұғырлы тіл» Мемлекеттік
бағдарламаларға кіріп, күнделікті мірде
к птеген қайшылықты жайлар жалғаса
түсті. Басқаны былай қойғанда, басшылары екі-үш жылда ауысып оты ратын,
сондықтан кейде нені, қалай оқытуды
шатастыратын Білім және ғылым
министрлігінің қазақ балабақшаларында
үш тілді үйретуге ұмтылуынан туған қиыншы лықтар қаншама? Ме нің тіл туралы
жазбаған билік тармағым қалмады, бірақ
еш нәтиже жоқ. Тек Президент ҚасымЖомарт Тоқаев: «Алдымен мемлекеттік
тілге басымдық берілсін» дегеннен кейін
ғана бұған тыйым салынды.
Міне, мемлекеттік мәртебеге осыдан
отыз жыл бұрын ие болған ана тіліміздің
бүгінгі ахуалы осындай. Мұның себептері
к п-ақ. Тәуелсіз ел болғанымызға осыншама уақыт болса да, мемлекеттік саясат
ел мен жердің иесі қазақ халқының ең
басты ұлттық мүддесіне толық мойын бұра
алмай отыр. Ана тіліміздің мемлекеттік
мәртебесіне Ата заңымыз кепілдік беріп
отырса да, оған мемлекеттік органдарда
мемлекеттік к зқарас жетіспейді. Конституция мен «Тіл туралы» Заңның мемлекеттік

үшін қа жетті ұйымдастырушылық, материалдық және техникалық жағдайдың бәрін жасауға міндетті» деген
конституциялық тапсырманың аясында
ана тіліміздің мемлекеттік мәртебесін
елеулі түрде жоғары к теретін, оның
қолданыс аясын барынша кеңейте түсетін
пәрменді құқықтық нормалар мен шаралар аса қажет. Ол үшін ең бірінші қазақ
тілін мүшкіл күйге түсірген, түсіріп келе
жатқан Кон с титуцияның 7-бабының
2-тар мағындағы «Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті зін- зі бас қару
органдарында орыс тілі ресми түрде қазақ
тілімен тең қолданылады» деген норманы
алып тастау қажет. Бұл автоматты түрде
қоғамда ана тілімізге деген үлкен бетбұрыс
әкеліп, алда мемлекеттік тіл туралы заң
қабылдауға мүмкіндік туғызар еді. Ал
мемлекеттік тіл туралы заң қабылдамай
тіліміздің мәселесі шешілмейді. Оны к рші
елдердің тәжірибесі айқын к рсетіп отыр.
Мұндай қажеттілік латын әліпбиіне к шу
туралы идеяның толық жүзеге асуы үшін де
маңызды боларына дау жоқ.
Президентіміз ұлттық мектептің
үлгісін жасау мәселесін алға қойып отыр.
Болашаққа қызмет ететін бұл қағидатты
мәселені жан-жақты ойластыру қажет.
Кешегі ана тілді ардақтағандар «ұлтшыл»
аталған зобалаң заманның саясатынан
бастауыш класс 5 жылдық болсын, оның
алғашқы үш жылында ұл-қыздарымыз з
ана тілінде еркін оқып, жаза және с йлей
алсын, содан соң 4-кластан орыс тілін
оқытайық деген тамаша педагог әрі психолог, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының
асыл сиеті келмеске кеткен еді. Бәлкім
осыған қайтып оралу керек шығар. Қазіргі
еліміздегі орта оқу орындарының жиырма
пайызын құрап отырған аралас мектептерден кезең-кезеңімен арылған ж н. Сонан
соң дені зіміздің ұл-қыздарымыз болып
отырған орыс мектептерінің оқу жоспарларын зіміздің ұлттық мүдделерімізге
сәйкес қайта қараған дұрыс болар еді. Егер
қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін шын
мойындайтын болсақ, балабақшалар түгел
дерлік қазақ тіліне к шуі керек.
Келесі бір мәнді мәселе – тілдің иесі
халқымыздың зін жаппай мемлекеттік
тілдің мәрте бе сін к теруге, қоғамда

газетінің ана тіліміздің мемлекеттік
мәртебесін к теру, оның қолданыс аясын
кеңейте түсу бағытындағы жүйелі де
қағидатты, мазмұнды да қызғылықты
жұмысы облыс жұртшылығын риза етіп
отыр. Бұл да – қайта жанданған ұйым.
әуелсіздік жылдары Тіл комитеті
бірнеше рет згерді. Ана тілімізге
қандай к зқарас болса, оның
мемлекеттік құрылымына да сондай
қатынас жасалды. Мәдениет және спорт
министрлігіне қарасты осы Тіл комитетіне
ерекше құқықтық мәртебе беру керек деп
есептеймін. Бұдан шығатын қорытынды
– қазіргі қазақ тілінің тағдыры оны
басқаратын мемлекеттік ұйымның деңгейі
мен оның құқықтық мүмкіндіктеріне
тікелей байланысты деген ой.
Осылардың барлығын айта отырып,
мынадай ұсыныс жасағымыз келеді. Ана
тілдік кеңістікте ға сыр лар қордаланған
күрделі қиын шы лықтарды шеше алатын, оның бүгінгі күйін терең түсініп
және қоғамымызда қалыптасқан аса
күрделі жай-күйін жан-жақты талдай
отырып, ерекше құқықтық мүмкіндік
және мәртебелерге ие, мемлекеттік жүйеде
тіліміздің конституциялық қағида сын
қатаң қадағалап отыратын, тілдік кеңістікте, әсіресе ана тілінің зекті мәселелерін шеше алатын, тікелей Президентке бағынатын мемлекеттік агенттік
болып құрылса дұрыс болар еді. Мұндай
ой тіл жанашырларының к кейінде к птен
ұялады. Бұл құрылымның басты мақсаты –
Ахмет Байтұрсынұлының ана тілі – ұлтты
сақтаушы, халықты ұйыстырушы, сол жұрттың елдігін айғақтаушы белгі, қалқан әрі
қорған боларлық нағыз тағдырлы құбылыс
дегенін шындыққа айналдыру болмақ.
:лемдік тәжірибеде кез келген мемлекет з шекарасы шеңберіндегі к пэтносты
мәдениеттің әр текті сипатына қарамай,
зінің ұлттық мәдениетін, зінің рухани
мәселесін қалыптастырады, еркін шешеді.
Бұл үшін ұлттық рух қажет, ал оның негізі
– ұлттық тіл. Біз неғұрлым санамыздағы
құлдық бұғаудан тезірек құтылып,
мемлекеттік мәртебелі з тілімізге зіміз
шынайы ие болсақ, сан ғасыр күресіп қол
жеткен тәуелсіздігіміз рухани жағынан
тұғырлана түсер еді.

Т

ANA TILI

АШИДЫ ЖАНЫҢ...

(Басы 1-бетте)
Ол үшін:
1. Терминология мәселесі.
Қытай тілі ағылшын тіліндей бола
алмайды. Себебі барлығын қытайшалап
алған. Дүниежүзіне ортақ ғылыми терминологияның барлығының қытайша баламасы бар. Қытай тілінің бүгінгі бел алып бара
жатқаны экономикасының күрт рлеуіне
байланысты болып тұр. Ал экономикалық
к рсеткіштер ол құбылмалы дүние екені
анық.
Терминология мәселесінде біз осы
қытайдың жолына түсіп алдық. Біз бәрін

Тіл – тірі организм. Оны жаһандану
про цесінен б ле қарауға еш болмайды.
Аударуға болмайтын терминдер арқылы
тіліміз шұбарланды деп ойлау үлкен
қателік. Vзге тілдің терминдері арқы лы
тіл шұбарланбайды, керісінше, байиды.
Қазақ тіліндегі күнделікті қолда ныста
араб тілінің 20 пайыз с здері қолданыста
жүр. Одан тіліміз байымаса кедейленбеді.
Орыстың «самовар» деген с зін «самаурын»
дегеннен қазақтың тілі шұбарланып кеткен
жоқ. Ендеше, терминология мәселесіне
жаңашылдықпен һәм жанашырлықпен келу
керек. Жанашырлық дегенде жоғарыда атап
ткендей, анасының баласын бектеймін

есігі ашық, кез келген жұмысты үш күннің ішінде бітіріп беретін, керек болса
телефонға мобильдік қосымша боп енетін
мобильді мекеме болуы керек.

қазақшалаудамыз. Сондағы жанталасып,
дәлелдегіміз кеп жүрген нәрсеміз қазақ
тілінің с здік қорының молдығы. Ешкім
кедей деген жоқ, бай екеніне ешкім шүбә
келтірмейді. Сонымен болды.
Якут тілінде қардың отыздан астам баламасы ғана бар екен деп естиміз, сол отыз
балама орыстың жалғыз «снегінен» мықты
болды ма? Жоқ. Демек, тілдің мықтылығы
с здік қорының к птігімен емес, қолдану
аясының к птігімен есептеледі.
Біз дүниежүзіне ортақ ғылыми
терминдерді де қазақшалап болдық.
Интернетті ойлап тапқан біз емес,
роботты ойлап тапқан біз емес, ендеше,
оларды қазақшалауға біздің моральдік
құқымыз да жоқ. Интернетті – ғаламтор,
роботты – құлтемір, клавиатураны –
пернетақта дегеннен не ұттық? Қазақ тілінің
к сегесін к гертеміз деп, керісінше, к рін
қазып жатырмыз. Бұларды тастай қып, біз
енді қазақ даласында мірі болмаған зебра,
жираф, пума секілді жануарларға ауыз салыппыз. Оларды да қазақшалап тастадық.
Нәтижесінде з тілімізден зге түгіл зіміз
безерге айналдық.
2000 жылдары Мәдениет министрлігінің
бастамасымен тіл мамандары жасаған
қазақ тілінің терминдерін бекіткен бірнеше
томдық кітап жарық к рді. Осы арқылы біз
ұлтқа тән дүниелердің қазақша нұсқаларын
біржола бекітіп алдық. Сонымен қатар,
кезінде тіл маманы Ісләм Жарылғапов
ағамыз қолданысқа енгізген аурухана,
аялдама, жеміс-жидек, азық-түлік секілді
зіміздің күнделікті пайдаланып жүрген
с здер біржола бекітілді. Бірақ жаңағы
қазақ тілінің байлығын к рсетеміз деп
біраз жерде артығымен сілтеп жіберіппіз.
Мұның соңы түсінбеушілікке, одан кейін
жерінуге, аяғы мазаққа ұласты. «Қылтима», «жертатақ», «субұрқақ», «шаптырма»
деген с здерді естігенде не күлеріңді, не
жыларыңды білмейсің. Меніңше, бұл әдейі
жасалған астыртын мазақ қылу саясаты
секілді к рінеді, кейде.
Қазақ тілі алдағы уақыттарда з тұғырына қонып, қолданыс аясын кеңейту
жолындағы алғашқы қадам терминология
мәселесін біржола қайта згерместей қып
бекіту керек. Және дүниежүзі қолданатын
ортақ терминдер сол қалпында қалуы
керек. Сонымен қатар ТМД аймағына
кеңінен қолданыстағы орыс тілі енгізген
терминдерді де қазақшалағаннан тіліміздің
к сегесі к гермесі анық.

деп әлжуаз қып сіргеніндей жанашырлық
қажет емес. Қазақ тілі таяу арада ғылым
мен биз нестің тілі болатындай, әлемдік
тілдер бәсекесіне еркін түсе алатындай
жанашырлықты айтып отырмыз.
2. Аударма мәселесі
Кез келген аударма терминология
біржола бекітілген соң жүргізілетіні
анық. Біздің ойымызша, ол үшін білікті
мамандардан құралған (білім және ғылым
министрлігіне қарайтын) мемлекеттік
аударма комитеті іске қосылуы тиіс.
«Тіл – ғылым мен білімнің тілі болғанда
ғана тұғырына қонатынын» жоғарыда
айттым. Ал біздің ЖОО-дағы студенттер
үшін қазақ тіліндегі кітаптар әлі күнге тапшы. :сіресе техникалық-энергетикалық
оқу орындарында сапалы қазақ тіліндегі
оқулықтар жоқтың қасы. Экономикалыққаржылық оқу орындарында да осы
проблема. Бар болса да түсіну қиын. Аударма
те нашар. Айталық, мысалы Ф.Котлердің
әйгілі «Основы маркетинга» кітабының
қазақша нұсқасы түсіну мүмкін емес. Одан
да орысшасын оқысаңыз түсініктірек. Тіпті
ауыл баласы үшін де.
Аударма комитетінің әуелгі жұмысы
осы оқулықтарды қазақ тілінде с йлетуден
басталуы тиіс. Ғылым мен білімге ұмтылған скелең ұрпақты з тіліндегі сапалы
оқулықтармен қамтамасыз ете алмаған
елдің болашағы бұлыңғыр. Сонымен қатар
зі белсенділік танытқан ерікті аудармашылардың жұмысы аударма комитетінің
комиссия сүзгісінен тіп барып жарыққа
шығарғаны ж н, әрі аудармашыға еңбегі
үшін ақы т ленуі керек.
Ғылым мен білім, жаңа технология
қашанда батыстан немесе жапон елінен
келеді. Осы аталған елдер жылына жүз кітап
шығарса, Ресей соның тоқсанын бірден
аударып ала қояды. Сол тоқсанның тым
құрығанда тоғызы қазақ тіліне аударылатынына күмәнім бар. Біз аударма саласында
Ресейден қалыспауымыз керек. Тым құрыса
орыстар аударғанды қазақшалап отырсақ та
әлемдік даму процесінен қалмай отырар едік.
Сонымен қатар елдегі бүкіл аударылуы
тиіс дүниелердің барлығы, оның ішінде әлем
әдебиеті, кинемотография, мультипликация, тауарлардың нұсқаулығы, жарнама,
т.б. секілді дүниелер аударма комитетінің
мақұлдауынсыз жарыққа шықпағанын
қалаймыз. Ал аударма комитеті з кезегінде
Нұр-Сұлтан қаласындағы кіріп-шығуы
қиын к п ғимараттың бірі емес, қашанда

бірден баурап ала ж неледі. С з жоқ, з ісінің
мамандары, кәсіпқойларға аудартқаны
к рініп тұр және тек кәсіпқойлықпен емес,
шынайы жанкүйерлікпен әрі жанашырлықпен аударғаны анық.
Біздің аудармашыларға жетпей жатқаны
осы қасиеттер болып тұр.
Ғылыми технологиялық прогресс бір
орында тұрмайды. Алдағы бес-он жылда
тілмаштың да керегі болмай қалуы мүмкін.
:лемнің кез келген тілін қалта телефондағы
құлаққап арқылы бірден з тіліңізде
тыңдай беретін мобильдік қосымшалар
шығады. Сол кезде қазақ тілі тағы да есесін
жіберіп қоймауы керек. Vз тілімізді тағы да
түсінбей, амалсыз орыс тілі қолайлы ғой деп
сол жерде орыс тілін таңдап тұрмас үшін
қазірден бастап терминология мен аударма
мәселесін мем лекеттік деңгейде шешіп
беруіңізді сұраймыз.
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БІРІЗДІЛІК ПЕН
ЖҮЙЕЛІЛІК
Сапалы, тілі шұрайлы аудармаларды
қайдан табуға болады десеңіз, к ше кезіп
жүрген «Иегова куәгерлері» секілді діни
секталардың қолындағы қазақша кітапжурналдарынан табасыз. Қандай тіл мамандары аударғанын білмеймін, бірақ қазақтың
жалпақ та шұрайлы тілінің құдіреті сізді

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ –
ҰЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ!

ТАҒЫ ДА КЕМШІЛІКТЕР
ТУРАЛЫ...
Қазақ тілінің болашағына шалағай
терминшілер мен аудармашылармен қатар,
мансапқор тіл мамандары, филологтар да
з халінше балта шауып бақты. Vздерінің
жеке мүддесі мен бас пайдасын ана тілінен
биік қойды.
Ғылыми диссертация қорғау, ғалым,
профессор атану үшін қазақ тілін әбден
иледі. Тіл саласында ай сайын жаңалық,
жыл сайын згеріс.
Баяғыда «рахмет» еді, жабылып жүріп
«рақметке» згертті. «Қыркүйек пе?»,
«ҚырГүйек пе?» Нақты ешкім айтып берген жоқ.
Ал енді «БотаГ з бе», «БотаК з бе?»
«АманГелді ме», «АманКелді ме?»
«АйГерім бе», «АйКерім бе?»
Осыны мен де білмеймін, қалың бұқара
да білмейді, тіл мамандарының зі екіге
б лініп дүдәмал.
Ал енді ойлаңыз, әлі күнге з грамматикасын, емлесін нақтылап алмаған елден
бейшара кім бар?!
Грамматикасының зінде бірізділік жоқ
тілді кім үйренгісі келеді?!
Кім құрметтейді?! Кім сыйлайды?!
Басты р лдерде Мел Гибсон мен Шон
Пенн ойнайтын «Игра разума» деген тарихи фильмді к рдім. Ағылшындар осыдан
екі ғасыр бұрын тілін, с здігін, ережесін,
емлесін қаттап-шоттап, згерместей қып
қатырып қойған.

Орыстарда жүз жылдан асты, грамматикасында згеріс жоқ. Ешкім жоқ жерден жаңалық ашып, «ого-ны» «ово» деп
жазайық деп басты қатырып жатқан жоқ.
Тұрақты.
Біздегі тіл саласындағы ғылыми жаңалықтардан зіміз сауатсыз болуға айналдық.
Құрметті, Парламент мүшелері! Бізге
тез арада қазақ тілінің грамматикасын,
орфографиялық с здігін қайта згерместей
қып біржола бекітпей, тілдің жағдайы
түзелмейді. Осы бағытта жеті лшеп,
бір кесіп, ұрпаққа мінсіз қызмет ететін
бұлжымас заң қабылдауға ықпал етулеріңіз
керек. Енді шегінетін жер жоқ! Ол бекітілген
соң ешбір ғылыми жаңалыққа жол берілмеуі
тиіс.
Қазақ тілінің емлесін езе бергенді
біржола доғаратын уақыт жетті.
ИНТЕРНЕТ ЖНЕ КИНО
Тұтас қазақ тілді біздің әулеттің екі-үш
жыл бұрынғы т лдерінің тілдері орысша
шығып шалқамыздан түсірді. Қазақша
тіпті с йлегісі келмейді. Мәселенің мәнжайына үңілсек, кінә қалта телефондағы
ютубта екен. Кінә ютубте емес, ата-анада,
әрине. Баласына жаны ашыған ата-ана
телефон бермейді. К з жанары құриды,
даму тежеледі, еске сақтау қабілеті дамымайды. Бұл әзірге анық нәрсе, болашақтағы
психикасына қалай әсер ететінін уақыт
к рсетеді. Бірақ сіз бермейсіз, мен
бермейін, 18 миллион халықтың барлығы
баласына телефон бермей отыра алмайды
ғой. Ал сол балалар телефоннан к ретін
дүниесінің барлығы түгел орысша. Ойнайтын ойындары, к ретін мультфильмдері,
мән-мағынасыз бейнероликтері, барлығыбарлығы орысша. Қазақша бір дүние табар
ма екенсіз. Тапсаңыз да қызық емес.
Алдар к се аюдың мазасын алатын
Машамен тайталаса алмайды. Батыстың
мультфильмдері туралы с з қозғаудың зі
артық.
Байқайсыз ба, орыс тілі баланың миына
бесіктен бастап шабуыл жасайды. Ол
шабуылға қалқан болар ертегі мен аңыз,
жаңылтпаштар мен мақал-мәтел айтып
отыратын ата-әжелерді қайдан табамыз?
Бізге тым құрығанда сол толассыз шабуылды қазақшалау керек. Одан басқа амал
жоқ. Бұларды қазақшалауға мемлекеттің

зі к мектесуі қажет. Және де аударылатын дүниенің идеологиялық құндылығына
қарамастан аударғанымыз ж н. Қазақ
тілінің мәртебесі үшін. Ал тілдің мәртебесі
дегеніміз – ҰЛТТЫҚ ИДЕОЛОГИЯ!
Бұл күнде адам іздегенін интернеттен
табады.
Гитара үйренгің келе ме? Ютубты қара.
Мотор жасағың келе ме? Ютубты қара.
Қандай да бір маңызды мәлімет керек
пе? Гуглды қара. Бәрі орысша.
Біз осы контентті толтыруымыз керек.
Қалай? Қайтіп? Бұл тек мемлекеттің үлкен
қолдауымен, ынталандыруымен ғана жүзеге
асады деп ойлаймын. Vйткені мұның түп
тамырында идеология тұр.
Кино да дәл солай.
Ресейліктер Голливудтың сцена рий лері жазылып жатқанда-ақ келісімшартқа
отырып, орысшаға аудара бастайды екен.
Біз тегі олай пысық болмай-ақ қояйық,
орысшаға аударылған дүниелерді солардың
қыр соңынан қалмай бірден қазақшалап
отырсақ, қазақ тілі әлдеқашан дамып, күллі
Қазақстан қазақша сайрап кетер еді.
ҚАЗАҚ ТІЛІ – БИЗНЕСТІҢ
ТІЛІ БОЛУЫ КЕРЕК
Қазақ тілі бизнес пен қаржының тілі
болу керек. Бұл түпкі мақсат. Бұл мақсатқа
сатылай кезең-кезеңімен жетпесе бірден
қол жеткізу мүмкін емес. Ол үшін, ең
алдымен, қаржылық-бухгалтериялық
бағдарламаларды қазақшалау керек. Бұл
жоқ дегенде тұрақты саясатпен 4-5 жылда
шешілетін мәселе. Ол үшін қазақтілді
білікті программистерді к птеп дайындауға
тиістіміз. Солар арқылы біз «1 С», «Автокад», «АВС» секілді т.б. бағдарламаларды
қазақшалауымыз керек. Бизнесті жүргізетін
бухгалтерлік, салықтық есептер, экономикалық болжамдар, жоба-сметалық
құжатнамалар, іс-шара жоспарлары толық
қазақшаланбай, қазақ тілі тұғырына қона
алмайды. Мұның зі кезең-кезеңімен,
шым-шымдап жасалынатын дүние. Бірақ
айналасы 4 жылдың ішінде толық жүзеге
асып бітуі тиіс жоба.
Оған дейін елдегі мекеме атаулының
барлығындағы ісқағаздарын жүргізу толық
қазақшалану керек. Бұйрықтар, хаттар,
іс-шара жоспарлары, берілетін есептер
толығымен қазақшаға туі тиіс. Сонымен

қатар сот-процесуалды істер, ішкі-істер
протоколдары, медициналық сараптамалар,
басқа да актілер тұтасымен қазақшаға тпей
болмайды. Мұның зі әртүрлі салықтық
жеңілдіктермен ынталандырып һәм тиісті
әкімшілік айыппұлдармен жазалай отырып,
дабырлатпай ың-шыңсыз, тұрақтылықпен
жүзеге асуы тиісті процесс деп ойлаймыз. Ал әскери сала бір ғана бұйрықпен
шешілетіні белгілі.
БҰҒАН ҚАЛАЙ
ҚОЛ ЖЕТКІЗЕМІЗ?
Жыл сайын «Үздік қазақтілді мекеме», «Қазақ тілге ұмтылысы үшін» деген
секілді марапаттар, сыйақылар секілді
ынталандыру шараларын к бейткен ж н.
Ал сыйақылар мемлекет есебінен, ерікті
қоғамдық қорлар мен меценанттардың к мегімен тағайындалады. Қазақ тіліне бет
бұрып, қаржылық к мек к рсетіп жүрген
ұйымдарға салықтық жеңілдіктер жасалуы
керек.
ҚОРЫТЫНДЫ ОРНЫНА...
Қазақ тілінің ендігі тағдыры атқарушы
үкіметтің қолдауына тікелей байланысты
болып тұр. Ендігі жерде әркім зінен бастасын деген ұстаным жүрмейді. Ол ұстаным
жүрмейтініне осы жиырма тоғыз жылда
к зіміз анық жетті. Бұл арада халықты
кінәлауға болмайды. Жалпы кінәліні
іздейтін уақыт емес.
Ел Үкіметі қаржылық қолдау арқылы
қазақ тіліне қолайлы орта жасап беруі
тиіс. Елдегі балабақшаның анық тамасынан бастап, заң шығарушы органның заңдарына дейін тұтас орыс тілінде
шығарып, құжатнамалардың бәрін орысша жүргізіп, қара халыққа «сен неге
қазақша с йлемейсің?» деп айтуға әсте
болмайды!
Түрік әлемінің ең тамырлы, ең шұрайлы
тілін з еліндегі әз тұғырына қондыра алмай
отырғанымыз арымызға сын!
Сондықтан да ел-халық Парламент
мүшелері мен Үкімет жетекшісіне аса зор
үмітпен қарайды...
Құрметпен Жәнібек ЛІКЕН,
«Ұлағатты ұрпақ» қоғамдық
қорының т рағасы

ОЙТҮРТКІ

ҚАЗАҚ ТІЛІН ДАМЫТАМЫЗ ДЕСЕК...
Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесін көтеруде, оның қолданылу аясын кеңейту
мақсатында, тіл саясатын іске асырудың мемлекеттік бағдарламасын орындауда біршама ауқымды іс атқарылғандығын айтуымыз керек. Бірнеше мемлекеттік
бағдарлама қабылданды, оған мол қаражат та бөлінді. Десек те, мемлекеттік тілді
дамытуда атқарылар шаралар әлі де жетерлік. Ана тілін дамытуда қолға алынар
іс-шаралар туралы тағдыршешті мәселелер көтеріп, бұқара халықты туған тілдің
төңірегіне топтастыруда үлгі болып келе жатқан қазақ баспасөзінің көшбасшысы –
«Ана тілі» газетінде ой бөліскенді жөн көрдім.

Кәрімбек ҚҰРМАНӘЛІ,
ҚР ҰҒА академигі, филология
ғылымының докторы, Қазақстан
ұлттық жаратылыстану ғылымдары
академиясының вице-президенті

Біріншіден, соңғы кезде қазақтілді
ақпарат құралдарында «Тіл туралы»
жаңа заң қабылдау қажеттілігі жайлы
жазылған материалдар к бейе түсуде.
Бұл шараны, ел ағалары «ешбір айғайшусыз, дау-дабырасыз, Қазақстанды
мекендеген, оны зінің Отаны деп
санаған, туған бауырлардай болып бірге
тұрып жатқан барлық ұлт кілдерінің
түсінушілігін, ризашылығын тудыра отырып, ұйымдастыру керектігін»
айтып жүр. Біздің ойымызша, елімізге
белгілі зге ұлты кілдерінің, орыстілді
депутаттарымыздың, әсіресе Қазақстан
Ассамблеясынан сайланған халық
қалаулылары орыс тілінде, зінің ұлттық
тілінде жазып, с йлеп, қоғамдық ой-пікір
қалыптастыратын болса, бүкіл халық
болып туған тілдің мемлекеттік мәртебесін
нығайтуға с зсіз атсалысқан болар
едік.
Екіншіден, қазақ тілін дамыту, оның
қолдану аясын кеңейту, мемлекеттік
тіл мәртебесін нығайту бойынша
қоғамдық ой қозғаған, жалпыхалықтық
пікір қалыптастыруға бағытталған мемлекет және қоғам қайраткерлерінің,
к рнекті-тілші ғалымдардың, тіл
жанашырларының соңғы кезде бұқаралық ақпарат құралдарында
жарияланған мақалалары мен хабар-

лары таратылуда. Сол жарияланымдарды жинақтап, келелі ой-пікір
жиынтығын жасап отырған шараларды
әзірше к ре алмай отырмыз. Ендеше,
Мәдениет және спорт министрлігі жанынан «Ақылдастар алқасы» немесе «Тіл
жанашырлар тілегі» сияқты қоғамдық эксперттер комиссиясын құру керектігі кезек
күттірмес мәселе деп ойлаймыз. «Егемен
Қазақстан» газетінде «Қазақ тілін т рге
шығаратын уақыт жетті» (01.10.20жыл)
деп, жаһанға жар салған Мырзатай
Жолдасбеков ағамыз бастаған, :діл
Ахметов, Мұрат Бақтиярұлы, Дархан
Мыңбай сияқты қоғам қайраткерлерін,
сондай-ақ ұтымды ұсыныстарымен
тілге қызмет етуді ту еткен белгілі
ғалымдардың басын біріктіру арқылы
ұсынылып отырған комиссия аясында
туған тілге байланысты ортақ мәмлеге
келген мәселелерді Үкіметке, Парламентке ж нелтудің жолы ашылар еді.
Салиқалы, салмақты ойлар іс басындағы
азаматтарға да ой салып, «күрмеуі қиын
істің» оң шешілуіне ықпал етері анық.
Үшіншіден, қазақ тілін үйретуге
арналған оқулықтар, оқу құралдары тым
аз, бар болса да сапасы сын к термейді
деген сылтау айтушылар санын азайту үшін, «Қазақ тілін үйретеміз» атты
қазақ тілі оқу-құралдары авторларының
Форумын ткізу керек деп санаймыз.
Форум аясында мемлекеттік тапсырыспен шыққан еңбектермен қатар,
авторлардың з қаражатынан жарық
к рген кітаптар к рмесін ұйымдастырып,
керек болса, «мастер кластар» ткізу барысын бұқаралық ақпарат құралдары
кілдерін қатыстыру арқылы к пшілікті
ақпараттандыру нәтижесінде қазақ тілін
үйренбеуге сылтау іздейтін, кітаптар жоқ

деп босқа шулайтындарға атқарылып
жатқан ауқымды жұмыстардан хабардар
етер едік.
Т ртіншіден, қазақ тілін ғылым тілі
ретінде қолдану аясын мүмкіндігінше
кеңейтуде де атқарылар іс-шараларды
қолға алу керек. Ғылым тілі терминологиямен тығыз байланысты екенін
ескерсек, мемлекеттік бағдарламалармен
белгіленген мақсат-мүдделердің бірі –
біріздендіру, қазақ тілі терминдерінің
қорын қалыптастыру, терминдерді
қолдану мен қалыптастыруға байланысты к кейкесті мәселелер з
шешімін табу үшін, Үкімет жанындағы
Терминологиялық комиссия құзыретінің
консультативтік-кеңестік болуына байланысты терминдерді бекіту құқығындағы
Үкіметке тікелей бағынатын Терминология институтын құру керек. Бұл
ұсынысымызды Қазақстан Үкіметі
жанындағы Мемлекеттік тіл саясатын
одан әрі жетілдіру бойынша мемлекеттік
комиссияның отырысында, оның мүшесі
ретінде, ресми түрде енгізген болатынбыз.
Бұл ұсыныс толық шешімін тапқанша
күн тәртібінен түсірмеуді мақсат етіп
отырмыз. Терминология институтында
тілші-ғалымдармен қатар, сала мамандарынан құралған тұрақты негізде жалақы
алатын қызметкерлер еңбек етуі тиіс
және тек институт бекіткен терминдер
ғана қолдануға міндетті болуы керек.
Бесіншіден, Президентіміз Қ.Тоқаев
қазақ тілін мемлекеттік тіл р лінің
күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезең келетінін айтқан еді. Ол
үшін, әрине, к п жұмыс жасауымыз
керек. Тіл комитетіне басшы болып
тағайындалғаннан бері :ділбек Қабаның
табандылығының арқасында бірқатар

тындырымды шаруалар қолға алынып
жатқанын айта кеткеніміз абзал. Оған зге
ұлт кілдерінің арасында ткізіліп жатқан
байқаулар мен конкурстар, ірі іс-шаралар
дәлел бола алады. Біздің ойымызша,
қазақстандық этнос кілдерінің қазақша
с йлегенін, қазақтың ұлт аспаптарында
шебер ойнайтындығын тек қазақ баспас з
беттерінде емес, сондай-ақ орыстілді
ақпарат құралдарында жүйелі түрде жиі
жариялап, тым болмағанда тіл саясатын
іске асыруға міндеттелген мемлекеттік
тапсырыс аясындағы мемлекеттік газетжурналдардан арнайы «Мы говорим по
казахски» деген сияқты бет арналса, қазақ
тілін білмейтін қазақтарға қамшы болар ма
деген ой мазалайды.
Алтыншыдан, Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы қазақ тілі әліпбиін
латын графикасына к шіру ж ніндегі
ұлттық комиссияның орфографиялық
жұмыс тобы латыннегізді әліпбиге к шу
мәселелері бойынша қорытынды шешім
шығару кезеңіне таяп қалғаны туралы
ақпарат таратқаны белгілі. Қазақстан
Ұлттық ғылым академиясының президенті, академик Мұрат Жұрыновтың
т рағалығымен ткен – қазақ тілі
әліпбиін латын графикасына к шіру туралы талқыланған отырыста маңызы зор
мемлекеттік істің екпінін бәсеңдетуге, әрі
орындалуын кешеуілдетуге де болмайды
деген пікіріміз ғылыми жұртшылық
тарапынан қолдау тапқан болатын.
Ендеше, Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, латын қарпі графикасына
негізделген қазақ тілі әліпбиінің соңғы
нұсқасын ғалымдардың ортақ пікірімен
орайластырып қабылдайтын уақыт келді
деп санаймыз.
Жетіншіден, мемлекеттік тілдің

мәртебесін нығайтып, оның қолдану
аясын кеңейту туралы жазылған
к кейкесті мақалалар топтамасын орыс
тіліне аударып, мемлекеттік тапсырыс
аясында шығарылатын кітаптар тізіміне
енгізу керек деп есептейміз. Сонда ғана,
толғауы терең қазақ тілі ж нінде зіміздің
қазақ тілін жетік меңгергендерге қайталай
бергеннен г рі, қазақ тілін білмейтін
қандастарымызға үнімізді жеткізіп,
соларға ой салсақ, іс-шара нәтижелігін
к п күттірмес еді.
Сегізіншіден, Қазақстан Президентінің
қазақ тілін жақсы білетін зге ұлт кілдерін
қолдау тапсырмасы аясында т мендегі ісшараларды қолға алуды ойластырғанымыз
ж н. Бұқаралық ақпарат құралдарында
айтылып жатқандай, мемлекеттік тілді
үйренуге азаматтардың құлшынысын
(мотивация) ояту үшін әлеуметтік қолдау
тетіктерін де қарастыру керек. Еңбек
етіп жүргендерге қазақ тілін меңгергені
үшін жалақысына үстемақы т леу керек
деген қоғамдық пікірді біз де қолдаймыз.
Сондай-ақ ғылым-білім саласында
жүргеннен соң, з тарапымыздан мектеп
бітірушілерге, жоғары оқу орындарының
студенттеріне, университетке түсу немесе
магистратураға оқуға қабылдау ережесінде –
қазақ тілін жетік меңгерген зге ұлт кілдері
үшін, қазақ б лімінің барлық мамандықтары
бойынша грант тағайындауда жеңілдіктер
қарастыруды ұсынар едік. Ол үшін нормативтік-құқықтық актілерге згертулер
мен толықтырулар енгізу керек деп
есептейміз.
Қорыта келгенде, әрқайсысымыз
туған тілдің тағдырына бейжай
қарамай, мемлекеттік тілдің мәртебесін
нығайтуға, с збен емес, нақты істермен
атсалысуымыз керек-ақ!
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Түркістан облысы Мақтаарал ауданындағы елді елең еткізген жағымды
жаңалық ауызбіршілік пен руханиадамгершілік, бейбітшілік пен зара
түсіністік еліміздің одан ары дамып,
гүлденуіне септігін тигізетіндігіне кезекті
рет к з жеткізіп отыр. Vңір тұрғындары
мамыражай дерлік мамыр айында орын
алған тосын апат кезінде сабыр сақтап,
ынтымақ-бірлігін бекіте түсті. Қиындықты
бірлесе жеңді. Сол бір сын сәтте ауыл
тұрғындарымен болған кездесуде облыс әкімі Vмірзақ Ш кеев ең бастысы
ауызбіршілік ажырамай, бар қиындықты
ел болып еңсеру қажеттігін айтты. Атақты
Білге қаған атанған Күлтегін бабамыздың
сонау ықылым заманның зінде «Халқына
бегі, бегіне халқы сенген ел ұзақтау жасайды» деп халық пен мемлекет арасында
орнаған сенімнің сарқылмас қуатқа ие
екенін білдіргенін ел есіне салды.
Мамырда жанары мұңға толып, к ңілі
жабырқаулы болған мақтааралдықтар
қазанда жаңа үйге кіріп, арқа-жарқа
болып жатыр. Vңірдегі бұл қуанышты
мақтааралдықтардың үйін су басқанда бірге
мұңайған бүкіл ел б лісуде. Мақтааралды
қалпына келтіруді Президенттен бастап,
Елбасы, облыс, аудан басшылары бір сәт те
назардан тыс қалдырған жоқ. Нәтижесінде
қиындық кешегі күннің еншісінде қалды,
жаңа баспанаға кіріп, қоныс тойын тойлап жатқан тұрғындардың ертеңге деген
сенімі нығайды. Сардоба суы тасқынының
тақсыретін тартқан Жеңіс, Жаңатұрмыс,
Достық ауылдарының тұрғындары, яғни
386 отбасы аудан орталығы Мырзакентте бой к терген жаңа шағынауданнан
баспаналы болып, қуанышқа кенелуде.
:рқайсының аумағы 100 шаршы метр
болатын, қажетті инфрақұрылыммен
толық қамтылған, кәріз жүйесіне дейін
жүргізілген тұрғын үйлер пайдалануға
берілді. Мақтааралдықтардың қуанышын
б лісуге ауданға арнайы келген Премьерминистрдің орынбасары, Т тенше жағдай
ж ніндегі республикалық комиссияның
т рағасы Роман Скляр, Vзбекстан
Республикасының су шаруашылығы
министрі Шавкат Хамраев, Түркістан
облысының әкімі V.Ш кеев тұрғындарды
құттықтап, баспана кілттерін табыс етті.
Мақтаарал ауданында орын алған т тенше
жағдай кезінде ерекше қызмет атқарған бір
топ азаматтар Премьер-министрдің Алғыс
хаттарымен марапатталды. Олардың арасында Vзбекстан Республикасының Су
шаруашылығы министрі Шавкат Хамраев
пен Т тенше жағдайлар министрінің
бірінші орынбасары Абдулла Кулдашов та
бар. Ал облыс әкімі Vмірзақ Ш кеев жаңа
шағынауданның құрылысына атсалысқан
бірқатар азаматтарға Президенттің Алғыс
хаттары мен «Халық алғысы» медалін табыс
етті. «Сардоба су қоймасындағы б геттің
бұзылуы шекаралас екі ел үшін де оңайға
соқпады. Апат айтып келмейді. Осы тосын жағдайды естіп, мақтааралдықтардың
тағдырына алаңдаған Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың қолдауымен, Президент
Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен мемлекеттік деңгейде к мек
к рсетілді. Зардап шеккен ауылдардың
әрбір азаматы қамқорлықсыз қалмады.
Бүкіл ел к мек қолын созды. Қиындықтар
артта қалып, осы сәт мірлеріңіздің
жарқын кезеңі болсын» деді Vмірзақ
Ш кеев салтанатты жиында. Аумағы 70
гектар жерді алып жатқан жаңа қалашық
барлық инженерлік инфрақұрылыммен
қамтылған, жоғары жылдамдықтағы
интернет желісіне қосылған.
Тұрғындардың демалуы мен салауатты
мір салтын ұстану үшін к лемі 5,5 гектар
саябақ пен 2 спорт алаңшаларының
құрылысы жүргізілуде. Сондай-ақ жаңа
м лтек ауданда 1200 орындық мектеп, 280
орындық балабақша, дәрігерлік амбулатория, полициялық тірек пункті салынуда.
Яғни тұрғындардың тұрмыстық жағдайы
бұрынғыдан әлдеқайда жақсара түсуіне
барлық алғышарттар жасалынды. Топан
судан зардап шеккен елді мекендерді
қалпына келтіру жұмыстары облыс әкімі
Vмірзақ Ш кеевтің қатаң бақылауында
болды. Ауданға жиі баратын аймақ басшысы салынып жатқан әрбір үйдің сапасына
жіті к ңіл б ліп, тұрғындармен кездесуде
айтылған талап-тілектердің ескерілуін
қадағалады. Осындай жауапкершілікпен,
халықтың қолдауымен атқарылған істің
шарапатын мақтааралдықтар к ріп отыр.
Жаңа баспанаға ие болған тұрғындар
шексіз алғыстарын білдіруде. Ал салтанатты шара соңы мерекелік концертке
ұласты. Премьер-министрдің орынбасары
Роман Скляр мен облыс әкімі Vмірзақ
Ш кеев баспаналы болған 2 отбасының
шаңырағына кіріп, құтты болсын айтты.
ПРЕЗИДЕНТ
РИЗАШЫЛЫҒЫН БІЛДІРДІ
Иә, қалпына келтіру жұмыстарынан
кейін кешегі су тасқынының ізі де
қалмаған. :йтпесе, су тасқынынан 5
елді мекен – Жеңіс, Жанатұрмыс, Фирдоуси, Vргебас, Достық елді мекендері
зардап шеккен-ді. Ең алдымен, шұғыл
түрде Мақтаарал ауданында жергілікті
ауқымдағы техногендік сипаттағы
т тенше жағдай жарияланып, жедел
штаб құрылды. Авариялық-құтқару
жұмыстарын жүргізу үшін бастапқыда
986 адам, 10 дана жүзу құрылғысы, 180
дана техника жұмылдырылды. Бірнеше
күннен кейін т тенше жағдаймен күресуге
қосымша күш тартыла бастады. К рші

ӨҢІР ТЫНЫСЫ
аудан тұрғындары, т тенше жағдай
басқармасының мамандары, әкімдік
кілдері – барлығының бірлескен күшімен
31 мыңға жуық тұрғын дер кезінде қауіпсіз
аймаққа к шіріліп, облыс әкімінің тапсырмасымен ашылған 24 эвакуациялық
орынға орналастырылды. «Бірлігі бекем
ел барлығын жеңеді» демекші, бұл сынақ
халқымыздың біртұтас ел екендігінің
айқын дәлелі болды. Аудандағы ахуалды
тікелей з қадағалауына алған Президент
зардап шеккен әрбір тұрғынның жағдайы
ескерілгенін мәлімдеді. «Жұмыла
к терген жүк жеңіл» деген. Кәсіпкерлер,
құрылысшылар, дәрігерлер, қарапайым
азаматтар, к птеген еріктілер белсенді
жұмыс істеді. Барлығына шынайы
ризашылығымды білдіремін» деді ҚасымЖомарт Тоқаев ауданға арнайы келген
сапарында. Иә, Мақтааралға еліміздің
бүкіл облыстары к мек қолын созды.
Еліміздің түкпір-түкпірінен 700 тоннадан
астам азық-түлік пен гуманитарлық к мек
келді. К рші елден апат салдарымен
күресуге келген арнайы техникалар
мен 200 адам елді мекендерге жайылған
суды тазалау мен су сору жұмыстарын

ЕЛ БІРЛІГІ –

БАРЛЫҚ ТАБЫСТЫҢ КІЛТІ

жүргізді. Егістік алқаптарды қалпына
келтіріп, шитті мақта егуге атсалысты.
Қазақстандық кәсіпкерлер апаттан зардап
шеккендерге қолдау к рсетуде елеулі үлес
қосты. Су басқан аймақтағы әрбір тұрғын
республика бюджетінен 100 мың теңгеден
қаражат алды. «Болат Vтемұратов қоры»
зардап шеккендерге үй салып беру үшін
6 млн АҚШ долларын б лді. Ресей
кәсіпкері :лішер Усмановтың қорынан
5,2 млн АҚШ доллары аударылды. Бұл
қаржы 5202 отбасына (30 420 адам) 1000
АҚШ долларынан үлестірілді. Зардап
шеккен үш ауыл тұрғындары үшін Мырзакенттен бой к терген жаңа қалашықтағы
386 үйдің 196-сы Үкімет резервінен
б ленген қаражат есебінен, 150 үй Болат Vтемұратов қорының қаржысына
салынды. Ал 20 баспана Nur Otan
партиясының «Біз біргеміз» қоры мен
20 баспана «Салиқалы ұрпақ» қорының
қолдауымен бой к терді. Мақтаарал ауданында су басқан аумақтың жалпы к лемі
175 шаршы шақырым аумақты құрап, 515
млн текше метр су ағылды. Нәтижесінде
5700 гектарға жуық егістік алқаптары
зардап шекті. Барлық зардап шеккен
агроқұрылымдарға 1,142 млрд теңге
темақы берілді. Т тенше жағдай кезінде
үй жануарларынан айрылған азаматтарға
мал шығыны толығымен т ленді. Топан
су басқанда жалпы аудандағы 22 отбасы
144 бас малынан ажырап, шығынданған
болатын. «Түркістан» корпоративтік
әлеуметтік қоры арқылы түйеге 300
мың теңгеден 1,5 млн теңгеге дейін,
жылқыға 160 мыңнан 380 мың теңгеге,
сиырға 110 мыңнан 220 мың теңгеге,
ұсақ малға 25 мыңнан 45 мың теңгеге,
үй құсына 2000 теңгеге дейін темақы
берілді. Демеушілік жасап, қолдан келген
к мегін к рсеткен кәсіпкерлердің бірі,
еліміздегі белгілі бренд «Астана моторс»
компаниясы су басқан Vргебас және
Фирдоуси ауылының тұрғындарына жалпы сомасы 50,5 миллион теңгені құрайтын
426 жинақталған үй жиһаздарын сыйға
тартты.
Мақтааралдықтардың қуанышына
ауданға жұмыс сапарымен келген Nur
Otan партиясы Т рағасының бірінші
орынбасары Бауыржан Байбек те
ортақтасып, тұрғындарды қоныс тойымен
құттықтады. Жеңіс, Достық, Жаңатұрмыс
ауылдарының тұрғындарымен кездесіп,
партия тарапынан топан су салдарын жою бағытында нақты жұмыстар
атқарылғанын атап тті. Апат болған
алғашқы күннен бастап партияның
Түркістан облыстық филиалы кілдері
жедел штаб құрамында жұмыс істеді.
Тұрғындарды эвакуациялауға, азық-

түлікпен қамтуға, гуманитарлық к мекті
үйлестіруге атсалысты. Партияның
барлық облыстар мен қалалардағы
филиалдары гуманитарлық к мек
керуенін жіберіп, мырзаш лдіктермен
бірге екендерін дәлелдеді. Сонымен бірге
Елбасы Н.Назарбаевтың тапсырмасымен
құрылған «Birgemiz» қоры арқылы 32
үйді салу ж нінде шешім қабылданды.
Осыған байланысты мамыр айында партия басшылығы Мақтааралға арнайы
келіп, жаңа шағынауданнан бой к теретін
үйлердің іргетасын қалау рәсіміне
қатысты. Міне, іргетасы к ктемде
қаланған 20 үйдің құрылысы аяқталып, ел
игілігіне беріліп отыр. Бауыржан Байбек
жаңа үйлердің кілтін тұрғындарға салтанатты жағдайда тапсырды. Сонымен бірге
құрылысы жүріп жатқан 12 үйдің жайкүйімен танысты. Ол баспаналар да таяуда
пайдалануға берілмек. Жаңа баспанаға ие
болған Достық ауылының тұрғындары
жетекші партияның қамқорлығына
ризашылықтарын білдірді.

ТҰРҒЫНДАРДЫҢ
ДЕНСАУЛЫҒЫ БАСТЫ НАЗАРДА

жүргізілуде. Ауылда, сонымен бірге
дәрігерлік амбулатория, тірек пункті салынуда. Қалпына келтіру бойынша осындай ауқымды жұмыстар атқарылған ауданда неркәсіпті дамытуға ерекше к ңіл
б лінуде. Бұл орайда ауданда неркәсіп
німінің к лемі артып келеді. Жалпы
ауданда неркәсіп німінің к лемі ткен
жылы 3,2 миллиард теңгені құраса, биыл
бұл к рсеткіш 12,5 миллиард теңгеге жеткен. Яғни нім к лемі 4 есе артып отыр.
Сонымен қатар ңдеу неркәсібінің нім
к лемі ткен жылы 2,2 миллиард теңге
болса, биыл 10,8 миллиард теңгеге жетті.
Ауданда 10 536 кәсіпкерлік субъектілері
тіркелген. Аудан кәсіпкерлері 9 айда
жеңілдетілген пайызбен «Ырыс» шағын
несие ұйымынан 297,4 миллион теңге,
«Ауылшаруашылықты қаржылай қолдау
қоры» АҚ-ы тарапынан 64,1 миллион
теңге, «Жетісай несие» ұйымынан 175,05
миллион теңге, «Агро Несие Корпарациясы» АҚ-ы тарапынан 19,8 миллион теңге
несие алып, кәсіптерін д ңгелетіп отыр.
Кәсіпкерлік саласын қолдау мақсатында
3330 азаматқа кеңес, 140-тан аса сервистік
қызметтер берілген. Сондай-ақ 133
кәсіпкерге заңгерлік қолдау к рсетілген.
Одан б лек, «Бастау бизнес» бағдарламасы
аясында 299 азамат, «Бизнес кеңесші»

Осындай нақты мемлекеттік қолдаудың нәтижесінде кәсібін д ңгелетіп
отырған жергілікті азаматтар ауылдастарына қол ұшын созуда. Жуырда жергілікті кәсіпкер аудандық
аурухананың жанында орналасқан
зінің жекеменшік жер теліміне тікұшақ
қонатын алаң салып берді. Бұған дейін
ауыр жағдайдағы науқастарды облыстық
емдеу мекемелеріне жеткізетін тікұшақ
елді мекен шекарасындағы егістік
алқаптарға қонатын болған. Науқастың
тағдыры үшін әрбір секундтың маңызды
екені белгілі. Сондықтан санавиация қызметі ауылдық жерлердегі адам
мірінің ұзақтығына әсер ететін басты
бағыттардың бірі. Аурухана жанынан
ашылған жаңа алаң денсаулық жағдайы
мүшкіл емделушілерді санавиацияның
күшімен жедел жеткізу қызметінің тиімді
жұмыс істеуіне сеп болмақ. Кәсіпкер
Қанат Мырзахметов осыған дейін
де к птеген үлгі боларлық істерімен
к птің алғысын алып келеді. Ол елдегі
пандемиямен күрес кезінде аудандық
ауруханаларға жалпы саны 12 кпені
жасанды желдету аппаратын сыйға

бағдарламасы аясында 29 азамат білім
алған. Шетелден тікелей инвестиция тарту бағытында биыл Мақтаарал ауданында
жалпы инвестиция к лемі 6,784 миллиард
теңгені құрайтын 2 жоба іске асырылуда.
Осы арқылы 191 адамды тұрақты жұмыс
орнымен қамту к зделуде. Қазақстан
және Түркия елдері бірлесіп Мақтаарал
ауданынан жалпы құны 4,764 миллиард
теңге болатын, жіп шығаратын фабриканы іске қоспақшы. «Tulpar Texstill»
ЖШС-іне қарайтын ндіріс орны 20202021 жылы іске асады. Жоба жылына
6600 тонна жіп ңдіре алады және 143
адамды жұмыспен қамтиды. Жалпы құны
2,02 миллиард теңгені құрайтын мақта
майын шығаратын «Tulpar May» ЖШС-ы
да 2020-2021 жылы жүзеге аспақшы.
Қазақстан мен Ресей елдерінің бірлескен
жобаның жылдық қуаты 2,9 мың тонна май шығара алады және 48 адам
жұмыспен қамтылатын болады. Сонымен
қатар Мақтаарал ауданында құны 2,1
миллион евро болатын «JID&COM»
ЖШС-нің жеміс-жидектерді және бақша
дақылдарын кептіру, жеміс-жидек мармеладтарын ндіру жобасын 2020-2021
жылы Қазақстан және Германия елдері
бірлесіп іске қоспақ.

тартқан. Аймақта орын алған су тасқыны
кезінде де қарап қалмаған. Жерлестерін
апаттан аман алып қалуға атсалысқан.
Сондай-ақ ауданда пандемияның екінші
толқынына дайындық жұмыстары
қызу жүргізілуде. Екінші толқын
демекші, жалпы бүгінде эпидемиялық
жағдайы тұрақты Түркістан облысы да
айтып келмейтін ауруға т теп беруге
толықтай дайын. Облыстық қоғамдық
денсаулық басқармасының басшысы
Марат Пашимовтың айтуынша, ңірде
коронавирус инфекциясының ықтимал
белең алу жағдайлары ескеріле отырып,
медициналық ұйымдарда 6000-ға жуық
т сек-орынмен қамту қарастырылған.
«Ауруханаларда материалды-техникалық
база жақсартылды. Vкпені жасанды
желдету аппараттар саны 65 пайызға
артты. Сонымен қатар қуаттылығы
мықты 80 оксиген аппараты алынды.
Оттегі концентраторларының саны 900
бірлікке жетіп, бүгінде сім 95,0%-ды
құрап отыр. Қосымша 5 ренгтен және
1 компьютерлік томограф аппараттарын алдық. Аурухана аймақтарынан
салынған оттегі станциялары да екі
есеге артты. Облыста к рші елмен шекаралас екі аудан бар. Олар Сарыағаш

AНЕРКСІП AНІМІНІҢ
КAЛЕМІ 4 ЕСЕ АРТЫП ОТЫР
Аудандағы Vргебас және Фирдоуси
елді мекендерінде де қалпына келтіру
жұмыстары, жаңа тұрғын үйлердің
құрылысы аяқталуда. Мысалы, Vргебаста
су тасқынынан зардап шеккен 209 үйдің
195-і бұзылып, қайта салынды. Аудан
әкімдігінің мәліметінше, бүгінде 185 үйдің
құрылысы толық аяқталған. Мемлекет тарапынан берілетін 17 млн теңге қаржылай
қолдауды келісімшарт түзген 195 отбасы
үш траншпен алған. «Үй тұрғызуды үйреніп
алдық. Енді біз адам жалдап, әуре болмаймыз. Асарлатып үй тұрғыздым. Мемлекет тарапынан берілген қаражат толық
жетті. Жанымдағы к ршім үш баласымен
бірге үйді бітіріп алды. Ел ағаларына,
осында жиі келіп, жағдайымызды біліп
тұратын облыс әкіміне алғыстан басқа
айтарымыз жоқ» дейді Vргебас ауылының
тұрғыны Құрақбай Мамырежепов.
Елді мекен аумағындағы ескі мектепте
ағымдағы ж ндеу, қосымша жылыту
қазандығын қою жұмыстары жүргізілуде.
Фельдшерлік-акушерлік және тірек
пункттері салынуда. Ал Фирдоуси елді
мекенінде тұрғын үй салу шығындарын
теу бойынша 314 отбасы құжат тапсырып, 3 транш бойынша тиісті қаржыны
алған. Су тасқынынан зардап шеккен 314
үйдің 308-і бұзылған болатын. Бүгінде
231-інің құрылысы аяқталған. Сондай-ақ
600 орындық жалпы орта мектеп ағымдағы
ж ндеуден ткен. Қазіргі таңда, жылыту
қазандығын табиғи газға қосу жұмыстары

ANA TILI
пен Мақтаарал аудандары. Осы екі
ңірде карантиндік стационарлық т секорындарды даярлап қойдық. Бұдан
былай шекарадан ткен әрбір азаматтың
қолында COVID-19 инфекциясына
тексерілген анализ қорытындысының
қағазы болуы керек. Егер болмаған
жағдайда жергілікті дәрігерлер олардан
сынама алып, стационарға жатқызады.
Дәл қазіргі уақытта Сарыағаштағы
стационарда 10 азамат жатыр. Жалпы
облыс к лемінде науқастарға арналған
6500 т сек-орын дайын тұр. Барлық
мекемелерде 2-3 айлық дәрі-дәрмек
қоры жасақталған. Бүгінде инфекциялық
стационарда ем қабылдап жатқан екі
науқас бар. Олардың жағдайы тұрақты»
дейді Марат Орынбасарұлы.
Облыстың бас дәрігері, сондай-ақ
жыл соңына дейін 122 жедел жәрдем
к ліктері берілетінін жеткізді. Яғни
облыстағы жедел-жәрдем к ліктері 100
пайыз жаңарады. Одан б лек жақын
күндері 12 жылжымалы медицина
кешендері ңірдің шалғай ауылдарына
барып қызмет к рсетпек. Медициналық
автокешен УДЗ, рентген аппараттары, зертханамен жабдықталған. Ауыл
тұрғындары мұнда анализ тапсырып,
дәрігерлердің тексеруінен те алады. Ал
Кентау қалалық ауруханасы алғашқы
толқында 1400-ге жуық пациентті емдеп, тіпті коронавирус жұқтырған жүкті
әйелді аман-есен босандырып алған
болатын. Індеттің екінші толқыны бола
қалған жағдайда науқастарға сапалы
медициналық к мек к рсетуге дайынбыз
деген аурухананың бас дәрігері Гүлбану
Сыздықова 580 т сек-орын әзір тұрғанын
айтты. Бүгінде облыс бойынша 8 оттегі
станциясы іске қосылған. Соның бірі
осы Кентау ауруханасында орналасқан.
Станцияны жергілікті меценат Бекболат
Бекенов з қаражатына салыпты. Құны 60
миллиондық станция тәулігіне 250 оттегі
баллонын толтыра алады. Бас дәрігер
станция қажет болған жағдайда зге де
мекемелерді оттегімен қамтамасыз ете
алатынын айтады. «Ауруханада 10 дана
кпені жасанды желдету аппараты, 47
оттегі концентраторы бар. Елу т секорынға арналған инфекциялық госпиталь толығымен науқастарды қабылдауға
дайын. Бізде маман тапшылығы жоқ.
Жалпы 520 медицина қызметкеріміз
бар. Оның 57-сі дәрігер, 220-сы орта
буынды қызметкерлер. Пандемияның,
әрине, қайталанбағанын қалаймыз.
:йтсе де, тұрғындар з денсаулығына
жауапкершілікпен қараса екен дейміз.
:р адам карантин режимін сақтап,
зін- зі, жақындарын қорғап жүрсе
алғашқыдағыдай науқастар саны к п
болмас деген ойдамыз» дейді Гүлбану
Жұмағалиқызы.
Бейбіт күнде жарылысты бастан кешірген Арыс қаласындағы
орталық аурухана да жеке қорғаныс
киімдері мен дәрі-дәрмектің екі
айлық қорымен қамтамасыз етілген.
Жансақтау б лімінде 9 кпені жасанды желдету аппараты, қосымша
50 оттегі оксигенераторлары және
басқа да қажетті медициналық құралжабдықтар орнатылған. Қанда оттегінің
қаншалықты қаныққанын анықтайтын
пультоксометрдің 144 данасы алынған.
Осы құралдың к мегімен дәрігерлер
науқастың жағдайы қаншалықты
ауыр немесе қанағаттанарлық екенін
айнықтай алады. «Сатурациясы 93-тен
т мен пациенттерді бірден жансақтау
б ліміне жатқызамыз. Мекемеге күрделі
ж ндеу жұмыстарын жүргізген кезде
жансақтау б лімін қабылдау б ліміне
жақын орналастырдық. Бұл науқас пен
дәрігердің алтын уақытын үнемдейді.
Жалпы қазір коронавирус инфекциясымен күреске жұмылдырылған 19 мобильді
топ халыққа қызмет к рсетуде» дейді
Арыс қалалық орталық ауруханасының
бас дәрігері Ерғали :лімбаев. Бірінші
толқында к п тәжірибе жинақтаған ақ
халаттылар індетті емдеудің тәсілдерімен
күн сайын танысып, білімін жетілдіруде.
Ауруханада 40 провизорлық т сек-орын
мен 20 т сек-орындық инфекциялық
госпиталь дайын тұр. Ал Ордабасы
аудандық ауруханасында індетті
анықтайтын зертхана іске қосылған.
ПТР сынамасы бойынша анықтайтын
зертхана тәулігіне 500-ге жуық тест
қабылдау мүмкіндігіне ие. Алдағы
уақытта Арыс қаласы мен Бәйдібек
аудандарынан сынама қабылдау жоспарлануда. Айта кетейік, Түркістан облысы
бойынша мұндай 12 зертхана жұмыс
істеуде. «Қазірге дейін 23 анализ тексеріп
үлгердік. Барлығы теріс нәтиже к рсетті.
Зертханада жұмыс істейтін дәрігерлаборанттарымыз Алматы мемлекеттік
дәрігерлер білімін жетілдіру институтында бір ай біліктілігін арттырып,
әрі қарай Түркістан қалалық емханасында тәжірибе алмасып келді» дейді
бас дәрігер Бақытжан Мырзалыұлы.
Қазіргі таңда емдеу мекемесі жеке оттегі
станциясы, 23 кпені жасанды желдету
аппаратымен жасақталған.
Жалпы облыста бүгінде 23429
медицина қызметкері бар. Оның 5000нан астамы дәрігер, қалғаны орта буын
мамандары. Ақ халатты жандардың
ерен еңбегінің арқасында ңірде қауіпті
індетті жұқтырған 3331 науқас толық жазылып шыққан. Жалпы, пандемия белең
алғалы облыста Covid-19 инфекциясы
расталған 3395 жағдай тіркелді. Олардың
2355-інде ауру симптомсыз ткен.
Е.БДІЖАППАРҰЛЫ
Түркістан облысы
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ
Бүгінгі білім беру саласының болашағы
қоғамның даму үдерісімен, білімнің тәжірибемен
ұштаса алу мүмкіндігімен, ғылыми интеграцияға
ұмтылуымен, заман ағымына қарай келіп түсетін
ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады.
Сол себепті бүгінгі таңда оқу орындарындағы
білім берудің сапасы мен деңгейіне үлкен талап
қойылып отыр. Сол талапқа сай келу үшін, терең
білімді, тың ойлайтын ұстаздар қауымын ынталандырып, оқыту мен тәжірибені үйлестірудің
жаңа технологиясын күнделікті жұмысында
қолдануды басты міндетіне айналдырған
оқу орны ғана сапалы білім беріп, түлектерін
толықтай жұмысқа тұруына кепіл бола алады.

Азаматтың суреттері

ҰЛЫ АҚЫН ЖҰМБАҒЫ
Елімізге ғана емес, әлемге қауіп төндірген пандемияның әсерінен қазақстандық театрлардың да есігіне қара құлып салынған еді. Алматыдағы мәдени орындар араға жеті ай салып
қайта ашыла бастады.Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма
театры 95-маусымының шымылдығын «Абайдың жұмбағы» атты жаңа премьерасымен
ашты. Жаңа маусымның басты жаңалығы – карантиннен кейін көрерменге ұсынылған
екі премьера ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдық мерейтойына арналып отыр.
Оның біріншісі – «Абайдың жұмбағы», екіншісі – «Қара» деп аталады.
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»
«К ңіл к теру деген – жеңіл, ойсыз
күлкі емес, үрейден, қорқыныштан, ауру
қай жағымыздан келеді деген уайымнан
бір сәтке болса да басты алып қашу керек.
Қазақстанның басқа қалаларында мұндай
жағдай жоқ, тек Алматыда ғана залдың
елу пайызына к рермен шақырып, спектакль к рсетуге рұқсат берілді. Сондықтан
к рерменнен сұрарымыз, карантин талаптарын қатаң сақтанып, театрға бетпердемен кіріп, арақашықтық сақтауларыңызды
сұраймыз. Біз биылғы маусымды Абай
әлемімен, «Абайдың жұмбағы» премьерасымен бастап отырмыз. Абай – ұлы дария. :рбір
режиссер, әр буын зінің Абайын іздейді.
Біздің театр ұжымы да Абай әлеміне үнемі зер
салып келеді» деді М.:уезов атындағы Қазақ
мемлекеттік академиялық драма театрының
директоры Еркін Жуасбек.
«Абай жолы» романының желісімен,
Абайдың з қарас здері мен леңдері бойынша жазылған композициялық қойылымның
сахналық нұсқасын жасаған Қазақстанның
еңбек сіңірген қайраткері Болат :бділманов
пен жазушы-драматург Мадина Омарова.
Қоюшы режиссері – Аридаш Оспанбаева.
Қоюшы суретші – Мұрат Сапаров. Ал Абай
р лінде «Құрмет» орденінің иегері актер Болат
:бділманов.
Айта кетейік, «Абай жұмбағында» үш
құрам –Болат :бділманов, Жандарбек Садырбаев және Жанат Тынбаев құрамы ойнайды.
Қойылымда жас Абайдың философ
деңгейіне к терілу процесі, Тоғжанмен махаббаты, дәстүрге сай Құнанбайдың бесікқұдасы
Алшынбай бидің немересі Ділдәға үйлену
керегін түсіндіруі, Абайдың ел үшін
езіліп қызмет етуі және т.б. к рсетіледі.
Шығарманың басты кульминациясы – тамұқ
сахнасы. Халықпен дау-дамай сахнасын

тозақ ретінде алып, адамдардың деградациясын к рсетуге тырысқан. Қойылымда
қазақилық бар, жаңа интерпретациямен, яғни
композиторлық жұмыс бар. Яғни аталған
қойылымнан Абай Құнанбайұлының әртүрлі
шығармаларынан интерпретация жасалғанын
к руге болады.
Абайдың з қарас здері мен леңдері
бойынша жазылған композициялық
қойылымның сахналық нұсқасын жасаған
Болат :бділманов пен Мадина Омарова
еңбекті мірге келтіру барысында абайтанушы ғалымдардың зерттеулеріне, оның
ішінде Мекемтас Мырзахметов пен Жабал
Шойынбеттің еңбектеріне сүйенген екен.
Нәтижесінде жап-жақсы, жұп-жұмыр
қойылым шығып отыр.
«Мен бүгінгі Абай р ліне 30 жыл
дайындалдым. Бұл менің бірінші Абайым
емес, білесіздер. 30 жасымда Райымбек
Сейтметовтың «Қалың елім, қазағым...»
поэзиясынан бастап, 40 жасымда :зірбайжан
Мәмбетовтың «Абайын» ойнадым. Содан
кейін талай жерде талай Абайды ойнап
жүрмін, бүгін міне тура Абайдың жасында, 60 жасымда нағыз Абайды шығардым.

Бүгінгі Абай бұрынғы Абайлардағы сияқты
бетіне жарты килограмм грим жағып, қасык зін бояп, кірпік жабыстырып, қауғадай
қылып сақал жабыстырып шығатын, былайша айтқанда қолдан жасалған, соған ұқсауға
тырысқан Абай емес. Бұл ешқандай гримсіз,
актердің з бойында Абайға ұқсайтын не
бар сонымен сахнаға шығуы. Бүгінгі Абай
халқымен бірге сіп, қазақты шоқындыруға
кіріскен патшалық үкіметке қарсы тұрған
Абай. Бұған дейінгі қойылымдардан, кинолардан, кітаптардан туындаған Абай з халқын
ұнатпаған ба, әкесін жек к рген бе, орысшыл
ма деген сұрақтардың жауабын бүгінгі Абайдан білуге болады» дейді Болат :бділманов.
Иә, расында «Абайдың жұмбағында»
Абайдың шын болмысын к рсетуге тырысқан.
Сол кезде патшалық Ресей бүкіл қазақты
билеу мақсатында үш бағдарлама енгізеді.
Бірінші – хандық жүйені құрту, екінші –
болыстықты енгізіп, ру-руға б ліп билеу,
үшінші – халықты шоқындыру. Осы
жарлықпен танысқан Мемлекеттік думаның
депутаты Шаймерден Қосшығұлов хат жолдайды. Патшаның алғашқы екі жоспары іске
асып, үшіншісіне келгенде Абай қарсы тұрады.
Ақын 73 параграфтан тұратын құжатнама
дайындап, оны генерал губернатордың алдында, патша кілінің алдында дәлелдеп шығады.
Құжаттарын дайындауға к мектеседі деген
баласының құрт ауруына щалдығып, бақилық
болуы да Абайдың қабырғасын қайыстырып
кетті. Сахналық к ріністе бұл сәт те икемді
орайластырылған екен.
Бүгінде абайтанушылар Абайды қытай философы Конфуцийден биік қояды. Олардың
айтуынша, Конфуций адамды адамға
табындырған, ал Абай адамды бір Жаратушыға
табындырған. Құран с зін поэзиямен
жеткізуге тырысқан. «Жүректің к зі ашылса,
Хақықтың түсер сәулесі. Іштегі кірді қашырса,
Адамның хикмет кеудесі». Яғни адамның
миы ойлайды, бірақ шешпейді. Оның бәрін
жүрек таратады. Сол үшін Абай бәрін жүрекке
жүгіндіреді. Адамның жүрегі таза болса, онда
адам баласы бір-біріне мейірбан болады,
мына жұмыр жер жақсарады. Абай осыны
леңмен айтқысы келеді, ал абайтанушылар
леңді талдап осылай түсіндіруге тырысады.
Келісу-келіспеу әр оқырманның з еркі. Тек
ақынды тағы бір танығыңыз келсе, «Абайдың
жұмбағын» тамашалаңыз.

Бағдары айқын білім ордасы
Жоғары білім беру жүйесінің басты
мақсаты — бәсекеге қабілетті маман
даярлау. Осыған сай қазіргі жоғары
білім беру принципі «білімді адамнан
білікті адамға» деген бағыттағы білімге
к шуді к здейді. Бұл білім беру жаңаша
ұйымдастыру — оның философиялық,
психологиялық, педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін
тереңірек қайта қарауды қажет етеді.
Сондықтан бүгінгі күні еліміздің
білім жүйесінде оқыту үдерісін тың
идеяларға негізделген жаңа мазмұнын
қамтамасыз ету міндеті тұр. Осы
мін детті толығымен жүзеге асыруды
Алматы технологиялық университеті
жолға қойды.
Жаңа білім беру бағдарламалары,
заманауи үлгідегі жатақхана құрылысы,
жаңадан ашылған студенттерге қызмет
к рсету орталығы, университет жанына
ашылған студенттер тәжірибе алатын
қонақжайлық кешенінің ашылуы – осы
жылдың басты жетістіктері. Бұл туралы
Алматы технологиялық университетінің
ректоры Талғат Құралбекұлы Құлажанов
ткен оқу жылының қорытындысы
бойынша жыл сайын беретін есептік
кездесуінде айтты. Университет ішінде
жүзеге асырылып жатқан бұл ірі шаралар
университеттің даму стратегиясының
негізінде іске асырылады. Оқу орнының
бұл ұзақмерзімді даму жоспарының
негізгі мақсаты экономика салаларын бәсекеге қабілетті мамандармен
қамтамасыз ету, жоғары және жоғары
оқу орнынан кейінгі білім мазмұнын

әлемдік үрдіске қарай жаңашаландыру,
ғылымның еліміздің индустриалды
қажеттіліктеріне қосатын үлесін арттыру, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді дамытуда менеджмент пен мониторингті жетілдіру
және университеттің инфрақұрылымын дамыту болғандықтан, бүгінде
атқарылып жатқан әрбір іс ел экономикасын к ркейтуге үлес қосар
жастардың игілігі үшін екені с зсіз.
Атап айтқанда, заманауи оқыту
технологиясының озық үлгісіне
айналған 8 проблемалық ғылымизерттеу зертханасы бар 3 ғылымизерттеу институты, Қазақстан-Корея
ғылыми-білім беру орталығы, Коммерцияландыру кеңсесі, шикізаттан німге
дейінгі толық технологиялық циклды
қамтамасыз ететін заманауи ндірістік
құралдармен жабдықталған тағам және
жеңіл неркәсіп пен мейрамханалықмейманханалық бизнес бойынша 3
технопарк университет оқытушылары
мен студенттерінің игілігі үшін пайдаланылуды.
Университеттің үлкен жетістіктерінің бірі – қосдиплом бағдарламасы.
Яғни осы бағдарламаны таңдаған
студент, бірден екі елдің дипломын алып
шыға алады. Бұл бағдарлама аясында
АТУ Швейцарияның Туризм және
Мейманхана менеджменті институты,
Г.В.Плеханов атындағы Ресей
Экономикалық университеті, Еуропа
дизайн институты, И.Раззақов атындағы
Қырғыз мемлекеттік техникалық

университеті, М.Рысқұлбеков атындағы
Қырғыз экономикалық университеті,
Пловдив қаласындағы тағам технологиясы университетімен екіжақты
тиімді келісімшарт жасасып, еліміздің
жастарына екіжақты білім алуға үлкен
мүмкіндік жасап отыр. Сонымен қатар
академиялық мобильділік бағдарламасы
бойынша, студенттердің шетелде тәжірибе жинақтауына үлкен мүмкіндік бар.
Практикалық сабақтар мен
жұ мыспен қамту мәселесі бойынша
қаламыздағы ірі қонақүйлер мен тағам
ндірісі кәсіпорындарымен серіктестік
қарым-қатынаста. Жан-жақты жетілдіріліп жатқан жұмыс к п күттірмей
жемісін берері с зсіз. Бұл тұрғыда
ректор жарқын болашақтағы айқын
жоспарлармен б лісіп, қызметкерлердің
алдына мазмұнды міндеттер қойды.
Ел болашағы — білімді ұрпақта.
Сондықтан білім беру саласында жасалып жатқан жаңа реформаларды жүзеге
асыру — осы сала қызметкерлеріне
ортақ іс. Себебі ғылымның дамуы,
білім мазмұнының згеруі, мір талабы, шәкірт талғамы үнемі суде. Қай
қоғамда болмасын шешуші фактор адам
және жеке тұлға болып қала бермек.
Ғасырлар бойы қалыптасқан рухани
құндылықтарымызды, байлығымызды
түгендеу, игеру, жас ұрпақ бойына игі
қасиеттерді сіңіру — бүгінгі шәкірт
тәрбиелеу жолында жүрген білім саласы
мамандарының басты борышы.
Смайыл БАЗАРБАЙ

ИГІ ІС

Бірлестік бастамасымен...
Жезқазғандағы ардақты азамат, ұлт жанашыры Т леген Бүкіров басқаратын «Қазақтың
Кетбұқасы» қоғамдық бірлестігі құрылған күннен
бастап-ақ жұртшылық сүйсінер игілікті істер
тындырып келеді. Биылдың зінде тағылымдытәлімді үш жобаны жүзеге асырды. Бірлестіктің
тапсырысы бойынша белгілі қаламгер, Қазақстан
Жазушылар одағының мүшесі Батырбек
Мырзабековке Ұлытау ңіріндегі ел басқару
ісінің берік жүйесін жасай білген, қалың ел
ішінде «Т рт босаға» атанған Сандыбай батыр,
Қадыр би, Бабыр би, Шегір би және Сандыбай
әкесінің орнын басқан аға сұлтан Ерден жайлы
роман жазу жүктелген болатын. Бұл міндет ойдағыдай орындалып, кітап «Аманат» деген атпен баспадан шықты.
Мысты аймақта тарихшы ғалымдардың және лкетану-

шылардың ғылыми пікірлерін тоғыстырған
республикалық ғылыми-теориялық конференция тті. Алқалы жиын «Қазақ жеріндегі саясиқұқықтық мемлекеттің қалыптасу тарихы» деген
тақырыпта ұйымдастырылды. Үшінші жоба
– «Ұлытауым – Ұла Дала киесі» тақырыбында
ткен республикалық мүшәйра. Мүшәйраның
негізгі шарты – Ұлы Дала, Ұлытау тарихын,
«Т рт босаға» тағылымын леңге арқау етіп, жыр
жарысында алпыс тоғыз ақын бәс тігіп к рді.
Байқауға қатысқан леңдер топтастырылып,
жеке жинақ болып шықты.
Қоғамдық бірлестік бұл оң істерді алдағы
уақытта да жалғастыра бермек.
Нұркен ЖАНДУЛЕТҰЛЫ

ТАҒЫЛЫМ
Кенже Нұрмұханбетов 1932 жылы 1-қаңтарда бұрынғы Нарынқол ауданы Көмірші ауылында қарапайым отбасында дүниеге
келген. Ата-анасы сол кезде жаңа құрылған шаруашылықтың мүшесі болған. 1936 жылы анасы ауырып қайтыс болса, 1946 жылы
әкесі де өмірден озады. Балалық шағы екінші дүниежүзілік соғысқа тұспа-тұс келіп, сабақтан бос уақытта еңбек майданына
қатысып, шаруашылықтың сиырын бағады. Мал басын аман сақтап, семірткені үшін 1944 жылы Кегенде өткен «стахановшылар» слетінде мақтау қағазы және заттай сыйлықпен марапатталады. Ол кезде Көміршіде он жылдық мектеп болмағандықтан
сегізінші сыныптан соң Қарасаздағы интернатта жатып оқып, 1949 жылы орта мектепті үздік бағаға бітіреді. Сөйтіп, бала жасынан
ақиық ақындар Мұқағали, Еркіндермен аралас, құралас болып өскен. Бұл кейіпкеріміздің жасөспірім кезінен–ақ, өлең жазып,
шығармашылықпен айналысып өсуіне өз әсерін тигізген. 1953 жылы Абай атындағы КазПИ-дің физика-математика факультетін
және кешкі дене шынықтыру институтын бірдей бітіреді. Екі жоғары оқу орнын бірдей алып жүруі білімге деген құштарлықтан,
еңбекқорлықтан болғаны даусыз.

ҰСТАЗ ҰЛАҒАТЫ

Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»

Мектепте оқып жүрген кезінен бастап
қоғамдық жұмыстарға белсене араласады.
Мәселен, 1947-1949 жылдары мектепте,
1950-1953 жылдарда институтта, 19541957 жылдары әскер қатарында бастауыш
комсомол ұйымының хатшысы, 19581964 жылдары Сарыжаз, К міршідегі
бірнеше бастауыш партия ұйымдарын
біріктірген партком құрып, сол партком
хатшысы болған. Үнемі ізденіп, білімін
де толықтырып отырған. :скери борышын теп болған соң 1957 жылы Закарпатия әскери округінде ашылған бір
жылдық әскери партия мектебін бітіріп
келеді. Бұл кейіпкеріміздің кейін қызметте
к терілуіне себепші факторлардың бірі
болады. Vйткені ол кезде партия мектебін
бітіргендер, партия қатарында болғандар
қызметте тез сетін.
1958 жылы әскерден оралған Кенже
Нұрмұханбетұлы сол кездегі Нарынқол
ауданы Сарыжаз орта мектебіне мұғалім
болып орналасады. Бұл кезде Ұлдахан
Байұзақова ҚазМҰУ-дың физика-математика факультетін бітіріп келіп, осы білім
шаңырағында жас маман болып қызмет
ететін. Олар бұрын жерлестер ретінде
Алматыда танысқан болатын. Міне, оларды тағдыр тағы да жолықтырып, сол жылы
отау құрады. Осылайша, кейіпкеріміздің
қиын да қызықты ұстаздық еңбек жолы

басталып кетеді. 1954-1966 жылдары Сарыжаздағы орта мектеп мұғалімі,
1966-1970 жылдары Қайнардағы орта
мектеп директоры, 1970-1979 жылдары
Сарыбастаудағы орта мектеп директоры,
1979-1984 жылдары Қақпақтағы орта
мектеп директоры, 1987-1989 жылдары Сарыжаз орта мектебінің директоры
қызметтерін атқарады.
Ұстаздық еңбек жолының отыз жылдан астам уақытында басшылық қызметте
жүріп, абырой биігінен к рінеді. Ол еңбек
ете жүріп, сол кездегі заман талабына
сай арасында зінің партиялық білімін
де шыңдап отырған. Мәселен, 196870 жылдары Алматы қаласындағы екі
жылдық университетті сырттай оқып
бітіреді. Партиялық сауатын жан-жақты
жетілдірген кейіпкеріміз директорлық
қызметтерін атқара жүріп, 8 мәрте аудандық кеңестің депутаты болып сайланады.
Қоғамдық жұмыстарымен қатар білім
саласындағы тың ұсыныстары аудан, облыс, республика к лемінде тәжірибе болып таратылады. Соның бірі зі басқарған
мектептерде спорттың бірнеше түрі бойынша әртүрлі секциялар ашып, оқушылардың
сабақтан тыс уақытта жүйелі айналысуына
мүмкіндік жасайды. Соның нәтижесінде
Кенже Нұрмұханбетұлы басқарған мектеп оқушылары аудандық, облыстық
жарыстарда топ жарып, оқушылары
республикалық додалардан жүлделі орындар ала бастайды. 1974 жылы мұғалімдердің
тамыз мәслихатында екі орыс, бір қазақ

мектебінің директоры баяндама жасайды.
Соның бірі кейіпкеріміз болады. Сол
кездегі республика басшысы Д.Қонаевқа
Кенже Нұрмұханбетұлының нақты
ұсыныстары мен жеткен жетістіктері
ұнап, Оқу министріне ол кісі басқарып
отырған мектепті спортқа керекті
құралдармен жабдықтауға тапсырма
береді. Қорытындысында министр бір
миллион сомның спорттық заттарын ол
кісі басқарып отырған шалғайдағы ауыл
мектебіне сыйлайды. Атап айтқанда, екі
күрес кілемі, 20 күрес киімі, 5 стол теннисі,
100 шаңғы, 100 коньки, 100 волейбол,
баскетбол добы және әртүрлі 200 спорттық
киімдер. Бұл ауыл мектебі үшін сол заманда қол жетпес байлық болатын. Бұдан кейін
дене шынықтыру пәні мұғалімдері мен
спорттық секция жаттықтырушыларына
қатаң талап қоюдың нәтижесінде Кенже
Нұрмұханбетұлы басқарған мектептің
оқушылары облыстық, республикалық
жарыстарда жүлделі орындардан к птеп
к рінеді. Ең бастысы, жылына спорттық
жетістікке жеткен 20 оқушы Алматы қаласындағы республикалық спорт-интернатына оқуға қабылданады. Бұл к рсеткіш
одан кейінгі жылдары да еселеніп отырады.
Жалпы Кенже Нұрмұханбетұлы зінің
отыз жылдан астам директорлық қызметінде осындай ондаған тың бастамалар
к теріп, онысы облыстық, республикалық,
тіпті халықаралық деңгейде тәжірибеге
ен ген дері бар. Соның бірі 1972-73 оқу
жылында болған. Кейіпкеріміз сол кездегі

Кенже Нұрмұханбетұлы (оң жақта).
еліміздің Оқу министрлігі арқылы Ресей
Оқу министрлігіне ұсыныс жасайды. Онда
1 сыныптың оқушыларын бір тоқсан бойына басқа республикаға апарып оқытуға
ұсыныс түсіреді. Не керек, мұндай
ерекше ұсынысты қолдаған Ресей Оқу
министрлігі сол оқу жылында Красноярск
об лысының 30 оқушысын Сарыбастау
қазақ орта мектебінің интернатына орналастырып, орыс тілінде оқытады. Оған сол
кездегі ауыл мұғалімдерінің білімі де, тілдік
қоры да жеткен. Ал келесі оқу жылында
Сарыбастаудың 30 оқушысын Грузияның
Батуми қаласына қысқы каникулға 10 күнге
жіберіп, мектебін, мұражайларын аралатып,
ел к ріп, жер тануға мүмкіндік жасаған.
Кенже Нұрмұханбетұлы ауданда алғаш
рет мектептің з табысына арналған
есеп-шотын аштырған. Ол табыстар
оқушылар ұжымдарға к мектескеннен
және мектептегі тәжірибе алаңының
німін сатудан, мектептің еңбек пәнінің
німдерін сатудан мектепке қаражат
түсіріп отырған. Осы мақсатты орындауда
мектепке ауылшаруашылығына қажетті
құрал-жабдықтарды алдырады. Шеберханаларда жоғары сынып оқушылары
сол станоктар мен тігін машиналарында
жұмыс істеп үйренетін. Мектептің бұл
тәжірибе алаңының жұмысы 1982 жылы
дәріп теліп, ндірген німдері шетелдік

к рмелерге қойылады. Кезінде бұл туралы
республикалық басылымдар жарыса жазып,
идея авторы Кенже Нұрмұханбетұлы Алматы облыстық партия комитетінің пленумында, республикалық мұғалімдер съезінде
баяндама жасайды. С йтіп, бұл тәжірибе де
еліміздің мектептеріне кеңінен таратылады.
Осындай тың бастамаларының арқасында
мұғалімдердің халықаралық басқосуларына
жиі қатысып тұрған.
Міне, «осыншама ұстаздық, басшылық
жұмыстармен қатар депутаттық-қоғамдық, сан салалы жұмыстарды Кенже
Нұрмұханбетұлы қажымай, талмай қалай
атқарды?» деген сауал ол кісінің мірбаянын оқып отырған адамда туындауы тиіс.
Бұған қаншама қажыр-қайрат, күш-қуат
керек десеңізші. С йтсек оның ең бастысы,
кейіпкеріміздің бала жасынан қиындықты
к п к ріп, шыңдалып скені болса, екіншісі
тағы да сол бала кезінен жанына спортты
серік еткенінде деген ой түюге болады. Бұл
с зімізге 1956 жылы шаңғыдан, 1969 жылы
шахматтан спорт шеберлігіне кандидаттық
норманы орындағаны дәлел. Бұл екі спорт
түрі де шалғайдағы ауылдарға кешігіп
жеткені анық. Алайда жаңашылдыққа жаны
құмар кейіпкеріміз осы екі спорт түрін де
терең меңгеріп, осындай жетістікке жеткен.
1969-1988 жылдары шахматтан облыстық
жарыстарға қатысып, жыл сайын жүлдегер,

чемпион атанады. Бұған қосымша қазақ
арасына кенжелеп келген стол тенисі, дойбы, мылтық ату секілді спорт түрлерін де
үйреніп, аудан, облыс к лемінде чемпион
болады. Осы зі меңгерген спорт түрлерін
кейін жасы келсе де тастамай, міріне
серік етеді. Бұл спорт түрлерін зінің ұл,
қыздарына және мектеп оқушыларына
үйретуден жалықпайды.
Жастайынан шығармашылықпен айналысып скен кейіпкеріміз нақты ғылымдар
математика, физикадан оқушыларға сабақ
ткенде де, оларды спортқа баулуда да,
қоғамдық жұмыстарда да шығармашылық
шабытпен жұмыс істегені байқалады.
Соның нәтижесінде ол үнемі жетістіктерге
жетіп отырған. Мектептердегі мұғалімдік,
директорлық қызметте жүрген жылдарында «Математика», «Геометрия» пәндерінен
конкурстық есептер жинағын шығарған.
«Мектеп директоры» «Мектептегі тәрбие»
журналдарының алқа мүшесі, Алтынсарин
атындағы ғылым академиясының ғылыми
кеңесінің мүшесі, әрі ғылыми хатшысы
қызметтерін қосымша атқарған. Жаңадан
шығып жатқан оқулықтарға ұсыныс жасап, рецензия жазып, сол замандардағы
к птеген оқулықтардың сапалы шығуына
атсалысқан. Vзінің мір жолын нақты мысал еткен «Vмір-дастан» ғұмырнамалық,
педагогикалық деректі кітап жазған. Кенже
Нұрмұханбетұлының осынау еңбектері з
заманында еленіп, 9-рет Үкімет наградаларымен, медальдармен, к птеген мақтау
грамота, дипломдармен марапатталыпты.
Еңбекте осынша табысқа жеткен
кейіпкеріміз отбасылық мірде де бақытқа
б ленген жан. Жұбайы Ұлдахан Байұзақова
екеуі үш қыз, екі ұл тәрбиелеп сіріп,
олардың бәріне жоғары білім берді.
Кенже Нұрмұханбетұлы 86 жасынан
асқан шағында бақилық дүниеге аттанды.
Он жасынан еңбекке араласып, елу жылдан аса ұрпақ тәрбиесімен айналысқан
ұлағатты ұстаздың алдынан сан мыңдаған
шәкірттер білікті білім, тәлімді тәрбие
алғаны анық. Шәкірттерінің алды бүгінде
зейнет жасында. Ұстаздарының жалындаған
ерен еңбектерін бүгінде з немерелеріне
аңыздай әңгіме етіп айтуда. Сондықтан
да Кенже Нұрмұханбетұлының жарқын
бейнесі ұрпақтар жадында мәгіге жатталып,
жаңғырып қалары анық.
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САҒАТ ТУРАЛЫ СЫР
Уызынан мезгілді ұғынған к п,
Шуаққа шомылмайтын шыбын жан жоқ.
Сыртылдайды сағатым, бір тынбайды,
«Сенетін менен басқа, кімің бар» деп.
Жоспарласа жұмыс та мәнді жүрмек,
Адамның арты арайлы, алды гүлдеп.
Сыртылдайды сағатым, бір тынбайды,
«Ақ т сектен оян да, ал жүгір» деп.
Түк ойланбай т редей т рге шығып,
Vңімді згерткендей лмес үміт.
Сыртылдайды сағатым, бір тынбайды,
Болған ба уақыттан ңгесі құт.
Ертеңгіні еске сап, бүгін жүктеп,
Ең даладан ерекше дүбір күтпек.
Сыртылдайды сағатым, бір тынбайды,
Секундттарды, минутты, сырымды ұқ деп.
Қай кезде келешекті барлау бітпек,
Жақсыға жалын, оттай жанды-ау жұрт кеп.
Сыртылдайды сағатым, сыртылдайды,
Жаһандағы жалғыз жау-жалқаулық деп.
К регендік к ктесе к пті сірмек,
К герейік намысты к кке сілтеп.
Сыртылдайды сағатым, сыртылмайды,
Күндерің күміс шашпай тпесін деп.

Шаттығын шапқылатып тай, құлындай,
Қайғысын қара қапшықпен арқалатып,
Vмір тіп барады, мір тіп.
Тіршілік тұрмас ылғи ту ұстатып,
Табанда згермей ме дұрыс бағыт.
Бақыттың балын беріп б шке-б шке,
Уын да алақанға уыстатып,
Vмір тіп барады, мір тіп.

:не бір тұрған әжетханаға барсам да,
:кел дейді алақанға теңгеңді.
Жалған дүниеде жоқ ештеңе жай тегін,
Жаралы жанды сауықтыру айт емін.
Кейде суық, кейде жылы жамағат,
Сәлеміне сұраса ақша қайтемін.

К ңілім к к жайлауда к генделіп,
Кішірейіп кеткен бе к лем, к рік.
Таныс, достың арасы алтын к пір,
Туыстар туыстарды б тен к ріп,
Vмір тіп барады, мір тіп.

Дүбірлеген дүние жалған, жалған,
Дабыл қағып жетсе ғой арманға арман,
Қулық-сұмдық құпиясын сұраңдаршы,
Қу тақырда қалғаннан, алданғаннан.

Шынайы, шырын-с зді ем к ремін,
Шалқыған ғажап ішінде кең кеменің,
Үмітті үзіп алмай үкілетіп
Күдіктің де күдірейтіп желкелерін,
Vмір тіп барады, мір тіп.

Ақыл-ой аңырап құлап әмән жардан,
Айнала кісіліксіз қараң қалған,
Алаяқ, арамдарды сұраңдаршы
Ақ сүттей аппақтардан, адалдардан.

Нағашыбай
МҰҚАТОВ

ұқсас төрт мезгілге
ҚАЙДА, ҚАЙДА?

ТАРАЗЫ – САНА

Серуеншіл серілік сезгем лебін,
Т релерге т сектей т селмедім.
Жаз екен ғой жігіт боп жолыққаным,
Жаңбыр да, р толқынды зен де зім.
Қалайды қай тірі де бәрі ұнауын,
Сұмдық сірә сұлу суретті танымауым.
Күзге де мен кезіктім кеңістігі алтын,
Сыбағамыз – сары бидай, сары қауын.
Ортамыздың ойлағаны оңды жұрт,
Кісілік бағдаршамсыз жолды ұмыт.
Қыстың да ұлпа қарын уыстадым,
Қыстан г рі адам аязы тоңдырып.
Арманды жерден де ізде, к ктен де ізде,
Ауыр арқалап асудан ткенбіз бе?
Таразы-санаға сап салмақтасам,
Тірлігім тіпті ұқсас т рт мезгілде.
AМІР AТІП БАРАДЫ
Жүрегім жүз тебіреніп, аласұра,
Жүзімді бұрдым кең қазақ даласына.
Тәттісін талайларға үлестіріп,
Ащысын араластырып арасына
Vмір тіп барады, мір тіп.

Тұтасып, тіпті кетпей бастан тұман,
Тірлікте түсініксіз жасқанды ұлан.
Тас-әке, тас-ананы сұраңдаршы,
К з жасы тыйылмаған тастандыдан.

Жан б лек жадыраңқы, жанған ңі,
Жылы лепті аңсайды алдан к бі,
Дүйсенбі басшыға бардым бір шаруамен,
Жоқты айтатын әрине бардан г рі.

Дарқан далада ырыс қандай,
Мәңгілікке тыныс бардай.
Қайда қайралған қырық жасым,
Қаққа б лер қылыштардай.

Тілегенмін таза тұрғанын тұсымның,
Тұман, бұлтты бүйірден түртіп ысырдым.
К ктем болды к ргенім к белек кезде,
Аспан, жерді тек шуақ деп түсіндім.

Орын бер, ойланбастан, түрегеп т рден,
Оларды орталарда кім бектеген,
Зор денсаулық қадірін сұраңдаршы,
Мұңды, үнсіз отырған мүгедектерден.

ОТЫРМЫН
ТАРАЗЫЛАП…

Ұшақсыз да ұшты-ау балаң,
Мылтықсыз-ақ құсты аулағам.
Қайда отты отыз жасым,
Кеудесінен күш саулаған.

Үміт, сенім үйген елім,
:лі талай сый к рермін.
Қайда уыз-уақыттар,
К кірек түсірген кином менің.

Шынында, кім жасырған шешімді елден,
Гүрілдеген Гитлер сесін к ргем.
Сұм соғыстың жарасын сұраңдаршы,
Жиырмада жар жоғалтқан жесірлерден.

Үміт, үміт ақ құшақ жайыпты алдан,
Және оның кезі жоқ айып болған,
Құйттай сәуле құдіретін сұраңдаршы,
Қараңғыға қамалған зағиптардан.

Құлшынып құшақ айға жайған,
Қызық қумады қай маңайдан.
Қайда жүгірмек жиырма бесім,
Нәрленген, әлденген найзағайдан.

Бұра к рме теріс жаққа,
Боз белімде жеміс қапта.
Жеңнен тартып желаяқ жыл,
Жетектейді жетпіс жасқа.

Отауда оң тірлікті оттар жанған,
Бары жақсы әр уақыт жоқ болғаннан,
Тұщы, ащыны анықтап сұраңдаршы,
Түрмеде түнергеннен, сотталғаннан.

К ркем с зім к рінші к мейлерден,
Қымбат, арзан киімді к рем киген,
Теңге құнын тезірек сұраңдаршы,
Байдан емес, әрине, кедейлерден.

Шақ тұрушы ем шоқ басуға,
Қиялды қолтықтап ап қашуға.
Қайда аңқау он сегізім,
Періп кетер отқа, суға.

Жылға азық бір күн елес,
Дүние онсыз дүркіремес.
Қайда тал түс – алпыс жасым,
Не кәрі, не жігіт емес.

Тоқтататын күш бар ма лас құмарды,
Тағылым к ргей үлкеннен жастың алды.
Жеген сайын қарында қанағат аз
Жемқорларды к рмейтін басшыларды,
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?

СҰРАҢДАРШЫ…

Т менге құлағандай тау-ізгілік,
Сый сирек, сырқаттанды, ауырды жұрт,
Ғаламды «ғаламатпен» қоршап тастап,
Адамды адамдарға жауыз қылып,
Vмір тіп барады, мір тіп.

Қабақ түйіп қыста әрі жазда бұлт,
Қолдаса тәңір ара-тұра маздадық.
Құрдастарым қырда қымтап к рпесін,

К кірекке к ркем бір күмбез тіккен
К ркем с зді к рмейтін к ргенсізді
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?

Кейбіреу толып, толысып бола қалды,
Алтындай қолпаштадық қолаларды.
Зияны жоқ бір түйір қоғамыма,
Зиялыны к рмейтін к п адамды
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?

ТІРЛІГІМ ТІПТІ

Сәнді мір, толы арман,
Сәтті, сансыз жолы болған.
Қайда еңселі елу жасым,
Қарияның қолын алған.
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Vлеңнің әр кеудеде оты жүрмек,
С з азай к ркем емес, к бігің к п.
Сейсенбі кітапханаға кіріп кеттім,
Қасымды қайта-қайта оқығым кеп.
Сырластарым араласар аз қалып,
Vмір тіп барады, мір тіп.
Пенде ем парасатты алаң к рген,
Ауа-азыққа тойған ба әмән кеудем.
Адам, ақша, дүние барлығы да,
Тек уақытша екенін дәлелдеумен,
Vмір тіп барады, мір тіп.
СҰЛУЛЫҚ САҒАН ҚАРАП
AТЕР ЕДІМ...

НЕ ЖАҢАЛЫҚ?
Тақырға тал сірді деме халық,
Таск з түгіл, к кірекпен к рем анық,
Алдымен сәлемдескен адамдардың,
Аптыға сұрайтыны «не жаңалық?»
Келеді толқындарды кеме жарып,
Кеңістік, к кжиегі жобаланып,
Отауда отыратын зейнеткердің,
Ойланбай айтатыны «не жаңалық?»

Қашанда мейірімге қамдан жаным,
Қатыгездік құдығына әркез алданбағын.
Беті сұлу к бейді бұл жалғанда,
Іші сұлу азайды аңғарғаным.

Тіршілік бір мезгілге тына қалып,
Бірде қуанып, ал бірде жылап алып.
Дабылы дала кезген дос-қауымның,
Аузына түсетіні «не жаңалық?»

Адам үшін атпай ма арай таңым,
Ақ пейілді қалайша қарайтамын.
С зі сұлу к бейді күннен-күнге,
Ісі сұлу азайды және айтарым.

Түн іздемес махаббат себебі жарық,
Сәулелерден сәнді рнек реді барып.
Қызметтен шаршап, шалдығып келгеніңде
Келіншектің қайталайтыны «не жаңалық?»

Жанға қуат күмістей күлкілерім,
Жақсыларға жарастық кіл тіледім.
Киімі сұлу к бейді к ремісің,
Кісілігі сұлу азайды бір білерім.

Кірпіш-к ңіл жатсыншы тек қаланып,
Түр, түсті бұзбайықшы текке налып,
Іңгәлап іш жылытқан нәрестелер,
Туа сап демесе болды «не жаңалық?»

Қалмаса екен инабат үйі құлап,
Қамқор болсын жастарым жиылып ап.
Қыздан сұлу к бейді к зіңді тік,
Қылығы сұлу азайды қиынырақ.
:лемің мәңгі – алау, мәңгі – жалын,
:рқашан тек сағыныш салғыз әнін,
Сұлулық саған қарап тер едім
Сұлу болса бер жағың, арғы жағың.
ҚАЙТЕМІН...
Қаражатсыз қалтарыста қалдым ба,
Қайырылып қарайладым әр мұңға.
Ақ халатты дәрігерге жолықсам,
Ақша т ле деп тұрады алдымда.
Нарықты айтып налытады неге жай,
Нар толқыннан кері қайтқан кеме қай,
Апарып ем оқу орнына баламды,
Ақша т ле, ақша т ле дегені-ай.
Теріс қарай айналғандай табақша,
Топыр халық томпаңдайды таң атса,
Қызықтырған қызметің қажет пе?
Сыртында үйдің сытырлайды тағы ақша.

ЗАҒИП ДЕМЕЙ,
КІМ ДЕЙМІЗ?
Адамның адамдарсыз жоқ мекені,
Араласса ағайын боп кетеді.
Алдында қасқая қарап тұратұғын,
Ақиқатты к рмейтін к п к кені,
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?
Талайлар кеудесі – күн, с зі отты,
Тас-тағдыр тәлкегіне т зіп тті.
Жамандық жаман тонын жамылып ап,
Жақсылықты к рмейтін к зі жоқты,
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?
Желбіреп тік тұрмайды туың мәңгі,
Жылыту жеңіл емес, суынғанды.
Ту сыртыңнан айналып тура тартқан,
Туыстықты к рмейтін суық жанды
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?
Дүние дүбір-думан д ңгеленді,
Қайтейін зге белді, зге жерді,
Таң сәріден табысып, құшақтасқан,
Татулықты к рмейтін пенделерді
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?

Адамсыз айналаның ңі кетті,
Аңсайды жерді емес, к бі к кті.
Шуағын шашу етіп шартарапқа,
Тұманы тұншықтырып т ңіректі,
Vмір тіп барады, мір тіп.

Жастайымнан жақын емен ласқа мен,
Жаны сұлуға жүгіре құшақ ашқан ем,
Жүрек әмірін жүре тыңдап махаббат,
Шешіледі шынында кейде ақшамен.

Шын қыран шыңдарына ұшып лді,
Ілгеріге апарсын ісің елді.
Тәңір зі тудырып, сыйға тартқан,
Таланттыны к рмейтін кісілерді
Айтыңдаршы, зағип демей, кім дейміз?

Жарық дүние сәулесі жанға бақыт,
Құдай сақта қалмағаннан қамбада түк.

Тар сияқты сезінемін кең жерді,
Тарықсам да ең алдымен ел к рді.

Vнегелі рнегін рден сызды,
Тағылымын тамаша т рден тізді.

Меніңше, шатастырдық шын дүбірді,
Миға қабылдау қиын тым мұңды күнді.
Сәрсенбі теледидарды қосып қалып,
Жеңіл ән желпілдеді, жынды қылды.
Тәңір зі нұсқаған әйдік жолды,
Тер т ксең тамшылатып байлық қонды.
Бейсенбі бәйбішеміз шелпек пісіріп,
Баяғы бабаларға жайдық қолды.
Ашық әңгіме ақтарса сыр ашылар,
Ақиқаттан адассақ кінә шығар.
Жұмада жұмыла жүгіріп жиналысқа,
С з тыңдадық тірігі, расы бар.
Адамдар ақ үмітті таңды атырмақ,
Армандар зымыраған алға атылмақ.
Сенбіде серпілдік қой тойға барып,
Екі жүз ер, екі жүз жар тақылдап.
Бұра тартып бұрылды іні қайда,
Батқандай белшесінен ірі лайға,
Жексенбіде моншада терлеп-тепшіп,
Жолықтым сүндеті жоқ сұмырайға.
Жүргенмен с зден ғана жан азық ап,
Жеңісім желбіреген әлі азырақ.
Табанын тайдырып тұрды тағы бір апта,
Терген, к ргенді отырмын таразылап.
ЙЕЛ
Маңдайға бұйыр нандыратын нақ қадам,
Минут сайын аттамайды баққа адам.
Қуанса әйел – тербетеді теңіздей,
Ашуланса әйел – адастырар ақ боран.
К ре сала кім шығарған т ріне,
Vз теріңмен рле, рле ріңе.
Қуанса әйел – ұшырар ғаламат ғарышқа,
Ашуланса әйел – тірідей к мер к ріңе.
Шаңырақтан сақта Алла кіл құтсыз,
Шар дүниеде ынтымаққа ынтықпыз.
Қуанса әйел – ай жұлдызға жеткізер,
Ашуланса әйел – атып тастар мылтықсыз.
Жұмыр жерде жұбайыммен бай болам,
Жоқ болса жар қайдағы күй, қайдағы ән.
Қуанса әйел – жаһан жайнап кетпей ме,
Ашуланса әйел – ақыр заман айналам.
Жалғыз құдай таза тілекті құп алсын,
Жарасса жұп жарқырайды шығар шың.
Қуанса әйел – қос аққусың айдында,
Ашуланса әйел – сыңсыған бір сыңарсың.
Баба с зін, дала с зін айтам дәл,
Бір намысты ей еркектер байқаңдар.
Қуанса әйел – қос иығыңда періште,
Ашуланса әйел – шауып жүрер шайтандар.

ӘРІПТЕС ТУРАЛЫ СӨЗ
Белгілі журналист, көсемсөзші
Мақсат Ахметқалиұлы Рсалин есімі
оқырманға жақсы таныс. Ол 1960
жылы қазан айында Ақтөбе облысы
Хромтау ауданы Аққұдық ауылында
дүниеге келді. Өмір жолын өзінің
кіндік қаны тамған мекенде
бастады. Тракторшы, слесарь болып
туған ауылының өсіп-өркендеуіне
үлес қосты.

Абырой
Кейін Алматы қаласына қоныс
аударды. Осында жүріп еліміздің
қоғамдық-саяси міріне белсене араласты. Қуаныш Сұлтанов, Сергей
Дьяченко, Ахан Бижанов секілді танымал қайраткерлермен бірге «Қазақстан
Халық Бірлігі» партиясының негізін
қаласты. Аталған партияның орталық
комитетінің жауапты қызметкері және
Алматы облысы бойынша уәкілі болды.
«Отан» партиясының да орталық
аппаратында бас кеңесші қызметін абыроймен атқарып, партияның саяси платформасының жүзеге асуына атсалысты.
Мақсаттың мірі газет жұмысымен
тығыз байланысты. Кезінде республикалық «Дала мен қала», «Страна и
мир», «Ана тілі» газеттерінде меншікті
тілші, б лім редакторы, «Экономика»
газетінің және «Бала би» журналы бас
редакторының орынбасары қызметтерін
атқарды. 2014 жылдары «Қазақ газеттері»
ЖШС-ның Алматы облысы бойынша
кілі және меншікті тілшісі болды.
М.Рсалиннің мірдің әр саласына
арналған және әр жанрдағы мақалалары
республикалық басылымдарда жарық
к ріп жүр. Екі тілде еркін жазады. Ақт бе
облысының Хромтау ауданынан шыққан
тұңғыш қаламгерлердің бірі.
Ол үнемі зінің шығармашылығын
шыңдап, бойындағы бар талантын дамытып отырады. Оның қай тақырыптағы
шығармалары да оқырманын зіне
баурап алады. :сіресе шағын, оқиғалы,
қызықты әңгіме, мақалаларының
тәрбиелік мәні зор, скелең ұрпаққа
үлгі- неге. Атап айтқанда, адамдардың
адами қадір-қасиеті, ұлтаралық келісім,
қоршаған ортаны қорғау, тылсым дүние,
жануарлар әлемі, ғажайып құбылыстар,

ел арасындағы аңыз болған оқиғалар
туралы жиі қалам тербейді. С йтіп жүріп
еліміздің тарихын, мәдениетін, тілін,
әдебиетін дамытуға да лайықты үлес
қосуда. Үш кітабы жарық к ріп, оқырманның жылы лебізіне ие болды.
Қаламгердің шығармашылық
жолдағы қажырлы еңбегі з деңгейінде
бағаланып келеді. «Жалын» журналы
тағайындаған Ғ.Мүсірепов атындағы
әдеби сыйлықтың, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының лауреаты
атанды. Ол – ҚР Мәдениет қайраткері,
ҚР Ақпарат саласының үздігі, Қазақстан
Журналистикасының қайраткері
атақтарының иегері. К птеген ұйымдар
мен мекемелердің Құрмет грамотасымен марапатталды. Vзі туып- скен
Хромтау ауданының «Құрметті азаматы»
екендігін де еске сала кеткіміз келеді.
– Мақсат ерен еңбек, үлкен абырой
иесі. Оны т ңірегіндегілер адамдығы,
әділдігі үшін ерекше құрметтейді.
Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы жылдарынан бастап, жаңа партиялық
құрылыстың қалыптасуына, сондай-ақ
қазақ журналистикасының дамуына үлес
қосып келеді. Кезінде «Халық бірлігі»
партиясының Алматы облыстық дербес
б лімшесін басқарып, айтулы еңбек етті.
Ол күрескер азамат. К п күресінің
қатарында з мірі, денсаулығы үшін
күресіп келеді. Жеңіп келетінін де айта
кеткеніміз ж н, – дейді ҚР Парламенті
Мәжілісінің депутаты Қуаныш Сұлтанов.
Қаламгерлік істе мол тәжірибе
жи нақтаған әріптесіміздің алдағы
уақытта да сүйікті оқырманын мазмұнды
еңбектерімен қуанта береріне сенім мол.
Смайыл БАЗАРБАЙ

ҚҰРМЕТ
Биыл Есік
қорғанынан
табылған Алтын
адам жазуларын
30 жыл зерттеп,
құпиясын физикаматематикалық
әдіспен ашқан
ғалым-физик
Мағрипа
Жылқыбаеваның
туғанына 75 жыл.

ҒЫЛЫМ-ҒҰМЫР

Алтын адамның күміс зереншесіндегі
26 таңбасын оптика ілімі арқылы зерттеумен айналысқан ғалым еліміздегі және
шет елдердегі 1000-нан астам жартас
жазуларының, к не каллиграфиялық
суреттердің шифрын ашып, артына мол мұра қалдырған. Алматыдағы
Ұлттық кітапханада ғалымның ғылыми
мұрасына арналған халықаралық конференция тті.
Жиынды Жапонияның қоғам
қайраткері Имайо Юджи ашып,
Мағ рипа Жылқыбаеваның ғылыми
мұра сының Жапония үшін маңызы
ерекше екенін атап тті. «Жапонияда
ежелгі дәуірде Шйотоку Тайши деген
мемлекет қайраткері болған. Мағрипа
Ш жеғұлқызының еңбектерінде Алтын
адамның жапон ркениетіне қатысы
туралы мәні терең, құнды деректер к п»
дей келе, ғалымның мұрасы Күншығыс
еліне кеңінен насихатталатынын айтты.
Физик ғалымның еңбектерін зерттеуші қаламгер Болат Шарахымбай:
«Мағрипа Жылқыбаева – кванттық
физика ғылымы арқылы әлемде тұңғыш
рет Есік қорғанынан табылған Алтын
адам мұрасы бойынша протодәуірдегі
алғашқы адамзат тілінің расшифровкасын жасап, осы сала бойынша
25 том кітап жазған ғалым. Адамзат
баласының елу мың жылдық арғы тарихына бойлап, байырғы жаһандық
тұлғалар мірін суреттеп, ежелгі дамыған
ркениет тердің ғажайып құпиясын
бүгінгі күнге жеткізген бірегей зерттеуші.
Анау қазақ даласынан бірінен соң бірі
табылып жатқан Алтын адамдардың
Планеталық деңгейдегі ерекшеліктерін
зерттеу арқылы Сақ қорғандары мен
К к Түрік пирамидаларының құпиясын
тұңғыш ашқан оқымысты. Міне, қолға
тиіп отырған үш томдықтың «Алтын
адамның мұрасы» және «Алтын адамның
аманаты» аталатын 2, 3-ші кітаптары
осы тақырыпқа арналады» дей келе,
«Vкінішке қарай, ғылымда осындай
ерліктің үлгісін к рсеткен ғалымның

к зінің тірісінде бірде-бір кітабы жарық
к рмепті» деп с зін түйіндеді.
Жиында қаламгер Болат Шарахымбай, Қазақстан Жазушылар одағы
т рағасының орынбасары, «Нұрлы әлем»
баспасының басшысы Жарылқасын
Дәулет, Қазақстан-Жапония адам
ресурстары дамыту орталығының
директоры Жанар Оразғалиева, журналист Шаяхмет Құсайынұлы. Жазушы
Орысбай :білдаұлы, жазушы Ертай
Айғалиұлы с з с йлеп, Мағрипа
Жылқыбаева еңбектерінің ерекшелігіне
тоқталып, ғалымның азаматтық тұлғасы
туралы естеліктер айтты.
Шара аясында кванттық физика
арқылы әлемде тұңғыш рет про тодәуірдегі алғашқы адамзат тілінің расшифровкасын жасаған жаратылыстанушы ғалым еңбектеріне арналған
«Ғылым-ғұмыр» атты кітап к рмесі
ұйымдастырылып, «Алтын адам
жазуының құпиясын ашқан ғалым» деп
аталатын бейнетүсірілім к рсетілді.
Осы күні Алматы облысы Жамбыл
ауданында Мағрипа Жылқыбаева
атындағы «Алтын адам» ғылыми
музейі ашылды. Лента қию рәсіміне
Жапонияның бірінші дәрежелі архитекторы Имайо Юджи мен Қазақстан
Республикасына еңбек сіңірген
метро құрылысшысы, Мағрипа
Жылқыбаеваның шәкірті Базар
Самаликов қатысты. Салтанатты
жиында Такэда Масано, Амано Тэцуя,
Канджи Фудзий сияқты Жапонияның
к рнекті ғалым-профессорларының
жеделхаттары оқылып, жазушылар,
дипломаттар мен халықаралық ұйым
кілдері, ңір басшылары с з с йледі.
Ғалым мұрасын жинап, баспаға ұсынған
«Жапония-Еуразия» ұйымының мүшесі
Шарафат Жылқыбаева «Нұрлы әлем»
баспасынан жарық к рген Мағрипа
Ш жеғұлқызының кітаптарын Жамбыл
орта мектебіне тарту етті.
Нұркен ЖАНДУЛЕТҰЛЫ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты басылымдардың еңбек ұжымдары «Tenge monitor» газетінің қызметкері Рымтай Сағынбековаға апасы
Зекен КAКЕНАЙҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к ңіл айтады.
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«Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген!» деп жырлаған ақиық ақын Жұбан Молдағалиевтың жүз жылдық мерейтойы туған жері
– Ақжайық өңірінде аталып өтті. Қ.Мырза Әлі мен Ж.Молдағалиевке арналған «Жайықтың қос қыраны» атты республикалық
ақындар айтысы, «Жұбан» орталығы мен орталық саябақта ақынға арналған ескерткіш салтанатты түрде ашылды. Хадиша
Бөкеева атындағы Батыс Қазақстан облыстық қазақ драма театрының фоесінде елінің ұлы ақындарының әр жылдары жарық
көрген шығармаларынан тұратын көрме мен «Жұбан Молдағалиев» атты энциклопедияның тұсау кесері «Жұбан» атты
қойылыммен өз жалғасын тапты. Карантин кезіндегі көптен күткен премьераны барша жұртшылық тамашаласын деген мақсатпен
театр басшысы Салтанат Абулгазиева спектакльді «Aqjaiyq» телеарнасында тікелей эфирден көрсетуін ұйымдастыруы мерейлі
мерейтойға үлкен жауапкершілікпен келгенін байқатты.
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ойылымның авторлары –
еліміздің атақты ақыны
Ақұштап Бақтыгереева мен
М.:уезов атындағы академиялық
театрдың әдебиет б лімінің меңгерушісі, драматург Мадина Омарованың
шығармашылық тондемінің арқасында
ұлы ақынның бейнесі сахна т ріне
шығып, оның бүкіл мірі бір сағаттың
к лемінде к рерменге жол тартты.
Олар Жұбан бойындағы философиялық
сипат, даралық және типтік ерекшеліктерді дарыта отырып, леңдерін
шебер пайдаланған. Поэтикалық
драманы сахнаға қойған режиссер –
еліміздің жас маманы, мұның алдында
республикалық фестивальдерде зіндік
ой-тұжырымымен к зге түсіп жүрген
Гаухар Адай. Бұл қойылымда да режиссер оқиға желісін ширатуды, кейіпкер
әрекетін, тартыстың ішкі динамикасын
күшейтуді орынды ойластырған.
Шымылдық ашылғанда авансценада
трибунада тұрған ақын Жұбанның жалынды с здерінен басталған к рініс
оның дүниеге келу, есею, ержету сынды к ріністермен үйлесіп, бір-бірін
толықтырып толыққанды картинаны
к з алдымызға елестетеді. Ақынның
тағдыры әлеуметтік құбылыстармен
үйлесім тауып, дәуір сипаты мен тынысын айқындай түскен.
Егер авторлар Жұбанның әрекетін
тек шығармашылығымен, ақындығымен
шектеп қойса, оның бейнесі плакаттық
үлгіден аспаған болар еді. Драматургтер
к рерменді ақынның бүкіл мірінің
күрделі баспалдақтарынан ткізді.
Ашаршылық, соғыс және Желтоқсан
оқиғасы кезіндегі Жұбанның басшылар
алдындағы жалынды с зі сынды
оқиғалар мен қақтығыстарда актер
Теміржан Матаев ақын мінезіне барынша

ЖҰБАНЫН

АҢСАҒАН ТЕАТР

тереңдейді. Сол арқылы оның мірлік
позициясын, биік адамгершілігін,
рухани дүниесін нанымды ашқан.
Дегенмен де, Жұбандай күрделі бейнені
меңгеруде Т.Матаевтың ізденісі үлкен
шығармалық нәтижеге жеткізумен бірге,
әлі орны толмай тұрған олқылықтары
да бар. Жұбанның сахналық тұлғасына
к ркемдік ірілік пен жинақтылық,
іштей салмақтылық, монологтарды айтуда ішкі к ңіл-күй мен ой қозғалыстары
жетіспейтін тұстар әлі бар к рінді.
Жастық қызумен ұрыс даласында
аңқылдақ та, ақ жарқын мінезімен
кеткен жігіт Жұбанның соғыста
жауынгер достарынан айырылып,
біреуіне «кеңестің оғы» тигеніне сене алмауы арқылы актер Құралбек Қатташев
ақынның есею сәттерін суреттеген. Ал
бала Жұбанды сомдаған Жасқайрат
Валиуллиев анасын Жабас байдың
(Жылқыбый Жұбатов) қорлығынан
құтқарамын деп зі соққының астында
қалуы, балалық мінезбен к з жасын
жасыра алмай жылауы, анасына еркелеп, асыр салып ойнауы арқылы
мірге құштар жанның сүйкімді бейнесін
жеткізеді. Соғысқа аттанар сахнасында режиссер бала Жұбан мен ақын

Жұбанды бірдей шығарып, бұл сәтті
екі актердің екі түрлі психологиялық
тебіреніспен жеткізуі де қызықты
шешім болды. Қ.Батташев оптимизммен болашаққа қарап, зі барса тап
бір соғысты тоқтататындай сезіммен
анасымен қоштасса, Қ.Валиуллиев
қорқынышын, жас жүрегінің үрейін
«бармаймын» деп жылауы, анасының
етегіне жармасуы арқылы жауынгер
Жұбанның ішкі жан дүниесін тамаша
суреттеген к ріністердің бірі болды.
Театрдың жетекші актерлерінің бірі
– Б.Исалиеваның әншілік нері мен
драмалық нері Зеріптің баласына деген
аналық сезімін, сағынышы мен күйінішін
әлдилеген әнмен, ішкі драматизммен
жеткізген. Баласымен «командир мен
жауынгер» болып ойнауы, соғысқа кеткенде оның тағдырын ойлап уайым шегуі,
іштей тебіреніп күйзеліске түсу к ңілкүйін, психологиялық толғаныстарын
спектакльдің әр к рінісінде оқиға
мазмұнына, әрекет табиғатына лайықты
бейнелеу тапқан.
Ербол Есендосовтың Басшысы
бүгінгі ұрпаққа зұлмат заманның
шындығын жеткізгендей болды.
Жоғарыдан т менге қарап тұрып,

естімегендей «А?» деуінің зінде қазақ
ұлтына деген менсінбеушілігі анық
байқалады. Т менде, аяғының астында
тепкіге жығылған қазақ жастарын аппақ
қар басқанда да оның үстіне бір қырауда
түспей, сол «тап таза» күйінде мінберінен
түсіп аспай-саспай кетіп бара жатып, түк
болмаған кейіппен «А?» дегеніне актер
үлкен мән берген.
Спектакльде бұлардан басқа ткінші
кейіпкерлер р лдері де здерінің
даралық сипатымен к рінген. Жанаргүл
Құрманғалиева (София), Дулат Оқасов
(Молдағали), Эльмира Мақашева (әйел),
Хорлан Шамелова (кемпір), Саулауат
Түменов (шал), Жамбыл Заев (Құбаш)
сияқты актерлердің жасаған шағын
бейнелері есте қаларлық детальдармен
байқалып, әрі бұлар актерлік ансамбль
құраған.
:рбір кейіпкер мінезінің ерекшелігін
ашумен бірге, режиссер Гаухар Адай
к пшілік к ріністеріне, қойылымның
зіндік сахналық үлгісіне жете к ңіл
аударыпты. Спектакльдің басында ғы
аштық жылдарын к рсеткенде бірбірінің жеген тамағын аңдыған, ашынған
халықты шығарады. Молдағали лген
кезде актерлердің бірінің үстіне бірі ба-

старын қоюынан моланың бейнесін к з
алдымызға әкелуі те әсерлі к ріністердің
бірі. Оқ тиген жауынгерлеріміздің мерт
болуын пластикалық қимылдармен
к рсетуі – соғыс даласынан елес
беріп теді. Ал еліміздің талай жылдар
отаршылықта болуын аяқтары темір
шынжырмен кісенделген, әр адымы
сол шынжырдың сылдырауымен тетін
сахнаның эмоционалдық әсері зор.
Желтоқсан к терілісін суреттегенде шынжырдан босанған халық енді
оны қолдарына ұстап т бесіне к теруі
арқылы «оянған қазақты», ал жүгірген,
сүрінген, құлаған қыз-жігіттердің үстін
аппақ қармен жабылуы еліміздің аңсаған
тәуелсіздігіне жету сәттерін бейнелеудегі
ұтымды табылған детальдар, халықтың
намысына тиіп, патриоттық сезімін
еріксіз оятатын к ріністер болды. Жалпы
қойылымға ерекше темпоритмді берген
пластика мен қауырт қимыл қозғалысқа,
хореографияға (балетмейстер Қарлығаш
Қайырбекова) негізделген осы к пшілік
сахналар болды.
Режиссер мен суретші Гүлдана
Жұрқабаева сахна алаңын тұтас қамтып,
авансценадан бастап артқы пландарды
да ойнатуынан драманың к ркемдік
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ауқымы кеңіп, актерлердің әрекет
жасауына қолайлы кеңістік жасалған.
Жекелеген к ріністердің шешімі,
сырт пішіндері тартымды, ой салады.
Бұлардан спектакльдің үлгісі құралған.
Мәселен, сахна ортасында орналасқан
қара түсті конструкцияны ыңғайлы
қолданған – үйдің т бесі, әскери эшалон,
соңында үлкен ер тоқымға айналады.
Ал, к пшілік сахналарда аллегорияға
жүгініп шешуі де суретші тарапынан оң
табылған әдіс. Алғашқы к пшілік сахнаны к к түсті киім кигізіп, актерлердің
беттерін ағартып, к здерін алайтып,
шаштарын үрбитіп грим жасауы арқылы Аштықтың жиынтық образын берсе, келесі соғыс сахнасындағы қызыл
түсті костюмдер арқылы қан майданды
белгілейді.
Авансценаға микрофон алдында трибунадан с йлеп тұрған Жұбанды орналастыру – қойылымның әлеуметтік желісін
әрі қарай жалғастырып әкету үшін
табылған ұтымды шешім, шығарманың
идеялық-к ркемдік ерекшелігінен туған
ізденіс. Ал қойылымның соңын үлкен
ер-тоқымның үстінде отырған Жұбанмен
аяқтауы да – ұлттық құндылықтардың
сақталауы, қазақ халқының жарыққа,
ашық дүниеге, кедергі-қарсылыққа
мойымай ілгері ұмтылу, болашаққа үміт
арту – спектакльдің философиялық
ой-түйіні.
Спектакль ақын мен драматург,
режиссер мен суретші және театрдың
шын мағынасындағы шығармашылық
ынтымақтастығының нәтижесі. Спектакль бүгінгі жас ұрпақты азаматтыққа,
белсенділікке, зінің қадір-қасиетін
білуге, адалдыққа шақырып, Жұбандай
ұлы адамнан үлгі алуға бағытталған.
Мұндай қойылымдар к рерменнің
тарихи деректер мен ұлт тұлғаларына
деген дұрыс к зқарастың қалыптасуына
ықпал жасайды. Сондықтан «Жұбан»
қойылымы Орал театрының репертуарында ұзақ тұрақтайды деген сенімдеміз.
Анар ЕРКЕБАЙ,
театртанушы, нертану кандидаты,
Т.Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық
нер академиясының доценті

ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ...

Е

нді, міне, соларды кітаптан
қайта оқып отырсам, ендігі әсері
бұрынғыдан да әдемірек. :рине,
ақын леңдерін үзіп-жұлып әр сәтте
оқығаннан г рі кітаптан үзбей оқып шығу
әлдеқайда тиімдірек қой.
Қарап отырсам, мына кітаптың н бойына қазіргі замандастарымыздың сан қилы
мінез-құлқы, мірге деген сүйіспеншілігі
мен күйініш-күрсінісі, зіміз мір сүріп
жатқан қоғамдағы тәуелсіздіктің жақсы
жақтары мен қосарланып келе жатқан
жан сыздатар жарамсыз к ріністері,
адамның адамға деген махаббатының қай
дәрежеде құлдырап бара жатқандығы...
бәрі-бәрі жып-жылы, кейде сап-салқын,
тіпті ызғарлы түрде кірігіп, сіңісіп кеткен
сияқты. Ең кереметі – осының бәрін
бір кейіпкердің (автордың) к зімен
к ріп, сезіп отыратының, сонымен бірге
күрсініп, күңіреніп отыратының.
Болат ақынның жазу мәнеріндегі
ешқашан асып-тасып кетпейтін, бейпілдіктен аулақ биязылық пен байсалдылық кімді болса да қызықтырғандай.
Ол арындамайды да, алқынбайды да.
Кейде күйіп-жанып, ртеніп бара жатса
да, з отын сап-салқын сезімдеріне бұрып
әкеліп, малшындыра салатыны қандай!
Ақынның осы бір леңдегі мінезі
мірдегі мінезіне де ұқсайды. Бірде-бір
рет дауыс к теріп с йлегенін естімегенім
сияқты, лең дүниесінде де ңеш созып
рекпігенін к рмеппін.
Осыған тағы бір пікір-к зқарасымды
үстесем, мына кітабына енген леңдерде
философиялық ой түйіндері қанша к п
болса, тұла бойындағы табиғи жаратылысында да философқа тән сабырлылық пен
салқынқандылық та соншама.
Бұл ақынның нақтап айтуға тұрарлық
тағы бір ерекшелігі – қай леңін алып
қарасаңыз да, діттеген ойын жеткізу үстінде
зінің лең лшеуішін жіті бақылап,
негізгі айтарынан аз да болса алшақтап
кетпеуге тырысып отыратындығы. Оның:
Кейде мен зімді
/мірі лең жазбаған сияқты сезінем,
Тірлікке қараймын таңданып,
Бейтаныс адамның к зімен, – дейтіні
де сондықтан болар. Бұл жерде ақын
« мірі лең жазбаған» адамды меңзеп,
зінің кейде соған ұқсап кететінін айтып отыр. Демек, бұл ақын зінің лең
жазатынын к бірек сезініп, сондықтан
ғаламға, адамға, қоғамға нағыз ақынша
қарауды сүйегіне сіңген әдетке айналдырып алған.
Vлеңдегі Болаттың мұңы бүкіл қазақ
мұңына ұқсас бола тұра, кей сәттерде тек
зіне тән немесе зі сияқтыларға ғана тән
болып к рінеді.
/ткен жылдарда
Жасыл желектерім қалып қойды,
Бергім келмеген,
Сұрамай-ақ алып қойды.
/ткен жылдарда
Қалыпты тініштерім ұмыт боп,
/кініштерім
Сорып келеді сүлік боп, – деуінде де к п
мән бар. Оны поэзиялық пәлсапаға да
жетелеп тұратын осы бір уақыт-патшаның
санасынан ұмыт қалған тініштері мен
жүрегін сүліктей сорған кініштері болар,
сірә. Олай дейтін себебім – Болаттың
к птеген леңдерінде осы түйткілдер

Біздің қазақта жақсы ақындар аз да емес, көп те емес. Аз емес дейтінім – өзім тәуір
көретін, құрметтейтін жасамыс жампоздарым мен жас қанат қырандарым баршылық
сияқты. Көп емес дейтінім – ел аузына ілігіп жүргендер болмаса, өздері өршеленіп,
өлеңдерін жұртқа танытуға көп ұмтыла бермейтіндер нағыз ақын бола тұра, көбінесе
көлегейленіп қала береді. Сондықтан болар, қазақ поэзиясына өз үлестерін үн-түнсіз-ақ
дабырайтпай қосып жатқан тамаша ақындарымыздың жан дүниесіне үңілгім келеді де
тұрады.
Осындай ақындардың бірі – Болат Үсенбаев деп білемін. Өзімнің осы талантқа
таңғалатыным – бозбала кезінен бастау алған мөп-мөлдір бұлақтай таза сезімін
алпысты орталап қалса да осы күнге дейін жоғалтпай келе жатқандығы және
тек Болат Үсенбаевқа ғана тән жазу мәнерінен жаңылмайтындығы. Оның жарық
көрген кітаптары ғана емес, әрбір өлеңімен таныспын десем, мұным еш артық
айтқандық емес. Міне, қолыма қазір тиіп отырған «Күрең күз» деп аталатын
жаңа жинағындағы өлеңдерді де бұрынырақ көңіл сүзгісінен өткізіп шыққанмын.
Болат екеуміздің шығармашылық байланысымыздың аса тығыз екендігін осыданақ байқауға болады. Оның жазған жаңа өлеңдерінің топ-тобымен қолыма тиіп
тұратыны қандай ғанибет.

«КҮРЕҢ КҮЗДІҢ»

кірпігінде – күміс шық
түбіне дейін түсіндіріліп айтылғандай
болады. Артық айтқандық емес, сол
леңдерді оқып отырған қай сезімтал адам
болса да, з сезімінің де пернесін басып,
ткен ткелдері мен оралмас к ктемдерін
есіне алып отырары хақ.
Сыршыл ақынның мына «Күрең күз»
деп аталатын кітабы да те сыршыл. Қай
бетін ашып қалсаң да, зіңе әрі таныс, әрі
беймәлім жан құбылысының бір суреті
жарқ ете түсетіндей.
Айта кетуіміз керек, кітаптың бас жағында тұрған Алматы туралы екі леңнің
поэзиялық сыр-сипаты к ңіліме те
толымды болғандықтан, бұл леңдер
Ал матының мың жылдығына арналған
республикалық жыр мүшәйрасында
бірінші орын алғаны тегін емес-ау
деген ойға келдім. Осы қатарға енген
«Абайнама» леңдер топтамасы да
Абайдың сиеттерін тәпсірлеуімен,
Абайдың қасиеттерін мәшһүрлеумен
ерекшеленіп тұр. Ақынның бұл топтамасы
да Абай мерейтойына арналған жыр
мүшәйрасында үшінші орынды иеленген
болатын.
Болат ақын бұл кітабының бет ашар
сәтінде «Қасқырдың монологі», «Дала
толғауы», «С з туралы с з», «Сауда»,
«Қарт», «Ілияс Есенберлин туралы»,
«Ауыл туралы жыр» деген сияқты толғамы
б лек, рухты жырларын кіргізген екен.
Автордың ойын түсініп отырмын. Ол
зінің иісі згерек, иірімі терең, сырласуға
ғана шақыратын леңдерінің алдына
талғап алынған тақырыптарды әдейі салып
жіберіп отыр. Vйткені ылғи пәлсапалық
лириканың арасына б тен тақырыптарды
араластырып жіберсе, бір ауанда балқып
отырған оқырманның үздігіп отырған ойы

үзіліп, жылынып отырған бойы суынып
қалуы әбден мүмкін.
«Күрең күз» деген атының зі айтып
тұрғандай, осы кітаптың н бойынан,
шындығында, күрең күздің ауасы аңқып
тұрған сияқты. Мұнда құлази бастаған
қыр мен жонның да, к гілдір айдыны

күлгіндене бастаған к лдің де, тіпті бұтақ
басында әне-міне ұшып кетейін деп
дірілдеп тұрған, сарғая-сарғая күреңдене
бастаған жапырақтың да жан дауысы
бар. :рине, жан жүректен үзіліп шыққан
үлбірек үндердің тұншыққан күйінде әрбір
жүректің түбінде жатқанын сезіне оты-

рып, мына жарық жалғанға бір хабарын
беруге лең с з арқылы құдіреті жеткен
ақынға қашанда тілектес емеспіз бе?!
Кейбір леңдерінен сары уайымға
салыну шылық сияқты сарғайыңқы
сарындарды естіп қалғандай болсаң да, сол
дауыс солудың емес, болудың, толудың,

АҚБӨКЕН

(Болат ҮСЕНБАЕВҚА)
Сақасын жырдың иірген,
Соры ма, әлде бақ па екен.
Үркіп бір кеткен үйірден,
Алматыда жүр Ақб кен.

Тағдырың неткен тебеген,
К рмегің алда к п екен.
Тау жақтан түсіп келген жер,
Таусүгір дейтін т бе екен.

Ұнатып сымбат, сыныңды,
Ағалар сізді жүр мақтап.
Vзіңді және жырыңды,
Тұмағаң кетті құндақтап.

Б кен бе, әлде Киік пе,
Ойпаттан к рдім дүр кезде.
Асыр сап жүрді биікте,
Адамға ұқсас бір кезбе.

КазГУ-ге келді асау ұл,
Жарты әлем ойнап к зінде.
Жолыңды тосты осы ауыл,
Мәскеуге кеткен кезіңде.

Жақыны және жаттары,
Дүбірге толып қапталы.
Жұлдыздай бағы жансын деп,
Сейдахмет зі баптады.

Қарқара деген қара лең,
Алатау дейтін ақ лең.
Бүлкек бір қаққан б кеннің,
Мекені болды бар әлем.

Күніміз біздің ол кезде,
Москва жақтан ататын.
Түніміз біздің манаурап,
Мәскеуге барып бататын.

К рінбей кеттің Шелектен,
К рінбей кеттің залдардан.
Естілді дауысың кенеттен,
Сырахана мен барлардан.

Шақтарда сол бір шағырмақ,
Құлжада кіндік қаның қап,
Қарқара жәрмеңкесінде,
Жастығың тті жалындап.

Қараша, қаңтарда, тамызда,
Vзіңіз жайлы аңыздар.
Алатаудан ары асып,
Ауылға жетіп жататын.

Туса да бүгін жаңа таң,
Кешеміз дәурен күдікпен.
Ағалар тосқан алақан –
Ақталмай қалған үміттер.

Жарысқан тағдыр-күлікпен,
Ол да бір ғажап кез екен.
Үйсінтау жақтан үріккен,
Үсенбаевтың зі екен.

Еліңді жырмен еріткен,
Сезімшіл ақын, сері едің.
Жәудір к здерді еліткен,
Шашы ұзын ақын сен едің.

Vлең бір қонған бақ па екен,
Жаяу да екен, атты екен.
Атақпенен жоқ шатағы,
Саяқ бір жүрген ақ К кем!
Жанарбек ШІМЖАН

мір сүрудің дабысы екенін сезіне қойғаныңда, бұл ақынның шын шеберлігіне
тәнті болып қалатының да рас. Мысалы:
Байыз тапты батып күн,
/лшеулі екен әр демім.
Үзіктерін уақыттың
Жалғай алмай әуремін, – деп аяқтайды
бір леңін. Ал, ойлап қарасақ, уақыттың
үзіктерін жалғауға ұмтылудан артық
мақсат пен мұрат бола ма?!
Міне, зіне осындай бағыт ұстанған
ақын қасқыр боп ұлып тұрып, мынандай
серт береді:
Ақиқатты іздеп бақ сынағандар,
/тсе екен деймін текті боп.
Қасарып ткен қасқыр-адамдар
Айналмаса итке деп тілеп.
Иттердің бәрі таниды мені,
Білмеймін бірде-бірін де.
Қыңсылап иттер жанымды жеді,
Қасқыр боп тем тірімде!..
Ол тағы бір леңінде:
Дүбір күтіп жүремін,
Дүр сілкінер шақты ойлап.
Бұлқына түс, жүрегім,
Мұз кеміріп, тас шайнап! – дейді.
Реті келіп тұрғанда айта кетейін, қазақ
ақындарының ішінде ең қысқа лең
жазуға таза дағдыланып алған ақын осы
Болат Үсенбаев қой деймін. Мысалы,
мына бір-екі шумақ леңдегі баяндалған
мұң жұрттың бәріне ортақ:
Мен те алмаған ткел к п,
Мен жете алмаған к ктем к п.
Біреулер жақсы к ргенмен,
Біреулер мені жек к рмек.
Мен шеше алмаған түйін к п,
Мен жете алмаған қиыр к п.
Біреулер құрметтесе де,
Біреуге ешбір сыйым жоқ.
Жалпы осы Болат ақынның ұзақ лең
жазуға түк құлқы жоқ. Жазса – анда-санда
ғана.
Сонымен, «Күрең күз» деген тамаша кітаптың жүз жетпіс т рт бетін ақтарып шыққанымда, мынандай қорытындыға тоқталдым: ең бірінші, бұл –
нағыз лең кітап, жан жылытар жыр
жинағы. Екіншіден, біздің міріміздің де,
к ңіліміздің де леңге к шкен тірі бейнесі.
Үшіншіден, бұл кітап – Болат Үсенбаев
деген м лдір ақынның соңғы жылдарда
қазақ поэзиясына сіңірген еңбегінің зор
к рсеткіші.
Vз жүрегінің әміріне ғана табынатын,
атақ пен даңқ үшін ешкімге басын имейтін,
тіпті леңдерін де баспас з бетінде сирек
те болса жариялатып тұруға зауқы жоқ
осы бір нәзік ақынның жұлдызды жырлары мен сиқыры сырларының әлі де талай
жүректі толқытары анық.
Ойларға батқан кезімде,
Б лейді-ау тәтті сезімге.
Жүрегім – Құдай,
К рмеймін,
/згелер түгіл зім де, – деп зі айтқандай, ешбір жан к рмейтін сол жүректен
шыққан, сағыныш пен сабылыстан туған
жырлар к бейе берсін.
Бәлкім, «Күрең күз» кірпігіне қонған
күміс шықты біреу к рер, біреу к рмес.
бубәкір ҚАЙРАН
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Үстіміздегі жылдың науҮ
рыз айынан бастап
елімізде жарияланған
төтенше жағдайға
байланысты мәдени
өнер ошақтары мен
концерттік ұйымдар
д
да онлайн қызмет түріне
көшкені белгілі. Рухани
астанамыздың көркін
кіргізі
кіргізіп, ажарын ашып тұрған
өнер оошағының бірегейі – 85
жылдық ттарихи бар Құрманғазы
атынд
атындағы Қазақ мемлекеттік
акаде
емиялық ха
академиялық
халық аспаптар оркестрі.
87-ші концерттік м
аусымның шымылдығын ашқалы
маусымның
оотырған
тырған ұжымның бүгінгі тын
тыныс-тіршілігімен танысу
мақсатында орке
естрдің бас дирижері, Мемлекеттік
оркестрдің
«Дарын» жастарр сыйлығын
сыйлығының лауреаты – Абылай
ТІ
ІЛЕПБЕРГЕНМЕН сұхбаттасқан едік.
ТІЛЕПБЕРГЕН

ҚҰРМАНҒАЗЫ
ОРКЕСТРІ –

– Aзіңіз ұлтымыздың кезінде кіл мақтаныштары,
яғни КСРО халық артистері Ермек Серкебаев, Бибігүл
Т легенова, лібек Дінішев және басқалар қызмет
атқарған киелі нер ордасының белді әншісісіз. Аға
ұрпақ кілдерінен алған үлгі- негеңіз аз емес шығар.
Қара шаңырақта жұмыс істеу кез келген нер иесінің
басты арманы екені белгілі.
– Оныңыз рас. Қазіргі нер ордасында қызмет
атқарып жатқаным үшін зімді шексіз бақытты
сезінемін. :рине, мен Күләш Байсейітова, Роза
Жаманова секілді апаларымның к зін к ре алмадым. Бұл нер майталмандарының мірін тек
қана кітаптардан оқып, тарихтан ғана білемін.
Алайда қазақ елін дүниежүзіне танытқан Бибігүл
Т легенова, :лібек Дінішев, Хафиз Есімов секілді
к рнекті тұлғалардың қайталанбас дауыстарына
әбден қанықпын.
Біз студент кезден бастап қазіргі қызмет атқарып
жатқан театрға жиі келіп тұратынбыз. Сондықтан да
аға ұрпақ кілдерінің шеберліктерін бойымызға
сіңіруге тырыстық. Келешекте солардай болсақ деп
ұмтылыс жасадық.
– Aнер кез келген кісіге қона бермейді. у
баста әншілік сізге қайдан дарыды? ке немесе
нағашы жағынан жұқты ма? Жалпы зиялы қауым
Беркеновтер әулетін жақсы біледі. Айтыс нерінің
аққуы, Қазақстанның халық ақыны сия йіпқызын
нағыз сегіз қырлы, бір сырлы жан ретінде құрмет
тұтамыз.
– Жалпы Беркеновтердің әулеті қазақ еліне

концерттерге арналған бағдарламалар. Бұл
ретте біз тандем құрғымыз келді. Яғни күйдің
фонында, қазақтың қара леңін мәнерлеп оқып
тікелей эфирге шығардық. Оның ішінде биыл
туғанына 175 жыл толған қазақтың бас ақыны
Абай Құнанбайұлының қара с здері бар. Vте
әсерлі халықтың к ңілінен орын тапқан жоба
болды деп ойлаймын.
– Сіз күйші, әрі дирижерсіз. Қазір күй неріне
қоғамда сұраныс қалай?
– Қазақ халқының рухани дүниесінде күй
нерінің алатын орны ерекше. Рухани болмысымыздың, мәдениетіміздің тұғыры биік
мұрасы ретінде – күй неріне сұраныс жақсы.
Себебі жастар дың басым к пшілігі дәстүрлі
нерге бет бұруда. Қазақтың күйі бірегей құбылыс
ретінде мойындалып, қасиетті киіз үйімізбен
бірге ЮНЕСКО-ның материалдық емес, мәдени
мұралар тізіміне енуінің зі күйдің лайықты
бағасын алғаны деп есептеймін. Қоғамда домбыра ойнау нері тамаша үрдіске айналып келеді.
Бүгінде мемлекет тарапынан жастарға к птеген
мүмкіндіктер жасалуда. Елбасымыз Жастар жылына қатысты «Бизнестің жол картасы – 2020»
бағдарламасы аясында жас кәсіпкерлерге гранттар ұсынды. Осы сала бойынша Құрманғазы
атын дағы Қазақ ұлттық консерваториясын
бітірген мамандар жеке авторлық мектептерін
ашуда. Vнерге оның ішінде дәстүрлі нерге к п
к ңіл б лінуде. Vткен жылы Мемлекет басшысы
мектеп бағ дарламасына домбыра пәнін енгізу
туралы ұсыныс білдірген болатын. Аталған
ұсыныс күшіне енетін болса, сіп келе жатқан жас
ұрпақтың сана-сезімі, дәстүрге деген к зқарасы
мүлдем ерекше болары с зсіз. Ұлтшыл емес
ұлтжанды ұрпақ сетіні ақиқат. Ал дирижерлік
нерге келетін болсам, бұл нердің биік шыңы.
Оның ішінде қазақ оркестрінің дирижері болу
үшін алдымен дәстүрлі нерді те жақсы меңгеруі
тиіс. Жақсы орындаушы, дарынды музыкант болу
керек.
– Ғасырға жуық тарихы бар ұлы оркестрді
басқарып келесіз, Құрманғазы оркестрі алдағы
уақытта халықты немен қуантады?
– Құрманғазы оркестрі құрылған сәтінен
бастап жаңашылдықпен айналысып келеді. 1934
жылы академик Ахмет Жұбановтың оркестрі
құруының зі қазақ музыкасында үлкен жаңалық
болды. 1954 жылы кәсіби дирижер Шамғон
Қажығалиевтің жетекшілігімен Бухаресте ткен
фестивальде алтын медальмен марапатталуы
тарихи сәт. Сол секілді дирижерлік постқа
шыққан әрбір дирижердің зінің жолы болады.
Бас дирижер ретінде менің тыңдармандарға
ұсынатын шығармашылық жоспарларым бар.
:зірге жобаларымыз дайындық үстінде. Дегенмен
оркестрдің ткені мен бүгінін сараптап, тарихқа
к з жүгіртетін «Тарихтан сыр» жобасын атап
ткім келеді. Оркестр ардагерлерімен жүздесіп,
сол дәуірдегі музыканың орындалу деңгейін
салыстырып, ерекше естеліктерімен б лісетін
жоба әр бейсенбі сайын эфирге шығады. Сонымен қатар қазір оркестрде түсірілім жұмыстары
жүріп жатыр, 87-ші концерттік маусымның ашылуы қазан айында онлайн форматта ткізіледі.
Жоғары форматтағы сапалы концерттерімізді
әлеуметтік желі арқылы к рсетілім жасап,
к рермен қауымды әсерлі концерттермен қуантуды жоспарлап отырмыз. Елімізде орын алған
т тенше жағдайға байланысты Франция мемлекетіне, республика бойынша Қарағанды облысына жоспарланған гастрольдік сапарымыз
орындалмай қалды. Дей тұрғанмен, жақсылықтан
үміттіміз. Қазіргі кезеңде баршамызға болаттай
беріктік, мықтылық, шыдамдылық қажет. Ұлт
ретінде ұйыса білсек, барлық мақсатымызға қол
жеткіземіз. Оған ешқандай күмән жоқ.
– Сұхбатыңызға рақмет!
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жұртшылыққа танытты. Мен де бұл күндері
халықаралық деңгейге к терілген «Алтын
Қазақ
микрофон» байқауында бағымды сынап,
өнерінде классикалық
дипломант атандым. Басқаша айтқанда, нерге
операның орны бөлек. Ол үшін
біржола ден қоюыма даңғыл жол ашты.
ерекше дарын, ешкімге ұқсамайтын дара
Уақыт те осы байқаудың жанашырларының
дауыс, үздіксіз еңбек қажет екендігі сахнаны
бірі болғанымды да мақтанышпен айтар едім.
түсінетін әрбір азаматқа белгілі.
Онда әрбір қатысушының орындаушылық,
Осындай күрделі өнерді терең меңгеріп, жас
артистік қабілетіне баға беріледі.
та болса әлемге танылып қалған өзгеше дарын
– Арман алдамайды деген рас екен. Aзіңіз
иесі – Балуан Беркенов. Ол қазіргі таңда Алматы
еліміздегі мыңдаған сахна жұлдыздарын
шаһарындағы Абай атындағы Опера және балет
дайындаған Алматы қаласындағы Құрманғазы
театрының жетекші солисі. Көптеген халықаралық
атындағы Қазақтың ұлттық консерваториясыбайқаулардың жеңімпазы.
на түсіп, алға қойған мақсатыңызға жеттіңіз.
Жуырда жүрегі жомарт та, жаны сұлу талант
Таудай
талабыңызға орай есімі әлемге танымал
иесімен сұхбаттасып едік. Бүгін оның өткен
к рнекті тұлға Шахимардан білевтің таңдаулы
өмірі мен шығармашылықтағы жетістіктері
шәкірттерінің
бірі болдыңыз. Одан алған тәліміңіз
жайлы әңгімені қалың жұртшылық
жайлы әңгімелеп берсеңіз?
назарына ұсынғанды жөн
–
Қостанайда
әншілік неріне ден қойған мен
көрдік.
Алматыдағы ұлттық консерваторияға келіп, бес
жыл тағылым алдым. Осы жерде де тәлімгерден
жолымның болғанын жасырмаймын. Мәселен,
танымал десем, артық айтпаған болармын. атақты опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген
Қазақстанның халық ақыны, бір бойынан к птеген артисі, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Шахиигі қасиет табылатын :сия апамды барша жұрт мардан :білевті кім білмейді?
ұлтымыздың ежелден келе жатқан суырып салма
Мұнда осы ірі тұлғаның сыныбында тәлім
айтыс нері арқылы жақсы білсе керек.
алып, жоғары деңгейдегі шеберлік мектебінен
Ол кісі қаншама жас дарын иелерін тәрбиелеп,
ттім. Студенттік жылдардың зінде оның
беделді айтыстарда халық алдына шығарды. Қазір де тікелей қамқорлығымен бірқатар байқауларға
республикалық сайыстарда әділқазылар алқасының қатысып, кәсібімді шыңдадым. Мысалы, Шымқұрамында болашағынан үлкен үміт күттіретін кент қаласында ұйымдастырылған «Қазақ романжігіттер мен қыздарға әділ бағасын беріп келеді.
сиадасы» деп аталатын халықаралық байқаудың
Танымал айтыс ақыны – менің әкемнің туған орны б лек. Осы нер сайысында қос номинация
бауыры. Сәби кезімде «Vскенде жұрт қамын ой- бойынша бірінші сыйлыққа ие болдым. Алғашқы
лайтын үлкен азамат болсын» деген ырыммен талпыныстарым зіме деген сенімімді барынша
аузыма түкіріпті. Соның да ықпалы болар, жылдар арттырғанын ерекше атап ткенім де орынды
те әншілік жолға түстім. Апамыздың үкілі үмітін шығар.
ақтаған сияқтымын.
Студенттік жылдары Алматы шаһарындағы
Біздің отбасымызда рухани байлыққа к п к ңіл және басқа да мәртебелі концерттерге үздіксіз
б лінеді. Асқар таудай әкем Марат пен асыл анам қатыстым. Мұның бәрі де сайып келгенде, маманЗейнегүл де ән-күй десе, ішкен астарын жерге дығымды жан-жақты игеруіме ықпалын тигізді.
қоятын. Мен үшін қымбат бұл кісілердің бала
– Опера – әншілік нердің ең биік шыңы.
кезімнен зімді қолдап, әрдайым қанаттандырып Оны таңдауға кез келген адамның жүрегі дауаотырғандығы әлі күнге дейін есімде.
лай бермейтіндігі рас. Оған да табиғат берген зор
Біз киелі шаңырақта үш бала ата-анамыздан дауыс, батылдық пен қайсарлық керек. Aзіңіз
тағылымды неге алдық. :пкелерім Ардақ пен жастайыңыздан дүниежүзін жарқын талантымен тамСамалдан кейінгі ұлмын. :ке-шешем әлі күнге сандырып, классикалық операны аса құштарлықпен
дейін маған тілектестік білдіріп, шығармашылық орындайтын Лучано Паваротти секілді халық
жетістіктеріме жас баладай қуанып отырады.
сүйіспеншілігіне б ленсем дейтінсіз. Осы үлкен
– Қостанай ңірінің қай жерінде дүниеге келдіңіз? арманыңыз да рет-ретімен орындалып жатқандығы
Ең алғаш орындаған туындыңыз есіңізде ме?
байқалады.
– :ркімге кіндік қаны тамған жері әрқашан да
– Адам баласы жас кезінде қиялшыл болып, таыстық екендігі дау тудырмаса керек. Мен 1992 жылы лай белестерді бағындырғысы келетіндігі ешкімнен
2 қаңтарда Қостанай облысына қарасты Наурызым жасырын емес. Мен де оны бастан кештім.
ауданының Vлеңді деп аталатын ауылында тудым.
Жоғарыда зіңіз тілге тиек еткен Италияның
Отбасының иесі, әкем Марат – қарапайым ғана
нер жұлдызының ғұмыры талай әріптестеріме
азамат. Ол осы елді мекенде құрылыс саласында үлгі болғандығы ақиқат. Опера шын мәнінде ән
жұмыс істеді. Анам Зейнегүл негізінен үй шаруанерінің биік шыңы екендігін барша талғампаз
сымен айналысты. Азаматының алаңсыз жұмыс қауым біледі.
істеуіне, балаларының тиянақты білім алуына
Кезінде бір білгір музыка сыншысы «Классиайрықша к ңіл б лді.
калық туындыларды игерген вокалистке барлық
Жас кезде к ргенің мен естігенің жадыңда жанрлардағы әндерді орындау қиынға соқпайды»
ұзақ сақталады емес пе? Мен алғаш рет қазақ деген екен. Оның шындық екендігі к пшілікке
эстрадасының жұлдыздары атанған ағаларымыз аян. Бұл пікіріммен эстрада әншілерін ренжіткелі
Нұрлан мен Мұраттың репертуарындағы «Лейла» отырған жоқпын. :р жанрдың хас шеберлері боәнін орындадым.
лады. Классикалық туындыларды орындау к п
– Сіз мектепті Қостанай шаһарында бітірдіңіз. уақытты, тынбай еңбектенуді қажет етеді. Соған
Ал музыкалық білімді қай жерден алдыңыз? Тұңғыш т зіп, шыдамдылық танытқандар ғана дегеніне қол
тәлімгерім деп кімді айтар едіңіз? Біздіңше, сіздің жеткізе алады.
міріңізде Қазақстанның еңбек сіңірген артисі
– Осы кезге дейін қанша жеке шығармашылық
Александр Калугин ерекше орын алады. Сондай-ақ кешіңізді ткіздіңіз? Қостанайдағы нер ордаларымен
концертмейстер Светлана Рачинская ж нінде де тығыз байланыс жасайсыз ба? Карантин кезінде де
білсек?
шығармашылығыңызды жалғастырып, тың ізденісте
– Vткен жылдарға шолу жасайтын болсақ, болғаныңызды білеміз.

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат
«Қазақ газеттерi» ЖШС-ның
аймақтардағы өкiлдiктерi:
Ғалым ОМАРХАНОВ 8 775 750 9444 (Нұр-Сұлтан)
Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ 8 771 769 6322 (Ақтөбе обл.)
Бектұр ТӨЛЕУҒАЛИЕВ 8 (701) 774-21-41 (Маңғыстау обл.)

А

материалдың жариялану
ақысы төленген

– Қостанай мен үшін кіндік қаным тамған ыстық
мекен ғана емес, бақытты балалық шағымның ізі
қалған әрі ата-бабаларымның мәңгілік тыныс алып
жатқан жері. Сондықтан да бұл аймақ әрқашан
менің жүрегімнің бір түкпірінде тұрады.
Қызмет бабына байланысты т тенше жағдай
жарияланған кезге дейін республикамыздың біраз
жерлерінде болдым. Талғампаз алматылықтардың
к ңілінен шығу – біздің күнделікті міндетіміз

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ МОЛ»
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облыс орталығындағы №6 мектепте оқыдым.
Осында 9-сыныпты аяқтаған соң, қаладағы
Қостанай педагогикалық колледжінің жанындағы
лицейге шәкірт болып қабылдандым.
Қайсы нер адамының болсын әу баста қалыптасуына игі әсерін тигізетін немесе «Бұлақ к рсең,
к зін аш» демекші, тәлімгер болатын азаматтар
болады емес пе? Бәлкім, менің ұстаздан жотанның
лым болған шығар. Осы жерде Қазақстанның
мірзақов
еңбек сіңірген артисі, кезінде Елубай Vмірзақов
атындағы облыстық филармонияда ұзаққ жылександр
дар бойы жемісті қызмет атқарған Александр
м маған:
Калугиннің тәрбиесін к рдім. Ол әрдайым
«Сенің келешегіңнен үлкен үміт күтемін, зіңнен
енемін»
опера әншісі шығатындығына кәміл сенемін»
ы дуалы
дейтін. Оның айтқандары дәл келді. Аузы
й-ақ осы
тұлға екендігіне к зім әбден жетті. Сондай-ақ
ілі констудияда шәкірт болып жүр генімде белгілі
цертмейстер Светлана Рачинскаяның даа к мегі
аз болмағандығын тілге тиек еткім келеді. Жүрегі
мейірбан кісі маған нота сауаттылығын үйретсе,
тік және
Александр Калугин мені сахнадағы артистік
әнді шырқау шеберлігіне баулыды.
ған мақ– Aзіңізді еңбекқор, табанды, алға қойған
сатына жетпей қоймайтын азамат ретінде де танимыз.
ларында
Aйткені кезінде «Алтын микрофон» байқауларында
лдедіңіз
нағыз дарын иесі екендігіңізді әбден дәлелдедіңіз
емес пе?
– Аталған байқау талай дарынды бозбала
мен бойжеткенді шыңдады. Оларды қалың

«ӘНШІЛІКТІҢ

ӨНЕРДІҢ ҚАРА ШАҢЫРАҒЫ

– Абылай Жанболатұлы, әлемді жайлаған
қатерлі індеттің салдарынан қазір дүниежүзі
қиын жағдайды басынан ткізуде. Қазақ нерінің
қарашаңырағы Құрманғазы атындағы оркестр
ұжымына пандемия қалай әсер етті? Халықты жанды музыкамен сусындатып жүрген Сіздер үшін бұл
жағдай қиындық тудырған жоқ па?
– Т рткүл әлемді дүр сілкіндірген індет біздің
елімізді де айналып тпеді. Қазақ халқының
тарихына к з жүгіртсек, талай қиындықтар мен
тпелі кезеңдерден аман тіп, сағымыз сынған
емес. Жау жағадан алған заманнан тіп, тамырын тереңге жайып, кез келген қиындыққа
мойымай келеміз. Vкінішке қарай, аты жаман
індет талай жанның жанын қиып, талай елдің
экономикасын құлдыратты. Бұл індетпен қазір
дүниежүзі күресіп жатыр. Жарияланған т тенше
жағдайға байланысты жұмыс істеу, соның ішінде
мәдени ұжымдарға қиындық туғызды. Дегенмен,
әркім қолынан келгенше з амалдарын жасауда.
Технологияның ркендеп дамыған заманында
мүмкін діктерді пайдалана отырып біз де бұл
тығырықтан шығуға тырыстық. ҚР Мәдениет
және спорт министрлігінің #Bizbirgemiz,
#VнерОнлайн жобасы аясында оркестрдің
әлеуметтік желідегі парақшаларында онлайн ісшаралар әлі де жалғасын тауып келеді. Карантин
кезінде Құрманғазы оркестрі алғашқы болып
онлайн түрде концерт ткізді деп толық айта
аламыз. Ұжымдағы артистер қауымы жеке
дара болып, топ болып к птеген іс-шаралар
ұйымдастырды. Карантин әркімге қиындық
туғызғандықтан, бізге пайдалы тұстары да болды. Себебі концерт кезінде салмақ тұтастай
оркестрге түсетін және бір-екі солист нер
к рсететін. Ал карантин кезінде әр артист жеке
дара зінің ойнау мүмкіндігін к рсетіп жеке солист ретінде жауапкершілікті сезінді. Бұрыннан
здері к здеп жүрген концерттік н мірлерді
дайындап к рерменге ұсынды. Оркестрдің тарихына тоқталып, тамаша сұхбаттар ұйымдастырды.
Соның бірі Нұр-Сұлтан қаласы филармониясы
әкімдігінің симфониялық оркестрінің к ркемдік
жетекшісімен онлайн түрде сұқбаттасып,
тәжірибе алмастық. Vте қызықты эфир болды.
Бұдан б лек оркестріміздің бас концертмейстері,
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері –
Батыржан Мықтыбаев, қобызшы :сел Рақымжан
жеке кештерін ткізді. Бұрын, яғни пандемияға
дейін концерттерімізді жанды дыбыста тыңдап
үйренген халыққа басында қиындау болды. Бірақ
к ппен к рген осы қиындықты да жеңіп келе
жатырмыз.
– Республика к лемінде, шетелдерде гастрольдік сапармен жиі жүретін оркестрдің каран тин
режіміне байланысты қазіргі жағдайы қалай?
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы
«Жалпыұлттық жоба» деп бағасын берген «Карантиндегі жұлдыз» жобасына тоқталып тсеңіз.
– Бұл ретте оркестр ұжымы атынан Мәдениет
және спорт министрлігіне алғысымызды
жеткізгіміз келеді. Бүгінде министрліктің және
бас санитардың қаулысын сақтап, жұмыс жүргізіп
жатырмыз. :рине, толық құрам болмағаннан
кейін мұның да зінің қиыншылығы бар. Дегенмен, қолдан келгенше карантин режіміне сәйкес
елу пайыз құраммен жұмыс жалғасып жатыр.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Кемелұлы «Жалпыұлттық жоба» деп бағасын берген «Карантиндегі жұлдыз» жобасы аясында нер
иелері здерінің нерлерін ортаға салды. Соның
ішінде Құрманғазы оркестрі ата оркестр ретінде
нер к рсеткеніне те қуаныштымыз. Себебі жобада дәстүрлі нер ошақтарының саны к п болмады. Бұл жобада ұжымның жетекші солисі :сел
Рақымжан, М.:уезов атындағы академиялық
театрдың актері Еркебұлан Дайыров бізбен бірге
нер к рсетіп, бізді жанды дыбыста тамашалап
үйренген халық теледидар, ютуб каналы арқылы
к рді. Соған сәйкес бізде репертуарымызды
лайықтадық. Яғни жеке орындаушыға, топтық
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Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
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екені белгілі. Азамат болып қалыптасқан Қостанай
облысында екі рет шығармашылық кешімді
ткіздім.
Оның алғашқысы жақында ғана дарынды
опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері Сүндет Байғожин директоры болып тағайындалған Елубай Vмірзақов атындағы
облыстық филармонияның үлкен сахнасында тті.
Залда ине шаншар орын болған жоқ. Үлкендікішілі қауым к п жиналды. Онда, әрине, зімді
бауырларымның алдында шығармашылық есеп
бергендей сезіндім. Қанша дегенмен толқиды
екенсің. Классикалық және эстрадалық әндерді
орындағанымда к рермендердің қол шапалақтауы
маған тың күш-қуат бергендей болды. Бұл
концертім 2010 жылы болған еді.
Содан кейінгі шығармашылық концертім
бұрынғы қазақ драма театры орналасқан ғимаратта,
яғни қазіргі «Мирас» деп аталатын Мәдениет
сарайында ұйымдастырылды. Мұнда да нер
сүйер жұртшылық к п жиналды. Ақсақалдар мені
құшағына алып, ақ баталарын берді. Солардың
ізгі ниеттері мен тілектері мені әрдайым биіктерге
жетелеп келеді. Бүкіл әлемді дүр сілкіндірген коронавирус дерті біздің елімізді де айналып тпегені
белгілі. Карантин кездерінде де жұмысымызды
тоқтатпай, тың ізденістер жасап, шеберлігімізді
шыңдаумен болдық.
– Азаматтың бақыты – отбасында. Сол ж нінде
де қысқаша баяндап берсеңіз?
– Кез келген адам, ең алдымен, отбасында зін
бақытты сезінуі керек. Сонда ғана жарасым тапқан
шаңырақ иелері қызметте де жақсы нәтижеге қол
жеткізе алатындығын мірден к ріп жүрміз.
Vткен жылы зім жүрегім қалаған Диана
есімді қазақ қызымен к ңіл жарастырып, жеке
отау к тердік. Тойымыз Қостанай шаһарында
тті. Екеуіміз нерде де, мірде де бірге
келеміз. Келіншегім де мәдениет саласының
маманы. Vзім қызмет атқаратын опера және
балет театрында – концертмейстер. Оның
шығармашылығына ұлтымыздың бұлбұлы, КСРО
халық артисі Бибігүл Т легенова апамыздың зі
ерекше құрметпен қарайды. Қазақ сахнасының
шебері оны халықаралық байқауларға шақырып,
зінің ризашылығын білдірді. Диана да нер
майталманының сенімін ақтауға әрдайым талпынады. Ерлі-зайыптының бір салада қызмет атқарғаны
те жақсы дер едім. Vйткені, олар бір-бірінің жан
дүниелерін терең ұғынып, қажет кезінде қолдап
отырады.
Алматы қаласының әкімі Бақытжан
Сағынтаевтың нерді жоғары бағалайтын азамат
екендігін с здің орайы келгенде ерекше атап
ткенді те орынды деп есептеймін. Vйткені шаһар
басшысының жастарға деген қамқорлығының
арқасында біз де баспаналы болдық.
– Болашақта сіз секілді опера әншісі болғысы
келетін інілеріңіз бен қарындастарыңызға қандай ізгі
тілек білдірер едіңіз?
– :ншілік нер үлкен бақыт болумен қатар,
жоғары жауапкершілік. Мұндай мамандықты
таңдаған жастарға терең білім, жан-жақты қабілет,
қарапайымдылық, жан сарайының кемелдігі,
тынымсыз еңбек керек. Сонда ғана халықтың
сүйіспеншілігіне б леніп, үлкен сахнада нер
к рсете аласың. Мұны мен з басымнан ткіздім.
Сондықтан нық сеніммен айта аламын.

Апталық Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлiгiнiң
Ақпарат комитетiнде қайта тiркеуден өтiп, 2018 жылғы 28 наурызда №17007-Г
куәлiгi берiлдi.
Газет аптасына бір рет, бейсенбі күні шығады.
«Ана тiлi» газетiнде жарияланған материалдардың авторлық құқы «Қазақ
газеттерi» ЖШС-ға тиесiлi, жарнаманың мәтiнi мен тiлiне редакция жауапты емес.
«Ана тiлiнде» жарияланған материалдарды көшiрiп немесе өңдеп басу үшiн
редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сiлтеме жасалуы мiндеттi.
Жарияланған мақала авторларының пiкiрлерi редакция көзқарасын бiлдiрмейдi.
Газет авторларынан мақалалардың 3 беттен (14 кегль) аспауын, электрондық
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