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ҰЛТ БАСЫЛЫМЫ 
«АНА ТІЛІНЕ» ЖАЗЫЛАЙЫҚ!

«Ана тілі» газетінің «Қазпошта» АҚ бойынша
2021 жылға жазылу бағасы

Жастық шақ! Бұл – адам баласының ересек өмірге көшу кезеңі, экономикалық-
қаржылық тәуелсіздікке ұмтылу мен әлеуметтік-саяси мәселелерге қатысуға барынша 
ынталы дәуірі. Мұндай ынта жеке адам мен қоғам үшін ғана маңызды емес, сол елдің 
дамуы мен елдегі жастар саясатын қалыптастыруда да өзекті. 2016 жылдың 15 шілдесі 
күні Біріккен Ұлттар Ұйымы жариялаған «Дүниежүзі жастары туралы репортажда» бүкіл 
әлем бойынша жастардың экономикалық-қаржылық жағдайының көңіл көншітпейтіні, 
саяси істерге қатысуға деген ынта-пейілі төмен екендігі айқын көрсетілді. 

ЖАСТАР – ЕЛ ЕРТЕҢІ
НЕМЕСЕ ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ БОЛАШАҚҚА ҚАТЫСТЫ ҚАДАМЫ ТУРАЛЫ

ҰЛТ ЖӘНЕ ҰРПАҚ

ОЙТОЛҒАМ

БАСПАСӨЗ – 2021

БҮГІНГІ САНДА:

6-бет

Қазақтың маңдайы 
ашылды

Досмұхамед КІШІБЕКОВ:

3-бет

Алматыға доп пен 
домбыра ұстап 
келгенмін...

Несіп ЖҮНІСБАЙҰЛЫ:

Балалық 
бейнеміздің белгісі
«Менің атым Қожа» 
кітабы кейіпкеріне 
ескерткіш қою керек 9-бет

Қазір жер-жерде алдағы 2021 жылдың газет-журналдарына жазылу 
науқаны жүріп жатыр. Жұртшылық өзге басылымдармен қатар, өздері 
сүйіп оқитын «Ана тілі» газетіне де қолдау көрсетіп жатыр деген сенімдеміз.

Биылғы жылы отау көтеріп, құрылғанына 30 жыл толғанын атап өткен 
«Ана тілі» ұжымы оқырман көңілінен шығу үшін шығармашылық күш-
жігерлерін аянып қалған емес. Әсіресе ұлтымыздың өзекті мәселелерін 
көтеруде қалтқысыз қызмет етіп келеді. Бұл елдік іс алдағы уақытта да 
жалғаса беретін болады. 

Оқырман – газеттің тірегі, жанашыры. Кез келген басылым оқырманымен 
ордалы. Олай болса, біз де газетіміздің ел көлемінде көптеп таралып, 
әрбір қазақ шаңырағының сенімді серігі, ой бөлісер сырласы болғанына 
мүдделіміз. Ол үшін Сіздің қолдауыңыз қажет, құрметті оқырман!

Нұр-Сұлтан қаласындағы М.Дулатұлы атындағы 
№68 мектеп-гимназия ұжымы

Аталған репортажда қазір әлемде 
жұмыссыз жастардың саны 73 миллионнан 
асқаны, кейбір дамыған елдерде жастар 
арасындағы жұмыссыздық деңгейі 50 пайыз, 
ал табысы орташа немесе т�мен елдердегі 
бейресми секторлардың ұзақ жыл бойы 
жұмысқа жас мамандарды қабылдамауы 
– �те �зекті мәселенің бірі екені  айтылды. 
Жастардың азаматтық �мірге тиімді 
қатысу қабілеті �здері �мір сүріп отырған 
әлеуметтік-экономикалық, саяси ортасына 
байланысты. Ашық және тегін интернет 
ресурстарына ие болуы, саяси қозғалыстарға 
қатысуы, аймақтағы бейбітшілік пен елдегі 
орнықтылықты сақтау бастамалары қоғамға 
игі ықпал еткенімен, лайықты һәм тұрақты 
жұмыстың болмауы, еңбек құқығының 
жиі бұзылуы мен әлеуметтік шығындарға 
т�лейтін қаржысының жеткіліксіздігі 
жастарға, әсіресе олардың азаматтық �мірге 
белсенді араласу ынтасына кесірін тигізеді. 
Бұл �з кезегінде жалпы қоғамның дамуы мен 
әлеуметтік интеграцияға ұзақ мерзім бойына 
теріс салдар туғызатын жағдай. 

 Жоғарыдағы құжаттың мәліметі 
бойын ша, к�птеген ел үкіметінің жастар 
кәсіпкерлігін ынталандыратыны айтылған. 
Бірақ жастар кәсіпкерлік процесінде 
несие мен қаржыландыру тұрғысынан 
қиындыққа кезігеді, бұл мәселеде олар 

к�бінесе отбасы мен достарының к�мегіне 
иек артуға мәжбүр. Мемлекет жастардың 
кәсіпкерлігіне қолдау к�рсетумен ғана 
шектелсе, жұмыспен қамтудың кешенді 
стратегиясы арқылы жұмысқа орналасуына 
жеткілікті жағдай жасамаса, кәсіпкерлікті 
ынталандырудан бәлендей нәтиже шыға 
қоюы екіталай. 

)лемдік ауқымда жастардың институ-
ционалды саяси процестерге және елдегі 
стратегиялық шешімдерді қабылдауға 
қатысу деңгейі айтарлықтай т�мен екен. 
Мемлекеттік қызмет, Парламент, саяси 
партиялар және сайлаулар секілді ресми 
саяси құрылымдар мен саяси науқандарда 
жастар �те аз. Наразылық шерулерінде 
 жастар билікті �згертуші, қуатты да белсенді 
күш болғанымен, билік ауысқаннан кейін 
жастар баяғысынша саяси процестен сырт 
қалып қояды. 

Иә, к�ріп отырғанымыздай, бұл құжатқа 
дүниежүзіндегі жастардың басты-басты 
проблемалары мен оны шешудің жолдары, 
тәсілдері жинақталған. Қазақстанның да 
әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі екенін 
ескерсек, аталған «репортажға» арқау болған 
жастар мәселесін біздің елге қатысы жоқ деп 
айта алмасақ керек. 

Дегенмен, елімізде тәуелсіздіктің 
а л ғ а ш қ ы  ж ы л д а р ы н а н  б е р і  қ а р а й 

Қаскеңнің бұл с�зінен нені аңғаруға 
болатын еді? Ол с�здің ар жағында: 
«Айналайындар, талай ғасыр аңсап, 
тағатсыздана күткен Тәуелсіздігімізге 
қол жеткіздік.  Бұл тілмен айтып 
жеткізгісіз керемет қуаныш. Халқымыз 
бұдан былай алаңсыз, �з қалауынша, 
шат-шадман �мір сүретін болады. Бақыт 
дегеніміз, міне, осы!» деген жүрек лүпілі 
байқалып тұрған. 

Бар асылымыз, ардақтымыз дейтін 
Тәуелсіздігімізге биыл – 29 жыл.  Азуын 
айға білеген, дербестіктің жалауын 
әлдеқашан желбіреткен к�кжал мем-
лекеттерге қарағанда бұл к�п мерзім де 
емес. Бірақ соған қарамастан атқарылған 
жұмыс жетерлік. )рине, «әттеген-ай» 
дейтін тұстарымыз да болған шығар. 
Алайда оған таңдануға болмас. Үш 
жарым ғасырға жуық бодандықтың 
күйін кештік. Қазақстанда тұрып, «Мен 
қазақпын!» деп кеуде керіп айтудың 
�зі  мүмкін болмады.  1986 жылы 
желтоқсанда жастар алаңға шығып, 
�з ойларын бейбіт түрде білдіріп еді, 
тұтас халық сол мезетте-ақ «қазақ 
ұлтшылдығы» деген атты арқалап шыға 
келді. Рес пуб ликамыздың тірлігі сырт-
тан да, іштен де қатаң қадағаланып, 
бақыланды. Шындығын айтқанда, ұлт, 
жұрт болып жойылуға аз-ақ қалдық. 

Осындай жағдайда жеке ел болып 

Жеке жазылушы үшін
Индекс: 65367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 2391,00 2502,72
12 ай 4782,00 5005,44

Кәсіпорын мен мекеме үшін
Индекс: 15367

Мерзімі Аймақ-қала Аудан-ауыл
6 ай 3414,00 3525,72
12 ай 6828,00 7051,44

ЕГЕМЕН БОЛДЫҚ, 
ЕЛ БОЛДЫҚ

ТӘУЕЛСІЗДІК МЕРЕКЕСІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

жастардың тағдыры мен болашағына 
жеткілікті мән беріліп келе жатыр деуге 
толық негіз бар. Соның жарқын бір мы-
салы, ҚР Тұңғыш Президенті, Елбасы 
Н.).Назарбаевтың тікелей бастамасымен 
қолға алынған «Болашақ» бағдарламасы. 
Тәуелсіздіктің алғашқы жылынан бастап, 
елдегі экономикалық қиыншылықтарға 
қарамастан, Н.Назарбаев Қазақ елінің 
ертеңі үшін «Болашақ» атты ауқымды 
бағдарлама жасап, талантты жастарды 
әлемнің озық елдерінен ғылым-білім алуға, 
�нер үйренуге жіберді. Аталған бағдарлама 
аясында мыңдаған қазақ жасы арман-
мұратына жол ашып, жарқын болашағымен 
қауышқаны �з алдына, соңғы жылдары 
Қазақ елі осы «Болашақ» бағдарламасы бой-
ынша білім алып келген жастардың игілігін 
к�ріп, жемісін жей бастады. Уақыт бір орын-
да тұрмайды. Замана күнде �згеріп, дәуір 
талабы да сәт сайын жаңаруда.  Ендеше, за-
мана к�шінен қалмау үшін, дәуір талабына 
сай тірлік кешу үшін қайтпек керек?! Бұл 
ел болып толғанатын, ұлт болып ойланатын 
аса �зекті, ауқымды мәселе. )рине, замана 
к�шінен қалмау үшін, дәуір талабына сай 
тірлік кешу үшін істейтін тірлік, атқарар ша-
руа, бас қатыратын басым бағыттар аз емес. 

Ел ертеңі мен ұлт тағдырына қатысты 
сондай басым бағыттардың бірі – елдің 
ертеңгі егесі, ұлттың болашағы, мемлекеттің 
арқа сүйер тірегі жастарды қолдау  саясаты. 
Президент Қ.Тоқаев �з қызметіне кіріскелі 
бері елдегі жас буынға ерекше к�ңіл б�лді. 
Елімізде жастарды жалпы қоғамдық 
үдерістерге қосу мақсатында  ынталандыру 
іс-шаралары іске асырылып, олардың �зін-
�зі к�рсетуі мен �з армандарын жүзеге 

асыруы үшін мемлекеттік деңгейде кешенді 
саясат жасала бастады. Қ.Тоқаевтың жастар 
ж�ніндегі к�зқарасы мен ұстанымы, тіпті ол 
президенттік қызметке кірісуден бұрын-ақ 
белгілі болған болатын. 2019 жылы 6 ақпан 
күні Жастар жылының басталуына байла-
нысты ҚР Парламентінде �ткен жиналыста 
сол кездегі Сенат Т�рағасы Қ.Тоқаев: «Алға 
қойған мақсаттарына қол жеткізіп, �зін-�зі 
дамытуға талпынған жастарға шынайы 
қолдау қажет. Қазақстандық жастар �з 
болашақтарына сеніммен қарауы тиіс, олар 
үшін Қазақстан мемлекеттік басқарудан 
бастап, ғылым мен шығармашылыққа дейін 
сан алуан салаларда табысқа жетуге мол 
мүмкіндіктер беретін ел болуы тиіс» деп, 
жастарды Парламенттің және жергілікті 
�кілетті органдардың жұмысына кеңінен 
тарту және белсенді жаңа буын �кілдерін 
қолдауға шақырғаны есімізде. 

Қ.Тоқаев Президенттік қызметке 
кіріскеннен кейін, әр жас азаматтың 
толыққанды дамуына арналған жан-
жақты тетіктер жасақтаудың жолдары 
қарастырыла бастады. Мәселен, әлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан, мемлекет жастар 
мен жас отбасылардың экономикалық 
ахуалын жақсарту мен табыс деңгейін 
к�теру, ұзақмерзімді несие берудің кезеңдік 
жүйесін енгізу, басқа да экономикалық 
к�мек түрлері арқылы білім алу мүмкіндігін 
кеңейту, іскерлік белсенділігін артты-
ру, тұрғын жайы мен үй шаруашылығын 
толыққанды жабдықтау үшін құқықтық, 
ұйымдастырушылық жағдай жасаудың 
барлық шаралары қолға алынды. 

(Жалғасы 5-бетте)

түтін түтету қайбір жеңіл тиетін еді. 
Тәжірибе аз. Есесіне үйренеріміз к�п 
болды. Мұндайда бәрі де ойдағыдай 
болып кете алмайтыны анық.

Тәуелсіздікті алу бар да, оны  баянды 
ету бар. Екіншісінің де салмағы зіл 
 батпан. Осының растығына �ткен 
жиырма тоғыз жылда к�зіміз анық 
жетті .  Ел,  ұлт  болып қалыптасу 
оңай емес екен. Бір ғана қазақ тілі 
мәселесін алайықшы. Заң жүзінде 
мемлекеттік мәртебеге ие тіліміз әлі 
күнге �зіміз кезінде «ұлы» халық деп 
баға берген халықтың тілінің тасасын-
да қалып келеді. Ал тілдің ұлт үшін 

қандай орны бар екені к�кірегінде 
сәулесі бар жанның қай-қайсысына 
да түсінікті болуы тиіс. Тіл болмаса 
ұлтпын, елмін деу жай нәрсе. Бірақ 
осыны қандастарымыздың едәуір б�лігі 
терең сезінбейтіндей. Біреулер билікті 
кінәлайды. Жақсы, олардың да кінәсы 
бар делік. Солай-ақ болсын. Бірақ 
қазақ тілі қазақтың �зіне керек емес пе? 
Неге біз �зіміз қазақша с�йлемейміз? 
)лде т�бемізде: «Қазақша с�йлеуге 
болмайды. Онда күнәһар боласың» 
деп қаһарын т�гіп тұрған біреу бар ма? 
Олай деп тұрған ешкім жоқ. 

С�зіміздің түйінін айтқанда, тіл 

бірлігі болмай, ұлт бірлігі болуы мүмкін 
емес. Ұлт бірлігі болмаса әрбір халық-
тың басты байлығы саналатын Тәуел-
сіздікке оңбай нұқсан келетіні белгілі 
жай. Құдайым, одан сақтасын дейік. 

Тіл дегеніміз ел к�ңіл б�лер іргелі 
істердің бірі ғана. Мемлекет болған-
нан кейін жүзеге асырылар шаруа 
аз болмайды. Оны саусақпен санап 
шығу да мүмкін емес. Демек, алды-
мызда қыруар іс тұр. Соған үлес қосу 
қазақпын, қазақстандықпын дейтін 
әрбір отандасымыздың абзал борышы. 

Мемлекеттің міндеті – әр азаматы-
ның бойына �з еліне, �з Отанына деген 

мақтаныш сезімін ұялату. Бұл рет-
те мемлекеттік қызметшіге жүктелер 
жауапкершілік орасан. Ең алдымен 
елге, ұлтқа берілгендіктің, адалдықтың, 
жұртына пайдалы іс-қимылдың үлгісін 
солар к�рсетуі тиіс. 

Егемен болмай, ел болмас дейміз. 
Бүгінде егеменбіз, елміз. Т�рт құ бы-
ламыз түгел. Ендігі мақсат Тәуел-
сіздіктің тұғырын нығайту жолында 
белсенеді әрекет ету, с�йтіп, біз де 
жер бетіндегі ешбір елден кем емес 
екенімізді т�рткүл әлемге паш ету. 

Тәуелсіздігіміздің ғұмыры мәңгілік 
болсын!

e-mail: anatilwitter.com/anatilikz
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Мақсатымыз – 
мәңгілік ел мұратын 
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МЕМЛЕКЕТТІК 
СЫЙЛЫҚ БЕРІЛДІ

ЕКІ ӨҢІР ТӘЖІРИБЕСІ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАНДЫ

ЖОБА ЖАЛҒАСЫН ТАБУЫ ТИІС

Мерекеге мән берейік

ТӘУЕЛСІЗДІК ҚАДІРІ: ЛЕБІЗ

Тәуелсіздігімізге жиырма тоғыз жыл 
толып отыр, отыз жылға аяқ баспақ. Осы 
уақыт аралығында оның жемісін, жеңісін, 
дәмін татпадық деп айтатын кісі жоқ шығар. 
Kйткені тәуелсіздік алу ата-бабамыздың 
ғасырлап армандаған мақсаты еді. Тәуелсіз 
деген с�здің �зінде қаншама мән-мағына 
жатыр! Қазір ешкімнің нұсқауынсыз қай 
жерден білім аламын, қайда қызмет істеймін 
десе де �з еркің. Тәуелсіздіктің арқасында 
тәуелсіз ұрпақ �сіп келеді.   

Кеңес �кіметі кезінде де �мір сүрдік. Ол 
кездің �з талабы, �з тәуелділігі, �з тәртібі 
болды. Мен ол уақытты жамандайын деп 
тұрған жоқпын. Десе де, екі кезеңдегі 
айырмашылық жер мен к�ктей. 

Еліміз тәуелсіздікке, еркіндікке жол 
жеткізгелі бері талай іс тындырылды. 
)лемдік инновациялық-технологиялық 

«Тәуелсіздіктің қадірін біле алып жүрміз бе?» 
 деген сұрақ туындағанда, ең алдымен, басқа елдермен 
салыстырғандағы жағдайымыз к�з алдымызға келеді. 
Kкінішке қарай, сезініп жүрміз деп айта алмаймын. 
Бұл мәселемен к�пшілік келісетін шығар. Тәуелсіздік 
күнін қалай сезініп, қалай мән беріп, қалай атқарып 
жатқанымыз маңызды. 

Қалай атап �теміз дегенде, ең алдымен, мемле-
кеттік к�зқарас, ерік-жігер қалыптастыру мәселелері 
алға шығады. Осы тұрғыдан алғанда, бізде к�біне 
формалды аталып �тіледі. 

)детте Тәуелсіздік күні жаңа жылдың тасасында 
қалып қояды. Бұл жайында к�птен бері айтылып келе 
жатыр. Бірақ, менің ойымша, әлі де сол формалдылық 

деңгейінен шыға алмай отыр. Мысалы, Алматыда 
орталық алаңда Тәуелсіздік ескерткішіне гүл шоғын 
қойғандағы адамдардың санына қарап байқауға бо-
лады, шартты түрде бірен-саран адам келеді. Нағыз 
қоғамға қажетті адамдарды алаңнан к�ре бермейіз. 
)рине, к�ңіл к�ншітпейтін жағдай. 

Менің ойымша, кеш те болса, осы мәселелерді 
қолға алу керек. Себебі Тәуелсіздік күні �ткенге бір 
құрмет к�рсету күні ғана емес, белгілі бір дәрежеде 
мемлекет қалыптастырушы маңызы басым айтулы 
күн. Неғұрлым реалистік тарихи-саяси шешімдер 
қабылдап, �зіне қажетті мән берілетін болса, соғұрлым 
сол мемлекеттік іштей тұтастығы, ынтымағы күшейе 
түседі. 

– Ашығын айтқанда, Тәуелсіздік алған 1991 
жылмен салыстырғанда бүгінде жетістіктеріміз к�п. 
Нақты әлеуметтанушы ретінде халықтың әлеуметтік-
экономикалық жағдайы едәуір �скен. Мұны мен бірнеше 
факторларға сүйеніп айта аламын. Ең алдымен, халықтың 
демографиялық жағдайы 1991 жылы 16 миллион болып, 
оның 60 пайызы �зге ұлт �кілі болса, бүгінде 19 миллионға 
жетіп, 70 пайыздан астамын мемлекет құраушы ұлт, яғни 
қазақ иеленіп отыр. Демографиямыздың к�терілуіне шет 
елден қандастарымыздың келуі бір әсер етсе, екіншіден, 
бала туу к�рсеткіші де �сті. Үшіншіден, халқымыздың ор-
таша �мір сүру ұзақтығы ол уақытта 67 жас болса, бүгінде 
ол 73 жасқа жетіп, едәуір артты. )леуметтік к�рсеткішті 
анықтайтын және бір фактор ана мен бала �лімінің  
деңгейі  екені анық. Бұл тұрғыда 1991 жылы мың балаға 
шаққанда жылына 25 бала, 76 ана �лімі  тіркелсе, бүгінде 
азайып, 8 бала, 13 ана �ліміне т�мендеп, ана мен бала 
�мірін сақтау ұлғайды. 

  Халықтың кірісі, табысы, жұмыспен қамтылуы 
жақсарып, еліміз әлеуметтік-саясат жүргізудің �зіндік 
моделін қалыптастырды. Мәселен, 2010-2012 жыл-
дардан бері белсенді әлеуметтік саясат жүргізді. Оның 
мәнісі халыққа әлеуметтік к�мек беріп қана қоймай, 
тұрғындардың әлсіз әлеуметтік топтарын қосымша 
оқытып, біліктілігін арттыратын жобаларды жүзеге 
асырды. Оның нақты бір дәлелі – «Жұмыспен қамту – 
2020» бағдарламасы. Бұл бағдарлама бойынша жұмыссыз 
адамдарды қоғамда сұранысы бар мамандыққа оқытып, 
жұмыспен қамтыды. 2002-2010 жылдарға арналған «Ауыз 
су» бағдарламасы бірнеше кезең бойынша жүргізіліп, 
бүгінде бұл бағытта да к�птеген жұмыс атқарылды. Ал-
маты, Нұр-Сұлтан және Шымкент секілді үлкен мегопо-
листер маңындағы  ауылдарға электр желілері тартылып, 
жол салынып, емхана, балабақша, мектеп пайдалануға 
берілді. Газдандыру жүйесі жүргізіліп, к�гілдір отынмен де 
қамтылуда. Бұл �з кезегінде ауаның жақсаруына да ықпал 
ететін фактор. Қорыта айтқанда, тәуелсіздік жылдары 
қол жеткізген табысымыз толайым. К�рсеткіштерді �зге 
де салаларда дамытып, мәңгілік ел мұратын жалғастыра 
беруіміз қажет.

Қазақстан Республикасы Мәдениет 
және спорт министрлігінің Тіл са-
ясаты комитеті мен Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық 
ғылыми-практикалық орталығының 
ұйымдастыруымен 2020 
жылғы 8 желтоқсанда «Тарихи-
диахрониялық әдісті қолдану 
арқылы Солтүстік Қазақстан, 
Қарағанды облыстарының 
ономастикалық атауларын 
жүйелендіру» тақырыбында 
республикалық ғылыми-әдістемелік 
онлайн-семинар өтті.

Еліміздің туризмді дамыту және тарихи 
жерлерімізді дәріптеу мақсатында Жамбыл 
облысы Мойынқұм ауданының табиғаты мен 
тарихи жерлері топтастырылған «Мерейлі 
өлке – Мойынқұм» атты фотоальбом жарық 
көрді. Фотоальбом авторы – «Алматы ақшамы» 
газетінің фототілшісі, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі Самат Құсайын.

деңгейге к�терілдік. Kзге жұрттармен 
тереземіз теңесіп келеді. Мемлекетіміз 
берік қалыптасуда. Біздің еліміздің бейбіт 
күнді сақтау үлгісі басқаларға үлгі болу-
да. Елбасының Жолдаулары мен берген 
тапсырмалары бүгінгі күні сабақтастығын 
сақтап, қазіргі Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы ары қарай жалғастырып 
отыр. Президент соңғы Жолдауында ұлттық 
болмысымызды қалыптастыруды басты 
назарында ұстап, оған барынша күш са-
луымыз қажет екенін тілге тиек етті. Шын 
мәнінде, онда айтылған әр тапсырманы 
әрқайсысымыз жүрегімізбен се зі ніп, алға 
қойылған мақсат-міндеттерді бар күш-
жігерімізбен іске асырсақ �з жемісін берері 
анық. 

«Адамның денсаулығы – басты құн-
ды  лы ғымыз» екені Ата Заңымызда айтыл-
ған. )лемді дүр сілкін дірген індет кезінде 
біздің ел де барынша қамданып, қол дан 
келгеннің бәрін жасады. Бұл бір мемле-
кеттің басшысының ғана міндеті емес, 
бәріміздің ортақ міндетіміз. Заңға бағыну, 
айтқан талапты орындау, елімізді сақтау, 
тәуелсіздігімізді мәңгілік ету – әрбір 
 Қазақ стан азаматының тікелей міндеті. 
Осыны естен шығармасақ екен.

Ұзақ жыл білім саласында қызмет 
істеген діктен, білім саласының жай-жап-
сарын айта кетейін. Бізде қиын кездің 
�зінде қаржы жағынан білімге деген тар-
шылық болған жоқ. Ал бүгінгі күні білім 
ордаларына одан да к�бірек к�ңіл б�лініп, 
жаңа технологияларды енгізуге, мектептің 
материалдық-техникалық базасын к�-
теруге, талапқа сай жаңа мектеп салуға 
бар мүмкіндік беріліп жатыр. Мұғалімнің 
беделін, мәртебесін к�теретін заң қабыл-
данды. )рине, әлеуметтік жағдайда бұл 

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасы-
ның Мемлекеттік бейбітшілік және прогресс сыйлығы: медици-
на саласын дамытуға, бейбітшілікті және халықтар арасындағы 
достықты, �зара сенімді нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін 
Т�регелді Шарманұлы Шармановқа; білім және ғылым саласын 
дамытуға, бейбітшілікті және халықтар арасындағы достықты, 
�зара сенімді нығайтуға қосқан ерекше үлесі үшін Шигео Катсуға 
берілді.

Абай атындағы әдебиет пен �нер саласындағы мемлекеттік 
сыйлықтың иегерлері белгілі болды.

ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен 
Қазақстан Республикасының Абай атындағы әдебиет пен �нер 
саласындағы 2020 жылғы мемлекеттік сыйлығы: 

Абдрахманов Сауытбек Абдрахманұлына, мәдениеттанушы – 
«Абыз )біш» зерттеуі үшін; 

Ақсұңқар Серікке, ақын – «К�кейімде Күлтегіннің жазуы» 
�леңдер жинағы үшін; 

Есім Ғарифоллаға, жазушы – «Ғұлама-наме» трилогиясы үшін;
Жолдасбеков Мырзатайға, әдебиеттанушы – «Ұлы Дала 

әдебиеті» тарихи-әдеби зерттеулер жинағы үшін; 
Қанапиянов Бақытжан Мұсаханұлына, ақын – «Достояние 

души» �леңдер жинағы үшін; 
Мұқанова Роза Қажығалымқызына, драматург – «Сарра» 

драматургиялық шығармалар жинағы үшін; 
Нұрмағанбетов Тынымбай Нұрмағанбетұлына, жазушы – 

«Періш телердің �лімі» прозалық шығармалар жинағы үшін 
берілді.

Сенатор Мұрат Бақтиярұлы Үкімет 
басшысына депутаттық сауал жолдап, 
«Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық 
қоры айналысып жатқан ғылыми 
және к"ркем әдебиеттің аударма ісін 
жалғастыруды сұрады.

«К�птеген сыни пікірлерге қарамас-
тан, талдау және сараптау барысында 
аз ғана уақыт ішінде қыруар жұмыс 
атқа рылғанына к�з жеткіздік. Атал-
мыш жобаның арқасында қазақстандық 
гуманитарлық білім мазмұны толықтай 
жаңарып, жаңа деңгейге к�терілді» 

деді сенатор. Мұрат Бақтиярұлы «100 
жаңа оқулық» жобасы осы уақытқа 
дейін қазақ тілінде болмаған, мүлде 
жаңа салаларды танытқанын айтты. 
«Еліміздігі жоғары оқу орындарында 
оқитын студенттердің 70% мемлекеттік 
тілде білім алатынын ескере отырып, 
жоба аясында жинақталған қыруар білім 
мен тәжірибені жоғалтып алмау үшін 
еліміздегі ғылыми және к�ркем аударма 
жұмысын жалғастыру қажет деп санай-
мыз» деді депутат. Ол қазақ тіліндегі «100 
жаңа оқулық» жобасын «Жаңа білім» 
деген жалпы атаумен жалғастыруды 

ұсынды. «Жыл сайын аударылып басы-
латын кітаптар тақырыбын үш негізгі 
бағыт: жоғары оқу орындарына арналған 
оқу құралдары, әлемдік к�ркем әдебиет 
үлгілері, публицистикалық және іскерлік 
әдебиет үлгілері бойынша топтастыру 
қажет» деді сенатор. 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының 
«Жаңа гуманитарлық білім.  Қазақ 
тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы аясын-
да 2017 жылдан бері 77 оқулық аудары-
лып, оқу орындарына таратылды. Қалған 
23 оқулықты аудару, басу және тарату 
жұмысы жыл соңына дейін аяқталады.

Шараны кіріспе с�з с�йлеп ашқан 
Тіл саясаты комитетінің т�рағасы 
)ділбек Қаба былай деп атап к�рсетті: 
«Қазақстан Республикасында тіл саяса-
тын іске асырудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы 
аясында биылдан бастап Қазақстан 
Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің Тіл саясаты комитетінде 
«Тарихи-диахрониялық әдісті қолдану 
арқылы ономастикалық атауларды 
жүйелендіру қызметі» жобасы қолға 
алынды. Наурыз айында Солтүстік 
Қазақстан, Қарағанды облыстары-
нан бастау алған жобаның ғылыми-
зерттеу тобына ХVІІІ-ХХ ғасырлар 
аралығындағы жер-су атауларының 
топонимикасын айқындау, қазіргі 
топонимдердің �згеруі мен қайта аталу 
динамикасын анықтау, топоним нің 
қалыптасу кезеңін анықтаудағы жер-
су атаулары мен экстралингвисти-
калық факторлардың ықпалын ай-
қын дау, зерттеу нәтижесімен қазіргі 
топонимдердің электрон ды кар-
тасының жобасын әзірлеу міндеті 
қойылған». 

Бұл басқосудың мақсаты осы �ңір-
лер топонимдерінің тарихи дерек-

�те үлкен әсер ететіні айқын. Соған бай-
ланысты еңбекақы да қарастырылды. 
Мұғалімнің білімін к�теруге, қосымша білім 
алуына жағдай жасалуда. Бұрын біз кейбір 
мамандықты біле бермеуші едік. Қазір 
жастар �те білімді, тапқыр. Іскерлік сала-
сын мықты меңгерген. Kзінің мақсатына 
жетуде, айналысқан ісінің үдесінен шығуда 
бойындағы күш-жігерін аямайды. Қарап 
отырып, қуанасың, сүйсінесің. 

)рине, бес-алты ауыз с�збен шыққан 
биігімізді, Елбасының, қазіргі Президенттің 
ерен еңбегінің бәрін айтып жеткізу, мем-
лекеттің қол жеткізген табыстарын айтып, 
оны тізбектеп отыру мүмкін емес. К�рген-
білген адам тәуелсіздіктің жемісін айтудан 
жалықпайды. Құдайға шүкір, жақсылық 
к�п. Қазақта ай ортақ, күн ортақ дейді. Сол 
сияқты жақсылық та бәрімізге, Қазақстанда 
тұрып жатқан барлық ұлтқа, оның ішінде 
�зіміздің қазағымызға да ортақ дүние. 
«Бағалай білгенге бақ, қуана білгенге құт 
қонады». Тәуелсіздігіміздің қадір-қасиетін 
бағалап, жақсылыққа, игі істе рімізге қуана 
білейік. Осы құтымыз да, ба ғымыз да басы-
мыздан кетпесін деп тілеймін. 

Қазіргі болып жатқан жағдай біздің 
елімізде ғана емес, менмін деген елдердің 
�зінің экономикасын теңселтіп тұр. Алла-
дан осы індеттен аман-есен �тіп, халқымыз 
�зінің берекесін сақтап, еңбегінің жемісін 
к�ріп, айдай таза, күндей нұрлы арманына 
қанат берсе екен деп тілеймін.  

Тәуелсіздік мерекесі құтты болсын! 
Елімізге к�п жақсылық әкелсін! 2020 
жылдың қиындығы осы жылда қалып, 
2021 жыл берекелі, мерекелі, елімізге қай 
жағынан, қай саласынан болсын, �зінің бір 
үлкен жетістігін әкелетін жыл болсын!

Айсұлу МОЛДАБЕКОВА, 
Экономика институтының 
ғылыми қызметкері, 
әлеуметтанушы:

Аягүл 
МИРАЗОВА, 
Қазақстанның 
Еңбек Ері:

Расул ЖҰМАЛЫ, 
саясаттанушы:

терін ғылыми айналымға түсіру және 
тарихи ономастикалық атауларды 
қа лыпқа келтіру, жүйелендіру жоба-
сын (жұмыстарын) қорытындылау 
болатын.

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТУ 
профессоры, филология ғылымының 
докторы Сәуле Иманбердиева бұл 
зерттеу жобасының нәтижесі не үшін 
қажет деген сұраққа жауап іздеді. 
«Солтүстік Қазақстан және Қарағанды 
облыстарының топонимикасы бойынша 
2 сериямен жинақ жарыққа шығады. 

К�л, �зен, елді мекен, қала, т.б. 
бойынша статистика жүргізілген. Шығу 
тегі бойынша неше атау кісі есімінен 
қалыптасқан, неше нысан және оның 
маңындағы нысан ерекшелігі туралы 
ақпарат беру негізінде қалыптасқан, 
неше атау идеологиялық мәнде, нешеуі 
бейтарап атаулар деген сияқты сұрақ-
тардың да жауабы анықталады. 

Сонымен бірге  диахрониялық 
тұрғыдан ХV-ХІХ ғасырлар, Кеңес 
үкіметі, Тәуелсіздік кезеңінен бастап 
неше атау �згерді, атаулар қалай �згерді, 
�згеру уәжі қандай деген сауалдарға 
 жауап табуға болады» деді ол.

Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және 

этнология институтының директоры, 
тарих ғылымының  докторы, жұмыс 
тобының мүшесі Зиябек Қабылдинов 
Қазақстан мен Ресейдің архивтерінде, 
мұражайлары мен кітапханаларында 
Қазақ жерін отарлау тарихына, атап 
айтқанда, XVIII-XX ғасырлар, кеңестік 
биліктің алғаш қы онжылдықтарына 
қатысты к�пте ген құнды карталар 
жинақталғанына тоқталды. 

«Қазақстанның Ресей империясы-
на жаңа кезеңде қосылу тарихының 
к�птеген аспектілерін, сондай-ақ �ңір-
дің этникалық картасының �згеруін 
түсіндіруге к�мектеседі. Зерттеушілерді 
Қарағанды және Солтүстік Қазақстан 
облыстарының аумағындағы этникалық 
және топонимикалық картаның �згеруі 
бойынша құнды тарихи деректер-
мен қамтамасыз ететіндігі анық» деп 
тұжырымдады ол.

Бұдан басқа Ш.Шаяхметов атындағы 
«Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-прак ти-
калық орталығы Терминология және 
ономастика басқармасының басшысы 
Бақытгүл Ысқақ баяндама жасады. Бұл 
жоба келесі жылы Батыс Қазақстан, 
Атырау және Алматы облыстары бойын-
ша жалғасын табады.

Онлайн-семинар жұмысына топо-
нимика, ономастика мәселелерімен 
айналысып жүрген белгілі лингвист-
ғалымдар, �ңірлердегі салалық басқарма 
басшылары мен жауапты қызметкерлері, 
еліміздің сала мамандары қатысты. 

ҚР Ұлттық кітапханасының к�рмелер және 
мәдени бағдарламалар қызметінің қызметкері 
Құрмет Қабделхалықұлы модераторлық еткен 
шараға кітапханашылар, зиялы қауым мен БАҚ 
�кілдері қатысты.

Жамбыл облысындағы шалғайда жатқан 
Мойынқұм ауданының 55 жылдығына арналған 
фотоальбомда фототілші бір кездері ш�л мен 
ш�лейт аймақты игеріп, мал шаруашылығын 
�ркендету жолында ашылған ауданның қазіргі 
тыныс-тіршілігін, жетістігін суреттер арқылы 
«с�йлетеді». Сондай-ақ фотоальбомда екі мәрте 
Социалистік Еңбек Ері, даңқты шопан Жазылбек 
Қуанышбаев ауылының бүгінгі келбеті, тарихи 
орындары мен әсем табиғаты, еңбек адамдарының 
қажыр-қайраты түрлі-түсті суреттер арқылы 
�рнектелген. 

«Кітап Елбасының «Ұлы даланың жеті қыры» 
мақаласына байланысты �з жеріңді, �з тарихыңды 
тану, дәріптеу мақсатында жарық к�рді. Мойынқұм 
ауданы Жамбыл облысындағы жер к�лемі жағынан 
ең үлкен ауданға жатады» деді фотоальбомның 
 авторы Самат Құсайын.

Тұсаукесер рәсімінде Алматы қаласы Мәдениет 
басқармасы басшысының орынбасары Данияр 
)лиев, «Алматы ақшамы» газетінің бас редак-
торы Қали Сәрсенбай, К�рмелер және Мәдени 
бағ дарламалар қызметінің жетекшісі Жанар 
Алпысбайқызы, Жамбыл облысы Мойынқұм 
аудандық мәслихатының хатшысы Шахикерім 
 Исабеков, «Мойынқұм таңы» гезетінің бас ре-
дакторы Сүндетулла )білов және тағы басқалар 
құттықтап, жылы лебіз білдірді.
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г�рі, күресіп, алысып �лгенді ж�н к�реді 
екен. 

Бізден батырлар к�п шықты. Еркіндіктің 
арқасында жойылып кетпей, аман келдік. 
Отызыншы жылдары қырғынға ұшырадық. 
Сонда да аман қалдық. 

– Үш жарым ғасырға жуық бодан ел 
болдық. Ақырында тәуелсіздікке қол жет-
кіз дік. Осы талай жыл асыға күткен жарқын 
жаңалықты қалай қабылдадыңыз?

– Тәуелсіздікті  бүкіл  ел  қуанып 
қабылдады. Зор қуаныш. «К�п жыл аңсаған 
мақсатымызға жеттік» дедік. Шынайы, дер-
бес мемлекет атандық. 

Ең алғаш үңгірден сыртқа шығып, мал 
�сіріп, тіршілік еткен біздің бабаларымыз. 
Ол қай жер? Ол – Батыс Сібір, Алтай мен 
Орал тауының арасы. Осы жерде алғашқы 
�ркениет басталған дейді. Оның дәлелі 
бар. Бір жылдың тоғыз айы, ең болмағанда 
жеті айы – тіршілік айлары. К�ктемі, жазы, 
күзі. Жылдың т�рт мезгілінің үш мезгілі 
осы жерде. Барлық малдың �сіп-�ніп, 
тіршіліктің басталатын жері. Ұшып келген 
құстар осы жерге ұя салып, балапанын 
�сіріп, күзге қарай �сірген балапандарымен 
кері қайтады. Құстар неге келіп ұя салады? 
Тіршілікке жақсы. Аспанда есекқырған 
деген жұлдыз бар. Ол атты кім қойған? 
Біздің бабаларымыз. Соған қарап уақытты 
жобалап отырған. 

«Ең алғаш �ркениет қайдан басталған?» 
деген сұрақ туатын болса, оған қиналмай 
жауап беруге болады. Кітаптардан оқып, 
зерделегенде аңғарғаным, �ркениет түркі 
жұртынан бастау алған. Батыс Сібірде 
�мір сүрген түркінің бабалары бұғыдан 
бастап түйе, есекке дейін �сірді. Арасында 
жылқы бар. Осы малдың бәрі қолға үйретуге 
оңай. Басқа малдардай емес. Сосын мына 
Қаратау. Бұл тарихта ең ескі тау санала-
ды. Бұдан ескі тау жоқ. Кеңес �кіметінің  
соңғы жылдарында одақтағы археология 
институтының ғалымдары Қаратауды 
зерттеді. Неге зерттеді? Kркениеттің қай 
жерден басталғанын білу үшін. Үңгірлерді 
қазғанда граниттен бастап түрлі зат-
тар кезіккен. Осы заттардан жасалған 
тоқпақтайтын немесе кесетін құралдар 
табылған. Бұлардың қай дәуірге жататы-
нын зерттегенде 900-950 мың жыл бұрын 
пайдаланғанын анықтаған. Ойлай алатын, 
санасы бар адамның пайда болғанына бір 
миллион жыл болды делінеді. Сонда к�п 
жайтты аңғаруға болады. 

Тағы бір дәлел, жаңағы құстардан, 
аңдардан, малдардан басқа. Ол – жер, 
су, тау аттары. Осы Азияда түркі тілінен 
басқа жер аты жоқ. Мәселен, Камчатка, 
біз «камшат» дейміз, сұлулықты білдірмей 
ме? «Тундра» – «тоң» емес пе? Тоңды жер. 
«Байкалың», «Алтайың» белгілі с�здер. 
Екіншіден, екі дыбыстан құралған с�з 
ешбір халықта кездеспейді. Мысалы ай, ат, 
ер, ел... Гректердің с�зін алайық, олардың 
біразы түркі с�здері. Түркі с�зін бұрмалап 
�з с�здеріне айналдырған. Батыстың 
с�зі деп қабылдаймыз. Негізі олай емес. 
Біздің бабаларымыздың қойған аттары, 
Американың үндістерінің с�здерінде де 

Батыс Еуропа білмейді. «Кентавр» дегенде 
«тав» тау деген мағынаны білдіреді. Сонда 
«кентау» болмай ма? «Кентаулық» дегенді 
аңғартуы мүмкін. 

Аттила дейміз – біздіңше, бұл Еділ 
қаған бабамыз. Еділден шықты деген с�з 
екен. Ең ақырында Еуропаға табан тіреді. 
Осы жерден барған Еділ Еуропаны биледі. 
Ол кезде испан, француз, неміс деп еш 
халықты атамаған. Мұндай халық аттары да 
жоқ. Сол жерді Англияға дейін Рим билеп 
отырған. Еділ Рим империясын құлатады. 
Соғыспайды. Римнің терістік шығысында 
үлкен тау бар. Сол тауға мен де шығып 
к�рдім. Үстіне шығып қарасаң бүкіл Рим 
алақаныңда тұрады. Еділ де сол жақтан 
келіп қарағанда шаһардың сұлулығына, 
әдемілігіне ерекше сүйсінген. Қиратқысы 
келмейді. Жаны ашиды. «Адам жіберейік, 
с�йлессін. Егер соғыспай берілем десе, 
соған тоқтайық» дейді. Осыны естігеннен 
кейін қаланың басқарушылары келіп, 
келіскендіктерін білдіреді .  С�йтіп, 
Рим  империясы құлайды. Осы кездері 
 Еуропада француздардың, немістердің, 
испандардың... ел-жұрты пайда болады. 
Олардың қалалары дүниеге келеді. Кейбір 
ғалымдар қалалардың аттары да түркі 
с�здері екенін к�лденең тартады. Париж 
«парыз», «Берлин» – «берді», сыйлық 
ретінде берді дегенді айғақтайтынын ай-
тады. Ал «Мадридтің» түркі с�зі екені 
онсыз да белгілі. Осы секілді шетелдің к�п 
с�здерінде түркі с�здеріне ұқсайтындар 
жетерлік. «Барселон», «Александр» деген 
с�здерден де түркілік мағынаны кездестіре 
аласыз. Осының бәрі біздің ерте дүниеге 
келгеніміздің дәлелі. Себебі бұл табиғаттың 
жағдайынан. Біз жылдың т�рт мезгілін де 
бастан кешеміз. 

Қ а з і р  к � п  м ә с е л е л е р  а й т ы л ы п 
та,  жазылып та жатыр. Дәлелденіп жа-
тыр. Біздің қазір қолымыз ашылып тұр. 
Осыған дейін қорқып келдік. Пікір айтуға 
үркектейтінбіз. Kз тарихымызды зерттейтін 
заман енді басталды.

Бес томдық тарих жаздық. Жақсы 
жазылған тарих. Қазақстан тарихы. Алайда 
біз тереңдей бара алмадық. Ол кезде к�п 
нәрсені айтуға бата алмадық. Енді айтатын 
кез келді. 

Мына бір нәрсені де тілге тиек ете 
кетейін. Жапондар туралы. Неге 37-жыл-
дары қазақтың марқасқаларын «жапонның 
тыңшысы» деп ату жазасына кесті. Жапонға 
қарағанда қытай жақын жерде емес пе? 
Неге қытай емес, жапон тыңшысы деді. 
Неге олай? 

Мен Жапонияда, Хиросимада бол-
дым. Хиросима университетінде лекция 
оқыдым. Бір сағат, тіпті одан да артық 
уақыт отырып, ректормен с�йлестім. )лгі 
�здерінің к�к шайын ішіп отырып. Менің 
ұлтым қазақ екенін білген ректор: «Біз 
сендердің туыстарыңбыз, біз сендерге туыс 
боламыз» деп еді с�зінің арасында. Ол 
кісінің аты-ж�ні менде жазулы. «Біз, жа-
пондар Батыс Сібірден шыққанбыз» деді. 
Мен осыны бір еңбектерімде жаздым. Жа-
пондар бізге �те ұқсас. Кәрістер, қытайлар 

Жапондардың с�зде тұратындығы, 
олардың батырлығы, ерліг і  бізден, 
түркілерден барған. Түркі деген де жал-
пы с�з. Kзбек те, қырғыз да, әзербайжан 
да, түрікмен де... түрік. Тағы бар ғой. 
Осылардың ішінде қазақтың орны б�лек. 
Біз осыны айтуға да жарамай келдік. 
Kйткені қырылумен болдық. Kспедік. 
Қытайлар, үнділер, басқа халықтар �сіп 
кетті. Егер қырылмағанда әлемді билейтін 
біз болуымыз керек еді. Бір жағынан 
к�шпелі тұрмысымыз соған жетуге  зия-
нын келтірді. Kсе алмай қалдық. )йтпесе, 
біздің артықшылығымыз к�п. С�зге 
тұрамыз. Баймыз. Сатқындыққа қаспыз. 
Қазақтың қиссаларында батыр біреу ғой, 
ол жалғыз �зі жауға шапқан жоқ шығар. 
Бірақ осы арқылы елдің қасиетін к�рсетіп 
отыр. Осындай халықтың �кіліміз. Тіліміз 
де бай. Адамгершілігіміз де мол. Батырлық 
та бар. Сол халықтың �кілі екенімізді 
айта алмай келе жатырмыз. Қазақстан 
тарихшыларына айтып жүрмін. Ар жағын 
қазайық, ар жағын к�рсетейік деп. Негізі 
түбіміз мықты. 

– Уақытында Қаныш Сәтбаевтай 
қазақтың біртуар ұлы перзентінің қамқор-
лығына б"ленген  екенсіз. Ғұламаның пейілі 
"зіңізге жайдан-жай түспеген шығар...

– Қаныш Сәтбаев адам танитын кісі 
екен. Ол кезде білмеймін ғой. Таудай к�рі-
нетін. Бүгін де солай. Алдына бар ғаныңда 
кім екеніңді, кіммен с�йлескеніңді ұмытып 
кетесің. Соған таңғаламын. 

Институтты Қызылордада бітірдім. 
Тарих факультетін. Мені тарихтан сабақ 
беруге қалдырды. Оқу орнын үздік бітірген 
болатынмын. 

Философиядан бір кәріс азаматы сабақ 
беретін. 1 қыркүйек жақындағанда �кпе 
ауруына шалдығып, нәтижесінде оған 
сабақ беруге тыйым салды. Табан астында 
оқытушы керек болды. Содан ректор мені 
шақырып алды. «Философиядан сабақ 
берсеңіз қайтеді?» деді. «Қалай беремін? 
Тәжірибем де жоқ» деп едім». «Сол пәннен 
сабақ беретіндермен ақылдас, сен жассың 
ғой, алып кетесің» деді. Сенім, қанат 
бітірді. Саяси ағарту үйінен кітаптар, 
кітапшалар алып, �зімше іздендім. С�йтіп, 
бір жыл сабақ бердім. Жаман болмаған 
сияқты.  Ректор риза болды. Сол кезде 
сабақ барысын тексеретін жоғарыдан  
комиссия да келді. Ол сынақтан да жақсы 
�ттім.

Бір күні «Социалистік Қазақстан» 
газетінің кезекті н�мірін қарап отырып, 
хабарламаға к�зім түсті. Ғылым акаде-
миясы аспирантураға адам қабылдайды 
екен. )р ғылымнан бір, екі, үш адам деп 
к�рсетіпті. Философиядан бір адам деп 
қойыпты.  Отбасымызда бір баламыз бар. 
Зайыбыммен ақылдасып ем, қарсы болма-
ды. Құжатымды жинап, Алматыға келдім. 

Үш пәннен емтихан тапсырады екен. 
Оның үстіне бір орынға үш адам таластық. 
Комиссияның таңдауы маған түсті. 
Бір балл ғана жанымдағылардан артық 
шығыппын. 

Сәтбаев мені қабылдады: «Филосо-

фиядан мамандар жоқ. Сені қабылдадық. 
Жақсылап оқы. Бірақ бізде маман жоқ 
даярлайтын. Сол себепті Мәскеуге оқуға 
жібереміз» деді. 

Мәскеуге баруға аса құлқым жоқ. 
 Алматыда қала бергім келеді. Қайдан есіме 
түскенін білмеймін бір кезде: «Ол жақтағы 
студенттер қаланың сыртында тұрады екен. 
Қатынау қиын к�рінеді ғой» дедім. «Ол 
жағын ойластырамыз. Бәрі дұрыс болады. 
Ешқандай алаңдауға негіз жоқ. Жолың бол-
сын!» деп Қанекең арқамнан қақты. Амал 
жоқ, бармасаң болмайтын еді. 

Мәскеуге келдім. Академияға барып 
құжаттарымды тапсырдым. Құжаттармен 
танысқан адам менің аты-ж�німнің тұсына 
б�геліп: «Якорь» деді. «Ол не нәрсе?» деп 
сұрадым. «Бұл қонақүй». Шошып кеттім. 
«Маған қонақүй қажеті жоқ. Жатақхана 
беруіңізді сұраймын». «Олай ете алмай-
мыз. Бұл Сергей Ивановичтің шешімі» 
деді. Қарап тұрмай: «Сергей Иванович 
деген кім?» деймін. Анау таңырқап жатыр: 
«Қалай? Сергей Ивановичті білмейсіз 
бе? Академияның президенті Вавилов. 
Мұндай орынды кез келгенге бермейді. 
Сізге ғана ұсынып отыр» деді. Бір кезде: 
«Кім т�лейді?» дедім. «Сергей Иванович 
шешкен екен, онда алаңдамаңыз» деді.

С�йтсем,  бұл Қаныш ағамыздың 
қамқорлығы екен. Менің бір ауыз: «Сту-
денттер мен аспиранттар қаланың сыртын-
да тұрады екен» деген с�зімнен қорытынды 
шығарып, академия прези дентіне арнайы 
менің аты-ж�німді айтқан. «Осы балаға 
жәрдемдес» деп. 

Қонақүйдің ерекшелігі белгілі. Барлық 
жағдай бар. Қанекеңнің арқасында жайлы 
қонақүйде үш жарым жылдан астам жаттым. 

Қанекең анда-санда �зіне шақырады. 
Қал-жағдайымды сұрайды. Сосын шайсыз 
қайтармайды. Шағын үстелдің үстінде кесе-
шәйнек, кәмпит, печенье тұрады. Шайды 
�зі құяды. Бірінші сұрағаны: «Сүтпен ішесің 
бе?» дейді. «Бәрібір ғой» деймін. «Жоқ, 
бәрібір емес. Біз қазақпыз. Сүтке үйренген 
халықпыз» дейді. «Ащы емес пе?» дейтіні де 
бар. С�йлеп отырып кім екеніңді, кімнің ал-
дында отырғаныңды ұмытып кетесің. Осы 
дастарқан үстіндегі бірінші кездесуім. Осы-
дан кейін үйреніп алдым. Тіпті Қанекеңе 
еркелейтін болдым. 

Академияда қызмет етіп жүргенде 
«Исламның пайда болуы және оның 
мәні» деген тақырыппен мақала жаздым. 
Мақалаға Бекмаханов пен Сүлейменов 
пікір жазды. Мақала «Академия хабаршы-
сына» шығу керек. Редакцияға �ткіздім. 
Бір уақыттары басылым жарық к�рді. Ал 
онда менің мақалам жоқ. Салып ұрып бас 
редактор Сергей Иванович Покровскийге 
бардым. Бұл кісі туралы бірер с�з. 37-
жылы атылған адамдарға қол қойған кісі. 
Қол қойған үш адамның біреуі. Атышулы, 
әйгілі адам. Негізгі қызметі академиядағы 
қоғамдық ғылымдар б�лімінің меңгерушісі. 
«Мақалам шықпай жатыр. Себебін білейін 
деп едім» дедім оған. «Мақалаңызды алып 
тастадық. Себебі сіздің мақалаңызға рецен-
зия жазған Бекмаханов пен Сүлейменов. Бұл 
екеуі қауіпті адамдар. Бұлардың пікірімен 
жібере алмаймын. Пікір жазатын басқа адам 
табыңыз» деді. «Олар тиісті мерзімдерін 
�теп келді ғой» дедім. «Заң жүзінде оралып 
келгені рас, ал саяси жағынан келгенде әлі 
бақылауда» деді.

Редакциядан қаным басыма теуіп 
шықтым. Жаспын ғой. Күйіп кеттім. Ойыма 
Қанекең түсті. Ол кісіге жолығу қиын. Азан-
нан кешке дейін жұмыста отыра бермейді. 
Іссапар, жиналыс, жиын бар дегендей. 

Бір жақсысы мен келгенде Қаныш аға 
�зінде екен. Қабылдау күні болса керек. 
Кабинетінің алды толы адам. Арасында 
елден келгендер де бар. 

Хатшы әйелге Қанекеңе жолығуым 
керек екенін, жұмысымның мақсатын 
айттым. Ол ішке беттеп, тез оралды да: 
«Кіріңіз» деді. 

– Шырағым, не нәрсемен �кпелеп 
келдің? – деді. Мен болған жайды баяндап 
бердім. 

– Мақалаң қайда?
Қолына ұстаттым. Асықпай оқып 

шықты. Сосын телефонның тұтқасын алып, 
Покровскиймен с�йлесті. Бәрі естіліп тұр. 
Анау бірдеңе деп жатыр. Бір кезде Қанекең: 
«Сергей Иванович, үшінші пікірді мен берді 
деп есептеңіз. Қабылдауыңызды �тінемін» 
деді. С�йтті де, хатшысын шақырып алып: 
«Мынаны Сергей  Ивановичке апарып 
беріңіз» деп, қолына менің мақаламды 
ұстатты. 

Мақала журналдың келесі н�мірінде 
жарық к�рді. 

Қанекеңнің адамгершілігіне бұл бір 
мысал. Осындай адамдардың болаты-
нына таңырқаймын. Мен кім? Ол кім? 
«Кейін хабарласамыз» десе де ренжімейсің 
ғой. Қабылдау б�лмесіндегі топ адамға 
қарамастан мені қабылдады. Және мәселені 
сол мезетте шешіп берді. 

Сол уақытта аспиранттар философия-
дан, шет тілінен емтиханды академияда 
тапсыратын. Қалған мамандық бойынша 
�з институттарында тапсырады. Қанекең 
мені академияда кафедра меңгерушісі етіп 
қойды. 

Аспирантураға байланысты тағы бір 
қызық жағдай. Үлкен академиктердің аспи-
ранттары бар. Аспиранттарын іссапарға 
жібереді. Ғылыми іссапар кейде бір ай, кей-
де екі айға созылады. Жазды, күзді күндері 
тіпті ұзақ.

Кафедра меңгерушісі болғаннан кейін 
студенттерді қатты ұстаймын. )сіресе сабақ-
тан кешіккендерге. «Сабаққа келмейсіңдер, 
аспирантураны қалай бітіресіңдер, қалай 
емтихан тапсырасыңдар?» деп батыра 
айтамын. Олар бұл с�зімді к�тере ал-
май ғылыми жетекшілеріне: «Ана кісі 
бізді қысып  жатыр» деп шағымданатын 
к�рінеді. Ал академиктер Қанекеңе  барып 
�кпелерін айтады екен: «Ана кафедра 
меңгерушісі аспиранттарды қорқытады 
екен. Іссапарға жіберемін дейтін к�рінеді. 
С�йтіп, қиянат к�рсететін секілді» деп. 
Бір күні Қаныш аға мені шақырып алды. 
«Не жағдай? «Аспиранттарды қорқытады, 
қиянат жасайды» дейді». Мен ешқандай 
қиянат жасамайтынымды, бірақ қатаң талап 
қоятынымды жасырмай айтамын. Сонда 
Қанекеңнің айтатыны ғой: «Шырағым, 
қайтесің, бес болмаса, т�рт болады, т�рт 
болмаса үш болады, түбінде жауап беретін 
сен емессің ғой, ғылыми жетекшілері жау-
ап береді, неғыласың» деп. Міне, сенімен 
осылай с�йлесіп отырған адамға қалай риза 
болмассың. Қолында тұр ғой бәрі. С�гіс 
берем, қызметтен шығарам десе де. Оның 
бірде біреуін жасаған жоқ. Қаттырақ айтып, 
ескерту де бермеді. Мұндай мысалдарды 
к�п айтуға болады. 

– Бір жерден «К"шпелілер қоғамы» 
деген кітабыңыздың баспадан шығуы қиын 
болғанын оқыған едім. Осы жайлы біле 
отырсақ.

– Бұл кітапты 1974 жылы жазып бітірдім. 
Барлық талқылаудан �тті. Шығу керек еді, 
шықпады. 1974 жылы шығу керек еді, 1975 
жылға қалдырды. Одан 1976 жылға шегерді. 
Жылда солай. Ешнәрсе айтпайды. Арада он 
жылға жуық уақыт �тті. Шықпай жатыр. 

Философия институтында жүрген 
күннен бастап �згелер секілді мен де КОКП 
Орталық комитетінің ғылым б�лімінің 
есебінде болдым. Ғылымға қатысты шетел-
дерге іссапар болса, мені де шақыратын. 
Бір күні мені Италияға баратын делегация 
құрамына қосты. 

Кезінде бірге оқыған армян жігіті бар 
еді. Черненконың к�мекшілерінің бірі 
болатын. Мәскеуге келгесін сол азаматпен 
хабарластым. Амандық-саулықтан кейін 
бір кітабымды он жылдан бері шығара 
алмай жүргенімді айттым. «Бас хатшыға 
кіріп, �тінішімді жеткізсем қайтеді?» 
дедім. Ол кісіге кіру қиын екен. «Одан да 
Бас хатшының атына �тініш жаз. Соны 
жеткізуді мен мойныма алайын» деді. 
Айтқанын орындадым. Ертеңіне Италияға 
ұшып кеттік. Он күннен кейін оралдық. 

Үйдегілер: «Сені Орталық комитет-
тен қайта-қайта телефон шалып, іздеді. 
Біз шетелде іссапарда екеніңді айттық» 
дейді. Орталық комитетпен хабарласып, 
келгенімді баяндадым. «Ғылым академия-
сына барыңыз. Мәселеңіз шешілді» деді. 
«Не мәселе екен?» деп қоямын �зіме �зім. 

Барғасын білдім. Шықпай жүрген 
кітап туралы екен. Черненконың аты-
нан Қонаевқа хат келіпті. Кітаптың не 
себепті шықпай жүргенін сұрайды. Орталық 
комитеттегілер біздің кінәміз жоқ деп, 
«литоның» кінәсі екенін алға тартады. 
«Литоның» �кілін шақырып сұраса, ол 
міңгірлеп майда-шүйде бірдеңелерді с�з 
етіпті. Не керек,  ақырында кітап шығатын 
болды. Сірә, гәп «майда-шүйдеде» емес, 
басқада болса керек. Сол уақытта Олжастың 
әйгілі «АзиЯ»-сы шу болып жатқан. Соған 
байланысты менің кітабымның атының 
�зінен үріксе керек. 

– Кітап не туралы еді?
– Қазақтың �мірі туралы. Ежелгі халық 

екендігі. Тұрмысы, ерлік істері жайында.
– 1986 жылғы желтоқсан оқиғасының 

сіздің "міріңізде ерекше орын алатынын 
жақсы білеміз. «Қазақ ұлтшылдығы»  деген 
теріс түсінікке тойтарыс беріп, қарсы 
шыққандардың бірісіз. Сол күндерді тағы бір 
еске түсіріп к"релікші. 

– Желтоқсанның  18-і ме, 19-ы ма, біздің 
институтқа Мәскеуден  Соломенцев келді. 
Орталық комитетте партиялық бақылауды 
басқаратын. Колбин, біздің идеология хат-
шысы Камалиденов, тағы басқа бір топ адам 
келді. Жабық жиналыс. Партком мүшелері 
мен ректорат ғана жиналды. Соломенцев 
с�йледі. Ол кісінің с�зінің мазмұны былай-
ша �рбіді: «Сіздермен с�йлесіп, жағдайды 
білуге келдік. Бұл оқиға неліктен орын 
алды? Сіздерде кеше қала активі болған 
екен. «Қазақ ұлтшылдығы» туралы айты-
лыпты. Соны білуге, �здеріңізді тыңдауға 
келіп отырмыз». Мұнан соң с�з ректорымыз 
Б.Рақышовқа берілді. Ол институт туралы 
айтты. Жастар шеруінің институт жанынан 
�ткенін, сабақтың тоқтамағанын сыпайы 
с�йлеп жеткізді. «Тағы кім с�йлейді?» 
дегенде мен қол к�тердім. С�зімде: «Бұл 
оқиғаның ұлтшылдыққа ешқандай қатысы 
жоқ. Ұлтшылдық емес. Михаил  Сергеевич, 
кезінде �зіңіз Қазақстанда қызмет еттіңіз. 
Сіз сонда қазақ халқының ұлы орыс 
халқына, басқа да халықтарға  байланысты 
ұлтшылдығын  байқадыңыз ба? Бізде 
 патриотизм, достық күшті. Еңбексүйгіш 
халықпыз. )лгі баға дұрыс емес. Ол с�зді 
алып тастау керек» деп келе жатыр едім, 
Соломенцев тоқтатып, қолын шошайтып: 
«Кешегі алаңда орын алған жағдайды қалай 
түсіндіріп берер едіңіз?» деді. «Алаңдағы 
жағдайды зерттеу қажет. Оның т�ркіні 
ұлтшылдықта жатқан жоқ. Басқа себептері 
болуы мүмкін». Осы с�зден соң орныма 
келіп жайғастым. Менен кейін ешкім 
шыққан жоқ. Ешкім с�йлеген жоқ. Сосын 
Соломенцев �зі отырып с�йледі. Қазақ 
халқын мақтады. Бірге жұмыс істегенін 
еске алды. «Алайда мынау ерекше жағдай. 
)лгіндей баға берген �здеріңіз. Мұны кейін 
зерттейміз. Kз басым қазақ халқына ри-
замын...» деп жұмсартып с�йледі. Бәріміз 
отырып суретке түстік. Бірақ ол сурет еш 
жерге шыққан жоқ. 

Арада  оншақты күн �ткеннен кейін 
Колбиннің к�мекшісі В.Ауман деген 
мені шақырды. Бардым. «Сіз солай деп 
с�йледіңіз. Сондай кісілердің алдында. 
Қалалық партия комитетінің шешімін 
жоққа шығардыңыз. Ол КОКП арқылы 
қабылданды. Сіз осыған жауап бересіз» 
деді маған. «Мен ол пікірді ойланбай 
айтқан жоқпын. Негізі бар. Ашулансаңыз, 
ашуланыңыз. Мен �з пікірімде қаламын. 
Мұны дәлелдей де аламын» дедім. «Кама-
лиденовке барамыз» деді. «Камалиденовке 
бармаймын. Барсаң �зің бар. Егер шақырса 
барамын. Ал сенімен бармаймын» дедім. 
Орнымнан тұрдым да есікті жауып кетіп 
қалдым. Менікі де тентектік қой. Кейін 
осыныма таңғаламын. Сірә, халыққа арқа 
сүйеген болуым керек. Kйткені халқымды 
жақтап тұрмын ғой. 

Бірақ Камалиденов шақырған жоқ. 
Арада үш-т�рт ай �тті. Мәскеуден 

«КОКП тарихының мәселелері» деген 
 журнал шығатын. Сонда 1986 жылғы оқиғаға 
байланысты к�лемді мақала жарияланып-
ты. Соның ішінде мені сынапты. «Осын-
дай институттың кафедра меңгерушісі 
мемлекеттің саясатына қарсы шыққан» 
деген секілді с�здермен мені кінәлайды. 

Сол жылдың қыркүйегінде �ткен КОКП 
-ның пленумында Назарбаев қаулыдағы 
намысымызға тиген ұлтшылдық  дегенге 
қарсы шығып, тұтас халыққа мұндай 
баға беруге болмайтынын айтқаны бар. 
Назарбаевтың с�зінде «осыны барша 
жұртшылықпен қатар ғалымдар да талап етіп 
отыр» деген кездеседі. Осыған қарағанда 
мен айтқан с�з �зге де әріптестерімнің 
аузынан шыққан сияқты. Демек, мен 
қателеспеген екенмін. 

– 4ңгімеміздің аяғында "зіңізден бата-
тілек сұраймыз, аға. Ел-жұртыңызға не айтар 
едіңіз.

– Тәуелсіздікке жетіп, қазақ халқының 
маңдайы ашылды. Ол еркіндігі. Kз алдына  
дербес, тәуелсіз ел болғанымыз. Егемен-
дігіміз ұзағынан болсын. Егемендіктен айы-
рылып қалмайық. Халқымызға аманшы лық 
тілеймін. Еліміз табыстан табысқа жете 
берсін!

4ңгімелескен 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Досмұхамед Кішібеков. Елге танымал ғалым. ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі, фило-
софия ғылымының докторы, профессор. Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері. 
Ол жайында әріптестері мен шәкірттері «Қазақстан философия ғылымының патриархы», «Қазақ 
философия ғылымының бәйтерегі» деп зор мақтаныш білдіреді. Бұл да жайдан-жай емес. 
Жүректен шыққан сөзде негіз де бар. Ғалым жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған 
қазақ тіліндегі тұңғыш философия оқулығының авторы. Өмірге сегіз жүзден астам ғылыми еңбек 
әкелді. Еңбектерінің негізгі тақырыбы – қазақ халқының өмірі, ұлттың тарихы мен мәдениеті, 
дәстүрлі дүниетанымы... Бір сөзбен айтқанда, ұлттық идеяның жақтаушысы әрі насихаттаушысы. 
Өзінің қамқорлығымен 5 ғылым докторын, 19 ғылым кандидатын тәрбиелеп шығарды. 
Таяуда 95 деген жоталы жастың төріне шыққалы отырған ғұлама ғалым, ұлағатты ұстаз 
Досмұхамед ағамызға жолығып, емен-жарқын әңгіме құрудың сәті түсті. Сыр бөліскен сұхбаттың 
бір парасы оқырман назарына ұсынылып отыр. 

Н І Ң »  С Ұ Х БББ АААААААААААААААААА Т Ы

Досмұхамед КІШІБЕКОВ, академик:

ҚАЗАҚТЫҢ
МАҢДАЙЫ АШЫЛДЫ

– Сіз бен біздің сұхбатымыз еліміз 
үшін ұлы әрі басты мереке саналатын 
Тәуелсіздік күні қарсаңында болып отыр. 
К"пті к"рген, к"п жайтты бастан "ткерген 
ел азаматы ретінде тәуелсіздік ұғымын 
қалай түсінесіз?

– Тәуелсіздік – ол әрбір халықтың, 
әрбір ұлттың жарқын мақсаты. Яғни тәуел-
сіз �мір сүру, ешкімге бағынышты болмау. 
Біреуге бағынышты болу деген �те қиын. 

Біз, қазақ халқы  – еркін халықпыз. 
Кең далада мал бағып, аң аулап �мір сүрдік. 
«Мынау шекара, былай етсең болмайды» 
дегенді білмедік.

Біздің арғы бабаларымыз бүкіл әлемді 
жайлаған. Чукотка мен Альясканың 
 арасы бірігіп жатыр ғой, сол кезде аты-
мен,  малымен к�шіп, жағалап-жағалап 
Америка дан бір-ақ шыққан. Ол жақтағы 
халықты  «үндістер» дейтінін білеміз. Ол 
батыстың қойған аты. Олардың бізге еш 
б�тендігі жоқ. 

Бабаларымыз бүкіл Азияны биледі. 
Қытай, Үнді жерін, мынау Таяу Шығыс, 
с о с ы н  Г р е ц и я ,  а н а у  а т а қ т ы  С у э ц 
 каналы жоқ кезде Африкаға дейін жетті. 
 Сондай халықпыз. Еркін болғандықтан 
тұтқындықты, бағыныштылықты жек 
к�рген. Американың үндістері туралы 
Батыстың �зі жазды. Олар қолға түскеннен 

біздің с�зіміз бар к�рінеді. Мұны зерттеген 
ғалымдар бар. «Жылан», «бақа», «кепе» – 
оларда да осылай аталады. )лі күнге дейін 
сақталған. Осыны біздің ғалымдарымыз 
зерттеп жатыр. Kйткені бізді кешегі күнге 
дейін «жабайы халық» деп келді. Олай 
 болатыны, біз ерте туып, кеш қалдық. Мал 
бағып жүріп. Бірақ малдың жақсылығы 
бізді к�п нәрсеге дамытты. Мал арқылы 
әлемді биледік. Жылқы арқылы. Кемістігі, 
малды бағу үшін к�п жұмыс істеудің керегі 
жоқ. Малға қарайтын үш-т�рт адам бол-
са ауылда сол жетеді. Рухани жағынан 
дамыдық. Жырға, әнге, әңгімеге мықты 
болдық. Есесіне тұрмысымыз қалып 
қойды. Одан қалды орыстар келіп биледі. 
Бізді «татар-моңғол» деп атымызға дейін 
�згертті. 

С�зіміз бай. Айтыстың �зін алайықшы. 
Мұндай �нер еш халықта ұшыраспайды. 
Бар болса кейініректе дамыған шығар. 
Суырып салып айтады. Жауап бергенде 
де дәлелді с�з айту керек. Осының �зі 
тіліміздің байлығы.

Кентавр деген ат бар. Былай қарағанда 
бір құбыжық. Неге құбыжық? Жартылай 
адам, жартылай ат. Ол кімдер? Біздің баба-
ларымызды бейнелегендері. Аттың үстінде 
�мір сүрген, аттың үстінде ұйықтаған. Ат 
– адамның пырағы. )лгі атаудың ар жағын 

ұқсас емес. Неге жапондар бізге ұқсас? 
Жапондағы мінез бізде де бар. Жапондар 
ер, батыр, патриот халық. Олар неге кешегі 
соғыс жылдары бізге шабуыл жасамады? 
1940 жылы болуы керек, жапонның елшісі 
не Сыртқы істер министрі ме, Мәскеуге 
келеді. Сталин қабылдайды. Қабылдағаны 
былай тұрсын, вокзалға дейін шығарып 
салады. Былай қарағанда Сталин бір 
мемлекеттің басшысы, келген к�рші 
мемлекеттің бірінші адамы емес. Ережеге 
салса, Сталин ондай лауазымдағы адамды 
шығарып салмауы керек. Бірақ бірге еріп 
шығады. Вокзалға барғаннан кейін Сталин: 
«Біз сіздермен жақын халықпыз, бізді к�п 
нәрсе байланыстырады. Бірімізге біріміз 
түсіністікпен қарауымыз керек. Бірімізді 
біріміз сатпауымыз керек. Мен соған уәде 
беремін» дейді. Анау да: «Біздің де ойы-
мыз солай деп» екеуі қол алысады. Яғни 
екі ел бір-біріне тиіспеуге с�з байласады. 
Жапондар осы с�зінде тұрып, соғысқа 
қатыспады. Егер олар қырық бірінші жылы 
 шабуыл жасағанда біздің аман қалуымыз 
екі талай-тын. Сталиннің жаңағы с�зінің 
арқасында жапондар соғысты бастамай, 
берген уәдесінде тұрды. Ал Сталин с�зінде 
тұрмады. Қырық бесінші жылы квантун 
армиясын қиратты. Бұл біздің жағымыздан 
болған тәртіп бұзушылық еді.  
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бай жылында біздің әдебиеттануымызда да елеулі серпіліс болды деп айтудың жөні бар. Ақын шығармаларының үш 
томдық толық жинағы жариялануы, Еуразия ұлттық университетінің жанынан құрылған «Абай академиясы» ғылыми-
зерттеу институтының абайтануға қатысты зерттеу еңбектері, мерзімді басылымдардағы танымы терең мақалалар 
осы ойымыздың дәлелі. Абайтануға биыл ашылған «Abai TV» арнасы да қомақты үлес қосып келеді. Әсіресе, белгілі 
қаламгер, Сенат депутаты Нұртөре Жүсіп жүргізетін «Сарасөз» бағдарламасының хабарларында тұшымды толғамдар 
жиі ортаға салынуда. Танымал мәдениеттанушы, филология ғылымының докторы Сауытбек Абдрахмановпен 23 
қазанда эфирге шыққан сұхбаттың толық жазбасын оқырман назарына ұсынып отырмыз.

– Армысыздар, ағайын. Бұл «Абай»  арнасы, 
«Сарас"з» бағдарламасы. Студиямыздың 
бүгінгі қонағы – Қазақстан Республикасы 
Мәжілісінің депутаты, к"рнекті қоғам, мем-
лекет қайраткері Сауытбек  Абдрахманов. 
Сәуке, Абайдың «Жүрегімнің түбіне терең 
бойла» деген бір с"зі бар еді. Осы с"зін қалай 
қабылдайсыз? Қалай түсінесіз?

– Абай жылында ұлы ақын алдымен 
елді �нерге, білімге, еңбекке шақырушы, 
халықты рухани сілкіндіруші тұлға ретінде 
айтылып отыр. Алдымен осылай айты-
луы орынды. Бірақ басқа қырлары аз ай-
тылып жатыр. Кейбір мақалаларда Абай 
ұлттық негізде ғана қарастырылып жүр. Бұл 
Абайдың аясын тарылту. Абай – планеталық 
ауқымдағы адам. Абай шығармашылығында 
жалпыадамзаттық мәселелер �те к�п. Біз «ұлт 

ақын деген ойды айтып қалдыңыз ғой. @зіңіз 
ғалым ретінде Абайдың аудармашылығына 
назар салдыңыз. Оның алыптығы әлем 
әдебиетінің классиктерін қазақша с"йлетуге 
"те шеберлігінен де танылады. Басқа ұлттың 
ұғымындағы, түсінігіндегі қиын пайымдарды 
қазақтың "з "леңіндей, "з сезіміндей етіп 
алдымызға әкелетініне қайран қаламыз. 
Ақынның аудармашылығы ж"нінде арнайы 
әңгіме қозғасаңыз?

– Алдымен аударманың Абайға жасаған 
ықпалы ж�нінде аздап айтуға болады. 
Негізінде Абайдың тұсында аударма деген 
с�з тілде орныға қоймаған. Бұл ж�нінде 
Тұрағұлдың жазатыны бар, Кәкітайдың 
жазатыны бар. Бәрінде олар «перевод» 
дейді. «Сол жылы қыста Крыловты пере-
вод қылды», «Лермонтовты переводтады» 

шығаратын адамдар бар ма?» деп сұрай ма деп 
қорықтым» дейді. Міне, Абайдың шеберлігі. 
С�йтіп, Абай аударған  «Евгений Онегин» 
арқылы қазақ әйелінде, қазақ қыздарында 
жаңа ұғымдар пайда бола бастады. Сезімін 
жасырмауға, айтуға болатындығын білдіруі 
мәселенің бір ғана қыры. Жалпы Абайдың 
Пушкинді аударуы деген енді ол бір ғажайып 
дүние. Мысал келтірейік. 

«Шыныңды айт, кімсің тербеткен,
Иембісің сақтаушы?
)лде азғырып әуре еткен,
Жаумысың теуіп таптаушы?
Шеш к�ңілімнің жұмбағын,
)лде бәрі – алданыс.
Жас жүрек жайып саусағын,
Талпынған шығар айға алыс.
Не болса да �зімді

дармасына қатысты айтқан «эпистолярлық 
роман» деген керемет анықтамасы бар. 
Эпистолярлық романның композициясын 
Абай құрып берген. Ал қалған жұрт соның 
негізінде романды бас-аяғы бар, қара с�зі 
мен �леңі аралас �згеше дастан қылып 
әңгімелеген. Бұл �те қызық тәсіл. Айтқандай, 
Абай жырлаған үлгі бойынша кейіннен халық 
ақындары «Евгений Онегиннің» негізінде 
бес бірдей дастан жазғанын білеміз. Бұл енді 
б�лек әңгіменің тақырыбы. Егер сол заманда 
Абай, тіпті, ерінбей, жалықпай, «Евгений 
Онегиннің» сегіз тарауын басынан аяғына 
дейін аударып шықса, халық оны дәл сол 
қалпында қапысыз қабылдай алмас еді. Ал 
Абай халыққа ең тиімді, ұғынықты, �тімді 
форманы тауып отыр ғой. 

Абайдың аудармашылық ұлылығы Лер-
монтовты тануынан, тіпті, тамаша танылады. 
Лермонтовты аудару арқылы Абай �зінің 
барлық зарын, шерін, уайымын, қайғысын, 
ызасын, кегін жеткізген. Соған Лермонтовты 
пайдаланған. Мысалы, Лермонтов айтады:

«Нет! – я не требую вниманья
На грустный бред души моей,
Не открывать свои желанья
Привыкнул я с давнишних дней». 
Осыны Абай былай алады:
«Сал демеймін с�зіме ықыласыңды,
Қайғылы �лең еттім �з басымды.
К�кірегім бар сырын �з әлінше,
К�рінгенге к�рсетпей, к�п жасырды».

бұрын. «Спят во тьме ночной» – тас қараңғы 
түнек түн. Негізінде, дүн-дүниенің барлығы 
– дала да, тау да ұйқыға кеткен кезде адам 
сыртта жүрмейді. Адам табиғат ұйқыға 
кетіп балбырайтын шақта, түн салбырап 
түсетін уақытта жүреді. Түнгі екі-үште да-
лада жүрмейді ғой. Түнгі тоғызда жүреді, 
онда жүреді. Абай сол кезді алған. Тағы да 
«тауға» келейік. Абай негізгі  назарды далаға 
аударған. Тау алыста қалған.  «Долина» емес, 
аңғар емес, таудың аңғары емес. С�йтіп, 
Абай Гетенің пейзажын,  Лермонтов орысқа 
жеткізген пейзажды тұп-тура Қарауылдың 
айналасына әкелген де қойған. Қазақтың 
даласының түнгі суретін жасаған. Ең кереметі 
–  «Подожди немного, отдохнешь и ты» деген 
түйінді «Тыншығарсың сен дағы, Сабыр 

Қолмен қимыл к�рсетіп, с�зін тоқтатып, 
сұрақ қоймасаң тоқтамайды. Янушкевичтің 
Құнанбайды бұрап қойған сағат сияқты 
с�йлейді дейтіні бар еді ғой, тура сол. 
Басқасын былай қойғанда, қазақтың тари-
хын, Шоқанды, Абылайды айтқандарында 
таңғалдым. Тоқтамайды. Үш сағаттан кейін 
диктофонымдағы кассеталарым бітті. Арғы 
жағын жазған жоқпын. Қағазыма түртіп 
қоямын, бір сұрақтарды сұрап алам, �зіме 
керек дүниелерді. Енді тоқтата алсамшы. 
«Рақмет, сіздің к�п уақытыңызды алдым» 
десем, «Жоқ, ештеңе етпейді, мен қолым бос 
адаммын, айта беремін» деп қояды.  Содан 
кәдімгідей қысылдым енді. Елшіліктің бер-
ген машинасы қаңтарылып т�рт сағаттан 
бері ол тұр. Kте шешен адам, �те білімді адам. 
)рине, айтқанының бәрі бірдей алтын емес. 
)йтсе де, танымы терең екені талассыз.

– Талай тақырыпқа қалам тарттыңыз ғой, 
соның ішінде кино "неріне де к"ңіл б"лдіңіз. 
К"п дүниелерді зерттеп, талғап жаздыңыз. 
Қазақ оқырманының жүрегіне жететіндей етіп 
шығарған дүниелеріңіз к"п. Осы біздің қазақ 
киносы қазір қандай күйде, қайда барамыз? 
Ұлттық кино деген, ұлттық мұрат деген осы 
біздің фильмдерде қашан к"рініс табады? 
Қалай елдік мұратта қызмет етеді біздің ки-
номыз?

– Бұл енді жүрек ауыртатын мәселе. Бір 
ғана жағдайды айтайын. Қазір орыстілді 
сценарий жазылғандықтан, орыстілді ре-
жиссер түсіргендіктен, орыстілді актер-
лер түскендіктен қазақша түсірілетін 
фильмдердің үлес салмағы бұрынғыдан 
�сіп отырған жоқ. Содан кейін тағы бір 
келеңсіздікті ауызға алайық. Екі тілді филь-
мдер шығатын болды. Бұл �нердің табиғатына 
жат нәрсе. Kздерінің айтатындары болатын 
ана жылдары, �мірде солай ғой, біреуіміз бір 
тілде с�йлейміз, біреуіміз бір тілде с�йлейміз 
деп, осыны негіздегенсіп. Қазір кей филь-
мдерде қай актер орысшаға бейім болса, 
ол орысша с�йлейді, қай актер қазақшаға 
бейім болса, ол қазақша с�йлейді. Атасы 
мен әжесі балаларымен, немерелерімен 
отырған сценада орысша с�йлеп келеді де, 
арасында «Қарағым-ай» деп қояды. Ол не 
деген с�з? Kздерінше фильмге ұлттық коло-
рит бердік деп ойлайды. Ал, шын мәнінде, 
бұл олардың орысша с�йлеп отырғандығын 
бұрынғыдан да бадырайтып к�рсетеді. Одан 
да фильмнің таза орыстілді болғаны жақсы. 
Бір тілде түсірілгені. Демек, оны орыстілді 
нұсқасы деп қараймыз сонда. Кейін дубляжы 
жасала берсін. Ал кейіпкерлері орыс тілінде 
с�йлеп отырған фильмге қазақ с�здерін 
қосқан кезде экрандағы �мірдің орыс 
тілінде жүріп жатқандығы, тағы да айтамын, 
бұрынғыдан да бадырайып к�рінеді. Бұл бір 
ауру. Басқа нәрселер де к�п. Осыны кино 
ж�ніндегі ведомствоаралық комиссияның 
мүшесі ретінде де айтамыз, рақмет, пікіріміз 
мүмкіндігінше ескеріліп жүр. Мүмкін 
болғанынша қазақы табиғатқа бейімделетін 
фильмдерді түсіру ж�нінде соңғы жылдарда 
министрлік ұстанған бағыт дұрыс. Біз оны 
қолдаймыз. 

– Тағы да Абайға оралайық. Абай  туралы 
түсірілген киноларға к"ңіліміз толмайды. 
Ертеректе түсірілген «Абай» фильмінің "зі, ақ-
қаралы лента болса да, жанымызға жағады. 
Сол заманның табиғатына да жақын,  адамына 
да, қоғамына да, тігілген киіз үйімен бол-
сын, мінген атымен болсын, әлгі даланың 
к"рінісімен болсын, бір табан жақын. 4рине, 
Абайды әркім-ақ түсіргісі келеді. Мен кезінде 
естідім, Шәкен Айманов та «Абайға» дайындық 
жасап, «Абылай мен Абайды түсіру арманым» 
деген екен. Шәкендер Абай заманына бізден 
г"рі жақын ұрпақ қой. Біз енді одан алыстадық. 
Қазір ғылым мен техниканың бәрі дамыды, де-
генмен, Абай әлемін түсінуге, Абайдың жанына 
үңілуге бел байлайтын  режиссер бізден шыға 
ма? Шыққан күнде де сол фильм арқылы біз 
Абайды тани аламыз ба, біле аламыз ба? 

– Жоқ, ол �те қиын міндет. Жалпы пара-
докс десеңіз де айтайын, Абай туралы фильм 
керемет болып шықпайды. Мысалы, сіз 
Пушкин туралы керемет фильм к�рдіңіз бе? 
К�рген жоқсыз. Лермонтов туралы керемет 
фильм к�рдіңіз бе? К�рген жоқсыз. Ондай 
фильмдер жоқ. Ондай фильмдер болмай-
ды да. Kйткені ұлы тұлғалардың драмасы, 
күйзелісі, қуанышы сюжеттен к�рінбейді. 
Олардың бәрі жүректе, ойда, сезімде �тіп 
жатады. Ал оны экран бере алмайды. Экран 
қимылға, сюжетке құрылады. Оқиғаға 
құрылады. Данышпандардың �мірі, әдетте 
оқиғаларға бай болмайды. Кейбір филь-
мдер болуы мүмкін, мысалы, Грибоедовтың 
елшілікте �лтірілуімен аяқталатыны сияқты 
драмаға құрылатын. Кинода ойдың аза-
бын экранда беру бір азап. Сондықтан бұл 
бағыттағы ізденістер еш уақытта д�п жеріне 
жетпейді деп осы бастан айта беруге бола-
ды. Kйткені ой адамын, әсіресе Абайдай ой 
адамын к�рнекі күйде к�рсету �те қиын. 
Қадыр ағамнан қалған с�з жоқ қой. Бір 
�леңінде Қадыр Кәкімжан Наурызбаевтың 
Абай ескерткішін айтады. Анаусы қайда, 
 мынаусы қайда, ойы қайда, сезімі қайда, ыза-
сы қайда, басқасы қайда деп келеді де: «Тіл 
бітіріп с�йлеткен тасты мына, Кінә қойман 
шебердің жастығына. Ойдағыдай шықпаса 
мүсінші емес, Ұлылығы Абайдың басты кінә» 
деп бітіреді. )йтпесе, тамаша ескерткіш 
қой. Бірақ бәрібір ұлылықты толық жеткізе 
алмай жатады, толық жеткізілуі мүмкін де 
емес. Сондықтан жаңағы Қадырдың с�зін 
сәл бұрып салсақ, «Ойдағыдай шықпаса ре-
жиссер емес, ұлылығы Абайдың басты кінә» 
болады...

– Рақмет, Сәуке. Хабарымыздың бітетін 
уақыты келді. Мазмұнды, жақсы әңгіме бол-
ды. Жаңа к"зқарас, тың ой айтылды. Тыңдап, 
ерекше сүйсініп отырмын. Абай әлемі шын 
мәнінде тұңғиық әлем. Жұмбақ әлем. Құпия 
әлем. Абайдың ұлылығы сонда болуы керек. 
Біз Абаймен бірге жасай береміз. 4р қазақтың 
баласы Абайды түсінуге, Абай алдында есеп 
беруге, Абай айтқан аманатты адал атқаруға 
мүдделі болсын. 

БЕТ ҚАТТАЛЫП ЖАТҚАНДА: 
ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың 
Жарлығымен Абдрахманов  Сауытбек 
Абдрахманұлына «Абыз Әбіш» зерттеуі 
үшін ҚР Абай атындағы әдебиет 
пен өнер саласындағы Мемлекеттік 
сыйлығы берілгені белгілі болды. «Ана 
тілі» апталығы ұжымы қаламгерді 
осы жоғары марапатымен құттықтап, 
шығармашылық табыс тілейді.

қ ұ р
ті, тамаша танылады. 

арқылы Абай �зінің 
уайымын, қайғысын, 
. Соған Лермонтовты 
Лермонтов айтады:
вниманья

уши моей,
желанья
ишних дней».
алады:

ме ықыласыңды,
�з басымды.

н �з әлінше,
ей, к�п жасырды».

ҰЛЫЛЫҒЫ 
АБАЙДЫҢ 
БАСТЫ КІНӘ

Сауытбек АБДРАХМАНОВ: 

А
ақыны» дегенде, оның �леңдерінде ұлттық 
бояудың, ұлттық қасиеттердің к�птігіне, ұлт 
ұранын ұстанатынына байланысты айтамыз. 
Ұлт ақыны деген тек бір ұлттың мәселесін 
айтатын ақын емес. Сондықтан жаңағы 
«Жүрегіңнің түбіне терең бойла» деген 
сияқты с�здер кез келген ұлтқа – ағылшынға 
да, французға да, жапонға да ортақ, мәңгілік 
с�здер. Сан түрлі тілдерге тиісінше ауда-
рылып, терең интерпретациямен, лайықты 
трактовкамен, қисынды герменевтикамен 
жеткізіліп, әрі қарай қопарылып айтылатын 
болса, Абайдың к�птеген қырлары басқаша 
ашылатын еді. Қазір соған қол жеткізе алмай 
отырмыз, осы жағы ойлантады. 

– Абайдың 175 жылдығына орай құрылған 
мемлекеттік комиссияда "зіңіз мүшесіз.  Мынау 
пандемияға байланысты жоспардағы біраз 
нәрсе орындалмай да қалған шығар. 4йтсе де, 
негізгі міндеттер осы жылдың үдесінен шықты 
ма?

– Шықты деуге болады. Бұған қатты 
қолдау салған үлкен еңбек – Президент 
Тоқаевтың «Абай және ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласы. Бұл – бағдар-
ламалық мақала. Президентіміз Абайдың 
он тоғызыншы ғасырда �мір сүріп, жиырма 
бірінші ғасырдың с�зін с�йлегендігін айт-
ты. Менің ойымша, енді 100 жылдан кейін, 
Абайдың 275 жылдығы аталған кезде, сол 
кездегі Президент Абайды он тоғызыншы 
ғасырда �мір сүріп,  жиырма екінші ғасырдың 
с�зін с�йлеген дейді. 375 жылдығында сол 
кездегі Президент жиырма үшінші ғасырдың 
с�зін с�йлеген дейді. Абайдың феномені сон-
да. Мәңгілік мәселелерді қозғағандығында. 
Біз егер ол он тоғызыншы ғасырда білімге, 
ғылымға жарымай тұрған халықты білімге, 
ғылымға шақырды, жалқау қазақты еңбекке 
шақырды дей беретін болсақ, Абай белгілі 
бір кезеңнің міндеттерін �тейтін ақын 
сияқты болып қалады. Олай емес. Ол, 
әрбір ұлы адам сияқты, әрбір гений сияқты 
жалпыадамзаттық, мәңгілік мәселелерді 
қ о з ғ а й д ы .  О с ы  т ұ р ғ ы д а н  қ а р а ғ а н д а , 
Президенттің мақаласы Абайдың қай кезде 
де к�кейкесті екендігін к�рсеткендігімен 
құнды болды. 

)рине, сіз айтып отырғандай, пандемия 
жағдайында жоспарда к�зделген біраз ша-
ралар атқарылмай қалды, біраз шаралардан 
бас тартуға тура келді. Жылдың соңына 
дейін жағдай түбегейлі �згере қоймайтынын 
қазірден-ақ к�ріп отырмыз. Бірақ негізгі 
нәрсе концертте, негізгі мәселе шараларда 
емес. Олай болуға тиісті де емес. Негізгі 
мәселе мына жерде – жүректе. )рбір адам осы 
Абай жылында «Мен Абайдың ұрпағымын 
ғой, мен қазақтың бір перзентімін ғой. Абай 
атам маған не айтып еді? Абай маған қандай 
бол деді, неден жирен деді, нені үйрен деді? 
Қалай �зіңді тазарт деді, адамның �зін та-
зарту жолдарын қалай к�рсетті? Абай бізге 
қандай жолды нұсқап еді? Абай жолы деген 
қандай жол еді? Сол жолға түстім бе мен, 
сол жолмен келе жатырмын ба мен?» деген 
ойға қалса, Абайдың қара с�зінде айтатын-
дай, ауық-ауық �зіне есеп беріп, �зіне сын 
к�зімен қарап, �зін қамшылап отыратын 
болса, сонда ғана қоғам �згеруі мүмкін. Сон-
да ғана Абайдың осы қоғамға жаңғыртушы 
стимулятор ретінде қозғау салуы мүмкін. Ал 
егер біз Абайды ақын ретінде ғана бағалап, 
оның шығармаларына қаламгер ретінде ғана 
қарасақ, түсінігіміз басқаша болып кетеді.

Нұреке, мен мынаны айтайын, бізде 
ерекше бір феномен құбылыс бар. Ол – 
«Абай ата» деген с�з. Мен әлем әдебиетін 
біраз қараған адаммын. Бірде-бір халықта, 
Гетесі болсын, Шекспирі болсын, Толстойы 
болсын, басқасы болсын, бәрібір, бірде-бір 
халықта бүкіл ұлттың қаламгерді «ата» деуі 
жоқ. «Ата» деп қарауы, �зінің атасындай 
к�руі жоқ. Сондықтан біз Абайға ақын, 
философ, композитор деп қана қарамаймыз. 
Біз үшін Абай басқа категория. Абай біздің 
�зіміздің атамыз сияқты, нағашымыз сияқты, 
жиен ағамыз сияқты, ет жақын бір адамымыз 
сияқты. Kйткені біз қуансақ та, алғашқы 
махаббатымызға жолықсақ та, бір кедергіге 
кездессек те, қайғыға ұрынсақ та, бәріне 
керек с�зді Абайдан табамыз. Абайдың 
алдына барамыз. Қуансақ та оның мотива-
циясын Абай түсіндіреді, қайғырсақ та оның 
себебін Абай ұғындырады. Біз ақыр аяғы 
жаназаның �зіне барып, мысалы, адамды 
жұбатқанда «Адамзат – бүгін адам, ертең 
топырақ, Бүгінгі �мір жарқылдап алдар бірақ. 
Ертең �зің қайдасың, білемісің, Kлмек үшін 
туғансың, ойлан, шырақ!» деген с�зін айтып, 
үй иелерін басамыз, �мір солай, келмек-кет-
пек �мірдің заңы дейміз. Кез келген жағдайға 
Абайдың айтар с�зі бар. Біз Абайға �зіміздің 
жанымыздың бір б�лшегі, халықтың рухани 
әкесі ретінде қарауымыз керек. Ұлттың ру-
хани ұстазындай к�руіміз керек. Kзімізге �те 
жақын санауымыз керек. Ал егер қазақтың 
жаңа әдебиетінің басында тұрған адам деп 
қана қарайтын болсақ, ол біздің жанымызға 
соншалықты жақын болмайды. Бәрінен 
бұрын біз Абайды адам ретінде жақсы к�ріп, 
�зіміздің ағамыз, атамыз ретінде аялауымыз 
керек. Сонда Абай басқа категорияға ауы-
сады. 

– Жаңа Абай планеталық масштабтағы 

деп келеді. Аударма деген с�зді олар біле 
қоймаған. Абайдың алдында қазақта кәсіби 
аударма жасаған адам Ыбырай Алтын-
сарин ғана. Оған дейінгі аудармалардың 
бәрі  «нәзира»,  «переложение».  Еркін 
әңгімелеу, қайта әңгімелеу, таза аударма 
емес. Абайдың �зіне аударма қалай әсер етті 
десек, Абайдың аудармаға кіріскенге дейінгі 
�леңінің �рнегі �згешелеу, әрі аударып, әрі 
�зінің �леңдерін жаза бастағаннан кейінгі 
�леңінің �рнегі �згешелеу. Мысалы, қазақ 
�леңіне шалыс ұйқасты Абай аударма арқылы 
орнықтырды. Оған дейін к�біне дәстүрлі 
қара �лең үлгісімен, «а-а-б-а» ұйқастарымен 
жазған. «А-б-а- б» деген шалыс ұйқас аударма 
арқылы келді. Осының �зі назар аударарлық 
жағдай. «Онегин шумағына» байланысты 
«Сегіз аяқта», басқа да �леңдерде буындарды 
�згерту, ұйқас түрлерін к�бейту к�рініс берді. 

Абай аударма арқылы халық санасының 
реформациясын бастады деуге де болады. 
Kйткені жаңа ұғымдарды енгізді. Абай неге 
«Евгений Онегинді» таңдады? )уезовтің 
«Абай қазақ әйеліне тең тіл бітірмек болды» 
деген с�зі бар. Абай  Пушкин романынан 
қыздың ғашықтығын �зі білдіре алуы қазақ 
баласы үшін жаңалық екенін к�рді. Қазақ 
баласы тұйық келеді, қызға қырық үйден 
тыйым қойылады, қыздың сезімін �зі білдіруі 
әбестік болады деген сияқты сенімдер нық 
орныққан еді. Ал бұл жерде жай ғана к�ңілін 
білдіру емес, жігітке алдымен қыздың �зі 
хат жазады ғой. С�йтуге де болатындығын, 
әйелдің де еркіндігі болуы керектігін, әйел 
де сезімін білдіруге құқылы екендігін бүкіл 
халыққа әйгілі етті Абай. Ол кез үшін бұл 
үлкен жаңалық. Мен кезінде диссертацияға 
материалдар жинап жүріп, 1954 жылғы 
«)дебиет және  искусство» журналынан 
бір қызық  материал таптым. Берқайыр 
Аманшиннің «Татьяна әні Торғайда» деген 
мақаласында 1914 жылы Петроградтағы 
атақты  «Девриен» баспасынан шыққан 
Львовичтің «По киргизской степи» деген 
кітабы туралы әңгімеленеді. Кітап авторы 
Торғай жағында, Тосын құмында Абылай 
Мырзахметов деген кісінің әнін тыңдайды. 
Львович �зі қазақша білген адам. Бір әнді 
айтқан кезде таңғалады. Қараса, «Татьянаның 
с�зі». С�зі де, сазы да т�гіліп тұр. Мұны кім 
шығарған деп сұрайды. Ана кісі: «Білмеймін, 
осындағы бір �леңші шығарған болуы керек» 
дейді. Абайдан хабары жоқ. )бден халықтың 
әні болып кеткені сондай. Аң-таң қалып, 
не деген шеберлік, ғажап деп отырған кезде 
ана кісі «Сіздерде, Россияда осындай әндер 

Тапсырдым сізге налынып.
Толтырып жасқа к�зімді,
Есірке деймін жалынып...».
Қазір к�п айтатын бір с�з бар ғой, 

«no comment» деген. Иә, мұны тәптіштеп 
түсіндіру қажет те емес. Бұл – классика. 
Егер бір замандарда әлем әдебиетінде ау-
дарма антологиясы жасалатын болса, осы 
�леңдер соған кіруге тиіс, толық құқы бар. 
Бұл – шедевр. Аударманың түпнұсқадағы 
сезімдерді ашу шеберлігі, түпнұсқадағы 
ырғақты, әйелге тән мақамды жеткізуі ғажап. 
Осындай қасиеттерді Абайдың барлық аудар-
маларынан к�руге болады. 

Содан кейін мынандай жағдайды айтпақ-
пын. Бізде Абай «Евгений Онегиннің» 
үзінділерін аударды деген ұғым қалыптасып 
кетті .  Абай басқа тәсілді  қолданған, 
меніңше. Ол заманда қазақы ортада, киіз 
үйде алқақотан отырып алып, к�ркем 
шығармаларды әңгімелеп айту дәстүрі Арқа 
жерінде кәдімгідей орныққан еді. Мыса-
лы, Халиолла Kскенбаев  Семейден алып 
келген орысша романдарды, «Три муш-
кетера» сияқты кітаптарды бірнеше кеш 
бойы әңгімелеп айтатын болған, арабтың 
мұхаддистері сияқты. Олар Абай аударған сол 
хаттарды жеке-жеке күйінде, үздік-создық 
айтпаған. Хаттардың алдындағы әлқисса 
с�здері болған. Айтып-айтып келеді, сон-
дай-сондай болыпты деп. )лгі деревняға 
Мәскеуден Евгений деген бір жігіт келіпті, 
соған Татьяна деген бір қыз ғашық болып-
ты. Ана жігіт қыздың сезімін байқамапты, 
елемепті. Ақыры, Татьяна қыз шыдамай 
�зі хат жазыпты, хатында былай депті деген 
сияқты. С�йтіп-с�йтіп әңгімелей береді. 
Содан кейін, мысалы, Онегиннің Лен-
скиймен дуэлін айтады. Ойпырым-ай, не 
деген сұмдық. Біз т�рт аяқтыда бота тату, 
екі аяқтыда бажа тату дейміз ғой, мына-
лар ондай емес. Бажа екеніне қарамайтын 
к�рінеді. )йтпесе, Татьянаның туған сіңлісі 
Ольгаға үйленейін деп тұрған адам ғой 
ана Ленский. Бажа болайын деп тұрған 
адамдар бір-бірін атады, не деген масқара. 
Оны �здері дүйел дейді екен. Сол дүйелде 
Онегин Ленскийді атып �лтіріпті. Сонда 
Ленский �лерінде былай деген екен, деп 
жаңағы жерде енді Ленскийдің ақтық с�зі 
кетеді. Содан қайтадан Онегинге келеді. 
С�йтіп жүріп, Онегин Татьянаны Мәскеуде 
к�ріпті, қараса бұрынғы Татьяна емес. Жете 
байқамаған екен. Енді жігіт ғашық болып, 
қызға хат жазады. Хатында былай дейді, деп 
с�йтіп әңгімелеп кетеді. )уезовтің Абай ау-

Мұндай мотивтер Абайдың �зінде де 
бар. «Kлең шіркін �секші, жұртқа жаяр, 
Сырымды тоқтатайын айта бермей»  деген 
сияқты. Мен осы жазда  «Казахстанская 
правданың» үш н�міріне мақала шығардым. 
 «Конгениальность» деген ортақ тақырыппен. 
Біреуі Пушкиннен аудармалар туралы, 
біреуі Лермонтовтан аудармалар туралы, 
біреуі Крыловтан аудармалар туралы. Бір 
нәрсені ғана айтайын. Абайдың Крыловты 
түзетуі. Арғы жағынан Лафонтенді түзетуі. 
Баукеңнің, Бауыржан Момышұлының 
с�зі бар, «Мен академияда орысша лекция 
оқыған адаммын, бірақ Абай бәрібір орысша-
ны менен жақсы білген. Kйткені ол аударған 
адамдарына ұстаздық еткен,  ойына ой 
қосқан, ойын таратқан» деп келеді.  Мысалы, 
«Шегіртке пен құмырсқа» мысалын айтсақ. 
Мен  Парижде жұмыс істейтін ұлым арқылы 
оның французшасының жолма-жол аудар-
масын алдырттым.  Лафонтенде «Цикада мен 
құмырсқа». Цикада деген Жерорта теңізінің 
маңайында болатын жәндік. Ол Ресейдің 
орталық б�лігінде болмайды. «Цикада» деп 
алса, оны орыстар түсінбейді, түсінсе Херсон 
түсінеді, түсінсе Одесса түсінеді. Сондықтан 
Крылов «стрекоза» деп алған, «цикаданың» 
орнына. Ал «стрекоза» деген не? «Стрекоза» 
– инелік, әлсіз жәндік, біріншіден, дауысы 
шықпайды, екіншіден, жаз бойы ән салуға 
шамасы келмейді, «ілмиген инелік» деген с�з 
бекер айтылмаған ғой. Содан Абай инеліктен 
шегіртке жасайды. «Кузнечик» жасайды. 

«Шырылдауық шегіртке 
Ыршып жүріп ән салған.
К�галды қуып г�лайттап,
Қызықпен жүріп жазды алған».
Шегірткеге шырылдау жарасады,  ыршып 

жүріп ән салады. Иә жаз бойы ән салуға, 
былайша айтқанда, потенциалы бар. Со-
дан кейін қыс түскені, жаңағы ала жаз-
дай ән салған шегірткенің іскер, пысық 
құмырсқаның алдына келіп жалынуы 
 айтылады. 

«А, так ты…» — «Я без души
Лето целое всё пела». —
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же,  попляши!»  делінеді 

 Крыловта. 
Ал Абайдың аудармасында: 
«Қайтсін, қолы тимепті,
Kлеңші, әнші есіл ер!
Ала жаздай ән салсаң,
Селкілде де, билей бер!» делінеді. 
«Казахстанская правдада» мен Абайдан 

кері аударма жасап ұсындым. «Ну что ж, было 
недосуг, Певица, добрая душа! Если пела 
лето целое, Так танцуй же, вся трясясь!» деп 
алдым �зімше. Ерекшелігі неде? «Селкілде» 
деген с�з Крыловта жоқ. «Так поди же, по-
пляши!» – бар да билей бер. Демек, оның 
билеуге жағдайы келуі де мүмкін, әрі қарай 
билеп кетуі де мүмкін. Ал «селкілдеу» деген 
с�з қыста жаурап, тоңып, қалтырап жүрген 
жәндікке дәл келеді. Осындай нәрселердің 
бәрін Абай �зі қосқан, с�йтіп, нағыз қазақтың 
�леңіне айналдырған. 

«Қазақтың �леңіне» дегеннен шығады, 
мына жайды да айтайын. Мысалы, «Қараңғы 
түнде тау қалғыпты» алайық. Лермонтов-
та «горные вершины» ғой. Яғни «таудың 
шыңдары». Ал Абайда – тау. Шыңғыс тауы 
деген сияқты. Биік шыңдары болмайтын 
даладағы тау. «Ұйқыға кетер балбырап». Лер-
монтовта – «спят». Ұйықтаған тау.  Абайда 
– ұйқыға кеткелі тұрған тау. 

– Процесс бар дейсіз ғой?
– Дұрыс айтасыз. Мұнда процесс бар. 

«Ұйқыға кетер балбырап», енді келе жатыр 
ұйықтауға. «Даланы жым-жырт дел-сал ғып, 
Түн басады салбырап». «Жым-жырт», «дел-
сал» дегендер Гетеде де, Лермонтовта да 
жоқ. Түннің «салбырап» түсуі де жоқ. Уақыт 
бойынша, «временной отрезок» дейді ғой, 
Абайдың уақыты Лермонтовтың уақытынан 

қылсаң, азырақ» деп алады. «Тыншығу», 
әрине, «отдохнешь» емес. Терең ұғым. Бұл 
енді данышпандық. Мұндай шеберлік �те 
сирек болады. Немістің, орыстың �леңін 
қазақтың �леңіне айналдыру және солардағы 
түнді қазақтың жеріне алып келу деген ғажап 
нәрсе. Жалпы біздің ақындарға, жазушыларға 
Абайдан алатын тағылым ерекше к�п қой. 
Қайсыбірін айтарсыз...

– Абайды, Пушкинді келтіріп жатырсыз 
ғой. «Алланың "зі де рас, с"зі де рас» деп 
Абайдың бір Аллаға сыйынып с"йлейтіні бар. 
Пушкиннің «Пайғамбар» деген "леңіндегі ой 
да сол нүктеге келіп тұр ғой, сол к"зқарасқа. 
Алыптардың ой елегіндегі ұқсастық мына 
дүниені Жаратушы құдіреттің бар екендігін 
айтып тұрғандай ғой...

–  « К а з а х с т а н с к а я  п р а в д а д а ғ ы » 
мақаламның тақырыбын айттым ғой, 
«Конгениальность» деп. Былайша алғанда, 
данышпандық деңгейлестігі. Жалпы Абайдың 
аудармаларындағы бір ерекшелік мынау. 
Ол аударатын ақынымен үнемі жарысады, 
үнемі бәсекелеседі. Алады да «Пушкин былай 
деген екен, ал енді мен к�рейінші» дегендей 
болады. Бәсекеге кәдімгідей түседі. Жай ау-
дармашы ретінде емес. Бұл данышпандардың 
бойындағы бар қасиет, жарысу, бәсекелесу 
деген. «Конгениальность» деген сол. Мұндай 
жайлар Абайдың құдіретті талант екендігін 
к�рсетеді. Ешкімнен тайсалмау – соның бір 
белгісі. Абайдың талғамы керемет. Мысалы, 
Лермонтовтан Абайдың аударғандары мына 
�леңдер еді деп шағын жинақ шығарсаңыз, 
орыс оқырманы «Не деген талғамы ерекше 
адам, ең шедеврлерін дәл таңдаған екен ғой!» 
дер еді. Оның үстіне қазақы тілдің дыбыс 
үндестігіне байланысты аудармада құлпырып 
кеткен жерлер к�п. Мысалы, 

«Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..». Ал Абайда: 
«Жалғыз жалау жалтылдап
Тұманды теңіз т�рінде». 
«Ж-Ж-Ж, Т-Т-Т» деген әуезді естіледі, 

звукопись деген сол. 
«Астында дария – к�к майдан.
 Үстінде сәуле – алтын күн. 
Қарашы, ол бүлік құдайдан, 
Сұрайды дауыл күні-түн». 
Сол заманда, �зінің алдында ешқандай 

үлгі жоқ, к�зінің алдында үйренетін дүние 
жоқ кезде Абай осылай аударған. «Бұрын 
бәленше былай аударған екен» дейтін, тым 
болмаса нашар үлгі де жоқ қой, «Басқаша 
аудару керек еді» дейтіндей. Аударманың 
алғашқы үлгісін жасаған кездің �зінде біздің 
Абай ылғи шедеврлер шығарған. 

– Сәуке, басқа тақырыптарды да қозғап 
қояйық. Журналистік жолыңызда талай та-
нымал тұлғалармен сұхбаттастыңыз. Бәрі де 
«Егемен Қазақстанның» бетінде жария ланды, 
кітап болып та шықты. Солардың ішінде қай 
адам, қай тұлға ерекше есте қалды, қандай ой-
ымен, талғамыменен, түсінігімен таңғалдырды? 
Кімдерді ерекше атар едіңіз?

– К�п қой...  Бір қызық жағдайды 
айтайын, есімде ерекше қалған. Атақты 
 кинорежиссер Андрей Михалков-Конча-
ловскийге Мәскеуге барғанда зорға  дегенде 
қолым жетті. Оның �зінде Ресейдегі елшіміз 
арқылы әйтеуір жолын таптым. Астанаға, 
қазіргі Нұр-Сұлтанға ұшатын күні түс қайта 
үйіне бардым. Содан әңгімені бастады 
дейсің. Ол жерден қайту керек. Қаланың 
сыртында «Николина гора» деген жерде 
Михалковтардың бұрынғы дворян имениесі 
бар. Қаладан 30-40 шақырымдай жерде. 
Қаланың іші толған кептелек, қонақүйге 
келу керек, қонақүйден шығу керек, 
Домодедоваға жету керек, регистрациядан 
�ту керек. Бәрін есептеп тұрғанмын. Дик-
тофоным бар. Нұреке, сенесің бе,  талайды 
сен де к�рдің ғой, ана кісі тура т�рт  жарым 
сағат с�йледі. Сондай білімді, сондай 
с�зшең адам, тоқтамайды-ау, тоқтамайды. 
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Шығыстанушы, тарихшы, фольклоршы, этнограф, 
географ, ағартушы Ш.Уәлихановтың туғанына 185 
жыл толуына орай Ш.Уәлиханов атындағы  Тарих 
және этнология институты Алматы қаласының 
Білім басқармасы және ҚР Орталық мемлекеттік 
архивімен бірлесіп «Рухани жаңғыру аясындағы 
Ш.Ш.Уәлихановтың тарихи-мәдени мұрасы» атты 
халықаралық ғылыми-теориялық онлайн-конферен-
ция "ткізді. Сондай-ақ ғылыми кітапханада ғалым 
мұрасына арналған к"рме ашылды. 

Онлайн-конференцияда қазақстандық және шетелдік 
ғалымдар мазмұнды баяндама жасады. Академик 
Қ.Сәтбаевтың мемориалдық музейі Шоқан Уәлиханов 
туралы фильм ұсынды. Конференция жұмысы секциялық 
мәжілістерде жалғасты. Ғалым мерейтойына арналған іс-

шаралар аясында «Ғылым ордасы» РМК Сирек кездесетін 
кітаптар музейінде Шоқан Уәлихановтың туғанына 
185 жыл толуына орай экспозициялық кітап к�рмесі 
ашылды. «Шоқан Уәлихановтың ғылыми мұрасы» атты 
к�рмені Орталық ғылыми кітапхана мен Сирек кездесетін 
кітаптар музейі бірлесіп ұйымдастырды. К�рмеге 
кітапхана қорындағы Ш.Уәлихановтың қолжазбалары 
мен ғалымның мұрағатынан алынған сирек кітаптардың 
фоток�шірмесі, ғалымның жеке құжаттары, хаттардың 
к�шірмесі, экспедиция күнделіктері, карталар, сызбалар 
фоток�шірмелері қойылды. Қашқар, Ыстықк�л, Жетісу 
туралы жазбалар, 1961-1972 жылдары Алматы қаласында 
жарық к�рген 5 томдық жинағы, «Чокан Валиханов. В 
воспоминаниях современников» атты кітап пен «Шоқан 
жүрген жерлерде» атты ашық хаттар топтамасы ғалым �мірі 
мен шығармашылығынан сыр шертеді. К�рменің ашылу 

салтанатында «Ғылым ордасы» РМК Бас директорының 
міндетін атқарушы Н.Сейдін, тарих ғылымының кандида-
ты С.Kтениязов, профессор М.)бусейітова, Ш.Уәлиханов 
атындағы тарих және этнология институтының аға ғылыми 
қызметкері Р.Оразов, Орталық ғылыми кітапхананың 
меңгерушісі Қ.Қаймақбаева с�з с�йледі. Тарихшы 
ғалым С.Kтениязов Шоқанның мұрасы әлі жеткілікті 
зерттелмегеніне, еңбектері ана тілімізде толық басылып 
шықпағанына тоқталып, шоқантануға к�п үлес қосқан 
ғалымдардың еңбегі елеусіз қалып отырғанын айтты. 
М.)бусейітова Шоқанды зерттеу үшін жас ғалымдардың 
шет тілін білуі қажеттігін айта келіп, ғылыми кітапханаға 
Ш.Уәлихановтың сегіз томдық шығармалар жинағын 
тапсырды. 

 
Дина ИМАМБАЕВА

Ғалым мұрасына арналған көрме
ҚҰРМЕТ

НЕМЕСЕ ЕЛ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ БОЛАШАҚҚА 
ҚАТЫСТЫ ҚАДАМЫ ТУРАЛЫ

(Басы 1-бетте)

Еліміздегі жастар саясаты ж�нінде осындай игі 
бетбұрыстар жасалатыны Қ.Тоқаев Президенттік 
қызметіне кіріскен алғашқы күндерде-ақ белгілі 
болған еді. 2019 жылдың 23 наурыз күні Қасым-
Жомарт Кемелұлы Қазақстан Республикасының 
Президенті ретінде ел ішіндегі ең алғашқы жұмыс 
сапарын Түркістан облысынан бастап, облыс 
орталығы Түркістан қаласында жұртшылықпен 
кездескені белгілі. Сол кездесуде с�йлеген с�зінде ол 
Қазақстандағы жастар жылын �ткізу  барысына ерек-
ше екпін беріп: «Біз жастар үшін жаңа мүмкіндік 
беруіміз керек. Соның ішінде олардың бизнеспен айна-
лысуына, білім алуына, жұмысқа орналасуына, табыс 

табуына жол ашу қажет. #з �мірін жақсартуға, 
мансабы бойынша жоғарылауға арналған әлеуметтік 
лифттер іс жүзінде жұмыс істеуі керек. Еліміздің 
жастары мен талантты азаматтары мемлекеттік 
қызметте ілгерілеу үшін арнайы кадрлық бағдарлама 
дайындаймыз. Болашағымыз жастардың қолында» 
деп атап к�рсеткен болатын. 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Мемлекет басшысы 
ретінде жастардың тағдыры мен болашағына елдегі 
белгілі әлеуметтік топ ретінде ғана емес, оларға 
елдің болашағы, ұлттың тағдыры, елдің ертеңгі 
егесі ретінде қарап, саналы және стратегиялық 
тұрғыдан ерекше мән беріп отырғанын аңғару 
қиын емес. Қ.Тоқаевтың 2019 жылдың 2 сәуірі 
күні республикалық «Egemen Qazaqstan» және 
«Aiqyn» газеттеріне берген сұхбатындағы: «Жастар 
саясатында, жастар тәр биесінде науқаншылдыққа, 
тиімділігі т�мен шараларды ұйым дастыруға жол 
бермеу керек. Сондықтан кез келген шараны ғылыми 
негізге сүйеніп, жүйелі түрде жү зеге асырғанымыз 
ж�н. Жастардың алға қойған мақсат-мүдделерін 
білу үшін науқаншылдық емес, нақты зерттеу-
лер қажет. Жүйелі әрі кешенді әлеуметтік зерт-
теу жүргізу арқылы жастардың мұң-мұқтажын, 
мақсат-мүдделерін анықтап, жастар саясатын 
сол қажеттіліктерге жауап беретін деңгейде 
ұйымдастыру маңызды. Біз жастарға білім беруді 
алдыңғы қатарға қоямыз. Тек білім ғана емес, 
отансүйгіштік рухта тәрбиелеу ісін де басты  назарда 
ұстау керек» деген жолдар с�зімізге дәлел. Жастар 
саясатын науқаншылдыққа, жеңіл-желпі шоуға 
айналдырмай, зерделеп барып жүргізуді  талап етуі 
оның жастар ж�ніндегі тұғырнамасының саяси 
салмағын аңғартса керек. 

Президент Қ.Тоқаев жастар саясаты тура-
лы әсте құр с�збен шектеліп қалған жоқ. 2019 
жылдың 12 маусымы күні сайланғанына аса к�п 
уақыт бола қоймаған Қазақстанның жаңа бас-
шысы жастардың президенттік кадрлық резерві 
жасақталатыны туралы: «Жас ұрпаққа арнайы айта-
тын с�зім бар. Сіздер Қазақ станның даму жолында 
шешуші р�л атқарасыздар. Прогрестің қозғаушы 
күші боласыздар. Сіздер ең үлкен армандарыңызды 
іске асыруларыңыз қажет. Оған қолдау к�рсету 
– менің басты міндетім. Жас әрі дарынды басшы-
ларды мемлекеттік қызметтің барлық деңгейінде 
жоғарылату мақсатында президенттік кадрлық 
резерв жасақталады. Біздің жастарымыз еңбекқор, 
креативті, �з мақсатына жетуді біледі. Сондықтан 
Қазақстанның болашағы сенімді қолда» деп 
мәлімдеді. Аталған ой-жоспарын жыл айналмай 
жүзеге асырған Мемлекет басшысы 2020 жылдың 15 
қаң тары күні Ақордада президенттік кадр резервіне 
енген 300 жаспен кездесті. 

Прези   денттік жастар кадр резер віне тір кеу 
жұмысы �ткен жылы қыркүйек айында басталған 
еді. Жобаның стратегия лық мақсаты – тиімді 
менеджерлердің жаңа толқынын қалып тастыру, 
еліміздің жаңа буыны үшін пәрменді әлеумет тік 
лифті лер жүйесін құру. Ірік теу нәтиже лері бойынша 
пулға жаңа фор ма цияның басқарушы лары болуға 
қабілетті, талантты, креативті жастар таңдалып 
алынған.

Президент бастамасына алға шында 13 мыңнан 
астам қазақ стандық қатысуға ниет білдірген. Бұның 
�зі біздің жастарымыздың Президент бастамасына 
деген қолдауы мен саяси белсенділіктерінің айқын 
дәлелі. Қатысушыларға отыз бес жастан аспаған, 
жоғары білімі және бес жылдан кем емес еңбек �тілі 
бар Қазақстан азаматы болуы тиіс деген талаптар 
қойылған. 

Жеңімпаздар арасында жеке сектордың 106 �кілі, 
квази мемлекеттік сектордың 98 қыз мет кері және 96 

Иә, Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс айтады. «Әр заманда кез келген 
халықтың білімді және білікті азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын 
кезеңі болады». Әр дәуірдің өз ерекшелігі, өз әуені, өз ұраны болады. 
Жастар өздерінің өткір идеяларымен, тың ойларымен, жігерлі және шапшаң 
қимыл-әрекетімен, креативті рухымен ылғи да өз дәуірінің көшбасшылары 
әрі мұзжарғыштары болады. Арғы дәуірлерге бармай-ақ, қазақ хандығы 
заманына көз жіберсек, Қазақ халқы Жоңғар шапқыншылығына қарсы 
ерлікпен күрескен XVIII ғасырдың бірінші жартысында қазақтың жастары 
ерікті түрде бірігіп, Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беріп, майданда 
шешуші жеңіске жеткен болатын. «Жаужүрек мың бала» сол тарихи 
шындықтың жалғыз ғана жаңғырығы. 

ЖАСТАР – 
ЕЛ ЕРТЕҢІ

мемлекеттік қыз меткер бар. Кандидаттардың 58 
пайызы шетелдік оқу ордаларында білім алған. 42 
пайызы – қазақстандық ЖОО түлектері. 6 адам 
ғылым докторы, 204 адам магистр дәрежесіне 
ие. Жеңімпаздардың орташа жасы 31-ді құраған. Бұл 
цифрдан іріктеу шарттарының талабы айтарлықтай 
жоғары болғанын әрі іріктеу жұмысының барынша 
әділ �ткендігін аңғару қиын емес. 

Осы басқосуда алғашқы с�зін «Құр метті 
жиынға қатысушылар! Бүгінгі кез десуіміздің мән-
маңызы ерекше» деп бастаған Президент Қ.Тоқаев, 
жиналысқа қатысушыларды к�п күттірмей-ақ 
кездесудің мән-маңызын ашып айтып, атап 
к�рсетті: «Еліміздің алдында биік мақсаттар тұр. 
Ең алдымен, мемлекетімізді одан әрі �ркендетіп, 

тәуел сіздігімізді нығайтуымыз керек. Сондай-ақ 
азаматтардың әл-ауқатын арттырып, тұрмыс 
сапасын жақсартуымыз қажет. Билік пен халық 
арасындағы �зара сенімді күшейту – маңызды 
міндет.Осыған орай «Халық үніне құлақ асатын мем-
лекет» тұжырымдамасы қолға алынды. Мемлекетті 
басқару жүйесін жаңғырту мақ сатымен ауқымды 
реформалар жүзеге асырылуда. Мұның бәрі жаңа 
кезеңге қадам басқан Қазақстанның игілігі үшін 
 жасалып отыр». 

Прези   денттік жастар кадр резер він жасақтаудың 
басты мақсаты – міне, осы. Мемлекет басшысы 
жастарға арнаған с�зінің қалған б�лігінде олардың 
алдында тұрған нақты міндеттерге тоқталды. 
Яғни Президент кадр резер віне кірген жастармен 
«Кадрлық резервке �ту дегеніміз – жоғары лауазым-
ды қызметке орналасу ғана емес. Бұл – ұлт үшін, 
ел үшін, халық үшін аянбай тер т�гу деген с�з. 4р 
за манда кез келген халықтың білімді және білікті 
азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын кезеңі 
болады. Осылайша, ұлтты биікке жетелейтін, 
жаңаша даму ға бастайтын шоғыр қалыптасады» 
деген секілді �зекті де соқталы ойларымен б�лісті. 

Иә, Қасым-Жомарт Кемелұлы дұрыс айтады. 
«)р заманда кез келген халықтың білімді және 
білікті азаматтарының ортақ мүддеге топтасатын 
кезеңі болады». )р дәуірдің �з ерекшелігі, �з әуені, 
�з ұраны болады. Жастар �здерінің �ткір идеялары-
мен, тың ойларымен, жігерлі және шапшаң қимыл-
әрекетімен, креативті рухымен ылғи да �з дәуірінің 
к�шбасшылары әрі мұзжарғыштары болады. Арғы 
дәуірлерге бармай-ақ, Қазақ хандығы заманына к�з 
жіберсек, қазақ халқы Жоңғар шапқыншылығына 
қарсы ерлікпен күрескен XVIII ғасырдың бірінші 
жартысында қазақтың жастары ерікті түрде бірігіп, 
Жоңғар басқыншыларына тойтарыс беріп, майдан-
да шешуші жеңіске жеткен болатын. «Жаужүрек 
мың бала» – сол тарихи шындықтың жалғыз ғана 
жаңғырығы. Ел басына күн туған қиын сәтте жастар 
�здері ұйымдасып, оған �здері басшылық еткен. 
Kткен ХХ ғасырдың басында қазақ жастарының 
белгілі бір б�лігінің ірі саяси орталықтарда оқуы, 
сол тарихи кезеңдегі саяси оқиғаларды тікелей 
к�зімен к�ріп, куә болуы, қоғамдық жаңғыру жолы-
на қадам басқан орыс қоғамындағы демократиялық 
күштер мен ағымдардың ықпалын басынан кешуі – 
олардың қоғамдық к�зқарастарының кемелденуіне, 
саяси белсенділігінің артуына әсер етпей қоймады. 
Олар осы тарихи кезеңдегі әртүрлі саяси оқиғаларға 
қатынасып, қазақ халқының арасында үгіт-насихат 
жұмыстарын жүргізді және алғаш рет қоғамдық 
ұйымдарға топтаса бастады. XX ғасырдың  басында 
қазақ халқын �рге сүйрер, ұлт қамы үшін �мірлерін 
сарп етер зиялы қауымның шоғыры қалыптасты. 
Олар �здері құрған «Алаш» партиясы және қозғалысы 
арқылы ұлтты ояту мен �ркениетке жеткізудегі 
жастардың шешуші р�лін толық к�рсетіп берді. 
Алашшыл жастардың арқасында қазақ елінің ше-
карасы айқындалып, қазақ автономиясы құрылды. 
Бүгінгі қазақ мемлекеттілігінің түп тамыры, негізі 
сонда жатыр. ХХ ғасырдың басында «халықтың 
білімді және білікті азаматтары ортақ мүддеге топ-
тасып», сауатты түрде белсенді қарекет қылмағанда 
не болар еді?! Ол туралы ойлаудың �зі қорқынышты. 
Міне, жас буынның құдіреті! 

Ал 1986 жылғы желтоқсан к�терілісі қазақ 
жастарының тоталитарлық жүйе мен отаршылдық 
езгіге т�збейтін, бостан рухтың егесі екенін жаһанға 
к�рсетті. 

1991 жылдан бастап Қазақстан жаңа кезеңге аяқ 
басты, ол қазақ жастарының еркін �суіне кең жол 
ашып, жастарға �з �міріндегі асқақ арманын жүзеге 
асыруға мол мүмкіндік берді. Kз дәуірінің миссия-

сын сезіну мен мойындау негізінде жаңа дәуірді 
қабылдау әрі жаңа Қазақстан құруға ұмтылу – бұл 
тарихтағы қазақ жастарының отаншылдық және 
еңбексүйгіштік рухын алға жылжытудың с�зсіз 
талабы, сонымен қатар жаңа дәуірдегі жастардың 
бай-бақуатты болып �сіп-�нуінің бірден-бір шығар 
жолы.

Мемлекет басшысы 2019 жылы 10 желтоқсан 
күні Жастар жылының жабылу және Волонтер-
лар жылының басталу салтанатында с�йлеген 
с�зінде: «Тәуелсіздігімізді нығайтып, елімізді 
одан әрі �ркендету – қазіргі ұрпақтың қасиетті 
 борышы. Сондықтан біз сіздерге зор үміт арта-
мыз. Мемлекетіміздің келешегі – �здеріңіз! Бүгінгі 
 жастар – еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы, 
мемлекетіміздің мәр тебесі. Ұрпағын аялай білген 
халық ір гелі жұртқа айналатыны белгілі. Біз 
хал қы мызды әлемге танытқан ең асыл қасиет-
терді сіздердің бойларыңыздан к�ргі міз келеді» деп 
жас буынға ағынан жарылды. Қазақ елінің жаңа 
Президенті және ұлттың адал перзенті ретінде рес-
ми биік мінбеден айтылып отырған Қасым-Жомарт 
Кемелұлының бұл маңызды пайымы мен алғаусыз 
үміті, қазақ жастарының саяси мәртебесін ерекше 
жоғары бағалауы және жастарға деген шексіз сенімі.

Жастар қай кезде де, қай елде де �з заманын 
оятушы һәм �з дәуірінің жалаугері. Бір жаңа дәуір 
ең әуелі қоғамдық ой-сананың оянуынан бастала-
ды. Бұл тұрғыдан келгенда, аға буынға қарағанда 
жастардың ой-санасы қағілез  болатыны белгілі. 
Олар жаңа идеялар мен тың тұжырымдамаларды 

 Мемлекет басқаруда «ең заманауи технологиялар-
ды қолдануға» қабілетті адамдар кімдер? )рине, 
жастар! Ендеше, жастардың бойындағы осынау 
мүмкіндіктерді ерте бастан аңғарған, аңғарып қана 
қоймай, жастарымызды бойында жалыны, күш-
қуаты бар кезде мемлекет басқару ісіне тартуға бел 
буып отырған Қасым-Жомарт Кемелұлын кемел 
ойлы, к�реген саясаткер демеске әддіміз жоқ. 

Жастар дәуір рухының жаршылары. )р заманда 
�зіне тән дәуір рухы болады. Дәуір рухы дегеніміз – 
ұлттық рухты жалғастырушы әрі дамытушы құдіретті 
күш. Патриотизм – қазақ халқы ұлттық рухының 
�зегі, қазақ халқының �мір сүруі мен дамуының ал-
тын діңгегі. ХХ ғасыр басындағы Алаш қозғалысына 
ұйытқы болған жастар қазақ ұлтының патриоттық 
рухын биік шыңға шығарып кетті. Халық оларды сол 
үшін қадірлейді. Сол үшін ұмытпайды. 

Дегенмен, әрбір жаңа дәуір жастардың мойнына 
жаңа міндет, жаңа миссия жүктейді. Мемлекеттің 
гүлденуі мен ұлттың дамуы үшін әр дәуірдің �з 
азаматтарына жүктейтін тарихи міндеттері бола-
ды. Сол тарихи міндеттерді дер кезінде орындаған 
ұлт уақытты бос �ткізбеген, заманнан артта 
қалмаған, тіпті уақыттан озып жұмыс істеген 
халық  болып есептеледі. Kткен ғасырдың 60 жыл-
дарында тәуелсіздік алған Африканың оннан аса 
мемлекеті 2000 жылы �здерінің 40 жылдық тарихын 
саралаған кезде, тәуелсіздіктен кейінгі сол 40 жылын 
«мүмкіндікті пайдаланбаған, босқа �ткен уақыт» 
деп бағалауы олардың тәуелсіздіктен кейін дамудың 
дұрыс жолын таңдай алмағанынан, уақыт жүктеген 

С�зіміздің осы тұсында, жастары мыз дың 
 рухани бет-бейнесі қандай деген мәселеге де соға 
кетейік. Құдайға шүкір, қазақ жері, Алаш жұрты 
ежелден-ақ талант пен дарынға кенде болған 
емес. Бүгінгі күні де дарынды, талантты жаста-
рымыз аз емес. Мәселе, сол талантты да дарынды 
жастарымыздың отаншылдық рухы, ұлтжандылық 
сезімі қай деңгейде?! Бұл қасиеттер әлдекімнің 
бойында кем соғып жатса, ондай жастың таланты 
мен дарынынан ұлтқа келер пайда шамалы. Бұл 
туралы сонау ХХ ғасырдың басында Алаш к�семі 
)лихан Б�кейхан: «Ұлтқа қызмет ету білімнен емес, 
мінезден» деген болатын. Демек, «мінездің» бір аты 
«ахлақ» (мораль) болса, адамгершілік, отаншылдық 
пен ұлтжандылық деген қасиеттер сол «ахлақтың» 
күретамыры. Бұл мәселені айқын сезінген Мемле-
кет басшысы жастар саясатына қатысты пайымдау-
ларында дарынды, талапты жастарға жағдай жасап, 
қолдау к�рсетуді дәріптеумен бір уақытта, жаста-
рымыздан отансүйгіштік пен ұлтжандылықты, 
еңбексүйгіштікті барынша талап етіп келеді. 

Атап айтқанда, Мемлекет басшысы жиналысқа 
қатысып отырған жас буын �кілдеріне: «Бұл 
(президенттік кадрлық резерв) – елді �ркендетуге 
бел буған, сол үшін бар күш-жігерін жұмсайтын 
азаматтарға арналған жоба. Басты міндет – 
 талантты жастардың Қазақстанды жаңа белес-
терге к�теруіне мүмкіндік беру. Ең бастысы – туған 
еліңді шексіз қадірлеу және оған адал қызмет ету. 
Табанды еңбек етіп, нақты нәтижеге қол жеткізу 
керек. Бұл ұлтты жаңғырту үшін �те маңызды. 
Мен �здеріңіз арқылы елімізде патриот тардың 
жаңа буыны қалыптасады деп сенемін. Сіздер 
егемен еліміздің жастарына ұлтжандылықтың, 
отаншылдықтың озық үлгісін к�рсетулеріңіз  керек» 
деп нақты талаптарын айтса, тағы бір с�зінде  
ұлтты, туған халқын қалай сүюдің жолын, �негесін 
нұсқайды, сондай-ақ жастардың мойнына уақыт 
жүктеп отырған миссияны атап к�рсетеді: «Абайдың 
�сиеті – �скелең ұрпақтың айнымас темірқазығы. 
Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз керек. 
Абайдың «Толық адам» тұжырымы �міріміздің кез 
келген  саласында, мемлекетті басқару мен білім 
жүйесінде, бизнес пен отбасы институттарында 
негізгі тұғырға айналуы керек. Халқымыз, әсіресе, 
жас буын Абайдың сара жолын жалғауға баса мән 
беруі тиіс. Біз Елдік пен Егемендіктің қадірін бағалай 
білуіміз керек.  Жастарымыз әрдайым ұлттық 
құндылықтарды к�здің қарашығындай сақтап, 
дәріптей білуі қажет. Бұл �здеріңізге жүктелген 
мәртебелі миссия деп біліңіздер».

Д е м е к ,  е н д і г і  ә ң г і м е  ж а с т а р ы м ы з д ы ң 
белсенділігі мен құлшынысына тікелей қатысты 
болмақ. Елімізде дәл қазір Президент Қасым-
Жомарт Кемелұлының бастамасымен жүзеге асып 
жатқан жастар саясатындағы осынау бетбұрысты 
дәл бейнелеу үшін «с�з түзелді, оқушы сен де түзел» 
деген ұлы Абайдың әйгілі с�зін «с�з түзелді, жас 
буын сен де түзел» деп �згертіп қолдансақ, д�п 
келетін секілді. 

Мемлекет басшысы президенттік кадрлық 
резервіне енген жастармен кездесуде �з с�зін «ХХІ 
ғасырдағы Қазақстанды биік белестерге сіздер 
сияқты білімі озық, ойы ұшқыр жастар бастауы 
керек» деген үлкен үмітпен және алғаусыз сеніммен 
аяқтаған екен. Негізінде, Президенттің жастарды 
қолдауы бір басқа, ал ұлттың «ұрпағым» деп күн 
кешуінің ж�ні тіптен басқа. Сондықтан мына заман 
бізден тұтас ел болып «ұрпағым!» деп күн кешуді 
талап етіп отыр. Ендеше, біз де бүгінгі с�зімізді 
«Ұрпағым дейтін ұлт болмаса,Ұлтым дейтін ұрпақ 
қайдан туады?!» деген ұлы Ахаңның, ұлт ұстазы 
Ахмет Байтұрсынұлының уәжімен аяқтауды ж�н 
к�рдік.

Дүкен М4СІМХАНҰЛЫ,
Р.Б.Сүлейменов атындағы Шығыстану 

институтының директоры,
филология ғылымының докторы, 

профессор

оңай қабылдайды, с�йтіп, �з дәуіріндегі ерте 
оянған топқа айналады. Жастар �з заманының 
жауапкершілігін арқалаушы негізгі күш. Бір дәуірдің 
жауапкершілігін, негізінен, сол дәуірдің жастары 
арқалайды. Бұл мемлекеттің �ркендеуі мен ұлт 
дамуының қозғаушы күші, сондай-ақ тарихи 
сабақтастықты қамтамасыз етудің басты ұйытқысы. 
Жастар қай дәуір, қай қоғамда да барлық әлеуметтік 
топтардың ішіндегі ең белсенді, ең рухты, ең 
креативті күш. Жауапкершілігін тез сезінетін жастық 
сезімталдықтың, арман-қиялға бай, жасампаз рух 
пен тасқындаған күш-жігерлерінің арқасында 
мемлекеттік даму мен ұлттық �ркендеудің авангард 
қосынына айналады. Жастардың бойындағы осынау 
асыл қасиет пен оларға деген сенімнің маңызды 
екенін ескерген Қ.Тоқаев президенттік кадрлық 
резервіне енген жастармен кездесуде с�йлеген 
с�зінде: «Соңғы жылдары бүкіл әлемде болып жатқан 
наразылық тол қыны – �згеруге деген жаһандық сұра-
ныс ты айқын к�рсетіп берді. Адамзат т�р тінші 
�неркәсіптік революцияны бастан кешіруде. Алайда 
мемлекеттік басқарудың қағидаттары неше ондаған 
жылдар бойы �згерген жоқ. Қазақстанға қоғамның 
қажеттіліктеріне сай келетін, мемлекетті тиімді, 
әділетті басқарудың жаңа үлгісі қажет. Сонымен 
қатар ол ең заманауи технологияларды қолдануға 
негізделуі керек» деп атап к�рсетті. 

Демек, «�згеруге деген қоғамдық сұранысты» 
кім қанағаттандыра алады? )рине, жастар! 
«Мемлекеттік басқарудың қағидаттарын» жаңартуға 
қабілетті әлеуметтік топ кімдер? )рине,  жастар! 
«Қоғамның қажеттіліктеріне сай келетін, мемлекетті 
тиімді, әділетті басқарудың жаңа үлгісін» таба-
тын, қалыптастыратын кімдер? )рине, жастар! 

тарихи міндетті орындай алмағанынан дерек береді. 
Бұл ретте мына мәселенің басын ашып айтуға 

тиіспіз. Яғни белгілі бір дәуір тұрғын дарының 
ішіндегі жас буын, бұл – сол қоғамдағы ең белсенді 
және ең қуатты күш. Ол үшін ең әуелі мемлекет 
жастарды белсенді түрде қолдауы, олардың аяғынан 
тік тұрып, армандарын жүзеге асыруына, ел ісіне 
араласуына толық жағдай жасауы керек. «Не ексең, 
соны орасың» дейді дана халқымыз. Біз бүгін 
 жастарымызды қалай, қай бағытта баулысақ, ертеңгі 
болашағымыз солай болмақ. Сондықтан да Қасым-
Жомарт Кемелұлының ұдайы: «Қазақстан – жас 
әрі жастардың мемле кеті! Жастарымыз – дамудың 
қозғаушы күші. Барлық мемлекеттік органдардың 
міндеті – жастардың �зін-�зі жақсы танытуына 
жағдай жасау және олардың оң  бастамаларына 
қолдау к�рсету» екенін баса дәріптеп жүруінің 
�зегінде осындай парасат жатыр. Демек, «алға 
қойған мақсаттарына қол жеткізіп, �зін-�зі дамытуға 
талпынған жастарға» мемлекеттің  шынайы қолдауы 
қажет. Еліміздегі жас буын �з елінде �з болашағына 
қашанда сеніммен қарайтын болуы тиіс. Еліміз 
«ұрпағым дейтін ұлт болуға» ұмтылу  керек. Мемлекет 
басшысының президенттік қызметке кіріскеннен 
бергі уақытта осы бағытта атқарған игі қадамдары 
к�ңілге зор қуаныш пен үлкен сенім ұялатады. Дәл 
қазіргі кездегі қазақ жастары �з арман-мұратын 
жүзеге асыру мен ел ісіне толық араласа алатын жаңа 
дәуірде, ең жақсы кезеңде тұр деуге болады.

Президент Қ.Тоқаевтың тікелей бастамасымен 
қолға алынып, жүзеге аса бастаған мемлекеттік 
 жастар саясатындағы оң �згерісті тұтас қазақ қоғамы 
қуанышпен және зор үмітпен қабылдағаны жасы-
рын емес. 
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ANA TILIМ Е Р Е Й
урналист Несіп Жүнісбайұлының аты аталғанда көз алдымызға Олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлері, әлем 
чемпионатының сайыпқыран спортшылары, спортта аты көпке мәлім кілең аңыз адамдардың салтанатты көші 
елестейді. Оның себебі – қазақ журналистикасында спортшылар портреті мен спорт әлемінің панорамасын дәл 
Несағаңдай салған адам сирек-ау, сірә! Рио-де-Жанейро қаласында өткен Олимпиада ойындары аясында Халықаралық 
спорт журналистері қауымдастығы (AIPS) он және одан да көп Олимпиада ойындарына барып, төртжылдық додаларды 
насихаттауда сүбелі еңбек сіңірген бірқатар елдің спорт журналистерін марапаттағанда, сол қатардан Сейдахмет 
Бердіқұловтың төл шәкірті Н.Жүнісбайұлының көрінуі заңды да еді. Бұл Олимпиадада жеңімпаз спортшыларды қалай 
құрметтесе, спорт тілшілерін де солай құрметтеу ерекше сый, мәртебелі марапат болатын. Бұл – Н.Жүнісбайұлының 
спортшылар еңбегін, арманын, мақсатын, өсер жолын көрсеткен шығармашылығының басты бір белесі болар. 
Иә, оқырманы біледі, Несағаң спорт тақырыбынан өзге өнер, әсіресе дәстүрлі өнер саласын да бүге-шігесіне дейін 
зерттеп, көркемдіктің құпиясына бойлап жүрген қаламгер. «Ана тілінің» бүгінгі кейіпкері – қаламгерлік аспанында өнер 
мен спорт тақырыбын қос қанат қылып самғаған Несіп Жүнісбайұлы. 

Ж

– Журналистикаға спорт тақырыбын 
жазамын деп келдіңіз бе? 4лде жол нұсқа-
ған, ж"н сілтеген ұстаздар бар ма еді?

– Спорт журналисі боламын-ау деп 
ойламаған адам екенмін. Бала күнімнен 
�нерге қатты қызықтым. )н-күйді ерекше 
ын тызарлықпен сүйдім, сол ынтызарлық 
же тегінде жүріп домбыра үйрене бастадым. 
Ол уақытта ауыл кеші шынымен де к�ңіл ді 
еді. Ауыл-ауылға сонау Алматыдан да небір 
үздік �нерпаздар концерт қоюға келеді. 

Талдықорған облысының Қаратал 
ауданындағы К�пбірлік деген балықшы 
ауылда �стім. Қаратал �зенінің Балқаш 
к�ліне құятын сағасындағы елді мекен. 
Талдықорғаннан, одан соң Үшт�беден 
бұрылған жол біздің ауылға келіп тірелетін. 
Ары қарай жол жоқ. Жан-жағымызды �зге 
ауылдармен байланыстырған даңғылды 
да байқамайсыз. Сол бір ғана жолмен 
ауылға келесіз, ауылдан қайтасыз. Ол 
жолдың �зі алтын құмға к�міліп жатады. 
Осы күні шағыл құм ваннасын іздейтін 
адам к�п қой, біздің �лкеге барса, ол 
сусыған алтын ен – тегін шашылып  жатыр. 
Міне, сол жұмсақ құмы әрі к�ркі, әрі 
кедергісі болған ауылымызға бастайтын 
жалғыз ғана жолмен небір �нер адамдары 
келіп, таңғажайып �нер кешін �ткізетін. 
Ләззат Сүйіндікова, Дәнеш Рақышев 
сынды әншілердің әнін бала күннен естіп, 
жүрекке сіңіріп �стік. Қуандық Шаң-
ғытбаев сынды ақын ағаларымыз да кез-
десуге келетін. Ол кезде тапжылмай �лең 
тыңдаймыз, дәмді әңгімеге құлақ қоямыз. 

Кейін мектептегі к�ркем�нерпаздар 
үйірмесіне қатыстым. Домбыра, баян, 
гармон тарттым. Kлеңдер оқыдым. 
«Kнерпаз боламын» деген бір ой ұдайы 
бүйірімнен түрткілеп тұратын. Ауылда 
Рақымберлі деген аталас ағаларымыздың 
бірі жақсы домбырашы еді. Сол кісіге 
барып жүріп, домбыра үйрендім. Ағам 
киномеханик болатын. Концерт қоюға 
келген қонақтарды кейде біздің үйге 
әкеліп күтетін. Ол кезде әнші-күйшілердің 
қасынан, тіпті үйіріліп шықпаймыз. 
Осылайша, сегізінші сыныптың аяғына 
дейін «�нерпаз, домбырашы болатын 
шығармын, консерваторияға барамын» 
деп жүрдім. 

Бір түйір орысы жоқ таза қазақ 
 ауылымыз ғой. Иә, аздаған неміс бар еді, 
олардың балаларының �зі бізбен бірге 
мектепке барып, нағыз қазақ болып кеткен 
оқушылар болатын. Сегізінші сыныптың 
аяғына қарай мектебімізге орыс тілінен 
сабақ беретін Сәкен Торшин деген бір 
мұғалім келді. Kзі спортты қатты сүйеді 
екен. Отанаман Жантеміров деген ән-
күйден беретін ағайымыз да спорттан 
құралақан емес болып шықты. Екеуі бірге 
ауылда спортты насихаттай бастады. Бірде 
ауылдағы дүкенімізге үстел теннисінің ра-
кеткасы мен шары келе қалғаны. Бағасы – 
9 рубль. )жептәуір ақша. Мен үйдегі тоғыз 
баланың кенжесімін. Қыңқылдап жүріп 
әке-шешемнен ақша сұрап алып, әлгі 
теннистің керек-жарағын сатып алдым. 
Оны бірден Сәкен Торшин ағайға алып 
бардым. Ол кісі керек болмай қалған ескі 
тақтаны жұлып алып, астына ашамай аяқ 
орындық қойып, теннис ойнауға кірістік. 
Қарасам, �те қызық ойын... С�здің қыс-
қасы, оныншы сыныпты бітіргенге дейін 
үстел теннисінен чемпион болып шықтым. 

Мектепті  жақсы оқыдым.  Онды 
бітір генде үшім жоқ еді, т�ртім аздау, 
бесім к�птеу болатын. Қазақтың барлық 
 жоспары, ойы, мәселесі дастарқан ба-
сында айтылады ғой. Оқуды аяқтаған соң, 
кешкілік шай ішіп отырғанда әкем: «Ал, 
балам, оқуыңды бітірдің, енді не істемек 
ойың бар?» деп сұрады. Талдықорғанды ат-
тап �тіп: «Алматыға оқуға барамын» дедім. 
«Арманыңа жет. Қандай оқуға барасың?» 
деп сұрады әкем. «Дене тәрбиесі институ-
тында оқимын» дедім сенімді түрде. )кеміз 
балықшы, к�п с�йлемейтін адам еді. )кем 
де, шешем де оқымаған адамдар, менің 
жақсы оқуыма іштей сүйсініп жүретін бо-
луы керек: «Осынша жақсы оқып, доптың 
оқуына барайын деген екенсің ғой» деді. 
Мен, әрине, �з ойымда қалдым. Соны-
мен, колхоздың к�кірегі сырылдаған алты 
д�ңгелекті ЗИЛ-ына мініп алып, таза ауа 
мен шаңды қоса жұтып, Үшт�беге жеттім 
де поезға отырып Алматыға тарттым. 
Дене тәрбиесі институтына құжат тапсыр-
дым. Ең бірінші үстел теннисін ойнадық. 
Одан үш алдым. Емтихан алып жүрген 
бір мұғалім: «Бала, аттестатыңды к�ріп 
қалдым. Үшің жоқ, т�ртің сирек екен. Бізге 
оқуға түсе алмайсың. Үш-ақ орын бар. 17 
спорт шебері, спорт шеберлігіне канди-
даттар оқуға құжат тапсырып, дайын отыр. 
Күннің жарығында құжаттарыңды алып, 
Алматыдағы әлі де түлектерді қабылдап 
үлгермеген оқу орнын тауып, оқуға түсіп 
ал» деді. Үлкен кісінің с�зін тыңдадым. 
Құжатымды алып, іздестірсем, барлық 
оқу орнының қабылдау мерзімі аяқталып 
кетіпті. Тек қана консерваторияда театр 
�нері факультеті бір ай емтихан алады, бір 
ай емтихан ала жүріп бала оқытады екен. 
Kнерді бала күнімнен сүйіп �скенім бар, 
к�п ойланбастан құжат тапсырдым. Атақты 
Хадиша Б�кеева апамыз күнде емтихан 
алады, күнде тапсырма береді. Бәрінен 
жақсы �тіп келе жатыр едім. Ауылдың ба-
ласымыз ғой, адасып жүріп, бірде сабаққа 
15 минут кешігіп қалдым. Хадиша апай 
�те қатал ұстаз. «)лден сабақтан кешігетін 
болсаңдар, сендерден түк шықпайды. 

Есікті сыртынан жабыңдар» деп, бір  досым 
екеумізді кіргізбей қойды. Амал жоқ, 
кетуге тура келді. )ке-шешем берген 300 
рубльден 170 рубль қалыпты. Соған бір 
баян сатып алып, ауылға тарттым. Ауылға 
келген соң әскерге кеттім. )скерде жүріп 
үйге, достарыма, қыздарға хат жаздым. Хат 
жазуыма қарасам, жаман емес сияқты. Екі 
жыл жүріп әскерден келген соң, ҚазҰУ-
дың журналистика факультетіне бардым. 
Ол кезде журналистика факультетіне 
мақалаң болмаса емтихан да тапсыра 
алмайсың. Соны естіп алған соң, алдын 
ала спорт тақырыбында бірнеше мақала 
жазып, газеттерге жібергенмін. Соны ала 

мықтылар келеді. Таудай арманы әп-сәтте 
үгітіліп түскен спортшылардың да жан 
ар палысын �з к�зіңмен к�ресің, жүрегің-
мен сезінесің. Жеңді, жеңілді деген сәтке 
дейінгі сансыз сезім, шүмектеп аққан 
тер, тозған жүйке – бәрі-бәріне куә бола-
сың... Бұл спорт журналисінің қаламына 
құйылған сия іспетті.

1982 жылы футболдан Испания чем-
пионатына бардым. Осылайша, спорт 
журналистикасына біте-қайнасып кеттім. 
Ауылдан Алматыға бір қолыма доп, бір 
қолыма домбыра ұстап келген бала едім. 
Допты мықтап ұстап қалдым, домбыраны 
т�рге ілдім. К�ңілдің кейбір сәттерінде 

чемпионатына журналист ретінде барып, 
әлемнің әр бұрышынан елдің таңдайын 
қақтырған ғажап репортаж, мақала, 
кітап жаздыңыз. Табаныңыз тиген елдегі 
спорт  додасын ғана емес, сол жұрттың 
салт-санасын, дәстүрін, ұстанымын елге 
таныстырдыңыз. Ол материалдар легін 
оқырман қалай қабылдады?

– Жалпы әлемдік додаларға бару 
 жолын бастаған адам – Сейдағаң бо-
латын. Ол КСРО саяхатшыларының 
қатарында футболдан Англиядағы, 
Мексикадағы әлем чемпионатына ба-
рып келді. Ал мен ол жарыстарға жур-
налист ретінде баруды бастадым. Барған 
алғашқы Олимпиадам – Мәскеу жарысы 
еді. Жақсылық Үшкемпіров чемпион бол-

болшысын қол созымнан к�рген қазақ мен 
деп мақтансам да артық емес!

Осының бәрі адамды шыңдайды. 
 Жаман жазуға хақың жоғын түсінесің. 
«Мек си кадағы футбол тойы» деген 
кітабыма қаншама адам жылы пікір айтты. 
Мұның барлығы адамға бір жағынан қанат 
бітірсе, екінші жағынан, жауапкершілік 
жүгін ауырлатады. Ақыры осы салада 
жүрмін ғой деп кейінірек Дене тәрбиесі 
институтын сырттай бітіріп алдым. Ол 
екінші білім алуға қызығу емес. Спорт-
ты тереңірек біл сем, оның құпиясын, 
ережелерін түсінсем дедім. 

– Спорт тақырыбында толғап жаздыңыз, 
арнайы газеттің бас редакторы болдыңыз. 
Осы сала тұлғалары, спорт тақырыбы 

– Сейдағаң секілді ұлы ұстазымның 
қолыма ұстатқан жолдамасына адал бо-
лып, осы тақырыпты к�п қаузадым. Ал 
�нерді жас кезімде ұнаттым, кейін к�п 
зерттедім. Kнерді зерттеуім спортты 
зерттеуімнен кем емес-ау. Жас күнімізде 
дос-жаранның к�пшілігі �нерде жүрген 
жандар еді. Қазақтың біртуар әншісі 
Жәнібек Кәрменовпен дос болдық, қатар 
жүрдік. Қайрат Байбосынов секілді қазақ 
әнінің биігі болған азаматпен отбасы-
мызбен араласқан дос болдық. Kнердің 
майталманы болып келе жатқан Рамазан 
Стамғазиев, Дәуренбек )ркенов сын-
ды азаматтардың �нерін қалам тілінде 
с�йлетуге тырыстық. Ақселеу ағамыздың 
ақберен �нерін жазған кітаптарынан 
ғана емес, шығарған әндері арқылы да 
талдауға болады. Оның «Сарыарқасы» мен 
«Дәурен-айы» терең зерттеуді қалап тұрған 
әндер деп айта аламын. Kзімнің де жазу 
ойымда бар. «Сарыарқа» қазақтың халық 
композиторлары атанған Ақан, Біржан, 
)сет әндерінен бірде-бір кем емес. 

)дебиеттің үлкен айдынына шығамыз 
деп біраз нәрсе жазған болдық. Иә, к�п 
мойын бұра алмадық. Спорт газетіне 
 редактор болған соң, 1991 жылы «Намыс» 
деген ұлттық футбол клубын құрамын деп 
жүгірдім. Газетті шығару да оңай болмады. 
Нарық заманында газет-журналдар тара-
лымы кеміп, ақшасы азая бастады. Газет 
жабылып қалмасын деп алаңдадық. 

Тәуелсіз елдің олимпиадашыларын 
дәріптеймін деп орысша бес кітап жаздым. 
Отыз жыл шығармашылық ғұмырымды 
осы с�з болған он Олимпиада алды. 
 Қа лам ның қазақша жүретін кезеңдерінің 
бәрі соған құрбан болды. Кітаптарымды 
оқыған адам жанымды түсінеді деп ой-
лаймын. Бүгінде бес томдық кітабымды 
дайындап қойдым. 

1990 жылдардың аяғына қарай «Жердің 
жарығы» деген роман бастаған едім. 
Бас кейіпкері – балуан )білсейіт Айха-
нов. Сол романымның бірінші кітабын 
аяқтағанмын. Екінші кітабын бастап едім, 
соның соңына жете алмай жүрмін. Құдай 
ғұмыр беріп аяқтай алсам, әдеби дүниемнің 
орны толады ғой деп үміттенемін. 

– Қазақ журналистикасында аты әйгілі 
тұлғаларға шәкірт, әріптес болдыңыз, 
қаламды серік етіп талай елді шарладыңыз, 
"зіңіз де шәкірт тәрбиеледіңіз... Сіздің жүріп 
"ткен жолға қызығатындар к"п шығар. Сіз 
ше, сіз кімнің еңбегіне сүйініп, ұстанымына 
риза боласыз?

– Үлгі тұтатын адамым әдебиет пен жур-
налистикада жетерлік. Елдің бәрі секілді 
Мұхтар )уезовтен бастамай-ақ қояйын. Ол 
кісіні барлығымыз ұстаз тұтып �стік қой. 
Жеке �зім Сәкен Жүнісов ағамызды кере-
мет құрметтедім. Софы Сматаевты жақсы 
к�рдім. Сондай әдебиетшілермен таныс 
болғаныма, батасын алып, ыстық алақаны 
маңдайымнан сипағанына ризамын. Руха-
ният дүниесінде қазақтың ақындарының 
бәрін оқыдық. Ақселеу Сейдімбековтей 
ағамыздың әдеби-танымдық дүниелерін 
бір қарамай отыра алмаймыз. Журнали-
стикада алдымыздағы ағаларымыздың 
бәрі ұстаздарымыз. Аудиторияда сабақ 
бермегенімен, жазуларымен үйретті. 
Тікелей ұстазым – Сейдағаң. Ол кісінің т�л 
шәкірті болдым. Алғысын да алдым, таяғын 
да жедім. Ол маған спорт тақырыбын 
жазғанда ұлттық бағыт-бағдарды ұмытып 
кетпеу керегін үйретті. «Лениншіл жаста» 
жұмыс істеп жүрген кезімізде «Советский 
спорт» деген одақтық газетті күтіп жүреміз. 
Оған түрлі чемпионаттардың статистикасы 
шығады. )лем чемпионатына қатысып, 
30-40 орын алған әлдебір қазақ баласын 
к�ре қалса Сейдағаң дереу шақырып: 
«Кешегі «Советский спортта» жазыпты 
ғой, қазақ балалары одақтық чемпионатқа 
қатысыпты, біреуі 31-ші, біреуі 45-ші орын 
алыпты. Неге жазбағансың?» деп сұрайды. 
«30-40-шы орын алған балаларды қалай 
жазамын, аға?» деймін мен. «Есіңде болсын, 
оған біздің балалардың қатысуының �зі 
мәртебе. Чемпионатқа мыңның бірі барады. 
Сол спортта қазақ баласы жүр дегеннің �зі 
�зге балаларымызға қозғау салады. Ондай 
есімдерді к�ре қалсаң, міндетті түрде таны-
стырып отыр» дейтін. 

– Жетпіс деген мерейлі жасқа аяқ 
бастыңыз. @кінішіңіз бар ма? Ризашыл ы-
ғыңыз ше?

– Бір ағылшын ғалымының жазған 
пікірін әлеуметтік желіден оқып қалдым. 
« А д а м  б а л а с ы н ы ң  н е б і р  к е р е м е т 
шығармалар беретін, ақылының толысқан, 
ел басқаратын жасы 70-80-нің арасы» дейді 
ол. Бұл с�зді �з жора-жолдастарым айтса, 
к�ңілімді аулап тұр деп сенбес едім. Ал 
мен келтірген пікір ғалым адамның с�зі. 
Сол с�зге сенемін, сенгім келеді. Бойда 
шығармашылық қуат сарқылмаған секілді. 
Kмірге құштарлық та кемімеген. Бір адам-
дай �мір сүрдік. Бала сүйдік, немерелі 
болдық. 

Шығармашылықта да �кінішім жоқ. 
Жиырмадан аса кітабым жарық к�рді. Елге, 
қазаққа керек-ау деген тақырыптарды 
толғап жаза алдым. Жақсы әлде жаманын 
оқырман �зі шешеді. Талай дос таптым, 
талай елді араладым, талай кітап оқыдым. 
Ата-анамыздың оқысам деген арманын 
жалғадық. 

Олимпиадашылардың тарихын шерт-
кен кітабымның соңғы б�лігінде ХХІІ 
ғасырдағы қазақ спортшыларына хат 
жаздым. Сексен жылдан кейін туатын 
ХХII ғасырдағы қазақтың мерейін асыра-
тын спортшылар бүгінгі күннің арманын, 
мақсатын, шығармашылық ой-қуатын 
білсін дедім. 

Иә, алаңдау бар, заманды аждаһадай 
жалмап келе жатқан мына жаһандану деген 
дүние бір уыс қазақтың жазушыларының 
шығармашылығын, ұлттың жеткен биігін 
күндердің-күнінде жоқ қылмаса екен деп 
алаңдаймын...

– 4ңгімеңізге рақмет! 

4ңгімелескен
Қараг"з СІМ4ДІЛ

АЛМАТЫҒА 
ДОП ПЕН ДОМБЫРА 
ҰСТАП КЕЛГЕНМІН...

Несіп ЖҮНІСБАЙҰЛЫ,
журналист-жазушы, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері:

бардым. Екі жыл әскерде жүрген адамда 
қандай білім қалсын? Бәрін үшке тапсыр-
дым. Ол кезде екі жыл жұмыс істегендер 
мен әскерге барғандар бірінші кезекте 
�тетін. Сол тізімнің ең соңынан, 29-шы 
болып �ттім. Одан әрі қарай мектептен 
келгендерді алыпты. Деканымыз Тау-
ман Амандосов ағайымыз: «Емтиханды 
нашар тапсырыпсың, саған стипендия 
жоқ. Алыстан келген екенсің, жатақхана 
береміз» деді. «Жатақхана берсеңіз болды. 
Стипендияны оқуыммен жеңіп аламын» 
дедім мен. Кейін сессияны жақсы тапсы-
рып, жоғары стипендия алдым. ҚазҰУ-
ды қызыл дипломға бітіріп шықтым. 
Арасында бос жүрмедім. Университеттен 
жазғыш болып шықтым деп айта алмай-

о н ы  д а  қ о л ғ а  а л а м ы н .  1 9 9 1  ж ы л ы 
республикадағы жалғыз спорт басылымы-
на бас редакторлық қызметке шақырды. 
2014 жылы зейнетке шыққанша сол газетте 
қызмет еттім... 

– «Журналистер ұстаханасы» атанған 
«Лениншіл жас» газетінің ұжымында еңбек 
еткен жылдар неге үйретті? Қандай ұстаз, 
әріптес, дос таптыңыз?

–  « Л е н и н ш і л  ж а с »  � з і ң д і - � з і ң 
тануға, сынауға, �зіңді-�зің байқауға 
жол ашқан ұстахана болды. Ол жастар 
газеті болғанымен, кез келген қаламгер, 
жазушы, журналист «Лениншіл жасқа» 
шығуды армандайтын. Оралхан Б�кей, 
Ақселеу Сейдімбек, Фариза Оңғарсынова, 
кейіннен Сағат )шімбаев, Жарылқап 

мын. Университет �зіңді-�зің тануға, 
болашақ істерге қайрап салуға жол ашатын 
мүмкіндік қой. Бірінші курстан «Лениншіл 
жасқа» барып, хабар жаздым. Жарылқап 
Бейсенбай, Эрнест Т�реханов, Орысбай 
)білдаев деген ағаларымыздың тапсырма-
ларын орындадым. Үлкен ұстазым Сейдах-
мет Бердіқұлов жазғандарымды бақылап 
жүреді екен. Бесінші курсты аяқтайтын 
жылы ҚазҰУ-ға хат беріп қойыпты. Ол 
кезде оқуды аяқтай сала жұмысқа жолда-
мамен кетесің. Арнайы хат жазбаса Алма-
тыда қала алмайсың. Сол хаттың негізінде, 
бесінші курс оқып жүргенде 1975 жылдың 
9 қаңтарында Ерғали Сағатов екеуміз бір 
бұйрықпен, бір күнде жұмысқа алындық. 

Сейдағаң екі-үш айдан кейін спорт 
б�лі міне тілші қылып ауыстырды. Содан 
«Лениншіл жаста» тапжылмай 16 жыл 
қызмет істеппін. «Қайрат» пен «Пах такор-
дың» шайқасынан қалмай тынбыз. Ол 
кезде «Буревестник» деген ерлер  волейбол 
командасы бар. Еуропаның чемпионы 
болды, Еуропа Кубогын алды. Қыздардың 
АДК волейбол командасы болды. Атақты 
Медеуіміз бар. Жарыстарды к�реміз. Сол 
жарыстар туралы жазамыз. Спортқа деген 
махаббат сегізінші сыныптың аяғында 
оянса, спортты жазуға деген құлшыныс 
«Лениншіл жастың» қабырғасында 
жүргенде басталды. Осы басылымда жүріп 
спорт журналисі болуым керек екенін 
түсіндім. 

1980 жылы С.Бердіқұлов Мәскеу олим-
пиадасына алып барды. Ең алғаш спорт 
додасының үлкен дастарқанының бір 
шетіне жайғастым. Жанкүйерлер �тіп 
жатқан жарысты ғана к�реді ғой. Жеңді, 
жеңілді... Ал Олимпиада деген, қазақша 
айтсақ, үлкен әрі сән-салтанаты жарасқан 
к�ш екен. Етегінен жел кеулеп небір 

Бейсенбаев, Сейітқазы Досымов, Аян 
Нысаналин, )шірбек К�пішев сын-
ды нағыз мықтылар жүретін жер еді. 
Солардың қатарында жүрудің �зі үлкен 
жауапкершілік. Бірге қызмет істемесем де 
Сапар Байжанов, Шерхан Мұртаза сынды 
бас редакторлар тәлімінің �зі үлкен мектеп 
болатын. Иә, журналистикадағы ұстазым 
Сейдағаң деп есептеймін. Жамбыл «Менің 
пірім Сүйінбай» десе, мен «Менің пірім 
Сейдағаң» деп жүремін. Ол сол қолымен, 
қара сиямен жазатын. Материалыңды 
үнсіз оқиды. Тәуірлеу болса жымиып 
күледі.  Нашарлау болса түсі суып кетеді. 
Жаратқан материалды «дұрыс» деп бір ауыз 
с�збен тұжыратын. Тақырыбын қарайды 
да сол қолымен сыза салып, �зі қайта жа-
зып береді. Кабинетінде қарай алмайсың, 
ұят. Шыға сала тақырыпқа үңілесің... 
1979 жыл ғой деймін, Серік Қонақбаев 
 Еуропа чемпионы болды. Бірінші рет бар-
ды, барды да жеңіс туын желбіретті. Сол 
 туралы очерк жазып келдім. Очеркті оқып 
отырған Сейдағаңның жымиысы к�бейді. 
Қуанып отырмын. Оқып болғаннан кейін 
тақырыпты сызып тастады да, �зі жазып 
қолыма ұстатты. «Н�мірге салыңдар» деді. 
Шыға сала тақырыпқа қарасам: «Барды. 
К�рді. Жеңді!» деп жазыпты. Қазақстанға 
Шыңғыс Айтматов келгенде редакцияда 
кездесу ұйымдастырдық. Сейдағаңдар, 
әдебиет б�ліміндегі Kтеген Оралбаев бар, 
ұжымда үлкен басқосу �тті. Кейін газеттің 
айқара бетіне материал шықты. Тақырып: 
«Адамзаттың Айтматовы»... Қандай ғажап 
тақырып!

Міне, осындай ұлы ұстазға талантсыз 
шәкірт болу қылмыс шығар. Осы ұжымда 
16 жыл қызмет еткеніме ұдайы шүкірлік 
айтамын. 

– Он Олимпиадаға, футболдан бес әлем 

ды, Серік Қонақбаев екінші орын алды. 
Быков,  Рязанцев жүлде алды. 1982 жылы 
 Испанияда �ткен футбол чемпионатына 
бардым. 

Оңай ештеңе болған жоқ... Жалпы ол 
кезде қазіргідей екінің бірі шет тілін біле 
бермейді. КСРО құрамындағы журналис-
терге бір-ақ аудармашы беріледі, бәріміз 
соның аузына қараймыз. Ал жас журналиске  
шетелде жүріп, керек дүниелерді таба 
алуы да қиын. Журналистердің баспас�з 
орталықтары болады. Жеті тілде ақпарат 
басылып шығады. Оның ішінде орыс тілі 
жоқ. Керек дүниелерді ақылыңмен �зің 
тауып аласың. 

Мысалы, Испанияға барған сапарым-
да оның қандай ел екенін біліп  келуге 
 тырыстым. Испандарды тану үшін екі 
нәрсе керек екен. «Испанияға келіп 
тұрып, Андалузияны к�рмесең, Испанияға 
келдім деуің бекер!» дейді олар. Анда-
лузия Испанияның оңтүстік жағы екен. 
Мұхиттың жағалауындағы, қазақтың 
даласы секілді ұшы-қиыры жоқ алап. 
Екінші, Испанияға келіп тұрып коррида-
ны к�рмеген адам испанның жанын да, 
арманын да, ішкі құпияларын да түсінбейді 
екен. Сол корридасына да бардық. Біз 
секілді ауылдан келген, малдың арасында 
�скен адамға бір қойылымда алты бірдей 
асыл тұқымды бұқаның �лгенін к�ру – 
ауыр әсер етті. Матадор �лген бұқаның құ-
лағын кесіп алып, бірінші қатарда отыр ған 
патшайымдарға лақтырып жібереді екен. 
Бұл оның ақсүйектерге к�рсеткен құрметі 
болса керек. «)р елдің салты басқа»... 

Кейінгі чемпионаттар да әсерлі болды. 
Мексикада 1986 жылы �ткен чемпионатта 
Марадонаны қол созым жерден к�рдім. 
Шүмектеп терлеп отырған кездегі отты 
жанарын байқадым. )лемнің ең үздік фут-

 туралы жазғанда бүгінгі әріптестеріңіз нені 
қаперге алуы керек, сол жағын да айтып 
берсеңіз.

– Журналистикадағы мамандану 
 деген бағытты қолдаймын. Шеберліктің 
нағыз шыңына шығамын деген адам 
маманданғаны дұрыс. Кейде жас журна-
листеріміздің спорт саласындағы қара-
пайым дүниені білмейтіні жаныңа ба-
тады. Kзі репортаж жүргізіп отырған 
спорт түрінің ережелерін де білмейтіндер 
кездеседі. Спорт саласындағы інілеріміздің 
�тінішін жерге тастамай, спорт репортаж-
дарын жүргізетін жігіттердің с�з саптауы-
на, спортты қаншама жетік білетініне 
байланысты талдау тобында бармын. 
Репортаждарды тыңдаймын, қате с�здерді 
теріп алып айтамын, сыни ескертпелер 
жазып жіберемін. Кейбір репортаждар-
ды тыңдағанда ұялып қаласың. Kйткені 
бүгінгі жастар спорт тақырыбын к�шедегі 
әңгіме секілді қылып жіберген. Иә, бүгінгі 
журналистика біздің кезіміздегі жүрегінің 
қанымен жазатын журналистикадан 
�згеше. Бүгінгі таңда м�лдіретіп жазу емес, 
ақпаратты тез беру бағаланатын болып 
алды. Интернетке жүгіну, с�йлемнің 
мән-маңызына бойламау, әйтеуір тезірек 
айтып жіберуге тырысу мінезі басым. Бұл 
журналистиканың барлық саласына тән 
сипат болып отыр. Болашақ журналисти-
ка қандай болады деп қауіппен қарайтын 
кезеңге жеттік. Тұшынып оқитын жур-
налистикадан айырылып қаламыз-ау деп 
қорқамын. 

– Спорт тақырыбын ғана емес, "нер, 
 руханият мәселелерін де шебер тілмен толғап, 
оқырманға біраз шығарма ұсындыңыз. 
 Сонда да әдебиет, руханият мәселесінде к"п 
шығарма әлі жазылмай қалғандай к"рінеді. 
Себебі не?
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Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы деп атап, осы жылдары �ткен жолы-
мызды терең түсініп, ұтымды ұғынуды ұсынды. Тәуелсіздік Алаш ұлт-
азаттық қозғалысының басты мұраты болатын. Осымен байланысты 
назарларыңызға саяси ғылым докторы, профессор 4бдіжәлел Бәкірдің 

мақаласын ұсынып отырмыз. 

Ежелден Ұлы даланы  мекен ет-
кен,  еркін  �мір  сүру  үшін 
к�р шілерімен бірде шабы-

сып, бірде табысып келген қазақ елі 
патшалық Ресейдің отарына толық к�шті 
де, тәуелсіздігінен біржола айырылды. 
Kктем езгіге т�збей, халқының азаттығы 
үшін күресте Сырым Датұлы, Исатай мен 
 Махамбет, Кенесары, Жанқожа, Есет 
және басқа да сансыз батырлар жанын 
қиды. 

Отарлық жағдайды Алаштың алдыңғы 
толқын ардақтылары да жақсы білді. 
)йтпесе, туған халқын берісі Ресейдің, 
 арысы Еуропаның озат мәдениетіне 
үндеген ағартушы Шоқан Уәлиханов 
«Сот реформасы жайындағы жазба-
сында»: «Халықтың қалыпты түрде �суі 
үшін ол дамудың қандай деңгейінде 
тұрса да: �зіндік дамуы, �зін-�зі корғауы, 
�зін-�зі басқаруы және �зіндік соты 
болуы қажет» деп жазбас еді.  Осы 
бір-ақ с�йлем, шындығына келгенде, 
тәуелсіздіктің  тамаша формуласы бо-
латын. Алайда бұған қазақ қоғамы да 
дайын емес еді. Кәсіби педагог саяси 
сергек Ыбырай Алтынсарин 1880 жылы 
инспектор В.В.Катеринскийге жазған 
хатында «Оренбург листогіне» Торғай 
қазақтарының басына түскен апаттар 
туралы мақала жазғанын айта келіп: «Осы 
мақаламда қазақ еліне орыс селендерін 
әкеліп орнатпақ болған пікірлерге қарсы 
екенімді білдірдім. Бұл пікір, меніңше, 
ешбір ақылға сыймайтын нәрсе сияқты. 
Егер істі дұрыс жүргізе білмесе, онда 
айттым да қойдым, қазақтар, келешегі 
жақсы деп үміт етіп отырған осы халық, 
тез құрып кетеді, содан кейін бұл істі 
ешқандай түзете алмайсың» деді. Kз 
заманының озық ойлы тұлғасының күдігі 
қаншалықты негізді болғанын тәуелсіздік 
алғанда айқын байқап отырмыз. 

Ұлы Абай «Жиырма бесінші с�зінде» 
орысша оқу керек, хикмет те, мал да, �нер 
де, ғылым да – бәрі орыста деді. Алайда 
орыстың тілін, оқуын, ғылымын білгенде 
оның «зарарынан қашық болуды» да 
естен шығармауды ескертті, ойсыз бас 
шұлғи беруден сақтандырды. 

Алайда отарлық қанауға қарсы 
күресте азаттыққа жетудің амалдары мен 
тәсілдері, түпкі мақсаты айқындалған 
жоқ. Мұны 1905-1907 жылдарғы револю-
циядан бастау алатын Алаш қозғалысы 
ғана айқындап берді. Бұл қозғалыстың 
басты артықшылығы, жер және билік 
мәселесімен қатар ұлттық болмыс пен 
құндылықтарды сақтау және оларды 
 заман талабына сәйкес етіп бейімдеуді 
к�здеуінде және �зінің күрес  жолында 
саяси демократиялық партия мен ұлттық 
«Алашорда» үкіметін құруға шейін 
к�терілгенінде болды.

Адамзат баласының қолы жеткен 
әлемдік тарих және әлеуметтік сая-
си ой-тұжырымдардан жақсы хабар-
дар,  рухани қуат-қарымы мен �ріс 
�релері биік Алаш жетекшілерінің 
басты мақсаты мен түпкілікті мұраты 
ұлттық мүддені қорғайтын, қазақ елін 
Еуропаның �ркениетті елдері қатарына 
алып шығатын «іргесі б�лек» тәуелсіз, 
« ж ұ р т  б и л е й т і н »  д е м о к р а т и я л ы қ 
сипаттағы ұлттық мемлекет құру еді. 
Алаш партиясының бағдарламасына 
салынған бұл идеялар «Алашорда» 
үкіметі мен Түркістан Мұқтариятының 
саяси құқықтық тәжірибесінде жүзеге 
асатын еді, әттең олардың бірі екі жа-
рым жыл, екіншісі алпыс т�рт күн ғана 
�мір сүрді. Екеуін де большевиктер 
күшпен таратты. Алдағы мақсатты 
ұжымдық күйде айқындап алмай, күрес 
нәтиже бермейтінін айқын аңғарған 
Алаш жетекшілерінің кең к�лемдегі 
ұйымдасқан күресті партия құрудан 

бастады. Мұндай «Алаш» ұранды пар-
тия Бірінші бүкілқазақ құрылтайында 
құрылды. Шынында да, қазақтың арғы-
бергі т�л тарихында терең із қалдырған 
«Алаш» сияқты саяси партия болған емес. 
Оның саяси сахнаға шығуы, бір жағынан, 
патшалық Ресейдің Қазақстанды  отарлау 
саясатының терең дағдарысын к�рсетсе, 
екінші жағынан, қазақ қоғамын жаңа 
саяси-экономикалық және рухани 
негізде қайта құру қажетін алға қойды. 
Партия бағдарламасының авторла-
ры дүниежүзінің �ркениетті елдерінің 
тәжірибелерін пайдалана отырып, қазақ 
халқын дербес даму мен прогресс жо-
лына бастайтын мемлекеттік-құқықтық 
идеяларды ұсынды. Кейінгі тарих «Алаш» 

халықтың әлеуметтік санасын к�теруде, 
оның күш-жігерін біріктіруде бұқаралық 
ақпарат құралына «т�ртінші билікке» 
ерекше к�ңіл б�лген болатын. Сонау 
�ткен ғасыр  басында қазақ қоғамы үшін 
аса бір  жауапты кезеңде халқымыздың 
рухани айнасы да, саяси ұстанымы да, 
ұйқы ашар ақпараты да бола білген 
«Қазақ» газеті Алаш қозғалысының шын 
мәніндегі ақпараттық айбынды мінбері 
бола алған еді. Қай уақытта да сын және 
�зара сын қоғамда елеулі әлеуметтік 
күш болып саналады. Адамзат фило-
софиясы осылай түсіндіреді. Тіпті 
кешегі тоталитарлық кеңестік кезеңде 
де мерзімді басылымдарда қоғамда орын 
алған кемшіліктер мен жетпей жатқан 
жерлер түрлі жанрлардың тақырыбы 
болып еді. Жұртшылықтың жоқты – 
жоқ, барды – бар деп қоғамымыздағы 
шынайы болып жатқан тірліктерді 
жазып жатқан газеттерге ұмтылысы 
жайдан-жай емес. Ал қоғам қарама 
қайшылықтардың күресінсіз дами да, 
�се де алмайтыны бесенеден белгілі. 

Алаш жетекшілері болашақ тәуелсіз 
қоғамның ең �зекті деген әлеуметтік 
мәселелерін биік деңгейде шешудің де 
бірден-бір жолын �нер-білімнен іздегені 
белгілі. Олар халықты түсінікті тілмен 
ғасырлық ұйқыдан оянуға, білімге, 
еңбекке шақырды. Алаш арыстарының 
б і р і  А х м е т  Б а й т ұ р с ы н ұ л ы н ы ң  б ұ л 
бағыттағы әлеуметтік ойларының шыңы 
мына тұжырымда айқын к�рініс тапты: 
«Біз кейін қалған халық, алға басып, жұрт 
қатарына кіру керек. Басқадан кем болмас 
үшін біз білімді, бай һәм күшті болуымыз 
керек. Білімді болуға оқу керек. Бай болуға 
кәсіп керек. Күшті болуға бірлік керек. 
Осы керектердің жолында жұмыс істеу 
керек». Бұл – тәуелсіз елдің азаматының 
�мірлік тамаша формуласы. 

Kз халқын шексіз сүйіп, айрықша 
адалдық танытқан Алаштың арыстары 
ру, ұлыстарға б�лініп, халықтың ішіне 
іріткі салатын рушылдық психологиядан 
�здерін әркез алшақ ұстады. Олар ұлтты 
құтқару күресінде, ұлттық құрылыста жік 
тудыратындарды ұлтшылдық  идеясы мен 
мұраттарының жаулары деп есептеді. 
М.Шоқай 1937 жылы «Ұлттық еркіндік 
және азаттық жолы» деген мақаласында: 
«Орыс империализміне қарсы күрес 

майданындағылардың ұлтын, дінін, 
нәсілін, партиясын тергеп-тектемейік, 
алаламайық. Тек осындай жол ғана бізді 
ұлттық азаттыққа жеткізе алады… Бұдан 
басқа жолдардың барлығы алдамшы, 
тұйық… Kзінің ішкі бірлігін нығайта алған 
халық қана тәуелсіздігіне қол жеткізе 
 алады. Және оны қорғап қала алады»  деген 
болатын. Бұл �сиеттің құны бүгінгі к�п 
этносты Қазақстан жағдайында айрықша 
маңызға ие болып отыр. Шынын айтсақ, 
қабілет-қарымдарына қарамай, жерлестері 
мен жақындарын сүйрелеу, туыстарын 
тарту бүгін күшейе түспесе жоғалатын түрі 
жоқ. Бұл тұрғыда қазіргі �ркениетті елдер 
�негесі де үлгі бола  алмай тұр. 

Алаш ұлт-азаттық қозғалысының 
Тәуелсіздік үшін күресі ең бірінші «ұлттық 
рухымыздың негізі – ұлттық тілдің» 
(М.Шоқай) бостандығынан басталған 
еді. Kйткені патшалық Ресей тарихы 
ғасырларға кететін, �зінің әдет-ғұрпы, 
салт-санасы ж�нінен ешкімнен кем емес 
қазақты «бұратана» санап, оның тілін, 
ділі мен дінін жою үшін барын салды. Ана 
тіліміздің айдарынан кеңестік кезеңде 
де жел есе қойған жоқ. Сондықтан да 
егемендіктің елең-алаңында еліміздің 
шынайы ұлтшыл азаматтары ең бірінші 
тіліміз үшін күресті, 1989 жылғы Қазақ 
КСР Жоғары Кеңесінде оның мемлекеттік 
мәртебесі туралы с�з тасқа басылды. 1995 
жылғы Ата Заңда да солай жазылды. 1997 
жылғы «Қазақстан Республикасындағы 
Тіл туралы» Заң қабылданды. Алайда қайта 
құрудан басталған тіл үшін күрес, ұлттық 
рух егемендікке жету мен тәуелсіздік 
алудан әрі аса алмады. Ең �кініштісі 
– патшалық Ресейдің отарлық, кеңес 
�кіметінің тоталитарлық саясаты кезінде 
мемлекетіміздің де, ұлтымыздың да 
толыққанды қалыптаса алмағандығынан 
сан жылдар тілдік кеңістікте қордаланған 
қиындықтар мен қайшылықтарды жою 
бағытында саяси-құқықтық қадам к�п 
жасалмады. 

Ұлттық ойлау жүйесін дұрыс қалып-
тастырып, тілдің тұғыры болып саналатын 
ұлттық тілді жетік білгенде ғана адам ба-
ласы басқа тілдердің құнын толық түсіне 
алады. Мыңға тарта еңбегі он тілде жарық 
к�рген, шетелде жүргеніне он бес жыл-
дан асқанда, яғни 1936 жылы Түркістан 
жастарының алдында Мұстафа Шоқайдың 

бай, имандылық пен адалдықты мұрат 
еткен, қазір қайта оянған Шығыспен де 
санасу қажет. 

Елімізге Тәуелсіздікпен қатар Батыс-
тың нарығы да бірге есік қақты. Еңбекке, 
еңбек ете білуге деген к�зқарас жаңарды. 
Алайда қандай қоғамдық құбылыстың 
да оң және теріс жағы болатынындай, 
нарықтың да қайшы жақтары жететін 
еді.  Алаш к�семі )лихан Б�кейхан: 
«Біз Батыстық буржуазиялық жолды 
таңдаймыз, бірақ оны �зіміздің тарихи 
һәм ұлттық ерекшеліктерімізді еске-
ре отырып қабылдаймыз» деген бола-
тын. Біз бұл қайшылықты құбылыстарға 
ұлтымыздың имандылығын, шығыстық 
қанағатшылдығын, адами адалдығын 
қарсы қоя алмадық. Содан елімізде 
жемқорлық артты. Ең �кініштісі – иман-
дылықты ұмытқандар, адалдықты аяққа 
басқандар ішінде қаржыға қолы жақын 
мемлекеттік қызметкерлердің болғаны. 
Кешегі партия кеңес қызметкерлерін 
Шоқан, Ыбырай, Абай сияқты ұлыла-
рымыздың қатарына к�теріп, мектеп, 
мәдени мекемелерге беруді дәстүрге 
айналдырдық. Қоға мымызға нарықтық 
қатынастың енгенінен емес, оның шы-
найы дами алмауы нан к�п қиыншылыққа 
ұшырап отырмыз-ау.

Алаш арыстары тәуелсіздік үшін 
күресте азат сана, саяси сергектік пен 
ұлттық рухты жеткілікті қалыптастыруға 
ерекше к�ңіл б�лген болатын. Осы орай-
да Мұстафа Шоқайдың: «Ұлттық рухсыз 
ұлт тәуелсіздігі болуы мүмкін бе? Ұлт 
азаттығы – ұлттық рухтың нәтижесі. 
Ал ұлттық рухтың �зі ұлт азаттығы мен 
тәуелсіздігі аясында �сіп дамиды, жеміс 
береді» деген с�зін айта кетсек артық 
болмас. Сондай ақ «Тәуелсіздік» ұғымы 
�з ұлтын шексіз сүюдің үлгісі ретінде 
пайдаланылған «ұлтшыл» ұғымымен 
туыстас, тағдырлас. Мұстафа Шоқай 
ұлтшылдық идеясына түсініктеме бере 
отырып: «Ол – халқымыздың жаны 
мен жүрегі. Ұлтымыз �мір сүрсе, ол да 
бірге �мір сүреді» деген еді. Сол себепті 
бүгінгі тәуелсіздік жағдайда «ұлтшылдық» 
 деген ұғымды шынайы түсінуіміз  керек. 
«Ұлтшылдық» ұлтжандылықтан әлдеқайда 
терең мағыналы, ұлтын  шынайы сүюді 
айқындайтын қасиетті  ұғым екенін 
ұғынатын кез келген сияқты.

Алаш қозғалысының тәуелсіздік 
тағылымдарын түгел қамтып шығу мүмкін 
емес. Мұны әлі де терең аша түсу, кең 
к�лемде насихаттау, терең мағыналы, 
жүйелі жұмыс қажет. Сонда ғана ата-баба-
ларымыз сан ғасыр күрескен Тәуелсіздікті 
саяси,  экономикалық және рухани 
жағынан тұғырлы ете аламыз. Алайда әлі 
де Алаш мұрасына деген к�зқарас әлі кен-
желеу келеді. Алаш қозғалысының шын 
мәнісіндегі к�семі )лихан Б�кейханның 
150 жылдығын атап �ту туралы  ЮНЕСКО 
қаулы қабылдағанда Үкіметіміз қаржы 
ж о ғ ы н  с ы л т а у  е т і п ,  б ұ л  м а ң ы з д ы 
да мәнді оқиғаға тиісті мән бермегені 
�кінішті. Тәуелсіз еліміздің астанасы – 
Нұр-Сұлтанның аса бір к�рнекті жеріне 
Алаш алаңын орналастырып, оның 
жетекшілерінің бюстері мен қанатты 
с�здерін жазып қойсақ, жастар к�ріп, 
�неге алатын қасиетті жерге айналдырсақ 
бүгінгі мемлекетімізді саяси жаңаруға, 
 рухани жаңғыруға жетелейтін игілікті 
жұмыс болар еді. 

Тәуелсіздігімізге отыз жыл толады. 
К�п бастама жүзеге асты. Жеңістерімізді 
бізден ешкім тартып ала алмас. Алда асқақ 
асулар, шығар шыңдар тұр. Қол жеткен 
 табыстарымызды баянды етіп, кейінгі 
 кезде қоғамымызда белең ала бастаған са-
яси сана мен әлеуметтік әлеуетті тиянақты 
қалыптастыра, жетілдіре, қазіргі тәуелсіз 
заман талаптары мен адамзат қоғамы 
жеткен жетістіктермен байыта отырып, 
мемлекетіміздің саяси құқықтық қаң-
қасын құрайтын Ата заңымызды Алаш 
жетекшілерінің тәуелсіздік туралы идеяла-
рымен байыта түссек тек ұтар едік. 

4бдіжәлел Б4КІР, 
саяси ғылым докторы, 

профессор

радиодан с�йлеген с�зінің құдіретті күшіне 
таңғалмау мүмкін емес. Ол – ұлы тұлғаның 
кіндік қаны тамған жеріне, туған халқына 
деген махаббат жалыны болатын. 

Алаш партиясы жобасындағы мәсе-
ленің бірі – дін ісі еді. Тәуелсіздік жылдары 
халқымыз �зінің рухани дүниесі  саналатын 
дәстүрлі дінімен қайта қауышты. Мешіт 
к�бейіп, діни оқу орындары имандылық 
пен ізгіліктің рухын  себуде. Дегенмен, 
ашық қоғам құрамыз деп, кейде осы 
ұғымның т�ркініне жете мән бермеуден 
қоғамымыз к�п дінділікке бой алдырды. 
Бүгін республикада 18 конфессияны 
қамтитын 962 діни бірлестік бар екен. Тіпті 
дәстүрлі  ислам дінінің �зі түрлі ағымдарға 
б�лінген. Қазір еліміздегі басқа діни 
ілімді таратып жүрген ресми түрдегі 428 
миссионердің жүзге жуығы осында туып-
�скен қандастарымыз, �зге этнос �кілдері. 

2011 жылғы 11 қазанда қабылданған 
«Діни қызмет пен діни бірлестіктер 
 туралы» Заңның «Мемлекет және дін» 
деп аталатын 3-бабында «Мемлекет дін 
және діни бірлестіктерден б�лінген» 
деген норма қабылдап үлкен қателік 
жібердік. Дін – қоғамдық сананың бір 
түрі, ол – адамның нанымы мен сенімі, 
к�зқарасы, әдет ғұрпы, керек десең іс 
әрекеті де. Осындай жағдайда діннің 
иесі адамды қалай мемлекеттен б�леміз? 
)лде мемлекетті құрайтын адамдар емес, 
�згелер ме? Айта кететін бір мәселе – 
халық арасындағы қазіргі кезде дін тарату-
шылар, негізінен,  медресе бітіргендер, ал 
халықтың  басым к�пшілігі жоғары білімді 
жандар. Меніңше, еліміздегі жалғыз діни 
жоғары оқу орны қазіргі жұртшылықтың 
діни сұранысын қанағаттандыра алмай-
ды. Елді бұзатындар негізінен діни шала 
 сауаттылар екенін ұғынған артық болмас 
еді. 

175 жылдығы кең к�лемде, әлемдік 
деңгейде аталып жатқан хакім Абайдың 
әлемдік дәрежедегі рухани шыңға к�терілуі 
оның �з халқының сан ғасырлық ұлттық 
құндылықтарын терең игеруінің, Батыс 
пен Шығыстың озық мәдениетін бойына 
сіңіре, үйлестіре білгендігінің арқасында 
екені белгілі. )сілі, қазақ Батыспен ғана 
ұзаққа бармаса керек.  Демократия тек Ба-
тыстан тарады, батыстық экономикадағы 
нарықтық қатынас бәрін шешеді деп ойлау 
біржақты к�зқарас. Тарихы шексіз, мұраға 

АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ 
ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ТӘУЕЛСІЗДІК ИДЕЯСЫ
партиясы бағдарламасының қазақ халқы 
үшін большевиктер бағдарламасынан 
анағұрлым артық екенін дәлелдеді.

Алаш партиясының жетекшісі, �з 
кезіндегі саяси мәдениеті жоғары елдерде 
саяси партиялар аз болатынын жақсы 
білген )лихан Б�кейхан  «Ыстамбул һәм 
қылилар» деген мақаласында Англиядағы 
қоспартиялықты, саяси, әлеуметтік-
экономикалық мәселелерді  талдау, 
�здерінің бағыт-бағдарларын айқындау 
негізінде билікке келіп отыратын консер-
ваторлар мен лейбористер партияларын 
үлгі етті. 

Саяси партия кешегі кеңестік кезеңде 
де болған-ды. Алайда «кеңес қоғамының 
басшы және бағыт беруші күші, саяси 
жүйенің мемлекеттік және қоғамдық 
ұйым дарының ұйытқысы» саналған ол 
бүкіл билікті �з қолына шоғырландырып, 
қоғамды жеке-дара биледі. Ал жеке билеу-
дің түбі – құлдырау. Оған кәрі тарих куә. 

Қоғамның демократиялық барометрле-
рінің тиімді түрлерінің бірі – сайлау жүйесі 
екені мәлім. Сол себепті демократиялық 
ұстанымы туасы берік болған )лихан 
Б�кейхан патшалық Ресейдің отаршылдық 
жағдайындағы сайлау үдерісін сынай 
отырып, оны Еуропаның озық сайлау 
жүйесімен салыстырды, әділдік болмаған 
жұртта береке, бірлік болмайды деді. Міне, 
содан бері арада жүз жыл �тсе де, бұл 
идеялардың мәні жойылған жоқ. Kкінішке 
қарай, халықты демократиялық үрдіске 
үйрететін, �зінің бірден-бір азаматтық 
еркін білдіретін қазіргі сайлау жүйесін 
жетілдіре түсуде қажетті батыл қадамдар 
жасалмай отыр. Бұл туралы аз айтылып 
жүрген жоқ.

Алаш жетекшілері кезінде �здері 
құрған «Алашорда» және Түркістан 
Мұқтариятының уақытша үкіметтері 
туралы шешімді арысы Бүкіл Ресейлік, 
берісі Түркістан құрылтай жиналысына 
қалдырып, қағидатты мәселелерді осы 
құрылым, яғни бүкіл халық �кілдерінің 
қатысуы арқылы шешуді жоспарлаған еді. 
Бұл халықтың мұрат мүддесі басты ны-
саны болған мемлекеттік билікті тікелей 
халықпен ақылдаса отырып, шешу мақ-
сатынан туған болатын. Ғасырлар сыны-
нан �ткен тамаша тәжірибе қайда қалды? 

Алаш басшылары алға  қойған 
мақсатқа жетуде, ұлт мүддесін қорғауда, 

Алматыда еліміздің Тұңғыш Президенті күніне 
арналған «Мен жастарға сенемін!» VIII респуб-
ликалық жастар форумының жеңімпаз дарын 
марапаттау рәсімі өтті. Биылғы жылы инновация 
және шығармашылық, жасампаздық призмасы 
арқылы патриотизмді дамытуға бағытталған 
байқау онлайн форматта ұйымдастырылды.

)л-Фараби атындағы ҚазҰУ республикалық 
жастар форумын ҚР Тұңғыш Президенті күніне 
арнап 2013 жылдан бері �ткізіп келеді. Биыл шара 
сәуір айынан бастау алып, әлемдік пандемияға 
байланысты онлайн режимде �ткені белгілі. 
Форумға қатысушылар «Мен �з елімнің �ркендеуі 
үшін не істей аламын?» (үздік эссе), «Еліміздің 
инновациялық дамуына қосқан нақты үлесім» 
(үздік инновациялық жоба), «Мен жастарға 
сенемін!» (азаматтық-патриоттық бағыттағы 
поэзиялық шығарма) және «Мәңгілік ел мұратым!» 
(авторлық патриоттық әндер), «Sanaly urpaq» 
(парасаттылық принциптерін насихаттайтын 
үздік жоба) атты тақырыпта �зара бақ сынасты. 
Форум жұмысы жыл сайын жаңар  тылып, жаңа 
аталымдармен толық тырылып келеді. Мәселен, 
)бу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы мен 
Еріктілер жылында «Qaiyrymdy » студенттік 
қайырымдылық жобасы қосылды.  Сонымен 
қатар форумның мен_jastarga_senemin_kaznu 

инстаграм-аккаунтының оқырманы мен к�рермен 
анықтайтын «К�рермен к�зайымы сыйлығы» 
 аталымы тағайындалды.

Оған қатысу үшін еліміздің барлық аймағынан бес 
мыңға жуық студент тіркелді. Шығармашылық жоба-
лар мен бейне презентацияларды беделді сарапшылар 
– қоғам қайраткерлері, бизнес �кілдері, мемлекеттік 
органдар, мәдениет және �нер қайраткерлері мен 
ғалымдардан жиналған тәуелсіз қазылар алқасы 
бағалады. Нәтижесінде 300 үздік жоба соңғы турдың 
финалына �тті.

ҚазҰУ ректоры академик Ғалым Мұтанов 
форумның жеңімпаздарын құттықтап, олар тәуелсіз 
Қазақстанның болашағы екенін атап �тті. Жас 
ұрпақтың алдында жасампаз істер эстафетасын 
жалғастыру және елдің �ркендеуін қамтамасыз ету 
міндеті тұрғанын тілге тиек етті. 

«Мұндай миссияны тек патриот, дені сау және 
адамгершілік тұрғыда бәсекеге қабілетті  әлеуметтік 
жауапты жастар ғана жүзеге асыра алады. Сондықтан 
әрқайсыңыз отбасыңыздың және Отаныңыздың 
алдындағы үлкен жауапкершілікті дұрыс ұғынып, 
түсініп, сезінулеріңіз керек. Форум сіздер үшін 
жаңа жетістіктерге бастау болады деп үміттенемін» 
деді ректор Ғ.Мұтанов. Байқау  лауреаттары мен 
жүлдегерлері диплом мен бағалы сыйлықпен мара-
патталып, ал жеңімпаздар ҚазҰУ-да бір жыл тегін 
оқу грантына ие болды.

Үздік студенттік инновациялық жоба байқауында 
Е.Б�кетов атындағы ҚарМУ-ден  Павел Ивачев 
жеңіске жетті. Ш.Уәлиханов атындағы К�кшетау 
уни верси тетінен Қуандық Серіковтың жұмысын 
үздік эссе, ал поэтикалық шығармалар бойынша 
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік уни-
верситетінің студенті Нұржол Жақсылықтың туын-
дысы үздік деп танылды. А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінен Николай 
 Ярошенко авторлық патриоттық ән байқауында 
бірінші  болса, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ-дың 
студенті Дидар Жарқын «Sanaly urpaq» парасаттылық 
қағидаттарын ілгерілету жобасымен алға озды.

«Qaiyrymdy qo am» студенттік қайырым дылық 
жобалар байқауында Қазақ ұлттық Қыздар педа-
гогикалық университетінің студенті  Диляра Надыр-
ханова жеңіске жетті. Талантты жас композитор Рахат-
Би )бдісағин ұлы ойшыл әл-Фарабидің  мерейтойына 
арнап фортепиано мен симфониялық оркестрге жазған 
«Qubylys» симфониялық поэмасы үшін форумның 
арнайы дипломымен марапатталды. Республикалық 
 форумды ұйымдастырушы –  әл-Фараби атындағы 
ҚазҰУ номинация лауреаттары мен байқаудың 
алғашқы үш орын иегеріне келесі жылы универси-
тетте �тетін жазғы к�шбасшылық мектебіне қатысуға 
мүмкіндік берді. 

Бағдагүл МҰРАТҚЫЗЫ

«Мен жастарға сенемін!»
БАЙҚАУ ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Екінші дүниежүзілік соғыстың ардагері, 
марқұм Тұрағұл Сәдуақасовтың қызы 
Айгүл Сәдуақасованың естелігін сіздермен 
б�ліскім келеді: 

1986 жылдың 17 желтоқсанында  СПТУ-
5 кәсіби оқу орнының бір топ қыздары 
орталық алаңды бетке алдық. Алаңға келген 
бетте әскери адамдар: «Орталық комитет 
хатшысын сендер сайламайсыңдар, жоғарғы 
партия органы тағайындайды. Оқудан 
шығып, бастарың пәлеге ұрынбай тұрғанда 
кері қайтыңдар» деп қоқан-лоқы к�рсетті.  
Бірнеше уақыттан кейін арнайы жасақ 
қызметкерлері дубинкамен ұрып-соға баста-
ды. Алдыңғы қатарда қозғала алмай тұрған 
сәтімде желке тұсымнан тиген  бірнеше 
жойқын соққыдан  жүрелеп отырып қалдым. 
Қазақ жігіттерінің бізді жанқиярлықпен 
қорғаштағаны есте қалыпты...

)скерилер қолдарына түскендерді 
аямай соғып, арнайы к�лікке артып 
қазіргі  Сейфуллин-Мәметова к�шесінің 
қиылысында орналасқан 155/1 мекемесіне 
әкеліп қамады. Үрейленбедік. «Алтын күн 
аспаны...» деп мекемені әнмен жаңғырттық. 
Жігіттерді ұрып-соғып басқа жерге қарай 
әкетті де, қыздарды кіре берісте ұстап 
тұрды. Мекеменің іші лық толды. Бір  кезде 

әскери киімдегі  қазақ жігіті жақындап: 
«Қарындастарым, сендерге қауіп т�ніп тұр. 
Есікті ашқан кезде далаға қарай қашыңдар» 
деп сыбырлады. Ол есік ашқанда жапа-
тармағай далаға қарай лап қойдық.  Меке-
меден шыққан сәтте қарсы беттен  милиция 
к�лігі келіп, апыр-топыр болып кеттік. 
Біраз қыз қаша алмай қалып қойды. )лсіреп 
тұрған мені СМУ-15 мекемесінің (кейін 
білдім) қыздары «тастап кетіңдер» дегеніме 
қарамастан демеп жүріп жатақханаға әкеліп 
тастады. Ертесіне дәрігерге к�рінейін десем, 
жатақхананы сыртынан бекітіп, шығармай 
қойды. 19 желтоқсанда қазіргі Құрманғазы-
Розыбакиев к�шесінің қиылысындағы 
емханаға барып қаралдым. «Жұлынға зақым 
тиген» деген сараптама жасап, бір апта бойы 
ем қабылдап, зорға дегенде аяққа тұрдым. 
Желтоқсан оқиғасында жарақат алған  деген 
анықтама берді. Алда әлі талай ауыр да 
азапты күндердің күтіп тұрғанын ол кезде 
ұғынған емес едім... 

Қазір ел жаңарды ғой, сонда да ызғарлы 
желтоқсан еске түссе, «енді ондай күн ел 
 басына тумасын» деп тілеймін...

                                    
Есенғали ҚАЛШАЕВ, 

желтоқсаншы

Желтоқсан жаңғырығы
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ҰЯСЫ

Т І Л  м е н  Т Ұ Л Ғ А
БІЛІМ КӨКЖИЕГІадалдың бәрі – туысқан» деген қағида. Бүгінде 

бір-біріне аға мен інідей, әпке мен сіңлідей 
болып кеткен жандардың жанашырлығы 
мен сыйластығы сырт к�зге тұтасып келіп, 
�ркен жайған мәуе ағашын елестетеді. Ал 
сол мәуе ағашы ғалым-ұстаздың кеудесіндегі 
кең жүрегінің парасат бұлағынан нәр ала-
тындай... Иә, расында солай! «Адалдың бәрі 
– туысқан!».

Бірде маған: «... Балам, ұмыту керек! 
Шығармашылық адамы, ғылым адамы, �нер 
адамы істеген ісін, жазған-сызған дүниелерін 
парақтай бермей, ұмытуы қажет. Керісінше, 
тек алға ұмтылғаны ләзім...» деп айтқаны бар. 
Айтқан с�здерінің байыбына ол кезде тереңдеп 
бармағаным рас. Бірақ, арада бірнеше жыл 
�ткенде неміс ойшылы И.Фихтенің: «Ғалым 
бір нәрсені атқарғаннан кейін сол атқарғанын 
ұмытсын, оның орнына ол енді не атқару 
керегі ж�нінде ойлансын. Кімге де болсын 
әрбір жасалған қадамнан соң оның қызметінің 

Болмысы солай. Бәлкім, күлкі де адамның 
ой-�ресінен, таным мен талғам таразысынан 
хабар береді... Бірде бір жиында: «Ұстазым 
Гүлдархан Нұрғазықызы жайлы толғанғанда 
кемеңгер қазақтың керемет бір кестелі с�зі 
ойға оралады: «Кемеліне келсе де, кемерінен 
аспаған» дейтін» дегенімде, апай бір рақаттана 
күліп алып еді. Сүйсінгендіктен бе, әлде әлі де 
балалығы басылмаған албырт жастың балауыз 
к�ңілінің балаңдығына ма, кім біледі?! Бірақ, 
анық білетінім: ол кезде бұл с�здерді аузыма 
Алланың �зі салды.

Kзімізге талапшыл, �згелерге әділ болуға 
баулыған ұстазымыздың шәкірттерінің 
күнделікті тіршіліктің күйбеңінде кездесіп 
қалып жататын еркелік араласқан шала-
пұлалығына да айтар басуы бір: «Ештеңе 
етпейді, әлі пісесің! Тек қайнауың біркелкі 
болсын! Бұл – сабақ!.. Осылай жүріп жақының 
мен жатыңның кім екенін салмақтайсың...». 
С�з иесі сұңғыла болса, с�з де – мерген. Иә, 
біздің апай – с�з мергені!..

Гүлдархан апаймен жиі кездесіп, сұх-
баттасып, хабар алысып тұратын шәкірт-
терінің бәріне белгілі бір қызық бар. Егер апай 
�з әңгімесін: «)й, бала!..» деп бастаса, онда 
бір нәрсенің дұрыс болмағаны, не бір нәрсені 
дұрыс істемегенің. Апайдың шәкірттері де с�з 
динамикасын тез әрі терең ұғынатын жандар 
ғой, бірден түсіне қояды. Қалай ұқпасын, 
қалай сезбесін, бәрі де «мен» деген фило-
лог мамандар емес пе?! Міне, бұл – апайдың 
мінез сүйкімінің бір қыры ғана. Бірақ біздің 
бір білетініміз, апай салқынқанды сабыр иесі 
болғанымен қоса, жылы жүректің, кешірімшіл 
к�ңілдің де иесі.

«Мәселе – оза шабуда емес, мәселе – 
тоқтап қалмауда!» деп үйреткен ғалым-ұстаз, 
жоғарыда айтып �ткендей, �зіне талапшыл, 
�згелерге әділ жан. Сондықтан болар, осы 
жылдар ішінде Гүлдархан Нұрғазықызы, 
Қабдоловша айтқанда, «мамандығы мен 
адамдығының арасында кереғарлығы жоқ» 
кадрларды дайындауға күш салды. )лі де 
осы жолда талмай тер т�гіп келеді. Егемен 
еліміздің т үк пір-т үк пірін де Гүл дархан 
Смағұлованың мектебінен түлеп ұшқан 
т ү лек т ерд і ң,  с ол шек пен нен ш ы қ қ а н 
шәкірттердің руханият пен мәдениет, білім 
мен ғылым саласындағы жемісті еңбектері 
мен жеңісті жетістіктері – мұның анық 
айғағы, айқын дәлелі.

Бекет @ТЕГЕН,
әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-дың магистранты

Сатыдағы біз с�з еткелі отырған мектептің 
ғимараты 1986 жылы салынған. Содан бері 35 жыл 
�тіпті. Мектеп ескіріп, әр жері кете бас тап еді, 
биыл аудан әкімі Талғат Іскендірұлы Байеділовтің 
к�мегімен оның шатыры қайта жабылып, толық 
ж�ндеу жұмыстары жүргізіліпті. Мектеп о бастан-
ақ 624 балаға арналған болатын. Онда актив залы, 
спорт залы, жаттығу залы, кітапхана және балалар 
футбол ойнайтын стадион бар. Бұлардан басқа 
мектепте  мектепалды даярлық сыныбы (қазір 
мұнда 18 бала оқып жүр), 50 балаға арналған 
балабақша жұмыс істейді.

Мектеп мектеп болғалы оған 16 адам директор 
болып қызмет атқарыпты. Оның қазіргі дирек-
торы Базаралы Мұсабекұлы. Бұл кісі мек тептің 
17-ші директоры. Базекең мұнда 2014 жылы 17 
қазанда Алматы қаласынан келіпті. Оған дейін 
ағамыз Алматыдағы Ш.Смағұлов атындағы физи-
ка-математика мектебінде қызмет  атқарған екен.

Мектеп директоры Базаралы Мұсабекұлына: 
«Мектебіңіз туралы бізге не айтасыз?» деген 
сұрақ қойдық. Ол кісі: «К�ріп отырсыздар, 
мектебімізді жаңа мектеп деп айтуымызға әбден 
болады. Жарқырап-жайнап тұр. Мектепте 24 оқу 
б�лмесі, 3 компьютерлік кабинет бар. Олардың 
әрқайсысында 13-тен компьютер тұр. Қазір 
мұнда 220 бала оқиды. Мұғалімдеріміздің саны 35. 
Олардың 60 пайызы жоғары санатты мұғалімдер. 
Бүкіл елге келген апатқа – коронавирусқа байла-
нысты басқа мектептер оқушыларды онлайнмен 
оқытып, қиыншылық к�ріп жатқанда біз онша 
қинала қойған жоқпыз. Оған себеп – мектебіміздің 
кеңдігі. Медициналық шараларды сақтай отырып, 
балаларды әдеттегі тәртіппен оқытамыз. )р ка-
бинетте 13 баладан ғана отырады. Олардың сабақ 
кестесі де, үзілістері де әрқилы. Оқушылар мектеп 
ішінде бір-бірімен кездеспейді. Мектебіміздегі 
оқытуды ұйымдастыру жұмыс тары да, сабақ беру 
тәсілдері де жылдан-жылға жақсарып келе жатыр. 
Білім сапасы да арта түсуде. Былтыр осы мектепті 
18 бала бітірді. Олардың біреуінен басқаларының 
барлығы жоғары оқу орындарының гранттарына 
ие болды.

Биыл мектебіміз «мектеп-лицей» мәртебесін 
алды.  Мектеп-лицейдің басты бағыты – 
 жаратылыстану пәндерін тереңдете оқыту. Бұған 
мектептің техникалық құралдармен жабдықталуы 
да, мұғалімдердің білімдері мен тәжірибелері де 
жетерлік.

Осы мектептің бұрынғы түлегі, филология 
ғылымының докторы, профессор, академик, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Байынқол 
Қалиұлы ағамыз �зінің 60 жыл бойы жиған 
кітаптарын биыл мектебімізге сыйға тартты. 
Еруліге қарулы демекші, біз де қарап қалмай, 
кітапханамызға сол кісінің атын  беруге рұқсат 
сұрап, аудан басшыларына хат жаздық. Олар 
да қарсы болған жоқ. Бұдан былай мектеп 
кітапханасы – «Академик Байынқол Қалиұлы 
атындағы кітапхана» деп аталатын болды. 
Кітапхана меңгерушісі жоғары білімді Жанар 
Толыбаева  деген қызметкеріміз. Жанардың ай-
туынша, мектеп кітапханасына келушілердің 
саны к�бейіп жатыр. Оларды, әсіресе, Байынқол 
ағайдың �зінің кітаптары, олардың ішінде 
Саты және оның адамдары туралы жазғандары 
қызықтыратын к�рінеді» деді. 

Телефон арқылы Байынқол Қалиұлының 

Арындап аққан Шелек өзені мен Томарсаз өзендерінің түйіскен жерінде, Көлсай көлі мен Қайыңды 
көлдерінің баурайында Саты деген ауыл бар. Сол ауылда еңсесі биік, өзі үлкен бір ғимарат ерекше көз 
тартады. Ол ғимарат – Айтжан Түркебаев атындағы 11 жылдық қазақ мектеп-лицейі.
Бұл мектептің тарихы сонау 1928 жылдан бастау алады. Ұжымшар құрылып, ел бір жерге топтасқан 
соң балаларды оқытатын мектеп керек болды. Сөйтіп, ауылда бірінші рет 4 жылдық бастауыш 
мектеп дүниеге келді. 1938 жылы бұл мектеп 7 жылдық мектепке айналды. 1967 жылы мектеп 10 
жылдық мектептің деңгейіне көтерілді. 1977 жылы мектепке қоғам қайраткері, ауылдасымыз Айтжан 
Түркебаевтің есімі берілді.

«Сөйлемдегі өмір мен сөйлемнің өмірі 
бірікпегесін тірі тіркес тумайды». Бұл 
– Асқар Сүлейменовтің «Болмыспен 
бетпе-бет» деген кітабынан оқығаным. 
Осы сөздердің санама сіңісті болып 
қалғаны соншалық, әркез қолыма қалам 
ұстап, бір дүниені жазуға отырсам болды 
көңілдегі көрікті ойдың көркін қашырып 
алмауға тырысамын. Бұл заңды да ғой. 
Анығында, болмыстың бағасы – сөз. Ал 
жазудың заңы белгілі: жүректен шыққан 
сөз ғана жүрекке жетеді.

Бір жылдығын ойлаған бидай егеді,
Он жылдығын ойлаған ағаш егеді,
Мың жылдығын ойлаған шәкірт 
тәрбиелейді.

Халық даналығы

Сірә, ғылымға деген құштарлықтың 
бір ұшы ғалым болмысына ғашықтықпен 
ұштасып жатса керек. Бұл тұжырым негізсіз 
емес. Себебі с�з тілші-ғалым, филология 
ғылымының докторы, профессор, академик 
)бдуәли Қайдар қалыптастырған отандық 
этнолингвистикалық мектептің к�рнекті 
�кілі,  ұстазымыз Смағұлова Гүлдархан 
Нұрғазықызы хақында.

«Қос дәрежелі», әрі кандидат, әрі доктор, 
шәкірттерімнің бірі – Гүлдархан Смағұлова. 
«Кандидаттық» пен «докторлықты» бас-
аяғы 5-6 жыл ішінде меңгеріп, екі жеп, биге 
шыққан �жет те алғыр қыз шәкірттерімнің 
бірі» деп жазған екен ана тілдің сардары 
)бдуәли Қайдар. Ғылымдағы шәкірттен 
бүгінде ғылымдағы тұлғаға айналған Гүлдархан 
Нұрғазықызының ғалымдық болмысы мен 
еңбектерінің сырлы да нұрлы әлеміне үңілу 
туған тіліміздің қадірі мен қасиетін тану мен 
танытуға ұмтылатын әрбір жан үшін құнды 
болары анық. 

Мен Гүлдархан Нұрғазықызының кейінгі 
буын шәкірттерінің сапындамын. Сондықтан 
болар, жаңа буын жас толқын шәкірттерінің 
бірі ретінде қазақ тіл білімінің �ркен  жайып, 
�суіне қызмет етіп жүрген ғалым бол-
мысы, ұстаз болмысы жайлы с�з қозғау 
жауапкершілігі үлкен жұмыс деп білемін. 

Гүлдархан Нұрғазықызының «Фразеоло-
гизм  дер дің варианттылығы», «Мағыналас 
фразеоло гизмдердің ұлттық-мәдени аспек-
тілері», «К�ркем мәтін лингвистикасы», 
«Фразеологиялық каль калар», «Шешендік 
с�здердің дискурсы», «Фразео ло гизмдердің 
семантикалық категориялары», «Қазақ фра-
зеологиясы лингвистикалық парадигмалар-
да» атты ғылыми зерттеулері мен с�здіктері 
(«Мағыналас фразеологизмдер с�здігі», «Түр-
түс атауларының с�здігі», «Қазақ тілінің 
фразеологиялық с�здігі») – қазақ тіл білімінің 
қазынасын байытқан еңбектер.

Абыз )біш Кекілбайұлының с�зі ойға 
оралады: «Кісілік деген – �нер емес, ғылым!». 
Егер кісіліктің құндылығын ізгілікті істермен 
�лшеп, пайымдасақ, �з шәкірттерін үлкен, 
кіші деп б�ле-жармайтын апайымыздың 
ғалым ретіндегі, ұстаз ретіндегі темірқазық 
тұғыры кісілік келбет пен адамгершілік қалып 
деуге толық негіз бар. 

Ұстаз �ресінің кеңеюі, �ресінің �суі, 
�негесінің кемелденуі шәкіттерімен тығыз 
байланысты. Ардақты ұстазымыздың бар 
шәкіртінің басын қосқан бір-ақ қағида 
бар. Асыл (Арыстанбек) ақынның с�зімен 
�рнектесек: «Адамның бәрі – тамырлас, 

Автордың «Судьялардың пара алуын 
тоқтату үшін, ондай жағдай орын алса, 
Қылмыстық кодексте тек судьялардың пара 
алу қылмысына сай жаза алуы үшін, арнайы 
бап енгізу керек» деген пікірімен келісеміз. 
Ондай заң жобасы қазіргі кезде Парламент-
те қаралып жатқанын айта кеткіміз келеді. 

«Жоғары Сот Кеңесінің құрамына 
лауазымына сай биік мансапты тұлғалар 
енгізіліп, олардың кадр таңдауға үстірт 
қарауы байқалады. Оларды бұл қоғамдық 
жұмыс атқарудан босату қажет. Жоғары 
Сот Кеңесінің мүшелері �мірлік тәжірибесі 
мол, тазалық таразысында нық тұратын, 
материалдық құндылықтан моральдық 
құндылықты жоғары қоятын, мемлекет 
мүддесін, �з мүддесінен биік санайтын, 
ар биігіндегі адал жандарды Президент 
Жарлығымен тағайындаса, сонда бұл жүйе 
нәтиже береді деп үміттенуге болады» 
деген с�зі де орынды. Қазір Президент 
пәрменімен жұмыс тобы құрылып, Заң жо-
баларына �згерістер әзірленуде. Жоғарғы 
Сот тарапынан лауазымы бойынша Жоғары 
Сот Кеңесі мүшелерінің орнына заңгерлер 
қауымдастығы мен қоғамдық ұйым "кілдерін 
енгізу ұсынылды. 

«Біздің бір байқағанымыз, судьяларды 
таңдап орналастыруда пайдакүнемдік орын 
алып, тіпті қасақана жасалып жатыр ма 
деген ойға жетелейді. Бұл күнде судьялыққа 
кандидаттардың арасында «бермесең 
�тпейсің» деген ұғым қалыптасқан. Кадр-

аға судья деп алмастырып, оны судьялар �з 
іштерінен белгілі уақытқа 2-3 жылға "здері 
сайлап, одан соң, кезектесіп сайлануы 
керек. Сонда оның �зі тектес судьяның іс 
қарауына, шешім қабылдауына ықпалы 
болмайды. Ол тек сот кеңсесіндегі тәртіп 
пен істердің уақытылы қаралуы сияқты 
ұйымдастыру жұмыстарымен ғана айналы-
суы керек. Сонда Жоғары Сот Кеңесін алты 
айлап, жылдап сот т�рағасын таңдаудан бо-
сатып, жұмысы жеңілденеді. Бұл үшін тиісті 
заңға �згеріс енгізсе болғаны» деген пікір де 
�зекті. Жоғарыда айтқандай, кадр мәселесін 
оңтайлы және жедел шешу үшін нақты 
ұсыныстар енгізілді. Оның негізгі принципі 
– Сіз к�рсеткендей сайлау элементін енгізу. 
Оған жергілікті соттардың барлық судьяла-
ры қатысады. Т�раға деген түсініктен арылу 
– жалпы дұрыс айтылған ой. Дегенмен, 
әр сотта жұмыстың ұйымдастырылуына 
жауапты бір адам болғаны абзал. Бірақ ол 
адамды іс қаратпай, тек соттың ұйымдастыру, 
қадағалау жұмыстарына ғана жауапты 
етіп қою дұрыс емес. Неге? Біріншіден, 
т�рағалар іс қараудан 70 пайыз к�лемінде 
босатылған. Демек, соттың жұмысын дұрыс 
ұйымдастыруға оның толық мүмкіншілігі 
бар. Бізде аудандық соттардың 53% 2-3 
құрамды екенін ұмытпау керек. Сонда 
т�рағалар іс қарамаса, қалған судьялардың 
жүктемесі артады. Екіншіден, сот т�рағасы 
судьялық біліктілігін жоғалтады. Үшіншіден, 
басқа судьялардан істі уақытылы әрі дұрыс 
қарауын талап етуге моральдық құқығы 
болмайды. 

«...Бес сатылы сот жүйесін үш сатылы 
етеміз деп, теріс түсінік берді. ...жергілікті 
жерлерде шешілетін істерді астанаға ал-

дырып, халыққа қолайсыздық туғыздық. 
Арызын арқалап Нұр-Сұлтанға келетін 
болды. Қазір Жоғарғы соттың судья-
лар саны отыз екіден алпыс екіге артты. 
...Жоғарғы сотты реформалау арқылы 
облыстық сот деңгейінде қаралатын сатыны 
қалпына келтіріп, қадағалаушы алқа құрып, 
Жоғарғы сот судьялар – санын қысқартып, 
одан босаған штатты облыс деңгейіне 
жіберсе тиімді болады» деген пікірге орай 
айтарымыз, «100 нақты қадам» Ұлт жоспары 
шеңберінде нақты іс-шаралар қолға алын-
ды. Нәтижесінде істерді қараудың мерзімі 
мен сапасы артты. Статистикаға жүгінсек: 
1. Бірінші сатыда істерді қарау сапасы: 
2013 жылы – 11 347 істің күші жойылған, 
�згертілген (1,4 %); 2019 жылы – 10 175 
істің күші жойылған, �згертілген (1,3 %). 
2. Облыстық соттарда істерді қарау сапасы: 
2013 жылы – 1 317 істің күші жойылған, 
�згертілген (1,7 %); 2019 жылы – 1 094 істің 
күші жойылған, обл.соттар актілері ЖС-та 
�згертілген (1,7 %). Демек: а) істерді қарау 
сапасы сақталып отыр; б) бірінші сатыда, 
облыстық соттарда жауапкершілік артты; 
в) кассация тиімділігін к�рсетті. «Жалпы 
сот жүйесінің �зі атқарушы жүйеге тәуелді 
екенін айтуымыз керек. Сот жүйесіне 
б�лінетін қаражатты Үкімет �зі белгілейді, 
Парламент оны бекітеді. Осының �зі 
тәуелділікке итермелейді. Сондықтан 
Үкіметке алақан жайып ақша сұраудан 
арылу үшін, конституциялық заңымызға 
"згеріс енгізу керек». Орынды. Бұл мәселе 
Судьялардың VIII съезінде к�терілді. Мем-
лекет басшысы тарапынан қолдау тапты. 
Президент пәрменімен құрылған жұмыс 
тобында талқылана бастады. Сот жүйесін 

республикалық бюджеттің шығысынан 
пайыздық м�лшерде қаржыландыру 
мәселесі қарастырылып жатыр. 

«Бұл күнде судьялардың айлығының 
м�лшерін бекітуде де тепе-теңдік, жүйелілік 
жетіспейді. Сондықтан судьялардың ста-
тусы бірдей болғандықтан, қала, дала, 
экономикалық немесе басқалай соттардың 
судьясы деп б�лмей, теңдік дәрежеде айлық 
м"лшері белгіленуі тиіс» деген пікірге 
келісеміз. Жоғарыда к�рсеткендей, сот 
жүйесін қаржыландыру мәселесі жұмыс 
тобында қаралуда. Жоғарғы Сот тарапынан 
ұсыныстар жолданды. 

«Академия бітірушілерге қойылатын 
т а л а п т ы  к ү ш е й т е  о т ы р ы п ,  о л а р д ы ң 
мемлекеттік комиссияға емтихан тапсы-
руынан кейін, конкурсқа қатыстырмай 
судьялыққа тағайындауға басымдық 
берілсе, мемлекеттік жүйенің даярлаған 
кадрларымен сот жүйесін толықтырып 
отыруға мүмкіндік туады» деген сын-
пікіріне орай айтарымыз, академияға 
түсушілерге 2019 жылдан бастап талап 
күшейтілді. Академияның басшылығы 
т ү г е л д е й  а у ы с т ы р ы л д ы .  А к а д е м и я 
түлектеріне басымдық берілген. Мәселен, 
судьялыққа іріктеу кезінде Академия түлегі 
болғаны үшін 3 балл және құқық магистрі 
дәрежесі болғаны үшін тағы 3 балл беріледі. 
Осылайша бұл санаттағы кандидаттар 6 
балл артық алады. 2016-2019 жылдары 
Академияны бітірген 229 түлектің 54-і 
судья лауазымына тағайындалған. Одан 
б�лек, 19 кандидат Жоғары Сот Кеңесінің 
судьялыққа ұсыну туралы шешімін алып, 
тағайындауларын күтіп отыр. Ал оларды 
конкурссыз тағайындау тәртібі енгізілсе, Сот 

жүйесі туралы конституциялық заңның тала-
бы бұзылады. 

«Тіл туралы мемлекеттік саясатты іс 
жүзіне асырудан судьялар шет қалмаулары 
тиіс, республика судьялар корпусының 
 басым б�лігі жергілікті халықтың ұл-
қыздары, солай бола тұрса да, істердің 
мемлекеттік тілде қаралу деңгейі т"мен» деген 
пікірі орынды. Жоғарғы Соттың бастамасы-
мен мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту 
мақсатында: 1. «Сот актілерінің мемлекеттік 
тілдегі үлгілері» жинағы шығарылды. Онда 
қылмыстық және азаматтық істер бойын-
ша 300 сот актісі енгізілді. К�лемі 700 бет. 
Бұл сот актілерін мемлекеттік тілде жазудың 
бірыңғай практикасын  қалыптастыруға 
ықпал етеді. 2. Сот жүйесіндегі мемлекеттік 
тілді жетілдіру ж"ніндегі республикалық 
кеңес (31.05.19 ж.) �тіп, онда соттарға 2 
тапсырма жүктелді. Біріншіден, с�йлей 
білу, екіншіден, жаза білу. Бұдан басқа: 
а) сот шешімі мен үкімінің үлгілерін 
әзірлеп, арнайы нормативтік қаулылар 
қабылдадық; б) сот актілерінің формасы 
мен стиліне қатысты талаптарды бекіттік; в) 
сот актілерінің мемлекеттік тілдегі стандар-
тын жасадық. г) сот шешімдерін түсіндіру 
бойынша да үлгілер жасалды. Судьялар кор-
пусы істерді мемлекеттік тілде қарауға толық 
дайын. Алайда мемлекеттік тілдегі істердің 
үлес салмағының т�мендігі тек судьяларға 
қатысты емес. Оған «сотқа талап арыз қай 
тілде берілсе, іс сол тілде қаралып, сот актісі 
де сол тілде қабылданады» деген заң нор-
масы себеп. Дегенмен, осы бағытта құқық 
қорғау органдарымен бірлесіп, процестегі 
қазақ тілінің үлесін арттыруға бағытталған 
жұмыстар жүргізіліп жатыр.

СОТ ІСТЕРІН ҚАРАУДЫҢ САПАСЫ АРТЫП КЕЛЕДІ
Сот ардагері Б.Тұрғараевтың «Сот – жабық корпорация емес» атты мақаласы 
газетіміздің 29 қазандағы 44-ші санында жарық көрген болатын. Сол мақалаға орай 
Жоғарғы соттың жауабы келген екен. Онда автордың пікірлерімен келісетіні, мақалада 
көтерілген мәселелер бойынша қандай іс-шаралар атқарылып жатқаны көрсетіліпті...

«АНА ТІЛІ» МӘСЕЛЕ КӨТЕРІП ЕДІ

�зімен хабарласып: «Аға, 60 жыл бойы жиған 
барлық кітаптарыңызды �зіңіз оқыған мектебіңізге 
тегіннен-тегін беріпсіз. Бұл �зі қалай болды?» деп 
сұрадық. Ол кісі: «Барлығын емес, тек к�ркем 
әдебиет пен к�пшілікке арналған кітаптарды 
және түрлі энциклопедиялар мен с�здіктерді 
ғана бердім. Мен бірінші кезекте ғалыммын ғой. 
Ғылыми кітаптарым �зімде қалды» деді де, ағамыз 
әңгімесін ары қарай жалғастырып кетті. «Бұл идея 
Кеген ауданының әкімі Талғат Байеділов інімізден 
басталды. Басымыз қосылып қалған жерде 60 
жыл бойы жиған кітаптарымның к�п екендігін, 
оларға Алматыдағы �зім қызмет істеген екі 
университеттің таласа құда түсіп жүргенін айтып 
қалып едім, ол: «Ой, аға, кітаптарыңызды ауылға 
әкеп беріңіз. Kзіңіздің іні-қарындастарыңыз, 
балаларыңыз бен немере-ш�берелеріңіз оқысын!» 
деді. Сол с�з түрткі болды да, 1064 кітабымды �з 
қолыммен мектепке апарып бердім.

Мұны былай қоя тұрғанда, менің сауатымды 
ашқан, маған білім берген осы мектеп. Ол кезде 
бұл мектеп 7 жылдық мектеп болатын. 7 жылдықты 
бітіргеннен кейін оқуымды әрі қарай жалғастыру 
үшін, сол кездегі  Кеген ауданының орталығы 
болған Жалаңашқа бардым. Қазіргі кездегі менің 
қол жеткізген жетістіктерімнің барлығы осы атта-
ры аталған мектептердің, олардағы бізге сабақ бер-
ген, оқытқан мұғалімдердің арқасы.Кітаптарымды 
тегін әкеп беруім – «білім берудің алтын бесігі 
– мектепке» деген �зімнің ризашылығымның 
белгісі.

Ол кітаптардың ішінде қазақ әдебиетінің 
саңлақтары М.)уезов (14 том), Ғ.Мүсірепов, 
С . М ұ қ а н о в ,  І . Ж а н с ү г і р о в ,  Б . М а й л и н , 
І.Есенберлин (10 том), ).Нұрпейісов, М.Мағауин, 
Қ.Жұмаділов, Б.Нұржекеев, М.Мақатаев, 
Н.Оразалин (10 том), т.б. ақын-жазушылардың, 
қырғыз  жазушысы Ш.Айтматовтың,  со-
нау  Мәскеуден алдырған А.Пушкин (10 
том), М.Лермонтов (4 том), А.Чехов (14 том), 
И.Тургенев (12 том), Л.Толстой, т.б. орыс жа-
зушылары мен ақындарының кітаптары  және 
түрлі энциклопедиялар, с�здіктер, орысша-
қазақша терминологиялық анықтамалықтар 
(соңғысы 12 том) бар. Бұлардан басқа онда қазақ 
тілі мен жалпы тіл біліміне байланысты �зімнің 
ғылыми кітаптарым (монографияларым) мен 
оқулықтарым және мақалалар жинағым мен 
с�здіктерім, солармен бірге ауылым жайлы, 
ауылымның адамдары, үзеңгілестерім, сыныпта-
старым жайлы жазған үлкенді-кішілі 36 кітабым 
тағы бар.

(Қазақ Ұлттық энциклопедиясы – 10 том, 
«Қазақ әдеби тілі с�здігі» – 15 том, «Мұқағали 
тілінің с�здігі», т.б.) кітаптарды да кейінірек 
беремін ғой. Құдай �мір берсе, мүмкін оған дейін 
жаңа кітаптарым да жарық к�ріп қалар».

Ішімнен «мынау басқа түлектерге де үлгі 
боларлық іс екен ғой» деп түйдім де, Алматыма 
қайттым. Іссапарға түрткі болған А.Түркебаев 
атындағы мектепке де,  оның басшылары 
мен ұстаздарына да, мектеп бітіргелі жатқан 
шәкірттерге де «істеріңіз оңға бассын!» деген ни-
етпен ақ жол тіледім.

Нұрболат АБАЙҰЛЫ 
«Ana tili»
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ТІЛШІНІҢ 
ТІРШІЛІГІ ЕРТЕҢ ҮШІН...

кеңістігі кеңеймесе, ол алысқа кеткен жоқ» 
 деген с�здерін оқып, іштей: «Міне, сәйкестік! 
Неге олай деді десем!..» деп таңғалғаным 
есімде. Kзі айтқан с�здерді �мірлік қалыбына 
айналдырған ұстаз-ғалымның к�ңіл к�кжиегі 
әлі де алысқа ұмтылатынын байқау, сірә, қиын 
емес.

2017 жылы Гүлдархан Нұрғазықызы 
мені алғаш рет үлкен ғалымдар ортасымен 
 таныстырды. Шілденің шіліңгір ыстығында 
екеуміз Түркияға  аттандық. Себебі Ыстанбұл 
қаласындағы Айдын университетінде «Отбасы 
және отбасы құндылықтары» тақырыбында 
халықаралық симпозиум ұйымдастырылып, 
соған шақырту алған едік. Бұл – Ыстанбұлға 
алғаш баруым. Біз аралаған тарихи-мәдени 
орындар, жаңа таныстық, бірнеше күнге 
жалғасқан ғылыми отырыс, теңізге саяхат, 
ғалымдар ортасы, т.б. мазмұнды, мағыналы 
дүниелер менің дүниетаным әлеміме ерекше 
әсер етті. )лемнің 25 мемлекетінен 150-
ге тарта ғалым-зерттеушілер бас қосқан 
симпозиумдағы алғашқы әсерлерім әлі 
есімде: мінберге к�теріліп, �з тақырыбыммен 
 баяндама жасаған күні бойымда толғану мен 
толқу бірдей жүріп жатты. Дегенмен, апай 
да, мұқият тыңдаған аудитория да �здерінің 
жылы лебіздерін білдірді, оған іштей қуандым. 
Кейіннен білдім, біз барған халықаралық 
симпозиумға студенттер шақырылмайды 
екен. Тек ғалым-зерттеушілер қатысса керек. 
Kйткені �зім қатарлы ешкімді байқамадым. 
Ал, соған қарамастан, мен үшін мәртебелі 
саналатын мінберден с�йлеуіме ықпал еткен 
Гүлдархан апайымның «Бұ беним �ренжім!» 
деген бір ауыз с�зі еді...

Гүлдархан Нұрғазықызының үнемі қайта-
лап, еске салып отыратын кеңесі: «Ғылыми 
ізденіс қалыбынан шықпаңдар!». Апай 
осыны есіме салған сайын Шәкәрім қажы 
Құдайбердіұлының «)детің мінезіңе айна-
лады, мінезің – �мірің» деген с�здері еріксіз 
ойыма оралады. Осы бір тағылымды ой қуаты 
«Тектілік: лингвофилософиялық парадигма» 
атты ғылыми-зерттеу еңбегімнің дүниеге 
келуіне әсер етті. Апай алғыс�зін жазып, 
 батасын берді, редакциясын басқарып, оң 
пікір білдірді. «Ет қызуымен» жазылса да, 
білім, ғылым жолындағы тұңғыш еңбегімнің 
тұсауын кесіп, тәй-тәй басқан қадамдарымның 
тілекшісі болды. Бүгінде ұстаз-ғалымның 
« Ғ ы л ы м  а т т ы  ш е к с і з  к е ң і с т і к т е н  � з 
орындарыңды табуға ынталаныңдар» деген 
ықыласты пейіл-ниетіне сай болуға тырысып 
жүрміз.

Апай – парықсыз күлкіден ада адам. 

ларды таңдап әрі орналастыру деген алты 
ай, тіпті одан да к"п уақытқа созылып, 
елдің ішінде, тіпті талапкердің арасында, 
теріс пікірлердің тууына себепкер болып 
отыр. Бұл тәртіпті жою керек! Бұндай 
әрекет сот жүйесінде былық-шылықтың 
артуына, істердің мерзімінде қаралуына 
кері әсерін тигізіп, судьяларға түсетін 
жүктеменің артуына себепкер болып, 
арыз-шағымдардың тууына негіз болады» 
дейді автор. Бұл пікірге де келісеміз және 
2019 жылдың наурызында судьяларды 
іріктеу ж�ніндегі заңнамаларға �згерістер 
енгізілгенін атап �ткіміз келеді. Содан бері 
кандидаттардың 5-6% ғана судьялыққа ем-
тиханнан сәтті �туде. Kзгерістерге дейін бұл 
к�рсеткіш 25%-ды құраған. Қазір конкурсқа 
қатысушылардың саны да �сті. Егер 2018 
жылға дейін орта есеппен бір конкурс ая-
сында 80-ге жуық кандидат қатысса, қазір 
олардың саны 190-ға жетті. Дегенмен, 
конкурстық рәсімдер ұзақ уақыт алуда. 
Оны оңтайлы әрі жедел шешу үшін Жоғарғы 
Сот Президент 4кімшілігі мен Жоғары Сот 
Кеңесіне нақты ұсыныстар енгізді. 

«Сот әділдігін заң талабына сай жүргізу 
үшін заңда к�рсетілгендей, судья іс қарауда, 
шешім шығаруда тек заңға бағынып, 
тәуелсіз болуы керек. Бізде сырттан ықпал 
етуді айтпағанда, сот т"рағаларының істі 
шешуге араласуы әлі тоқтамай келеді. 
Сондықтан мұндай лауазымдық тұлғаның 
ықпалын болдырмас үшін, т"раға атауын – 
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Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

БАЛАЛЫҚ 
БЕЙНЕМІЗДІҢ 
БЕЛГІСІ
«МЕНІҢ АТЫМ  ҚОЖА» 
КІТАБЫ КЕЙІПКЕРІНЕ 
ЕСКЕРТКІШ ҚОЮ КЕРЕК
Балалар әдебиеті... Ондағы сыршыл 
сюжеттер. Шытырман оқиға иелері 
– кішкентай кейіпкерлер. Әлемдегі 
әр ел қаламгерлерінің әр кездері 
өмірге әкелген бұл персонаждары 
адамгершілік, адалдық атты асыл 
ұғымды ардақтаған қай ұрпақ өкілдері 
үшін де қастерлі. Қасиетті. Әсіресе ол 
бүгінде аға жасына жеткен алпысын-
шы жылдардың арманшыл жастарына 
тіпті ыстық. Бұлай дейтініміз, солар 
ғой бізді еркін қиялдауға үйретіп, 
дүниетанымымызды кеңейткен. Осы-
лар емес пе, мына дүниеде басқаша 
балалық шақ әлемі бар екенінен 
хабардар еткен. Олар мәселен, Жюль 
Верн шығармасындағы романтик 
 Роберт, Марк Твен хикаятындағы 
энтузиаст Том  Сойер мен Гекльберри 
Фин, Аркадий Гайдар туындысындағы 
оптимист Тимур бейнелері. Бұған 
ертегі жанры негізінде жазылып, 
гуманистік, прагматиктік, сондай-ақ 
альтруистік бағыттағы ізгілік идея-
ларын жас ұрпақ бойына дарытуды 
көздеген Астрид Линдгреннің Карл-
сон, Антуан де Сент Экзюперидің 
Кішкентай  ханзада, Алексей 
Толстойдың  Буратино және Корней 
Чуковскийдің Айболит кейіпкерлерін 
қосыңыз...

Ал қазақ әдебиетінде ше? Kзіміздің 
ұлт жазушыларының т�л туындыла-
рында: «Жоғарыдағы секілді қандай 
жарқын бейнелер бар?» деген сауалға 
бір мезет жауап іздеп к�релікші. )діл 
болсын, қиянат жасамайық. Бұл үшін 
алдымен осы тақырыпта қалам тартқан 
ағаларымызды к�з алдымызға келтірелік. 
Олар:  Сапарғали Бегалин, Kтебай 
Тұрманжанов, Бердібек Соқпақбаев, 
С а н с ы з б а й  С а р ғ а с қ а е в ,  М а ш қ а р 
 Гумеров, Нәсіреддин Серәлиев, Танаш 
Дәуренбеков, Мұхамеджан Етекбаев, 
Марат Қабанбаев... К�ріп отырсыздар, 
аз. Иә, бұл аға ұрпақ �кілдерін еске 
алғанда, олардың саны қолымыздағы 
саусақтарымызға да толмайды. Ал 
осы қаламгерлердің ұлттық балалар 
әдебиетінде �мірге әкелген кейіпкерлері 
ше? Қазір қай ұрпақтың жадында қандай 
бейнелер ұмытылмастай болып сақталып 
қалған деп ойлайсыздар. «Қожа!» деп 
айтар едік. Иә, к�з алдымызға бірден 
 жазушы Бердібек Соқпақбаев елестеп, 
оның «Менің атым Қожа» туындысы 
келері анық. С�з жоқ, солай.  Және 
 талассыз жағдай.

Жүздеген мың жанның жүрегін  жаулап 
алған қиқар да қыңыр, бірақ ақылды тен-
тек балақай туралы бұл шығарма қашан, 
қалай жазылған еді? Оның туу тарихы 
ж�нінде не білеміз? Бұған тікелей куәгер 
жанның бірі жазушының жары Бәшен 
Баймұратова апай деп айтуға болады. 
Педагогика ғылымының кандидаты, 
Қазақстан Республикасының еңбек 
сіңірген қызметкері ол кісі қазір тірі. 
Алматы қаласында тұрады. Куәгердің 
с�зіне қарағанда мәселе былай. Соғыстан 
кейінгі кез. КазПИ-ді бітірген Бердібек 
Соқпақбаев ауылда мұғалім, одан соң 
қалада киностудия қызметкері болады. 
С�йтіп жүріп, тырнақалды туындылары 
«Жастар дауысы» ұжымдық жинағына 
енген, одан «Бұлақ» атты жеке кітабы 
жарық к�рген ол әдебиет сүйер қауымды 
іле-шала тағы бір к�ркем шығармасымен 

к�пке дейін таңғалумен болады. Себебі 
кітап оқырман қолына тигенде, қатты 
айғай-шу басталған еді. Мұның себебі 
мынада-тын.

Кеңестік кезеңдегі балалар әдебиетінде 
ондағы сюжет, оқиға �лшемдерінен 
басқа кейіпкерлерге де қойылар �зіндік 
талап болды. Соған сәйкес октябрят, 
пионер олар шетінен тәртіпті, тәрбиелі 
ұл-қыздар ретінде суреттелетін. Бұған 
сол оқушылардың тіл алғыш елгезектігі 
мен белсенділігін және қырағылығын 
қосыңыз. Тоқ етерін айтқанда, мұндай 
типтендірілген бейнелердің �здеріндей 
оқырманға айтар ойы «белгіленген 
шеңберден шықпай, бір сызықтың 
 бойымен жүру» үлгісі-тін. Ал, бірақ, бала 
болған соң олардың іс-әрекеттерінде 
қиқарлық, жалқаулық,  нашар оқып, 
сабақтан үлгермей қалушылық сияқты 
қылық кездеспей қалмауы мүмкін емес 
қой. Kкінішке қарай, �мірдің �зінде 
бар бұл жағдайлар ол кездегі әңгіме, 
 повестерде к�п к�рсетіле бермейтін.

Жазушы Бердібек Соқпақбаев �зінің 
кішкентай кейіпкері Қожа арқылы бұл 
схематизмді бұзды. Сондықтан к�птеген 
педагогтар оған тосырқай қарап, сыншы-
лар ұшқары пікірлер айтып жатты. Қазақи 
әдеби орта осылай дуылдасып жатқанда, 
Бекең бұл кітабын «Менің атым Қожа» 
атауымен орысша шығаруға бел байлады. 
Kкінішке қарай, баспа к�п кешікпей оны 
�зіне қайтарып бермесі бар ма? С�йтсек, 
рецензент: «Мектептегі барлық баланы 
хулиган (пікір иесі дәл осылай жазған – 
авт.) еткілеріңіз келсе, бұл кітапты басып 
шығара беріңіздер», – деп мысқылдапты.

Бірақ... Иә, бірақ парадокс дейміз 
бе, не дейміз?! Автордың аталмыш 
кітабына Мәскеу қырын қабақ танытпа-
ды. 1958 жылы «Детгиз» оны қуанышпен 
қабылдап, к�п тиражбен басып жіберді. 
Келесі жылы орталық жеделдетіп тағы 
шығарды. Сол сол-ақ екен, ол молдова, 
латыш, литван, украин, �збек, беларусь, 
эстон тілдеріне аударылып жарық к�ре 

фильмдегі мұндай танымалдылық сыры 
шығарма мазмұнының мықтылығында 
және түсірілген кинолентаның да т�л 
туындыдан бір кем емес екендігінде 
дер едік.  Иә, «Менің атым Қожа» 
киноверсиясының құдіреті, міне, осын-
да. Бұл �зі руханият әлемінде к�п кездесе 
бермейтін құбылыс. Сирек түйісу нүктесі.

Осы ерекшелік туралы бірде сол 
фильмге түсіп, ондағы басты р�лде 
ойнаған Нұрлан Сегізбаевқа барып, ар-
найы сұрағанымыз бар. Сонда ол: «К�п 
жұрт менен қазір: «Бұл кинотуындыны 
к�рермен ретінде сіз қалай бағалайсыз?» 
деген сұрақты жиі қояды, – деп бастаған 
болатын әңгімесін. – Бұған мен емес, 
уақыт �зі жауап беріп қойған сияқты. 
Олай дейтінім, біріншіден, «Менің атым 
Қожа» экранға шыққан соң т�рт жыл-
дан кейін шетелде �ткен балалар мен 
жас�спірімдерге арналған к�ркемсуретті 
фильмдердің дүниежүзілік фестиваліне 
қатысты. Нәтижесінде қазақ киносы 
тарихында тұңғыш, ал Кеңес Одағы 
бойынша үшінші болып («Иванның 
балалық шағы», «Қоңырау соғылып тұр, 
есік ашыңдар!» ленталарынан кейін) 
халықаралық жүлдеге ие болды. С�йтіп, 
кішкентай тентек қара Қожа телпегін 
аспанға атып, Алматыға абыроймен 
оралды. Бұл табыс па? Табыс! Екіншіден, 
1970-1978 жылдар аралығында кеңестік 
Қазақстанның рухани �мірінде жақсы, 
игілікті бір іс атқарылды. Ол 12 томдық 
энциклопедиямыздың жасалып, жарыққа 
шығуы еді. Басқа киноларды білмеймін, 
біз с�з етіп отырған еңбек «Қазақ КСР-і» 
томына кіріп, одан ойып тұрып �з орнын 
алды. Бұл оған берілген баға ма? Баға! 
Үшіншіден, «Менің атым Қожаның» 
экранға шыққанына 57 жыл болыпты. 
Содан бері ол тақырып жағынан «ескіріп» 
немесе к�рерменді жалықтырып к�рген 
емес. Егер олай болғанда бұл туынды 
баяғыда-ақ прокаттан шығып қалмай 
ма? Фильмнің осындай �міршеңдігін 
ескерген шығар деп ойлаймын, әлемдік 
киноның 100 және 115 жылдығында 
ЮНЕСКО-ның �нер ж�ніндегі комитеті 
«Менің атым Қожаның» бір-бір эпизо-
дын алып, одан пошта маркасын жасап 
шығарды. Бұл жетістік пе? Жетістік!»

Иә, жазушы Бердібек Соқпақбаевтың 
біз с�з етіп, тілге тиек еткен жоғарыдағы 
шығармасы қай жағынан алсақ та 
мақтауға, мақтануға тұрарлық еңбек. 

Оның шедевр дүние екенін замандас-
тары Бекеңе к�зі тірі кезінде айтпады. 
Жалпы түрде: «Жақсы туынды. Оқиғасы 
қызық. Оқылады. Бұл қазақ әдебиетінің 
жетістігі» деді де қойды. Жоғары баға тек 
қаламгер дүниеден �ткен 1992 жылғы 24 
шілденің ертеңіндегі газеттерге шыққан 
үкіметтік некролог – қазанамада беріліп, 
бір с�збен айрықша атап �тілді. Десек 
те халыққа рақмет, тағдырлы талантқа 
к�зі тірісінде қимаған сол с�зді қазір 
ел-жұрт ашық айтып, жазып, насихаттап 
жүр. Соның ең жаңа мысалы деп бала-
лар әдебиеті саласында к�п жылдан бері 
жемісті еңбек етіп келе жатқан  жазушы 
Толымбек )бдірайымның пікір ін 
келтіруге болады. Ол үстіміздегі жылдың 
28 сәуірінде «Астана ақшамы» газетіне 
берген сұхбатында: «...Бұл  повесть, с�з 
жоқ, классикалық шығарма! – деді. 
– Туындының жазылғанына  жарты 
ғасырдан астам уақыт �ткенімен, ол 
әлі оқылады. Оның негізінде түсірілген 
киноға да сондай мерзім болғанымен, бұл 
фильм уақыт к�шінен қалып қойған жоқ. 
Мұны ХХІ ғасырдың балалары әлі к�ріп, 
тамашалайды». Неге? Kйткені  повесте 
де, кинолентада да �мір бар. Табиғи 
реңк бар. Қазақтың бүгінгі балаларының 
 бойында жоқ мінез – характер бар. 
Қазіргі «үйкүшік» заманда біз, міне, соған 
 зармыз.

Енді, дейміз де, 68 ел тіліне аудары-
лып, 32 мемлекеттің фильмотекасында 
тұрған туынды нағыз туынды-ақ емес 
пе?! Еңбек, керемет еңбек-ау, шіркін! 
Олай болса ондағы басты кейіпкер 
кішкентай Қожаға неге символдық  образ 
тұрғысында ескерткіш орнатпасқа?! 
Мұнда біз жоқтан бар жасайық деп 
 буынсыз жерге пышақ ұрып отырғанымыз 
жоқ. )лемдегі �ркениетті елдердің тари-
хында мұндай үрдіс бар. Оған мәселен, 
Париждегі Виктор Гюго кітабындағы 
Гаврошқа, Ригадағы ағайынды Грин-
дер туындысындағы Бремен музыкант-
тарына, Самарадағы Ярослав Гашек 
шығармасындағы сайыпқыран сарбаз 
Швейкке, Мадридтегі Джоан Кэтлин 
Роулинг кітабындағы кейіпкер Гарри 
Поттерге қойылған ескерткіштерді үлгі 
етіп айтуға болады. Ал Корней Чуков-
ский, Ганс Христиан Андерсен, Сергей 
Михалков �леңдері мен әңгімелеріндегі 
Вильнюстегі Айболит, Копенгагендегі Су 
перісі, Мәскеудегі Степа ағай мүсіндері 
ше? Айта берсек т�рткүл дүниедегі ба-
лалар жазушыларының еңбегімен �мірге 
келген мұндай образды тастұғырлар к�п... 
Тіптен к�п! Солардың қатарында �зіміздің 
мәңгілік бала бейнеміз – кішкентай Қожа 
тұрса мұның еш артықтығы болмас еді.

Осы арада с�з ретіне қарай атап айта 
кететін бір жайт бар. Ол егер идея жүзеге 
аса қалған жағдайда мұндай ескерткіштің 
елордада немесе Алматы секілді мега-
полисте тұруы міндет емес деген ой. 
Kмірдегі тәжірибеге жүгінсек, �зге ел-
дерде жоғарыдағыдай жобалардың кіші 
қалалар мен кенттер және шағын елді 
мекендерде-ақ жүзеге асып, сол жердің 
к�зайымына айналғанын к�реміз. Оған 
жазушы Марк Твеннің кейіпкерлері Том 
Сойер мен Гекльберри Финге арналған 
ескерткішті мысалға келтіруге болады. 
Ол Вашингтон немесе Нью-Йоркте 
емес, сол елдің Миссури штатындағы 
Ганнибал қаласында тұр. Бастама қолдау 
тапса, біз де солай етсек. Нақтылап 
айтқанда, символдық бұл белгі «Менің 
атым Қожа» кітабы авторына қатысы бар 
Алматы облысының Нарынқол �ңірі мен 
фильм түсірілген Талғар т�ңірегіндегі 
«Учхоз», «Қызыл қайрат» елді мекендері 
немесе Ақмола облысының Бурабай 
аймағындағы Қазақ еліндегі Артек 
мәртебесін иеленген республикалық 
«Балдәурен» оқушылар демалыс лагері 
кешенінде бой к�терсе соның �зі 
жеткілікті.

Бұл не үшін қажет? Иә, мақаланы 
оқыған кім-кімнің де ойына осындай 
сұрақтың келері анық. Ол біріншіден, 
материалымызда �зіміз мысалға келтірген 
�ркениетті елдердегі руханият к�шінен 
қалып қалмаудың қамы. Екіншіден, ес 
білгеннен кітап оқып �скен біз секілді 
буынның �здерінің сүйікті авторла-
ры мен кейіпкерлеріне деген құрметі. 
Ілтипаты. Және к�ркем туындыға 
онша үйір емес бүгінгі жастарды осын-
дай идеяларды жүзеге асыру арқылы 
әдебиет әлеміне жақындатудың жанды 
үлгісі. Үшіншіден, қазір адамгершілік 
құндылықтарын ауызға алу азайды. Ар, 
адалдық ұғымдары да архаизмге айналуға 
жақын. «Нысап керек» десең: «Ол не?» 
дейді т�ңірегіңдегілер бұл с�зге түсінбей. 
Ал ұят туралы айтудың �зі тіптен ұят 
 болып барады. Kйткені жүйе басқа. Kмір 
�зге. Түсінік-таным б�лек. Жалғыз біз 
емес, бүкіл әлем осындай. Капитализм 
дендей енген заман бұл. Ал оның идео-
логиясы жазушы Теодор Драйзердің 
«Америка трагедиясы» дилогиясындағы 
санаттар мен �лшемдерден тұрады. 
Осындай кезде қатыгезденген қоғамдағы 
отандастарымыздың жүрегін жылытуға 
жастық шақтарындағы �здері идеал 
тұтқан әдеби кейіпкерлер к�мекке келсе 
дейміз ойланып. Осылайша, оларға бір 
кездегі балдәурен балалық шағымыздың 
бақытты кезін еске салып, сол арқылы 
ізгілік шуағын сыйласақ дейміз толғанып. 
Иә, таңғы шықтай м�лдір, пәк, тұнық, 
бейкүнә бейнемізді...  Оған ақк�ңіл де 
аңғал әрі алаңсыз, тұла бойы тұнған ар-
ман мен қиялдан тұратын қайырымды да 
қамқор, қиындыққа қамықпайтын қайғы-
мұңсыз Қожа бейнесі лайық екені анық.

НҰР-СҰЛТАН

жағдай олардың біліктілік сапасына 
кері әсер ете ме деп алаңдаймын. 
Бұрынғы Денсаулық сақтау министрі-
нің кезінде әр облыстағы осындай 
медициналық колледждер жаны-
нан реаблитациялық орталықтар 
салу жоспарланған. Сонда болашақ 
мейірбикелер созылмалы, күрделі ау-
руларды бір ай, екі ай емдеп,  ауруынан 
айықтыратын еді. Осы ұсы нысымыз 
аяқсыз қала ма деген қауіп бар. 

– Талғар ауданы бойынша екі 
шақырылымда аудандық мәслихат 
депутатысыз, жалпы аудан халқының 
денсаулығын қалай бағалайсыз?

– Медицинада халықтың ден-
саулығы күрделі созылмалы құрт 
ауруы, обыр секілді дерттердің аз 
немесе к�птігімен, бала және аналар 
�лімінің деңгейімен бағаланады. Бұл 
ретте Талғар – Алматының түбінде 
тиіп тұрған соң күрделі ауруларды 
Алматыдағы ана мен бала орталығына 
жолдамамен жіберіп, емдетіп жата-
ды. Ауданда мал шаруашылығымен 
қосымша бау-бақшалық та жақсы 
дамыған. Шағын �ндіріс орындары 
да жұмыс істейді. Талғар ауданының 
әлеуметтік жағдайы алыс аудандарға 
қарағанда тәуір. )леуметтік жағдайы 
дұрыс адамның денсаулығы да дұрыс 
болады. Тек бір әттеген-айы, ау-
дан орталығында жаңадан салынған 
 заманауи емхана бар еді ,  соны 
бизнестік басқаруға бергелі жатыр. Бы-
лайша айтқанда саудаға түскелі отыр. 

Меніңше, бұл дұрыс емес. Kйткені 
ол мемлекет қаржысына салынған 
емхана, сондықтан халыққа тегін 
қызмет к�рсетуі тиіс. Ол жекеменшік 
басқаруға �ткен соң науқастарға тегін 
қызмет к�рсетпейтіні белгілі. 

– Сіздің қызмет жолыңызға қарап 
отырсақ, дәрігерлік тәжірибеңіз 30 
жылға жуықтапты. Алматы облысы 
аумағындағы күрделі оталарға әлі 
шақыртады екен. @зіңіз осы жылдар 
ішінде қанша ота жасадыңыз?

– 1992 жылы С.Асфендияров 
атындағы медициналық универси-
теттің емдеу ісі факультетін бітірдім. 
Содан бастап Алматы облыстық ем-
ханасында қызмет еттім. Ол жер-
де біз алдымызға келген науқастың 
бәрін емдедік. Біреу күйіп келеді, 
күйігінің деңгейін анықтап, ем-
шара белгілейміз. Келесі науқас 
сынықпен түседі, сынығын орнына 
келтіріп, гипстейміз. С�йтіп жүріп, 
дәрігерлердің біліктілігін арттыра-
тын ғылыми-зерттеу институтында 
қосымша оқып, 1996 жылы нейро-
хирург мамандығын алып шықтым. 
Сол емханада 2010 жылға дейін 
қызмет еттім. Б�лім меңгерушісі, бас 
дәрігердің орынбасары қызметтерін 
атқардым. Ол жерде жүрек пен 
бүйректің отасына ғана қатысқаным 
жоқ, қалған ағзалардың бәріне ота 
жасадым. Кейін облыстық балалар 
шипажайын басқардым. Енді мына 
қызметте отырсам да Алматы облысы 
бойынша штаттан тыс нейрохирург 
болып, алыс аудандарға санитарлық 
авиациямен барып, күрделі оталарға 
қатысып жүрмін. Жалпы отыз жылға 
жуық тәжірибемде мыңнан аса ота 
жасадым.

– 4ңгімеңізге рақмет, жұмыста-
рыңызға табыс тілейміз!

Сұхбаттасқан 
Нұрболат АБАЙҰЛЫ

бастады. 1963 жылы «Қазақфильм» осы 
шығарма негізінде кино түсірді. 1967 
жылы Францияның Канн қаласындағы 
халықаралық фестивальда ол бас бәйгені 
жеңіп алды. С�йтіп, соған дейінгі кеңестік 
қазақ әдебиетінде ешкімге ұқсамайтын 
мінез-құлыққа ие, атап айтқанда, �зіндік 
қуанышы мен мұңы, керек десеңіз то-
сын тағдыры бар, тентек, қыңыр, бірақ 
ақк�ңіл, адал Қожаға �з қандастарымыз 
үрке қарап жатқанда, �зге жұрт оны 
жатырқамады. Қай жерде де 15 одақтас 
республика оқырманы «ол жүріп �ткен 
к�шеде ит үріп, қаз қаңқылдап қала 
беретін» кішкентай кейіпкерді қуана 
қарсы алумен болды. С�йтіп, қазақтың 
қарадомалақ ұлы сол кездегі кең-байтақ 
Кеңес Одағын еркін аралап, одан әлем 
елдеріне асып кете барды.

Жоғарыда біз осыдан к�п уақыт 
бұрын «Менің атым Қожа» повесі 
бойынша к�ркем фильм түсірілгенін 
а й т т ы қ .  К � р н е к т і  к и н о р е ж и с с е р 
 Абдолла Қарсақбаевтың тер т�гуімен 
�мірге келген бұл картинаның к�рермен 
сүйіспеншілігіне б�ленгелі қашан! 
Ескерерлік нәрсе, с�з етіп отырған 

– @зіңіз басқарып отырған кол -
ледждің тарихына қысқаша тоқ-
талсаңыз.

– Біздің колледж алғаш 1937 
ж ы л ы  м е й і р б и к е л е р  м е к т е б і 
 болып ашылған. 1941 жылы соғыс 
басталғанда мектептің мұғалімдері 
мен студенттерін соғысқа дәрігер 
ретінде жіберіп, мектеп жабылып 
қалған. Соғыс бітіп, ел есін жиған 
соң 1956 жылы медициналық учи-
лище болып қайта ашылады. 1994 
жылы сол кездегі  училище ди-
ректорының ұсынысымен колледж 
болып қайта құрылады. Биыл жоғары 
медициналық колледж деген мәртебе 
алдық. Бұл біздің материалдық, 
зертханалық базамыздың заман та-
лабына сай болуына байланысты 
берілген баға деп білемін. 

– Қазірг і  таңда шалғайдағы 
аудан, ауыл емханалары тұрмақ, 
қалалардағы ауруханаларда кіші 
 медицина  мамандары жетпейді. 
 Жылына қанша мамандық бойынша 
маман  дайындап отырсыздар?

– Т�рт мамандық оқытылады: 
мейірбике,  фельдшер-акушер, 
фармацевт және лаборант. Осы 
мамандықтарда жыл сайын 350-400 
маманды дайындап шығарамыз. 
Студенттер 9 және 11-сыныптан 
кейін келеді. Қазіргі таңда 1000 сту-
дент білім алса, соның 450-і грантта. 
14 студент, асыраушысы жоқ бала-
лар жатақханада тегін орналасып, 

тегін оқиды. Мұны колледждің �з 
қаражаты есебінен, педагогикалық 
кеңестің шешімімен жүзеге асырып 
отырмыз.

– Студенттердің білім сапасы 
оқытушылардың құрамына және 
олардың санаттарына байланыс ты 
екені белгілі. Колледждің материал-
дық-техникалық базасы қандай?

– Колледжде 90 оқытушы бар. 
Солардың 3-і ғылым кандидаты, 
12-сі магистр, 40 мұғалім жоғары 
санатты,  қалғандары бакалавр. 
Шалғайдағы аудан, ауыл балалары 
үшін 250 орындық жатақханамыз 
бар. Жабық, жылы спорт залымыз-
да студенттер спорттың бірнеше 
түрімен айналысады. Күн жылы кез-
де футбол ойнайтын, газондалған 
алаңымыз да бар. Денсаулық сақтау 
саласы мамандарының денсаулығы 
жақсы болу керек. Мемлекет басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаев та �з Жол-
дауларында салауатты �мір салтын 
ұстануды, бұқаралық спортты дамыту-
ды үнемі айтады, біз соны қолдаймыз. 

Бұдан б�лек колледжімізде асха-
намыз, зертханамыз бар. Лаборант 
мамандығындағы студенттер зерт-
ханада тәжірибе жасап үйренеді. 
Облыстық емхананың дәрі жасай-
тын заманауи зертханасымен де 
келісімшартқа отырғанбыз, студент-
тер сол жерде де тәжірибе алады.

– С"з арасында толғандырып 
жүрген мәселелер бар дедіңіз, соған 
тоқталсаңыз.

– Пандемия басталғалы студент-
теріміз сабаққа келе алмай қалды. 
Біз де �зге оқу орындары секілді 
онлайн оқытып жатырмыз. Негізі 
санитарлық талаптарды сақтай оты-
рып, бұрынғы дәстүрлі форматта 
оқытуымыз керек еді. Студенттеріміз 
болашақ мейірбике ғой, қазір оларды 
емханалардан �ндірістік тәжірибеден 
�ткізуге де рұқсат бермей отыр. Осы 

Әлемді індет жайлағалы 
дәрігер лердің жауапкершілігі 
арта түсті. Бұрын да  абзал 
жан деп ардақталатын 
дәрігерлердің шалғайдағы 
аудан, ауылдарда 
жетіспейтіндігі де айты-
лып жүр. Әсіресе мейірбике 
аталатын кіші медицина 
мамандарының тапшылығы 
белгілі болды. Осы орайда 
Талғар медицина колледжінің 
директоры әрі Талғар 
аудандық мәслихатының 
 депутатты Бағжан 
Әкімбайұлы ҚҰДАБАЕВҚА 
жолығып сұхбаттасқан едік.

Бағжан ҚҰДАБАЕВ:

қуантады. Ол «Жекпе-жек немесе он алты 
жасар чемпион» повесі еді. Осындай тың 
да соны дүниелерімен елге тез танылған 
жас талант Мәскеуге оқуға жіберіледі. 
Оны біт ір іп  Алматыға  оралғанда, 
қаламгердің  отбасын к�птен бері 
зарықтырған қуаныш күтіп тұрған еді. Бұл 
Қазақстан Жазушылар одағының Бекеңе 
қаланың СМУ-15 деген жерінен екі 
б�лмелі пәтер беруі болатын. Міне, соған 
к�ңілі �сіп, ойы орнына түскен жазушы 
жаңа шығарманы �мірге әкелуге отыра-
ды. Ол алғашқы с�йлемдері Мәскеудің 
Тверь бульварындағы жатақханада қағаз 
бетіне түскен «Kзім туралы повесть» еді. 
Сонымен, аталмыш туынды жазылып 
бітеді. Баспаға тапсырылады... Міне, 
сол жерде қолжазбаның қалай кедергісіз 
�тіп, тез жарық к�ріп кеткеніне кейін 
жазушының �зі мен жанашыр достары 

Азаматтың суреттері
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Отызыншы жылдардың бас 
кезі. Қаратаудың Теріскей 
ж а ғ ы н а  е л  қ о н д ы р ы п , 

т�скейге малын жайып, ағайын-туыс, 
алыс-жақындарына дейін қамқор 
болып, малшы-жалшысына да жаны 
ашып, қарасып, бәріне де тиесілі 
үлесін беріп, елінің берекесін кел-
тірген, дәулеті шалқып-тасыған 
ауқатты бай )лінің әулеті алаңсыз 
�мір сүріп жатты.

Мизам туып, сайын даланың 
селеуі,  ебелекті,  жусанды �ңірі 
әбден пісіп, жетілген кез. Осынау 
шүйгін �ріске тұмсығын тыға, бас 
к�термей жайылған )лінің қалың 
малы: үйір-үйір жылқысы, табын 
толы сиырлары, дала к�шін тартқан 
түйелері, отарлап баққан қой-ешкісі 
оның байлығын еселей түскен, сән-
салтанатын арттырған к�ріністер еді. 
Кенет осы сән-салтанатты да, даланың 
тыныштығын да бұзған жағдай орын 
алды. Т�рт-бес жерден мылтық аты-
лып, қару асынған бір топ аттылы 
мұның отауына қарай бет түзеп келе 
жатты. Бұл – )лі байды іздеп келген 
советтің �кілі еді. Оның қару асынған 
жасағы үйді қоршап тұрып алды да, 
�кіл дереу іске кірісті. Барлық ма-
лын тізімге алып, кедейлерге б�ліп 
беретінін, дүние-мүлкін тәркілейтінін 
айтты. Иә, қиын жағдай, күтпеген 
оқиға. Ашық күнде аспаннан жай 
түскендей сезілді. Бірақ қашанда са-
бырын тауыспай, ашуға ерік бермей 
әрекет ететін дағдысымен )лекең тағы 
да сол биіктен түспей с�з айтты:

– Құдай куә, бұл малды барым-
та жасап, біреулерден тартып алған 
жоқпын. Ол маған ата-бабамнан 
тиесілі, содан соң маңдай термен, адал 
еңбекпен келген байлық. Мен оны 
неге шаша салады екем, – деді.

– Тыңда, – деді �кіл нығарлана 
с�йлеп. – Бұл – жаңа �кіметтің 
шешімі. Оған қарсы болсаң, бәрі 
басқаша шешіледі. Онысы – айтқанды 
істейсің, айдауға к�несің, әйтпесе 
абақтыға жабыласың, – деген с�з 
болатын.

– Ендеше, ала бер, бәрін ал, тек 
бала-шағамның тамағына жететіндей 
қалдыр, – деді ол зілді үнмен.

С�йтіп, байдың т�рт қос жылқысы, 
екі жарым мыңдай түйесі, жиырма 
мыңға жуық қой-ешкісі, екі мыңнан 
артық ірі қара малы түгелдей б�ліске 
түсті. Алғанды кім жек к�реді дейсің? 
Бұлардың қатарында бұрын онымен 
алыс-берісі болған, одан ешбір жәбір 
к�рмеген жандар да, оған есесі кетіп 
жүргендер де жоқ емес еді. Соның бәрі 
малды болды да қалды. Оларға бер-
геннен қалғанын жиып-теріп алдына 
салған �кіл де аттанып кете барды.

Арада бірер күн �ткенде қызық 
оқиға болды. Кешкісін шапанын жел-
бегей жамылып, сыртқа шыққан )лі 
босап қалған қоралары тағы да малға 
толып қалғанын к�реді. Бұған аң-таң 
болған ол бұрынғы малшыларының 
бір-екеуін тоқтатып, неге бұлай 
жасағандарын сұрайды. Сонда олар: 
«Байеке, сізден біз не жамандық 
к�ріп едік. Алғанымызша алдық, 
еңбек ақымызды да жемедіңіз. Оған 
қоса мынау «сойыстық» мал деп, енді 
бірін бала-шағамыз ауырып қалғанда, 
басқа да мәжбүрлік туғанда «бұларды 
сол қажеттеріңе жаратыңдар» деп 
беріп  отырдыңыз.  Мұны қалай 
ұмытайық. Бұл – сіздің малыңыз, ал 
біз оны қалайша алдымызға салып 
айдап әкетпекпіз» десті.  )лінің ма-
лын баққан алпыс үйлі қызметшілері 
болған еді. Солар тайлы-тұяғымен 
бірі қалмай келіп, осылай дегенде, бұл 
пейілдеріне разы болған бай оларға 
рақмет айта отырып, дегенмен, бұлай 
жасамауларын сұрайды. Kйткені 
кеткен мал шығасыға жататыны 
белгілі. Оның үстіне �кіл қайта-қайта 
тексеріп, кідіңдеп тұрғанда, енді одан 
пайда к�ріп, рахат таппасын сезген )лі 
осындай байламға келді. )йткенмен, 
ол �зіне адал қызметшілерінің бұл 
ісіне б�гет бола алмады.

Аз күнде байдың біраз малы 
�зіне қайтып, бұл хабардан алды-
мен ауыл іші құлақтанып, сонан соң 
жоғарыдағы тиісті орындар да естиді. 
Советтің �кілі тағы да келді шапқылап. 
«Бұл қалай болды �зі?» деген оның 
сұрағына )лі: 

– Мен ешкімге қысым жасамадым, 
«қайтар малымды» демедім. Kтірік 
десең, әне жұртың, сұрап ал, – деді.

Kкіл үлес алғандарды бір-бірлеп 
шақырып, с�йлесіп к�реді. Олар 
мұны �з еріктерімен жасағанын, 
ешкім де мәжбүрлемегенін айтып 
жатты. «Сендер не, сонда малды 
болғыларың келмей ме, онда колхозға 
қалай мүше болмақсыңдар» дейді 
ол  қатқыл с�йлеп.  Жым-жырт, 
жұртта үн жоқ. Оның бұдан ұққаны, 
)лі бұл жерде отырғанда ешнәрсе 
�згермейтіндігінде, бәрі бұрынғыша 
бола беретіндігінде. Соны сезген �кіл 
аймақ басшыларына барып жүріп 
байды жер аудару ж�ніндегі шешімді 
шығарттырады.

– Барымды бердім, бәрін де алдың, 
енді маған неғыл дейсің, – деді )лекең 
де терісіне сыймай.

– Сіз үшін ең ыңғайлысы – осы 
жол, әйтпесе, бұдан да ауыр жаза 
кесілуі  мүмкін, – дейді  �кіл де 
қасарысып.

Сонымен, байдың малы тағы да 

Бірде сыйласқан достың үйінде 
отырып, оның әзіз анасының 
ғибратты әңгімесін тыңдағанымыз 
бар-ды. Ол өз өмірінің тағдырлы бір 
белесінен сыр тарта отырып, бізді 
қызықтырған сұрақтарға да жауап 
берген еді. Содан бері ширек ғасырға 
жуық уақыт өтіпті. Бүгінде апамыз 
арамызда жоқ, бақиға озған, оның 
Аллаға апарар жол мен жүйені 
тапқанынан үміттенеміз.
Ал баласына келсек, ол да қазір шау 
тартып, кемел жасына жеткен, көп 
оқып, оқығанын көңіліне тоқып, 
ғылымға қосқан үлесіне қарай елге 
танымал ғалым болып отыр. Әзірге 
оның есім-сойын жұмбақ күйінде 
қалдыра тұрып, анасы жайындағы 
әңгімеге қайтып оралсақ, Жанат 
апай – Ұлы Жүздегі Сіргеліден 
шыққан белгілі байлардың бірі 
Әлінің қызы еді. Апамыздың 
айтқандарынан есте қалған бұл 
әңгіме сол Әлі бай мен оның 
балаларының, ұрпақтарының қилы 
кезеңдегі тағдыр-талайы туралы.

Әлі бай әулетінің басындағы жай қазақтың әрбір ауқатты отбасын 
айналып өтпей, қасірет шеккізді десе де болады. Олардың көбі осы-
лай қашып-пысып жүрді, бірқаншасы шетел асты, опат болғандары 
қаншама? Өткенді еске алу арқылы оны ұрпақ жадында сақтауға 
үлес қосуды парыз деп біліп, осы жазбамды ұсындым. Ал әңгіме 
басында есімін атамай, ол жайындағы мағлұматты кейінге 
қалдырғаным бар емес пе? Енді сол сырды ашар болсам, ол – менің 
баяғы досым, белгілі ғалым-физик, профессор Марат Құлбекұлы 
Құлбек еді. Бір қызығы, Марат дос бүгінгі әңгіменің басты геройы – 
Әлі байдың жиені, оның қызы Жанат апайдан туған перзенттің бірі.
Ол нағашыларына барып, әңгімелесіп тұратынын айтады. Әлінің 
өзін көрмесе де, оның Сарманнан туған немересі – Әліпбаймен 
жасы шамалас болғандықтан, қалжыңы да жарасқан. Тоқсаныншы 
жылдардың басында онымен кездесіп, бір қалжыңдасып 
қалғанында оған совет өкіметінің құлағанын айтып, сүйінші 
сұрайды. Сонда Әліпбай: «Әттеген-ай, мұнысы ұят болған екен» 
депті бар-жоғы. Марат болса, одан мұндайды күтпеген екен. 
Ата-бабасы, бүкіл әулеті заманның қысымына ұшырап, зардап 
шеккендіктен, ол бұған қуанатын шығар деп ойлаған. Бірақ бәрі 
бұл ойлағаннан керісінше болғандай. Әлінің немересі Әліпбай 
нағашысы  «сауап бопты» демей, алып империяның құлағанына 
аяушылық білдіріпті. Парадокс демей гөр!

Болат АСАНБАЕВ,
публицист, журналист

жұртқа үлестіріліп, колхозға беріліп, 
ал �зі жер аударылатын болды. Алысқа 
баратын сияқты. Жолға жиналуы 
үшін аз күнге рұқсат етілді. Kйткені 
к�ші-қонға қажет керек-жарағын, 
 ат-арбасын, мініс к�лігін, азық-түлігін 
сайлап алмақ керек.

2.
Қаратаудың басынан к�ш келеді,

К�шкен сайын бір тайлақ бос келеді.
Ел-жұртынан айырылған жаман екен,

Екі к�зге м�лдіреп жас келеді.
(Халық �леңінен)

Халықтың мұңды жырына 
айналған бұл �лең жолда-
ры Қаратаудың тарихынан 

да сыр тартатындай. Иә, Қаратау 
қойнауы талай тарихқа куә екені, 
таудан асып небір к�штің ұзағаны да 
с�зсіз. Соңғы к�ш )лі байдың осы 
к�шіп-қонуына ұқсайды. Бірақ бұл – 
сән-салтанаты келіскен, барлығын, 
байлығын к�рсететін к�ш емес, елін, 
жерін тастап, мәжбүрліктен кетіп бара 
жатқан адамның к�ңіл ауанын таны-
татын қоңырқай к�ш болатын.

)лекең мұны тілеп алған жоқ-ты. 
Басқа байлар сияқты оған да мал-
мүлкімен, бар байлығымен шетел 
асып кетуге болар ма еді? Бірақ ол 
бұл жолды таңдамады, «не к�рсем де 
ел ішінде болайын, елімді, жерімді 
тастап қайда кетпекпін» деп шешті. 
Бірақ ел ішінен де әртүрлі аранда-
тушылар, к�рсетушілер табылды. 
Солардың с�зіне ерген �кімет мұны 
сенбейтіндердің қатарына қосты. 
Енді, міне, амалсыздан елі мен жерін 
тастап кетіп барады. 

)лінің басқа қиындық түскен 
кезде әуелі бір Аллаға сыйынып, 
одан к�мек сұрайтыны бар. Оның 
қамқорлығы мен аяушылығына 
ие болу үшін дұға етеді. Содан соң 
атажұртқа келіп, жаз жайлауы, қысқы 
қонысы болған Қаратаудың Теріскей 
жағындағы Қызыл к�л, Құмкент, Баба 
ата �ңірлерін тағы бір к�ріп қалуды 
ойлады. Бұрынғы ата-бабаларының 
жолымен Құмкенттің Қызыл к�л 
жағындағы Баба Түкті Шашты )зіздің 
мазарына барып тәу етті. Ежелгі аңыз-
жырлардан таныс қасиетті бұл есім 
тарихтың терең қойнауынан сыр 
тартып, �зінің киелі рухтың иесі 
екендігін де аңғартып ғұмыр кешіп, 
қай заманда, қашан дәм таусылғаны 
белгісіз, бірақ дәл осы жерде, мұның 
туып, �скен елінде – Баба ата, 
Құмкент �ңірлеріндегі Қызыл к�лдің 
жағалауында дамылдап, мәңгі ұйқыға 
шомған екен. Ұлы Жаратушының 
жасаған ісінің кереметі емес пе бұл?!

Аңыз солай деген соң, Баба Түкті 
Шашты )зіздің мазары да сол жерде 
тұрғызылған деседі. Небір заман-
нан бері халықтың тәу етіп, сый-

P.S. 

байдың тұрақтап қалар ендігі мекені 
осы бекеттер болып шықты. Алыстағы 
қазақ ауылдары демесең, орыстың 
іші, �йткені бұл – бұрын қазақтың 
астанасы болған, кейін Ресейдің 
қарамағына �ткен Орынбор губерния-
сына тұмсығы кіріп тұрған жерлер. 
Сондықтан ондағы негізгі халық та – 
орыстар, біраз жұрт – татар, башқұрт, 
т.б. Солардың арасына кірді де, бір 
татар байының үйін жалдап тұрып 
жатты.

Бастапқыда «әлдеқандай  заман 
 б о л а д ы »  д е п  қ а м д а н ғ а н ы н ы ң 
к�мегі тиді. Kзіне жақын ағайын-
туыстарының, қызметшілерінің 
үйлеріне біраз бағалы бұйымдар 
мен киімдерін (40–50-дей жағалы 
ішік, елтірі жағалы отыз шақты 
пальто, әшекейленген камзолдар 
мен к�йлектер), біршама алтын, 
күмістерін, үлкен тайтұяқты, алтын 
жалатқан ыдыс-аяқтарын, басқа 
да қымбат заттарын жасырған еді. 
Кәмпескелеуден аман қалған сол 
заттарды тығып, �зімен бірге ала 
келген. Енді соның бірін пайдаланса, 
біразын базарға шығарып сатып, пұл 
жасап жүрді. Алайда айдаудағы )лінің 
үйі, әрбір қадамы бақылауда екен. 
Одан хабардар �кімет тағы да �кілін 
жіберіп, қолындағының бәрін тартып 
алды. Енді орыс к�пестері мен татар 
саудагерлеріне жалданып, жұмыс істеу 
ғана қалды. )лі кешегі бай адамның 
бірі болғанын ұмытып, солай қарекет 
ете бастады. Ұлдары – Сарман мен 
Сартпайды да, жақын серіктерін де 
осы іске жұмсады. Олар к�пестердің 
заттарын, тауарларын тасып, түйекеш 
болып, содан түскен пұлмен күнелтіп, 
жүріп жатты.

С�йтіп, ол бала-шағаның қамы 
үшін бір сәтте-ақ ауқатты байдан 
ертеден қара кешке дейін жұмыстан 
қолы босамайтын жалданып еңбек 
етушіге айналды. Тағдыр тауқыметі 
деген осы ма, әлде бұл Алла Тағала 
жіберген сынақ па? Енді ол осыған 
мойынұсынып, сынақтан �туге дайын 
болуды ойлады.

3.

Алыстағы елін, жерін са-
ғынып, мұндағы балала ры-
ның қамын ойлап талай түнді 

к�з ілмей �ткізіп жүрген )лі әбден 
шаршаған болуы керек, бұл жолы 
кешкі алак�леңкелі уақытта-ақ ұйқы 
баса берген соң, отырған жерінде жан-
тая кеткен. Сол жатқаннан мол жатып, 

кейінгі Сартпайы үйлене жатар, оған 
уайымдамайды. Ал бойжетіп отырған 
қыздары – Мәуті мен Жанатты мұнда 
қалдырғысы жоқ. Сондықтан үкілеп 
�сіріп отырған аяулы қыздарын 
біртіндеп елге жеткізуді ж�н санады.

)лінің алыс ағайыннан туысатын 
қарындасы Айымбике Түркістанда 
тұратын.  Оның жалғыз  баласы 
 Рамазан сонда прокурор деп естіген. 
Ол қыздары орын тебер жерді сол 
жақтан іздеп, Мәутінің жанына 
сенімді адамдар қосып Түркістанға 
тура апарар керуен жолына шығарып 
салады. Ал бұл жақта Рамазанның 
аурулы келіншегі қайтыс болып, ар-
тында әлі бір жасқа толмаған кішкене 
шақалағы қалған-ды. Яғни Рамазанға 
қосағы боларлық жар керек те, ал 
шикі �кпені «пісіріп», адам қатарына 
қосу қажет еді. Осыны ойлап, шешім 
қабылдаған Айымбике Мәутіні оның 
келісімі бойынша Рамазанға қосады, 
баласы да мұны мақұл к�реді.

Елден осындай хабар алған бай мен 
бәйбішенің де к�ңілдері жайланып, 
екінші қызына да жылы орын іздей 
бастайды. С�йтіп, керуеншілерге 
і л е с т і р і п  ж і б е р г е н   Ж а н а т ы  д а 
Түркістанға аман-есен жетіп, Мәутінің 
қасына келеді. )пкелі-сіңлілі екеуінің 
тағдыры осы жақта тоғысып, �здері 
ұнатқан жандармен тілек қосып, 
бақытын табады деп кім ойлаған? 
Алланың рақымымен ғой бұл дағы. 
Мұнда Рамазанның шеше жағынан 
туысатын б�лесі Құлбек деген азамат 
Жанатпен танысып, к�ңілі жара-
сып, ұғысады. Құлбек Шымкенттегі 
мұғалімдер даярлайтын курсты бітіріп, 
аз уақыт мектепте сабақ бергеннен 
кейін Шәуілдірдегі партия, совет 
орындарына қызметке ауысқан-ды. 
Рамазан екеуі бұрын б�ле болса, енді 
бажа атанып, туыстығы арта түседі.

Елден жырақта жүрген, к�кейін 
мың-сан сұрақ кернеген )лі байға тағы 
бір ой келді. Ойлана келе алыстағы 
күйеу балалары – Рамазан мен 
Құлбекке сенім артты. Бұрын бірінің 
атын ғана білсе, екіншісі жайында 
естімеген де еді. Алланың қалауымен, 
тағдырдың қосуымен екеуі де бұған 
күйеу бала болып, тілеулес жанға 
айналды. Сондықтан ендігі үміт те 
соларда. Бірақ байдың күйеу балала-
ры болғандықтан, олардың да ашық 
әрекетке бара алмайтыны белгілі. 
)лекең де мұны түсінеді. Дегенмен, 
оқыған, к�кірек к�зі ояу азамат-
тар ғой, тура бір жолды табатынына 

НКВД-ның адамдары келіп Сар-
манды Шаян дағы абақтыға апарып 
жауып тастайды.

4.

Шаян түрмесі. Түрмеде 
о т ы р ы п ,  т ү н е р г е н 
күйінде ойы сан-саққа 

жүгірген ол кейбір түнді ұйқысыз 
�ткізеді. К�з ілейін десе де бол-
майды, ұйқы жоқ. «Қандай күйге 
түстім, алдағы күнім не болады, менің 
кінәм не сонда, жазығым – бай ба-
ласы болғандығым ба?» дейді ішкі ой 
толқынысы. Сұрақ к�п, ал жауабы 
жоқ сияқты. Үлкен отбасы болса, ел-
ден жырақта, мұндағы туыстарынан да 
ж�нді хабар ала алмайды. Kйткені бұл 
жаққа қадам басқан әрбір із аңдулы.

Сонда да Мәуті мен Жанат қарап 
жатпай, алыстан бақылап, сенімді 
адамдар арқылы одан хабар алып 
тұрды. )сіресе, Жанат қарындасы 
к�бірек алаңдаулы. Бұл ағаның оған 
деген к�ңіліне де байланысты бол-
са керек. Сарман – үйдің үлкені де, 
ал Жанат – әке-шешенің кенжесі. 
Кенжені үйдегілердің бәрі де бауы-
рына басатыны белгілі. Ол – қазақы 
дәстүр. Дәстүрден айнымаған Сарман 
да кіші қарындасын �зіне жақын 
тартып �скен. Сол Жанаты оған 
жылы киім, жұмсақ к�рпе, етік, пима, 
шұлыққа дейін әзірлеп, азық-түліктен 
де толтыра салып, беріп жіберіп отыр-
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ды. Сонан соң қарындасының екеуі де 
үйге келген ерін мазалап, оған к�мек 
қолын созуды сұрайтын. Рамазан мен 
Құлбек «�йтеміз», «бүйтеміз» демейді, 
бірақ к�мектесуді ойлайды.

Түрмеде  отырғандардың б ір 
ғана тілегі болады, ол – қалайда бұл 
қапастан құтылып, жарық күнге шығу. 
Бірақ к�біне ондай күн туа бермейді. 
Сарман да осы сәтті сарыла күтіп 
отырды. Ақыры, бұған к�мектесуге 
бекінген түрме қызметкері түннің бір 
уағында келіп, «артымнан ер» деп 
алып жүріп отырып, түрменің биік 
дуалынан аяғынан к�теріп, асырып 
жіберді. Ол �зіне к�мектескен адамға 
рақмет айтып, алды-артына қарамай 
зыта берді, зыта берді. Қашып келеді. 
Мойнына ілген дорбасымен иен да-
ланы қанша шарлағаны белгісіз, таң 
алагеуімде бір малшының үйіне жетіп 
есік қақты. Үй иелері бастапқыда 
үрпиісіп қалып еді. Бұл «қорықпаңдар, 
құдайы қонақпын» деген соң барып, 
отағасы үйінің т�рін ұсынды.

Сарман малшының үйінде біраз 
демалып алайын деген оймен дорба-
сынан киімін шығара бастады. Мына 
қызықты қараңыз, ол ішкі киімінің 
бел жағынан келетін тұсына жапсы-
рылып, тігілген бірнеше түйіншекті 
тауып алады. Түйіншекті шешсе, 
оның әрбіреуінде – бір-бір бума 
ақшадан. Қалтасында бақыр тиын 
да қалмаған ол «енді қайттым, қайда 
барып күн к�ремін» деп отырғанында 
б іраз  қаражатты болып қалды. 
Қарындасы ағасы үшін осылайша пұл 
жасаған екен. Оның бұл тірлігіне риза 
болған Сарман «)й, Жанатым-ай, 
бұл жақсылығыңды қалай �термін, 
тек аман-сау жүрші, қарағым. )зірге 
қолымнан келері осы тілек қана» деп 
к�зіне жас алды.

Мұнда біраз демалғаннан кейін 
ол ойын жинақтап, қайтадан алдағы 
күнге деген сенімі пайда болып, 
малшының үй-ішімен қоштасып, 
шығып кетті. Сарман Тәшкенге дейін 
бірер күн жол жүріп, бұл жолда да біраз 
қиындық к�ріп, аман-есен қалаға 
жеткенінде кеш жаңа батып бара жат-
ты. Қараңғы түспей қонатын бір үй 
тауып алып, ал ол үй қазақпен етене 
араласып, туыс болып кеткен Мыр-
салы деген �збек ағасынікі болғанда, 
тағы қуанды. Бұл ағасы Тәшкенге 
жақын жердегі Мақтааралдан кел-
ген екен. Үлкен қалаға келіп-кетіп 
жүріп, сауда жасай отырып, ақыры 
осы жаққа тұрақтап қалған. Сарман-
нан мән-жайды білгеннен кейін оған 
к�мектескісі келген Мырсалы жаңа 
танысын базарға алып шығып, саудаға 
үйретті. Жанат қарындасы жасаған 
пұл осы жерде кәдеге асты. Ол бұл 
ақшамен алдымен тұратын үй жал-
дап, тауарлар алып, оны сатылымға 
шығара отырып қор жинай бастады. 
С�йтіп, бұл �збек ағасынан сауда жа-
сауды үйренді, қаланың шетінен �зіне 
жайлы бір үй сатып алды.

Сарман енді керуеншілер арқылы 
Орынбор жақпен жалғасып, үлкен 
отбасынан хабар алуға тырысты. Бір 
тәуірі, бәрі аман-есен екен. Бұл соған 
қуанды. К�п кешікпей мұнда Сарт-
пай інісі келді, артынша �з отбасы да 
жетті. Ендігі кезекте алыстағы әке-
шешесін, �зге де ағайындарын алдыр-
туды ойлады. Алла қаласа, қиындыққа 
т�зуге, бәрін де жеңуге болады екен. 
Біраз уақыттан соң балаларының та-
баны тиген жерген )лі мен Гүләйім 
шешей де аман-есен келіп жетті.

Бай әулеті, оның соңынан ерген 
ағайын-туыс, қызметшілері жина-
лып, ақылдаса отырып, мұнда да 
сақтық шараларын жасауға тиіс бол-
ды. Kйткені ел жақта байларға кінә 
артып, қудалау әлі де тоқтамаған еді. 
Сондықтан бұлар әзірге осы жақта 
қала тұруды ойлады. Kзбек, тәжік 
 шекараларына дейін барып, орнығып, 
ала шапан, тақия киген ағайындарды 
пана тұтып, солармен бірге жұмыс 
істеп, саудаға бейімделіп, күнін к�ріп 
тұрып жатты. Тек елуінші жылдардың 
аяғына таман ғана елге оралудың сәті 
туады. С�йтіп, олар тар жол, тайғақ 
кешуді бастан �ткізе отырып, �збек 
жерінен бері келе бастайды. Қазір 
)лі байдың ұрпағы Шымкенттің 
т�ңірегінде бір ауыл ел болып ұйысып 
отыр деседі. )ліге де топырақ осы 
жақтан бұйырды.

ынатын қасиетті орнына айналған 
)улиенің жатқан жеріне келген )лі 
де осы рәсімді жасады. Бабаның ма-
зарын сипап,  ұзақ әрі үнсіз тұрды. Ал 
бұл үнсіздікте қандай да бір мұң бар 
екені түсінікті еді. Елінен, жерінен 
алысқа кетіп бара жатқан жанның 
Ұлы  Раббынан және Бабадан «қайтар 
жолымды да бұйырта г�р» деп тілеуі 
әбден мүмкін ғой.

Алыс жолға �зімен бірге бәйбішесі 
– Гүләйімді, Мәуті, Жанат атты 
бойжетіп отырған қыздарын, Сарман, 
Сартпай деген ұлдарын ерте отырып, 
оған тілеуқор ағайыннан екі-үш үй 
отбасын, қосшы болып ерген үш-т�рт 
үй қызметшілерін де алып жүретін 
болды. Байдың соңғы тілегі ретінде 
бұған рұқсат етілді. Kйткені барар жері 
алыстағы итжеккен бе, әлде Тескен 
тау аса ма, қайсысы екені белгісіз ғой. 
Сол алыс жолда бұлар жолсерік болса 
да, жүк артқан к�лігін айдап, нақты 
қолқабыс тигізсе де керек адамдар 
болатын. Бұған қоса )лінің к�шін 
бақылауда ұстап, алып жүретін қару 
асынған жасақ та бірге аттанды.

Бұлардың к�ші қазақтың орыс-
пен шектесетін Солтүстік Батыс 
�ңіріндегі Орынбордан алыс емес 
жердегі Тұзт�бе, Б�рілі ауылдары-
на жетіп тоқтады. Жер аударылған 

ұзақ ұйықтады. ... Түсі ме, әлде �ңі ме, 
бір ғажайыпты к�реді. Қаратаудың 
биіктеу келген жотасында тұр екен. 
Бұл таудың тұрақты ағатын суы мол 
үлкен �зендері жоқ болатын. Ой, тоба-
ай, ендігі к�ріп тұрғаны не? Алдынан 
айдыны кең бір дария пайда болып 
түу алысқа ұзап, Күнге шағылысып 
жалтырап ағып бара жатты. Мол сулы, 
арналы �зен сияқты. Жел ойнатқан 
толқындары мұны да іліп әкетіп, 
алып қашқысы келе ме, қалай? Оян-
са, т�ңірек бозалаң тартып, таң атып 
келеді екен. «Бісмиллаһир-рахманир-
рахим» деп түрегелді  орнынан. Ол не 
де болса, бұл түсін жақсыға жорыды. 
Аяқ астынан пайда болған арнасы 
үлкен дария мұның �мірінің де арна-
сы қалыпқа келіп, ісі оңалатынына, 
әулеті үшін әлі де келешек барына жол 
ашып тұрғандай к�рінді.

Б ұ л  е н д і  б е л і н  б е к е м  б у ы п , 
 бастан �тіп жатқан жағдайларды 
 екшеп, саралай келіп, қиындықтан 
шығудың жолын іздейді. Kз �мірінде 
балаларының қандай орын алаты-
нын жақсы сезінетін әке ретінде 
енді солардың қазіргі жағдайы мен 
болашағына алаңдайды. Мұнда келген 
кезде бәйбішесі Гүләйімнен туған екі 
ұл, екі қыздың Сарманнан басқалары 
отбасын құрмаған болатын. Одан 

сенеді. Сондай сеніммен )лі алдына 
үлкен ұлы Сарманды шақырды:

– Ал, ендігі кезек – сенікі, елге 
 барып, жағдайды біл, ретін тапсаң 
сонда қалып қой, сонан соңғысын 
к�ре жатармыз, – деді.

)кесі нен бата а л ға н Сарма н 
да Түркістанды бетке алып жолға 
ш ық т ы. А лай да оның елге ора-
лу ы оңай болмады, соқтықпалы, 
соқпақсыз жол кезікті. Бұл жақта Ра-
мазан мен Құлбек те сақтық шарала-
рын жасаған. Оны туыс ретінде жылы 
қабылдап, қонақ етіп күтті. Сондай-ақ 
мұнда қалуға болмайтындығын да 
ескертті. )зірше Құмкентке, ел ішіне 
бара тұруға кеңес береді әрі байқас бо-
луды, к�зге түсіп қалмауды ескертеді. 
Бұл ақылды тыңдаған Сарман да со-
лай істеді, ауылдағы бір туысының 
үйіне түсіп, қонақтап жүрді. Сағынған 
елін, жерін к�ріп, мауқын басты, 
алыс-жақын ағайындары сәлем бере 
келіп, қонақжайлылығын да к�рсетті, 
үйлеріне шақыра бастады. Бірақ 
бұл қуанышы ұзаққа бармады. Ел 
ішінде гу-гу әңгіме к�бейді, «байдың 
 баласы қайтып келген бе, малы бар, 
ақшасы к�п адамдар ғой, әй, олардың 
қылшығы да қисаймас» десті. Бұл 
әңгімелер ұзын құлақтың к�мегімен 
т и іст і оры н дар ға жет і п, а қ ы ры 
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ҚОШ БОЛҒАЙСЫЗ, 
ҒЫЛЫМ-ҒҰМЫР 

ЗИЯЛЫМ!

ЖАРҚЫН БЕЙНЕҢІЗ 
ҰМЫТЫЛМАЙДЫӘлемде тәуелсіздіктің туын биік көтеріп, егемен ел болып өмір сүріп отырған 

 200-ден астам мемлекет болса, әр елдің өз тәуелсіздігіне арналған тарихи ескерткіші 
бар. Тарихтың ауыр сынын бастан өткеріп, ұзақ жылдарға созылған бодандықтың 
құрсауын бұзып шыққан қазақ елі де осы екі жүз елдің бел ортасынан ойып тұрып 
орын алған. Осындай Тәуелсіз елдердің ескерткішіне тоқталып, еліміздің ертеңіне 
сеніп, Тәуелсіздікке арнаған монументтер жайлы сырт шертпекпіз. 

Бұл – жылдан-жылға дамып, �сіп-�ркендеу 
жолындағы мемлекетіміздің нышаны. Тұғырдың 
сегіз қырлы болып к�рініс табуы Қазақстанның 
әлемнің қай елімен болса да ашықтығымен 
жақсы қарым-қатынасының к�рінісі. Сондай-
ақ т�рт бұрышта бейнеленген түркі әлемінің 
стиліндегі бейне к�ріністер Қазақстанның 200-
ден астам әлем мемлекеттерінің арасындағы �з 
орны бар мығым мемлекет екенін айшықтауды 
мақсат еттік» дейді ол. 

Тәуелсіздікке арналған сан алуан ескерткіш 
пен монумент еліміздің әр �ңірінен орын алып 
жатқаны белгілі. Дегенмен, тарихшылардың 
айтуынша, Тәуелсіздікке арналған ескерткіш 
азаттық жолындағы барлық күрестің жиынтығы 
болуы керек. 

«Тәуелсіздік монументі бір қараған кез-
де адамның тұла бойына қан жүгіртетін, 
рухын к�теріп, күреске, ерлікке, азаттыққа 
шақыратын болуы керек. Сондай рух, алып 
тұлғалы бейне болмаса, басқа ескерткіш 
орнатып керегі не? Бір колоннаны электр 
бағаналары сияқты серейтіп тұрғызып қойып, 
басына бірдеңені орнатып, тәуелсіздік 
ескерткіші деп к�рсеткенде не шығады? 
 Мысалы, «Қазақ елі» монументін қараңыз. 
Оның басында бүркіт бейнеленген. Одан 
қандай мағына алуға болады? Біздің ата-баба-
ларымыз к�кб�ріге табынған. Менің ойымша, 
бүркіт – әлі күнге дейін бұрынғы империялық 
пиғылдан арылмай келе жатқан Ресейдің 
 символы. Айдаһар –  қытайдың символы.  
Сол сияқты  біздің де символымыз болды 
ғой,  мысалы – к�кб�рі. Бүкіл тарихымызды 
жариялап тұрған бейнені к�рсетуіміз керек. 
Тарихпен, азаттық күреспен, мемлекет құру 
күресімізбен байланысы болмағаннан кейін 
Тәуелсіздік монументінің ешқандай құны 
 болмайды» дейді тарихшы Талас Омарбеков. 

Осы материалды дайындау барысында 
Сәтбаев пен Желтоқсан к�шесінің қиылысында 
орналасқан мекеме жанындағы «Тәуелсіздік 
таңы» монументіне тағы бір соқтым. «Соңғы рет 
осы алаңда 86-ның жастары Тәуелсіздік үшін 
қан т�кті-ау» деп жүрек шым етті. Біз Тәуелсіз 
елдің – тәуелсіз ұрпағымыз. Тек соның қадірін 
біліп, бағалай алсақ болғаны.

Бар ғұмырын қазақ лингвистикасын дамытуға 
арнаған ана тілінің абыздарының бірі – к�рнекті 
ғалым, қазақ тілін жаңа бағытта зерделеген зияткер 
зерттеуші, ұлттық педагогиканың дамуына зор үлес 
қосқан к�шбасшы тұлға, филология ғылымының 
докторы, профессор, «Халық ағарту ісінің озық 
қызметкері», «Құрмет белгісі» орденінің иегері Рақыш 
Сәтұлы )мір бақилық болды. 

)улиеата �ңірінде оқу-тәрбие ісімен белсене 
айналысқан қайраткер ұстаз Сәт )мірұлының отба-
сында 1930 жылы 9 қаңтарда дүниеге келген Р.)мір 
– қазақ тілі білімін жаңа бағытта зерттеген, ешкімге 
ұқсамайтын қолтаңбасымен ерекшеленген к�шбасшы 
ғалым. Р.)мір қаламынан туған еңбектер кеңестік 
тіл ғылымы үшін де, кейінгі жылдары кең �ріс алған 
антропо�зектік лингвистика үшін де соны тақырып 
– функционалды грамматикаға арналды. Kмірінің 
соңғы сәтіне дейін ғұлама ғалым қазақ тілінің сан 
 алуан мәселелерін толғаудан танбады.

Рақыш Сәтұлы бірнеше жыл бойы білім беру 
 саласында басшылық қызмет атқарды. )л-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінде кафедра 
меңгерушісі, факультет деканы болған 1972-1979 
жылдары араб тілі мамандығын ашты. 1979-1987 жыл-
дары қазіргі Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық 
қатынастар және әлем тілдері университетінің  ректоры 
қызметінде шебер ұйымдастырушы ретінде жүзге 
жуық ұстазға Алматыдай шаһардан үй әперді, қызмет 
еткен университеттерде қазақ тілінен докторлық 
 диссертация қорғайтын  кеңес ашты. 

Желтоқсан оқиғасының ықпалымен ректор 
қызметінен әділетсіз шеттетілген ғалым 1987 жыл-
дан 1992 жылға дейін Ы.Алтынсарин атындағы 
 Педагогика ғылымдары ғылыми-зерттеу инсти-
тутында қызмет етті, отандық білім беру жүйесін 
реформалауға атсалыс ты. 1992 жылдан бастап 
 әл-Фараби атындағы  ҚазҰУ-да профессор, докторлық 
диссертация қорғайтын кеңестің т�рағасы секілді 
жауапты қызметтерді зор жауапкершілікпен атқарды. 

Тұлғаңменен дүр болуды үйреттің.
Кеткенін-ай абыздардың сиреп тым.
Замандастан қалмауды ж�н к�рдің бе, 
Сергек ойлы, зор рухты құрметтім?!

О дүниеге хас жақсысын қияр кім?
Кетіп жатыр қайда барып сиярын?
Иман жолдас жаннат т�рге жеткізсін, 
Қош болғайсыз, ғылым-ғұмыр зиялым!
Қазақ ғылымының аса к�рнекті �кілі, қазақ 

тіл ғылымының тау тұлғасы Рақыш Сәтұлының 
 отбасына, туған-туысына, барша шәкіртіне, қалың 
қазақ жұртшылығына қайғырып к�ңіл айтамыз.

Рақыш 4мірдің ғылыми 
мектебінің шәкірттері

)л-Фараби атындағы ҚазҰУ-да жарты ғасырдан 
астам уақыт қызмет еткен ардагер оқытушы, ұлағатты 
ұстаз, дара ғалым Рақыш Сәтұлы )мір биылғы жылдың 6 
желтоқсанында  дүниеден �тті.

Рақыш Сәтұлы )мір 1930 жылы 9 қаңтарда Жамбыл 
облысының Жамбыл ауданы Жетіт�бе (қазір Аса деп 
аталады) ауылында туды. )кесі Сәт – мұғалім, шешесі 
Мінәсіп үй шаруасындағы кісі болған.

Профессор Р.С.)мір 70 жылға жуық ғылыми-
ағартушылық үш салада – тіл білімі,  педагогикалық 
ғылымдар,  мектеп, ғылыми мекемелер үшін маман  
дайындау саласында аянбай еңбек етті. Осы салалардың 
бәрінде салған айқын ізі бар, тіл біліміне, педагогикалық 
ғылымға қосқан келелі үлесі зор. Қазақ тілі пәні бойынша 
жасаған жаңа бағдарламалары, оқу құралдары күні бүгінге 
дейін республика к�лемінде қолданылады. 1992 жылдан 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 
қазақ тіл білімі кафедрасының профессоры болып 
қызмет атқарды. Ғалымның қазақ тілінің мемлекеттік 
мәртебесін дамытуға, еліміздің мемлекеттігін нығайтуға, 
қазақ тіл білімінің �зекті мәселелерін к�теруге арналған 
еңбектерінің �зі бір т�бе. Қазақ тілі мен қазақ тілін 
оқыту әдістемесі мамандықтары бойынша дайындаған 
шәкірттері бүгінде ізін жалғастырған белгілі ғалымдарға 
айналған. Ғылыми зерттеулері бес монография түрінде 
жарияланды. Серіктес авторлармен мектепке арналған 
сегіз оқулық, жоғары оқу орындарына арналған қазақ 
тілі пәні бойынша екі оқулық, бір оқу құралын жазды. 
«ҚазКСР ағарту ісінің озық қызметкері белгісі» (1961 
ж.), «Құрмет белгісі» ордені (1981 ж.), «ҚазКСР Жоғарғы 
Кеңесі президиумының Құрмет грамотасы» (1980 ж.), 
«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің құрметті 
қызметкері» (2009 ж.), «)л-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға 
сіңірген ерен еңбегі үшін» күміс медалі (2010 ж.), «)л-
Фараби атындағы ҚазҰУ-дың «Ерен еңбегі үшін» (2020) 
медальдарымен марапатталған. 

Ардақты жанның қазасына қайғырып к�ңіл айтамыз. 
Ғалым-ұстаздың жарқын бейнесі әріптестері жадында 
мәңгі сақталмақ. Жаны жаннатта, иманы жолдас болсын!

4л-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Филология және әлем тілдері факультеті 

қазақ тіл білімі кафедрасы ұжымы

Мәселен, 1810 жылғы Мекси каның 
Тәуелсіздігі үшін болған азаматтық 
соғыстың 100 жылдығына арналған 

«Тәуелсіздік періштесі» немесе «Тәуелсіздік 
бағанасы» 36 метрлік ескерткіш бағалы тастар-
мен безендіріліп, тот баспайтын құрыштан 
құйылған. Т�бесінде Гректің жеңіс Құдайы 
Ника патшайымның 6,7 метрлік мүсіні бар. Оң 
қолына жеңістің символы саналатын алқа гүлін, 
сол қолына еркіндіктің белгісін білдіретін үзілген 
шынжырды ұстап тұр. Мүсін қоладан құйылып, 
24 каратты алтынмен к�мкерілген. Латвия 
мемлекетінің тәуелсіздігіне арналған ескерткіш 
елдің еркіндігін білдіретін әйел бейнесінде 
жасалған. Ал Украинаның Тәуелсіздік монументі 
Киев қаласының орталығында бой к�терген, 
биіктігі – 52 метр. Үстіне украиналықтардың 
діни танымы бойын ша Құдай ана саналатын 
Орантананың мүсіні қойылған. Осы орайда 
Нью-Йорктегі атақты «Бостандық» мүсінін де 
атап �ту керек. Ескерткіш 1876 жылы Фран-

 тарихи жазбалары бар тақтаның ұзындығы 
28 метр болатын «Тәуелсіздік монументі» 
бой к�тереді. Ескерткіштің дәл осы Алма-
ты қаласындағы Республика алаңында 
орналасуының �зіндік мәні бар. Бұл алаң 
бүгінгі бейбіт күнімізге себепші болған кешегі 
Желтоқсан оқиғасы �тіп, талай тарихи сәттердің 
куәсіне айналған жер. «Тәуелсіздік монументі» 
– Қазақстан жеке мемлекет болып қалыптасқан 
кезеңнің алғашқы заманауи сәулет туындысы 
ретінде ешқашан  �з маңыздылығын жоймай-
тын ескерткіш. К�к аспанға қарай шаншыла 
орналасқан орталық діңгектің ұшар басы қауызы 
ашылмаған қызғалдақ тәрізді жұмырланып 
мүсінделген. )рі оған Қазақстанның Елтаңбасы 
ойылып түсірілген. Қоладан құйылған қанатты 
барыстың үстінде оң қолында қыран құсы, сол 
қолында садағы, белінде қанжары мен бұзар 
алтынға малынған жебелері бар дулығалы жас 
сарбаздың (Алтын адам)  құрыштай мығым, 
бітім тұлғасы аса айбарлы кейіппен Тәуелсіздік 

сана-сезімінің сілкінісін білдірсе, екіншісі 
мемлекеттің тәуелсіздігі мен бостандықтың 
салтанат құруын меңзейді. Сонымен бірге 
композицияға ұшуға ұмтылған әйелдің 
мүсіні енгізілген. Ол оң қолына татулыққа 
шақыру нышаны іспетті орамал, ал  сол 
қолында бостандыққа талпынысты, ұшу 
белгісін білдіретін қанатын жайған құсты 
ұстаған. Ескерткіштің үшінші б�лігі – оюлы 
панно.

Тәуелсіздіктің тағы бір нышаны – елі міздің 
астанасы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан 
мәдени-архитектуралық «Қазақ елі» монументі. 
Ақ мәрмәрдан құйылған монументтің биіктігі 
– 91 метр. Бұл – Қазақстан Тәуелсіздігін алған 
1991 жылдың белгісі. Ал оның басындағы алтын 
түсті бояумен әрленген алтын құс – самұрық 
Қазақстанның «тыныштығын» күзетіп тұр. 
2009 жылы ашылған монументтің  авторлары – 
Сәрсенбек Жүнісов және Жаңбыршы Нұркенов.

Сонымен бірге 2008 жылдың қараша сында 
Жаркент қаласының орталығында Желтоқсан 
к�терілісінің құрбандары Ләззат Асанова 
мен Ербол Сыпатаевқа арналған ескерткіш 
ашылған. Ал Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
Аяг�з және Тараз қалаларында «Тәуелсіздік 
таңы» атты арнайы орнатылған монумент бой 
к�терді. 

Kткен жылы Ақт�бе қаласында бой к�терген 
ескерткіштің бірі «Тәуелсіздік тұғыры» айрықша 
архитектураның биіктігі – 20, ені – 2,4 метр 
болатын тұғыр тұтастай сапалы бетоннан 
құйылған. Оның бір жақ қырында республика 
Гимнінің мәтіні, екінші жақ бетінде Гимннің 
нотаға  түсірілген музыкалық нұсқасы, ал 
үшінші жақ қырында мемлекеттік рәміздердің 
авторлары туралы мәліметтер нақышталып 
берілген. Т�ртінші қырында Ақт�бе деген с�з 
жазылып, осы қаланың нышандық белгісі 
– қызғалдақ к�рініс тапқан. Тәуелсіздік 
тұғырының ұшар басында орналасқан Елтаңба 
екі жаққа бірдей к�рінеді. Оның салмағы 250 кг 
болса, диаметрі – 215 см. Жоба авторы, белгілі 
кәсіпкер – Арынғазы Беркінбаев.

«Біртұтас композициялық жүйе құрайтын 
ескерткіштің жоғары б�лігінде енді ашы-
лып келе жатқан қызғалдақ бейнеленген. 

ДҮНИЕ-КЕРУЕН

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ
«Ana tili»

монументінің беріктігі мен ауқымын айқын 
аңғартады.   Дегенмен,  тарихшылар бұл 
монументтің де �зіндік қателігі бар деген 
пікір айтып жүр. Осы орайда тарихшы Талас 
Омарбековтен «Тәуелсіздік монументі» мен 
Тәуелсіздікке арналған ескерткіштер жайлы 
пікірін сұрап білдік.

«Біз, тарихшылар, Алматыдағы «Тәуел-
сіздік монументін» Тәуелсіздік үшін деп тани 
алмаймыз. Себебі ол арғы тарихпен байла-
нысты болып тұр. Үстінде «Алтын адамның» 
бейнесі бар. Біз оны сақ дәуірінің тұлғасы 
ретінде қабылдаймыз. Ал арғы жағында Қазақ 
мемлекеті құрылғалы бері Тәуелсіздік үшін 
күресіміз кішкентай суреттермен бейнеленген. 
Оны барып арнайы үңіліп қарап, басыңызды 
біраз қатырып барып түсінесіз. Бізде аспанмен 
таласқан, бір қарағанда адамның рухын к�теріп 
жіберетін, Тәуелсіздікке деген құштарлығын 
оятатын ескерткіш жоқ.

Қазақ деген мемлекеттің құрылуы – тұтастай 
ұлт-азаттық немесе ұлттық қозғалыстармен бай-
ланысты. Сонау алғашқы Жәнібек пен Керейдің 
)білқайырға қарсылық білдіргенінен бастап, 
1986 жылғы Желтоқсан оқиғасына дейін. 
Оның алдында біз айтуға әлі қорқып жүрген, 
1929-1931 жылғы қазақтардың кеңестік жүйеге 
қарсы 372 к�терілісі, тағысын тағы... Осы 
ұлттық қозғалыстар, оларға жеке ескерткіштер 
орнатылғанын айтпай-ақ қояйық. Тек қана 
Желтоқсанға арналған к�гершін ұшырып, 
орамал тастап тұрған әйелдің бейнесінен басқа 
ескерткіш орнатылған жоқ» дейді тарихшы.

Т а л а с  О м а р б е к о в  а й т ы п  о т ы р ғ а н 
Желтоқсан оқиғасына арналған монумент 
Тәуелсіздіктің 20 жылдығы қарсаңында 2006 
жылы Желтоқсан мен Сәтбаев к�шелерінің 
қиылысындағы «Тәуелсіздік таңы» атауы мен 
орнатылды. Жұмыстың авторы – Қазақстан 
дизайнерлер одағының т�рағасы Тимур 
Сүлейменов. Автордың айтуынша, компо-
зиция тақырыптың мәндік-идеялық және 
к�ркемдік-образдық мазмұнын ашып береді. 
Ескерткіш үш б�ліктен, қызыл және ақ 
граниттен жасалған екі пилоннан тұрады. 
Алғашқысы �ткен мен болашақ арасындағы 
қақтығысты, жарылысты, халықтың �зіндік 

ция АҚШ-тың тәуелсіздік Декларациясына 
жүз жыл толған мерейтойына арнап сыйға 
тартқанымен, оның салтанатты ашылу шарасы 
тек он жылдан кейін, 1886 жылы �ткен екен. 
Бостандық Құдайының бір қолында – алау, 
екінші қолында – кітап. Мүсіннің биіктігі 
50 метр, құрылыстың жалпы ұзындығы 100 
метр. Ескерткіш толығымен жезден соғылған, 
салмағы – 30 тонна. Мүсіннің басындағы тәжге 
әлемді нұрландыратын к�к сәулесінің нышаны 
ретінде 25 терезе орнатылған. Тәждегі келесі 
бір жеті сәуле – жеті құрлықтың белгісі. Мүсін 
АҚШ-тың  нышаны болғанымен, оны кейде 
әлем халықтары бостандық пен демократияның 
нышаны ретінде танып жатады.

Енді еліміздің бас монументтеріне тоқ-
тал сақ. 16 желтоқсан – Қазақстан Респуб-
ли  касының Тәуелсіздік күні. Халқымыз еге-
мендікке қол жеткізген алғашқы жылдары 
жас мемлекетіміздің баға жетпес құндылығы 
–Тәуелсіздікті дәріптеп, абыройын асқақтатып 
тұратын ескерткішке зәру болды. Елімізде дәл 
осындай маңызды күнге арналған бірнеше 
ескерткіш бар. Бұл туралы сәл кейінірек кеңінен 
тоқталамыз.

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында 
 Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Мысыр елінде 
Тәуелсіздіктің құрметіне қойылған Луксор 
қаласының қақ ортасындағы монументке 
к�зі түсіп, дәл сондай ескерткішті елімізде 
де орнатсақ деген ойға келеді. Осылайша, 
Елбасының тапсырысымен егемендіктің 
бес жылдығы қарсаңында белгілі сәулетші 
 Шот-Аман Ыдырысұлы �зі жетекшілік етіп, 
)ділет Жұмабаев, Нұрлан Далбай сынды 
мүсіншілер мен Қазбек Жарылғаптай дарынды 
сәулетшілердің басын қосып шығармашылық 
т о п  қ ұ р а д ы .  М е м л е к е т т і к  м а ң ы з ы  б а р 
монументтің идеясын жасап шығаруда 
Қалдыбай Монтақаев, Мұрат Мансұров, Азат 
Баярлин, Қазбек Сатыбалдин сынды азаматтар 
да атсалысқан.

Осылайша, 1996 жылы Республика алаңында 
жалпы биіктігі 180 метр, орта тұсындағы к�не 

Алматы қаласында ҚР Экология,  геология 
және табиғи ресурстар министрлігі 
Экологиялық реттеу және бақылау комитеті 
төрағасы Зұлфыхар Жолдасов мегаполистің 
экологиялық проблемаларын кешенді 
шешу бойынша Жол картасын іске асыру 
мәселесін талқылады. Экобелсенділер және 
Алматы қаласының ұйым өкілдері қатысқан 
іс-шараға ҚР Ұлттық экономика, Индустрия 
және инфрақұрылымдық даму, Энерге-
тика министрлігі, «Самұрық-Энерго» АҚ, 
«ҚазТрансГазАймақ» РМК, «Қазгидромет» 
РМК, Алматы қаласының Жасыл экономика 
басқармасы, облыстың Табиғи  ресурстар 
және табиғат пайдалануды  реттеу 
басқармасы, ҚР ҰЭМ Табиғи монополия-
ларды реттеу комитеті, ҚР ИИДМ Көлік 
комитетінің өкілдері және т.б. қатысты.

З.Жолдасов Алматы қаласының эколо-
гиялық жағдайын тиімді  жақсартудың 
қолданыстағы тетіктерін белгілеп, барлық 
проблемалық мәселелерді түсіндірді. Үкіметтің 
деңгейінде қабылданған Алматы қаласының 
экологиясын жақсарту ж�ніндегі Жол карта-
сында 20 іс-шара қарастырылған. Олардың 
қатарында ЖЭО-ны газға ауыстыру, жеке 
секторды газдандыру, авток�лікті табиғи газға 
ауыстыру, к�галдандыру және т.б. бар.

Зұлфыхар Жолдасов Алматы ең лас 
қалалардың қатарында екенін атап �тті. «Ал-
маты маңындағы тұрғын үйлердің 50%-ы жы-

Экология мәселесі алаңдатады
ШАҺАР

лыту үшін к�мірді пайдаланады. Сондықтан, 
әкімдіктер мен Энергетика министрлігі осы 
аудандарды газдандыру бойынша шаралар 
қабылдауда. ЖЭО жұмысының және жеке 
сектордың к�мір жағуының әсерінен 2019 
жылы қаланың ауасын 144 мың тонна қалдық 
бүлдірді. Біз бұл к�рсеткішті 4 жылдың ішінде 
79 мың тоннаға дейін азайтуды жоспарлап 
отырмыз. Осылайша, Алматы қаласы жоғары 
ластану индексінен орташа к�рсеткішке ауыса-
ды» дейді Комитет басшысы. Сонымен қатар ол 
осы Жол картасы аясында халықтың әлеуметтік 
осал топтарына үйлерді газбен қамтамасыз 

етуге қолдау к�рсету жоспарланып отырғанын 
атап �тті.

Жиын барысында с�з алған Мэлс Елеусізов 
қала ауасының ластануы мен экологиялық 
мәселелерді к�теріп, алдағы уақытта мұндай 
жағдайлардың алдын алмаса, шаһар апатты 
жағдайға тап келетінін ескертті. 

Экология министрлігі Алматыда жанармай 
стансаларын бақылауды күшейтіп, дизель ав-
тобустарын шектеуді ұсынғаны туралы ақпарат 
та осы жиында айтылды. «Қоғамдық к�ліктерді 
метан газына к�шіру жұмыстарын жалғастыру 
керек. Биыл 500 автобус болса, 2023 жылы бұл 

к�рсеткіш 2000-ға жетуі тиіс. Сонымен қатар 
 дизель отынымен жүретін автобустарды сатып 
алуды заң бойынша шектеу керек. Жанармай 
құю стансаларында 4 және 5 экологиялық класқа 
жататын жанармай ғана сатылуын қадағалау 
керек» дейді Зұлфыхар Жолдасов. Спикер осы 
мақсатта авток�ліктерді техникалық бақылаудан 
�ткізетін орталықтардың жауапкершілігін арт-
тыруды ұсынды.  

Энергетика министрлігі «Самұрық-Энерго» 
компаниясымен бірлесіп, энергетикалық нарық 
арқылы ЖЭО-ны газға ауыстыру жобасын 
қаржыландыру мәселесін қарастырып жатқаны 
туралы да осы жиын барсында айтылды. Мұны 
«Самұрық-Энерго» �ндіру және активтерді 
басқару ж�ніндегі Басқарушы директор – Серік 
Тютебаев атап �тті.

Экологиялық жағдайды шешу мәселелерін 
қалалық Жасыл экономика басқармасының 
басшысы Наталья Ливинская жан-жақты баян-
дады. «Қазіргі уақытта Алматы қаласында 250 
мың жасыл желек отырғызылды, ал 2022 жылға 
қарай шамамен 1 млн ағаш отырғызылады. )р 
ағаштың міндетті параметрлері болады: биіктігі 
кемінде 2 м және сау тамыр жүйесінің болуы» 
дейді Н.Ливинская.

«Қазгидромет» РМК бас директоры  Данара 
)лімбаева атап �ткендей, 2021 жылы қала 
аумағында атмосфералық ауаның жағдайын 
бақылайтын 41 датчик орнатылады.

Қ.СЕРІК
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йтып айтпай не керек, қазақ тарихын Ресейдің державалық 
 саясаты еліміз тәуелсіздік алғанға дейін тереңге жібермей, темір 
құрсаумен тарылтып келді. Оған дейін ұлы даламыз бен таулары-
мыздан табылған жәдігерлерді сақ, ғұн тайпаларына тиесілі деп 
халқымыздан алыстатуға тырысты. Бұрмалады, жойды. Қайдағы 
бір елес пен сағымға айналдырды. Ал, шындығында, сол тайпалар 
қазақтың арғы бабалары болатын... Құдайға шүкір, тәуелсіздіктің 
ақ таңы атқан соң бірте-бірте ақиқаттың беті ашылды. Тас, қола 
дәуіріндегі тарихымызды ғалымдарымыз елге әйгілеп берді. 
Соның бір ғана бөлігі Жетісу өңіріндегі «Таңбалы тастар». Алматы 
 облысы  Жамбыл ауданы Қарабастау ауылынан солтүстік-батысқа 
қарай 4 шақырым жердегі Таңбалы шатқалында орналасқан бұл 
тарихи жерде 2003 жылдың 14 қазанында ҚР Үкіметінің №1052 
қаулысымен «Таңбалы» мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи 
қорық мұражайы құрылған болатын.

Тәуелсіз елдің тәуелсіз ұрпағы сапалы білім алып, білікті маман болуды ғана ар-
мандамайды. Қазіргі жастар өз алдына жұмыс істеп, «еліме не бере аламын?» деген 
сауалмен өзіне де, өзгеге де пайдалы іспен айналысқанды жөн көреді. Тәуелсіздік күні 
қарсаңында осындай ешкімге тәуелді емес, өз ісін жүргізіп, кәсібін дамытып отырған 
дарынды жас Батырбек Әділжанұлы Нокеевпен шағын сұхбат құрдық. Батырбектің 
жасы небәрі 23-те, бірақ шағын кәсіппен айналысып жүргеніне бес жылдың жүзі 
толған. Назарбаев университетінің математика мамандығын биыл тамамдаған ол 

 – Қазақстандағы тұңғыш домбыра аспабын тез және 
оңай үйрену әдісін ұсынатын онлайн-платформасын ашқан. Жас кәсіпкермен шағын 
сұхбатымызды оқырманға ұсынамыз. 

А

Нұрболат АБАЙҰЛЫ 
«Ana tili»

ӨНЕР

БІЛІМ КӨКЖИЕГІ

Үйде оқыту – білім беру немесе оқыту формасы 
емес, білім алу қажеттілігі ерекше балаларға оқыту 
процесін ұйымдастыру. Білім алу қажеттілігі ерекше 
балаларды медициналық к�рсеткіштерге  байланысты 
білім мекемелерінде оқыту мүмкін болмаған жағдайда 
ата-ананың (немесе заңды �кілдердің) мүддесін ескере 
отырып, белгіленген тәртіпке сәйкес, үйден оқытады. 
Мүмкіндігі шектеулі балаларға ұсынылатын білім беру 
бағдарламасы аясында, психологиялық-медициналық-
педагогтік консультация қорытындысының негізінде 
бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 
ұйымдары баланы үйде оқытады. 

ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 
27 мамырдағы №223 бұйрығында үйде оқытуды  
ұйымдастыру  қағидасы бекітілген.

2020-2021 оқу жылында ҚР білім беру ұйымдарында  

оқу процесін  ұйымдастырудың  ерекшеліктері  
туралы  әдістемелік нұсқау хатта үйде оқытуды 
тиімді және  сапалы ұйымдастыру үшін: 1) мектептің 
ішкі актілерімен оқу процесін сүйемелдеу:  үйде 
оқытудың жеке жұмыс оқу жоспары;  жеке жұмыс 
оқу бағдарламалары;  жеке оқыту кестесі; жеке оқу 
үлгерімі журналы; 2) мұғалімнің, психологтің, мек-
теп директорының орынбасарының функцияларын 
нақты анықтау; 3) мектеп директорының орынбасары 
жанында айына 1 рет үйде оқитын оқушылардың оқу 
жетістіктерін тыңдау және қол жеткізілген нәтижелер 
мен жіберілген олқылықтарды ескере отырып, олардың 
жеке оқыту бағдарламасын түзету; 4) үйде оқитын 
оқушылардың мектептің білім беру ресурстарына: 
кітапханаларға, мерзімді басылымдарға, оқу құрал-
жабдықтарына, ЦБР-ге қол жеткізуін қамтамасыз ету; 

5) қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық тех-
нологиялардың (АКТ) мүмкіндігін пайдалану   керек.

 Үйде оқытуды ұйымдастыру ж�ніндегі қосымша 
ақпаратты «Жалпы білім беретін мектептің оқу 
бағдарламалары бойынша балаларды үйде оқыту 
ж�ніндегі  әдістемелік ұсынымдардан» табуға 
 болады. Үйде оқитын бала �зін сынып және мектеп 
ұжымының бір б�лігі ретінде сезінуі үшін баланы 
үйірме жұмыстарына және мектептің басқа да тәрбие 
іс-шараларына тарту да қажет болады. 

Нағима ҚАСЫМОВА,
Жаңатұрмыс орта 

мектебінің директоры
Алматы облысы
Қарасай ауданы  

Үйде оқыту жұмыстары

Жақында осы мұражайда 
2018-2020 жылдар ара-
лығында құрылысы жүрген 

Визит орталықтың ашылу салтанаты 
болды. Оған Мәдениет және спорт-
вице-министрі Н.Дәуешов, Алматы 
 облысы әкімінің орынбасары Р.)лиұлы, 
Жамбыл ауданының әкімі Б.)лиев 
және ЮНЕСКО-ның Қазақстандағы 
кластерлік бюросының �кілі А.Халафа 
қ а т ы с ы п ,  а у д а н  х а л қ ы н  о с ы н а у 
қуанышты  шарамен құттықтап, жаңа 
ғимараттың тұсауын кесті. Ашылу сал-
танатына жиналған қауым ғимараттағы 
к�рме залымен танысты. 

Бұдан кейін салтанатты шара 
« Ж е т і с у д ы ң  ж а р т а с  � н е р і »  а т т ы 
республикалық ғылыми-тәжірибелік 
конференцияға жалғасты. Оның бары-
сында «Жетісудың жартас �нері» атты 
үш тілдегі ғылыми-танымдық жаңа 
жинақтың тұсауы кесілді. 

Конференцияда тарих ғылымы ның 
докторы, профессор, Ш.Уәлиханов 
а т ы н д а ғ ы  с ы й л ы қ т ы ң  л а у  р е а т ы 
Ж.Таймағанбетов, әл-Фараби атын-
дағы ҚазҰУ, тарих факультетінің 
 археология-этнология кафедрасының 
меңгерушісі Р.Жұматаев жинаққа ен-
ген ғылыми мақалалар мен ондағы 
суреттердің тарих үшін маңыздылығына 
тоқталды. Ал «Таңбалы» қорық-музейі 
ғылыми-зерттеу б�лімінің меңгерушісі 
Р.Шарипов, тарих ғылымының кан-
дидаты, Ш.Уәлиханов атындағы  тарих 
және этнология институтының жетекші 
ғылыми қызметкері  А.Уалтаева, 
Қазақстан Республикасының Еңбек 
сіңірген экскурсоводы, ЮНЕСКО-ның 
материалдық емес мәдени-құндылықтар 

ДОМБЫРАНЫ 
ОНЛАЙН ҮЙРЕНІҢІЗ

Бас редактор 
Жанарбек ӘШІМЖАН

Бас редактордың 
бiрiншi орынбасары 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Бас редактордың 
орынбасары 
Қарагөз СІМӘДІЛ

Бөлiм редакторлары:

Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат

Фототiлшi
Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
Беттеуші
Нұржан АСАНОВ

Корректорлар
Алмагүл ҰЛТАНБЕКОВА
Нұрлайым БАТЫР
Хатшы-референт
Назгүл БЕЙСЕМБАЕВА

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

«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.)

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
Оразалы ЖАҚСАНОВ (Қостанай) 8 777 230 71 84
Жарқын ӨТЕШОВА (Мәскеу) Zharkyn-1@yandex.ru

Қоғамдық негіздегі кеңесшілер:
Ғарифолла ӘНЕС – филология ғылымының докторы
Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ – филология ғылымының докторы, профессор
Аягүл МИРАЗОВА – педагог-ұстаз, Қазақстанның Еңбек Ері
Талас ОМАРБЕКОВ – тарих ғылымының докторы, профессор

материалдың жариялану 
ақысы төленген

Кезекшi редактор
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Таралымы 15 000

РЕДАКЦИЯ ТЕЛЕФОНДАРЫ: 
2-72-49-78 (қаб.бөлмесi/факс)
Бөлім редакторлары: 
267-40-07
E-mail: anatili_gazetі@mail.ru

МЕКЕНЖАЙЫМЫЗ:
050013, Алматы қаласы, 
Желтоқсан көшесі, 175, 4-қабат

А
Газет: Алматы қаласы, Ш.Қалдаяқов көшесі, 17 үй. «Дәуір» РПБК ЖШС-нда, Тел: 273-50-53;
Ақтөбе қаласы, Смағұлов көшесі, 9/2, «Хабар-Сервис» ЖШС баспаханаларында басылып шықты 

Тапсырыс №1053/1563

Құрылтайшы және шығарушы: 
«ҚАЗАҚ ГАЗЕТТЕРI» 

Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
Бас директор – 

Редакторлар кеңесiнiң төрағасы 

Шәмшидин ПАТТЕЕВ

қабылдау бөлмесi 272-87-30 
kaz_gazeta@mail.ru
www.kazgazeta.kz

ANA TILI

А Т А М Е К Е Н

– Батырбек,  
ACADEMY платформасы қалай құрылды 
және «Қаршыға» аталу себебі неде?

–  
платформасы Қазақстанның кез келген 
жерінен ыңғайлы уақытта музыкалық 
білімсіз домбыра аспабын меңгергісі 
келетін жандарға арналады. Қаршыға 
деген �те батыл құс бар, қазақтың дом-
бырасы қаршығадай алысқа самғасын 
деген оймен қойдық. Қара домбырамыз 
Қазақстанда ғана емес, Еуропа, Амери-
када да танылғанын қалаймыз. Жалпы 
бұл идея – кішкентай кезімнен ішімде 
«пісіп» жүрді. Бала кезімде домбыра 
үйірмесіне қатысып, үйренгім келетін. 
Бірақ ауылдық жерде білікті мұғалім 
табу, сапалы білім алу қиын. Жоғары 
оқу орнын бітірген соң, сол бала кездегі 
арманымды жүзеге асыру үшін �з жоба-
ма қарай қадам жасай бастадым. Бүгінгі 
таңда салт-дәстүріміз, ұлттық аспап-
тарымыз ұмытылып бара жатқаны, 
�кінішті. Сол себептен қазақтың қара 
домбырасын дәріптеу мақсатында осы 
академияны ашып отырмыз. 

– Аталған платформаның ерекше-
лігі неде? Домбыра сабағын кім, қалай 
үйретеді?

– Біздің платформаның ерекшелігі – 
домбыраны онлайн үйрететінінде және 
бағасының қолжетімділігінде.  Мәселен, 
оффлайн домбыра үйренуге барсаңыз, 
аптасына 2-3 рет қана, кемінде 20 мың 
теңгеден 50 мың теңгеге дейін ақысын 
т�леп үйренесіз. Ал біздің онлайн плат-
формада бір айлық курстың бағасы 
– 5000 теңге, үш айлық курс – 9000 
теңге. Сонымен бірге біздегі сабақты кез 
келген уақытта, қалауыңызша қарап оқи 
аласыз. Яғни барлық сабақтар сайтта 
(www.qarshyga.online) сақталады. 

Аталған онлайн академиямызды 
ашу жұмыстарына жарты жылдай уақыт 
жұмсадық. Барлық бейне сабақтарды 
алдын-ала түсіріп, монтаждап сайтқа 
жүктедік, дизайнын жасадық дегендей. 
Жалпы осы жобаның жүзеге асуына он 
шақты адам жұмыс істеп жатырмыз. 
Оның ішінде, операторлар, видео-ин-
женерлер, дизайнер, таргетолог, сату 
менеджерлер, офис менеджерлер, дом-
бырашылар, барлығы бірігіп осы үлкен 
платформаны жасап отырмыз. 

Домбыра үйрететін маманды да 
ұзақ уақыт іздедік, тіпті кастинг те 
жарияладық. Дегенмен, бір нәрсені 
түсіну керек, домбыраны  тарта алу 
бар, ал түсіндіре алудың ж�ні б�лек. 
С о н д ы қ т а н  б і з г е  � н е р д е г і  д о м -
бырашыларға қарағанда, педагог дом-
бырашы қажет болды. К�птің ішінен 
таңдауымыз 20 жылдық тәжірибесі 
бар үздік домбырашы- педагог Мәди 
М а к а ж а н о в қ а  т ү с т і .  С е б е б і  б ұ л 
 маман Құрманғазы атындағы қазақ 
ұлттық консерваториясының түлегі, 
Халықаралық конкурстардың  лауреаты. 
Кез келген жастағы үйренушіге педагог 
ретінде түсіндіре алады. 

Платформаның тағы бір ерекшелігі – 
сіз домбыраны кез келген жерде үйрене 
аласыз. Үйде де, сыртта да, табиғат ая-
сында да дегендей. Ол үшін біз жүйемізге 
тек компьютер, ноутбук арқылы ғана 
емес, планшет, смартфон арқылы да 
үйрену жолдарын қарастырып қойдық. 
Ең бастысы, оңай әрі ыңғайлы. 

– Үйренушілер қалай анықталады? 
Жас айырмашылығына немесе домбыра 
тарту деңгейіне мән беріле ме?

– Иә, әрине, біз үйренушілерді жас 
айырмашылығына емес, домбыраны білу 
тәжірибесіне қарай үш деңгейге б�лдік. 
Бастапқы деңгей – 60 бейнесабақ, 
ортаңғы деңгей – 90 бейнесабақ, жо-
ғарғы деңгей – 120 бейнесабақтан 
тұрады. Қаты сушылардың деңгейін 
бірнеше сұрақ қою арқылы анықтаймыз. 
Қатысушылардың к�бі домбыра таңдау 
мәселесін алға тартып жатады. Бастапқы 

деңгейді бастағанда біз қымбат домбы-
ра керек емес деп айтамыз. Ары қарай 
сапалы, жақсы домбыра таңдауына да 
к�мектесеміз.  Сонымен бірге Жетісу 
мектебі, Арқалық мектебі деген сияқты, 
7-8 домбыра мектебі бар. Біздің фор-
мат барлық мектепке сай келетіндей 
жасалған. Болашақта біз күймен шек-
телмей, музыкаларды да  саламыз. Жо-
спар к�п. Қобыз, жетіген, саз сырнай 
сияқты қазақтың барлық ұлттық аспап-
тарын қосамыз. Сонымен бірге мобильді 
қосымшасын да жасаймыз.

– Онлайн домбыра үйрету тек қазақ 
тілінде жүзеге асырылып жатыр ма?

– Иә, негізі аудиториямыз қазақтілді 
орта болғандықтан алдымен қазақша 
жасадық. Сабақтың барлығы қазақ 
тілінде жүреді. Дегенмен, қазір сұраныс 
�те жоғары, алдағы бір айдың ішінде 
орыс және ағылшын тілінде сабақ 
жүргіземіз. Kйткені орыстілді азамат-
тар мен шетелдіктер де қызығушылық 
танытып отыр. Біз жобаны жүзеге асы-
рар алдында, АҚШ-тан сарапшылар 
шақырдық. Олар біздің кәсібіміздің 
барлық жайын тексеріп  шықты. 
«Қаншама потенциалды клиент  болуы 
мүмкін? деген сияқты болжамды 
тексерді.

– Онлайн курсқа қатысушылар 6-60 
жас аралығы екен. Ең қызығы да сол, 
6 жастағы бала мен 60 жастағы үлкен 
адам онлайн дәрісті қаншалықты игеріп 
жатыр?

– Расында, бала мен қарт адамға 
үйретудің �з қиындығы бар. )сіресе 
онлайн үйретудің орны б�лек. Бұған 
дейін к�пшілігіміз онлайн деген нәрсеге 
дайын болмадық, мұны жасыра алмай-
мыз. Қазіргі таңда әлемді шарпыған 
пандемияның салдарынан халықтың 
басым к�пшілігі онлайн жұмысты, білім 
алуды, қызмет ету мен қызмет алуды 
қабылдап қалды. Ал біздің академиядағы 
балалар мен үлкендер онлайн сабақты 
игеріп жатыр деп айта аламын. Домбыра 
үйренудегі ең маңызды мәселе – қағысты 
дұрыс үйрену. Біз осылай негіздің дұрыс 
қаланғанын қадағалаймыз. Домбыра 
үйренушілермен байланыс орнатып, 
барынша толық игеруіне жағдай жасап 
отырмыз. Ең бастысы, нәтиже жаман 
емес, ризашылығын білдіріп, алғыс ай-
тып жатқандар к�п. 

– Тәуелсіз елдің "зіңіз сияқты жаста-
рына не айтар едіңіз? 

– Менің замандастарым �те бақытты 
деп ойлаймын. Біз бейбіт те берекелі 
елде алаңсыз білім алып, қалаған 
кәсібімізбен айналыса аламыз. Тек 
ынта мен жігер болса болғаны. Қазіргі 
жастарға керегі жақсы тәрбие мен са-
палы білім ғана. Осы екі нәрсе болса, 
қалған дүниені �зіміз де жасап алуға 
мүмкіндігіміз бар. 

– 4ңгімеңізге рақмет!

Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ

ұлттық комитетінің мүшесі, «Туризм 
ғылыми-зерттеу институты» ЖШС  
әдіскері Б.Оразымбетова және тағы 
да басқа зерттеушілер Жетісудың 
жартас �нері мен «Таңбалы» қорық 
мұражайындағы петроглифтер мен 
қорғандар туралы баяндама жасады. 
Бұл баяндамадан қорықтың �зіндік 
ерекшеліктерін ұқтық. Атап айтқанда, 
2003 жылы құрылған қорық 2004 жылы 
ЮНЕСКО-ның бүкіләлемдік мұралар 
тізіміне енгізіліпті. Жалпы аумағы 
3800 гектар аумақта петроглифтердің 
7-тобында 5000 жәдігер анықталған. 
Олардың 3195-і жартас беттеріндегі 
түрлі  аң мен құстың, адам және 
малдың суреті.  Сонымен қатар мұнда 
ежелгі қоныстардың орны мен оба-
лар, қорғандар да бар. Осы обалар 
мен қорғандарға археологиялық қазба 
жұмыстары жүргізіліп, олардан садақ, 
балта секілді қару-жарақ пен түрлі 
ыдыс-аяқ секілді тұрмыстық заттар 
сынықтары табылған. Олардың біздің 

заманымызға дейінгі тас, қола дәуіріне 
жататын заттар екені анықталған. Бұл 
жұмыстарды отандық ғалымдармен 
бірлесіп, қорықтың т�рт б�лімнен 
тұратын 37 штаттық бірліктегі ма-
мандары жүргізген.  Осы зерттеу 
жұмыстарын жүргізу барысында 2019 
жылы «Таңбалы» қорық музейінің 
ғылыми қызметкерлері 4 мәрте шетелге 
шығып, Ресей, Түркия, Қырғызстан 
және )зербайжан мем лекеттеріндегі 
халықаралық ғылыми-танымдық 
конференцияларда баяндама жа-
сап, тәжірибе алмасқан. Қорық ди-
ректоры Мадияр Орынтайұлы бұл 
бағыттағы зерттеулер болашақта  Еуропа 
елдерімен жалғасатынын  айтып отыр. 
Директордың айтуынша, соңғы 3 
жылдың к�лемінде «Таңбалы» қорық 
музейі инфроқұрылымын дамыту 
мақсатында бірқатар нәтижелі жұмыс 
атқарылған. Мәселен, 2017 жылы БҰҰ-
ның «Даму» бағдарламасы бойынша 
«Таңбалы» кешеніне күн мен желден 

қуаттанатын 5 киловаттық электрстан-
циясы орнатылыпты.  Сонымен бірге 
Алматы облысы әкімдігінің қолдауымен 
«Таңбалы» кешеніне апаратын Қопа-
Қарабастау тас жолына күрделі ж�ндеу 
жұмыстары жүргізілген. Жаңадан 
а ш ы л ғ а н  о р т а л ы қ т а  қ о н а қ т а р ғ а 
арналған 22 орындық қонақүй ашы-
лып, асхана жұмысы жолға қойылған. 
2020 жылғы республикалық бюджеттің 
қаржыландыруы нәтижесінде ғи-
мараттың к�рме залын музейлендіру 
жұмыстары жүргізілді. Заманауи үлгіде 
жабдықталған жаңа орталық к�рме 
залы, конференция залы, зертхана, 
кітапхана қызмет к�рсететін болған. 
Ғимарат ауласына 5 киіз үй тігіліп, 
ұлттық нақыш тағы этноауыл алаңы 
жабдықталған. Орталығының сыртқы 
алаңы толығымен к�галдандырылып, 
келушілер үшін арнайы автотұрақ 
пен орындықтар қамтамасыз етілген. 
2 0 1 9  ж ы л ы  о б л ы с  ә к і м д і г і н і ң 
қаржыландыруымен Қарабастау ауы-
лынан арақашықтығы 5 шақырымды 
құрайтын «Таңбалы» кешеніне ауыз 
су жүйесі тартылған. Нәтижесінде 
кешенге келген туристерді таза ау-
ызсумен қамту мәселесі шешімін та-
уып, кешен аумағын к�галдандыру 
жұмыстары жүргізілген. Осы жұмыстар 
нәтижесінде «Таңбалы» табиғи қорығы 
отандық және шетелдік туристер мен 
зерттеушілердің зор қызығушылығын 
тудырып отырған, ерекше тарихи 
аймаққа айналды. Сондықтан да 2019 
жылы музейге келген отандық және 
шетелдік туристердің жалпы саны 
– 8 мың 862 адамды құрап, 2018 жыл-
мен салыстырғанда 65 пайызға �скен. 
Бұған ғимарат ішіндегі конференция 
залы ғылыми жобаларға негізделген 
мәдени шараларды (конференция, 
семинар, д�ңгелек үстел, т.б.) және 
басқа да жиындарды ұйымдастыруға 
зор мүмкіндік беретіні және қорықтың 
табиғи ерекшелігі себеп болуда. Ал 
зертханаға арналған арнайы б�лмелерде 
музей қызметкерлері археологиялық 
қазба жұмыстарынан табылған тарихи 
жәдігерлерді, басқа да бұйымдарды 
зерттеп, талдау жұмыстарын жүргізуге, 
консервациялық жұмыстарды ұйым-
дастыруға жағдай жасаған.  Яғни 
туристер мен қонақтар «Таңбалы» 
шатқалындағы жартас бетінен к�рген 
бейнелермен қатар ғимарат ішіндегі 
к�рме залы арқылы археологиялық қазба 
жұмыстарынан табылған жәдігерлермен 
танысып, қосымша ақпарат алады. 
Сондай-ақ ұлттық дәстүріміз, тари-
хымыз бен мәдениетімізге негізделген 
этноауыл арқылы қазақтың дәстүрлі 
қол�нері, аңшылық �нері, тұрмыс-салт 
бұйымдары, т.б. тамашалай алады. 
Үстіміздегі жылы пандамея жағдайына 
қарамастан «Таңбалы» қорық музейінің 
ғылыми қызметкерлері әл-Фараби 
атындағы ҚазМУ-дің геоархеология 
зертханасының мамандарымен бірлесіп 
Алматы облысы Жамбыл ауданының 
Кеңсай елді мекенінде археологиялық 
қазба жұмыстарын жүргізген. Оның 
барысында қола дәуіріне тиісті 8 қабір, 
орта ғасырға тән 2 қабір және ерте 
темір дәуіріне жататын 2 қорған ар-
шылып, зерттелген. Қазіргі таңда 
қазба жұмыстарынан табылған тарихи 
жәдігерлерді зерттеу және қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілуде. Зерттеу 
жұмыстары аяқталған соң жәдігерлер 
музей қорына алынады. Сонымен 
қатар «Таңбалы» қорық-музейінің 
ортаңғы аумағындағы бес топқа мони-
торинг жұмыстары жүргізіліп, жалпы 
саны 3195 жартас суреттері үш тілде 
құжаттандырылған. Індет тоқтап, ел 
қалыпты тірлікке к�шсе, қорық аумағы 
отандық және шет елдік туристердің 
ерекше қызығушылығын тудыратын 
аймаққа айналары анық. 

ТАҢБАЛАНҒАН ТАРИХ

Азаматтың суреттері
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