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ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

БҮГІНГІ САНДА:

ҰЛТЫМЫЗДЫҢ
ҰЛЫ ҰСТЫНЫ
«Күллі әлемді бір тарының қауызына сыйдырған» ауыр жыл да күнтізбеден
ауысты. Індетті толық еңсере алдық па, адамзат баласының тарихы бағытбағдары мен ұстанымы өзгере ме – бүгінгі күні ел мен жерді толғантқан басты
тақырыптардың бірі осы. Оған қоса, төрімізге шыққан 2021 жыл қазақ жұртына
да бірталай айтулы күндерімен енбек. Ең маңыздысы, тәуелсіздігіміздің
отызыншы жылына аяқ бастық. Қуандық, өкіндік, мұңайдық, ренжідік,
шаттандық... Қалай болғанда да отыз жылда тамырымызға үңілдік, өткенімізге
қайырылдық, болашаққа жоспар құрдық. Алдағы уақытта да тәуелсіздігіміздің
мәңгі болуын Тәңір нәсіп еткей!

Қарагөз СІМӘДІЛ
«Ana tili»
ҚР Президенті Қасым-Жомарт
Тоқаевтың жыл басында «Егемен
Қазақстанда» жарық крген
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат»
атты мақаласында: «Биыл қастерлі
Тәуелсіздігімізге 30 жыл толады.
Бұл – қайта жаңғырған қазақ мемлекеттігінің, ата-бабаларымыз
аңсаған азаттықтың тұғыры нығая
түскенін әйгілейтін маңызды белес.
Тарих тұрғысынан алғанда, отыз
жыл – кзді ашып-жұмғандай қасқағым сәт. Дегенмен, бұл кптеген
халықтар үшін қиындығы мен
қуанышы, дағдарысы мен дамуы
алмасқан тұтас дәуір деуге болады.
Біз де осындай жолдан тіп келеміз»
деуі кп нәрсені аңғартқандай. Неге
дейсіз бе? Себебі, шынымен де, осы
отыз жыл ішінде қазақ елінің бары
мен жоғы анықталды, кініші мен
қуанышы електен тті...
Отыз жылдың белесінде жүріп
ткен жолымыз туралы алдағы
нмірімізде талай жазатын боламыз.
Ал былтырғы жыл бір Қазақстан
үшін емес, адамзат үшін де үлкен
сынақ болғаны белгілі. «Басты
байлық – денсаулық» екенін анық
ұғындырған ауыртпалық, әлемдік
пандемия жер шары тұрғындарына
жаңа сын-кедергілердің бетін ашты.
ткен жыл бізге жақындарымыздың
қадірін сездірді. Осы күнге дейін
COVID-19 вирусынан дүниежүзі
бойынша 86 млн 400 мың адам ауы-

рып, 1 млн 870 мың адам қайтпастың
кемесіне мінді. Қазақстанда шамамен 205 мың адам коронавирус жұқтырып, оның екі жарым
мыңнан астамы осы індеттен кз
жұмды. Бұл адамзат баласына келген
үлкен сынақ, ауыр жүк екені белгілі.
Алдағы уақытта бұл жолдан қалай
шығамыз, қалай сабақ аламыз – бәрі
де болашағымыздың бағыт-бағдарын айқындап бермек. Сынақ дегенде еске түседі, 2021 жыл қазақ үшін
зұлматты жылдарды да еске салатын
даталы күндерімен келе жатыр.
Оның бірі – 1921-22 жылдардағы
аштықтың жүз жылдығы болса,
екіншісі – Желтоқсан оқиғасының
35 жылдығы. «Миллиондаған адамды
қазаға ұшыратып, тірі қалғанын жан
сауғалап босып кетуге мәжбүр еткен
алапат ашаршылықтың алғашқы
кезеңі – 1921-1922 жылдардағы
нәубеттен бері 100 жыл тті. Сол
зұлматтың кесірінен қырылып қалмағанда, халқымыздың саны қазіргіден әлденеше есе кп болар еді...
Биыл әйгілі Желтоқсан оқи ғасына 35 жыл толады. 1986 жылы
рім дей ұл-қыздарымыз Кеңес
Одағының қаһарынан қаймықпай,
ұлт намысы үшін алаңға шықты. Осы
күннен соң тура бес жыл ткенде
Тәуелсіздігімізді жариялауымыздың
символдық мәні зор. Бұл орайда,
азаттықтың алғашқы қарлығаштары
– Желтоқсан қаһармандарының
азаматтық ерлігі лайықты бағасын
алып, жоспарлы түрде насихатталуы
керек» дейді Мемлекет басшысы

з мақаласында. ткенді ұмытпау
– парыз. Ал ауыр жылдардың уын
татқан, лім құшқан бабалар, әкелер
жолын, арман-мұратын ұмытпау –
бүгінгінің міндеті.
Жарық кргеніне 30 жыл толған ұлт басылымы «Ана тілі» газетінің әуел бастағы міндеті, мақсаты мемлекеттік тілдің рісін
кеңейту, мәртебесін биіктету
екені анық. Бұл орайда Мемлекет
басшысының: «Мемлекеттік тілді
білу – Қазақстанның әрбір азама тының парызы. Міндеті деп те
айтуға болады. Осы орайда мен бар-

ша қазақстандықтарға, оның ішінде,
қазақ тілін әлі жете меңгермеген
отандастарыма үндеу тастағым
келеді» деуі талай қазақтың жүрегін
жылытты.
Иә, биылғы жылдан үміт кп.
Жақсылықтарымен келсе, ел еңсесін
биіктете түссе деген тілек бар.
Ойымызды Мемлекет басшысы
Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» мақаласындағы сзімен қорытындылағымыз
келеді:
«Тәуелсіз ел болу оны жариялаумен немесе мемлекеттің ір-

ЗАМАНСӨЗ

КЕМЕЛ АДАМ –

ҚАЙЫРЫМДЫ ҚОҒАМ –
ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ
КЕЛЕШЕКТІҢ
ЖАҢА КЕЗЕҢІ
ткен жыл – халқымыз үшін
ерекше жыл болды. 2020 жыл адамзат ақыл-ойының биігіне ктерілген
ұлтымыздың ғұламалары бу
Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдығы
мен Абай Құнанбайұлының 175
жылдығына тұспа-тұс келуі рухани
дамуымызда еліміз үшін те маңызды
жаңа кезеңді айқындайды.
лемнің және еліміздің дамуына
ықпал еткен коронавирус пандемиясы жаңа дүниежүзілік дағдарысқа
әкел і п от ыр. Ата л м ы ш і н дет т і ң
жан-жақты зардабы әлем елдерінің
бәрін шарпыды. Бұл қиындықты
сарапшылар Екінші дүниежүзілік
соғыстың салдарымен салыстыруда. Пандемия адамдардың мінез-

ге тасын қалаумен шектелмейді.
Тәуелсіздік үшін нағыз күрес
күнделікті еңбекпен, үздіксіз әрі
дәйекті елдік саясатпен мәңгі
жалғасады. Біз қуатты тәуелсіз
мемлекетімізбен ғана ұлт ретінде
жер бетінде сақта ла мыз. Осы айнымас ақиқатты берік ұстануымыз
қажет. «Тәуелсіздік бәрінен
қымбат!» деген бір ауыз сз мәңгі
ұранымыз болуға тиіс.
Ұлтымыздың ұлы ұстыны – қастерлі Тәуелсіздігіміз барша жұрты мыздың патриоттық рухымен
асқақтай берсін!»

Үш кездесу

4-бет

Көк пен жердегі
ерлік жолдары

5-бет

Атаманның ақыры:
аңыз бен ақиқат

8-бет

ТҰЛҒА
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Тоқаевтың «Тәуелсіздік
бәрінен қымбат» деген тақырыппен маңызы мен мәні зор мазмұнды
мақаласы бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланды. Осыған
орай әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің ректоры,
академик Ғалымқайыр Мұтановтың үн қосқан мақаласын жариялап
отырмыз.

Ғалымқайыр МҰТАНОВ,
ҚР ҰҒА академигі, әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ ректоры

16+

e-mail: anatili_gazetі@mail.ru

құлқына, тіршілік ету қалыбына,
еңб ек е т у ер ежелері не қ а зірд і ң
зінде бетбұрыс әкелді. Сондықтан
да әлем те ірі згерістің алдында
тұр. Гуманитарлық-технологиялық
революцияның іске асуы күтілу де.
Яғни а дамзат технология лар дың
а рқ а с ы н д а  з д а м у ы н ы ң ж а ң а
сат ысы на – тех ног у ман изм г е
ктерілмек. Техногуманизм гендік
и н женери я, нанотех нолог и я,
жасанды ин теллект, т.б. жаңа технологиялар негізінде адамды да, әлемді
де згертпек. Осыған байланысты,
жаңа бағытты дұрыс қабылдаған
елдер дамып, басқалары солардың
шаңын жұтпақ. Уақыт ткен сайын
олардың арасындағы алшақтық тым
алыс болатынын мамандар дәлелдеп
отыр. рі қарай әр ел дің қа лай
дамитыны дүниежүзінің ұстанған
са ясатына, қабы л даған іс-шара,
жоспарларына бай ланысты. Осы
орайда ҚР Президенті Қ.Тоқаев з
Жолдауында заман ағымына сай
мемлекеттік деңгейде ел дамуының

екі маңызды бағытын айқындап
берді: бірі – ұлттың жаңа болмысы н қ а л ы п т а с т ы ру, ек і н ш ісі –
экономиканың жаңа құрылымын
жасау.
Ендігі алда тұрған негізгі ұлттық
деңгейдегі мәселе – осы екі бағытты
біріктіру арқылы Қазақстанның
жаңа кезеңдегі даму моделін құру.
йткені бұл бағыттар – бірін-бірі
толықтыратын, сонымен қатар бірі
біріне дем беретін бағыттар. Осы
бағыттар санамызға серпіліс, дамуымызға серпін беретіні анық.
Дамуымыздың жаңа кезеңі болған
жағдайларды қоғамдық, әлеуметтік-психологиялық, экономикалық
тұрғыдан сана сүзгісінен қайта
ткізіп, келешектің кшін түзеуімізді
қажет етеді. Бұған дем беретін және
қозғаушы себеп – мерейтойлары
аталып ткен ұлы бабаларымыздың
рухтары мен ілімдері және әлемдегі
қазіргі күрделі жағдай.
(Жалғасы 3-бетте)

УАҚЫТ ҚҰРЫШТАЙ
ШЫҢДАҒАН…
«Тату-тәтті бармысыңдар,
армысыңдар, адамдар!»
Мұқағали
Қазақ: «Өмір – аққан су» десе, ұлы Абай: «Дүние
– үлкен көл, заман – соққан жел» дейді.
Айналып келгенде, осынау қазығы берік екі
ойдың да төркінінде адам, заман, ғалам дейтін
жұмырбас пенденің санасының тынышын алған,
жібек жіптей сусып қолға ұстата бермес Мәңгілік
дейтін дүниелік құбылыстың жұмбағы мен
жаратылысын тану, талдау, бағалау жатқаны
даусыз.
Осы жолдарды жазып отырып, адамзат
тарихына өзінің күнгей-көлеңкесімен сіңіп бара
жатқан жиырмасыншы ғасырды ойладым. Күні
кеше ғана Екінші дүниежүзілік соғыстың қанқасабынан арып-ашып, қажыған, бірі аяғын,
бірі қолын беріп, жан-дәрмен оралған әкелерді,
жарының жолын күтіп, сағыныш сарғайтқан
аналарды, қара қағазды жүрегінің тұсына басып,
соғысты қарғаған әжелер мен жалғызының жолын күтіп, белі бүкірейіп, басы жерге жеткенше
үміті мен сенімін жерлемей жүріп, өмірден өткен
аталарды, сол сурет пен сол өмір қиындығын
көріп жүріп, ерте есейген, бозбала шақпен де
ерте қоштасқан ағаларды ойладым. Бірте-бірте
алыстаған жиырмасыншы ғасырдың қойнауқолтығынан алуан-алуан ой қолын созып,
сәулелі, нұрлы сезім шуағын шашқандай болды.
Өзгерген өмір мен өрісі бірде кеңейіп, бірде
тарылған мына жерүсті тіршілігінің қорығына
қамалып отырып, қайыпберен мінезді уақыттың
ақ жал толқындарымен алысып, «келместің
кемесімен» ұзап бара жатқан таныс, бейтаныс
адамдарымды елестеттім.

ріпбай Алыбаев есімді қайратжігері мұқалып, жасып крмеген,
қайсар мінезді қайраткер тұлғаны
ойладым. «Келместің кемесіне»
мініп, мына жер бетіндегі
жалғанмен қоштасқан, кінішке
қарай, ткен шақпен еске алатын,
ткен ғасырдың ркенді істерінің
құлағында жүрген, халқына қадірі
асқан ріпбай ағамызды еске
алғанымда, есіме жиырмасыншы
ғасырдың ел жадынан кшіп кеткен кезеңдері түсті. Бала күнімізде
үлкендерден кп еститін отызыншы, қырқыншы жылдардың
қоңторы қазақ ауылдарының
суреті мен зіміз шет жағалап
крген ауыр жылдардың арқаны
аяздай қаритын қиындықтары кз
алдымнан тізіліп те бастады.
Халқымыздың намысына
қайрақ болып, тзім мен сабырға
суарылған сол аға буынның арасынан зінің табандылығымен,
тиянақтылығымен, талапшылдығымен айрықша дараланып,
ел басқару ісіне ерте араласқан
рекеңнің мірбаянына кз
жүгірткен кез келген ойы сергек
адамның аңғарар бірінші ақиқаты
– тұғырлы тұлғаның қай наған
мірдің ханбазар ортасынан
шыққаны. Қыршындай кезінен
жоқшылық пен тапшы лықтың
зардабын кріп, біліп, сезіп жүріп
скен қыр баласының халықшыл,
кпшіл болып суі, қолындағы

барын үйелмелі-сүйелмелі отбасымен блісіп жүріп, қалыптасуы,
ағайын-туысымен, жолдасжорасымен, Алаш елінің бетке ұстар адал мінез, ақжүрек
аза маттарымен келісіп жүріп
жетілуі – тектіліктің, беттіліктің, іскерліктің, еңбекті бағалай
білер азаматтық мінез-қалыптың
нышаны еді.
Иісі қазаққа аты мен заты әйгілі
ондаған Алаш бітімді тұлғаларды
берген Аспантау ңірі кіндігін
кескен ріпбай Алыбаев шыр етіп
дүние есігін ашқан 1926 жылдың
қаңтары қылышынан қаны
тамған қиын кезең болды. Алаш
арыстарының басы жадыға ілігіп,
жер-жердегі, ауыл-аймақтардағы,
қазақшалап айтқанда, ел басшылары мен ел ксемдерінің атылғаны
атылып, атылмағаны итжеккенге
айдалып жатқан жылдар кіндігін
кесіп, бесігін тербеткен сары
баланың кзін ашып кргені
– қазақ ұлтының қабырғасын
санап, сүйегін жұқартқан осындай қиянат пен әділетсіздіктер!
Он алтыншы жылы орыс патшасына оқ атып, отызыншы жылдары әнімен, күйімен, сзімен
қарсылық крсеткен қалың елдің
басына тнген нәубетті кріп
скен жеткіншектің басқаша
болуы мүмкін емес еді.
(Жалғасы 7-бетте)
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Құнды пікір, толғамды ой

Шерубай ҚҰРМАНБАЙҰЛЫ,
ҚР ҰҒА академигі, филология
ғылымының докторы, профессор:
Мемлекетіміздің болашақ дамуы мен
ұлтымыздың құндылықтарын ұлықтауға
қатысты ел Президенті Қ.Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат!» атты
мақаласында кпшіліктің кңілінен
шығып, ккейіне қонған тұстары аз
емес. Солардың ең маңыздыларының
бірі Президентіміздің жер туралы айтқан:
«Бабалардан мұра болған қасиетті жеріміз
– ең басты байлығымыз. Қазаққа осынау
ұлан-ғайыр аумақты сырттан ешкім
сыйға тартқан жоқ. Бүгінгі тарихымыз 1991 жылмен немесе 1936 жылмен
лшенбейді. Халқымыз Қазақ хандығы
кезінде де, одан арғы Алтын Орда, Түрік
қағанаты, Ғұн, Сақ дәуірінде де осы
жерде мір сүрген, сіп-нген. Қысқаша
айтқанда, ұлттық тарихымыздың терең
тамырлары кне заманның зегінде жатыр» деген сзі.
Мемлекетіміздің шекарасы, қазақтың
ғасырлар бойы сіп-ніп келе жатқан
жері туралы кейбір бтен пиғылдылар тарапынан қаңқу сздер айтылып
жатқан тұста дәл осылай мәселенің

басын ашып, анық жауап берілуі те
дұрыс болды. Мұны ел басшысының
бүкіл халықтың атынан айтылған сзі деп
түсіну керек. Біздің ұлы бабаларымыз ақ
білектің күшімен, ақ найзаның ұшымен
қорғаған жеріне біреу кз алартқанда
ешқашан жерге қарап қалмаған. Сол
дәстүр сақталды. Ел қалауы ескеріліп,
халық үні зі кілеттік беріп отырған
ең жоғарғы лауазымды тұлғасы тарапынан анық айтылды, жетер жеріне
жетті. Мақаланы оқығаннан кейін іштей
толқып, елеңдеп отырған кпшіліктің
кңілі біршама тыншып қана қоймай,
бұл сз жұртшылықтың жігеріне жігер де
қосады деп білеміз.
Екінші, Мемлекет басшысының:
«Қазақстанның академиялық үлгідегі
жаңа тарихын жазуды дереу бастау керек. Түптеп келгенде, тарихи сананы
жаңғырту мәселесінің түйіні – осы.
Сонымен қатар шетел аудиториясына
арналған Қазақстанның қысқаша тарихын жазып, әлемнің негізгі тілдеріне
аударуды ұсынамын. Бұл – қазақтың
сан ғасырлық шынайы тарихын әлемге
танытудың бірден-бір жолы» деген пікірі
де те орынды айтылған.
Осымен орайлас Алтын орда туралы
тарихи фильм түсіру туралы ұсыныс
та құптарлық. Тәуелсіз елдің бай тарихы тайға таңба басқандай ғылыми
негізделіп, айқын жазылып, кең таратылу
керектігі еш дау туғызбауға тиіс.
Үшінші, мақалада қозғалған маңызды мәселенің бірі – мемлекеттік тілдің
жайы. Президент «Еліміздің басты нышандарының бірі – мемлекеттік тіл»
екенін еске сала келіп: «Мемлекеттік
тілді білу – Қазақстанның әрбір азама тының парызы. Міндеті деп те
айтуға болады. Осы орайда мен барша

Ләззат СҮЛЕЙМЕН,
Сенат депутаты:

Ортақ
мақсатқа
бірігейік
Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Президент болған күннен бастап
салиқалы, ашық саясат жүргізіп келеді. «Тәуелсіздік бәрінен қымбат»
мақаласымен де Мемлекет басшысы күрмеуі қиын мәселелерді еңсеру
жолдары туралы батыл ойларымен блісіп отыр деп есептеймін.
Алғашқы назар аударғаным – жетістіктеріміз бен кемшіліктерімізді
ой елегінен ткізудің маңыздылығы туралы пікірі. Тәуелсіздігіміз
тұғырлы болуы, мемлекетімізді сақтау үшін біз жетістікті бағалай алатын, кемшілікке тура қарап, түзетудің жолдарын пайымдауға қабілетті
қоғам болуымыз шарт.
Екіншіден, «азаматтарымыздың экономикалық сімнің игілігін
сезіне алмаса, одан қайыр жоқ» деп тікелей айтуы. Бұл бағытта қоғам
күткендей шешім қабылдау маңызды. Ал нақты атқарылып жатқан
істер де аз емес. Мысалы, елмен кездесулерде мұғалімдер отбасының
қазіргі уақытта 600 мыңнан астам жалақы алатынын айтқанда, олармен бірге қуандық.
Елбасы Н..Назарбаевтың кшбасшылығымен табысты ткен
үш онжылдықтың берекесін бекемдеп, тртінші онжылдықта
қуатты ел, жетілген ұлт болуды Қ.Тоқаев басты мақсат – ұлттық
идея деңгейіне ктеріп отыр деп түсінемін. Мемлекет басшысы ол
үшін саяси және экономикалық реформалар мен сананы жаңғырту
үдерісін жалғастыру, ұлттың заманауи талаптарға бейімделген
жаңа бірегейлігін қалыптастыру қажет екенін атап тті. Ал бұл
биікке қазақстандықтардың, мемлекеттің, қоғамның бірлескен ісқимылының нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады. Мемлекет
басшысының – елді сүю, жерді сақтау, қазақтың тілінде сйлеу және
әр азаматтың елдің дамуы мен ркендеуіне атсалысуы турасында
айтқаны – тағдыршешті маңызға ие.
Сонымен бірге Президент Қ.Тоқаевтың мақсаты – халық үніне
құлақ асатын мемлекет, әділетті, зайырлы қоғам құру. Бұл біздің
қоғамның да ортақ мақсатына айналуға тиіс.

Дос КӨШІМ, «Ұлт тағдыры»
қозғалысының төрағасы:

Біз
күткен
сөз еді

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мақаласы мен үшін
күтпеген бағыт, күтпеген сз болды. Шындығында, бұл біздің жылдар
бойы ойлап, талқылап жүрген мәселеміз. Ұлттық құндылықтарды
жаңғыртуы және демографиялық реформа қажеттігі, бұл – алдымызда
күтіп тұрған үлкен мәселенің бірі. Президент мұны те жақсы
әрі нақты, ұлтшыл азаматтардың күткеніндей етіп айтып берген.
Желтоқсан мәселесіне жеке тоқталғаны және тарихқа, жерге,
ұлттық құндылықтарға байланысты әрбір сзі біздің 90-жылдардың
басында ктерген ұрандарымызбен толықтай үндеседі деуге болады. Енді әңгіме осы айтылған сздердің мемлекеттік деңгейдегі
бағдарламаларға, заңдарға айналуы. Себебі бізде жақсы сз айтылады, жақсы пікір жарияланады. Бірақ оның жүзеге асырылуы, қоғамда
зінің орнын алуы, оның саяси реформаға не болмаса заңдық белгілі
бір актілермен негізделуі кеш қалады немесе мүлде басқа бағытқа
бұрылады. Маған, әсіресе Қазақстандағы қазақ халқы, ел Егемендігі
туралы айтқан сзі те ұнады. Жақында менің «Тәуелсіздік қазаққа не
берді?» деген кітабым шықты. Президенттің «30 жылдың ішінде біз
қандай жетістіктерге жеттік?» деген сзі дәл осы менің сұрағыммен
үндесіп жатқан сияқты. Біз осыны ойлануымыз керек. Және соны
ойлана отырып, шындығында осы 30 жылдықтан кейін қандай
бағытқа бет бұратынымызды анықтап алуымыз керек. Менің ойымша, Президенттің мақаласы осы бағыттағы алғашқы қадам болды.
Енді менің күтетінім бір-ақ нәрсе, биыл Тәуелсіздік үшін жан аямай
қызмет істеген, тіпті мірін қиған азаматтар мемлекеттің тарапынан лайықты деңгейде құрметтелер ме екен? Осының мемлекеттік
саясатқа айналуын қалаймыз.

қазақстандықтарға, оның ішінде қазақ
тілін әлі жете меңгермеген отандастарыма
үндеу тастағым келеді. Жастар ағылшын
тілін немесе басқа да тілдерді аз ғана
уақытта меңгере алатынын кріп отырмыз. Тұтас буын алмасқан осы жылдарда
қазақ тілін үйренгісі келген адам оны
әлдеқашан біліп шығар еді. Халқымызда
«Ештен кеш жақсы» деген сз бар. Ең
бастысы, ынта болуы керек» депті.
Ел басшысының мемлекеттік тілді
білу – әрбір азаматының парызы ғана
емес, міндеті екенін еске салуы те
орынды. з мемлекетінің мемлекеттік
тілін білу осы елде тұратын әр азаматтың
міндеті болуға тиіс. Ел Президентінің
«Мәселе – ниетте» деген пікірі орынды. Мақала авторының «...Қазақ тілін
үйренгісі келген адам оны әлдеқашан
біліп шығар еді» деген пікірі санасының саңылауы бар әр азаматқа үлкен
жауапкершілік артатын, салмағы зіл
батпан сз. Ойлана алатындар ойланар
деген үміттеміз.
Кей азаматтардың отыз жыл ішінде
оянбаған ынтасын, түзелмеген ниетін
тек мемлекеттік тілге деген қажеттілік
туғызу, оның міндетті екенін заң жүзінде
кр сетіп, ресми түрде талап ету керек
екенін арада ткен отыз жыл бізге анық
ұғындырды.
Мақалада бұл айтылғандардан зге
де кптеген құнды пікір, қадау-қадау
ой айтылған. Мәселен, жаһандануға
жұтылмаудың қамын жасап «Ұлттық
болмысымыздан, тл мәдениетіміз бен
салт-дәстүрімізден ажырап қалмау –
барлық ркениеттер мидай араласқан
аласапыранда жұтылып кетпеудің
бірден-бір кепілі» екендігінің, 1921-1922
жылдардағы нәубеттен бері 100 жыл
ткендігінің, Желтоқсан оқиғасының

35 жылдығының лайықты атап тілу
қажеттігінің айтылуы те маңызды.
Сондай-ақ мақалада білім мен технология, ғылым мәселесі де назардан тыс
қалмаған.
Президенттің «Алаш арыстарының
асыл мұрасын игеру жалғаса беруге тиіс»
дей келіп, мақаласының соңында: лихан
Бкейханның «Ұлтқа қызмет ету білімнен
емес, мінезден» деген сзін келтіруінің
артында кп мән жатыр. Біздің бергі
тарихымызда мемлекетшілдіктің, з
халқына қалтқысыз адал қызмет етудің
нағыз үлгісін Алаш зиялылары крсетті.
Олар з халқының ізгі қасиеттерін қанына сіңірген, ұлт мәдениеті негізінде
тәлім-тәрбие алған ұрпақ еді. Алаш
қайраткерлерінің бойында халқымыздың
р рухы, қайсар мінезі болды. Сондықтан
да олар елі мен жері үшін, ұлтының
мүддесі үшін басын бәйгеге тікті. Осы
мүдделер жолында табандылық танытып, мірінің ақырына дейін күресті.
Алаштың ардақты ұлдары аңсаған
егемендікке, тәуелсіздікке қол жеткіздік.
Алайда сол тәуелсіздігімізді сақтап тұру
үшін, жаңа сын-қатерлерге дайын болу
үшін де озық білімнен зге Алаш ксемі
лихан айтқан мінез керек. Ол – ұлттық
рухтан нәр алған мінез болуға тиіс.
Ел Президенті: «Егемендігіміздің
мәңгілік үштағаны – Алтайдан Атырауға,
Алатаудан Арқаға дейін кең ксілген
байтақ жеріміз, ананың ақ сүтімен
бойымызға дарыған қастерлі тіліміз
және барлық қиындықтан халқымызды
сүріндірмей алып келе жатқан берекебірлігіміз. Біз осы үш құндылықты кздің
қарашығындай сақтаймыз» депті.
Бұл құндылықтарды сақтау баршамыздың қасиетті парызымыз, мүлтіксіз
орындауға тиіс міндетіміз.

Айдос САРЫМ,
саясаттанушы:

Төрт
құндылық
тәлімі
«Егемен Қазақстан» газетінде Мемлекет
басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың
«Тәуелсіздік бәрінен қымбат» атты кешенді,
терең саяси-философиялық мақаласы жарияланды. Асықпай оқып шықтым.
Биыл тәу еткен Тәуелсіздігімізге отыз
жыл толмақ. рбір саналы азамат үшін бұл
ұлы мейрам. Мейрам болғанда дабыралатып, ат шаптырып, отшашулатып, ішіпжеп, ккірекке кезекті «-жылдығы» дейтін
медальді таға салатын мейрам емес. Орда
бұзар жасқа келгелі отырған жаңғырған қазақ
мемлекеттігінің шаңырағын шайқалтпай,
ырыс-берекесін кетірмей, ел бірлігі мен жер
тұтастығын сақтай отыра әрі қарай қалай,
қай бағытта дамытамыз деп ойланатын,
толғанатын кез, кемел кезең. Зымырап те
шыққан жиырма тоғыз жыл қаншалықты
қиын, күрделі болса, алдағы қамал алар жасқа
дейінгі уақыт та оңай болмайтыны қазірден
бастап-ақ крініп тұр.
Серті – салақ, анты – мазақ кршіміздің
кңіл-күйіне, қоғамдық пікіріне қарап отырып біраз дүниені ұғынуға тиіспіз. Шындап
келсек, қашан да, қай кезде де қазақты, Қазақ
мемлекетін құтқарар, сақтап қалар, арқа сүйер
трт құндылық бар: тұнық тіл, терең тарих,
тылсым табиғат пен тыңғылықты тыныстіршілік. Осы құдіретті құндылықтар турасында Президент жан-жақты таратып айтып
беріпті.
Шындап келетін болсақ, қазақтың басты
қорғаны, тірегі, тылы, ділі – туған тілі. Тілдің
тазалығын сақтау, оны заманға сай дамыта
білу, бизнес пен ғылым тіліне айналдыру,
шын мәніндегі мемлекеттік тіл қылып, заңды
тұғырына отырғызу – ұлттық, мемлекеттік
мәселе. Тіл – ұлттық рухтың, сананың, ойдың
алаңы мен мекені. Баяғыда Маркс еврейдің
қасиетті кітабы Тораны «халықтың кшпелі
мемлекеті» деп атаған екен. Осыған салсақ,
тәуелсіздіктен айрылып, мемлекеттігімізді
жоғалтқан кезде де қазақты қазақ еткен,
біріктірген, топтастырған, жинаған қасиет
пен құндылық – қазақ тілі екенін мойындауымыз керек. Ұлан-байтақ жерімізді, әлемдегі
тоғызыншы аумақты айшықтаған да, ерекшелеген де осы тіліміз. Оймақтай ғана мемлекеттер ондаған, жүздеген диалектіге блініп жатады. Осыншама орасан жерде еш диалектісіз,
жіксіз жинаған қазақ тілінің ұлы күші мен
қасиетіне таңғалмасқа болмас.
Екінші құндылық – ұлттық жадымыз бен
тарихымыз. Ел ыдырап, халықтың тоз-тозы
шығып, рухы сынған кездері де аз болмаған.
Мың ліп, мың тірілгенде де қазаққа сенім
берген, рух берген, жауапкершілігін сездірген
құндылық – тарихы. Тарихи сана қашан
да тарихи жауапкершілікке итермелеген.
Тарихи сана жекелеген адамның амбициясын ортақ мүддеге бағындырып, жұртты
мұратшылдыққа, ұлттық ымыраға жетелеген.
Тарихи сана әрбір ойлы, есті адамды саналы
тіршілікке жүгендеген. Қазақтың бойында
бар, гендік кодына жазылған аруақ пен ұрпақ
концепциялары да осы тарихи санадан бастау алады. Қайда жүрсең де, кім болсаң да
зіңді ұзынсонар, үздіксіз шептің, қатардың
ішінде жүру, мызғымас, айрылмас блігі
ретінде сезіну кез келген адамға қосымша
жауапкершілік, миссия артады.
Ұлттың қарсыласуы, резистенттік қасиет-

тері, қуаты мен оны үнемдеу қасиеттері
тарихпен қатар табиғатқа да қатысты. Табиғат
дегенде біз оны терең және толық түсінуіміз
қажет. Қазақ табиғатына жері, суы, ауасы,
тау-тасы, орман-желегі, хайуанаты, адамы
кіреді. Бірін бірінен ажырату, айырып алу
мүмкін де емес. Сан ғасырлар бойы қазақ
халқы табиғатқа тырнағын батырмай келген
мықты экологиялық санасы бар ұлт болған еді.
Соның арқасында осынау орасан жердің иесі
мен киесіне айнала білдік, осы жерге жасампаз атымызды бердік. Болашақ экономикасы,
адам мен оның күш-қуатына негізделген
жаңа экономика ең алдымен табиғи факторлармен шектеледі, лимиттенеді. р нәрсенің
құны мен парқы бар, шегі мен шекарасы бар.
Шексіз тек адамның ұшқыр ойы мен арманы
ғана. Тарихи миссиямыз ең алдымен табиғатқа
деген кзқарасымыз бен философиямыздың
згеруін талап етеді. Адам құқы мен құнының
артуы ең алдымен қазаққа тән экологиялық
сананы жаңғыртудан, оны заман талабына сай
дамытудан басталуы тиіс.
мір ешқашан орнында тұрмайды.
мірдің басты заңы – тынымсыз тіршілік,
тыңғылықты, пайдалы тіршілік. Қазақтың
басты және айрықша қасиетінің бірі – тарих
пен табиғаттың талаптарына, тығырықтарына
бой алдырмай, бейімделе білуі. Қазақ
тзімді, шыдамды халық қана емес, қазақ
те ақылды, рационалды халық. Рационалды
сана жоғарыда айтқан тарихи және табиғи
жауапкершіліктен бастау алады. Табиғат та,
саяси тарих та эволюция заңдарына бағынады.
Ал эволюция ең мықтыны, ең ақылдыны, ең
сұлуды таңдай бермейді, ең бейімделгіш, ең
мығым, кез келген табиғи згеріске дайын,
тағдыр тәлкегіне әзір ағзаға ғұмыр береді,
ұрпағын жалғастырғызады.
Жақында бір әріптесім «екі дуал концепциясы» туралы жақсы әңгіме айтты. Қазақты
құртқан, дейді ол, екі дуал; бірін тым ерте
құлатсақ, екіншісін тым ерте құра бастаған
екенбіз. Сонда айтпағы мынау: ел болмай,
мемлекет болмай, кптеген құндылығымызды
шашыратып алған жағдайда рухани шекарамазды қорғаған дуалды ерте қиратқанымыз
қателік. Есесіне, басқа мәдениеттен, ортадан
келген модаға еріп, содан «культ» жасап,
сыртқы дуалдың орнына әрбір адам, әрбір
отбасы жеке-дара дуалдарды құрып әлек
болған. Мемлекеттің шекарасынан грі, бір
кшедегі кршіні блген «заборлар» маңызды
заманға да кетіп қала жаздадық қой. Рас қой,
шын ғой!
Президенттің мақаласын баршамыз
асықпай оқиық. Оқығанда да оны дабыралатпай, мақтампаздыққа апармайық. Керісінше,
ойға ой қосатын, ойды ой жетелейтін
дүниелерге ұмтылайық. Осы отыз жылға жуық
уақытта не бітірдік, неден жаңылдық, оған
не себеп деген шыншыл әңгімені бастайық.
Тек сынап-мінеп қана қоймай, қайткен
күнде дұрысталамыз, дұрыс жолға түсеміз
деген байыпты, ақылды сараптама жасауға
тырысайық. Және де бір тініш: бос айғайды,
аттанды азайтсақ, ағайын. Айғайы кп ортада ақыл жоқ, эмоция басым болады, ой
тоқтамайды, сіңбейді. Бізге эмоциядан грі
сабырлы, салиқалы әңгіме, ұлттық компромисс, мәміле керек. Президент соның жақсы
үлгісін крсеткен.

Азаматтың суреттері

СЕНАТОРЛАР БІЛІМ
САПАСЫМЕН ТАНЫСТЫ
Жаңа жылдың алғашқы жұмыс күні Қазақстан Республикасы Парламент Сенаты
Төрағасының орынбасары Нұрлан Әбдіров, Әлеуметтік-мәдени даму және ғылым
комитетінің мүшесі Динар Нүкетаева, Конституциялық заңнама, сот жүйесі және құқық
қорғау органдары комитетінің мүшесі Сұлтанбек Мәкежанов, әлеуметтік-мәдени
даму және ғылым комитетінің мүшесі Нұртөре Жүсіп, аграрлық мәселелер, табиғатты
пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитетінің мүшесі Сұлтан Дүйсенбинов
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетіне жұмыс сапарымен барып, оқу-ғылыми
инфрақұрылымымен танысып, ғылыми-зерттеу институттары мен ғылыми-өндірістік
орталықтардың басшыларымен, оқытушы-ғалымдармен кездесті.
Нұрболат АБАЙҰЛЫ
«Ana tili»
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университетінің басқарма трағасы – ректор, ҚР ҰҒА вице-президенті, академик
Тілектес Есполов қонақтарға университетте
атқарылып отырған ауқымды жұмыстар
барысын баяндап, алдағы жоспарларымен
блісті.
Сенаторлар аграрлық сала мамандарымен бірге Мемлекет басшысы
айқындаған міндеттемелерді жүзеге асыру
барысында ауылшаруашылық ндірісіне
IT-технологияларды енгізу, ғылыми
жаңалықтарды ндірісте пайдалану, инвестиция тарту және ауылшаруашылығына
білікті мамандар даярлау ісін дамыту
мәселелерін талқылады.
Жұмыс сапары аясында Сенаторлар
Нидерланды корольдігінің Вагенинген университетімен жұмыс жніндегі
институттың және Францияның Монпелье
университетімен бірлескен сүт және сүт
німдерінің референттік зертханасының
ашылу рәсіміне қатысты.

ғылым» орталығында болып оның құрамындағы «Елбасы кітапханасы», «Таза
планета» ғылыми-танымдық орталығы,
«Рухани жаңғыру» гуманитарлық зерттеулер орталығы, «О.Сүлейменов атындағы
әлеуметтік-гу манитарлық білім және
тәрбие институты», «Достық» студенттік
ассамблеясы жұмысымен танысты.
Осы танысулардан соң Қазақстан
Рес публикасы Парламенті Сенатының
де пу таты Нұртре Жүсіпке жолығып,
Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті нің қа зіргі таңда білім беру ісіндегі
атқарып отырған ізденістері туралы ойын
білген едік.
– Негізі бұл оқу орны тарихи білім ордасы. зінің тоқсан жылдан астам тарихында
талай тұлғаларды тәрбиелеп шығарды.
Талай агроном, ветеринар, экономист,
инженер осы оқу орнын бітіріп, еліміздің
түкпір-түкпіріндегі шаруашылықтарда
қызмет етіп, кейін аудан, облыста әкім
болып, Үкімет құрамына кірген тұлғалар
да шыққан. Мен мұнда кптен бері болмап едім, кп жаңалықтары бар екен.
сіресе білім беру ісінде жаңа техноло-

Қазіргі уақытта Вагенинген университетімен жұмыс жніндегі институтта
«Ветеринариялық-тағам қауіпсіздігі және
технологиясы», сондай-ақ «сімдіктер
мен технологиялар туралы ғылым»
бағдарламалары бойынша 100 маман
даярлануда. Референттік зертхана сүт және
сүт німдерінің сапасын талдаумен айналысады. Онда ауыл кәсіпкерлері ндірген
німдерінің сапасы бойынша сертификат
ала алады.
Депутаттар, сонымен қатар агронеркәсіптік кешеніндегі үздік инновациялық
технологиялар мен жаңа білімдерді
іздестіру, тарту және трансферттеуді
іске асыратын Халықаралық Агротехнологиялық Хаб жұмысымен танысты. Оның
құрамында – 7 ҒЗИ, 49 зерттеу зертханасы,
АҚШ, Нидерланды, Италия, Франция,

гияларды барынша енгізіпті. Бұл ретте
шетелмен байланыстарды мейлінше дамытыпты. Жапония, Нидерланды, Белоруссия мемлекеттерінің ауылшаруашылығы
саласындағы озық оқу орындарымен
байланыстары жақсы жолға қойылыпты.
Соның нәтижесінде магистранттары мен
докторанттары ғылыми жаңалықтар ашуда екенін байқадық. Мәселен, Қайсар
Қазыбайұлы деген докторант қысқа
уақыттың ішінде тәжтәжалға қарсы екі
вакцина шығарған. Оны зінен бастап,
әріптестері ектіріп, оң нәтижесін байқаған.
Бұл үлкен жетістік.
Осындай жетістіктердің нәтижесінде
2020 жылдың 23 қазанында Үкімет
Қаулысымен Қазақ ұлттық аграрлық
уни верситетіне «Ұлттық зерттеу университеті» мәртебесі берілген. 2019

Испания, Оңтүстік Корея, Малайзия,
Қытай, Ресей, Беларусь және т.б. ғылыми
орталықтармен ынтымақтасатын әлемдік
деңгейдегі 18 халықаралық зерттеу
орталығы бар.
Бүгінгі күні университет АҚШ,
Еуропа, Тынық мұхит аймағы елдерінің
жоғары оқу орындарымен қос дипломды
11 бағдарламаны сәтті жүзеге асыруда.
Жер және климаттық хабтар құрылуда.
Осы жобалардың барлығына әлемнің
жоғары оқу орындары мен ғылыми
орталықтарының жетекші ғалымдары
тартылуда.
ҚР Ауылшаруашылығы министрлігінің ғылыми-зерттеу институттары
мен ғылыми-ндірістік орталықтарының
ғалымдарымен бірлесіп, «БайсеркеАгро»
Агрохолдингімен нақты ықпалдасу
негізінде ғылыми жобалар бойынша
жоғары нәтижелерге қол жеткізілуде.
Қонақтар «Назарбаев білім және

жылдың қорытындысы бойынша оқу
орнының ғалымдары 800-ден астам мақала
жарияласа, олардың 26%-ы Thomson
Reuters және Scopus компанияларының
дерекқорына кіреді. Университет Web of
Science жариялау қызметі бойынша ғылым
кшбасшысына айналған.
– Жүйелі жұмыс нәтижесінде университет 9 халықаралық және Ұлттық рейтингте лайықты орынға ие болдық. ткен
жылы университет үлкен серпіліс жасап,
60 сатыға ктеріліп, 591 орынға шықтық.
Ендігі мақсат – 2024 жылға қарай QS-400
рейтингі бар әлемдік деңгейдегі университет деңгейіне ктерілу, – деді, университет
ректоры Тілектес Есполов.
Жұмыс сапары барысында сенаторлар университеттегі ауылшаруашылық
техни каларымен де танысты. Онда 50
түрлі, 70 техника қойылыпты. Университет ұстаздары техникалардың мүмкіндіктерімен таныстырды.
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Биыл еліміздің Тәуелсіздігіне
отыз жыл толып отыр. Елбасы
Н.Назарбаевтың сарабдал саясатының
арқасында шекарамызды бекемдедік,
ішкі бірлігімізді нығайттық, жаңа астана салдық, әлемнің барлық елдерінде
танымал болдық. Халық нарыққа
бейімделіп, жоғары бәсекелестік талаптары бойынша мір сүре бастады.
Ендігі жаңа кезең де әлемдік кштен
қалмай, керісінше, Елбасымыз айтқан
ең озық 30 елдің қатарына ену. Осы
уақытқа дейін халықтың әл-ауқатының кзі материалдық ресурстар болып
келсе, қазіргі заманда бұл кз – білім
мен ғылымға негіздел ген, әртараптандырылған экономика болмақ.
Осындай ел дамуының жауапты
кезеңдерінде елімізді тығырықтан
алып шығар жол іздегенде біз ішкі
құндылықтарымызға және жаңа
мүмкіндіктерімізге жүгінетіндігіміз –
табиғи нәрсе.
Мемлекеттік хатшы Қырымбек
Елеуұлы Кшербаевтың «Егемен
Қазақстан» газетінде жарияланған әлФараби жылына қатысты мақаласында
ел дамуының логикалық тізбегі
крсетілді. Ол тізбек ұлы ұстаздарымыз
бізге аманаттаған, даму жолына
бағыттайтын: кемел адам – қайырымды
қоғам – қуатты мемлекет.
КЕМЕЛ АДАМ
Дамудың жаңа кезеңінде ең басты назар аударатын заман талабы – бәсекеге
қабілетті адам капиталын қалыптастыру.
р ұлттың бәсекеге қабілетті
болуы оның әр кілінің қабілетіне,
кемелдігіне байланысты. Жеке
тұлғалардың кемелденуі здігінен
келмейді. Ол алдымен іздену арқылы
қажырлы еңбекпен жүзеге асады. Жеке
тұлғалардың, қоғамның және тұтас
ұлттың жоғары жетістікке жетуінің негізі
қажырлы жасампаз еңбекте. Еңбекке
деген белсенділік – кемел адамдарға
тән қасиет. Тек тынымсыз еңбекпен
ғана мақсатқа жетуге болады. Мысалы,
еңбек мәртебесі Қытайда мемлекеттік
идеологияға айналғанының арқасында
ірі дүниежүзілік жетістіктерге жетіп
отырғаны баршаға мәлім. Осы тұста
Қытай коммунистік партиясы Орталық
Комитетінің Бас хатшысы Си Цзиннің
«Бақытқа тынымсыз еңбек жеткізеді»
деген халыққа үндеуінде: «Еңбек – ең
кереметтердің, ең ұлы ізгіліктердің
бірі... Қытай халқы ежелден-ақ жайданжай қол қусырып отыруға және згенің
еңбегінен рақат, табыс табуға болмайтынын түсінген. Бақыт кктен түспейді
және арман зінен-зі орындалмайды...
Жаңа дәуір кім кп еңбектенсе, соның
еншісінде» дегені бұл елде еңбектің
мемлекеттік, ұлттық деңгейдегі орнын
нақты айқындайды. Шындығында,
соңғы жылдары Қытай елі ғажайып
жетістіктерге жетті, таяу арада әлемнің
бірінші экономикасына айналмақ.
л-Фараби әр адамның жеке
басындағы мінез-құлық пен қабілетқасиеттерді жетілдіре отырып қоғамды
да кемелдендіруді айтса, Абай «адам
бол» деп халықты кемелдікке жеткізетін
нұрлы жолды: «Мақсатым тіл ұзартып,
нер шашпақ, наданның кзін қойып,
кңілін ашпақ» деп, тап басып таныды.
«Қалың елі, қазағы» отаршылдықтың
соқыр тұманында адасып, не істерге
білмей, жұрты жаутаң қаққан тұста,
тұйықтан шығарар бағыт-бағдарды
айқындап, қазақ ой-танымына теңдесі
жоқ ғаламат қозғау салды, ұлы згерістер
рісіне бет бұрғызды.
Абай з кезеңі және зіне дейінгі
кезеңдердегі кемелділікке жеткізер
адамдық қасиеттер негізінде дәстүр,
ата-баба салтымен бірлікте бола отырып, ркендеуіне кп кңіл блді.
Кемелділіктің бір келісімі – адамдық
парыз. Абай кез келген адамның парызды құрмет тұтып, не екенін түсініп, мір
бойы зінің адамгершілігіне серіктес
етуін қалайды. Парыз – адамгершілікпен
астасып жатқан, тамыры бір кемелділікке
жеткізер адамдық болмыстың бір сипаты. Абай түсінігіндегі парыз жекеге де,
кпке де ізет және қызмет белгісі. Абай
адам баласының білім алып, ғылым
үйренудегі басты парызы – ұлтқа қызмет
ету мүддесімен байланысты болуы керек
деп білген.
Кемелдіктің басты белгісінің бірі –
білімділік. л-Фараби: «Білімді болу
деген – жаңалық ашуға қабілетті болу»
дейді. Ұлы Абай зінің он үшінші қара
сзінде: «...Тегінде, адам баласы адам
баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез
деген нәрселермен озбақ. Онан басқа
нәрсеменен оздым ғой демектің бәрі де
– ақымақтық» деп нақты крсетеді.
Ең бастысы, бүгіндегі міндет –
әл-Фарабидің, Абайдың кемеңгер ойларын жаттап алуды мақсат тұтпай, мірлік
бағдар мен ұлттық идеологияның зегіне
айналдыруға ұмтылуымыз қажет деп
санаймыз.
Олар адам тәрбиесі жніндегі ойларын қоғамдық қарым-қатынастармен
байланыстыра жеткізеді. Бізде
материалдық құндылықтар мен
рухани құндылықтардың бір-бірімен
байланысын реттеу з деңгейін де
болмағандықтан, арасы бір-бірінен
алшақ. Сондықтан экономи калық
игіліктер мен рухани құндылықтардың
бір-бірімен үйле сіміне жол ашатын
халықтық жоба қажет деп санаймыз.
Елімізде материалдық игілікке

КЕМЕЛ АДАМ –

ҚАЙЫРЫМДЫ ҚОҒАМ –
ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ
Тәуелсіздігіміздің отыз жылдығына арналған
мақаласында Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев еліміздің
тарихи жолын сараптай келіп, «Тәуелсіздік – бәрінен
қымбат» деп халқымыз үшін өте маңызды тұжырым
жасады. Біз үшін тәуелсіздігіміз әрқашанда ең қасиетті,
қастерлі ұғым болып қала бермек. Алдағы кезеңде де
ауыр қиындыққа төтеп береміз деген сенімдеміз.
кенеліп отырған бай-қуатты жеке
тұлғалар жоқ емес. Бар. Болашақта
олардың қатарында Билл Гейтс, Стив
Джобс, Марк Цукерберг, Джек Ма
секілді білім мен ғылымда, технологияда
жаңалық ашып, интеллектуалды
қабілетін коммерцияландыру негізінде
байығандар да болады деп сенеміз.
Білім мен ғылым, технология – жаңа
инновациялық экономиканың негізгі
ресурсы. Білімге негізделген экономика, сонымен қатар материалдық емес
ресурстар мемлекеттің ркендеуіне
серпін береді. Ондай ресурстар рухани
зияткерлік құндылықтарымызда. Атабабаларымыздан ұрпақтан-ұрпаққа
сабақтасып, заманның ауанына қарай
үнемі жаңғырып отыратын рухани
құндылықтарымызды ұлықтай білсек,
кемел адамдар арқылы ұлтымыздың
сапасы да ктерілетіні ақиқат.
ҚАЙЫРЫМДЫ
ҚОҒАМ
л-Фараби ғұламаның «қоғам мемлекетсіз болады, ал мемлекет қоғамсыз бола алмайды» деген сзіндете
маңызды заңдылық жатқанын уақыттың
зі дәлелдеп отыр. Кейінгі ғасырларда
ойшыл Гегель де: «Мемлекет – қоғам
қалыптасуының нәтижесі, крінісі»
деген болатын. Бұл тұжырым –
мемлекеттің қуаты қоғамның қасиеті
мен қабілетіне байланысты екенінің
тағы бір дәлелі. Яғни қоғам қандай болса, мемлекет те сондай болмақ деген сз.
Мемлекетті реттеуші, дамытушы күш қоғамда. йткені кез келген
қоғамда әлеуметтік қатынастар жүйесін
қолдайтын және зін-зі іштей ұдайы
реттеу арқылы оның тұрақты дамуын
қамтамасыз ететін жасампаз дамытушы
қабілет бар. зін-зі реттеу арқылы
дамудың табиғи үрдісі ғұлама айтқан
ізгілікті, қайырымды қоғамға тән.
Қоғам дегеніміз – қарапайым тілмен
айтқанда, бір-бірімен үнемі қарымқатынас арқылы байланысқан адамдар тобы немесе мәдени мұраттары
бір және бір саяси билікке бағынған,
географиялық мекені ортақ әлеуметтік
қауымдастық. Қоғам – адамдардың

бірлескен мірін қамтамасыз ететін
әлеуметтік ұйым ретінде әдетте
экономикалық, әлеуметтік, саяси және
рухани салада зінің іс-әрекетін жүзеге
асырады. Алдыңғы үшеуінің қуаттылығы
соңғы тртінші салаға, яғни рухани
салаға тәуелді. йткені рухани сала
адамдардың дүниетанымдық, мәдени,
діни, құқықтық, саяси және басқа да
кзқарастарын, сондай-ақ олардың
кңіл-күйін, мінез-құлқын, зін
қоршаған орта, салт-дәстүр, әдет- ғұрып
жніндегі ұғым-түсініктерін біріктіреді.
Сол себепті қоғамда қандай жоғары
адами құндылықтар кең тарап, бойына
сіңсе, соғұрлым қоғамның зі де ізгілікте
болатыны сзсіз.
Қазір азаматтық қоғам туралы да
жиі айтылады. Ол мемлекеттің дамуына тікелей ықпал ететін азаматтардың
қауымдастығы. Ал азамат – белгілі бір
қоғаммен, қоғам мір сүріп отырған
мемлекетпен құқықтық байланысы
бар нақты адам. Мемлекет оған құқық
пен еркіндік береді, ал азамат зіне
міндеттелген жауапкершілікті орындауы
тиіс.
л-Фараби айтқандай, қоғамның
жетілуі оның басшысының және әр
мүшесінің бойындағы жоғары ада-

– адамгершілікке негізделген мемлекеттің үлгісі. л-Фараби кез келген
әлеуметтік деструктивтілік, зұлымдық
пен қатыгездіктен арылудың бірден-бір
жолы – қайырымдылықта екен дігін
айтады. Заманымыздың заңғар тұлғасы
Олжас Сүлейменовтің: «Жақсы мір ыза
мен жек крушіліктен арылған халыққа
тиесілі» деген сзі де қайырымды
қоғамның жасампаздығын айқындайды.
л-Фараби ілімінде қайырымды қала
надан қалаға, негесіз қалаға, алыс-беріс
қала мен адасқан қалаға қарама-қарсы
қойылады. Қоғамды ізгілендіру жолында
ең маңызды іс – еліміздің дамуына

Гуманитарлық-технологиялық революцияның іске асуы
күтілуде. Яғни адамзат технологиялардың арқасында өз
дамуының жаңа сатысына – техногуманизмге көтерілмек.
Техногуманизм гендік инженерия, нанотехнология,
жасанды интеллект, т.б. жаңа технологиялар негізінде
адамды да, әлемді де өзгертпек.
ми құндылықтарға байланысты.
Шындығында, қазіргі уақытта
елімізде дамыған азаматтық қоғам
қалыптастыру үшін бу Насыр әлФарабидің қайырымды қоғам идеяларына қажеттілік туындауда. Ойшылдың:
«Қайырымды қоғам – шынайы бақыт
және оған жетудің жолдары туралы
нақты білігі мен білімі бар әрі сол
білігі мен біліміне сай әрекет ететін
адамдар қауымдастығы» деген ұлағаты
адамзат дамуы үшін бағдаршам болары сзсіз. л-Мәдина әл-Фадила

орасан зиян тидіріп келе жатқан коррупцияны тоқтатып, оның қандай да
болсын крінісін қабылдамайтын, әрі
қарай дамуына жол бермейтін орта
қалыптастыру міндеті тұр. Алдымызға
қойған мақсаттарға жету үшін қоғамдағы
кп жасандылықтардан арылып, ұлы
бабаларымыз аманат еткен ақиқатты
мақсұт ету – барлығымызды ізгі жолға
жетелемек.
Қазіргі ақпараттық еркіндік заманында қоғамның жергілікті деңгейдегі
мемлекеттік сұрақты шешуде алатын
орны ерекше. Мысалы, азаматтар
әлеуметтік желілерде жер мәселесіне,
Алматы қаласында заңсыз ағаш
кесілуіне, әліппе мәртебесіне қатысты з
пікірлерін білдірді. Соның нәтижесінде
ктерілген мәселелер тиісті жолмен
шешілді. Демек, қоғамның белсенділігі
мемлекеттің де халық үніне құлақ асуына
тікелей ықпал етіп отыратындығының
бір дәлелі осы.
Қоғамның әр саласы – қоғамдықсаяси, қоғамдық-кәсіби, үкіметтік емес
ұйымдар және де соңғы кезде қарқынды
дамып жатқан әлеу меттік жүйедегі
қоғамдастықтар з жұ мысында Абай
мен әл-Фараби крсеткен жоғары адами
құндылықтарды негізге алып отырса,
әрине, қоғамымыз әділ де қайырымды
болатыны сзсіз. Ұлы бабаларымыздың
«кемел адам», «қайырымды қоғам»
ілімдері тек қана бір ұлттың еншісі емес,
олар бүкіл адамзатқа ортақ. Осы мақсатта
Қазақ ұлттық университеті ЮНЕСКО-

ның мәдениеттерді жақындастыру
орталығымен бірлесіп Еуразия университеттерінің «әл-Фараби – Абай»
халықаралық жобасын іске асыруда.
Ұлы бабаларымыз айтып кеткен
ұлағаттарды жас ұрпақ бойына неғұрлым
молырақ сіңірсек, соғұрлым ұлтымыздың
болашағы да зор болмақ. Адам сапасын,
оның білімі мен біліктілігін ктермей,
қоғамды ізгілендірмей, қуатты мемлекет
құрудың мүмкін еместігін уақыттың зі
крсетіп отыр.
ҚУАТТЫ МЕМЛЕКЕТ
Мемлекеттің атқаратын қызметі
әскери қорғаныс, құқықтық, әлеуметтік,
идеологиялық бағыттарда жүзеге асатыны белгілі.
Мемлекет пен қоғамның қарымқатынас эволюциясы әр қоғамның
даму қабілетіне байланысты бірнеше
кезең нен тұрады: дара «мемлекеттік
жүйе» – «мемлекеттік-қоғамдық жүйе»
– «қоғамдық-мемлекеттік жүйе». Қазіргі
уақытта біз елімізде мемлекеттікқоғамдық жүйе қалыптасуына куә болудамыз. Бұл бағытта қоғамдық-саяси,
қоғамдық-кәсіби, мемлекеттік емес
ұйымдардың мемлекет дамуында рлі
артады. Осы орайда, Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев Қазақстан халқына
Жолдауында: «Азаматтардың барлық
сындарлы тініш-тілектерін жедел әрі
тиімді қарастыратын «Халық үніне құлақ
асатын мемлекет» тұжырымдамасын
іске асыру – бәрімізге ортақ міндет»
деген болатын. Ол міндетті жүзеге асыру
үшін ҚР Президенті жанындағы Ұлттық
қоғамдық сенім кеңесінің құрылуы да
халық үніне құлақ асудың, мемлекетті
басқаруда қоғамның талап-тілектерін
ескеріп, белгілі бір қорытынды жасап
отырудың демократиялық жолы екендігі
анық. Бұл платформаның халық үнін
мемлекеттік билікке жеткізуге арналған
ең тиімді ашық алаң ретінде қажеттілігі
артуда. Бұл – жалпы мемлекеттік
басқарудың жаңа дәуіріне аяқ басуының,
мемлекеттік басқару институттары мен
құралдары згеріп, заманауи шындыққа
бейімделіп, азаматтардың, олардың
қауымдастығының мүдделері бірінші
орынға шыққандығының крінісі.
Автоматтандырылған басқару жүйесі
бойынша маман ретінде айтарым, ең
жоғары деңгейдегі тиімді басқару жүйесі
– ол зін-зі реттеп, дамытып отыратын
жүйе. Осыған орай, басқарудың әр сатысында жергілікті органдарға, қоғамдық
ұйымдарға мемлекет з құзыреттілігімен
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блісіп отырса, кптеген мәселе дер
кезінде з деңгейінде шешілетіні анық.
Бұл тәсіл мемлекеттік бюрократияға
тәуелділікті кемітіп қана қоймай,
мемлекеттік қызметкерлер санын
азайтуға да мүмкіндік тудырады.
Мемлекеттік басқарудың тағы
бір тиімді үлгісі – билік органдарын орталық сыздандыру процесі.
Ол мемлекеттік биліктің згеруінің,
жергілікті биліктің құзыретін күшейту
арқылы жүзеге аспақ. Кптеген дамыған
мемлекеттерде күнделікті, маңызды
әлеуметтік мәселелерді осы жергілікті
басқару органдары тікелей шешіп отырады. Билікті орталықсыздандыруда
бюджетті орталықсыздандыру да ерекше рл атқарады, йткені кптеген
жергілікті проблемаларды шешудің
тиімділігі қаржылық дербестікке байланысты.
Шетелдік тәжірибеде муниципалды
немесе ресми билік ұйымдары әдетте
тек кілдік функция атқарып, жергілікті
зекті мәселелерді шешу кәсіби және
қоғамдық ұйымдар құзырында болатыны белгілі.Нарықтық жағдайда әлемдік
тәжірибе крсеткендей, жергілікті
зін-зі басқару органдарының
негізгі функциясы – коммуналдық
қызметтер жүйесі, сондай-ақ аумағында
орналасқан әртүрлі кәсіпорындар
арқылы жергілікті кешенді әлеуметтікэкономикалық дамуын қамтамасыз ету
және тұрғындардың қажеттіліктерін
қанағаттандыру. Бұл біздегі қалыптасқан
дағды – тұрғындардың кез келген мәселе
бойынша, алдымен әкімдікке жүгінетін
әдетінен арылуға мүмкіндік тудырады.
Заман ағымына сәйкес мемлекеттік
миссияның згеріп отыруын уақыттың
зі талап етіп отыр. Осы уақытқа дейін
мемлекеттің миссиясы азаматтардың
саяси-қоғамдық, әлеуметтік құқығын
және еркіндігін қолдау және дамыту
болса, қазіргі заманда, заман ағымына
қарай адамның зін-зі жетілдіре отырып, з қабілет-қарымын іске асыруына жағдай жасау, адам дамуына
жаңа мүмкіндік тудыру. Халықтың күшқуатын жасампаздыққа бағыттау.
Жаңа парадигмаға сәйкес, адам
экономикаға емес, экономика адамға
қызмет етуі тиіс. Соңғы уақытта кптеген
елдерде Бақыт министрліктерінің ашылуы осы тұжырымға байланысты. р
адам з елінде бақытты мір сүріп,
з мүмкіндігін іске асыру мақсаты
басты бағыт болмақ. Сол себепті,
мемлекеттік қызметтің басты крсеткіші
– тұрғындардың жайлы мір сүруі,
адамның з қарым-қабілетін іске асыру
мүмкіндігі, қауіпсіздігі.
Еліміздің әрі қарай қарқынды дамуына мемлекеттік қызметкерлердің алатын
орнын ерекше атаған жн.Кезінде әлФараби кшбасшыға лайық адамдардың
бойында болуы керек кемінде 12 адами
қасиетті атап крсеткен еді. Қазіргі
уақытта біздің қызметкерлеріміздің
болмысынан сол қасиеттердің жартысы
табылса, мемлекетіміздің дамуы бұдан да
жоғары деңгейде болатынына сеніміміз
мол. Халықтың мүддесін з мүддесінен
жоғары қойып, билікке баю үшін емес,
ұлтқа қызмет ету үшін келетін болса,
мемлекетіміздің болашағы жарқын,
іргетасы берік болмақ.
Адамзат тұрмыс-тіршілігін, мірлік
қарым-қатынасын, қызметін түбірімен
згертетін алапат индустриялық революцияның қарсаңында тұр.
Индустрия 4.0 революциясы ауқымдылығы, күрделілігі жағынан бұған
дейін адамзат тарихында болған барлық
технологиялық згерістен асып кетпек. Бұл индустриалдық тңкеріс
технологияның жылдам дамуына орай
адамның әртүрлі мазмұндағы жаңа дағды
мен талпыныстарды игеруі мен үнемі
бейімделуін талап етеді.
Жеке тұлға, жаңа қоғам, заманауи
мемлекет білім, ғылым, технология
арқылы дамитынын озық елдердің
тәжірибесі крсетіп отыр. Сзімізге
дәлел ретінде мемлекетінің дамуына
зияткерлік тұрғыдан зор үлес қосып
жатқан тұлғалары арқылы зор жетістікке
жеткен Жапонияны, Қытайды,
Сингапурды, Израилді мысалға алсақ
та жеткілікті. Олар рухани табысын
материалдық дамуға, ал материалдық
құндылықтарын рухани құндылыққа
тиімді пайдалану арқылы алға шығып
отыр. Жоғары технологиялар мен биік
рухани құндылықтар үйлесімділігі
те жақсы нәтиже беретіндігін Қазақ
ұлттық университеті жасаған «al-farabi
university smart city» жобасы дәлелдеді.
Осы жобаның іске асуының арқасында
ҚазҰУ әлемдік үздік 200 университеттің
қатарына енгені кпшілікке мәлім.
Халықаралық деңгейде университеттің
осы даму үлгісіне қызығушылық артуда.
Биыл тәуелсіздігіміздің отыз
жылдығын атап тпекпіз. Осы уақытта
еліміз небір сын-сынақтардан абыроймен тіп, әлем таныған ел екенімізді
айқындадық. Егемен ел ретінде әлем
мойындады.Тәуелсіздігіміздің отыз
жылдығына арналған мақаласында Мемлекет басшысы Қ.Тоқаев еліміздің тарихи жолын сараптай келіп, «Тәуелсіздік
– бәрінен қымбат» деп халқымыз үшін
те маңызды тұжырым жасады. Біз үшін
тәуелсіздігіміз әрқашанда ең қасиетті,
қастерлі ұғым болып қала бермек.
Алдағы кезеңде де ауыр қиындыққа
ттеп береміз деген сенімдеміз. Оған
негіз – биік рухтағы қабілетті адамдарымыз, ізгілікті, қайырымды қоғамымыз,
солардың негізіндегі біздің қуатты
мемлекетіміз – Қазақ Елі!
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СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?
Қазақ тіл білімін дамытып, оның
түркология ғылымында өзіндік орнын
алуға атсалысқан тіл білімінің тарландары туралы есімнамалық мақалалар
топтамасын әзірлеу бұрыннан ойда
жүрген көп мәселенің бірі еді.
А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының директоры Анар
Фазылжановадан академик Нығмет
Сауранбаевтың 110 жылдығына
арналған «Тіл танымдық мектеп:
Нығмет Сауранбаев» атты ғылымипрактикалық дөңгелек үстел отырысына шақыру алғанмын. Алматыдағы
жоғары оқу орындарының бірінде
қызмет ететін әдебиетші-ғалым,
досым: «Филология факультетінің
студенттеріне «Қазақ тілі»
халықаралық қоғамы өкілдерінің Ел
Президентіне, Парламент пен Үкімет
басшыларына алдағы өтетін Парламентке және аймақтық мәслихаттарға
сайланатын депутаттардың қазақша
білуін міндеттеу керектігі жөніндегі
Талапхатқа байланысты ой-пікіріңді
білдірсең» деп, нақтылы уақытын
айтқанда, ол күні бос емес екендігімді,
жоғарыда атап өткен ғылыми жиынға
қатысатынымды, мүмкін болса,
басқа күнге ауыстырсаң дұрыс болар
еді дегенім сол еді, ол: «Әл-Фараби
атындағы ұлттық университеттің
профессоры Талғат Сайрамбаевқа
арналған ба?» демесі бар ма?

атанып кеткен әліпбиді де жасаған Ахмет
Байтұрсынұлы екені ел есінде.
Қазақ тіл білімінің негізін салушыларының бірі – Құдайберген Жұбанов
қазақ тіл білімі теориясына тереңдеп,
қазақ орфографиясы мен әліпби
мәселесі, қазіргі кездегі күн тәртібіндегі
латын әліпбиіне негізделген қазақ орфографиясын жасау үстінде ғалымның
ткен ғасырдың жиырмасыншы жылдары ұсынған латынға негізделген
орфографиялық жұмыстарына жүгініп
отырғаны шындық. КСРО Ғылым
академиясының Қазақстан блімшесінде
жауапты қызмет атқарып, мемлекеттік
терминкомның трағасы ретінде термин сздерді қалыптастыру, бірізділікке
түсіру, термин жасау принциптері, бүгінгі
терминологтардың үстел үсті әдебиетіне
айналғанын айтқымыз келеді.
Тағы бір «тұңғыштар» қатарында
аталатын ардақты есім – Халел
Досмұхамедұлы. Ол медицина, зоология,
биология салалары бойынша студенттерге арнап, тұңғыш оқулық жазған әмбебап
ғалым екенін қазақ халқы мақтаныш
етеді. Мамандығы дәрігер болғанына
қарамастан, тіл, әдебиет және тарих саласында да құнды еңбектері елеулі. «Қазақ
тілін біліп тұрып, орысша сйлесең,
бұл – сүйініш, қазақ тілін білмей тұрып,
бтенше сйлесең, бұл – күйініш» деген
қанатты сзін, жастардың санасына құя
бергеніміз жн.

есімнамалық мақалалар ұсынылғанда
ұстанатын ұстанымдарға да тоқтала
кетейін.
Бірлескен жобаның негізгі мақсаты
– қатып қалған энциклопедиялық
анықтамалық сияқты, тек ықшам түрде,
ғылыми стильмен шектелмей, ғылымипублицистикалық бағытта, ғылыми
еңбектерден қысқаша мәлімет бере отырып, аға буын кілдерінің, әріптестерінің
және шәкірттерінің ғалым туралы айтқан
пікірлеріне, оқшау ойларына орын беріп,
тұлғалық келбетін де қарастыру. Пәлен
жылы туды, пәленше еңбегі бар деген сияқты құрғақ цифрлардан грі
ғалымдарымызды ғылыммен шұғылдана
жүріп, қазақ тілін қолдану аясын
кеңейту мен дамытудағы қоғамдық ойпікірлер қалыптастырудағы қайраткерлік
қырлары туралы да, халықтың жүрегіне
жылы тиетін қарапайым тілмен жеткізсек
деген ойдамыз. Бір жағынан, бұл – қатып
қалған ғылыми қалыптан шығып, «аңыз
адамға» айналған ғалымдарымыздың
ерекше қасиеттері туралы емін-еркін,
ерік-жігерге бой алдыра, кең ксілуге
де мүмкіндік туар еді. Мәселен, академиктер бдуәли Қайдаров пен мірзақ
Айтбаевтың үлкен ғалым болуымен
қатар, «Қазақ тілі» халықаралық қоғамын
қалай құрғанын, тіл үшін майдандағы
жанқиярлық еңбектері, «Мемлекеттік
тіл мәртебесі қос тілге берілу керек»
дегенде, 26 адам қатысқан мемлекеттік

ТІЛ БІЛІМІНІҢ
ТАРЛАНДАРЫ

(ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫ МЕН
«АНА ТІЛІ» ГАЗЕТІНІҢ БІРЛЕСКЕН ЖОБАСЫ)

«Жоқ, Қазақстан Республикалық
Ұлттық ғылым академиясының тұңғыш
құрылтайшыларының бірі, әрі оның
вице-президенті болған Нығмет
Сауранбаев» деп едім, «Кешір, ол кісі
туралы білмейді екенмін» деп, қысқа
қайырды. Апырай-ау, жаратылыстану
ғылымдары саласының кілі болса түсіністікпен де қарауға болар еді, бірақ
әдебиетші болып тұрып осылай тіл қатқанына таңғалып, шама-шарқым келгенше
ғалымның шығармашылығынан сыр
шертіп, үлкен бір іс бітіргендей жеңілдеп
қалғаным бар...
«Ойды ой қозғайды» дегендей,
досым ның жауабының әсерінен эмоцияға беріліп кете жаздап, зімді
зорға тежеп, тіл білімінің тарландары
туралы есімнамалық мақалалар жазуға
бел шешіп кірісіп кеткен жайым бар.
Осындай «мүйізі қарағайдай» академик
туралы әдебиетшінің хабарсыз болуы –
қазақ тілін дамытуға саналы ғұмырын
арнап, том-том кітап жазған ғылым
докторларының еткен еңбектері жалпы
жұртшылыққа таныс екеніне күмәнді
кзқарастың қылт ете қалуына, әрі
жоғарыда айтқан ойымды кешіктірмей
қолға алуға түрткі болды.
ҚР ҰҒА Президенті, академик
Мұрат Жұрынұлына сонау 1946 жылғы
1 маусымда құрамында 14 академиктің,
оның ішінде Мұхтар уезов, Ісмет
Кеңесбаев, Нығмет Сауранбаев сияқты
тіл-әдебиет кілдері бар ғалымдар
бастамашылдығымен құрылған
Қазақстан Республикасының Ұлттық
ғылым академиясының Тіл білімі бойынша академиктер мен корреспондентмүшелер туралы есімнамалық мақалалар
жариялауға «Ана тілі» газетінің бас редакторы Жанарбек шімжанмен келісіп,
«Сіз білесіз бе?» айдарымен «Тілім
білімінің тарландары» атты тұрақты айдарды жүргізуге қолдау тапқанымды және
оны Ұлттық ғылым академиясы мен «Ана
тілі» жобасының аясында жүргізсек қалай
қарайсыз деп едім, Мұрат Жұрынұлы кп
ойланбастан: «Қазақ тіл білімін дамуына елеулі үлес қосқан ғалымдардың
еңбегін кпшілікке насихаттап, жалпы
жұртшылыққа жеткізу жайлы идеяң те
орынды, толығымен қолдаймын» деді.
Міне, сол идеяны іске асырудың реті
келгені үшін газет басшылығына тағы да
рақмет айтқым келеді.
Қазақ тіл білімі жайы сз болғанда,
есімі Алаш жұртына ардақты қазақ
зиялылары Ахмет Байтұрсынұлы, Халел
Досмұхамедұлы, Құдайберген Жұбанов,
Телжан Шонанов, Елдес Омаров сияқты
есімдер аса құрметпен еске түсері анық.
Оның зіндік себептері де жоқ емес.
Қазақ тілі қазіргі кездегідей
қалыпқа түсіп, танылуына тынымсыз
еңбек еткен «тұңғыштарды» ерекше
мақтанышпен айтуға болады. Ахмет
Байтұрсынұлының «Оқу-құралы» атты
тұңғыш оқулық жазғанын, бүгінгі күні
Білім және ғылым министрлігі қайтадан
қолға алып, оқулықтардың негізін
салған ғалымның әдістемесі бойынша
«ліппе» жазылып жатқанынан кзі
қарақты оқырман хабардар болса керек.
Қазақ лингвистикалық терминдері де
А.Байтұрсынұлынан бастау алатынын
белігілі терминологтар әрбір сзінде айтып отырады. «Байтұрсынов алфавиті»

Тіл білімінің тағы бір ірі кілі –
Телжан Шонанұлы. Алаш зиялыларына
тән ғалымның сан алуан ғылым салаларын, атап айтсақ, қазақ тіл білімі, салыстырмалы тіл білімі, педагогика, тарих,
әдебиет бойынша зерттеген еңбектері
күні бүгінге дейін құндылығын жойған
емес. зге ұлт кілдеріне қазақ тілін
оқытуға арналған «Орыстар үшін қазақша
әліппе», «Қазақ тілінің оқу құралы»,
«Учебник казахского языка для взрослых» сияқты еңбектерімен қатар, әдіскер
ғалымдармен бірлестікте жазылған
оқу құралдарының орыны ерекше.
Ғалымның қазақ тілінің ккейкесті
мәселелерін қарастырғанымен, оның
қоғамдағы қайраткерлік мірі туралы Ш.Сарыбаев саралаған еңбектен
толыққанды танысуға болады.
Қазақ зиялыларының крнекті
кілде рі нің бірі – Елдос Омаров еді.
Физика, геометрия пәндерін қазақша
сйлетіп, математикалық терминдерді
қалыптастыруға қомақты үлес қосып,
тіл мәселесінде тың идеялар тұрғысында
қалам тербеген қарымды ғалым болатын.
Жоғарыда аталған қазақ тілін
дамытуға түрен салған, «тұңғыштардың»
идеяларын одан әрі дамытқан, бүгінгі
«Тіл білімі» деп аталатын ғылымның
ілгері дамуына, түркі әлемінде зіндік
орын алуына лшеусіз үлес қосқан
ғалымдардың зерттеулерінде Алаш
зиялыларының еңбектеріне толық
тоқталып, сілтеме жасалып, олардың
есімдері жиі еске алынатындықтан,
олардың еңбектеріне терең талдау жасау
мақаланың мақсаты ретінде қойылған
жоқ. Біздің кздегеніміз – тіл білімі
«тұңғыштарының» еңбектеріне тағы да
бір назар аудартып, Алаш зиялылары
жайлы жастардың жадын жаңғырту.
Үстіміздегі жылы құрылғанына 75 жыл
толатын Ұлттық ғылым академиясының
құрамында күні бүгінгі дейін 20 шақты
академик пен корреспондент-мүшесі
бар екені белгілі. Қазақ зиялыларының
ізін басып, ғылым саласында әрқайсысы
бір-бір ғылыми мектеп қалыптастырған
академия мүшелері І.Кеңесбаев,
М.Балақаев, Н.Сауранбаев, А.Ысқақов,
Ғ.Мұсабаев, .Қайдаров, Ш.Сарыбаев,
Р.Сыздықова, .Айтбаев және т.б.
туралы «Ана тілінің» әр апта сайынғы
нмірінде, олардың ғылымдағы орны
мен тұлғалық келбетіне арналған

комиссия отырысында жалғыз академик
Қайдаров қана, «Қазақстанда тек қазақ
тілі ғана мемлекеттік мәртебеге ие болу
керек» деген ұсыныс айтқанын, әрі бұл
ұсыныстың соңы институт директоры
қызметінен айырылу қаупін тудыратынына қарамастан қасқайып тұрып, тура
сзді ттесінен тартқанын бүгін біреу
білсе, біреу білмес. 30 жыл бұрын күн
тәртібінде ктерілген мемлекеттік тіл
мәртебесінің бүгін де ккейкесті болып
отырғанын кзі қарақты оқырманға
жеткізсек, ғалымдардың еліміздің
қоғамдық-саяси міріне белсене
араласқанын анық крсетер едік. Сондайақ академик Шора Сарыбаевтың ғылыми
жұмыстан қолы қалт еткенде, коллекция
жинаумен, спорттың түрлерінен (футбол)
бірнеше кітапшалар әзірлеп, футбол
бойынша тс белгілерін түгендегенін,
күлкі терапиясымен айналысып, ой
адамдарына оң әсер ететінін зерделеп,
күлкінің 70 түрін жариялағанын, «Қазақ
балабақшаларының санын кбейтпей,
қазақ тілінің ксегесі кгермейді» деп,
бұқаралық-ақпарат құралдарынан,
теле-радио хабарларынан шындықты
шырылдатып айтқанын жастарға
үлгі етіп, кзін крген ғалымдардың,
әріптестер мен туған-туыстарының
әңгімелерімен толықтырып сз етсек,
олардың тұлғалық келбетін кз алдына
келтірер едік. «Халық айтса – қалып
айтпайды» дегендей, оқырманның здері
ой қорытып, здеріне керектерін іріктеп
алары сзсіз. Осынау игі істер нәтижесі
– мақаламыздың басында келтірілген тіл
білімінің тарландарының еңбектерінен
блек, олардың есімдері де тасада қалып
қою олқылықтарының орнын толтыруға
мүмкіндік берері күмән туғызбайды.
Қорыта айтқанда, «Сіз білесіз бе?»
деп айдар тағуымыздың астарында қазақ
ғылымының дамуына қомақты үлес
қосқан, еліне лшеусіз еңбек еткен
ғалымдардың еңбегі еш кетіп, елеусіз
қалмас үшін ұрпақ санасын рухани
байлықпен сусындатып, тәрбиелік мәні
зор ұлттық құндылықтарға терең тамыр
жіберу қажеттігі жатқаны түсінікті болса
керек.
Кәрімбек ҚҰРМАН0ЛИЕВ,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының
академигі, филология ғылымының
докторы, профессор

ANA TILI
Жазушылық жолға түсуіме жол ашылды. Мен үшін Мұхаңның ұлылығы,
таным парасаттылығы айрықша
еді. Бұл ешқашан ұмытылмайтын,
ұмытуға болмайтын жағдай. Одан
кейін қазақтың қарымды қаламгері
– Қалтай Мұхамеджановты айтар едім. Біздің бірігіп жазған
«Кктбедегі кездесу» драмалық
шығармамызбен қоса «Ана – ЖерАна», «Арманым, селім» пьесаларым, «Ақ кеме» повесімді қазақ
тіліне аударған жазушы Қалтай болатын. Қырғызстан Республикасының
еңбек сіңірген мәдениет қайраткері,
қазақтың біртуар дарынды тұлғасы
біш Кекілбаевты осы қатарға
қосар едім. Шығармаларын сүйіп
оқитын жазушым. Орны блек жақсы
кретін тағы бір жазушым – Шерхан
Мұртаза. Бұл жазушымен де тығыз

ҮШ КЕЗДЕСУ

Бірінші кездесу
1982 жылдың қыркүйек айының
соңғы күндері еді. Алматы әдеттегідей
жаздың ыстығынан әлі де болса
арыла алмаған кезі-тұғын. Баспа
және полиграфия істері жніндегі
комитетке қарасты «Кітап жаршысы» газетінде аға редактор болып
қызмет істеп жүрген кезім. Жұмыста
отыр едім, телефон шыр ете қалды.
Жарым Құралай екен: «Сайлау,
Медеуге қарай кетіп бара жатқан жол
бойындағы «Самал» деп аталатын
кафеге тез арада жет. Шыңғыс аға
Айтматовпен кездесу ткізіп жатырмыз» деді. Таксиімді ұстай сала, Медеу жақтағы «Самал» кафесіне тартып отырдым. Таксиден түсіп, кафеге
келдім. Олар бір топ адам сырттағы
дастарқан басында отыр екен.
– Ассалаумағалейкүм, Шыңғыс
аға, – деп қос қолымды ұсындым.
– Уағалейкүмассалам, – деп
қолын берді. Алақаны жұп-жұмсақ,
ыстық екені бірден сезілді. Тұла
бойыма от жүгіріп ткендей әсер
алғанымды байқадым. Қасындағы
бос орындықты крсетіп, Шыңғыс
аға маған ишарат білдірді. зара
жақсы әңгіменің ортасына түскенімді
бірден сезіндім.
Қарсы алдымдағы жас жігіт
бұ рыннан маған таныс – Болат
Есекин деген азамат. Ортаазиялық
Аймақтық Экология орталығының
жаңа сайланған директоры болатын.
Оң жағын ала отырған жары – Гүлнар
Нұрғалиева, одан кейін отырған
менің жарым – Құралай Кәрібаева,
Болаттың сол жағында айбынды ана
мен жас қыз отыр.
Болат бірден:
– Шыңғыс аға Трекулович,
қасыңызға келген ағамыз – Құралай
Нухановнаның жары, сіздің
жолыңызды қуып келе жатқан ақынжурналист Сайлаубай Тойлыбаев, –
деп орысша таныстырып тті.
Одан кейін қарсы алдымда
отыр ған ана мен жас қызды маған
таныстырды. Ақбота Райымқұлова,
қасында отырған анасы екен.
Жайылған дастарқаннан дәм тата
отырып, қызу әңгіменің ортасына түсіп кеттім. ңгіме арқауы –

Екінші кездесу
Алматының іргесіндегі «Қарғалы»
шипажайында Ортаазиялық Аймақтық Экологиялық Орталықтың басқару Кеңесінің үлкен жиыны болып,
сол жиынды траға ретінде Шыңғыс
аға жүргізді. Орта Азиядағы бес
мемлекеттің экологияға қатысы бар
министрлері мен сол елдерден келген кілдер бас қосыпты. Оған қоса
Ақпарат құралдарының журналистері
де шақырылған екен. Кеңейтілген
дңгелек үстел басында әр елден келген кілдер экология саласындағы
з проблемаларын ортаға салу үшін
жиналғандарын баса назарға ала отырып айтты.
Басқосудағы ортақ әңгіме қызу
тал қыға ұласты. р республикадағы ше шілмей жатқан экологиялық
мәселелер айтылып, соның шешу
жолдарын жан-жақты қарастырды.

әлемдегі экология жайлы, оның
үстіне Орта Азиядағы мемлекеттердің
экологиялық хал-ахуалы. Шыңғыс аға
з ойын ортаға салып, болып жатқан
проблемалар жайын терең қозғады.
Бұл кісі неге экология мәселесін
қозғап отыр десем, Шыңғыс
Треқұлұлы осы Орта Азиялық
Аймақтық Экологиялық Орталықтың
басқару Кеңесінің Президенті
екен. Жазушы ретінде Шыңғыс
ағаның кез келген шығармасында
экологиялық проблемалар баса жазылып, алғышарт ретінде ктеріліп
отыратыны да сондықтан болса керек. «Жәмила», «Қош, Гүлсары!», «Ақ
кеме» повестерімен қоса «Жан пида»,
орыс тілінде жарық крген «Тавро
Кассандры», соңғы жазылған «Когда
падают горы» романдарында экология мәселесі терең жазылып, адам
мен табиғаттың арақатынасын ашып,
айқындап суреттейтіні де сондықтан.
рине, арасында әлем әдебиетіне
байланысты әңгімелер де қозғалып
отырды.
Бір байқағаным, Шыңғыс аға
сабырлы да салмақты жан екен.
Кбінде зі сйлеп қана қоймай,

Арал мәселесі, Семейдегі полигонның әсері, сонымен бірге табиғаттағы тылсым күштердің болып
жатқанын айтса да жеткілікті. Кезіндегі Алматы апортының бүгінгі халахуалы, оның тұқымы мен сортының
сиреп, жойлып бара жат қаны сз
болды. сіресе Алматы қаласының
проблемаға айналған таза ауасын
қалай тазартып, қалпына келтіру
мәселелері айтылды. Жиында
Шыңғыс аға белсенділік танытып,
кп мәселенің түйінін шешуге болатынын баса назарға салды.
Басқосу толық аяқталып біткен
соң, Шыңғыс ағамен жеке қалып,
бір-бір құтыға құйылған кофемізді
іше отырып, әңгімеге кірістік.
– Қазақстан ақын-жазушылары
арасынан етене араласқан қаламгерлеріңіз кімдер? – деп сұрадым.
– уелі – Мұхтар уезовтен бастайын. Қазақтың ұлы жазушысы
Мұхаң «Жәмила» повесімді тұңғыш
рет жастар газеті «Лениншіл жас»
газетінің бетінде жариялауға қол
ұшын берген сүйікті жазушым.
Осыдан кейін менің жазушылық
мірімде жаңа бір бетбұрыс басталды.

ортаға ой тастап, басқалардың да ойпікірін тыңдауды жақсы кретінін
сезіндім. Үні қоңыр қаздай әсерлі
шығады. Сзін жұтып қоймай, нақты
жет кізіп отырады. Тіптен зінің
қырғыз тілінде де әңгіме арасында
сйлеп, толықтырып отыратыны, ана
тілін жоғары бағалайтынын байқатты.

байланыста болдым. йткені менің
«Қош бол, Гүлсары», «Теңіз жағалай
жүгірген тарғыл тбет», «Боранды
бекет» туындыларымды қазақ оқырманына жеткізген шебер жазушы.
Тағы бір айтарым, қазақтың тарланбоз ақыны – Мұхтар Шаханов.
Қырғыз елінде елшілікте қызмет
істеп жүрген сәттерінен жақын араласып, дәмдес болып жүрген бір
жағы інім, бір жағы досымдай болған
азамат. Біздің бірлесіп жазған «Құз
басындағы аңшының зары» атты
эссе кітабымыз жұртшылықтың
кңілінен шыққан тәуір дүние
болды. Кейін де кп сыншылар
шығарманың ерекшелігін атап,
жазып та жатты. Бұл қуанарлық жайт
еді. Одан кейінгі жас жазушылардың
арасынан оза шапқан талантты
жазушы-драматург Рақымжан
Отарбаев. Оның шығармаларымен
Қырғыз елшілігінде қызмет істеген
жылдарынан бері жақсы таныспын.
«Абай соты» драмасын қырғыз сахнасына шығаруға менің ық палым
болғанын жасыра алмаймын.
Жалпы мен бұл жерде қазақ ақынжазушыларын бір-бірінен бле жарып айтып тұрғаным жоқ. Кбінің
шығармаларымен жақсы таныспын.
йткені тскейде малы, тсекте басы
қосылған «қазақ-қырғыз бір туған»
деп бекер айтпаса керек-ті. Шыңғыс
ағаның мына бір сзі есімде қалып
қойыпты: «Биз дүйнну згрттук,
бизди дүйн згртту» деген сзі.
Түсінген адамға философиялық
терең ой, терең мағына жатыр.
Дәл осы сәтте менің қолымда
Шыңғыс ағаның Мәскеуден басылып
шыққан орыс тіліндегі шығармалар
жинағының 7 томдығы бар еді. Сол
мезетте кітапты ұсынып, Шыңғыс
ағадан қолтаңба ала қойдым. Қолтаңбасын жазып болып Шыңғыс аға:
– Сайлаужан, мына қолымдағы
қаламды зіңе сыйға тартамын.
Шығармашылық табыс тілей
отырып, жазарың таусылмасын,
қарағым, – деп қолыма ұстатты.
Кейіннен толғанып жүріп, «Қастерлі
қыл қалам» деген леңімді жаздым.
Сол кездесуден кейін дүниеге
ұлым келіп, атын Шыңғыс деп
қойдық.
Үшінші кездесу
2005 жыл. Тұңғышымыз
Назгүлдің ұзату тойының дайындығымен жүр едік. Осы тойға Шыңғыс
ағаны да шақырдық. Ол кезде
Шыңғыс аға Люксембургте Қырғыз
Республикасының Ттенше және
кілетті елшісі қызметін атқаратын.
Шыңғыс аға шақыртуымызды қабыл
алды. Той жақсы тті. Алғашқы сзді
академик, Мемлекеттік сыйлықтардың лауреты Еділ Ерғожин айтты. Одан кейінгі сз Шыңғыс ағаға
берілді. Шыңғыс аға жақсы тілек
айтып, екі жасқа батасын берді.
Ертесіне Шыңғыс ағаны Люксембургке шығарып салдық. Бұл
Шыңғыс ағамен соңғы кездесуіміз
екенін біз білген жоқпыз.
Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ,
ақын, халықаралық «Алаш»
сыйлығының иегері

ANA TILI
МОДУЛЬДЕР Ж0НЕ ҚИЫН
ТҮЙІСУЛЕР ХИКАЯСЫ
Ғарыш пен ғарышкер туралы жалпылама хабары мен тиіп-қашты түсінігі
бар кп оқырманның қатарында
жүрген кезіміз болатын... Сол тұста
Талғат Мұсабаев та бірінші ғарыш
сапарынан (01.07 – 04.11. 1994 ж.)
оралған. «Жұлдызды қалашықтағы»
(Мәскеу) оқшаулану рәсімінен кейін
Алматыға араға уақыт салып келді.
Ғарышкермен Ғылым Академиясының
былғарысы күмпиген диваны тіресіп
қойылған тымырсық блмесінде
отырып сұхбат тасқанымыз есімде
қалыпты. Жан толғанысы згешелеу,
қызу сезімді Талғат Амангелдіұлымен
әңгімелесу сол күні маған те жеңіл
түсті. Тегі мұны дәріс-әңгіме дегенім
жн шығар. Сәлден соң мен де бейне
ғарыш кемесінің бортинженерімен
бірге апатты модульдің ішінде бар
ауыртпашылық пен адам айтқысыз
қиындықты теңдей блісіп жүрген
жандай сезіне бастадым...
детте, ғарышкерлер кеңістікке
шыққан бетте сондағы Жер шарын
шыр айналып ұшатын орбиталық
«Мир» стансасына барып түйіседі. Ол
станса жерден әрбір уақыт кезеңінде
ғарыш кемесі арқылы жеткізілген
модульдердің құрамасы – бірі
лаборатория, бірі асхана, бірі демалатын орын дегендей, айқыш-ұйқыш
біріккен конструкциялық құрылым.
Осынау модульдер құрамасына жетіп
ойдағыдай түйіскен бортинженер
Талғат Мұсабаев мінген «Союз ТМ19» (командирі Юрий Маленченко)
кемесінің соңынан жоспарға сай екі
тәуліктен соң азық-түлік, су, ғылыми
тәжірибеге қажетті құрал-жабдықтар
тиелген жүк-клік-қатынас кемесі
келіп жетеді.
скери-барлау мен ғылымизерттеу ілімдерін мансұқ еткен кеңестік-ресейлік «Мир»
ғарыш стансасына (1986-2001 ж.ж)
«жерліктердің» апталап, айлап, жылдап қоныстанып, тоқтаусыз барыпкеліп жататын 90-шы жылдардың
басы. Ыдыраған кеңес кіметі мен
тәуелсіздік алған барлық бұрынғы
республикалар ақпараттық технологиялардан – былайша айтқанда компьютерден құралақан, түгі жоқ кезең.
Қазақтың тұңғыш ғарышкері, атақты
әскери сынақшы-ұшқыш Тоқтар
убәкіровтың «Дыбыстан жылдам
ұшақтарды америкалықтар компьютер
арқылы ұшырып-қондырып жүргенде,
біз бәрін де қолмен атқарып жаттық»
дейтіні бар емес пе?! Сондай «қолмен
басқарылып» жүрген күрделі ғарыш
аппаратының тозығы жетіп, «шаршай» бастаған тұсы екен. Горбачевтік
«қайтақұрудың» екпінімен не бары үш
жылға арналып жасақталған «Мир»
орбиталық стансасының қызмет тілі
13 жылға созылып бар жатқан.
«Ғарышты басқару орталығы (ҒБО)
«Союз ТМ-19» экспедициясының
ұшуын басқарудың математикалық
жаңа нұсқасын жасаған» дейді
Мұсабаев. кінішке орай, сол
бағдарлама «Прогресса М-24» жүк
кемесі стансаға 150 метр жақындағанда
сыр берді. Салмақсыздық жағдайында
секундына 7,7 км жылдамдықпен
ұшатын ғарыш стансасына сондағы
жүк кемесінің алғашқы түйісуге
жақындаған сәтін кз алдымызға
елестетейік: «Оқиғаның бұлай боларын күтпегем. Жүк кемесі түйісетін
негізгі отсектен жанай ауытқып келіп
мен отырған модульге соғылды.
Модуль ғана емес, күллі станса дір
етті. Содан... кз алдымда екі аунап
түсіп, кеңістікке кетті. Егер жанай
келмей тікелей соққанда, мен отырған
модуль стансаға түйіскен жерден үзіліп,
ішіндегі мен де ғарыштың микроқоқыс блшегіне айналып кете баратын
едік?» «Қорықпадыңыз ба?» «рине,
қорқынышты. Алайда біз, ғарыш
кемесіне жайғасқан сәттен бастап,
басымызды бәйгеге тігетіндер тобынанбыз ғой. Бағдарламаға бағынбай
кеткен жүк кемесі Жер шарын қайта
айналып келгенше күттік...» Екінші
кезекте де қиыс кеткен жүк кемесін тек
үшінші ретте телеоператорлық басқару
жүйесі арқылы түйістірген бортинженер Мұсабаевтың ғарышта жасаған бұл
бірінші ерлігі еді.
Алда экипажды бұдан да күтпеген
оқыс оқиға тосып тұрған....
ҒАРЫШТАҒЫ ТАС-ТҮНЕК,
БАЙЛАНЫССЫЗ БЕС Т0УЛІК
Жүк кемесін стансаға әупірімдеп
жалғаған Маленченко мен Мұсабаев
және Жерге қайтып кеткен бұрынғы
экипаждан қалып қойған дәрігер
Валерий Поляков стансадағы тірлігін
тәп-тәуір бастаған сықылды да еді. Осы
екі ортада кемеден тыс ашық кеңістікке
екі мәртеден шығып үлгерген кеме
командирі мен бортинженер, сырттағы
ттенше жағдайдан туындаған ақаутетіктерді жнге келтіріп, антеннақанаттарын құлаштап жайып үлгерген.
«Бәрі де құрамында Александр
Викторенко, Елены Кондакова, неміс
ғарышкер-зерттеушісі Ульф Меирбольд
мінген «Союз ТМ-20» экипажының
«Мир»-мен түйіскен (06.10.1994
ж.) күнінен басталды. Стансадағы
жұмсалатын энергетикалық қуат күші
бірден екі есеге артты. Бәрі Ұшуды
Басқару Орталығының (ҰБО) сауатсыз

МЕРЕЙ
іс-шараларының кесірінен орын алған
оқиғалар. Ттенше жағдайда ғарыш
кемесі орбиталық стансадан автоматты
режимде блініп Жерге бағыт алуы
тиіс. кінішке орай, біз шырт ұйқыда
жатқанда апатты дабыл қағылды. Тас
қараңғы. Стансадағы күннен қуат
алатын «Блок 800» аккумуляторлық
батареясы түгелдей істен шыққан...»
Мұсабаев шапшаң түрде ашық
кеңістікке киетін скафандарындағы
аккумуляторды іске қосып ақаулы
тетіктерді іздей бастайды. Уақыт
оздырмай Маленченко да дәл осындай ғарыштық костюмдегі аккумуляторын іске қосады. Қуат кздері
болмағандықтан отсектердегі
ауа тазартылмай, салмақсыздық
жағдайында ұшып жүретін
қалдықтарды сорып алатын аппарат
тоқтайды, ғарыш керлердің терең
тыныс алуы қауіпті. Тек қана суық
тамақ ішуге тура келді. Ең қатерлісі,
Жермен – ҰБО-мен байланыс жоқ.
Тас-түнектегі айқас бес күнге созылды.
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орындауға тиіссің» деген Елбасының
бірауыз сзі Мұсабаевтың ғарыштық
екінші сапарына – кеме командирі
ретінде ұзақ мерзімге ұшуына жол
сілтеді.
Ғарышта барлығы 341 тәулік
09 сағат 46 минут 41 секунд болған
Талғат Мұсабаев ашық кеңістікке
8 рет шығып, 43 сағат 46 минуттык
крсеткішке қол жеткізді. Бір ғана
экспедициялық сапарда ашық ғарыш
кеңістігінде 24 сағаттан астам уақыт
ткізгені үшін оның есімі Гиннестің
рекордтар кітабына енді.
ТУРИСТ ТИТО МЕН
«№1 Т0РБИЕШІ»
ТАЛҒАТ МҰСАБАЕВ
Тұңғыш ғарыш турисін –
америкалық миллиардер Деннис
Титоны кеңістікке алып шығу біздің
талантты ғарышкерімізге бұйырды.
Іріктеу комиссиясының шешіміне
сай таңдау – ең таңдаулылар арасын-

КӨК пен
ЖЕРДЕГІ

ЕРЛІК ЖОЛДАРЫ

«Мир» орбиталық стансасының барлық
бұрышында, отсектерінде соншама
жыл жиналған металл сынықтары мен
жабдық қалдықтарына сүріне жүріп, 80
килограмдық үлкен аккумуляторларды
пультке жақындату да оңайға соқпады.
Кеңестік-ресейлік ғарыш тарихында
бұрын-соңды мұндай тосын оқиға
кездеспеген. Талғат Мұсабаевтың
қазақстандық бағдарламаға сәйкес
алып шыққан әуесқой радиостансасы
осындай қысыл-таяң сәтте, алдымен
Алматымен, одан соң Мәскеумен
сйлесуге жарады. Талғат Мұсабаевтың
Рига азаматтық авиация институтында
бірге оқыған курстасы Олег Кианның
радиостансасы шын мәнінде кәдеге
асты. Ұшуды Басқару Орталығының
сондағы шексіз қуанышында ауызбен
айтып жеткізу мүмкін емес-тін!
Тозығы жеткен осы кемеде алғашқы
күннен кзсіз ерлік жасағандар
туралы «Роскосмос» ғарышты басқару
орталығы кейін тіркеген тарихи
құжатта «зге экипаждар алты айда
атқармаған күрделі істі Юрий мен
Талғат трт айда тап-тұйнақтай етіп
аяқтап шықты. Ғарыш тарихында
алғаш рет, алғаш рет...» деген қанатты
сз қалды.
Ғарыш зерттеуге құлай берілген
Талғат Мұсабаев түпсіз кеңістікке
жасаған бірінші сапарынан кейін
экипаж командирі ретінде екінші
рет ұшуға бел байлады. йткені алда
Тоқтар убәкіров бастаған «Қазақстанғарыш» жобасы ғылыми зерттеулері
бағдарламасының үшінші сатысы кезек
күтіп тұрды. Алайда қазақ ғарышкері
үшін ендігі жерде Қазақстанның атынан ұшуға мүмкіндік мүлдем жоқ
еді. «Роскосмос» талабы – ғарышқа
қайта ұшқысы келсе, қазақ ғарышкері
Ресей азаматтығын алуы тиіс! Талғат
Мұсабаевтың зі тосыннан қойылған
азаматтықтың этикалық нормаларды мойынсұна алмай, екіұшты ойда
жүрген. «Сен қазақсың, қазақ болып
қаласың, бірақ Қазақстанның қолға
алған ғарыш бағдарламасын ойдағыдай
жүзеге асыру үшін бұл шарттарды

да бірінші болғандықтан да Талғат
Мұсабаевқа түсті. Үшінші сапардың да
з жауапкершілігі басым-тын.
Бұл арада америкалық туриске
қатысты НАСА мен «Роскосмос» арасында «қырғиқабақ» қатынастары
туралы айтпаса тағы болмайды. Ақтық
демі таусылып Тынық мұхитына
батқан «Мир»-дің орнын бүгінгі
таңда Халықаралық Ғарыш Стансасы (International Space Station – ISS )
басқан. Жобаға әлемнің 23 мемлекеті
қатысады. АҚШ Конгресі біріккен
бұл жобаға о бастан (1993 ж.) қарсы
(215 қарсы, 216 жақ) екенін айта келіп,
соған қарамастан америкалықтардың
стансада басымдыққа ие екенін және
айта кеткеніміз жн шығар. Оның
үстіне, ресейліктердің ХҒС-ын салуда
Америка жағынан несие алып қойғаны
бар... 60-шы жылдардағы екі еларалық
бәсекелестікке ұмтылған. Ғылыми
сарапшылар бірауыздан стансаға
адам ұшырудан грі навигациялық,
метеорологиялық, әскери мақсаттағы
жер серіктерін ұшыру, тіпті роботтық
техниканы пайдалану әлдеқайда
қаржылық үнем жасар еді дейді. Клемі
футбол стадионындай (109м х 73м х
27м), салмағы 417 тонна стансада зге
елдермен салыстырғанда басымдыққа
ие байырғы екі бәсекелестің арасын
қазір ғарыштық беларқа темір фермасы ғана бліп тұр. Америкалықтар сол
себепті де, ресейліктердің ғарыштық
менеджменттегі жасаған «туристік
тосын сыйын» дұрыс қабылдай алмай
дал болған.
...Ұшардың аз алдында жүрегі
сыр берген Тито «тәрбиешісі» Талғат
Мұсабаевтың дәрігерлік кмегімен
жнге келеді. Одан Халықаралық
ғарыш стансасына енген бойда басын
люкке ұрып оңдырмай жарақаттап
алған Денниске тағы да тәлімгері
Мұсабаев асқан біліктілікпен
медициналық кмек крсетеді. Ғарыш
кеңістігінде орын алған ттенше
жағдайда крсетілген дәрігерлік кмек,
ол – фантастика! Жерге аман-есен
оралған бетте АҚШ-тың ғарышкер-

азаматына айналған Деннис Энтони
Тито жаны қысылғанда екі мәрте дем
берген, аман сақтап қалған Талғат
Мұсабаев туралы ет-жүрегі елжіреп,
«Бәрі де менің №1-ші тәрбиешім,
тәлімгерім Талғаттың арқасында жүзге
асты!» деп Жер-жаһанға жар салды.
Осы орайда.... Қазақстанның
ғарыш бағдарламасына сәйкес әрі
Мәскеудегі ғарышқа ұшу орталығының
толық құқықтық мүшелері ретінде
2008 жылы қазақстандық әскери
ұшқыштар Мұхтар Аймаханов пен
Айдын Айымбетовтың есімдері
алдағы жылғы ұшу бағдарламасына
енгізілген. Шешуші сәтте «ауылы аралас, қойы қоралас жатқан» «Роскосмос» қазақстандық бір ғарышкердің
ұшуы үшін 30 миллион АҚШ долларын талап етті. Ол ғарыштық тұңғыш
турист, америкалық миллиардер
Деннис Титоның ұшу сомасынан (20
миллион доллар) да асып түсті. Ақыр
аяғында 2009 жылы «Қазғарыш» басшысы – генерал Талғат Мұсабаев
«қаржы тапшылығына байланысты
Қазақстан үкіметінің ғарышкерін

ұшыру мәселесін күн тәртібінен алып
тастайтыны» туралы батыл мәлімдеме
жасады. Уақыт жылжып те берді. Кзі
қарақты оқырманның бәлкім, есінде
де болар, Қазақстан делегациясының
құрамында Қытайға барған сапарында
«Қазғарыш» басшысы Талғат Мұсабаев
қытайлардың қазақ ғарышкерлерін
ғарышқа ұшыруға бек дайын екені
туралы бір қызық әңгіме айтып қалды...
Кп кешікпей, яғни 2015 жылдың 2 жұлдызында Айдын Айымбетов
ресейлік ғарыш кемесімен Халықаралық ғарыш стансасына он күндік
сапарға жол тартты. Келісім бойынша
ХҒС-на бұл сапар қазақ ғарышкері
үшін 1 миллиард 100 миллион рубльге
түскені де ашық айтылды. Алғашқы
екі ғарышкеріміз де қазақстандық
ғылыми тәжірибесін кеңестік-ресейлік
«Мир» ғарыш стансасында ткізген
болса, Айдын әлемнің 14 мемлекетінің
қаражатымен салынған ХҒС стансасында ұлттық ғылыми тәжірибе
бағдарламасын жалғастырып қайтты.
Айтылмаған, айтылмайтын ғарыш
сыр лары мен құпиялары кп. Бірақ
Талғат Мұсабаев сынды қазақ батырының табанды іс-әрекеті сала ның
қай қалтарысында болсын әркез мен
мұндалап тұратыны және шындық.
«KAZSAT» ҚАЙТАРҒАН
40 МИЛЛИОННЫҢ
ҚҰНЫ-АЙ, ШІРКІН!..
Тәуелсіз Қазақстанның ғарыш
саласына қатысты тарихының жаңа
парағы 2006 жылдың 18 маусымы күні
ашылды. Осы күні «Байқоңыр» ғарыш
айлағынан қазақстандық тұңғыш
«KazSat» жер серігі ұшырылды. Аса
маңызды тарихи салтанатқа Қазақстан
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен
Ресей Президенті Владимир Путин
қатысты. Қараша айында «KazSat» жер
бетіне жиілетіп телехабарлар тартып,
жедел интернет-коммуникациялық
қызмет үлгілерін крсете бастады.
2007 жылдың аяғында да қазақстандық
жер серігіне жоспарланған жұмыстың
70 пайызы жүктеліп, ақаусыз әрі
қалыпты жұмыс істеп тұрды. Соған
қарамастан, келер жылдың басында,
анығырақ айтқанда 2008 жылдың
10 қаңтарында «KazSat» аппараты
алғаш рет ұшу орбитасынан ауытқып,
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коммуникациялық байланысында
іркіліс пайда бола бастады. Сол кезде
Қазақстан операторлары жер серігімен
он сағат бойы байланысқа шыға алмай
әжептәуір әуреге түсті. Қазақтың зіз болғалы «тұңғыш» деп жария еткен
жер серігі ғарыштағы қызметімен аяқ
астына осылайша қош айтысты.
Үкіметтік дәрежеде құрылған
арнайы комиссия қазақстандық
күллі елдің назарын зіне аударып
үлгерген жер серігінің бойындағы бар
техникалық кінәратын зерттеп қана
қоймай, халықаралық сақтандыру
компанияларынан темақы қайтарып
алу жайын табанды түрде талап ете
бастады. Германия, Франция, Англия,
Америка Құрама Штаттары және
Жапония секілді ірі мемлекеттердің
атын жамылған барлығы 23 сақтандыру
компаниясы комиссия назарына
ілінгенімен, бастапқыда бойларын ала
қашып, сзбұйдалыққа салды. Ұзаққа
созылған дәлелдеулер мен ақиқаттар
айқасының ақырында Лондонда
ткен ақтық мәжілісте, яғни, 2011
жылдың тамызында, тиын санаған
сақтандырушылардан Қазақстан жағы
40 миллион АҚШ долларының үстінде
жер серігінің шығыны үшін темақы
қайтарып алды.
Кп кешікпей, Қазақстандағы
ғарыш саласын игерудің негізін
қалаушылардың бірі – Халық
Қаһарманы, Ресей Батыры, ғарышкерұшқыш, авиация генерал-лейтенанты, ҚР Ұлттық ғарыш агенттігінің
трағасы Талғат Аманкелдіұлы
Мұсабаев алғашқы жер серігіміздің
қысқа мірі туралы зінің пікірін
кәсіби тұрғыда ашық білдірді. Сзді
бұлталақтатпастан бірден жер серігінің
ғарыштағы қызметінің мерзімінен
бұрын аяқталуына Қазақстан
Республикасы Ұлттық инновациялық
қоры мен Ресей Федерациясының
Хруничев атындағы мемлекеттік
ғарыштық ғылыми-ндірістік
орталығының тәжірибесіздігі елеулі
түрде әсер еткенін жариялады.
Қазақстан мемлекеті алғашқы жер
серігінің сәтсіздіктері үшін сақтандыру
қаражатын қайтарып алардың аз ғана
алдында кезекті «KazSat-2» ғарыштық
жобасын әзірлеп қойған екен. Тіпті
«шешінген судан тайынбас», сол тұста
Қазақстан Ұлттық ғарыш агенттігінің
«KazSat-3» жобалаушыларына
халықаралық байқау жариялағаны
туралы да жан-жаққа хабарланып
үлгерілді. 2011 жылдың 16 шілдесінде
«Байқоңыр» ғарыш айлағынан рет
саны бойынша екінші кезекпен
қазақстандық «KazSat-2» жер серігі аппараты ғарышқа ұшырылды. Араға үш
жыл салып, яғни 2014 жылдың 28 сәуірі
күні «Байқоңыр» космодромының
№81 алаңынан «Протон-М» зымыран
тасығышына тиелген «KazSat-3» жер
серігі аппараты орбитаға шығарылды.
Атап тер бір жайт – қазақстандық
ғарыштық бұл аппарат 176 миллион
АҚШ долларына сақтандырылған.
Бүгінгі таңда әлемдік әйгілі ғарыштық
25 елдің қатарынан ойып тұрып з орнын тапқан Қазақстан Республикасы з
жер серіктерінің қызметін де, қызығын
да кріп отыр деп толық айта аламыз.
Сандық және жер серіктік теледидардың «Қазтелерадио» АҚ ұлттық
операторы OTAU TV жерсеріктік
теледидарының абоненттері отандық
«KazSat-3» жер серігі аппаратының
қызметін хал-қадерінше пайдаланып
келеді. Крермен SD, сондай-ақ HD
арналарының ерекше мүмкіндігін
иеленіп отыр. Ғарыш кеңістігінде Жер
шарын айналып ұшып жүрген жер
серіктерін Нұр-Сұлтан маңындағы
«Ақкл» республикалық ғарыштық
байланыс орталығы бақылап отыр. Ол
ол ма, қазақстандық ғылыми жинақтау
кешені Қазақстан ғарыш аппараттары
мен жер серіктерін жасау мен оны пайдалану ісінде де бірқатар жетістіктерге
қол жеткізіп үлгерді. Аумақты бұл
шаралардың барлығында да Талғат
Мұсабаевтың қолтаңбасы тұр. Кк пен
жердегі ол жасаған рлік пен ерліктің
шынайы үлгісі.
***
Ғарыш сапарынан міндеттелген
тапсырмаларды ойдағыдай орындап, Жерге аман-есен оралған
қазақтың үшінші ғарышкеріне Айдын
Айымбетовке Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаев «Халық Қаһарманы» атағын
әдеттегідей з қолымен тапсырды.
Салтанатқа даңқты ғарышкерлеріміз –
Тоқтар убәкіров пен Талғат Мұсабаев
қатысты. Ғарышкерлер Президентпен
қатар тұрып суретке түсті. Телеарнаның
алғашқы тте жазбасынан Нұрсұлтан
бішұлының «Енді үшеуің бірге суретке түсіңдер!..» деген жайдары дауысын
естідік.
Алдында ғана Мемлекет басшысы з
сзінде Қазақстанның әлем бойынша
ғарыш кеңістігін бағындырған
азаматтарының саны үшеуден кем
емес 9 елдің бірі болғанымызға назар
аударған еді. Президенттің бейнекамера
алдында ғарышкерлерге жасаған әлгі
ұсыныс-ишарасын «Сіздердің істеріңіз
болашақта халықаралық ғарыштың
ынтымақтастық аясында жалғасын
табады. Сондықтан да алдағы қызметте
ынтымақтаса жұмыс істеңіздер»
дегенге астарлы ғибратқа саяды-ау
деген терең ойда қалдық...
Талғат СҮЙІНБАЙ
АЛМАТЫ
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берді айналаңдағыларды адалдықпен емдеу
болар» дегенінің қисыны бар ма дейсің» деп,
авторлық батыл байлам жасап, кесел сырына
үңіле түседі.
Кезінде Горионы эгоист деп кінәлағандар
да болды. Бұған автор қорықпай ара түседі.
зімшілдік әркімде де бар екенін, бұл –
адамзаттың Құдай сыйлаған табиғи қасиеті
екенін алға тарта отырып, Шәкәрім тәмсілін
мысалға алады. Жарасып-ақ тұр. Француз
Бальзак кейіпкерінің іс-әрекеті қазақ
Шәкәрімнің тәмсіліне әдемі қабысып тұр, адам
мінез-құлқы мен табиғатын айқай даланың
мысалы ашып беріп тұр. Бетіне шешек шығып,
тыртық боп қалған қызын бір бай кзінде
ағы бар соқырға қосып, бір күні ақты
сылып тастайтын емшіге күйеу баласын жібермей қойыпты. Кңілінде
кзі кре қалса, қызымды тастап
кетер деген күмәні бар. Сонда досының: «Күйеуінің кзін
аямаған, досының кңілін аяй
ма?» деуі – таптырмас дәлел.
Адам – ғажап жаратылыс. Ол

Горио атай сол мезет естен танады. Бұның
құпиясы – қояншық деген кесел. Бальзак
зін жазып отыр. Гоголь де, Достоевский
де, Булгаков та з кеселін жазған. Мына
жерде де ақша табумен арпалыс Горио атайды қыздарына бата беріп болғасын естен
тандырды. Бұл құбылысты сыншы былайша
түсіндіреді: «Баласы үшін аң – орға, құс –
торға түссе, адам екі аяқты саналы хайуан ғой.
«Беремін батамды, бердім батамды екеуіңе»
деді де, дереу есінен танды». рі шаршау, әрі
кіршіксіз кңілдің крінісі осы.
Бальзак жылапты дейміз, тағы бір француз
Дюма да жылапты. Ол «Үш нояндағы» мүсәпір
һәм қайырымды кейіпкері Портосты аяп ксіп
отыр екен. Бұл, бір жағынан, нәзік те эстет
елге тән кңілшектік пе дерсің. Бальзактың
зі де, кейіпкері де жан азабын бастан кешкен
пенде. Жанұзақ осыны Гете мен Куприннің
бастан кешкен жағдаяттары арқылы дәлелдей
келіп, зіміздің М.уезовтің «Абай жолын»
жазудағы жан азабымен толықтырады. Сыншы ұлтшыл-ақ, 37-де мір сүрсе итжеккенге
айдалатынның нағыз зі. Бізге осындай сауат-

БАЛЬЗАКТЫ

ЖҰБАТҚАН ҚАЛАМ
Өткен жылдың ақырында «Бальзак неге жылады?» деген сын кітабы жарық көрді. Қолыма
алып қарасам, авторы – Жанұзақ Аязбеков, студент кезінде-ақ жалы күжірейген сыншы Сағат
Әшімбаев жылы лебіз білдіріп, жолын ашқан қаламгер. Шұқшиып қарасам, әдебиет деген
ұзақ керуенде бөгеліп қалған әдеби сынның жыртығын жамап, әдібін түзеуге тырысқан екен.
Кітапқа атау болған бұл мақала бұрынырақ «Қазақ әдебиетіне» шығып, жұрт күбірлеп сөз
қылған, бірақ ешкім де батып батыл пікір айта алмаған.
Иә, Бальзак неге жылады? Тосын тақырып. Ал жылаған французды қазақтың қызыл
сары баласы қалай жұбатты? Гәп осында. Олжас Сүлейменовше ырғасақ, «әдебиет –
спортшылардың тілімен айтқанда, «запаста» қалған» заманда мынау көкшіл кітап біз сияқты
әдеби ойыншыларды «запастан» жасыл алаңға қарай құнжыңдатып қойды.
Иә, Бальзак кемелденген социализм
кезеңінде кп оқылды. Оған автор ә дегеннен
«Коммунистік саясат үшін Бальзак туындылары іздегенге – сұраған, кктегісі жерден табылған. йткені ол капитализмді
кк есекке мінгізіп берді» деп баға береді.
Иә, бізге «Абай жолы» да, «Қан мен тер» де
қажет болды. «Горио атай» да жастықтың
астында жатты. Ол коммунизмге бет бұрған
адамзатқа бай мен байғұстың бейнесін, сом
мен тиынның салмағын таразыға тартуымен құнды болды. Тургеневтің «Муму»ындағы Герасим да осындай адам. Бірақ
ол мылқау, қанағатшыл. Горио атайда да
қанағат бар, бірақ кңілшек. Бальзакқа бас
иген Л.Толстой, Ф.Достоевский, кеңестік
М.Горький Горио атайды барынша ұнатып
кетті. Оның еркек бола тұра ананың рлін
атқарған адамдығына бас иді. «Горио атайдың
сезімі – түгелімен аналық сезім» деген Бальзак
сзін автор былайша түйіндейді: «...мұндай
әке махаббатын сіз бұл пәниде ешкімнен таппайсыз, ешбір қисынға келмейтін абсолюттік
инстинкт дейтініңізді сезіп, Гориосын алға
сап оқушыны иландыруға ұмтылады». Иә,
шалдың арманы – қолға қондырған қарлығашқыздарының қызығын кру, солардың әсем
киініп, әтібірлі жүргеніне жаны марқаяды.
Бұны сыншы: «Шалдың тұла бойын, ақыл-есін
меңдеген осы бір гиперсезім кәдімгідей-ақ
жаныңызды баурап алады. Бәтшағар Горио
біздің қазекеңнің шалы болса, қыздарымды
сірдім, ндірдім, құтты орнына қондырдым,
енді арғысын з таланынан крсін, з тағдыры,
з бақыты үшін здері күрессін, здерін
қорғасын дер ме еді» деп, з халқының ұлттық
болмысымен салыстырып теді. Кім қандай
кітап оқымасын, мейлі ол Сартр немесе
Мураками болсын, тіпті кеңестік Шолохов
болсын, зінің ұлттық болмысымен, зінің
күй-жайымен, ауылын, тіпті қора-қопсысын
да салыстырып оқу – дағды. дебиет адамды
ойландырып, салыстыру үшін жазылмай ма?
Қаламгер Бальзактың жылау себебін
анықтау мақсатында оған бағытталған
садақ-сздердің себеп-салдарын дәлелдеуге
барлық әдеби компоненттерді пайдаланады. Бальзактың арқасы бар, безгегі
ұстайтын қояншық деп сз қылғандарға
«Бальзактың алапат жанкештілігі з ортасында қызғаншақтарды зыр-зыбыл күйге түсіріп,
сек-аяң гулетті, жора-жолдастарының арасына ши жүгіртті» дей келіп, ұлы қаламгер
келбетіне з ұлтының мысалымен ара түседі.
«Бәлкім, қазақтың қазіргі қарагер қаламгері
Қуандық Түменбайдың «Қояншығындағы»
Доғалақтың «Бұл кесел емес, зіңді-зің, қала

бір сәт Жерде жүрсе, ілкі сәтте Ккте жүреді.
зім бір мысал келтірейін. Қазақтың бір байы
соқыр қызын жалшысына қосады. Жалшы
некесі қиылған түні «Бетімді сүйші» деп артын
тосады. Сүйіп алған соқыр жан-жары «Бетің
қандай жалпақ еді?» деп тамсаныпты. Соқыр
болса да байдың қызын алған жалшының бір
күнде мейманасы тасып тұр. Адам – осынысымен Адам. Бальзак қаламының қасиетін
қазақы мысалмен тәптіштеп түсіндірген
авторға қалай риза болмассың.
«Дайын асқа тік қасықтар» «Бальзак –
қарабайыр натуралист» деп оның стиліне
тиісті, «алысып-жұлысып жүріп» (Жанұзақ)
тоқсаннан астам том жазып, «ең бастысы
– адам қасиеті мен ақшаны таразының
екі басына тарта отырып, адам пәруайын
тұрмыстың қалай билейтінін безбенге
салады. Қаламгердің осындай түпкі ойына
үш жүз бетке жуық, қалыңдығы табан елідей
осы романның зі-ақ айғақ» деп ақтау сз
айтады.
Ақша – мір сүру қатынасы, бірақ ақша
адал және арам боп екіге блінеді. Қырық
жыл қап арқалаған Горио ақшаның қадірін бір
адамдай біледі. Бірақ ол алдына ақша тапсам
қыздарым жақсы мір сүреді деген мақсат
қояды. Айтқыштар Горионы фанатик деп те
бағалады. Бірақ ол ақшаның қандай жолмен
келетіндігін қыздарына айтып түсіндіреді. Бұл
сз кіметтің де шамына тиіп кетеді. дебиет
осындай «айта білуімен» құнды. М.Булгаков
«Мастер и Маргаританы» жазғанда Сталин
қолжазбаны оқып, «санаулы адамдар ғана
оқысын» деп қол қойыпты. Олар Берия,
Булганин, Ежов, Ворошиловтар еді. Кітап
«халықтар әкесінің» кзі жұмылғаннан кейін
жарыққа шықты. Жанұзақ мақаласында:
«Байқасаңыз, Горио қанша қиналып ақшаға
тарықса да, Бальзак оған банк тонатқан жоқ,
кісі лтірткен жоқ, пендеге қылаудай қиянат
жасатқан жоқ. Тіпті кейде оны байлыққа әбден
құныққан деп айтудың зі күмәнді. Романнан
қыздарына деген күйініш-ашыныс үстінде
айтқаны болмаса, ақша жолындағы кесірлі
іс-әрекетін крмейсіз» деп дәйекті факті
келтіреді. «Сезікті секірер», ел билегендер
қорғанысқа бұрын кшеді. «Тық деген тауыққа
тиіп», сз құдіретінен қорқады. Біздің дәуірмен
салыстырсаңыз, сыбайлас жемқорлыққа
қарсы күрес комитеті деген мекеме бар.
Соның керегі не? Билік сыбайластыққа тыйым
салсын, «бармақ басты, кз қыстыға» жол
бермесін. Бальзак екі ғасыр бұрын осыны да
меңзеп отыр.
Сонымен, Бальзак неге жылады?
Қыздарына бата беріп, оң жол тілеген

ты салыстырулар керек. Қалтай Мұхамеджанов
«уезовтің маңдайын Сократтың маңдайы
дейміз, ол – қазақтың маңдайы ғой» деп бір
жиында айтып салды. Біз зіміздің крген
азабымызды айнадан кретін уақыт жетті.
Жанұзақ та жасқанбайды, тл әдебиетінің
салмағын згелермен салыстыра келіп, әділ
таразылайды, «Десек те, сонау ықылым заман
ғасырлардан басталған сз нерінің қайнар
бұлағына қарап крсек, біздікі француздармен
үзеңгі қағыстыра алатын, иық түйістіретін
млдір де бірегей, шалқар да самиян, қазыналы
әдебиет» деп жүгенді жасқап, «Француздар да
мұқым дүниедегі секілді о баста фольклордан, ықылымдағы антикадан... арда емген
халық» деп екі жұрттан жақындық іздейді.
Қорқатын түк те жоқ. Біздің әдебиеттің бағы
енді жанады. Бұған Стокгольмде ткен қысқа
әңгімелер конкурсында экология тақырыбын
қозғап, бәйге алған Қуандық Түменбайдың
«Іңгә» деген әңгімесі дәлел. «Егер қазақ
қоғамы техногендік дамуға ерте іліккенде бес
ғасыр жырлағанымыз теңіздей шалқып, сонау
мұқым дүниенің рухани мұхитына еншілесе
барып құйылар еді-ау. Бұхарды да, Шортанбай, Сүйінбай, Маханбеттерді де француздар
жатқа оқыр еді» деген сыншы пайымына
ризалықпен иланасың.
Автор «Горио атайға» жасалған сыншылар
шабуылын егжей-тегжейлі тиянақтайды. Оны
король Лирге ұқсатып, «үлгісі шамалы шал»
деп те түйреген. Бальзакты кргенде қоғадай
жапырылатындар сыртынан «қара есекке
теріс мінгізген». Бұл бізде де бар індет. Бұның
«дирижері» – идеология. Осыны айта келіп,
қоғам басып ткен бір басқыш – қазақтың
маңдайына жазылған 1986 жылғы Желтоқсан
ктерілісінің себеп-салдарын ашуға арналған
Б.Тілегеновтің «Қара жел», Т.Сәукетайдың
«Айқараңғы», «Желқайық», Қ.Түменбайдың
«Бекеттегі бейкүнәлар», «Сотталған домбыра»
шығармаларын мысалға алып талдайды.
«Бұлар бағы жанбаған шығармалар» деп баға
береді, әдебиетші зиялылардың үндеместігін
бетке басады. Иә, ол кезде әр қаламгердің
қасында «үндемес» жүрді. Авторға деген
бір разылық – Бальзак шалдың кз жасын

сүрте отырып, «з үйі – лең тсегін» естен
шығармай туған әдебиетімнің түтіні түзу
шықса екен деп тілеп отырады.
Бізде «дебиет – ардың ісі» деген ұлағатты
сз бар. Жанұзақ сол сзге жүгінеді. Стефан
Цвейгтің «деби шығармашылық Бальзак
үшін қажеттілік болған жоқ. Ол оны ешқашан
алабтен бір миссия деп есептеген жоқ» деген
сзіне: «Қателеседі! Бальзак таңдаған жолынан
айныған жоқ! Бальзак әдебиет жолында басын
бәйгеге тікті! Ол ғажайып қаламгерлік қасиет
пен алабтен шеберліктің, машықтың үлгісін
жасап кетті. Егер тоқсан сегіз кітабының бәрі
де бізше айтқанда түкке тұрмайтын болса, XX
ғасырда әлемнің 200 елі з тіліне аударып, томтом кітаптарын миллиондаған тиражбен басып, шығынданбас еді» деп ашынған кңілмен
айғақ келтіреді.
Клемі 50 беттей мақала – тұнып тұрған
проблема. Ол Бальзакты алға ұстап отырып
з мұңын мұңдайды, з ұлтының кз жасын
сүртеді, сүрткенде кәнігі кз дәрігеріндей
ауыртпай сүртеді. Қарашы, «Қалың жұртты
былай қойғанда, әдебиет пен нер тңірегіндегі
интеллектуал қауымнан сұрап кріңізші,
мысал үшін, Мүсірепов, Мұқанов, Майлин,
Есенберлин, Нұрпейісов секілді классиктердің
кесек романдарының кесек кейіпкерлері
бүгінгі мірдің пәлсапа толғаныстарында неге
ауызға түспейді? Себебі мойын жар бермейді
емес, пенделік қияңкестіктен мысымыз
құрып, жүрегіміз дауаламайды» деп, з сауалына зі жауап береді. «Қорқақты қуа берсең
батыр болады». Енді біз де ойланармыз,
жүрекке түк пайда болар. йткені кріп тұрған
кз бар екен.
Сонымен, Бальзак неге жылады?
Жазсам деп жоспарлаған 140 романнан үлгергені 90 екен. «Адамзаттың зін-зі
күйретуші эгоизмінің бақ-шаясын түгел
крсете алмадым-ау» деп Бальзак шыныменақ кіне егіліпті» (Жанұзақ). Ал оны қазақ
қаламгері қалай жұбатты? Ол з мұңын жер
бетіндегі осы бір нәзік ұлттың болмысымен, әдебиетімен салыстыра келіп, қолына
беторамал алып, француздың моншақ
жасын сүртеді. «Тл әдебиетіміз еуропалық
немесе жаһандық кркем әдебиеттердің
түрлі бағыттары мен ағымдарын, құбылысқұбылнамаларын бастан кешкен емес. Емісеміс жаңғырықтарын ғана сезді. ...дебиет тірі
ағза, сол себепті де оған рлеу де, тоқырау да
тән. Классикалық, шедевр туындылар ежелден бері қиянаттың бесігі, ақша заманында
туғанын еске алдық. йтсе де, тотықпайтын
кркем ой, лмес кркем сзге қоғамдық
формациялардың үстемдігі жүрмейді. Үстемдік
тек уақыттың ғана еншісінде. йткені уақыт
– асықтың да, жасықтың да соты» дей келіп,
уақыт алдында з үкімін шығарады. Сотта
қаралаушы да, ақтаушы да болады. Үкім біреуақ. діл үкім ешқашан згермейді. Екі ғасыр
бұрын мір сүрген француз Бальзактың кз
жасын осылай құрғатқан қазақ қаламгеріне
неге тәнті болмасқа?
Мақала ғылыми емес, әдеби стильмен жазылған. Небір ойып түскен оңтайлы
сйлемдер, қазақы мәнерлер бар. Оқырманды
қинамайды, «запаста» қалған оқырман да
алаңға шыққысы кеп алабұртып отырады.
Шәкәрім, Абай, Бұхар жырау сздерін керек
жерінде қиюластырып, ажарын ашып қолдана
білген. Сз соңында Құдай пендені жылатпасын, жұбатушы некен-саяқ дейміз.
Сондай-ақ 20 баспа табақ кітапқа енген
түркітанушы-ғалым, журналист Қойшығара
Салғарамен сұхбат майдан қыл суырғандай
сауалымен қаламгер болмыс-бітімін аша
түседі. Ал танымал прозашы Қуандық
Түменбай шығармашылығы туралы мақала
біраз жайдың бетін ашқандай. сіресе әдеби
ортада динамиттей жарылған «Адам» атты
әңгімедегі тән мен жан, рух тайталасын талдау
ккейге сондай қонымды. Жарасқан ақын
эпиграммасындағы «Адам» деп жазып әңгіме,
Сотталып кете жаздадың» деген жолдарды енді
түсінгендейміз. Шығармашылықта крген
құқай күндер те келе әділ кз арқылы әділ
бағасын алса, бұл да әдебиеттің әділеттілігі.
Сондай-ақ Серікбай Оспанов, Ақылбек
Шаяхметов, Жолтай лмаш шығармашылығы
туралы мақалалар, Мұқағали Мақатаев туралы
«Поэзия перғауыны» атты сұхбат, т.б. дүниелер
жазылу мәнерімен құнды.
«Толқынды толқын қуады» (Мағжан).
деби сынның 80-жылдардағы толқынының
бір кілі – Жанұзақ Аязбековтің бұл кітабы
– құнды дүние. Оған «Ой толқындары» да
қосылады. Бұл бір зі айналасына сергек
қарайтын сезімтал сыншы екен. йтпесе,
түу сонау Франциядағы сүйегі қурап кеткен
Бальзактың кз жасын шәйі орамалмен сүрте
ме?
зімізге де орамал керек.
Құдай адамды жылатпасын.

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

БАСПАНА КІЛТІ ТАБЫСТАЛДЫ

Қызылордалық 80 отбасы жаңа жылды
жаңа баспанада қарсы. Облыс әкімі
Гүлшара 0бдіқалықова мен шаһар
басшысы Нұрлыбек Нәлібаев Жаңа жыл
мерекесі қарсаңында Сырдария Nзенінің сол
жағалауында орналасқан 40 пәтерлі екі үйдің
кілтін тұрғындарға табыстады.

Салтанатты шара барысында аймақ басшысы пәтер иелерін Жаңа жыл мерекесімен
және жаңа қоныстарымен құттықтап, құрылыс
қарқынын, қаланың саладағы жетістіктеріне
тоқталып, жыл басынан бері қаламызда 1500-ге
жуық тұрғын баспаналы болғандығын және 1
мың 741 пәтерлік 38 кпқабатты тұрғын үйдің
құрылысы жүргізіліп жатқанын жеткізді.
Алдағы жылы Сырдария зенінің сол
жағалауында құрылысы жүргізіліп жатқан 725
пәтерлік 15 кп қабатты тұрғын үй мен СПМК-

70 тұрғын ауданындағы 13 үй пайдалануға
берілмек.
Мереке қарсаңында қуанышы еселенген
жанның бірі – Батырбек Сыздықов. «Жыл
аяғында мен үшін қос мереке қатар келіп, үлкен
қуанышқа кенеліп отырмын. Жаңа жылды
жанұямызбен жаңа баспанада қарсы алатыныма
ерекше қуаныштымын» деген, ҚР ҰҚК Шекара
қыметінің Қызылорда облысы бойынша
департаментінің қызметкері ңір басшысы
мен құрылысшыларға з алғысын білдіріп,
мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін атап
тті.
Шара соңында мемлекет және қоғам
қайраткері, Қызылорда қаласының Құрметті
азаматы Бекмырза Еламанов қоныс той
иелерін құттықтап, ақ батасын берді.
Шерхан МОЛДАХМЕТ

Қаныш АҚОРДАҰЛЫ

ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ

АҚ ӨМІРІ –
АЛТЫН

Ақ өмір несі тәйірі дерсіздер. Қаралы яғни қара өмір болса,
ендеше, ақ өмірдің де болғаны ғой. Қаралы өмір қайғықасіретке толы, өксік ғұмыр болса, түбінде адам жанының тәнінен
ажырауына өлімге әкеледі.
Адам баласы жарық дүние есігін ашқаннан кейін, бақытты
балалық шақты басынан кешіп, ақыл-ойы, адами санасы, ерікжігері толығып, кәмелет жасына келіп, отбасын құрып, ұрпақ
сүйіп, асарын асап, жасарын жасап, жүз жасамаса да, Алланың
берген жасын жасап, ұрпағының алдында өмірден озып жатса, оның еш ағаттығы жоқ. Ал екі сәбидің 28 жасар жас анасы
өмірден озса, не өмір сүргісі келмесе ше? Әрине, бұл үлкен қайғы,
орны толмас қасірет емес пе?

Сіздерге түсінікті болу үшін әңгімемді әріректен бастайын.
Менің есімім Айжан. Кп жыл орта мектеп қабырғасында
ұстаздық еттім. Алып бара жатқан дәулетім де жоқ. Екі сәбидің
анасы, мір сүргісі келмейтін һәм мірінің кез келген сәтте үзіліп
кету қауіпі бар 28 жастағы йгерім – менің жалғыз қызым. Қызым
мен екі немерем, Бекзат пен Камила мірімнің мәні де мағынасы.
Осыдан бір жарым ғана жыл бұрын қызым мен екі немерем
қуанышымның, бақытымның қайнар бұлағы іспеттес еді. Қызығы
мен қылығына тоймайтын боп жүретінмін. Аяқ астынан бәрі бір
сәтте түпкілікті згереді деп кім ойлаған…
Қызым үшінші бпесіне аяғы ауыр болатын. Уақытылы
дәрігерге крініп тұрды. Құдай қаласа, күзге қарай ай-күні толып,
үшінші немерем дүниеге келеді деген тәтті сезім құшағында
уақыт сусып тіп жатты. Ол кезде мен жұбайыммен НұрСұлтанда тұратынмын, ал қызым йгерім сәбилерімен Павлодар облысының Ақсу қаласында зінің сән салонынан нәпақа
табатын.
2019 жылдың 24 қыркүйегінде «қызыңыз йгерім Павлодар
қаласы ауруханасында жан сақтау блімінде хал үстінде жатыр»
деген суыт хабар алдым. Шыбын жанымды шүберекке түйіп,
шұғыл Павлодарға жеттім. Бірақ дәрігерлер туған анасы болсам да, жан сақтау бліміне кіруге рұқсат етпеді. Дәрігерлердің
айтуынша, қызым уақытынан ерте босанған, белгісіз себеппен
бүйрегі жұмыс істемей қалған. Осылай, қызым дәрігерге з
аяғымен барып, айналдырған бір тәулік ішінде сәбиін шалажансар дүниеге әкеліп, зі комаға түсіп қалған. Жалғызымның
мірін сақтап қалу үшін оған з бүйрегімді беруге келістім.
кініштісі, бүйрегімізден ауыстыруға қажетті сәйкестік
табылмады. мір мен лім арпалысқан трт тәуліктен кейін,
қызымды жан сақтау блімінен шығарды. Қолының қан тамырларына катетер қойып, жасанды бүйрек ( гемодиализ) қызметіне
кшірілді. Қысқасы, айналдырған бес-алты күнде, ауруханаға
з аяғымен келген 28 жасар сап-сау қызым, бүйрегі жұмыс
істемейтін, 1 топ мүгедегі болып қалды. Анасы маған, екі сәбиіне
қамқор болмақ түгілі, зін-зі күте алмайтын мүгедекке айналды.
Дәрігерлер тарапынан жіберілген қателік блек әңгіме.
Күйеуімді Нұр-Сұлтанда қалдырып, қызымды күтіп,
немерелеріме қамқор болып, тәлім-тәрбие беру үшін қызымның
күтушісіне айналдым.
Шындығында, жасанды бүйрек, яғни гемодиализ дегеніміз
лместің кері. Гемодиализге душар болған адам ешқашан
ауруынан айығып кете алмайды. ле лгенше гемодиализге
тәуелді. Елімізде гемодиализге тәуелді мүгедектер арасында лім
крсеткіші те жоғары. Айналдырған алты ай ішінде арманы
асқақ алтындай қызым мірге деген құштарлықтан айрылған,
«анашым, мір сүргім келмейді» дегенді үздіксіз қайталай беретін
еріксіз беймаза жанға айналды. Құр сүйегі мен сүлдесі қалды.
Гемодиализбен қызымның мірі ұзаққа созылмайтындығын
түсінгендіктен басымдағы жалғыз пәтерімді сатып, Алматы,
Нұр-Сұлтанда білікті нефролог дәрігерлерге қаралып, ем іздедік.
Қызымның денсаулығын түзеймін деп бармаған тау, баспаған
жер қалмады. Білікті мамандардың айтуынша, тек бүйрек
ауыстыру арқылы ғана мірін ұзартуға болады. Республикалық
бүйрек ауыстыру тізіміне тіркелдік. Бірақ Қазақстанда квотаға
сәйкес жылына 30-40 мүгедекке бүйрек ауыстырылады екен.
Ал деректерге сүйенсек, 7000-ға жуық науқас бүйрек ауыстыру
кезегінде тұр. Мемлекеттік квотамен бүйрек ауыстырамын
деу үмітсіз шайтанның тірлігі. Бұл процестің зі соңғы жылдары трансплантация жасайтын дәрігерлер үстінен қозғалған
қылмыстық іс ықпалынан тіптен тежеліп қалғандай.
Ендігі қалған бір ғана жол, шетел асып, ақылы бүйрек
ауыстыруға қол жеткізу. Сондықтан алдымен жалғызымның
мірін сақтау үшін «Aq omir – Аltyn» атты қайырымдылық қорын
құрдым. Құдай сәтін салса, қайырымды жандардың кмегімен
алдымен қызыма һәм осындай ауыр жағдайға душар болған
мүгедек жандарға қол ұшын созу.
Ендеше, кез келген мүгедек жанның мірі ақ, жарқын болып,
жалғасын таба ма, әлде қара жамылып, қайғы-қасіретке душар
болып, мірмен ерте қоштаса ма, сіз бен бізге байланысты,
қайырымды жандар. Жалғыз қызымның міріне араша
болыңыздар. Алланың атымен сұраймын.
«Ақ мір – Алтын» қайырымдылық қорының есеп шоты:
Заңды тұлғалар үшін:
АО ДБ «Альфа-Банк»
БИК ALFAKZKA
KZ659470398993155577
«Aq omir altyn» қайырымдылық қорының
директоры Шоқпарова Айжан Багадатқызы
Жеке тұлғалар үшін: Kaspi gold
№ 4400 4301 6787 6959
+77024840772

ANA TILI
(Басы 1-бетте)
Кешегі Қарқараның трінде қара
отқа қалың жылқысын ргізіп, Үш
Меркінің басынан қыран құсын
ағызған, Шәлкденің шүйгініне
қалың малын сүңгітіп, Лабасы мен
Хан Тәңіріні, Қарадала мен улие
Шоқыны жалғаған елдің басынан
бағы кшіп, шекара асып, үріккенін
кзімен крген әлгі сары бала араға
жылдар салып, мынандай жолдарды
қағазға түсіреді:
«...Менің есім кіре бастаған кезде,
тңіректегі ағайын-туыс, кршілер
Қытайға кше бастады. кемді де
үгіттеп, Қытайға қашалық деушілер
болған. кем марқұм «Совет кіметі
кедей-шаруаның кіметі, мені
лтірмейді» деп ілеспеген... Сйткен
кіметі күздің қара суығында оны
балағаттап, сабап, астындағы
жалғыз атын тартып алып
кеткені есімде. Жаяу-жалпылап қалған әкемізді
аяп: «Неге кетпедің?»
деп, үлкен ұлы Бірімтай
сұрағанда: «Ағам Жақсат
– ақылшымыз, балам,
бдіхалық – ауданда прокурор. Ұятқа қалдырғым
келмеді. Оларды ұятқа
батырып, Кеңес кіметінен
қашқаным орынсыз ғой,
қарғам» дегені әлі күнге дейін
құлағымда...
1931 жылы біздің үй Жалаңашты
қыстады... Не ішіп, не жегеніміз есімде
жоқ. Кктемге салым тамақ таусылып, жадап-жүдеп, күзде сойған
тананың терісін үйітіп, соны сорпа
етіп іштік. Қар кетісімен әкеміз
тменгі Ағанас жақтағы егістен
масақ теріп, сабан арасынан дән
жинауға кетті...» деген мір
үзіктеріне кз тоқтата отырып, ана дәуірдің ой мен
сана трінен кшіп бара
жатқан шындықтарымен
қайта жүздескендей болдым.
Иә.
Қазақ: «Ұяда не крсең,
ұшқанда соны ілесің» дейді.
Күнгейі мен клеңкесін жүректаразысы арқылы ткізе жүріп,
сыпайы лап айтқанда, тұтас бір елді
экспериментке салып, ұлтсыздану
кеңістігіне айналдыруға ұмтылған,
ткенін ртеп, тарихын ұмытқызып жібере жаздаған қоғамның
қойнынан шыққан шынайы
ұлтжанды тұлғалардың қай-қайсысы
да қатардағы бас маманнан аудан,
облыс, республика басшылығына
дейін ктерілген з мірлері мен з
тағдырларына сыни тұрғыдан қарап
скені ақиқат. Ел-жұртты ықтырумен,
үреймен бағындырған тоталитарлық
жүйенің жазусыз қағидасы қарсы
тұрғандардың асау басын ноқтаға
қалай сыйғызып, ой-санасын қалай
қайырып отырғаны тарихтан белгілі.
Атын естігенде жарты әлемнің тізесі
қалтырайтын қатал, қатыгез жүйеге
қарсылық таныту з басыңды зің
жадыға қою екенін тағдырлары тәлкек
болған ұлт арыстарының қасіретті,
қайғылы жағдайлары айтады. Бір
бүтін ұлтты қақыратып екіге қақ
айырған заманға, тңкерісшіл қоғамға
не айтуға болады? Ондаған ғасырлар
бойы атадан балаға аманат болып
сақталып келген ұлы жұртымыз қысқа
мерзім ішінде «ұстағанның қолында,
тістегеннің аузында» кетер бейшара
күйге түскенін жан-жүрегімен сезінген
халықшыл басшылар қатал жүйеге
бағынудан зге жолдың жоғын білді.
Міне, қаршадай ұлдың буыны бекіп,
қабырғасы қатпай жатып крген
мірлік негесі де, қолқа жүрегін
запыран болып қапқан ащы да болса
ауыр ақиқаты осы еді. Еркін ой, еркін
сзі мен сұлу әні үшін итжеккенге
айдалған жақын туыстары, Қапездің
қол-аяғы байланып бара жатқан
кескіні кз алдынан қалай кетсін?
Айдалған бір Қапез ғана ма еді?! Он
алтыда «қызыл қарын жас баланың
қамын ойлап», Қарқараның қара
шүйгінін қанымен жуған боздақтар
қаншама? Жәмеңке мен Ұзақтың
соңынан еріп, Қарақолдың қандықол
түрмесінде «елім» деп ажал құшқан
ел жақсылары хақындағы аңызға

ТҰЛҒА
бергісіз ән-жыр, лең-дастандарды
тыңдап, түпкі мақсаты мен мүддесін
жүрек түкпіріне тұмар қып, түйіп жүріп
жетілген бозбала ріпбайдың су,
есею жолы з дәуірінің згеше мектебі
болғанын айтады.
Мен бұл әңгімелер мен осы сарындас ой-пікірлерді ріпбай ағамызбен
ара-тұра болған сыр-сұхбаттарда естіп
жүрдім. Жаратылысынан бстекі
сз, бтен әңгімені ұната бермейтін,
тәртіпке бағынып скен ұлтжанды,
күрескер ұрпақтың кілі білгенінің
кбін сыртқа шығара бермейтін.
«Крдік қой...», «Болды ғой...» секілді
қысқа сздерімен қайырып, зін де,
ортасын да қымтап отырушы еді. «й,
біздің рекеңнің лең жазатынын
осы жұрт біле бермейді. йткені оны
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таныта бермейтін психологияның
бары рас... ріпбай ағаның «Мен
зімді ақын санамаймын» деп кесіп
айтқан сзі кңіл трінде ауық-ауық
бұлаңытып жүрген күндердің бірінде
қолыма ағаның «Тамаша қызық кп
жылдар», «Замана толқындары», «мір
ткелдері», «Ұлыдан ұлағат» дейтін
кітаптары тиді. мірінің ұзақ кезеңдері
билікте ткен, әрі «табанды хатшы»,
«қатал басшы», «ұстанымы мықты
ұйымдастырушы» деген араға сақтық
пен салқындықты қатар салатын ел
аузында кең тараған анықтамалардың
иесі болған тұлғалы басшының
кітаптарын қолыма екіойлы болып
алғанымды жасырмаймын. Сосын оқи
бастадым. Сз саптауы, сйлем құрауы
маған ұнады. Жүйелі, жатық, қазақи
үлгідегі баяндаулар...
Шығыс Қазақстан, Павлодар секілді
ндірісі басым, қандастары мыздың
арасалмағы да тым аз іргелі облыстарда екінші хатшы, Алматы облысында
салалық хатшы, бірнеше аудандарда
бірінші хатшы, Талдықорған облысында бірінші хатшы, Министр болып
қызмет еткен айбыны мықты, айдыны
кең, есімі республика жұртшылығына
жақсы таныс тұлғалы басшыны бұлай
еміреніп жыр, тебіреніп эссе-толғаулар
жаза қояды деп, ойлай қойған жоқпын.
«Апыр-ай, Сәкен аға біліп айтқан
екен-ау» деген ойға келдім.
Эссе... Мақала... дегеннен
шығады... рекеңнің Дінмұхамед
Ахметұлы Қонаев хақындағы замана
биігіне ктеріліп отырып, барынша

Заманбек БАТТАЛХАНОВ,
мемлекет және қоғам қайраткері

АҚЫТ ҚҰРЫШТАЙ
Бошай КІТАПБАЕВ,
Социалистік Еңбек Ері

Нұрлан ОРАЗАЛИН,
ақын, Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік сыйлығының
лауреаты
зі білдіргісі келмейді...» деген сзді
замандас досы Сәкен аға Тәнекеевтен
алғаш естігенде таңғалғаным рас...
«Апыр-ай, Сәке, осы Замекең
(Заманбек Баталханов ағамызды осылай дейтін, бірер жас үлкендігін сыйлап) екеуіңіз менен бір күні шынында
да ақын жасап алып жүрерсіздер...» деп
қысылыңқырап, қызара қашқақтағаны
есімде. «Біздікі жәй ермек қой. Мына
Ұлекеңнің (мірлік жары Ұлжан апайды осылай айтушы еді) кңілін аулау
ғой... Нағыз ақын Абай! Қасым!..
Мұқағалилар ғой!..» деп, әңгімені
Мұқағали поэзиясына бұрып әкеткені
жадымда.
ріпбай ағаның эссе-толғаныстар,
мақалалар жазып жүретінін бұрын
да білуші едім. Бірақ... лең жазатынын сол күнгі отырыста алғаш
естідім. Оның үстіне, біздің қаламгерлер қауымында, ақындық пен әкімдікті қатар алып жүрген ағалар аз
болғандықтан ба, билікте жүріп жазумен айналысқандарға аса «оң қабақ»

Жансейіт МОЛДАСАНОВ,
Социалистік Ецбек Ері
Халқымыздың қадірлі азаматы, ардагер бауырымыз ріпбай Алыбайұлының
есімі – бізге үлкен мерей, зор абырой. Ер азамат еңбекте сыналып,
қоғамдық мірде, бүкілхалықтық елеулі істерде бағы ашылады десек, осы
талаптың үлгісі біздің ріпбай бауырымыз екендігіне кңіліміз сеніп, кзіміз
жетіп келеді. Мен з басым бабаларымыздың жақсы қасиеті рағамызға
да жұғысты болғанына толық сенімдімін.
рағаның әкесі Алыбай: «кеміздің кк қаршығасы біздің шаңыраққа
қонған. Ол осы отаудың киесі болған соң қонады емес пе?!» деп ризашылық
білдірсе керек. Арғы бабамыз Тайлақ бидің де осындай киесі болғанға
ұқсайды.
Алыбай қарияның зираты Жайдақбұлақ деген шалғынды жерде. Ана бір
жылы раға қарияның басына үлкен белгі қойды, ел жақсыларынан бата
алды. Осы рағаның Жақсат есімді әкесінің ағасы болды. Елде сз бар.
Оның зі де негеден, тәжірибеден туса керек. Міне, сондай тәмсілдің
бірін айтайын: «Тапқыр болсаң – Оразай болыстай бол; сұлу болсаң –
Жақсаттай бол; әділ болсаң – Молдақаштай бол». Оразай біздің ңірдің
атақты, абыройлы кісісі. Ұзақ жылдар болыс билік жүргізген. Молдақаш
та от ауызды, орақ тілді би болса керек. Ал Алыбай мен Жақсат бірбіріне сыйлы туыс адамдар. Алыбайдың кріпкелдігі де бар екен. Қайсыбір
оқиғаларды алдын ала болжап, зінше ой қорытып, тіршілік қамын берекелі
жайғастырып отырады.

рекең Павлодарға ауысып кеткен 1964-1965 жылдың қысында қар қалың
түсіп, мал қыстатуға, оның ішінде жайылымдағы қой шаруашылығына
қолайсыз болды. Шығыстың Марқакл, Күршім, Тарбағатай, Зайсан,
Ұлан аудандарында отарларға жолды қар басып, жем-шп жеткізілмей,
соңғы үш жылда сіп қосылған 300 мың бас қой үш айда қырылып қалды.
Aзім басқарған колхоздың малы аман болғанымен, соңғы жылдардағы тез
скен қой малының қырылуына жаным ашып, басшылардың шара крмей,
здері қол қусырып жылы кабинетінде отырғанына ызам келіп, бір күні
Павлодарға, рекеңе телефон шалдым. Аман-сәлем айтысқан соң ол кісіге
қыстың қиын болып жатқанын, басшылардың шара қолданбай отырғанын
айттым. рекең де Павлодарда қыстың қиыншылықпен тіп жатқанын,
техникамен күндіз-түні жол тазартып, әрбір мал қыстағына жем-шпті
жеткізіп беріп жатқаны, соның арқасында былтырғыдан мал шығынының
азайғандығын, сүттің артығырақ ндіріліп жатқанын айтты. Мен енді
кеудемді кернеген ызамды: «Сіз үш жылда қосып кеткен 300 мың бас қой үш
айда қырылып қалды, ешкім жылы кабинетінен шығып шаруашылықтарға
кмек крсетпеді» дедім. рекеңнің бар айтқаны: «Обал-ай, халыққа
қиын болған екен. рқайсысы бір-бір шаруашылықты ктеріп алатын
ндіріс орындары бар еді ғой» деп жанашырлығын білдірді. Менің ішім одан
ары ашығандай болды. Осы бір ауыз сзден азаматтың ел үшін елжіреп,
халықтың байлығы үшін қиналып тұрғаны алыстан сезіліп тұрды.
ріпбай Алыбайұлы село құрылысы, ауыл мәдениетіне кңілді кп блетін
басшы болды. Қазіргі қала типтес Алдабергенов ауылы, сол кездегі барлық
ауыл құрылысына мұрындық болды. Оған ұқсас Қапал совхозының орталығы,
Арасан колхозының орталығы, «Семиречие» колхозының орталығы, Панфилов ауданындағы Киров атындағы, Октябрьдің қырық жылдығы атындағы
колхоздың орталығы, «Еңбекші» совхозының орталығы, тағы сол сияқты
талапты басшылар басқарған жерлерде қала типтес ауыл құрылыстары
салынды. Орта мектепсіз, ауруханасыз, почтасыз, мәдениет сарайынсыз, сауда орталығынсыз, наубайханасыз, асханасыз, тұрмыс қажетін
тейтін комбинатсыз бір ауыл немесе село қалмады. Мектеп құрылыстары
кктемде басталып, бірінші қыркүйекте ткізілетін тәртіп орнаған болатын. Кейбір шаруашылықтарда спорт комплексі, жүзу бассейні салынып,
ыстық-суық су құбырлары әр үйге кіре бастап еді. Қазақта «Бәрін айт та
бірін айт, азаматтың жұмсаған күшін айт, бітірген ісін айт» деген қағида
осындайда айтылған-ау деп те ойлайсың.

кең тыныспен, кемел пайымдаумен
жазылған клемді мақаласын бір деммен оқып шықтым.
Оқып шығып, авторға телефон
соқтым.
«Аға, Димекең туралы тереңнен
тартып, тебіреніп жазған екенсіз...
Риза болып отырмын...» дедім.
«Рақмет, Нұреке. Бұл сзіңізді
кімнің пікірі деп қабылдаймын сонда?
Жазушылар одағының басшысының
сзі деп пе, әлде інінің ағаға айтқан
қолпашы деп қабылдайын ба?» деді...
«Екеуінің де пікірі деп қабылдаңыз,
аға!» дедім.
«Рақмет! Рақмет, шырағым!
Димаш ағамызға қандай теңеу айтылса да жарасатын ұлы адам ғой...
Ол кісі қиын, күрделі кезде ел басқарды. Кемеңгерлікпен басқарды.
Орталықтың да кңіл-ауанын дәл
тауып, Қазақстанды дамудың кең
жолына алып шықты. Мәскеудегі
шовинистер мен кертартпалардың
бетін шебер қайтарып отырды.
ндірісімізді ркендетті. рісімізді
кеңейтті. дебиетіміз бен неріміздің
дамуына жол ашты. Димекеңнің алдында қарыздармыз... Сол кісі ұлт
кадрларын шертіп жүріп, таңдап жүріп
тәрбиелеген. Біз секілді тау-таудың
қолтығында скен қазақтың қара
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баласы аз ба?! Тағдырымыз не болар
еді?! Нұрсұлтан бішұлы секілді кемел
тұлғаны тап басып танып, Теміртаудан
Алматыға алдырғанның зі крегендік
емес пе?! Ордалы жұртымыз аман
болсын! Тәуелсіз Қазақстанды әлем
елдерінің алдыңғы легінен круге
жазсын! Қазақстан бар болса, біз бармыз. Біздің болашағымыз бар!» деп
еді ағамыз. шейінде сзге сараң,
аса шешіліп пікір айта бермейтін
рекеңнің сол күні ағыл-тегіл
сйлегені есімде.
мір... Уақыт... Ұрпақ... дейтін
ұғымдарды ойладым. рекеңнің телефонда айтылған әлгі эссеге бергісіз
тебіреністі сзін тыңдап тұрып,
осы кісінің зінің қаламынан туған
«Сйленбеген сз» деген қоғам дамуы
мен замана қалыбы, халық тағдыры
мен ұлт болашағы хақындағы клемді
мақаласындағы мына сздері жадымда жаңғырды. «Заманында партия,
комсомол, профсоюз жиналыстарында, басқосуларда аз сйлемеппіз.
Бірақ неге екені белгісіз, осы кезде
бір сйлегім келіп тұр. Ол неліктен
екенін зім де білмеймін. Мүмкін біз
сияқты зейнеткерлерді күнделікті
болып жатқан жиналыс, жиын, тағы
басқа шараларға шақырмайтындықтан
ба екен, әлде ешқайда делегаттыққа,

депутаттыққа сайланбағандықтан ба
екен, болмаса зейнеткерлердің еңбегі
сіңген тарихи маңызы бар мерекелерге
шақыруды біржолаға қойғандықтан
ба екен, әйтеуір, сйлегім келеді де
тұрады» депті мақаласында рекең.
Шын сз! Бүкпесіз айтылған адал
сз!
Бірде рекең оңаша бір кездесуде зі тәрбиелеп, жетектеп жүріп
жеткізген бір азамат туралы айтты. «Ол
жігіт менің ғана сенімімді сүрінтіп,
орта жолда тастап кеткен жоқ. «Осы
жігіт атқа қонса, туған жұртының
да бағын рге сүйрер» деген қалың
елдің сенімі мен үмітін де орта жолда шаң қаптырып кетті» деді реніш
білдіріп. Аты-жнін мен сұрамадым.
Ол кісі айтпады. Кпті крген, кппен
жұмыс жасасқан тәжірибелі жанның
ұстамдылығына іштей сүйсіндім. Кейін
білімдар тұлға, білікті басшының осы
бір ойын «Замана толғауы» дейтін
мақаласынан оқыдым. «мірде адамға
батылдықты да, батырлықты да беретін
Сенім деген күш бар. Сенім адамға
кең ойлылықтан, мол түсініктен,
адалдықтан пайда болады. Сенімнің
ең бастысы – табиғатқа сену. Жарық
дүниеге, кк аспан, заңғартау, ағынсу,
толқынды теңіз... Тағысын-тағы
тұрақты ұғымдар – Сенімнің кзі.
Бұлар ешқашан Сенімді алдамайды.
Бұдан кейін дінге сену, адамға сену,
басшыға сену, ағайынға сену, балаңа
сену деген тағы бар. Осының ең үлкені
– Басшыға сену. Басшысына сенген
жауынгер жауын жеңбей қоймайды.
Қарапайым халыққа сенім мен табыс
қажет!» депті рекең.
Мен «Егемен Қазақстанда»,
Қазақстан Жазушылар одағында
басшылықта жүргенде кешегі ұлт
әдебиетінің алыптары мен арыстарын
крген аға буын-ардақтылармен қалай
сырласып, пікір алыссам, солардың
ақыл-кеңесіне құлақ асып, ден
қойсам, оңтүстік астананың қақ тріне
жайғасқан киелі шаңырағымызда
ұлтымыз бен ұлысымыздың ел болып,
ірге бекітуіне, мемлекет, қоғам, халық
міріне қойын-қолтық араласқан
ардақты ақсақалдарымызбен де солай
жиі-жиі бас қосып, сырласып жүрдім.
р кездесуден соң қазыналы қамбадан
шыққандай қуанушы едім... Солардың
әрқайсысымен ткен сәт, сағаттар
қаз-қалпы жадымда. кінішке қарай,
олардың кбі бүгін арамызда жоқ...
Иә...
мірден здері ткенімен, артына
лмейтұғын сзі мен ісін қалдырған
парасат, пайымдары терең, мінезге
бай, ойласа, ойдың трінен, сйлесе,
сздің рінен крінер сол марқасқа

Алыбаевтың мамандығы
зоотехник. Сол мамандықты
те жоғары бағалап, малдың
басын сіру ғана емес, оның
сапасын арттыру жоғары
нім беретін, малдың басын
кбейту, оның ндірісін ғылыми
негізінде жүргізу, малдың барлық
түрінің ндірісін механикаландыру жұмысына ерекше назар
аударуды ұйымдастыра білді.
Малдың жем-шбін үнемдеп,
оның жемдік сапасын арттыру, мол нім алуды, оның зіндік
құнын кемітуді мақсат еткен
басшы бола білді.
ріпбай Алыбаев малдың
жағдайын білікті маман
ретінде те тыңғылықты білді.
сіресе қойды жайып бағуды,
жайылымды үнемдеп пайдалану,
кктеу, қыстау, жайлау және
күздеуін нақтылай ажырата
білуді ұйымдастыра білді.
Талдықорған облысында сондай
қуаңшылық жағдайда қойдың
басын 3,5 миллионнан асырды. Малшыларды жылы үймен
қамтамасыз етті. Ауыл-селоларда бірнеше аурухана, мектеп,
клуб, т.б. мәдени ошақтарын
салдырды. Суармалы егістікте
қант қызылшасын сапалы егіп,
оның німін арттырды. Облыста
3 үлкен қант зауыты салынды.
Жұмыста қатал бола білген ол
ауылшаруашылық кадрларын
тәрбиелеп сіруде ірі жұмыстар
атқарды. Облыстың атақты
зиялы адамдарын есте қалдыру
үшін ескерткіш, тағы басқа
мәдени орындар салдырды. Мысалы, Талдықорған қаласында Ілияс
Жансүгіров пен Мұхамеджан
Тынышпаевқа мұражай, атақты
ақын Сараға ескерткіш, тағы
басқа тарихи орыңдар салдырды.
ріпбай Алыбаев халық алдында
ірі партия, қоғам қайраткері
екенін таныта біліп, елдің
құрметіне басшы ретінде
бленді.
ағаларымның бейнелері кз алдыма
елестейді. рқайсысы з дәуірінің
оты мен суына қатар түсіп жүріп,
құрыштай шыңдалған тұлғалар еді ғой!..
Алматы дейтін ұлы шаһардың жиынтойларының, алқалы кездесулерінің
сәнін кіргізіп, мәнін ашатын Бәйкен
шімов, Асанбай Асқаров, Салық
Зиманов, Қасым Қайсенов, Сағадат
Нұрмағамбетов, Хамит Ерғалиев,
зілхан Нұршайықов, Дмитрий
Снегин секілді ел ағаларының орындары уақыт ткен сайын үңірейіп бара
жатқандай крінеді маған. Осы топты
здерінің қоғамшыл, кпшіл халықшыл
қалыптарымен байытып, толықтырып
отыратын Қ.Бижанов, З.Баталханов,
С.Тәнекеев, Ж.Балапанов, Қ.Ұлтарақов,
Б.Қыдырбекұлы, М.лдербаев секілді
екі дәуір тізгінін тең ұстап, қазақ
қоғамының қалыптасуына з үлесін
қосқан тұғырлы тұлғаларды – үлкенге
аға, кішіге іні бола жүріп, ұлтты,
ұрпақты тәрбиелеудің згеше үлгісін
орнықтырған ел ағаларын қалай ғана
еске алмауға болады?!
Иә...
рекеңе бұл мірде сүйсінгендер
де, сұқтанғандар да аз болған жоқ...
Бүгін осы мақаланы жазып отырып,
абзал бітімді, қайсар жанға қатысты екі
оқиға есіме түсті. Екеуі де ел басқарған
ағаның екі дүниенің барын бүкіл жантәнімен сезінген ерлікке пара-пар
соңғы сәт-сағаттарынан хабар айтады.
мірінің естен кетпес кріністерін
баяндайды.
Біріншісі... «тпейтін мір, сынбайтын темір жоқ» деп басталатын
мына жарық дүниемен қоштасқан
соңғы хаты (ұлдары Жақан мен Серікте
болуы мүмкін). Бақұлдасу үлгісінде
жазылған хаттан рлік пен ерлік нышанын аңғармау мүмкін емес еді.
Бүгін... Ертең... мірден терін ескерте отырып, ақыреттік міндетті кімдер,
қалай атқаруы тиіс екені жазылған бір
беттік хатты оқып отырып, арқам шымырлап еді...
Екіншісі... Қайраткер басшымен
қоштасуға арнайы скеменнен ұшып
келген жаратылысынан батыр болып
туған, Социалистік Еңбек Ері Бошай Кітапбаев ағамыздың досымен
қоштасу сзі. Кзінен алтытарам жас
парлап тұрып: «ріпбай Алыбаев
дейтін ірі қазақтың мәңгілік мірі басталды. Қазақ елі, соның ішінде Шығыс
Қазақстан жұртшылығы рекеңді
жүрегінде сақтайды. Азаматтың есімін
ел есінде қалдыратындай шаралар
атқарылуы керек! Алматы қаласы,
Алматы және Павлодар облыстары да
осы шараға атсалысатынына сенемін»
деп еді.

Еліне сеніп, жұртына сүйініп жүріп, Әрекең өмірден өтті.
Елі-жұрты жанындай жақсы көретін досы Әріпбай Алыбаев есімі мен ісінің жұрт
жадынан өшпейтініне иманындай сеніп жүріп: «Әрекеңнің есімі ауыл, мектеп, көшеге
қашан беріледі? Ер еңбегін бағалау керек! Ел емеспіз бе?» деп арыстандай ақырып
жүріп, Бошай Кітапбаев ағамыз да мына жарық жалғаннан өтті.
Мұқағалидың сөзімен айтқанда, «келместің кемесіне» мініп, өз мінездері мен өз
дәуірлерін арқалап бірте-бірте ұзап бара жатқан ардақтыларымыздың арасынан Әріпбай Алыбаев есімді тұғырын уақыт өзі шыңдаған кесек бітімді, қайраткер
тұлғаның да туы желбіреп, ұзап бара жатқанын көргендей болдым.
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1. АТАМАН

құрылымдар арасындағы дипломатиялық
қарым-қатынас орнатуда айтарлықтай
қиындық тудырады. Мысалы, 1918 жылғы 12
наурызда Жетісудың скери-революциялық
комитеті Құлжадағы телеграф кеңсесінде
жұмыс істейтін большевик Маньковтың нұсқау
күткен жеделхатына жауап ретінде: «Маньков
жолдасқа жн-жоба крсетіп, одан Қытай
үкіметіне жақсы кршілік ниетті жеткізуді
сұрау» жнінде шешім қабылдайды. Алайда
Құлжадағы бұрынғы патша армиясының
полковнигі Владимир Любаның қарсы әрекет
етуінен Маньков Шыңжаңдағы жергілікті
ресми кімет орындарымен байланыс орната алмайды. 1919-1920 жылдары Түркістан
майданындағы саяси басқарманың бастығы
болған, кейін Жетісудағы Верный қаласында
комиссар қызметін атқарған жазушы Дмитрий
Фурманов зінің «Бүліншілік» атты деректі
кітабында Владимир Любаны былай деп
сипаттайды: «Сол кезде Құлжада патша заманынан қалған бір кәрі орыс консулы отырды.
Ол байғұс қайда барсын? Сол Құлжадан шыға
алмады. Оның үстіне жаңа Ресей мүддесіне
қызмет етудің орнына оған дұшпандық танытты. Демек, ол оңбағанның қаржысы да болғаны
ғой. Ал ақшамен барлық істі тындыруға болады. Осы ақшаға ол кәрі қақпас казактарды да
ұстады, оларға кмектесіп, Жетісуға соққы
беруге де дайындады...».
Ол қандай қаржы еді? Дмитрий Фурманов
нені тұспалдап отыр? Осы сұрақтарға
жауап беру үшін жазушы Вадим Обуховтың
«Жоғалған жерұйық» кітабындағы мына
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із сз еткелі отырған адамның атабабалары байырғы самаралық казак
әскерилерінің отбасынан тарайды.
кесі – патша әскерінің Орта Азияны жаулап
алудағы Түркістан жорығына қатысқан офицер
Илья Петрович Дутов. Ал шешесі – Орынбор
губерниясындағы урядниктің қызы Елизавета
Николаевна Ускова. Бұлардың баласы, яғни
зіміз әңгімелемек болып отырған Александр
Ильич Дутов қазақ жерінде, атап айтқанда, сол
кездегі Сырдария облысының Қазалы кентінде
жорық үстінде дүниеге келген. Балалық шағы
Ферғана, Орынбор, Санкт-Петербургте ткен.
Александр Дутов 1897 жылы Орынбордағы
Неплюев кадет корпусын, 1899 жылы сондағы
атты әскер мектебін аяқтаған соң хорунжий
шенін алады. Сйтіп, Харьков қаласында
орналасқан 1-ші Орынбор казак полкіне
жіберіледі. 1903 жылы Санкт-Петербургтегі
Николаев инженерлік мектебі жанындағы
курсты тамамдап, Бас штаб академиясына оқуға түседі. 1905 жылы ол зі сұранып
Қиыр Шығыста жүріп жатқан орыс-жапон
соғысына аттанады. Онда 2-ші Маньчжурия әскері армиясы құрамында шайқасып,
ұрыстағы «жанқиярлық ерлігі және ерекше
еңбегі» үшін үшінші дәрежелі улие Станислав орденімен марапатталады. Соғыс бітіп,
Санкт-Петербургке оралған соң Бас штаб
академиясындағы оқуын жалғастырып, оны
1908 жылы штабс-капитан шенімен аяқтайды.
1909 жылдан 1912 жылға дейін Александр
Дутов Орынбордағы казак юнкерлік
мектебінде ұстаздық етеді. Осы әскери оқу
орны қабырғасында жас курсанттарға крсеткен қамқорлығы арқасында ол юнкерлердің
ыстық ықыласы мен құрметіне бленеді.
Мәселен, оның сол кездегі шәкірттерінің
бірі кейін жазушы В.Седыхтың «Даурия»
романына бас кейіпкер болған, 1918-1920
жылдары Забайкалье казак әскерлерінің атаманы дәрежесіне ктерілген Г.Семенов еді.
Осы жерде сз ретіне қарай мына деректі де
айта кетейік. Александр Дутов Орынбордағы
мірінің біз сз етіп отырған кезеңінде сол
кездегі подполковник дәрежесіне тең қосын
старшинасы шеніне жоғарылатылып, үшінші
дәрежелі улие Елена орденімен марапатталады. Және осы қалада 1907 жылы Ольга, 1909
жылы Надежда, ал 1912 жылы Мария есімді
қыздары дүниеге келеді. Кенжесі Елизавета
бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатқан
1914 жылы туған. Атаманның Олег есімді
ұлы болған дейді. Алайда оның қашан, қайда
туғаны жнінде құжат жоқ.
1914 жылы бірінші дүниежүзілік соғыс
бас талғанда Александр Дутов зі сұранып
май данға аттанады. Алғы шептегі 10-атты
әскер дивизиясы құрамындағы 1-Орынбор
казак полкі қатарында шайқасады. Онда
ол Оңтүстік-Батыс майданында генерал
А.А.Брусилов қолбасшылық еткен әскери
қимылдардың бел ортасында болады. Сол
ұрыстар барысында біздің кейіпкеріміз қызмет
еткен 9-орыс армиясы Днестр және Прут
зендері аралығындағы плацдармды ұстап
тұрған 7-австриялық-венгрлік армияны
талқандайды. Осы шайқаста Александр Дутов
екі рет жараланады. Соңғы жарасы те ауыр
еді. Алайда Орынборда екі ай емделісімен
полкке қайтып оралады. Кп кешікпей, князь
Спиридон Бартеневпен қатар 1-Орынбор
казак полкінің тең дәрежедегі тете басшысы
болып тағайындалады. Сол кездері оған берген мінездемесінде граф Ф.Келлер: «скери
қосын старшинасы Дутовтың полкі қатысқан
Румыния жеріндегі соңғы шайқастарды те
күрделі деп сипаттауға болады. Сонда ол зін
қалыптасқан жағдайды біліктілікпен бағалап,
батыл шешім қабылдай алатын офицер ретінде
танытты. Осы себепті де мен оны ерекше қабілетке ие, полктің тамаша басшысы деп есептеймін» деп жазған. 1917 жылдың ақпанында
Александр Дутов жоғарыдағыдай жауынгерлік
қызметі үшін екінші және үшінші дәрежелі
улие Анна ордендерімен марапатталады.
1917 жылғы ақпан тңкерісі бұрын аты
онша шыға қоймаған казак штабс-офицерінің
бірсарынды мірін түбегейлі згертіп жібереді.
Оған әсер еткен 1917 жылдың наурызында
Уақытша үкіметтің бас министрі Г.Е.Львовтың
Петроградта казактардың бірінші жалпы
құрылтайын ткізуге рұқсат берген пәрмені
еді. скери қосын старшинасы Александр
Дутов, міне, осыған байланысты з полкінің
кілі ретінде Ресей астанасына келеді. Сол
кезден бастап 38 жастағы сақа офицердің мірі
түбегейлі згереді. Ол саяси оқиғаларға белсенділікпен араласа жүріп, айтарлықтай нәтижеге
қол жеткізеді. Ақыры 1917 жылдың күзіндегі
жиында жасырын дауыспен Орынбор казактарының әскери атаманы болып сайланады.
Қазан тңкерісін Александр Дутов еш
мойындамады. Сйтіп ол алғашқы күндерденақ большевиктерге қарсы күрес туын ктереді.
1917 жылдың 25 қазанында атаман зіне бағынышты әскер қосынына арналған №816
жар лыққа қол қойып, большевиктердің
Петроградта кіметті күшпен басып алуын
мойындамауға шақырады. Осыдан соң ол
Түркістан мен Сібір арасын жалғап тұрған
стратегиялық маңызы зор Орынбор аймағын
з қолына алады.
1918 жылдың күзінде Орал мен Сібір
теміржолы бойындағы ктеріліске шыққан
чехословак тұтқындар корпусына сүйенген
Александр Дутов Колчакты қолдауға белсене кіріседі. Сйтіп, Ақтбе бағытындағы
шабуылға шығады. Мақсат – Ташкентке
қарай тоқтаусыз жылжу еді. Алайда оның бұл
жорықта жолы болмайды. 29 қазанда ақтар
қолындағы Бузулук құлайды да, 15 қарашада
қызылдар Орынборды шабуылдауға кшеді.
Атаман осы ауыр кезең туралы былай деп еске
алады: «Бізге қарсы Гай басқаратын «құрыш
дивизия» аталып кеткен большевиктердің ең
таңдаулы әскери күштерінің бірі атой салды. Олар жақсы қаруланған және де тәртібі
де темірдей қатты құрылым болатын. Қиын
жағдайға тап болдық. Бірақ менің жігерім бір
сәтке де жасыған жоқ».
1919 жылдың сәуірінен бастап Александр
Дутов ресми түрде Орынбор казак әскери
армиясының қолбасшысы бола тұрып әскери
басшылық тізгінін кмекшілеріне тапсырады
да, зі Омбыға барып саяси мірге араласып
кетеді. Сібір билеушісі Колчактан генераллейтенант шенін алып, барлық казак әскерінің
жорықтағы атаманы етіп тағайындалған ол
жергілікті жердегі жасақтардың жай-күйін
тексеру үшін Қиыр Шығысқа аттанады. Сол
жақта партизан қозғалысына қарсы күреске
жетекшілік етіп, Сібір жоғарғы үкімет билігімен
және Жапониямен ыңғайлас саясат ұстанған
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Консул В.Любамен пікірлесе отырып, ол
осы жерге тұрақтаған казак-орыстарға жылы
қарап, жергілікті кімет орындарына олардың
әрқайсысына күніне екі қадақтан (бір қадақ
443 грамға тең) ұн, сондай млшерде ас әзірлеу
мен үй жылытуға қажет тас кмір босатып
отыруға нұсқау берді».
Мамыр айында бұл билік иесінің атаман Александр Дутовтың жасағына Сүйдін
қаласында тұрақтауға рұқсат бергенін біз
жоғарыда айттық. Сүйдін Ресей боданындағы
кеңестік Қазақстан шекарасынан 52 шақырым
жерде, осы крші елден Құлжаға баратын
күре жолдың бойында орналасқан қалатын. Және мұнда консулдардың күзетшілері
үшін салынған 200 адамдық казармалар бар
еді. Шекарадан ткен жасақ 1000 адамдай
болғандықтан, казактардың біраз блігі Сүйдін
бекінісіне және з қолымен қамал іргесіндегі
беткейге қазып салған жер үйге орналасты.
Тек 1-Орынбор полкі ғана Сүйдін қаласынан
40 шақырым жердегі Душегур қыстағында болды. Бұлардың бәрі қытай кімет орындарынан
жоғарыдағыдай млшерде кмек алып тұрды.
Айта кетейік, эмиграцияның мұндағы
алғашқы кезеңінде большевиктермен қарулы
күресті қайта бастау деген бұрынғы ақ гвардияшылардың кпшілігінің ойына да келмеген нәрсе еді. Олар үшін ең маңыздысы
тірі қалу, тырбанып мір сүріп, нәпақа
табу болатын. Орынбор әскері автомобиль
блімінің бұрынғы басшысы Сергей Хитун зінің жазып қалдырған күнделігінде
сол кезді былай деп еске алады: «Шыңжаң

АТАМАННЫҢ АҚЫРЫ:
АҢЫЗ БЕН АҚИҚАТ
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сыдан бір ғасыр бұрын Жетісудағы шағын қала Жаркентте Бүкілодақтық мәні бар үлкен бір акт ойластырылып, жүзеге
асты. Ол шекараның арғы бетіне амалдап өтіп, артынша бергі жақтағы бейбіт өмірге енді кіріскен елге зор қауіп төндірген
ақ гвардияшылар генералы, атаман Александр Дутовтың көзін жою жөніндегі әрекет еді. Оған қатысқан жерлестеріміз
жөнінде шындық толық айтылып бітті ме? Жоқ. Зерттеушілер көбінесе ВЧК-ның* 1920 жылғы күз, қыс айларындағы аталмыш
операцияға арналған дайындық жұмыстарын айтумен, 1921 жылғы 6 ақпандағы Қытайдың Сүйдін қамалындағы болған
оқиғаны баяндаумен, содан соң оған қатысқандарды Ташкентке апарып марапаттағандығын сөз етумен шектеледі де қояды.
Ал одан кейін ше? Ажал аузына аттанып, аман келгендердің 1929-1937 жылдардағы тағдыры қалай болды? Олардан ұрпақ
қалды ма? Қайда тұрады? Туған-туысқандарының қолдарындағы құжаттар не дейді? «Атаманның ақыры» фильмінің түсірілу
тарихы ше? Ол қалай өмірге келді? Білген адамға оған қатысқан актерлер естеліктерінің де айтары аз емес. Осы және одан
басқа да оқиғаларды төмендегі мақалада қадери-халімізше айтуға күш салдық, құрметті оқырман! Біз сіздерге оқыңыздар,
келтірілген деректерге назар аударып, хабардар болыңыздар демекпіз. Сонымен...

Семенов, Калмыков, Гамов сияқты атамандармен қарым-қатынас орнатады. Олар жоғарғы
билеуші Колчакқа адалдығын крсетуге
тырысқанымен, іс жүзінде шығыс майданына
бірде-бір әскери құрама жібермейді.
1919 жылдың күзінде Колчак дивизияларын талқандаған Қызыл армия шешуші
шайқасқа кшеді. Осы кезде Александр Дутов
Орынбор казак әскерилерінің қолбасшысы
болып қайтадан тағайындалады. Бұл қалың
қол Ккшетау мен Атбасардан Жетісуға
шегінуге мәжбүр болған аса қиын кезең еді.
Жасақ ашық аспан астында аш-жалаңаш
күн кеше отырып, жұтаң, елсіз мекендерді
артқа тастап шегінумен болады. Обоздағы
жүк тартуға шамасы келмеген жылқы, түйені
пышаққа жығып, азық етеді. Тұрғылықты
халықтың жем-шбін, киім-кешегі мен кліксайманын күшпен тартып алады. Алайда
мыңдаған адам тобырына бұл жұқ болмайды.
Суық пен аштықтан қырылғандардың саны
күн санап се түседі. Жұқпалы ауру – сүзек
пайда болады.
Жетісуға арып-ашып, әбден сілікпесі
шығып жеткен дутовшыларға осы ңірге ертерек келіп, біршама жайлы тұрмыс кешіп жатқан
атаман Борис Анненков әскерлері жылы
қабақ таныта қоймайды. Араларында зара
дұшпандық ерегіс басталады. Кей жағдайларда
олардың дау-дамайы қарулы қақтығысқа да
ұласып отырады. Мұны кріп, берекесіздіктен
әбден түңілген Александр Дутов 1920 жылдың
наурызында зінің серіктерімен бірге Жетісуды
тастап, Сарқанттың 5800 метр биіктігіндегі мұз
құрсанған Қарасырық асуы арқылы Қытайға
туге мәжбүр болады. Осылайша Алатау
асқан орынборлықтар Шыңжаң жеріндегі
ағып жатқан Боратола зеніне жетеді. Бұл
Дампань деген әкімшілік аймағының жері
еді. Босқындар, міне, соған жақын жерден
қос құрып орналасып, бір айға жуық дамыл
табады.
Олар осы жерде ес жиып жатқанда, солдаттар Кеңес үкіметі шетелдерге қашқан ақтарға
кешірім жариялапты деген сзді естиді. Артынан бұл хабар расталады. Жасақ қосынына
келген Дампань уезінің бастығы атаманға
кеңестік Ресей үкіметі одан Қытай Түркістаны
жеріне ткен қашқындардың бәріне кешірім
жасалғанын ресми түрде хабарлауды сұрағанын
мәлімдейді. Мұны кілдің з аузынан естіп,
содан соң біраз күн ойланып-толғанған Александр Дутов мынадай жарлық шығарады:
«Елге оралғысы келетіндерге менің тарапымнан ешқандай қарсылық болмайды. йткені
Отанымызға з еркімізбен, ар-намысымызды
жоғалтпай оралатын сәттің қашан келетінін
айту қиын. Мұндай жағдай жыл те не болмаса
екі жылдан соң, тіпті ондаған жылдардан кейін
ғана тууы мүмкін. Отанына қайтқысы келетін,
бұдан әріге күш-жігері таусылып, қиындықтан

қажыған адам тізімге жазылуына болады.
Жасақтағы офицер мырзаларға айтарым, олар
тарапынан ешқандай үгіт-насихат жүргізілмеуі
тиіс. Осыны қатаң ескертемін. ркім з
тағдырын зі шешсін. Мен ешқандай уәде
бермеймін және бере алмаймын да. йткені
менде қаржы жоқ. Осындағы әрбір казак з
тіршілігіне қажеттіні з еңбегімен тапсын».
Кеңес жеріне қайтуға 240 адам тілек білдіреді. 1920 жылдың 6 мамырында жасақ еліне
қайтатын жолдастарымен қоштасу үшін сапқа
тұрады. Құдай Ана Табынская киелі иконасының алдында мінәжат жасалады. Кететіндермен қоштасып тұрып, атаман оларға: «Елге
оралған соң сатқындық жасамаңдар, жеке
бастарыңның мүддесі үшін мұндағы бауырларыңды кінәлап, олардың туыстарын қиын
жағдайға қалдырмаңдар» деп кеңес береді.
2. ҚАМАЛ

Қ

ытай жағына Александр Дутовпен
бірге ілесіп ткендердің қатарында
Жетісу казактары әскерінің атаманы, генерал-майор Николай Щербаков та бар
еді. Оның отряды да үлкен машақатпен асуы
қиын Қарасырықтан тіп, Боратола зенінің
аңғарына шыққанда оларды қытай шеріктері
ұстап, оқшаулау орнына әкетеді. Кп кешікпей,
бәрінің тұратын жері белгіленіп, нақтыланады.
Атап айтқанда, Орынбор казактарының атаманы Александр Дутов зінің штабымен және
жеке күзет полкімен Сүйдін қаласындағы
бекініс пен соған жақын маңдағы Мазар, Шипанзе қыстақтарына қоныстандырылады да,
ал Николай Щербаков әскері Құлжа іргесіне
орнығады.
Осы жерде Кеңес үкіметінің тегеурініне
шыдамаған ақ гвардияшылардың Қытайдың
Харбин жағы мен Моңғолия беті және
Шыңжаң лкесіне ағылуының себебі неде
деген сұрақ туады. Зер салып қарасақ, 20-жылдары казактардың Забайкалье атаманы
Г.Семеновтің Шанхайға, барон Унгерннің
Ургаға, Борис Анненковтың Үрімшіге, ал
генерал Андрей Бакичтің Шәуешекке барып
табан тірегенін байқаймыз. Николай Щербаков пен Александр Дутовты жоғарыда айттық.
Бұлардың алғашқысы Құлжаны, соңғысы
Сүйдінді таңдаған. Сонда дейміз-ау... Кейінгі
20 жыл ішінде жарыққа шыққан ақ эмигранттар жарияланымдарына қарағанда, мәселе
мынада сияқты.
1918-1920 жылдары Үрімшідегі, Құлжадағы
және Шәуешектегі Ресей консулдары Алексей
Дьяков, Владимир Люба және Владимир Долбежев Кеңес үкіметін мойындамай, тіпті оның
тез арада құлауы үшін қолдарынан келгеннің
бәрін жасауды з парыздары деп санайды. Ал
мұндай әрекеттер большевиктер мен Қытайдың
Шыңжаң аймағындағы ресми мемлекеттік

деректерге үңілейік. Шыңжаңдағы бұрынғы
орыс дипломатиялық қызметінің, Қытайдың
басқа аймақтарындағыдай, з мақсатына
жұмсау үшін Ресей-Азия банкінен қарызға
алынған ірі клемдегі қаржысы болған.
1910 жылы құрылған, Қазан тңкерісіне
дейін акционерлік капиталы бұрын-соңды
болмаған 50 миллион рубль клеміне дейін
ұлғайып, Ресей мен шетелдерде орналасқан
175 блімшеден тұратын, кең тамыр жайған
бұл банк акцияларының трттен үші Францияда жатқан еді. 1914 жылға қарай банк
негізгі активтерінің, вексельдік және тауарға
негізделген несиелерінің, салым ақша мен
ағымдағы есепшоттағы қаржы клемі жағынан
Ресейдегі акционерлік коммерциялық банктер
арасында бірінші орынды иеленген. 1917 жылы
большевиктер барлық банк жүйесін мемлекет
меншігіне кшіргенімен, біз сз етіп отырған
құрылымның шетелдердегі блімшелері
салым ақша және қаржы ағымдары бойынша
жұмыстарын біраз уақытқа дейін бұрынғыдай
жалғастыра берді. Үрімшідегі Ресей-Азия
банкі директорының қызметін тңкеріске
дейін А.Суворов деген кісі атқаратын. Азамат соғысы жылдарында да ол осы орнынан
мызғымады. Патшалық Ресей консулдарының
және Шыңжаңдағы ақ гвардияшылардың ісқимылына қаржылық қолдау крсеткен, міне,
нақ осы адам еді.
Шыңжаңдағы консулдықтармен тізе қоса
әрекет жасаған ақ гвардияшылар здеріне
керек әскер блімдерін жабдықтау және оларды адамдармен, оның ішінде Қытай азаматтарымен толықтыру, құпия да жедел ақпараттар
алу сияқты сан қилы мәселелерді ақша арқылы
шешуде айтарлықтай табысқа жетіп, тасы
рге домалайды. Ресей дипломаттары ақ гвардияшылар жасақтарын құрып және оларға
елеулі қаржылық кмек берумен, ақ эмигранттар жетекшілерінің шетелдердегі басқа
ұйымдармен байланысын қамтамасыз етумен
ғана шектелмей, орыс диаспораларының з
ішіндегі және қытай кімет орындарымен
арадағы дау-дамайды реттеуде де дәнекерлік
және бейтарап қазылық жасап отырды.
Мұндай ашық крініс, әсіресе атаман А.Дутов пен генерал Н.Щербаковты
қанатының астына алып паналатқан, жазушы Д.Фурманов жоғарыдағы з романында
сз еткен патшалық Ресейдің Құлжадағы
бұрынғы консулы В.Любаның іс-әрекетінен
анық байқалады. Ол ақтардың қос генералына
жағдай жасау үшін Шыңжаңның сол ңірге
әмірі жүретін генерал-губернаторының аузын
майлап, бетін бері қаратады. Оған ақ эмигрант
Анатолий Воробчук-Загорскийдің жазып
қалдырған мына естелігі бұлжытпас дәлел бола
алады: «Бақытымызға қарай Шыңжаң генералгубернаторы Ян Цзяньсин ақтардың досы,
большевиктердің қас жауы болып шықты.

Жанболат АУПБАЕВ,
Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері
уәлаятының губернаторы біздің басшымыз
Бакичпен келісе отырып, орыстарды екі ай
бойы азық-түлікпен қамтамасыз етуге уәде
берді. Қуаныштысы, арамыздағы кейбір
пысық «кәсіпкерлер» бұл мерзімнің аяқталуын
күтпестен з нанын здері тауып жеуге кірісіп
кетті. Орынборлықтардың арасында біреуі
елден кинофильм таспаларын алып шыққан
екен. Бұрынғы жарық қуатын беру ротасының
жауынгерлері қос доңғалақты арбаның үстіне
электр моторын орнатты да, менің механик
жігіттерімнің кмегімен кино крсете бастады. Мотордың айналма белдігі үзіле берді.
Бірақ америкалық ковбойлар туралы киноның
жергілікті қазақтар мен ұйғырларға ұнағаны
соншалық, олар резеңке белдік қайта тігіліп,
жалғанғанша шыдамдылықпен күтіп отыратын.
Жергілікті базарда кбінесе айырбас сауда
жүретін еді. Брикет түріндегі, яғни нығыздалып
қатырылған кірпіш шай кез келген ақшадан да
тімді болды. Мен қытайлық қысқа етікті
американ әскери шинелінің белдігінен тарқатылып алынған бір үлкен шумақ жасыл жіпке
айырбастап алдым. Бұрынғы офицерлердің
біразы базарда жайма срелер жасап алып,
қытайлар мен ұйғырларға қосыла сауда жасауға
кірісті. Олардың срелерінен фотоаппараттар да, қол сағат пен дүрбілер де, бесатар
мылтық және темір шәугім, әскери киімдер
де кптеп табылатын. Бұл заттардың бәрін де
жергілікті халық қуана сатып алатындықтан,
орынборлықтардың саудасы қызып тұрды.
лі есімде, бірде балалайка оркестрі
құрылып, ол губернатор үйінің ішкі ауласында ойын-сауық крсетуге шақырылды.
ңір басшысы аудармашы арқылы нер
крсетушілерден «ең жақсы орыс әнін»
орындауды тінді. Оркестр жақында ғана
құрылғандықтан оның репертуары жұтаң
еді. Сондықтан балалайкашылар «Ай
сәулесі тгіліп...» әнін орындауға ұйғарды.
Қытайлықтар әнді ұйып тыңдады. нші
оркестрдің сүйемелдеуімен жоғары дауысты
пикколоны аяқтап, жылдам ырғақты стаккатоны жорғалата жнелгенде бәрі де, тіпті
губернатордың зі де дуылдата қол соқты.
Балалайкашылардың әрқайсысына қытай доллары және түрлі-түсті қағаздан істеліп, ішіне
рік толтырылған сый дорба берілді».
мір осылай қалпына келіп, қайта жандана бастады. Ал ақ гвардияшы генералдар мен
офицерлердің түпкі ойы, кздеген мақсатмүддесі қандай еді? Олардың шекараның
арғы бетіндегі жеңілістен рухы бәсеңсіп,
күйзелген әскери блімдерінде уақыт те
ұйымшылдық пен тәртіп қайта орныға
бастады. Осыны басқаларынан бұрын сезген
Александр Дутов 1920 жылдың 12 тамызында Шыңжаң аймағындағы большевиктерге
қарсы күштерді з басқаруындағы Орынбор
әскерімен біріктіру туралы №141 бұйрық
шығарды. Жағдайды ой таразысына салып
қарағанда мұндай пәрмен қажет те еді. Бірақ
генерал-лейтенант кпе-крінеу з кілеттігін
асыра пайдаланып, солтүстік-батыс Қытайға
ткен ақтар жасақтарының қолбасшылары

бір-бірінен тәуелсіз әскербасылар ғана емес,
кп жағдайда бір-біріне тең генералдар екенін
ескермеді. Вадим Обуховтың «Жоғалған
жерұйық» кітабындағы деректерге қарағанда,
генерал-майор шеніндегі Сібір казактары
әскерінің атаманы Борис Анненков және
Жетісу казактарының атаманы Николай
Щербаков здерімен дәрежесі тең Орынбор
казактары атаманының құзырына мойын
ұсынудан мүлдем бас тартады. Генерал-майор
Николай Щербаков жоғарыдағы бұйрықты
оқығанда тіпті Орынбор атаманын жекпежекке шақыруға дейін барған. Бұған оның
қытығына тиер сз айтқаны себеп болған
сияқты. зінің бұйрықтарында генерал-лейтенант Жетісу атаманын «те қатал, халықтың
кңіл күйін қаперге де алғысы келмейтін ктем
адам және шаруалардың жауы» деп сипаттайды. Александр Дутовтың берген ақпарына
сүйеніп қытай кімет орындары Николай
Щербаковты бірнеше күнге қамауға алады.
Осылайша, жағдай жекпе-жекке шығатындай
ушықпаса да бір бұйрықтың кесірінен атамандар арасына араздық сынасы қағылады.
Сүйдіндегі пәрменнен хабардар болған
генерал Андрей Бакич те зінің Александр
Дутовқа бағынудан және қарамағындағы
корпусын оның басқаруына беруден бас тартатынын мәлімдейді. Орынбор атаманының
оны орнынан түсіріп, қамауға алмақ әрекеті
сәтсіз аяқталады. Бұл шиеленіс екі генералдың
бірлесе жұмыс істеуі мүмкін емес екенін
крсетеді. Алайда Александр Дутов з штабының тңірегіне Шыңжаң аймағында ғана
емес, большевиктер билігіндегі Ресей жеріндегі
де большевиктерге қарсы барлық күштерді
топтастыру әрекетін тоқтатпайды. Ол Қиыр
Шығыстағы монархияшылар мен ақ гвардияшылар ұйымдарынан қаражат алып, Іле
лкесінде атыс қаруларын сатып ала бастайды. Барлау және қарсы барлау жұмыстарын
жандандыра түседі.
Александр Дутов тұсында мұндағы
арнаулы қызметтің бейресми жетекшісі
былайғы қауымға Владимир Покровский
есімімен белгілі игумен Иона еді. Ол қарсы
барлауға жауапты болып, жасақ үшін қаражат
жинаумен ғана айналысып қоймай, кеңестік
Ресейге қарсы әскери қимылды насихаттаушы басты идеологтардың бірі болады.
Поп әкей: «Бұл жорық енді зұлымдыққа
қарсы шешуші шайқасты бейнелейтін соңғы
жорық» дегенді ел құлағына құйып, сіңіре
бастайды. Осы пірәдар туралы Түркістан
майданының барлау бліміндегі мәліметте
былай делінген: «Дутовқа қосылған соң, ол
ешқандай қиындықсыз-ақ оны з ырқына
кндіріп алды. Атаманның оң қолына айналды
да, кп ұзамай, әскердің бас діни қызметшісі
болып тағайындалды. Уақыт те оның Дутовқа
ықпалы күшейгені сонша, генерал оның
кез келген тілегін лезде орындайтын болды.
Атаманның кеңестік Ресейге қарсы 1920 жылы
басталады деп болжанып отырған шабуылы да
осы тілектердің бірінен саналады».
1920 жылдың күзінде зінің кп
хаттарының бірінің иесіне жауап бере отырып, Орынбор атаманы: «Жетісу мен Ташкент
арасының н бойында жұмыс жүріп жатыр.
Мен Харбинмен және Қырымдағы генерал
Врангельмен байланыс жасап тұрамын» деп
хабарлайды. Зерттеуші Давид Голинковтың
«КСРО-дағы антикеңестік құпия ұйымның
күйреуі» атты кітабындағы деректерге
қарағанда, 1921 жылдың басында Александр
Дутов ағылшын барлау қызметімен байланыс орнатады. Анығында бұл «байланыс»
оның большевиктердің Жетісудағы жағдайын
тұрақсыздандыруға орыс генералынан кем
мүдделілік танытпайтын Қашқариядағы
ағылшын консулымен әңгімелесуіне келіп
тірелген сияқты. Осы мақсатқа жету үшін
атаман шетелдердегі Кеңес үкіметіне қарсы
ұйымдармен де, генерал Петр Врангельмен
де белсенді түрде қатынас орнатады. Ол кезде Врангель Ресей эмиграциясының барлық
әскери істерінің ресми жетекшісі ғана емес,
қуғындағы үкімет ретінде «большевиктермен
күрестегі барша күштерді біріктіретін заңды
кімет иесі» деп танылған Орыс Кеңесінің
трағасы да еді.
Сонымен қатар Александр Дутов Орта
Азиядағы басмашылар қозғалысының
жетекшілерімен, Жетісудағы Кеңес кіметіне
қарсы астыртын ұйымдармен де тығыз
қатынаста болады. 1920 жылдың 1 қазанында
Ферғана басмашыларының ксемі құрбашы
Эргашбай Бердиевке жазған хатында атаман
былай деген: «1918 жылдың жазында-ақ
Орынбордағы маған байланыс орнатып,
бірлесе әрекет ету тапсырмасымен сізден
бір адам келген еді. Мен одан зіңізге хат
және біздің достығымыз бен бірлескен
әскери қимылымыздың белгісі ретінде күміс
қанжар мен барқыт шапанды сыйлыққа
жібергенмін. Бірақ ол адам сізге жете алмаған
сияқты. Мен сіздің бірлесе әрекет ету туралы
ұсынысыңызды Орынбор казактары әскерінің
скери үкіметіне жеткізгенмін. Онда Үкімет
алқасы зінің шешімімен сізді Орынбор казактары қатарына қосып, зіңізге жасауыл шенін
берген болатын.
Содан бір жылдан соң генерал Зайцев
келіп, сіздің маған деген құрметіңізді білдірді.
Омбыдағы адмирал Колчактан Хиуа мен
Бұхараға елшілер баратынын пайдаланып,
сізге солар арқылы тағы да хат, жасауыл
эполеті тағылған шапан, күміспен кмкерілген
қару және зімнің суретімді жіберген едім.
Алайда, мендегі мәлімет бойынша, бұл елшілер
сізге жетпеген крінеді.
Мен сізбен байланыс жасауға үшінші
рет әрекеттеніп отырмын. Қазір біз Қытай
шекарасындағы Жаркентке таяу Сүйдін
қаласындамыз. Менің қоластымда 6 мың
адамға жуық жасақ бар. Туындаған жағдай мен
тәртіпке байланысты мен қару-жарағымды
әзірше Қытай үкіметіне тапсырдым. Енді тағы
да шабуылға шығып, Жаркентке соққы берер
сәтті күтіп жүрмін. Бұл үшін зіңізбен байланыс және тізе қосқан қимыл керек. Мархабатты жауабыңызды күтемін. Сізге және сіздің
батырларыңызға сәлемімді жолдаймын».
Алайда Ферғана басмашылары Александр
Дутовпен қандай да бір әскери бірлескен
түрдегі әрекет жасауға үлгермейді. Құрбашы
Эргашбай қожа Бердиев зіне жолданған хатты ала алмайды. Ол 1920 жылдың кктемінде
Кеңес үкіметімен ымыраға келеді де, кп
ұзамай, з маңындағы адамдардың бірінің
қолынан ажал құшады. Сүйдінге бас сауғалап
барған Орынбор атаманы мұны білмеген.
(Жалғасы бар)

*Деректі хикаяттағы кейбір сздер сол замандағы ұғым бойынша алынды. – Автор

ANA TILI
Айталық, ҚТС-ке алагеуім сзі
алынып, оны 2-мағынаға, 1 реңке бліп,
10 мысал беріпті. Содан кейін алагеуімде
сзі алынып, бұған да анықтама, мысал
беріледі. Үш беттен соң алакеуім,
алакеуімде сздері тағы алынып, олар
алагеуім, алагеуімде варианттарына
сілтелініп, бұларға да мысал беріледі.
Сондай-ақ сздікке алагбе, алагбең
варианттары да алынып, алагбе сзі екі
мағынаға блініп, 6 мысал келтіріледі,
ал алагбең екі омонимге блініп,
әрқайсысына екі-екіден 4 мысал беріледі.
Барлық мысалдың саны – 25. Шын
мәнінде, олардың мағыналары біреу
ғана: ол – «таң атып келе жатқан немесе
кеш батып бара жатқан кез» дегенге
саяды.
Осылар сияқты әзірейлі/әзірейіл//
ғазырайыл//ғазырейіл варианттары түгел
алынып, әрқайсысына үш-үштен мысал
беріледі. рәдік//әрекідік варианттары
арагідік сзіне сілтенеді. Үшеуіне де үшүштен мысал беріледі. Осылардың әредік
деген варианты екі мағынаға блініп,
алты мысал берілген. Бәрі – 27 мысал.
лем-тапырақ//әлем-тапырық//
әлем-тәпірік варианттарының үшеуі де
сздікке алынған. рқайсысына 3-4-тен
мысал берілген. Нәтижесінде бұл үш
сздің клемі жарым бетке жеткен.
Сздікке доңайбат, дңайбат деген
екі вариант алыныпты. Бұлардың әдеби
сыңары ретінде доңайбат таңдалыныпты
да, оған «ызбар, сес» деген анықтама
берілген. Келтірілген үш мысалдың
біріншісі – М.уезовтен алынған. Ал
халық жиі қолданатын дNңайбат сзі
ешбір стильдік белгісіз доңайбатқа
сілтеніпті. Бұған берген үш мысалдың
біріншісі тағы да М.уезовтен алынған.
Доңайтбатта ешқандай сз тіркесі жоқ.
Ал дңайбат та «дңайбат крсетті»
деген тіркес крсетіліп, оған екі мысал
берілген. Сонда бұл екі варианттың
қайсысы әдеби болды? Доңайбат па,
дңайбат па? Біздің ойымызша, дұрысы
– дңайбат. Себебі, біріншіден, ол
тілімізде жиі қолданылады. Екіншіден,
дңайбат сзінен жасалған тұрақты
тіркес бар.
«Емін-еркін әңгімелесу, сыр айтысу, шүйіркелесу» деген мағынадағы
ежіл-құжыл деген сздің 15 томдықта
ежіл-гүжіл, ежіл-ғожыл, ежіл-күжіл,
ежіл-қажыл, ежіл-қожыл, ежіл-қозыл,
ежіл-түжіл деген 8 варианты жеке-жеке
беріліпті. рқайсысына 1-2-ден мысал
берілген. Ал анықтамалары – біреу-ақ.
деби тілдің сздігіне осы варианттардың
бәрін алудың еш мұқтаждығы жоқ еді.
Жарайды-ақ, жиһангер, жиһанкез
дегендердің сздікке алынғанын жн
делік. Бұлар – фонетикалық варианттар емес, морфологиялық варианттар.
Ал осы екі морфологиялық вариант
сз тұрғанда жиһанкер, жиһаскер деген
фонетикалық варианттарды алудың не
қажеті бар?
Сздікші жNйт сзіне зат. сйл. деген
шартты белгілер қойып, оны жойыт
сзіне сілтепті де, екі мысал беріпті.
Бірақ ол мысалдардың екеуі де бір ғана
жазушының бір ғана кітабынан алынған
бір ғана сйлем. Жойыт сзі сздікке
қалай алынды екен деп қарасам, оған
жоғарғы жазылғанға қайшы келетін сын.
деген грамматикалық белгі қойылыпты.
Сонда жойыт//жйт сзі сын есім
бе, зат есім бе? Оны біз сияқты сздік
жасаушы тіл мамандары ажыратпаса,
басқа кім ажыратады?
Сздікшілер зәуліғалам сзін де, оның
зәуіғалам деген сыңарын да сздікке
алып, оларға жеке-жеке анықтама берген. Бұл сздің ауызекі тілде зәудіғалам
(.Асқаров, р Алтай., 329) деген де
варианты тағы бар. Мысал болмаған
ғой. йтпесе, олар бұл сз де сздікке
алынған болар еді.
Бір қатарда тұрған зүбәржәт,
зүбіржат, зүбәржағдан, зүбіржағдан
деген 4 сз зүбәржат сзінің варианттары.
Зүбәржат сздікке алынып, бірін-бірі
қайталаған 2 мағынаға блініп, оларға 4
мысал берілген. Трт мысалдың бірі 12
жолдан тұрады. Осылай тәптіштелгеннен
кейін крсетілген алғашқы 4 вариантты
алудың еш қажеті жоқ болатын.
Бұлар сияқты варианттардың
сздікке алыныстарына қарағанда 15
томдықты жасаушылардың фонетикалық

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ
15 томдық «Қазақ
әдеби тілінің сөздігінде»
(әрі қарай – ҚӘТС) не көп,
вариант сөздер көп. Әсіресе
фонетикалық варианттар көп.
Бір әрпі басқаша болса болғаны,
ондай сөздердің бәрі ҚӘТСке алына берілген. Бір сөздің
қанша фонетикалық варианты
болса, сөздікке олар сонша рет
алынып, әрқайсысына жекежеке анықтама беріледі,
әрқайсысына 2-3-тен
мысал келтіріледі.

шыдамды. 2. Белі шығыңқы. Бірақ бұл екі
мағынаға берілген мысалдардың үшеуі
де күдіре бел деп келеді. Сонда бұлардың
қайсысы дұрыс? Күдері бел ме, жоқ,
күдіре бел ме? Күдірені дұрыс деген
күнде күдіре жал дегендегі күдіренің
мағынасы не болады? Сздікші
жазған анықтамадағыдай, «тзімді
жал» ма немесе «белі шығыңқы
жал» ма? Бір сзбен айтқанда, бұл
фонетикалық варианттар сздікте
дұрыс сараланбаған.
Орфографиялық сздікте крсетілген күстана, күстанала, күстаналан,
күстаналау сздерін ҚТС-ке алып,
күстана болды, күстана қылды деген
тіркестерін тіркеп, бұлардың бәріне

СӨЗДІҢ

?

ФОНЕТИКАЛЫҚ НҰСҚАСЫ
ТІЛ БАЙЛЫҒЫ БОЛА АЛА МА

Байынқол ҚАЛИҰЛЫ,
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты,
филология ғылымының
докторы, профессор
варианттарды түгін қалдырмай алуы,
оларды жнсіз мағыналарға блуі – бізге
тек мысалды кптеп алып, сздіктің
клемін үлкейту үшін әдейі істелген іс
сияқты крінеді де тұрады.
Кәдуескі/кәдуілгі/кәдуінгі/кәдімгі
варианттары мен кәмалат/кәмәлат/
кәмелет варианттарының да алынулары
осындай. Кәләм-шариф сзі жеке алынып, кәлам-шарифке сілтенген. Екеуіне
берілген 4 мысалдың бір-біреуі бір-ақ
автордан – М.уезовтен алынған. Сонда
ұлы жазушы бірде кәләм, бірде кәлам деп
айтқан және жазған болды ғой?!
ҚТС-те бір сздің қаз-қатар тұрған
кешкетұрым, кешкіғұрым, кешкірім,
кешкі тұрым, кешқұрым, кеш құрын,
кештіғұрым, кештіқұрым деген 8 фонети калық варианттарының әрқай сысы
жеке-жеке алынып, бәріне де мысал
берілген. Арнайы есептеп крдік: 8
вариантқа сздікші 17 мысал беріпті.
Бәрі 70 жол. Бұл – сздіктің бір бетінен
астам жерін алып жатыр деген сз.
Осыдан сздікшілер не ұтты, сздік не
ұтты? Біздің ойымызша, олар ұтылмаса,
ұтқан жоқ. Біріншіден, бұл сияқты
варианттар 15 томдықта сздікшілер
тіліміздегі сздердің санын 92 мыңға
қалай жеткізгендігінен хабар береді.
Екіншіден, сздікті жасаушылардың сз
туралы ұғым-түсініктерінің қай деңгейде
екенін крсетеді.
Күдері сзі сздікке алынып,
оған «тері» деген анықтама беріледі
де, осы сзге күдері бел деген тіркес
алынады. Тіркеске «қырқа, асу» деген
логикаға қарсы анықтама берілген.
Содан кейін осы сздің фонетикалық
варианты күдіре сзі алынып, ол екі
мағынаға блінеді: 1. Тзімді, мықты,

анықтама, мысал бергеннен кейін
осы сздердің жіңішке варианттары
болып табылатын күстәна, күстәнала,
күстәналау деген сздер мен күстәна
қылды, күстәна қылу деген тіркестерді
сздікке алмауға да болатын еді ғой. Жоқ,
бәрі түгел алынған. Бәріне анықтама,
мысал берілген.
Неге екенін қайдам, ҚТСте қағылез сзі жоқ. Есесіне онда
қағылезден, қағылездену, қағылездеу,
қағылездік сздерінің бәрі бар. Бұлар
сздікке алынып, қағілез түбірінен
тараған сәйкес туынды сздерге
сілтенген. Сілтенгені қате емес. Қате –
фонетикалық варианттардың жеке-жеке
алынғандығында болып отыр.
Қазақ тілінің орфографиялық сздігінде қаймал деген сз жоқ, қайымал
деген сз бар. Соған қарамастан, он
бес томдықтың осы сздерді түзуші
маман қаймал, қаймалша, қаймалы,
қаймалыс варианттарын сздікке алып,
әрқайсысына жеке-жеке анықтама,
мысал берген. Біраз беттерден кейін
қайымал, қайымалша, қайымалы сздерін
тағы алып, тағы анықтама береді. Бірақ
алдыңғы анықтамалар мен кейінгі
анықтамаларда ешқандай айырмашылық
жоқ. Олай болса, бұлар екі сз емес,
бір-ақ сз. Бір сздің қате жазылған
варианттары.
Он бес томдыққа қамзау//қамсау//
қамшау сздерінің үшеуі де алынып,
әрқайсысы 2-3 мағынаға блініп берілген.
р мағынаға 1-3-тен мысал берілген.
Сонда бұлардың бір сз болғаны ма, үш
сз болғаны ма?
Маймңке//мәймңке варианттарының сздікке алынуы да дәл осылардай.
МәймNңке варианты таңдалынып, оның
мағынасы, туынды тұлғалары сздікке
алынғаннан кейін, бұл сздің жуан
сыңары – маймңке түбірін, осы түбірден
жасалған маймңкеле, маймкелет, маймңкелету, маймңкелеу деген туынды
тұлғаларды сздікке алудың зәрулігі жоқ
еді.
Муәзин де, муәзін де сздікке жекежеке алынып, олар муазинге сілтенген.
Ал муазин болса азаншы сзіне сілтеніпті.
Бүйтіп сатыламай-ақ, оларды ең болмаса
топтап бір жерге алып, бірден азаншыға
сілтеуге болатын еді ғой.
Қатар тұрған муазин, муәзін, муәзин
варианттарының үшеуін де сздікке
жеке-жеке алып, олардың әрқайсысына
мысал бермей-ақ, солардың біреуі ғана
алынса, ең дұрысы сол болған болар еді.
15 томдықта мүдарис, мүдаррис,
мүдәррис варианттары жеке-жеке алынып,
үшеуі де мүддәррис сзіне сілтенген, мысал берілген. Бірақ мүддәррис сзі сздікте

жоқ. Есесіне сздікте бұл сздің мұдаррис
деген варианты бар. Оған анықтама
берілген, мысал келтірілген.
Сілтенген сздерінің здері
сздікте жоқ мұндай атау сздер 15
томдықта аз кездеспейді. Сондықтан
кп орын алдырмас үшін олардың
бәрін болмаса да біразын осы жерде
топтап крсете кеткеніміз жн болар.
Олар: амбы>анбы, канун>қанун,
кампорка>камфорка, костюм>кәстм,
кпе>кпене, қамшаусыз> қамсау сыз,
мондалина>мандалина, мүддеға>мүддәға,
поезд>пойыз, саржұл дыз>сарыжұлдыз,
сарқұлақ>сарықұлақ, шрлік>шлдік, т.б.
Мен бұл жерде қай сздің қай сзге
сіл тенгенін ғана крсетіп отырмын.
Бұлардың екінші қатарда тұрған сздері,
яғни сілтенген сздер 15 томдықта атымен жоқ. Олай болса, олар несіне сілтеніп
отыр?!
Мүйізгек/мүйізкк дегендер – фонетикалық варианттар. Екінші сздің
құрамындағы «кктің» бұл ауруға
ешқандай қатысы жоқ. Ендеше, мүйізкк
– орфографиялық қате.
Набатат сзін жазып біткеннен соң,
нәбатат сзін алып, оны набататқа
сілтейді де, Абайдан мысал келтіреді.
Содан кейін НА деген жуан буыннан басталатын сздерге қайта ауысады. Ал Н0
буынына барғанда нәбатат сзін тағы
алып, бұл сзді үш мағынаға бледі. Оның
2-ші, 3-ші мағыналары мүлдем артық.
1-ші мағынаға набатат сзіндегі Абайдан
алынған әлгі мысал қайта беріледі.
ҚТС-ке ойбай сзінің йбй/йбу/
йбүй варианттарының бәрі алыныпты.
Бұларда не мағыналық, не стильдік
айырмашылық жоқ. Соны біле тұрып,
оларды сздікке алсақ, мұнымыз – не
тілді білмегендік, не басқа бір қара
ниеттің болғандығы.
Ең жаманы, ҚТС-ке алынған
фо нети калық варианттардың дұрыс
сыңары дұрыс емес сыңарына сілтенеді.
Мәселен, 15 томдықта пірәдар пірадарға,
пірадар бірадарға сілтенген. Бірәдәр деген
жіңішке варианты да жеке алынып, ол да
бірадарға сілтеніпті. Бұлардың ішіндегі
дұрыс сыңары – пірәдар емес пе?! Саруар,
саруәр, сәруар варианттарының алынуы
да дәл осындай. Бұлардың тек сәруәр
деген жіңішке сыңары ғана сздікке
алынбай қалыпты. Ол алынғанда 15
томдық сздігіміз тағы бір сзге «байып»
қалған болар еді.
Сахыт сзі саһатқа сілтенген. Саһат
сахатқа сілтенген. Сахатқа «сабыр,
саба» деген анықтама беріліпті. «Сабыр»
сзін түсінгендей болған соң, сабаға
қарадық. ҚТС-те саба деген 4 омоним
бар екен. Олардың ешқайсысы «сабыр»

сзіне синоним бола алмайды. Сонда
сахат, сахыт, саһат деген фонетикалық
варианттардың мағынасы не болды?
Толып жатқан сілтенулердің кесірінен
сздің мағынасы ашылмай қалған.
Саһар 2/сәһәр деген вариант сздер
сахарға сілтеніп, оның мағынасы «таң
сәрі» (блек жазылған) деп түсіндіріліпті.
Сахар сзі де «таңсәрі» (бірге жазылған)
деп түсіндірілген. Мүмкін сахар емес,
«сақар» шығар деген оймен, сақар сзіне
қарасам, ол сзге «ораза кезінде таң
атпай ішетін тамақ, сәресі; сахар» деген
анықтама беріліпті. Сонымен, сақар/
сахар/саһар/сәһәр сзі «таңсәрі» болды ма, жоқ «сәресі» (таң атпай ішетін
тамақ) болды ма? Қысқасы, бұл сздің де
мағынасы айқындалмай қалған.
Сздікші тариқат сзін сздікке
алып, оған 4 мысал береді. Ол сзді тарихат деп тағы алып, бұған 2 мысал береді.
Шамасы, басқа мысал болмаған ғой.
йтпесе, мұның саны да 4-ке жеткізілген
болар еді.
Таупық, тауфиқ, тәупиқ, тәупық,
тәуфиқ варианттары сздікке түгел
алынып, бұлардың дұрыс сыңары
деп, тауфиқты таупыққа, тәупық пен
тәуфиқты тәупиққа сілтеніпті. Нәтижесінде бұл варианттардың дұрыс
сыңары екеу, яғни таупық және
тәупиқ сздері болып шық қан. Ал
орфографиялық сздікте бұлардың дұрыс
варианты деп тәупиқ сзі крсетіліпті.
ҚТС-ті де, орфографиялық сздікті
де А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі
институтының қызметкерлері жасағанын
ескерсек, мұндай ала-құлалықтарды
түсіну, әрине, қиын.
Вариант сздерді сздікке алудың
ең дұрыс жолы (егер қажет болып
жатса) – олардың дұрыс еместерін
дұрысына сілтеу. Кпшілік жағдайда
солай істелінген. Алайда ҚТС-те дұрыс
сілтенбеген жерлер де аз емес. Айталық,
15 томдықта таж сзі тәж сзіне
сілтенген. Тәжге барғанда ол қайтадан
тажға сілтенеді. Нәтижесінде тәж сзі
анықтамадан жұрдай болып қалған.
ҚТС-ке тәкпір/тәкбір, тәліп/
тәлип, тәржіме/тәржіма, тәсілқой/
тәсілгй, уәжіп/уажип, уәзипа/уазипа, уәлаят/уалаят, т.б. варианттардың
бәрі түгел алынған. Біздің ойымызша,
бұлардың алдыңғы сыңарлары сздікке
алынғаннан кейін, соңғы сыңарларын
сздікке алудың қажеті жоқ еді.
Қазақ тілінің орфографиялық
сзді гінде «тұяқкесті» деп жазылып
берілгеніне қарамастан сздікші бұл
сзді тұяқкештіге сілтепті. Академик
І.Кеңесбаевтің фразеологиялық
сздігінде бұл сз «тұяқкесті» деп
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алынған. Қайсысының пікірі дұрыс?
Академиктікі ме, жоқ, сздікшінікі ме?
Он бес томдықта тырағайла, тырағайлат, тырағайлату, тырағай лау
етістіктері алынған. Бұлардың алынғанын дұрыс делік. Ал осы сздердегі
Ғ әрпінің орнына Қ әрпі қойылған
тырақайла, тырақайлат, тырақайлату,
тырақайлау варианттарының да сздікке
түгел алынып, әрқайсысына мысал
берілгендігін біз дұрыс дей алмаймыз.
Оның үстіне тырақайла етістігі де,
тырақайлат згелік етісі де бір ғана
тырағайлат сзіне сілтеніпті. Неге?
Түсініксіз.
Сздікке шақ-шалекей, шаң-шәлекет,
шәк-шәлекей, шәт-шәлекей деген
фо нетикалық вариант тардың тртеуі
де алынған. Айырмашылықтары: шақшалекей сзі (берілген мысалдарының
ішінде «шақ-шәлекейін шығарды»
деген тіркес тұрса да) қос сз ретінде
алынған. Ал шәк-шәлекей, шәт-шәлекей
сздері «шәк-шәлекейін шығарды»,
шәт-шәлекейін шығарды» деген тұрақты
тіркес (фразеологизм) түрінде алынған.
Мағынасында айырмашылық жоқ. Бұл
– бір-ақ жерге, бір-ақ рет алынатын
тұрақты сз тіркесі ғой.
«Қайырым, мейірім, жақсылық,
шарапат» деген мағыналы шапағат/
шапқат/шафағат/шафқат/шафхат
варианттары мен «қала» деген мағыналы
шаһар/шаһари/шаһр/шәһәр/шәр
варианттарының бәрі сздікте жеке-жеке
алынып, әрқайсысына мысал берілген.
Осы екі топ варианттардың здеріне ғана
21 мысал беріліпті. Соған қарағанда,
«ҚТС-ті 15 томға жеткізіп тұрған осылар сияқты фонетикалық варианттар
мен оларға берілген мысалдар санының
кптігінде емес пе екен?» деген ойға
қаласың.
Он бес томдыққа шибрі, шиебрі,
шүйебрі деген үш сздің үшеуі де алынып, шүйебрі шибNріге, шибрі шиебNріге
сілтеніпті. Бұлардың әдеби сыңары
қайсысы? Шибрі (шидің ішінде жүретін
брі) ме, шиебрі (шиенің ішінде жүретін
брі) ме, жоқ, шүйебрі (шұбап, шуап
жүретін брі) ме?
Мұны білу үшін, яғни әдеби сыңары
осылардың қайсысы екендігін анықтау
үшін, алдымен осы сздердің тркініне
зерттеу жұмыстары жүргізілуі керек еді.
Содан кейін барып, оларды сздікке
қалай алу керектігі дұрыс шешілген болар
еді. Біздің жазған мақалаларымызда
«түсіндірме сздік академиялық сздік
болу үшін сол сздікке кіретін тілдік
бірліктердің бәрі алдымен ғылыми
тұрғыдан зерттелініп алынуы керек еді»
деп, қайта-қайта айтып жүргеніміздің
мәні осында жатыр.
«Мақтаның дәні, ұрығы» деген мағына
беретін сзді «Орфографиялық сздікте»
шиті және шиіт деген екі вариантта
беріпті. Бұл екі сз ҚТС-те де дәл осылай, екі түрлі тұрпатта алынған. Біздің
ойымызша, сздікке бұлардың екеуі де
емес, шит варианты алынуға тиісті еді.
Алайда бұл сз 15 томдықта жоқ. Есесіне
сздікке осы мағынадағы шиті 2, шиіт
деген екі сз берілген. Сәлден кейін әлгі
сз шитті (шиіті бар) деп бір рет, шитті
мақта деп екінші рет алынған.
ҚТС-те шоқал, шоқат, шоңғал,
шоңқал деген 4 вариант сз кездеседі.
Тртеуі де жеке-жеке сз ретінде блекблек алынып, анықтама берілген.
рқайсысына 2-3-тен мысал келтіріледі.
Тіпті шоңғал сзі 2 омонимге блінген.
Мысалына қарасақ, олардың бәрі
«шоқиған, ктеріңкі биік жер» деген
мағынадағы бір-ақ сз.
Шұбар, шұбарлан, шұбарт сздері
тұрғанда шыбар, шыбарлан, шыбарт
дегендерді сздікке алудың түк те қажеті
жоқ еді. Ал бізде қалай? Біз вариант
сздердің бәрін әдеби тілдің сздігіне
ала береміз. рқайсысына анықтама
береміз, 2-3 мысалдан келтіреміз. Сйтіп,
сздіктің клемін қомпайтқанымызға
мәз боламыз.
Қысқасы, ҚТС-ке фонетикалық
варианттарды алудың алдын ала
ойластырылған ешқандай ұстанымы
(принципі) жоқ. Олардың бәрі ешбір
таңдаусыз, талғаусыз сздікке алына
берілген. Мұны былай қойғанда,
фонетикалық варианттар тіліміздің
байлығы болып есептеліне алмайды.

ІС-ШАРА

Жемқорлықпен күрес – ортақ іс
Сыбайлас жемқорлықпен күрес – баршамызға ортақ іс. Қоғам дамуын алға ілгерілету
үшін онымен күресті тек заң қызметкерлері ғана жүзеге асырады деп бойымызды
аулақ салмай, бірлесе күресу баршамыз үшін маңызды іс.

Жуырда С.Бәйішев атындағы
Ақтбе облыстық әмбебап ғылыми
кітапханасының мәжіліс залында аталмыш кітапхананың ҚР Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
агенттігінің Ақтбе облысы бойынша департаментімен бірлесе отырып,
Ақтбе облысының мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының
қолдауымен «Сыбайлас жемқорлыққа
қарсы мәдениетті қалыптастырудағы
мәдениет қызметкерлерінің рлі»
тақырыбында Ақтбе облысының
мәдениет қызметкерлері арасында
үздік эссе жазу бойынша қашықтықтан
ұйымдастырылған байқаудың марапаттау рәсімі тті. Қоғамда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет
қалыптастыру мен парасаттылық
құндылықтарын ілгерілету мақсатында
ткен байқауға облыс бойынша 19
мәдениет қызметкерлері қатысып, сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бой-

ынша з пікірлерін білдірді. Байқау
жеңімпаздары және ұйымдастыруға
атсалысқан кітапхана қызметкерлері ҚР
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл
Агенттігінің Ақтбе облысы бойынша Департамент басшысы Бауыржан
Балғабековтың атынан диплом және
Алғыс хатпен марапатталды.
Конкурстың мақсаты – қызметкерлердің белсенді азаматтық ұстанымы
мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы
дүниетанымын қалыптастыру, з
құқықтары мен заңды мүдделерін іске
асыру кезінде мәдени қызметкерлер
арасында құқықтық сауаттылықты арттыру, мәдениетті адал қызметкердің
имиджін арттыру. Байқау қорытындысы
бойынша І орынға Ақтбе облыстық
нер музейінің ғылыми қызметкері Іңкәр
Балтабайқызы, ІІ орынға Хромтау ауданы
Майтбе ауылдық кітапханасының
кітапханашысы Гүлдәурен Базарбайқызы
және ІІІ орынға Хромтау аудандық

орталық кітапханасының әдіскері Баян
Тойбазарқызы ие болды.
Марапаттау рәсіміне ҚР Сыбай лас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Ақтбе облысы бойынша
департаментінің Превенция және парасаттылық басқармасының бас маманы
Нұрболат Байұзақұлы, Ақтбе облысының
Мәдениет, архивтер және құжаттама
басқармасының блім басшысы Алмас

Бақтығалиұлы, Ақтбе облыстық Тілдерді
дамыту басқармасының бас маманы
Малика Серікқызы қатысып, байқауға
қатысқан мәдениет қызметкерлеріне
алғыс білдірді.
Марал ЖАЛҒАСҚЫЗЫ,
С.Бәйішев атындағы АқтNбе
облыстық әмбебап ғылыми
кітапхана қызметкері
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Пірдің соңы Бекет,
Ердің соңы Есет.
(халық аузынан)
БЕКЕТ АТА
Замана қилы-қилы ткен екен,
Бірде жел, бірде дауыл жеткен екен.
рен жүйрік тұлпарлар із қалдырып,
Замана бұрқасынын тккен екен.
Қолына найза ұстаған батырларым,
Ақ алмас жарқылдаған ақындарым.
тіпті Маңғыстаудай ұлы жерде,
Шешендер ел тыңдаған ақылдарын.
Бұл жерде ғасырлардан белес қалған,
Бұл жерде сан заманнан елес қалған.
Маңғыстау ояу далам, аян далам,
Бұл жерден арамзалар аласталған.
Маңғыстау құт дарыған киелі жер,
Ағытқан домбыраның тиегін жер.
Аттырып қара алтынды қойнауынан,
Байлығын адамзатқа иеді жер.
Маңғыстау әулиелер пір тұтқан жер.
Маңғыстау зге жұрттар ынтыққан жер.
улие үш жүз алпыс осы лкеде,
Пір болып, Қыдыр болып бұлқынтқан жер.

НҰР-СЕЗІМ
(Маңғыстаулық қарындасқа)
Жаудырап қара кзің қас қақпаған,
Кзіңді крген жанға ас батпаған.
Дариға-ай, р жаныңды ұққандардың,
Арманы биік болар асқақтаған.
Тұп-тұнық млдіреген қарашығың,
Жаныңның крсетіп тұр бар асылын.
Тгілген қолаң шашың иығыңнан, –
Қарашы н бойыңа жарасуын.
Күлкісі сыңғырлаған бал-бұлақтай,
Қыпша бел бұраңдайды тал-құрақтай.
Үңілсең су бетіне ей, қара кз,
Қалар-ау, ғашық болып айдын ақпай.
Таңдағы арайланған нұр ма десем,
Гүлсің ғой, қызғалдақты қырдағы әсем.
Шабытты ақын тосын кез болса егер,
Ей, сұлу, жан сезімін тыңда бір сен.
СЕЗІМ БОЛЫП,
ЖАЯР МҰҢ
Сүйдім сені сезіммен,
Сүйдім сені жүрекпен,
Сүйдім сені сзіммен,
Сүйдім сені тілекпен.

Марат
МӘЖИТОВ

ТRРТ ШУМАҚ
(Есенғали Раушановқа)

Бұл лке сегіз арыс адайдыкі,
Шашылған найза ұшында талай мүлкі.
Замана кеудесінен итергенмен,
Кетпеген езуінен арай күлкі.

Ақ бетіңді аймалап,
Ыстығымды түсірдім.
«Мендей сүйді, қай қазақ»
деп сезімді ұшырдым.

Тағдырдың жүрген талай жетегіне,
Бірде жай, бірде асау ктеріле.
Пір Бекет жебеушісі тарыққанда,
Ал сонда ырыс толар етегіне.

Бас айналып мастықтан,
Ләззатыңнан іштім мен.
Кз ілдірмей ғашық тән,
Түндер бойы құштым мен.

Пір Бекет аты згеше, заты згеше,
Жазылған ғасырларда хаты згеше.
Санасы адамдардың сарқылмайтын,
Қарасаң Бекет жайлы бата згеше.

Сезім болып, жаяр мұң,
Су боп еріп кетпекпін.
Бір зіңмен аяулым,
Арманыма жетпекпін.

Апыр-ай, ә, неткен қайрат, неткен күш,
Мәңгі мұздар дала болды, теп-тегіс.
Алма ағашы гүлдеп тұрды, сол жерде,
Қыр қызғалдақ гүлдеп тұрды, сол жерде,
Таңғажайып болды-ау, шіркін, біткен іс.

Ер Бекет адамдардың санасында,
Пір Бекет қазағымның даласында.
Аңыз боп, арман болып ұшып жүрген,
Атаның батар күн мен таңы осында.

***
Сүйе алмаса, ерге сын,
Сүйгендіктен айтам-ау!
Бір зіңді кргесін,
Аппақ айдай қалқам-ау!

Талай ақын тіп еді, бұл жерден,
Талай дүлдүл кетіп еді, бұл жерден.
Шыдай алмай, мәңгі мұздар жұтына,
Мәңгі мұзға атса тпейді бытыра,
лең-атом мұзжарғышын кім крген.

О, Жасаған, қайтемін,
Не десең де мен кндім.
Улы дерттің айт емін,
Крсін десең, ертеңін.

Сан ақынды оқып едім, тамсанып,
Сан ақынды оқып едім, ән салып.
Семсер жыры Есенғали ақынның,
Кетті менің ккірегіме жол салып.

Халқына қарлығаштай су сеуіпті,
Білімін бұл ғаламның еңсеріпті.
Пір Бекет ажал жетіп кз жұмғанда
Түбегі Маңғыстаудың теңселіпті.
Семсерін жауға қадап жорықтарда,
Пір Бекет жебеу болар тарыққанға.
з жерін ұстап қалды Адай жұрты,
Қыспағын заман бұлты танытқанда.
НАР АҒА
(Нұрмұхан ОРАЗБЕККЕ)
Сұлуларды билеткен,
Бесті асауды үйреткен.
Шашақты найза қолға алып,
Жау тисе елге – күйреткен,
Нар ағасың.
Ойланып, сз сйлеген,
Ағылып жатыр ой деген.
Семсердей болған қызыл тіл,
Ұлты үшін тепшіп-терлеген,
Сз ағасың.
Толғанып, толқып жүресің,
Сиректеу аз-мұз күлесің.
Арпалысып, ойменен,
Оңаша отау тігесің,
Ой ағасың.
Орманына ойдың жете алмай,
Астасып, аймен кете алмай.
Тереңнен тартқан шығырды,
Бір ркеш қара атандай.
Теңселіп кетсе, қара жер,
Тұтқасын ұстап жатардай,
Алып ағасың.
Тізгінін берсе еліңнің,
мірін берсе жеріңнің,
Темірдей тәртіп орнатып,
Босаған жерін беліңнің,
Асқақтап, асу далаңды,
Сәндендіріп қалаңды,
Жасайтын істер керім мың,
Тұлға ағасың.
Сізді кріп, мақтанам,
Сйлесіп, сізбен шаттанам,
Сіз қайрауы жеткен шарболат,
Ғұмыр берсін, сізге де,
Ғұмыр берсін, бізге де,
Жаратқан Ие, Хақ Тағалам...
(Бұл лең 2002 жылы жазылған)

Шырқ айналып қазықта,
Босатпады қыл шылбыр.
Ксілтіп-ап, жазыққа,
Сосын, сосын, күрсіндір.
Десем: Маған сын айтпа,
Алла біреу, адам кп.
зіңді-зің мұңайтпа, –
дейді сұлу маған кеп.
Терең-терең дем алып,
Тереңге мен сүңгідім.
Жан бергендей, жан алып,
Жүз күн болды, бір күнім.
Санамда от жарқылдап,
Алып-ұшты бір жаққа.
Кңіл шіркін, талпынбақ,
лде, әуез, ырғақ па?
Қоржыны бос кңілім,
Ктерсейші денемді.
Деп тұрғанда мірім,
Махаббатқа кенелді.
***
Қалды ма, әлде жаның жараланып,
Жүрсің сен жазғы кеште дара неғып.
Кзіңнің млдіреген жанарынан,
Бойымды ыстық жалын барады алып.
Қарайсың, неге маған күдіктеніп,
Тұрдың ғой, аңтарылып, жүріп келіп.
Жазықсыз жанмын мен де, беу, қарындас,
Жақында, тілдесейік, үрікпелік.
Неге сен дірілдейсің, қорықтың ба,
Немесе кңіл суып, торықтың ба?
Сезбесең жүрегімнің пәк екенін,
Ей, қалқам, ккірегімді жарып тыңда.

Тәуелсіздік сан жылғы ұлы арманың,
Шапағаты, айрықша сыйы Алланың.
Еркін жазып қанатты, еркін самғап,
Қасиетті қолыңа ту алғаның.

Самал есіп сипап сенің бетіңді,
Күн де, түн де нұрға шомған секілді.
Мен жүргенде алыс-алыс жолдарда,
Менен грі сағыныш қой тімді.

Тәуелсіздік жарқырап атқан таңың,
Қуанғаның, күлгенің, шаттанғаның.
Болашаққа үмітті ұялатып,
р жүрекке сәулелі жаққан шамың.

рнегі ойдың текеметтің түр-түсі,
зіңді ойлап, жүрген шығар бір кісі.
Сағыныштың оты жанса алаулап,
Иығыңа қонар келіп жыл құсы.

Тәуелсіздік күн кзі, ай нұрында,
Бақытың да, бүгінгі байлығың да.
Тәуелсіздік сан жылғы күрес, майдан,
Тарихың, таланың, тағдырың да.

уелейді, айдын ккте ақша бұлт,
Ақ мамықты н бойынан ақтарып.
Сағыныштың отын саған жіберіп,
Кеттім зім басқа жаққа аттанып...

Ұлы далам, кең байтақ ұлан далам,
Сынға түсіп, қаншама сыналмаған.
Ата жаумен айқасты қаншама ерлер,
Ұлы жорық жолында ұрандаған.

Орынбордың қыздары-ай,
Иығында ақ шәлі.
Жүрек шіркін сыздады-ай,
Таппағандай басқаны.

Æ¼½Æ}¶°º

Сіңірген н бойына даналықты,
Пір Бекет ғажайып боп жаралыпты.
Таң ата Мәдинаның азанында,
Кешкісін атажұрттың намазында,
Ал, кәне, есептейік аралықты...

зің жайлы ертегі айттым ертемен,
Арқа желі тұрса да ұрып желкеден!
Кескілескен кп ойлардың ішінен,
Бір ой менің зегімді ртеген.

ОРЫНБОРДЫҢ
Ш0ЛІСІ-АЙ!

ЖҮРЕКТЕН ШЫҚСЫН

улие тірісінде болған Бекет,
Он бесте әулиелік қонған Бекет.
Санасын санасыздың оятам деп,
Біліммен соқтырады қорған Бекет.
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Қақыратып қатпар-қатпар мұздарды,
Жырларымен Есенғали мұз жарды.
Атомнан да қуатты екен, леңі,
Том-том кітап болмаса да клемі
Су боп ақты, теріс полюс ызғары.

КRҢІЛ СЫРЫ
Сен бе едің, сағындырған сәулем менің,
Таба алмай, бір зіңді әурелендім.
Ұзақ жол сияқты боп крінгені,
Осынау қол созатын, әудем жердің.
Шіркін-ай, толассыз бұл неткен ағын,
зімнен-зім шалқып мақтанамын.
лде бір нұры ма екен, түндегі айдың,
лде бір шабыты ма, пәк даланың.
Керенау жоқ қой, сірә, қылықтарым,
Шабытсыз жасағам жоқ, жорық қамын.
йтеуір, кездестіріп, сәулем сені,
мірден осы шығар, бір ұтқаным.
***
ткеніме кінішпен қарадым,
Айып етпе, дос мені.
Бетін аштым, зектегі жараның,
Жуып кетті, бет-жүзімді жас тегі.
Ойлар мені бүйірімнен түрткілеп,
Мазамды алды, қайтпекпін?
Толқын сезім, ккірегімді тепті кеп,
Сана тұман, шыдай алмай жалп еттім.
О, Құдірет, бір зіңнен жасқандым,
Сніп, семіп, кеткенім бе, бұл қалай?
Ала бұлттай, Арман атты асқарым,
Жер бауырлап, шгіп қалды, жалған-ай!
САҒЫНЫШ
(Теңдікке)
Ккжиекке кз жүгірттім сен бе деп,
Менің бағым згелерден кем бе деп.
Арманымды ақша бұлтқа іліп-ап,
зің жайлы жыр толғадым термелеп.

Ақ шәлісі қыздардың,
Аппақ нұр ғой, аппақ нұр.
Клеңкесінен ызғардың,
Сол ақ шәлі сақтап тұр.
Сыңғырлаған күлкісі-ай,
Күйіп-жанып барамын.
Ал қыздардың түр-түсі-ай,
Шамдарындай қаланың.
Ай-хай, шіркін, ақ шәлі,
Желмен бірге желпінген.
Ақ шәліден басқаны,
Кз алдыма келтірме.
АСЫЛ ЕРДІҢ БАЛАСЫ...
(Камал Сейітжанұлы Смайыловтың
рухына)

Асылымды күн сайын теуіп, таптап,
Алтынымды кк тесік тиынға алды.
Тілімнен де бездірді, дінімнен де,
Дәстүр, салтым, ән-жырым күйімнен де.
Желтоқсанда жендеттер тағы қырды,
ділдікке жастарым жүгінгенде.
Топқа кірген ақ, адал кңілменен,
Қырды жасты Отаным, елім деген.
Жаным бар ма осылай егілмеген,
Қаным бар ма осылай тгілмеген.
Шыққандаймыз торлы кз тозақтан да,
Арып-ашып сан жылғы азаптан да.

Ұлы далам, киелі, қасиетті,
Қанша крдің қырғынды, қасіретті.
Аңдыған жау, алакз шапқыншымен,
Алысумен ғасырдан ғасыр тті.
Не крмеді жайсын жер, жасын дала,
Не болмады атажұрт басында да.
Арбасумен, алысу, айқаспенен,
Жиырмасыншы жеткенбіз ғасырға да.
***
ткен күнге жасайтын кп алаңым,
Қарсы тұрар зорлыққа жоқ амалым.
Ең алдымен, біздің ел, халық крді,
Жиырмасыншы ғасырдың зобалаңын.
Қатал ғасыр қатыгез қасарғандай,
Жақсылығын халқыма жасар қандай.

Махмұтбай
ӘМІРЕҰЛЫ

ЕРКІНДІК –
ЕЛ БАҚЫТЫ

Кешегі мен бүгінді жалғастырып,
Сз сйлейді, мінберден парластырып.
Дереккзін әлемнің күнбе-күнгі,
Жүргендей бір жанына жолдас қылып.

Трткүл дүние тіреуін тітіреткен,
Тңкеріс те біз үшін жасалғандай.

Жиырмасыншы қаһарлы қанды ғасыр,
Болып шықты айрықша қазақтарға.

Ақ пен қара кеудесін дүбірлетіп,
Ойын айтты, уақыттан бұрын жетіп.
Ай туғанда ақ қағаз сырласы боп,
Қарсы алатын күн кзін күлімдетіп.

Езу, жаншу, ктемдік ел есінде,
Еркіндіктің крмедік елесін де.
з жеріңде зіңді гей еткен,
Орнағандай біз үшін Кеңесің де.

***
...Тоқсаныншы жылдары теңдік алып,
з-зіне келгендей енді халық.
Кгімізде кк байрақ ктерілді,
Жерімізге кп күткен келді жарық.

...Нақты сан боп сйлейтін егісіңде,
Малға толы ен жайлау рісіңде.
Мол байлығы жерасты кендерінің, –
Ақша болып сйлейтін ел ішінде.

Таңдайына татқан аз малды қуып,
Белсенділер ауылға салды бүлік.
«Ұжымдасу», «Тәркілеу» дегендермен,
Тең жартысын халқымның алды қырып.

Қарапайым Кәмекең күнде крген,
Сйлеп кетсе, сз алып, мінбелерден.
Алмас қылыш секілді жарқылдайтын,
Таңғалушы-ед, достары бірге жүрген.
Азаматтың зі еді, негелі,
Ғалым еді, білімі терең еді.
Қайраткерлік жарасқан н бойына,
Парасатты, пайымды рен еді.
Ғаламторы жоқ кездің ғаламторы, –
Кәмекем-ай, зердең тым блек еді.
(2003 жыл).
АҚАН СЕРІ
МОНОЛОГЫ
Жұртым шалғай болғасын ара қашық,
Неге келдім осы асқа қара басып.
зің жоқсың, шаңдағың топпен бірге,
Шауып жетті-ау, мәреге араласып.
Құс қанатты тұлпарым, құлагерім,
Жан жолдасы, сырласы ұлан ердің.
Шала-жансар боздағым сен жатқан соң,
Осы жерде келеді тұра бергім.
Ой, пірім-ай, не қылдым бұл жалғанға,
Барша жұрттың арманы ұрланған ба?
Қандай ғана тіршілік, ей, Ақаным,
Жауыздықтың дүниесі тұрғанда алда.
Құлагерім, жүрегім, құс қанатым,
Шабысыңмен ұзақ жол қысқаратын.
Ккшетаудың бұлбұлы сері атанып,
Шабыт алып зіңнен ұшқан ақын.
Құлагерім, дүлдүлім, жан жолдасым,
лтірді ғой, күшіңе таңғалғасын.
Айбалтасын оқтаған жауыз кзді,
Аңғармады қалайша қайран басым.
Қашан болар күндері ынтымақтың,
Сай-сүйекті, о дүние, сырқыраттың.
Малы барға бақ-дәулет үйіп беріп,
Кедейлерге сәулеңді жылтыраттың.
Бұлбұл едім, халқыма сайрайтұғын,
Сазды әніммен құстарды арбайтұғын.
Қорлығына шыдамай жауыздардың,
Елден бездім, қаңғырып болмай тыным...

Талай түстік тағдырдың талауына,
Қаскйліктің кездестік қамалына.
Алып кетті халқымның бар асылын,
Жалған атты «Жау» деген жамады да.
Жау боп шықты елде ерлер жүргені үшін,
Қасиетті халқын шын сүйгені үшін.
Азапталды, атылды сауат ашып,
Азын-аулақ оқи да білгені үшін.
Тамұқ тағдыр ұға алмай тылсымдарын,
Есімде әлі мың ліп, мың сынғаным.
Жалынымен жер бетін жайпап ткен,
Сұм соғыста қиылды қыршындарым.
Соғыс жайын ұқты ма, ұқпады ма,
Күн ксемнің жарлығын құптады ма.
Жанған оттың, жау беттен жауған оқтың,
Біздің ерлер бірінші шықты алдына.
Біздің ерлер бірінші таймай кіріп,
Жаудың оғы жіберді баудай қырып.
Жойды солай халқымның жас скінін,
Соғыс деген сұрапыл салған бүлік.
Бұдан соң да сан крдік зобалаңды,
Доптай болып тағдырым домаланды.
Қасиетті кең далам, тау, құмымды,
Қаптап кеткен полигон орап алды.
Бізге болды қанкздің бәрі құштар,
Бұғауымен бұлтартпай бағып ұстар.
Ауыл, елдің жанында сынақ үшін,
Болып жатты атомдық жарылыстар.
Қадағандай сұм тағдыр сұсын қатты,
Халқым күнде азапқа түсіп жатты.
Аспан, жерді қуырып жанымыздан,
Ғарышқа да кемелер ұшып жатты.
Тауым балқып, құм, тасым қуырылды,
Қаңсыды зен кескендей бұрымымды.
Аралымның тартылған табанынан,
Ақ тұз шығып аспанда суырылды.
Адам дертті, Жер дертті, ауа дертті,
Басымыздан сан азап талай тті.
Басқыншының тбеде ойнақтаған,
Ккірекке кп ісі салады ртті.

Қуаныштан нұр енді кеудемізге,
Еркіндіктен күй енді пернемізге.
Қолын созып крсетті қолдауларын,
Сан құрлықтан сан түрлі ел де бізге.
Алла, пірім жар болсын, жебесін де,
Алақанда бар бағдар, белесім де.
Айбынды елдің, бүгінгі айбатты елдің,
Айдарынан еркіндік желі есуде.
Тәуелсіздік арқамды сүйегенім,
Бейбітшілік, тыныштық тілегенім.
Жаңа ғасыр кгіне жайып қанат,
Жайнап сіп, жаңарып түледі елім.
Түлеп жатыр қырым да, қиырым да,
Бақыт, байлық нұр болып құйылуда.
Асқақтады мәртебем ктеріліп,
Туым биік тұр бүгін тұғырында.
Күш атасын қашаннан танытқан ба,
Шағын қала салынды, зауыттар да.
Қиналмайтын болды ел бұрынғыдай,
Газ бен жылу, ауыз су, жарықтан да.
Айта алмайсың, сан істің тауып атын,
Қанша мектеп, емхана салынатын.
Тартылған кл, теңіз де суға толып,
Асау зен болды енді бағынатын.
Бейбіт елді нұрлантып тыныш жатқан,
Таң шапағын шашады шығыс жақтан.
Тәуелсіздік, еркіндік ел бақыты,
Еңсемізді ктеріп ту ұстатқан.
Тәуелсіздік бақытың тұрған күліп,
Ойың еркін, бүгінгі тұлғаң биік.
Тәуелсіздік кктегі шуақты күн,
р жүректі қуантқан нұрландырып.
Тәуелсіздік бүгінгі туым менің,
Туым үшін ешкімге иілмедім.
Тәуелсіздік сан жылдар аттан түспей,
Айқас, шайқас, мың ліп, тірілгенім.
Тәуелсіздік азат ел, ұлан далам,
Ұрыстарда ерлерім ұрандаған.
Тәуелсіздік тыныш таң, бейбіт мір,
Тбемізден шуақты күн аумаған.
Дүбірлетіп байтақ жер, дүйім елді,
Жиырмасыншы еркіндік жылы келді.
Жарқын күндер жаныңды жадыратып,
Жүректерде қуаныш жиіленді.

Бар байлығым аузына тығындалды,
Ала алмадық Алладан бұйырғанды.
Тәуелсіздік снбейтін шырақ жағып,
Бойымызға кеткендей қуат дарып.
р жүрекке от берген, жылу берген,
Тәуелсіздік ккте күн сияқтанып.
Асқақтатып арман мен үмітті алда,
Қуанышпен тұрамыз күліп таңда.
Тәуелсіздік туын нық, берік ұстап,
Ұлы тойды ұлы елім ұлықтауда.
Жүректерде жыр толқып, туады ән,
Шындық артық ертеңнің қиялынан.
Тәуелсіздік туын тік ктереміз,
Бүгінгі осы біздегі бір-ақ ұран.
Бейбіт елді нұрлантып тыныш жатқан,
Таң шапағын шашады шығыс жақтан.
Тәуелсіздік, еркіндік ел бақыты,
Еңсемізді ктеріп ту ұстатқан.

ANA TILI

ЖЕРІҢНІҢ АТЫ – БАБАҢНЫҢ ХАТЫ

Ономастика – атауларды зерттейтін
тіл білімінің саласы. Грек тілінен
аударғанда «ат қою өнері» деген
мағынаны білдіреді. Алайда
оның мазмұны мен зерттеу
объектісінің көлемі өте ауқымды.
Ономастиканың негізінде мемлекет
пен халықтың тарихы, әлеуметтік
өмірі, саяси-экономикалық
жағдайы, психологиясы мен
менталитеті, салт-дәстүрі мен
ырымдары жатады. Шекараларды
анықтау мен жер бөлінісінде де
атаулардың атқаратын ақпараттық
қызметі жоғары. Бұл мақалада жер
аумағы жағынан әлем бойынша
алғашқы ондықта орналасқан, сан
түрлі табиғи географиялық объектіге бай, отаршылдықтың түрлі
тәсілін басынан өткерген Қазақстан
ономастикасының бүгінгі ахуалы
мен шешілуге тиіс мәселелер туралы ой қозғалады.

түрлері мен атқаратын қызметі де
кбейді. Соған сәйкес атаулардың
да кбеюі заңды құбылыс. Бұған екі
жыл бұрын ғана облыс орталығы
мәртебесіндегі Шымкент қаласы
республикалық деңгейдегі қала
статусын иеленіп, шағын қала болып отырған Түркістан қаласы
облыс орталығына айналғандығы,
онда жүздеген географиялық нысандардың бой ктеруі дәлел бола
алады.
Құрылыс мемлекет жеріне
тұрғызылып, оны пайдаланушылар мемлекет халқы болғандықтан
оның атауына да Үкімет тарапынан
жүйелі бақылау болғаны дұрыс.
йткені атаудың негізінде тіл,
таным, болашақ ұрпақтың санасы
мен қалыптасатын кзқарасы
жатады. Қазіргі уақытта ономастика салаларын қарастыратын
құжат бар болғанымен, түрлі Заң

БҮГІНГІ

немесе жерлес терінің атаула рын берумен айналысу процесі
де белең алады. Егер атау беруді
орталықтандыру жүйесі қалыптасса,
атаулар арнайы стандарт бойынша
берілсе мемлекет территориясында
сауатты, тілдік нормаға сәйкес жазылып, практикалық қолда ныста
оңай әрі тиімді болатын еді.
Жалпы Қазақстан аумағына
қарай, ондағы саяси-әлеуметтік,
демографиялық ахуалдың жағдайында мемлекет тарапынан
оно мастикамен айналысып оны
қадағалап отыратын арнайы Агенттік немесе комитеттің болуы қазіргі
заманда басты қажеттіліктердің
бірі. Оның құрамында арнайы ономастикамен айналысатын ғылыми
орта болуы қажет. Дамыған, территориялары үлкен мемлекеттердің
тәжірибелерінде бұл мәселелер бір
жолға қойылған. Олар ономастикаға

рәсімделу үлгісі түрлі болмауы
тиіс. Бұл ұлттарды кемсіту немесе олардың құқығын таптау емес,
керісінше, біртұтастықты, бірлікті,
халықтар арасындағы теңдік пен
ынтымақтастықты арттыруға себін
тигізеді. Адамзат қарым-қатынасы
арасындағы мәдениеттілікті
крсетеді.
лем мемлекеттерінің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, кп
елдерде мемлекеттегі азаматтарды атау, олардың аты-жндерін
беру туралы арнайы құжаттар,
атаулар тізімі, тілдік нормаларға
сәйкес жазылуын қадағалайтын
органдар жұмыс істейді. Мысалы,
Исландия Заңы бойынша кісі есімі
тек исландық әліпби әріптерінен
құрылып, әкесінің атына «-dóttir»
«– қызы» немесе «– son»=« –
ұлы» деген сздермен қосылуы
міндеттеледі. Португалияда да

ОНОМАСТИКАЛЫҚ

КЕҢІСТІК
Жазира АҒАБЕКҚЫЗЫ,
филология ғылымының кандидаты,
Назарбаев Университеті
ТОПОНИМДЕР
Кез келген мемлекет аумағында
табиғи географиялық нысандармен
бірге халық қолымен жасалған,
тұрғындар қажеттілігіне пайдаланатын жасанды географиялық
нысандар бар. Қазақстанның
жер клемінің үлкен болуы және
бірнеше географиялық аймақта
орналасқандықтан ондағы табиғи
нысандар кп және алуан түрлі.
Республикада олар атқаратын
қызметіне қарай тмендегідей топталады: аудан, қала, жалпы елді
мекендер (кент, ауылдық округ,
ауыл және т.б.), құрамдас бNліктер
(кше, даңғыл, шағын аудан, саябақ,
кпір және т.б.), жалпы объектілер
(ЖОО, АОО, білім, мәдениет, спорт
және т.б.). Ғылыми зерттеулерде
Қазақстан жерінде сексен бес мыңға
жуық ірілі-ұсақ зен мен қырық
сегіз мыңға жуық кл бар екені
айтылады. Жалпы үш миллионға
жуық топонимдер анықталып
отыр. Халық санының суі,
мемлекеттегі экономикалық згеріс
пен халықаралық байланыстардың
кеңеюі түрлі нысандардың пайда болуына әсер етті. Олардың

мен кодекстерде шашырап жүр.
Кейбір баптары қазіргі заманға сай
қайта қаралуды қажетсінеді.
Ономастика мәселелері
Қазақстан Республикасының
«Тіл туралы» Заңының бірнеше
тарауларында негізделеді. Кісінің
аты-жнінің жазылуы, елді мекен
атаулары мен жалқы есімдер
туралы және осының жанында
крнекті ақпараттарда тілдің қолданылуы туралы айтылады. Сонымен
қатар тілді құқықтық қорғауға
байланысты ономастикалық
комиссияның жұмысы, ономастика жұмысының критерийлері
крсетіледі.
«Қазақстан Республикасының
әкiмшiлiк-аумақтық құрылысы
туралы» Заңында да Ономастика
комиссиясының әкімшілікаумақтық бірліктердегі атқаратын қызметі мен атау берудегі
кри терийлері жазылған. Географиялық нысан түрі те кп. Бірақ
оларға атау берудегі жүйе біркелкі
емес. Ауыл, кент, ауылдық округ,
кшелер, мектеп, аурухана,
демалыс орындары, бекет, қала мен
облыс орталықтарына берілетін
атаулардың барлығы зерттеліп,
зерделеніп, тек мемлекет тарапынан ұсынылып, берілмейді. Ауыл,
кше, кент сияқты объектілерге атау
беруде жергілікті халықтан ұсыныс
түсіп, соның нәтижесі арқылы
жоғары органдарға жіберіледі. Мектептерге атау беруде сондағы оқып
жатқан балалар немесе олардың атааналарының емес, сол ұжымның
пікірі маңызды болады. Қазіргі
жаһандану мен нарықтық экономика барлық саланы қамтып
жатқанда бір ауылдан келесі ауылға,
бір ұжымнан екінші ұжымға кшіп
жүру процесі жылдам дамиды. Бір
жерде тұрақтап қалу азаюда. Осындай уақытта «жергілікті халықтың
пікірі бойынша атау беру» деген
қағиданың қажеттілігі жоқ. Оның
үстіне атау берудің балансы
сақталмай қалу мүмкін. Жергілікті
жердегілер тек з айналасындағы

тек тіл тұрғысынан ғана қарамай, географиялық объектіні
игеру тарапынан да назарға алып
отырады. Екі мемлекеттік тілі
бар Канадада «Географиялық
атаулардың тұрақты комитеті»,
АҚШ-та «Географиялық атаулар
бюросы», Англияда «Географиялық
атаулардың тұрақты комитеті»
мен «Британдық географиялық
қоғам», Германия мен Украинада «Географиялық атаулардың
Ұлттық комитеті» айналысады. БҰҰ
жанында да географиялық атаулар
жніндегі сарапшылар тобы жұмыс
жасайды.
АНТРОПОНИМДЕР
Қазіргі әлемдік антропонимияда
«Ономастикадағы сән» проблемасы
талқылана бастады. Яғни лингвистикадан еш хабары жоқ
адамдардың зі аты-жнінің
мағыналарына, олардың жазылуы мен рәсімделуіне мән беріп,
түрлі зерттеулер жүргізіліп жатыр.
Адам зінің жеке идентификаторларын дұрыстауға кңіл блуде.
Қоғам жеке идентификаторлардан тұратындықтан кісіні атау да
қоғамдық мәселе болып саналады.
Қазір Қазақстан Республикасында кісіні атаудың бірнеше формасы
қолданылады: «тегі (жұрнақтармен)
– әкесінің аты», «тегі – з есімі»,
«тегі (жұрнақтарсыз) – з есімі –
әкесінің аты». ҚР Неке және отбасы
кодексінің 194-тармағында олардың
орын тәртібіне дейін айтылған.
Бір мемлекетте тұратын азаматтарды атау формасы да бірізділікке
түсуі қажет. «Ұлты қазақ азаматтарды» атау мен «басқа ұлт адамдарын» атаудың формасы немесе

әліпби мәселесі есімдерде қатаң
қадағаланады. Тілдік грамматика толық сақталуы тиіс. Фин
елінде «Есімдердің актісі» бар.
Финдік есімдерден басқа аттарды
қоюға болмайды. Данияда елдегі
азаматтардың есімдерін Копенгаген Университетіндегі аттарды
зерттейтін департамент қадағалап
отырады. Швецияда есімдердің
тізімі бар. Балаға қоюға болмайтын есімдерді де сол Декларацияда
крсетеді. Германияда баланың
қоғамдағы орнына құрмет крсету
мақсатында қоюға болмайтын
есімдердің тізімін жариялайды
(Гитлер, Усаме бен Ладен, т.б.).
Қазақстанда балалардың келешегін ойлау, қоғамға еркін араласуын қамтамасыз ету мақсатында есім беру мен оның сауатты,
тілдік нормаларға сай жазылуын
қамтамасыз ететін арнайы Құжат
қабылдану заман талабы болып
отыр. Бұған негіз болатын құжаттар
да бар. «Балалар құқығы туралы»
Заң мен «Балалар құқығы туралы
Конвенцияны» негізге ала отырып,
сәбилерге мағыналы да әсем
есімдер беруді құжаттау керек.
АТАУЛАРДЫҢ
МАЗМҰНЫ
Елдегі ономастикада бірізділіктің болмауы ретсіз, шұбалаңқы
тілмен, сауатсыз қойылған топонимдер, эргонимдер (іскер адамдар
бірлестігі атаулары), менсонимдер (тағамхана атаулары), гемеронимдер (басылым орындарының
атаулары) сияқты халықпен тығыз
байланыста болатын объекті
атауларынан байқауға болады.
Ресейдің зі ткен ғасырдың соңын-

да Ленинград атауын згертіп тастаса да, елде әлі «ксемнің» атындағы
кшелер толып жатыр. Тіпті Ленинград ауылшаруашылық колледжі
бар. Петрдің, Павелдің ұрпақтарын
құрметтеу мақсатында берілген
атаулардан кз жаңылады. Ономастикада бір елдегі бір объектіге
берілген атау сол елде басқа тілге
аударылып берілмеуі керек. Қазір
елдегі топонимдерде ондай тіл нормаларына сәйкес келмейтін жағдай
кп.
Республикалық маңызы бар
Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент
қалалары елдің айнасы деп есептейтін болсақ, кздің жауын алар
кейінгі үлгіде салынған тұрғын үй
кешендері мен ойын-cауық орындары «таундар» мен «ситилерден»
кз аша алмай қалған. Бір ғана ел
астанасының басты кшелерінің
біріндегі тағамхана атауларына
зерттеу жүргізгенде 93,4 пайызы
ағылшынша, орысша, французша
немесе мағынасы кмескі және
жазылуы мүлдем түсініксіз атаулар
болып шықты.
Бизнес санаттағы тұрғын үй
кешендерінің шет тілінде аталуы,
шет тілді атаулардың қымбат
тағамханаларға берілуі де халықтың
арасында психологиялық тұрғыдан
жағымсыз әсер тудыруы мүмкін.
Тіпті халыққа қазақша хабар таратын телеарналар мен білім орындарына да қатысты атаулар шұбарлана
бастады. Қазақстан елді мекендеріне
соңғы шыққан Заңнамалық актілерді
түсіндіруді, халықпен талқылайтын
бағдарламаның «Prime Time», ҚР
БҒМ Ғылым комитетінің онлайн
жобасының «Gylym Talks» деп
аталуы да мекемелердің мемлекеттік
тілге деген кзқарасынан хабар
береді. Президент Қ.Тоқаевтың
қазақстандық компаниялардың
атау лары да қазақ тілінде болуы
керек екенін ескерткені елдегі барлық атауға байланысты айтылса
керек.
Сыртқы жарнамалардың,
бизнеске қатысты, жеке кәсіпкерлер
німдерінің атауларын ономастикадан алшақ қарап, оны басқаруды
тек жекеменшіктің еркіне бере
салу тілге, елге деген құрметтің
жоқтығын білдіреді.
М0СЕЛЕ МЕН
ШЕШІМ
Жалпы тіл білімінде жалқы
есім жалпы есімге қарағанда кп
және қолданылуы жиірек болатыны туралы ғылыми тұжы рым
жасалған. Осыған орай, тілдегі
атаулардың жазылуы мен рәсімделуін бірізділікке түсіру арқылы
мемлекеттік тілдің мәртебесін
жоғарылатып, қолда нысқа енуін
арттыруға болады.
Қазіргі Қазақстандағы қатталып
тұрған ономастикалық мәселелерді
жолға қою үшін атқарылатын ісшараларды ұсынамыз:
– атаулардың мемлекеттік тілде
жазылуының стандартын жасау
және шет тілдеріндегі транслитерациясын біріздендірудің арнайы
құжатын бекіту;
– крнекті ақпараттар мен барлық объектілердің атауы бір жерден
– мемлекет тарапынан қорғалып,
оларды бақылап отыратын арнайы
орган құру қажет;
– қолданыстағы отаршылдық
саясаттың әсерінен пайда болған
атаулардың барлығын «жергілікті
халықтың пікірін ескеру» қағидасымен емес, «легализациялау» әдісімен з тарихи атауларына немесе
қазақ тіліндегі атауларға ауыстыру;
– лингвистикалық суверенитет
пен тіл тазалығын реттейтін, трансшекаралық топонимдерді тіркеу
мен ретке келтіру жұмыстарын бір
жүйеде жүргізу үшін Ономастика
туралы заң қабылдау.

ТАЛБЕСІК

Табиғатты сақтау – өзіңді сақтау
Экология – Nмір, экология – болашақ. Оны
қорғау, келеңсіз жағдайлардың алдын алу –
Nмір мен болашаққа жасалған қамқорлық.
Сондықтан экология, қоршаған орта
мәселесіне немқұрайды қарамау қашанда
негізгі міндет, басым бағыт болуға тиіс.
Қазақстанда 181 млн гектар жер болса,
соның 81 млн гектар жері егін салуға жарамды.
Мысалы: Пәкістанда 11 млн егін салатын жер
болса, соның 957 мың гектар жері құдық суымен суарылады, халқы 218 млн, жері біздікінен
3 есе аз. Тәубе, бізде су баршылық. Қазақ жері
500 млн халықты асырай алады. Ал бізде қазір
небәрі 18 млн 785 мың халық бар. Бейжің
қаласының халқына да жетпейді.
Балаға жастайынан жапон, корей халықтары
секілді дене, ақыл, сұлулық тәрбиесін бойына
сіңірсе дейміз. Біздегі әр 5-ші бала семіздікке
ұшыраған. Қимыл – мір қоймасы, еңкею,
тер тгу, қысқасы, жерді жақсы кріп суге
баулыған жн. Бояулы, тыйым салынған сусын
мен семіздікке ұшырататын дәмнен бойды
аулақ салған жн.
«Теңіз жағасында тұрсаң да, ысырап жасама, суға үнем жаса» дейді. Судың да сұрауы бар.

Бір ғана мысал, «Теріс-Ащыбұлақ» су
қоймасы 158 млн м3 су жинап, күз маусымы мен
кктем маусымы аралығында аймақтың Жамбыл, Байзақ аудандары шаруашылықтарын
сумен қамтамасыз етеді. Шілденің шыңылтыр
күндерінде Биліклге жыл бойы тынымсыз
су құятын Аса зеніне тамшы су жіберілмей
қалады.
«Сағадағы су ішеді,
Аяқтағы у ішедінің» кері.
зен арнасындағы сан миллион жәндік
ліп қалады. «Тимеңдерші құмырсқаға,
іздегені мір ғой» деген екен лішер Науаи.
Жауапкершілік қайда?! Адам мен табиғат біте
қайнасқан, бір-бірінсіз ғұмыр кеше алмайтын жаратылыс емес пе?! Алберт Эйнштейн:
«лемдегі соңғы бал арасы лген күні, адамзат
баласы да жер бетіндегі тіршілігін тоқтатады»
деген екен. Табиғат тепе-теңдігінің сақталуын
қадағалайтын ұйым, мекеме з міндетіне неге
жауапсыз қарайды?!
«Бурное Солар – 1» КЭС-і Жуалы ауданы Нұрлыкент ауылының терістік жағынан
салынып бітті. Күн электр станциясы, 50
мегаватт энергия ндіреді. Пайдасы мен
зияны бірдей. 8 шақырымдық радиуске

(арада су жоқ ауылға) залал жасайды. КЭСтің Оңтүстік жағында Нұрлыкент ауылында
7 мыңға жуық тұрғын бар ғой. Мамандар
ғалымдармен кеңесіп, ол құрылғыны елсіз
жерге салмай ма?!
Жоғарыда айтылған үлкен су қоймасы
терістігінде мыңдаған гектарға созылған егіс
алқабы бар, қазір «Гамбург» ЖШҚ иелік етеді.
Қар ұстап, жерге ылғал сақтап, ауа тазартып,
адам, аң-құсқа сусыз жерге пана боп тұрған
әлденеше мыңдаған талды түбірімен қопарып
тастады. «Қазақ даласының әр тасы – қағба, әр
бұтасы сәждем» деген сеніммен ғұмыр кешу
ләзім.
Елімізде 87 қала, 160 ауылдық аудан, 6
жарым мың ауыл бар. Қаңырып бос қалған
ауыл есебінен қала суде әрі қазақылануда.
Алтын бесік ауылды иесіз қалдырмауымыз
керек. р азамат бойында жапон, корей
халқы секілді қатаң жауапкершілік болса деген ой мазалайды. Табиғатты сүю, оны аялау
қажет. Адам жүрген жерін абаттандырса. Үй,
аула, кше, жол, мекеме, кең дала, бәрі-бәрі
тазалықты сүйеді. Темекі шегіп, тұқылын
қалай болса солай кез келген жерге лақтыру,
қорабын тастай салу, ішкен сусын ыдысын

артынан жинап жүрмей домалата салу не деген надандық! Мұндай немкетті пендеге қатаң
шара қолданылғаны дұрыс.
Адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді:
мүмкіндік пен денсаулық. Ұзақ ғұмыр сүргіңіз
келсе, спортпен жүйелі шұғылданып, салауатты мір салтын сақтаған жн. Он екі мүшеңіз
сау болса, «кедеймін» деп айтпа. Жер – суға,
адам – мірге тоймайды. Ендеше, адам бірінші
зін тәртіпке шақырып, әр сәтіңді тиімді,
ұтымды пайдалан.
Қазіргі жас буын – болашақтың азаматтары. Адамгершілік құндылықтарын сақтау,
халқымыздың мәдени дәстүрлерін қадірлеу –
жастардың қолында.
Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» бағдарламасына жауабымыз сол
– сананы згерту, жерді түлету, ел мен жерді
кгерту керек. Дәл қазір «қой үстіне бозторғай
жұмыртқалаған» заманда мір кешіп отырғанымызды білуіміз қажет.
Найкен ҚАЙЫПБЕКОВА,
Ақсәуле САДЫҚОВА,
Жамбыл политехникалық жоғары
колледжінің оқытушылары
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ТІЛ БІЛУ –
УАҚЫТ ТАЛАБЫ
Бәріміз де уақытқа тәуелдіміз. Ешкім де одан асып
кете алмайды. Заман ағымына сай уақыт талап ететін
қажетті дүниелер болады. Соның бірі – кейінгі кезде
көп айтылып жүрген үш тұғырлы тіл.
Осы мақаламды жазар алдында үш тілділік туралы
кп ойландым. зге замандастарым тәрізді мені де
кп тілділіктің бізге беретін пайдасы қаншалықты
деген сауал мазалайды. Осы орайда ата-бабамыздың
ткен тарихына кз жүгіртетін болсақ, әлемде екінші
ұстаз, ұлы ғұлама бу-Насыр әл-Фараби 76 ұлттың
тілін білсе, р рухты дауылпаз Махамбет пен қазақтың
біртуар ұлы Шоқан Уәлиханов та бірнеше тілді
меңгерген.
Жалпы біздің ұлтымыз табиғатынан еліктегіш,
қабылдағыш. Кеңес заманында орыс тілі – заманның
талабы болды. Орыс тілін үйреніп, орыстардың зін
жаңылыстыратын жағдайға жеттік. Ендігі алдағы белес
– ағылшын тілін меңгеру. Біздің мақсат – санамызға
ағылшын идеологиясын сіңіріп, ағылшын болып мір
сүру емес, олардың тілін үйрену.
Қазіргі таңдағы зекті мәселенің бірі – озық білімді
жастарды, яғни еліміздің келешегін тәрбиелеу. Елге
мықты қорған болып, оған лайықты қызмет ету үшін
жан-жақты дамыған тұлға болуымыз қажет. Елдің
елдігін де, бірлігін де айқындайтын тіл екені белгілі.
Үш тұғырлы тіл мірлік қажеттіліктен туындаған идея.
Бірнеше тілді білген азамат з елінде де, шетелде де
бәсекеге қабілетті тұлға болады.
Ескерер жайт – з ана тілін аяққа таптау тексіздің
ісі. Ана тілін жақсы біліп тұрып, зге тілді жетік білу –
үлкен жетістік.
Егемен еліміздің аумағында әрбір ұлт з тілінде
еркін сйлеп, еркін мір сүре алады. Дегенмен, олар
тұрғылықты, негізгі ұлттың ана тіліне құрмет крсетуге
міндетті. Біздегі билік үш тілді үйреніп, қолдану аясын
кеңейтіп, мемлекеттік тілдің бірінші болып дамуына
қадағалау жүргізеді. Мемлекет басшылары мен қоғам
қайраткерлерінің айтуынша, үш тұғырлы тілдің
арқасында еліміз тіл саясатының оң нәтижесін кре
де, крсете де алады.
Мемлекеттік тіл қоғам мірінің маңызды салаларында: басқаруда, ақпараттандыруда, білім беру
жүйесінде, ғылым мен техникада, қоғамдық ғылымдар
аясында, жаратылыстану ғылымында, экономикада, бұқаралық ақпарат құралдарында, саяси-мәдени
ұйымдарда, театрда, Қазақстан Республикасы аумағында
тетін республикалық және халықаралық жиындарда
қолданылу аясын дамытып келеді. Егер атқарылған
қызмет з нәтижесін берер болса, туған тіліміз –
дәстүрге сай, тұрақты, тілдік нормасын берік ұстанған,
жалпыхалықтық тілден мәңгілік тілге айналмақ.
Раушан ЖІГІТОВА,
М.БNкенбаев атындағы АқтNбе заң институтының
жалпы заң пәндері кафедрасының
оқытушысы, полиция майоры

ЕЛ АУЗЫНАН
1680 жылдары ойрат әскері Жетісу мен Оңтүстік
Қазақстан жеріне басып кіреді. Осы соғыста Жәңгір
хан қаза табады. Осы жағдайдан соң Тәуке ел
билігіне келеді. Ол қазақтың руаралық, тайпааралық
талас-тартысын тыйып, ел мен елдің басын қосуға
күш салады.
Ханның ел басқару ісіндегі шеберлігі сол, қазақ
жүздері ісін з ішінен шыққан әйгілі Тле, Қазыбек,
йтеке билерге сеніп, басқартады. Осы билердің
арқасында, қазақ тарихында елеулі орын алған реформа – «Жеті жарғыны» заңдастырады. Оның ережелерін
ел ішінде терең бойлай сіңіреді. Осылайша, қазақ
халқының ішкі және сыртқы жағдайы жнге келіп,
«қой үстінде бозторғай жұмыртқалаған» заман туады
дейді ұлт тарихында. Тәуке хан ел басқарған 40 жылға
таяу мерзімде қазақ мәдениеті дамып, халық саны артып, экономикалық күші нығая түседі.
Тәуке хан ел басқарған тұстағы ол барған мекендер туралы аңызы мен ақиқаты аралас әңгіме кп
айтылады. Соның бірін біз де бала күнімізден естіп
скен едік. Сол туралы з білгенімді айтсам деп
қолыма қалам алдым. Біздің лке – Аспанқорадағы
тамылжыған табиғат талайдың таңдайын қақтырған.
Қариялар «Тамаша крсең, тауға бар» деп қате
айтпағаны анық қой. Тәукенің біздің елге де ат
басын бұрғаны туралы әңгімені бұрыннан естіп
скендіктен, бірде досым Қуаныш бсеметұлынан сол
әңгімені тарқатып айтып беруін сұрадым. Ол: «Қазір
Қызыләскер деп атап жүрген тауларда ертеде, Тәуке
хан заманында мыңғырған мал ріпті, желі толған
сансыз құлын, Құрсайдың жалында байланған екен.
Сондай бір мамыражай заманда, ел қонған бір ауылға
бейтаныс жолаушы сусындауға тоқтапты. Қонаққа
қай кезде де кңілі дарқан дала жұрты оны трге
шығарып, Құдайы қонақ етіпті. Қонақ кетуге рұқсат
сұрағанда қымызға масайған сылқым қыз-жігіттер екі
жақ етегінен басып тұрғызбай, ән салуын қолқалапты.
Қонақ лең айтып қоштасыпты. Сол Құдайы қонақ ел
аралап жүрген Тәуке хан екен» деген сз бұрынғыдан
қалған. Аңызы мен ақиқаты аралас әңгіменің аныққанығын елеп-екшеу ісі тарихшының мойнында десек
те, ел аузынан жеткен әңгіме солай дейді» деп еді.
Амантай ЖҰМАТАЙҰЛЫ,
зейнеткер
Алматы облысы

«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары «Мысль» журналының шетелдік алқа
мүшесі, А.Мицкевич атындағы Познань университетінің
(Польша) проректоры, профессор Тадеуш Валлас мырзаға
зайыбы, профессор, ғылым докторы
Малгожата ВАЛЛАСТЫҢ
мезгілсіз мірден туіне байланысты қайғырып кңіл
айтады.
«Қазақ газеттері» ЖШС-на қарасты басылымдардың
еңбек ұжымдары қаламгер Салтанат Қажыкенге әкесі,
«Tenge Monitor» газетінің блім меңгерушісі Нұрлан
Құмарға нағашы атасы
Жасбатыр ҚАЖЫКЕНҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғыларына ортақтасып,
кңіл айтады.
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үгінгі таңда кез келген адам үшін қаржысын тиімді басқара отырып, табысын
еселеу, сондай-ақ қаржылық мақсатына жылдам жету – күн тәртібінде тұрған
мәселенің бірі. Әлбетте, бұл мәселеге келгенде көп адамның қаржылық
сауаты жетпей жататыны анық. Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында
жуықта «Ұлттық аударма бюросынан» Томас Гарман мен Рэймонд Форгтың
«Жеке қаражат» оқулығы жарыққа шықты. Қаржы саласында білім берудің
әлемдік стандартын қалыптастырған бұл кітап мемлекеттік «Рухани жаңғыру»
бағдарламасының «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа
оқулық» жобасы аясында аударылғанын айта кеткен жөн. Кітапты қазақ
оқырманына барынша
нша түсінікті ету мақсатында оқулық қазақстандық заңдар,
кеңестер және кейстермен
стермен толықтырылып, бейімделді.

Кпшілік арасында «жеке
етті
қаражатты басқару дәулетті
еген
адамдарға ғана қажет» деген
рын
жаңсақ пікір бары жасырын
рдің
емес. Авторлар бұл пікірдің
нын,
шындыққа жанаспайтынын,
қаражатыңыздың млшері
мсай
емес, оны орнымен жұмсай
кенін
білу әлдеқайда маңызды екенін
аруда
алға тартып, ақшаны басқаруда
кез келген адам білуге тиіс
нұсқауларды ұғынықты тілде
мды
жеткізген. Кітаптың ұтымды
тұсы да сол – қарапайым
тілмен жазылған. Еңбекте
жеке қаражатты басқарудаа аса
себін
маңызды кіріс пен шығын есебін
арту,
жүргізу, шығындарды қысқарту,
егізгі
бюджет жоспарлау сияқты негізгі
мәселелерден блек, салық
мдағы
жеңілдіктерін қолдану, ағымдағы
және жинақ есепшоттарын
басқару, үй сатып алу үшін несие
лисін
алу, ұтымды сақтандыру полисін
стау,
таңдау, инвестиция салуды бастау,
месе
пай қоры мен биржа қоры немесе
жылжымайтын мүлік арасынан тиімді инвестициялау жолын табу және зей-нетке шығуды жоспарлау тақырыптары
қамтылған. Бұл тақырыптың барлығына
қатысты негізгі тұжырым мірден алынған
мысалдарға сүйеніп, мамандардың кеңесі
арқылы түсіндіріледі. Ұтымды тұсы да
– осы. Кітаптың тағы бір ерекшелігі,
қалың жұртшылықтың еті үйренген
оқулықтардағыдай теориялық мәтіннен
грі күнделікті мірде қолдануға болатын
кеңес пен есеп бар. 17 тараудан тұратын
оқулықтың әр тақырыбы қаржылық
сауатыңызды арттыра түседі. Кейбір
тарауларға Қазақстандағы жағдайға
байланысты тақырыпшалар қосылса,
згелерінде арнайы «Қазақстанда» деген
айдар бар. «Қандай кеңес бересіз?»,
«Қазірден бастаңыз», «Сіз білесіз бе?»,
«Сандар сйлейді», «Ешқашанда!», «Атаәже сиеті», «Қажет мобайл қосымшалар»,
«Қаржы веб-сайттары», «Жаманнан
жирен, жақсыдан үйрен!», «Маман кеңесі»,
«Салық салдары», «Кңілге тоқыңыз!»,
«Ұғымдарды тексеріңіз», «Сандарға
кз жүгіртсек...», «Кел, талқылайық!»,
«Есептеңіз», «Қаржы жоспарлау кейстері»,
«зіңізге жеке қаржы менеджері болыңыз»,
«Интернетте», «Жобаларды іске асыруға
атсалысыңыз» сынды айдарлар әр тарауды түсініп қана қоймай, алған біліміңізді
қорытуға жәрдемдеседі. Кітаптың электронды нұсқасын «Қазақстанның ашық
университеті» мен «Қазақстанның ашық
кітапханасы» порталдарынан оқып,
танысуға болады.
ЭКОНОМИКАНЫҢ
БОЛАШАҚ БАҒЫТЫН БАҒАМДАП
ОТЫРУ ҚАЖЕТ
Қаржы, экономика тақырыбындағы
кітаптардың тілі ауыр, тек маман ғана
тү сінеді деп ойлайтындар бар. Ал бұл

сіздік, жұмысқа тұру, згелерге қол ұшын
созу, отбасылық мір, несие алу және
кптеген зге де мәселелерге баға беруде бір-біріміз ден ерекшеленеміз. Жеке
қаражат осы құндылықтарға негізделеді.
Сондықтан қаржы жоспарын құрмас
бұрын әр адам зі үшін маңызды
қаржылық құндылықтарды анықтап
алғаны жн. Құндылықтарымызды ақша
жұмсау, жинақтау, инвестициялау және
қайырымдылық жасау арқылы крсетеміз.
Бір тарауда осы қаржы жоспарын
құрудан бастап, кіріс пен шығын есебі,
қаражат есебі мен қаржылық жазбаны
дұрыс жүргізудің жолдары сз етіледі. Ал
енді табыс салығын басқаруға қатысты
тарауда америкалық және қазақстандық

САҚТАНДЫРУ:
АРТЫҚШЫЛЫҚ ПА,
0ЛДЕ БОС ШЫҒЫН БА?

Несие алу – қаржылай табысқа
жетуде кедергі келтіретін ккейкестілігін
жоғалтпайтын мәселенің бірі. Сондықтан
несие аларда оның кемшіліктері мен
артықшылықтарын бағамдау қажет.
Банктің тмен пайыздық млшерлеме
туралы жар намалық хабарландыруынан блек, ескеретін шарт болады.
Жағымды несие тарихын қалыптастыру да
маңызды. Америкада FICO ұйымы қарыз
алушының несие тлеу қабілетін арнайы
балдық жүйемен бағаласа, Қазақстанда
бұл қызметті несие бюролары атқарады.
Қазір несие тарихын тазартамын деп з
қызметін ұсынатын алаяқтар кбейді.
Осындайлардың құрбаны болмай, жеке
несие тари хыңызды тексеру, жаңсақ

Елімізде сақтандыру полистерін з
еркімен сатып алатын жандар кп емес.
Тіпті мұны бос шығын деп мұрын шүйіре
қарайтындар да кездеседі. Ал АҚШ-та
сақтандырылмаған адамды табу қиын.
Сақтандыруды америкалықтар үлкен
артықшылық санайды. Мәселен, олар тек
қана үйі мен клігін ғана емес, басқа да
бағалы жылжымалы мүлкін сақтандырады.
Сонымен бірге кейбір маман иелері кәсіби
жауапкершілікті сақтандыру полисін
алып, кәсіби қателіктеріне байланысты
шығындардан зін сақтайды. Сол сияқты
табиғи апаттардан да қорғану үшін арнайы сақтандыруға жүгінеді. Мүлік және
жауапкершілік тәуекелін басқару деп аталатын тарауда полисті қалай дұрыс таңдау
керегі, темақыны есептеу сипатталады.
Қазақстандағы жағдай да беріледі.
Қазақстанда енді жүзеге асырылып жатқан медициналық сақтандыру
мәселесіне де тоқтала кеткен жн. АҚШта «Қолжетімді медицина» заңы аясында денсаулықты сақтандыру жақсы

ЖЕКЕ
ҚАРАЖАТЫҢЫЗДЫ

кітаптың ерекшелігі, мұндағы ақпаратты
тек экономика факультетінің студенттері
мен оқытушылары не қаржы мамандары ғана емес, қаржылай табысқа жетуді
мақсат еткен кез келген адам оқып,
берілген кеңесті қолдана алады. Себебі
жеке қаражатты басқару туралы сз
қозғамас бұрын оқулықта қаржылық
жауапкершілік, қаржылық қауіпсіздік,
қаржылық әл-ауқат, береке, мір сүру
стандарты деген ұғым түсіндіріліп,
экономиканың жеке адамның қаржылай
табысына қаншалықты әсер ететіні
крсетіледі. Яғни қаржылық жоспар
құрмас бұрын экономиканың болашақ
бағытын да назардан шығармау керегі
айтылады. Тағы бір айта кететін мәселе,
адамның қаржылай табысты болуы оның
қызметімен тікелей байланысты. Кез
келген адамның армандаған жұмыс орны
бар. лбетте, оған жету қиын болып
крінуі мүмкін. Бүгінгі ақпараттық технологиялар дамыған заманда жұмыс
берушілердің де қоятын талабы күшейе
түсті. Сондықтан кітаптың бір тарауы
карьераны жоспарлауға арналады.
Мұнда кәсіби дайындықты арттырудан бастап, назарға ілінетін түйіндеме
жазу, интервьюге дайындалу, еңбекақы
ұсынысын салыстыру сынды мәселелер
қамтылады.
АЛДЫМЕН ҚАРЖЫЛЫҚ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРДЫ
АНЫҚТАҒАН ЖRН
Қаржы жоспарын құру бір қарағанда
оп-оңай дүние болып крінуі мүмкін.
Алайда жоспарыңыз дұрыс құрылмаса,
ойлағаныңызға жетуіңіз екіталай. Бәріміз
білім, қауіпсіздік, рухани мір, денсаулық,
бақыт, ішкі жан дүние үйлесімі, тәуел-

БАСҚАРА АЛАСЫЗ БА?

салық жүйесі салыстырылады. Кп
адам табыс салығын жоспарлау мүмкін
емес, ол автоматты түрде еңбекақыдан
ұсталады деген пікірде. Шын мәнінде,
табыс салығын есептеуде түрлі салық
шегерімдері қолданылады. Айталық,
медициналық шегерімді қолдана отырып,
емханаға кеткен шығынды белгілі бір
млшерде табыс салығыңыздан шегере
аласыз. Мінеки, мұның зі табысыңызды
үнемдеуге үйретеді. Сондай-ақ оқырман
қазақтандық заңдармен танысып, алған
білімін күнделікті қолдануы үшін кейстер
мен есептер ұсынылды.
НЕСИЕ АЛУДА
НЕНІ ЕСКЕРУ КЕРЕК?

Қазіргі таңда бір адамның бірнеше
банк картасын қолдануы үйреншікті
дүниеге айналды. Мәселен, ол біреуін
жиі, тағы біреуін анда-санда қолданса,
ал тағысын бірнеше жыл бұрын ашып,
ұмытып кетуі мүмкін. Осылайша, бірнеше
жылда әр картасын қолданғаны үшін
қомақты сома тлеуге мәжбүр болып
жатады. Сол сияқты банк есепшоты мен
депозитті дұрыс таңдамай, шығындалып
жататындар бар. Кітапта есепшот таңдауда
не карта ашқанда ескеретін жайт турасында арнайы тарау бар. Себебі бұл да
қаржылық әл-ауқатыңызға әсерін тигізбей
қоймайды. Расында ақша – кпшілік
арасында кп талқыланбайтын жабық
тақырыптың бірі. Кп отбасында туындайтын кикілжіңнің басты себебі де – ақша.
Сондықтан қаржыға қатысты мәселені
отбасы мүшелері ашық талқылауы тиіс.
Кітапта жарыңызбен талқылау барысында
ескеретін жайт пен балалардың бойында
ақшаға қатысты сезімді қалыптастыру
турасында кеңес беріледі.

Қаржы жоспарын құрмас бұрын, әр адам өзі үшін
маңызды қаржылық құндылықтарды анықтап алғаны
жөн. Құндылықтарымызды ақша жұмсау, жинақтау,
инвестициялау және қайырымдылық жасау арқылы
көрсетеміз. Бір тарауда осы қаржы жоспарын құрудан
бастап, кіріс пен шығын есебі, қаражат есебі мен қаржылық
жазбаны дұрыс жүргізудің жолдары сөз етіледі. Ал енді
табыс салығын басқаруға қатысты тарауда америкалық
және қазақстандық салық жүйесі салыстырылады.
жолға қойылса, біздің елімізде бұл
мәселелер енді қолға алынып жатыр.
Үлгі ретінде АҚШ-тағы денсаулық сақтау
жоспарының түрлері ұсынылады. Сондайақ Қазақстандағы міндетті әлеуметтік
медициналық сақтандырудың шарттары мен ерекшеліктері де берілген.
мірді сақтандыру полисін таңдағанда

ақпарат кетсе түзету мәселесін үйрене
аласыз. Соңғы жылдары жылдам түрде
қарыз беретін микроқаржылық ұйым
саны артып келе жатқаны жасырын
емес. Бастапқыда талаптары ыңғайлы
крінгенімен, кейін сол қаржыны тіпті 10
есе қылып қайтаруыңыз ғажап емес. Ал
мұның барлығы шарттары мен талаптарына мән бермеуден орын алып жатады. Осы
және тағы да басқа жайт кітапта ерекше
ескеріледі. Америкадағы тәжірибе мен
Қазақстандағы жағдай сараланады.
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да қиындық туады. Бұл полиске деген
қажеттілік балаңыз сіп келе жатқанда
кбірек байқалады, йткені қаржылай
қолдау үшін ата-ананың біреуі, тіпті екеуі
де табыс табуы қажет. Осы тақырыпты
қамтыған тараудан әр адам қандай
млшерде мірін сақтандыра алатынын
есептей алады.
БАҒАЛЫ ҚАҒАЗДАР
НАРЫҒЫ КЕЗ КЕЛГЕН АДАМ
ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІ МЕ?
Адам кп жағдайда жеке қаражатын
басқаруда ақша жинаумен ғана шектелуі
мүмкін. Алайда ол ақшаңызды қаржылық
құралдарға инвестицияламасаңыз,
оның құны ертең кк тиын болуы әбден
мүмкін. Жасыратыны жоқ, инвестиция
салуда қаржылық сауат жетпей жатады. Банк шотына қарағанда қайтарымы
жоғары акция, облигация және пай
қорына инвестиция құйған жн. Осы
ретте инвестициялау негіздеріне арналған
блімде инвестициялық ұстанымды
анықтау қажеттігі, инвестициялау тәсілі,
инвестиция түрлері талданады. Бағалы
қағаздар нарығы қалың жұртшылық үшін
күрделі болып крінуі мүмкін. Алайда осы
кітапта ұсынылған инвестициялау стратегиялары үлкен инвесторға айналуыңызға
кмектесері анық. Акция мен облигацияны таңдауда түрлі лшемдер болады.
Сол лшемдерді ұтымды қолдансаңыз
болғаны, тұрақты табыс әкелетін түрін
таңдайтыныңыз анық. Биржада сауда жасау сәл күрделірек. Бірақ ол да
уақыттың еншісіндегі дүние. Оқырман
оқығанын бірден тексеруі үшін АҚШтың мемлекеттік қазынашылық облигацияларынан блек, Қазақстандағы
қазынашылық міндеттемелер сипатталады. Инвестиция дегенде жылжымайтын мүлікті де қарастырамыз.
Бірақ оның да заңмен бекітілген зіндік
ерекшеліктері бар. Сонымен бірге
шетел валютасы, бағалы металдар мен
коллекциялық заттарға инвестиция салуға
болады. Алайда мұның сіздің қаржылық
құндылықтарыңызға қаншалықты сай
келетінін бағалау керек. Опциондық
және тауарлық фьючерстердің артықшылықтарымен де таныса аласыз. Тағы
бір қызықты тақырып зейнетақыңызды
жоспарлауға арналады.
Үлгі ретінде АҚШ-тың зейнетақы
жүйесі беріліп, Қазақстандағы зейнетақы
тлемдерінің үш деңгейлі құрылымы
сипатталады. Сондай-ақ ерте зейнетке
шығу жолдары крсетілген.

Осынау кітапты әзірлеген шығармашылық топты таныстырып өткен жөн болар.
Басылымды Қазақстанға бейімдеу тобының жетекшісі – «Ұлттық аударма
бюросының» атқарушы директоры Рауан Кенжеханұлы. БАҚ саласында 15 жылдан
бері қызмет етіп келе жатқан, халықаралық журналистика магистрі Риза Исаева
аудармашы әрі редакторы болса, аудармасына Әсем Мұхамеджанова, Талшын
Тоқыжанова, Арайлым Бергалиева сынды аудармашылар, редакциясына Назгүл
Досқалиқызы қатысты. Еңбектің ғылыми редакторлары – экономика бойынша
философия докторлары Гаухар Жәнібекова мен Райгүл Досжан.
Кітапты бейімдеуге отандық білікті ғалымдар мен тәжірибелі мамандар атсалысты.
Атап айтқанда, қаржы кеңесшісі, «Vitis Advisors Group» ЖШС-ның бас серіктесі
Ольга Эм, ұзақ жылдар бойы қаржылық және инвестициялық компанияларда
еңбек еткен заңгер Анара Уракова, Қазақстанның еңбек сіңірген қаржыгері Айнұр
Жұмаділова толықтырулар енгізіп, сараптама дайындады. Ал табыс салығын
басқару тақырыбына қатысты тарауды және кітап бойынша салыққа қатысты
айдарды бейімдеуге Бостон университеті заң факультеті салық бағдарламасының
түлегі, салық жөніндегі кеңесші Айдар Масатбаев атсалысты.

БАСПАНАЛЫ БОЛУДЫҢ
ЖЫЛДАМ ЖОЛДАРЫ ҚАНДАЙ?
Тұрғын үй алу – қашанда маңыздылығын жоғалтпайтын тақырып. Сондықтан
бұл тақырыпқа арнайы тарау арналған.
АҚШ-та тұрғын үй алу алғышарттарынан
блек, Қазақстанда баспаналы болудың 4
жолы ұсынылады. Мұнда әр мемлекеттік
бағ дар ламаның тиімді тұсы мен кемшілігі сараланады. Түсініктірек болу
үшін, әр бағдарламаға мысал да беріледі.
Сонымен бірге ипотека алуда кпшілік
мән бермейтін жайт салыстырылады.
Ипотекалық несиелердің математикасы
жасалып, ипотекалық тлемге әсер ететін
фактор талданады. Сонымен бірге үйді
сату мәселесі де назардан тыс қалмайды.

Ақбота ИСЛ0МБЕК,
«Ұлттық аударма бюросының» редакторы,
«Жеке қаражат» оқулығының Қазақстанға
бейімделген нұсқасының құрастырушысы
әрі жауапты редакторы

БАЙҚАУ

«Жетісу – кітапқұмарлар өлкесі»
Алматы облысының Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының ұйымдастыруымен
өткен «Жетісу – кітапқұмарлар өлкесі» байқауы өз мәресіне жетті. Тіл сарайында
сыннан сүрінбей өткен кітапқұмар жеңімпаздар марапатталды. Салтанатты шараны
Алматы облысының Тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшысы Болат
Керімбек ашты.
Басқарма басшысы: «Кітап – алдыңғы
ұрпақтың артқы ұрпаққа қалдырған рухани сиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ой
ойлаудан да тыйылар едік» деген Ғабит
Мүсіреповтің сзін айта келе, байқау
қорытындысына қысқаша тоқталды.
Басқарма басшысының сзіне сүйенсек,
байқауға жалпы саны 341 үміткер тінім
білдірсе, ережеге сәйкес іріктеу кезеңіне
қатысқандар саны – 245 болды. Оның
ішінде оқушылар – 125, студенттер
мен жастар – 43, ересек тұрғындар –
77. Байқаудың ең жас қатысушысы 14
жастағы мектеп оқушысы болса, ересек
қатысушылар арасында 65 жастағы зейнеткерлер де тбе крсетті.
Онлайн режимінде ткен кітапқұмарлар додасында белсенділік танытқан
Талдықорған қаласы (47 адам), Іле (45
адам), Балқаш (32 адам), Талғар (25 адам),

Алакл (24 адам), Еңбекшіқазақ аудандарын (21 адам) ерекше атап туге болады.
Байқау үміткерлері екі кезең бойынша
іріктеуден тті.
Бірінші кезеңде 9-11 сынып оқушылары Абайдың қара сздері мен Мұхтар
Мағауиннің «Бір атаның балалары»
шығармасын оқыса, студенттер мен
ересектер әл-Фарабидің «Қайырымды
қала тұрғындарының кзқарасы туралы трактат» және тізімде крсетілген
кркем әдеби шығармадан бір кітап,
мотивациялық бір кітап оқыды.
Байқаудың тағы бір ерекшелігі – қазақ
және орыс тілдерінде жазылған кітап
тізімі бойынша қатысушыға зіне
ыңғайлы тілді таңдау еркіндігі берілді.
Яғни қатысушы зі оқыған кітабының
қысқаша мазмұнын зі таңдаған тілде
жаза алады.

Екінші кезеңде берілген кітапты толық
оқып, қазылар алқасының ұпай санына
сәйкес іріктеуден ткен қатысушылар
оқыған шығармалары бойынша онлайн
тестілеу тапсырды.
Қазылар алқасының және тест тапсырмасының нәтижесіне сәйкес іріктелген
байқау жеңімпаздары: Ересектер арасында I орын Млдір Стаханова, Бақыт
Мамбетова (Талдықорған қаласы), II орын
Аида Маметканова, Гүлзира Ахметова
(Талдықорған қаласы), Сәуле Бурунгазова,
Балшекер Пірназарова (Қарсай ауданы),
III орын Мүлік Дәулеткерей, Құрметбек
Сансызбай, Айгүл Малдықұлова, Марал
Ерболатова.
Студенттер мен жастар арасында I
орынға ие болған жеңімпаз Райымбек
ауданының тұрғыны Гүлдана Рамазан мен
талдықорғандық Арайлым Мылтықбаева.
Ал жүлделі II орынды Ақерке Жиенқұлова
(Талдықорған қаласы), Айдана бдіманап
(Қарасай ауданы), Трехан Ермахан
(Талдықорған), Жанна Сүлейменова
(Алакл ауданы) иеленді. III орынға мина
Сансызбай (Сарқан ауданы), Сымбат
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Нұрболат СҰЛТАНҒАЗИЕВ – Тіл мәселелері және этнография
Ақбота МҰСАБЕКҚЫЗЫ – Білім, ғылым және мәдениет
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА – Әлеуметтік мәселелер және ақпарат
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материалдың жариялану
ақысы төленген

Бейбітова (Іле ауданы), Ирада Ягмурова
(Талғар), Гүлбақыт Қанатова (Жамбыл)
ие болды.
Оқушылар арасында I орынды
Талдықорған қаласы «Білім-инновация»
мектеп лицейінің 10 сынып оқушысы
Еркебұлан Советов пен талдықорғандық
оқушы Аружан Саятова иеленді.
II орынды Еңбекшіқазақ ауданы
Қызылшарық ауылы М.уезов атындағы
мектептің 9 сынып оқушысы Шұғыла
Бектұрсын, Алакл ауданы Тоқжайлау
орта мектебінің 10 сынып оқушысы
Оразхан Аяжан Алакл ауданы Қабанбай
ауылы О.Молдағожин атындағы орта
мектептің 9 сынып оқушысы Айгер
Нұрбек, Талдықорған қаласы №18
мектеп-гимназияның 10 сынып оқушысы
Рахимбек Асылзат иеленді.
III орынға Іле ауданы Байсерке ауылы
№12 орта мектептің 10 сынып оқушысы
Баянсұлу Ақжігітова, Кксу ауданы
№14 орта мектептің 10 сынып оқушысы
Сматай Бекболат, Талғар ауданы Бесағаш
ауылындағы №29 мектеп гимназияның
9 сынып оқушысы Бекмұхамбет Бота,

Талдықорған қаласы «Білім-инновация»
мектеп лицейінің 9 сынып оқушысы Алдан
Жұмағазы ие болды.
Байқау жеңімпаздарына Алматы облысының Тілдерді дамыту жніндегі басқармасының Дипломы мен планшет берілді.
Ал екінші кезеңге ткен барлық 100
қатысушы басқарманың Алғыс хаты және
бағалы кітаптармен марапатталды.
Қазақстан Республикасы Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің
Алматы облысы бойынша департаментінің
Превенция басқармасының бас маманы

Меншікті тілшілер:
Өтеген НӘУКИЕВ (Атырау) 8 701 518 46 81
Орал ШӘРІПБАЕВ (Семей) 8 705 661 14 33
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Арайлым Мылтықбаева: «Жетісу –
кітапқұмарлар лкесі» байқауына қатысып,
жеңімпаз атанып отырмын. Қуанышымды
сзбен айтып жеткізу мүмкін емес.
Біріншіден, осындай байқауды
ұйымдастырып отырған Алматы
облысының Тілдерді дамыту жніндегі
басқармасына алғысым шексіз» деп,
ұйымдастырушыларға ризашылығын
білдірді.
0йгерім ИЕБЕКОВА
Алматы облысы

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