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Алғы сөз
Құрметті оқырман!
Қолдарыңыздағы альманахтың алғашқы беттері Елбасының
Ұлытау төріндегі сұхбатымен ашылып отыр. Ел бірлігі мен
ынтымағының тарихи алтын бастауы болған қасиетті мекенде
осынау әңгіме-сұхбаттың өткізілгеніне біршама уақыт болса да
оның маңыздылығы күн санап артуда. Ол қазақ қоғамы өмірінде
айтарлықтай серпіліс тудырып, өткен тарихымызды тағы да бір
ой сарабына салып безбендеуге, алдағы жүрер жолымызды
айқындап алуға мүмкіндік тудыратын ұлағатты да бағдарламалық
құжат ретінде оқырмандарға ұсынылып отыр. Альманахтың бұл
санында оқырмандардың танымдық көкжиегін кеңейте беру
үшін берілген басқа да маңызды материалдар жоқ емес. Соның
бірі – Қазақстан Республикасы Президентінің кеңесшісі Мұхтар
Құл-Мұхаммед ұйымдастырған Ұлттық Ғылым академиясының
жетекші ғалымдарының сұхбаты. Айтулы ғалымдарымыздың
ана тіліміз бен ел тарихына қатысты пікірлерін ғана ықшамдап,
өз оқырмандарымызға ұсындық. Ал, ғалымдардың сұхбатын
толық оқимын деген оқырманға «Егемен Қазақстан» газетінің
ғаламтордағы сайтына көз салған жөн екенін ескерткіміз
келеді. Үстіміздегі жылы елін жаудан қорғаған баһадүр батыр
бабаларымыздың бірі, бірегейі Ер Жәнібектің 300 жылдығы
елімізде кеңінен аталып жатқаны белгілі. Бұл айтулы халықтық
мерекеден, батыр бейнесін ұлықтаудан «Туған тіл» альманағы да
тыс қала алмасы белгілі. Альманахта жарық көрген Ер Жәнібекке
арналған толғау мен Моңғолияның Баян-Өлгий аймағында өткен
іс-шараның оқырмандарымыз үшін де қызықты болары дау
туғызбайды. Бұл нөмірден Түркиядағы кіші құрылтай мен Өскемен
қаласында өткен «Отандастар форумы» туралы да макаланы
оқи аласыздар. Және биыл халықаралық «Қазақ тілі» қоғамына
25 жыл толып отыр. Осыған орай «Қазақ тілі» қоғамының
президенті, академик Өмірзақ Айтбайұлының «Бес белес биігінде»
атты мақаласы беріліп, онда қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде
қалай бекітіп, Ата заңымызға қалай енгізілгені, ел өміріндегі
маңызды іс төңірегінде түрліше көңіл-күй қалыптасқаны туралы
естелікті оқырманның ой-сарабына ұсындық. Алғысөзде
альманахта берілген мақалалардың барлығын сараптап шығуды
мақсат тұтқаным жоқ, алайда, жарияланған дүниелердің бәрі де
талғамы жоғары оқырманның ойынынан шығады деген үміттемін.
Әлемдегі барлық Қазақтың амандығын тілей отырып, келер
жыл баршамызға тек жақсылық әкелсін, демекпін!

Талғат
МАМАШЕВ,

«Туған тіл» альманағының
Бас редакторы
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Ұлытау төріндегі
ұлағатты әңгіме

Қазақстан Президенті
Н.Ә.Назарбаевтың Ұлытау төріндегі сұхбаты
Елбасы Н. Назарбаев үстіміздегі жылдың 25 тамызында Жезқазған
өңіріне барып, еліміздің экономикасы мен халықтың тұрмыс-тіршілігі
үшін аса маңызды «Жезқазған – Бейнеу» және «Арқалық – Шұбаркөл»
теміржол магистральдарының тұсауын кесті. Осы сапарында ол
Қазақ елінің рухани орталықтарының бірі – қасиетті Ұлытау жеріне
арнайы атбасын бұрып, Әулиебұлақтың жанында отырып, қазақ
халқының өткені мен бүгіні және болашағы жайында ой қозғады.
Мемлекетіміздің қалыптасу жолы, дін мен тіл, мәдениет пен ғылым
мәселелері жөнінде келелі пікір білдерген Елбасының сол сұхбатын
назарларыңызға ұсынып отырмыз.
бірі – қасиетті Ұлытау жеріне арнайы
атбасын бұрып отырсыз. Кезінде
ақын Қадыр Мырза Әлі айтқандай,
біздің елдің «тарихы қалың». Ендеше,
сол тарихымыздан, әсіресе, қазір біз
әңгімелесіп отырған Ұлытауға байланысты тарихымыздан халқымыз
қандай тағылым алуы керек?
– Біріншіден, Жезқазған жерінде
үлкен тарихи оқиға болды деп санаймын.

– Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы,
бүгін Жезқазған өңіріне келіп, тек
аймақ үшін ғана емес, жалпы еліміз
үшін стратегиялық тұрғыдан аса
маңызды «Жезқазған – Бейнеу» және
«Арқалық – Шұбаркөл» теміржол
магистральдарының тұсауын кестіңіз.
Бұл – біздің ел үшін шын мәніндегі тарихи оқиға. Енді осы сапар ауқымында
Қазақ елінің рухани орталықтарының
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үлкен кенді қалдырып қояды. Сол кеннің
ішінде мыстың бай қоры жатыр. Оны
алайын десең, үстінде тұрған ауылдар
бар. Ол ауылдарды көшірмесе, «целикті»
алған кезде ойдым-ойдым жермен бірге
төмен түсіп кету қаупі төнеді. Сол үшін
мемлекет 250 миллион қаржы шығарып,
жұпыны үйлерде тұратын 6 мың халықты
жақсы үйлерге көшіріп, астындағы кенді
алады. Кеннің өзінің 200 миллион тонна рудасы болса, содан 2 миллион тонна
мыс шықса, комбинат үшін 20-30 жылға
жұмыс табылады деген сөз. Одан кейін
барлау жұмыстары жүрер болса, жұмыс
орны көбейе береді. Сондықтан мұның
маңызы өте үлкен.
Мына өзіміз келіп отырған Ұлытау – өте
қасиетті жер. Ұлытау деп аталуының өзінің
тарихи мәні бар. Қазақтың ен даласының
қай шетіне барсаң да, осындай қасиетті
жерлер табылады. Шығысқа барсаң –
Берел қорғаны бар, Орталыққа келсең
– қалмақтармен соғысқан Аңырақай
шайқасы өткен жер бар. Батысқа барсаң
– Алтын Орданың хандары тұрған
Сарайшық сияқты қасиетті мекен бар,
Оңтүстікке барсаң – Түркістан тұр.
Қазақстанда осындай қасиетті жерлер
көп. Дегенмен, Ұлытаудың орны бір басқа.
Біздің жастарымыз оны біле бермейді. Біз
өз тарихымызды жаңадан игеріп, біліп
жатқан елміз. Қазақтың тарихы өте бай.
Оны білуіміз керек, қолға алып та жүрміз.
Тарих жылы деген жылды жарияладық.
Дүние жүзінен – Қытайдан, Ираннан қазақ
тарихының жазба жәдігерлерін жинадық.
Қазақтың көп дүниелері атадан балаға
ауызекі түрде беріліп келген.
Біздің елдігіміз, қазақ жұртының арғы
түбі ғұндардан басталады. Ғұндардан
кейін көк түріктерге жалғасады. Одан
кейін Алтын Орда орнығады. Сөйтіп,
хандық дәуірге ұласып, кейін біртіндеп
Тәуелсіздікке келіп тіреледі. Осындай
5
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Бұл – Жезқазған өңірінен ғұлама ғалым
Қаныш Сәтбаевтың мыс кенін табуымен
және Жезқазған қаласының орнығуымен
сабақтас нәрсе. Қазір арада 50-60 жыл
өтті, қаншама кен шығарылды, мыс алынды. Жер қойнауындағы байлықтың таусылатын кезі болады. Жезқазғанның
төңірегіндегі мыс кені де таусылып,
қаланың жағдайы нашарлай бастады.
Бұл – табиғи жайт. Кеңес Одағы тұсында
әрбір кен орны, әрбір электр стансасы
төңірегіне ауыл салынатын еді ғой. Ал енді
мына жердегі жұмыс ауқымы біткеннен
кейін халық не істерін білмей қалды.
Жезқазғанның теміржол тұйығында
тұрғаны бәрімізді әр уақытта қинайтын
еді. Екіншіден, Кеңес Одағы кезінде
барлық теміржол Ресейге қарай салынды. Ал көлденең жүретін, елді бір-бірімен
қатыстыратын жол салынған жоқ. Ол
Кеңес Одағының да, Ресейдің де ешқандай
жоспарына кірмеді. Қазақстанды ешкім
ойламады. Енді, міне, еліміздің экономикасы ілгерілеп, 500 миллиард теңге
ақша бөлінетін жағдайға жеткеннен кейін
осындай 1200 шақырымдық теміржол салынып отыр. Бұл – айта салғанға өте оңай.
Ал маңызына келсек, алдағы 50-100 жылда
пайдаланатын игілігіміз. Жаңа тікұшақпен
ұшып келе жатқанда өзің көрдің, тақыр
даланың торғай қонатын бұтасы жоқ. Сол
тақыр далада ел тұрмайды. Себебі, онда
жұмыс та жоқ, шаруашылық та жоқ. Ал
теміржол төрт облыстың бірнеше ауданына тіршілік нәрін береді. Теміржолдың
бойынан жұмыс табылады. Жұмыс
болғаннан кейін кенттер бой көтереді.
Халық қоңданады, даламызды ел жайлайды. Экономикалық жағы өз алдына бір
мәселе.
Комбинаттың жұмысын ұзарту үшін
былай істейді. Жердің астында қалған
«целиктер» болады. Шахтаның төбесін
ұстап тұру үшін жер қойнауына үлкен-
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үлкен тарихымыз бар. Жастарымыз мұны
білуі керек. Біз кеше ғана пайда бола
қалған халық емеспіз. Бұл – жаңағы айтқан
ғұндардың да, көк түріктердің де, Алтын
Орданың да орталығы болған жер. Өзінің
тұрған жері – Қазақстанның кіндік ортасы.
Мұнда тұрған тау – аумағы 200 шақырым
қырат-қырат таулар. Ең биігі – Әулиеата деп
аталады. 1100 метр. Одан ағып жатқан мына
біз маңында отырған бұлақ – Әулиебұлақ
деп аталады. Осының бәрін ата-бабамыз бекер атамаған ғой. Жаздың күні осы
жерді жайлаған қазақ малын Ұлытаудың
етегіне айдап келеді. Батыстан да,
Оңтүстіктен де, Солтүстіктен де, Шығыстан
да ағылады. Мына таудан бұлақ ағады,
төңірегі жайылымға қолайлы. Мыңдаған,
миллиондаған мал жатса да көрінбейтін
шүйгін дала болған. Бар қазақ жан-жақтан
келген соң киіз үй тігеді, ат шаптырып, той
жасайды. Осы жерде қыз ұзатады, баласын
үйлендіреді. Бір-бірімен құда болып тарасады. Мына елдің қызы былай кетеді, ана
елдің жігіті мына жақтан қыз алады. Еліміз
осылай араласады. Қазақтың кең даласында диалект сөздің жоқтығы содан деп ойлаймын. Батыс Қазақстанды, Атырау облысы мен Шығыс Қазақстанды, Оңтүстікті алып
қарасақ, барлық әдет-ғұрпымыз, баланың
тууы, қыз ұзату, үйлену тойы, сүндет тойы,
өлгендерді жерлеу салты бір-бірімен
үндес. Мысалы, Қытайдың солтүстігі мен
оңтүстігінің, батысы мен шығысының арасы біздегі сияқты 3 мың шақырым болса да,
Пекиннің адамы оңтүстіктің тілін түсінбейді.
Бізде олай емес.
Ұлытаудың қасиеті осындай. Кең
байтақ жерде қазіргідей ұшақ, теміржол,
автокөлік жоқ. Бір-біріне барып көмектес
кенше не заман? Әрқайсысы өзін өзі
сақтап қалу керек болды. Сондай замандар өткен. Мысалы, Отан деген үлкен
ұғым. Отанды қорғау дегенде, әрине, адам
баласы алдымен өзінің шаңырағын ой-

лайды. Әкеңді, шешеңді, бауырларыңды,
балаларыңды, немерелеріңді ойлайсың.
Сол жүрекпен, сол тілекпен Отаныңды
қорғайсың. Сондықтан, тарихыңды білген
жөн болады. Тарихын білмеген ұлттың
болашағы да бұлыңғыр. Мысалы, керемет
үлкен еменнің тамыры терең болмаса, ол
дауылға шыдап тұра алмайды. Сондықтан,
тарихымызды таныту үшін қазір көп
нәрсе жасап жатырмыз. Сондай тарихтың
куәгері – Ұлытау. Оны білуіміз керек.
Кезінде мен астана болатын жер
іздегенде Ұлытауды көрейін деп әдейі
келдім. Қазақ жерінің нағыз орта тұсы
екені рас. Бірақ, қазіргі заман талабымен қарасақ, бұл жерде не жол, не су, не
әуежай жоқ – ешнәрсе де жоқ. Бұл жерге
қыруар қаражат керек болар еді. Бәрібір
елдің ордасына лайықты жер емес-ті.
Бірақ, қасиетті мекен ретінде бағалана
береді. Міне, теміржол, басқа да жолдар салынып жатыр. Келешекте туризм
орталығы болып, халқымыз келіп тәу
ететін қастерлі жер болып қала береді.
Мұнда Жошы ханның ордасы болған деп
те айтады. Жошының қазасын естірткен
кезде «Ақсақ құлан» деген күй шыққан.
Бұл мекеннің осындай кереметтерін тани
білуіміз керек.
– Сіз айтып өткендей, қасиетті
Ұлытау жеріндегі ерекше аура, ерекше жағдай, шынын айтқанда, маған
да сезіліп тұр. Тәуелсіздік жылдарында біз рухани құндылықтарымызбен
қайта қауыштық. Өзіңіздің руханият,
мәдениетке деген ерекше қамқор
лығыңыздың арқасында халқымыз
туған тілімен, дінімен, дәстүрімен қайта
табысты. Алайда, жастар арасында ата
дінді дұрыс түсінбей, бұрмалап, оны
әртүрлі мағынада ұғатындар жеткілікті.
Осы ретте еліміздің болашақ дамуында
діннің алар маңызы қандай болуы керек деп ойлайсыз?
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Бұрынғыдай қорықпай, жасқанбай, дінге
бас иіп, Құдайға құлшылық етіп, мешіттер
салып жатырмыз. Қаншама азаматтарды – білімді, дінді насихаттайтын молдаларды дайындап келеміз. Осының
барлығы дұрыс қой, дініміз де, дәстүріміз
де қазаққа керек, әрине. Дегенмен, тек
біздің дініміз ғана дұрыс екен деп жүрген
басқа елдердің жағдайы мүшкіл болды.
Мысалы, бір мұсылманның ішінен сүннит
пен шиит болып бөлініп, қан төгіп жатқан
халықтар қаншама? Бір діннің ішінде өзара
ұғыспай, ағымдармен келіспей, соғысып
жатқан католиктер қаншама? Сондықтан
біз абайлауымыз керек. Біздің дініміз керемет, басқа діндердің керегі жоқ демеген жөн. Біздің дініміз – өзіміздің дініміз.
Бірақ, басқаны да үйренуіміз, білуіміз,
сыйлауымыз, құрметтеуіміз қажет. Сонда
мұсылманның діні де құрметтелетін болады. Дінге бас ұрып жүріп, біз оның теріс
жағына түсіп кетпеуіміз керек. Бізге зиян
келтіретін дін ағымдары бар. Қан төгіп,

– Біз, жалпы, діннен де, тілден де айырыла жаздаған елміз. Кеңес Одағы кезінде
тікелей орыстандыру саясаты жүргізілді.
Қазақтың тілі бір шоғыр қазақтардың тілі
болып қалды. Ол қайда шығады? Кімге керек болады? Қазақтың шекарасынан асып
шықсаң, бұл тілдің керегі бар ма, жоқ па?
Бір жағынан алып қарағанда оның жөні
бар. Біз еліміз үшін, жұртымыз үшін тарихымызды, мәдениетімізді, санамызды,
ғұрпымызды өзіміздің тіліміз арқылы ғана
жеткізе аламыз. Қазақтың кейбір сөз оралымдарын, Абайдың сөз өрнегін басқа
тілге, мәселен, орысшаға, ағылшыншаға
аударып көрші. Ол мүмкін емес. Себебі,
тілдің өз қасиеті бар. Сондықтан, тіл
жоғалатын болса, сол қасиет те жоғалады.
Сол сияқты біз тәуелсіздік жылдарында
дінімізге қайта оралып жатырмыз. Қарап
отырсаң, қазақ ешқашан дінінен айрылып көрген емес. Ешқандай уақыт үзілісі
болмағандай, дінімен қайта қауышты
да, әрі қарай жалғастырып жүре берді.
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соғыспен, дінмен мемлекет орнатып,
мемлекеттік дін жасаймыз деп жүргендер
бар. Баяғы Мұхаммед пайғамбардың сахабалары тұсындағы, Әбубәкір, Омар, Осман, Әлидің кезіндегі халифатты қайтадан
орнатамыз деген ұмтылыс жаулап алу
ниетінен туған болатын. Біз бұдан ажырап,
дінді шынайы имандылыққа жақындатып,
оның жақсы жағын алуымыз керек.
Құранның қасиетті үкімдерін орындау
үшін кемтарларға көмектесу, бір-бірімізге
жанымыз ашу, бауырмал болу, үлкенді
сыйлау, баланы тәрбиелеп өсіру, Отанды, елді қорғау, бірлікке шақыру арқылы
дінді өркендеткен жөн. Сонда діннің мемлекетке зор пайдасы, үлкен қамқорлығы
болады. Ол елдің басын біріктіреді. Міне,
осындай исламды құрметтеуіміз керек.
Екінші жағынан, елдің барлығы мешітке
барады екен деп, оларға топырлап көп
адам ілеседі. Менің мәліметім бойынша,
Қазақстан халқының 60 пайызға жуығы
ислам дінін қолдайды. Соның ішінде
нағыз дін ұстанып жүрген халықтың
мөлшері 20-25 пайыздан аспайды. Тобырмен жүргендер де бар ішінде. Бұл
да жақсы, барып үйрене берсін. Дегенмен, мешітке барған, қажылық жасаған
дұрыс екен деп құр әншейін сән көріп
жүрмесе болды. Осы күні қалтасында
ақшасы болса, ұшаққа отырып, қажылық
жасап қайтатындар көбейді. Заманның
ағымына байланысты ол да дұрыс шығар.
Бірақ, қажылықтың қасиеті басқада. Оған
жолдың азабын көріп, бірнеше ай жүріп
баратын болған. «Абай жолы» романынан
Құнанбайдың жасаған қажылығы жөнінде
оқыдыңдар ғой. Ойлап қараңдар, ол
кезде ат арбамен қаншама ай жүріп,
жол қиындығын тартып, әзер жететін.
Сондықтан дінге бас иетіндер шын
жүрекпен, әділеттілік үшін, имандылық
үшін барса деп ойлаймын. Құдайға шүкір,
дініміз өзіміздікі, қолымызға тиді. Қазір

бізге ешкім одан алшақта деп айтпайды.
Әркімнің өз еркі бар. Бірақ, осыны дұрыс
жолмен жүргізуіміз керек.
– Біздің халқымыздың руханиятында діннің орны қандай маңызды болса,
тіл де сондай маңызға ие. Қазақ тілінің
қолданыс аясын кеңейтуге байланысты ойларыңызды біле отырсақ.
– Мемлекеттік тілдің қолданылуы, оның
өркендеуі үшін барлық жағдай жасалды.
Конституцияға «Мемлекеттік тіл – қазақ
тілі» деп тайға таңба басқандай етіп жазылды. Солай ғой? Ешкімге қазақ тілінде
сөйлеме деп кедергі жасап отырған бір
адам жоқ. Өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек. Қандай мінбеден қазақша сөйлесең
де, ешкім «тәйт, былай тұр» деп айтпайды.
Қанша адам отырса да, соларға арналған
аудармасын беріп, қазақ тілінде сөйлеуге
болады. Біз тілімізді құрметтей білуіміз
керек. Ешкімге анау сөйтпеді деп уәж
айтудың жөні жоқ.
Мен бәрін білемін, біздің жазушыларымыз, мәдениет өкілдері «Біздің тіліміз
жетімдік көріп келеді, тәуелсіздіктің
жиырма жылы ішінде байғұс тіліміз
жетімдіктен шықпай жүр» деп айта береді.
«Бақытсызбын» деген адам бақытсыз болады. «Бақыттымын» деп жүрсе, бақытты
болады. «Тіліміз бар» деп жүрсе, тіліміз
бар болады, «тіліміз жоқ» деп жүрсе,
тіліміз жоқ болады. Қай-қайдағыны,
ақырзаманды басқа орнатпай, «Тіл туралы» заңды қолданып, өзімізбен
өзіміз қазақша сөйлесуіміз керек. Тілді
қолданып, батыл сөйлеуіміз керек. Тілдің
майын тамызып сөйлеп, басқа жұртқа үлгі
көрсетуіміз керек. Әйтпесе, жыл сайын
100 мыңнан астам бала мектеп бітіреді,
соның 80 пайызға жуығы қазақ тілінде
оқыған. Қазір орыстыкі болсын, басқаныкі
болсын, барлық мектептерде қазақ тілін
оқыту міндетті болып саналады. Қай мектепке барсаңыз да, 6-7 сыныптағы қай
8

дандар қазақша жүргізеді. Оның ішінде
қазір қазақша сөйлейтін басқа ұлттың
азаматтары қаншама? Көріп отырсыздар,
барлық жерде бар. Оларды теледидардан
көріп жүрсіздер. Журналистер арасында
да, қарапайым адамдар арасында да бар.
Қазір өз тағдырын Қазақстанмен байланыстыратын адамның бәрі баласына
қазақ тілін үйретіп жатыр. Ал енді тарихын, болашағын қазақпен бірге деп санамайтындар бәрібір кетеді. Оған біз тыйым
сала алмаймыз, салып та отырған жоқпыз.
Сондықтан, өз халқымыздың сана-сезімін
үйретіп, өз тілімізді өзіміз бағалауымыз
керек.
Мен қазақтың тілін ғана білемін,
басқасы құрысын деп жүргендердің кім
екенін алып қарайықшы. Ол – не орыс
тілін жөнді білмейтін адам, не ағылшын
тілін мүлде білмейтін адам. Оқуға
мойынсұнбайды, сөйлегісі келмейді. Солар: «Қазақтың тілі ғана жақсы, қазақтың
тілінен басқа сөз жоқ» дейді. Сонда біз
мына өркениетпен қалай жалғасамыз,
айтыңдаршы? Орыс тілін алайық. Ол да
белгілі. Бізге орыс елінің тізесін батырып жіберген кезі болды. Сол орыстың
тілін үйренеміз деп қазақ тілінің
қолданысы азайды деген мәселеге
тіреледі ғой. Кейбір ұғымдарды орыс
тілінен енген деген желеумен біржақты
аударуда. Дүние жүзіне ортақ сөздердің
қазақша баламасын тауып жатыр. Мен
талай жазушылармен, композиторлармен сөйлесіп жүрмін. «Пианино», «пиано» деген халықаралық термин. Оны
біз «күйсандық» дедік. Ешқандай жанаспайды. Сандық пен күйдің арасына пианиноны қосуға бола ма? Мысалы, композиторды дүние жүзінде композитор
дейді. Біз «сазгер» деп жүрміз. «Саз» деген басқа мағынаны береді. Мұның бәрі
неден шығып жатыр? Өйткені орыстың
тілінен арылу керек деп ойлаймыз.
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баланы кездестірсеңіз де, ол қазақша,
орысша, ағылшынша сөйлеп тұрады.
Міне, біздің тілге деген қамқорлығымыз
осы. Мүмкін, жұрт «біздің Президентіміз
неге қазақша сайрамайды, ылғи да біраз
сөйлеп келіп, орысшаға ауысып кетеді»
деп ойлайтын шығар. Мен мұның бәрін
білемін.
Біз тәуелсіздік жариялағанда Қазақстандағы қазақтың саны 40 пайыз болатын.
40 пайыз! Басқалар «Сендер азсыңдар,
мына мемлекетте, қайдағы тәуелсіздік
сендерге?» деп айтпайтын ба еді? Дегенмен, елге соның бәрін түсіндіріп, күресе
жүріп, біз тәуелсіздік жарияладық. Қазір,
міне, қазақтың саны 65 пайызға жетті.
Қазақстан халқының саны сол кездегіден
азайып, біразы көшіп кетті ғой. Ресейге
көшті, еврейлер көшті, немістер көшті,
анау көшті, мынау көшті... Осы тұста халық
13-14 миллионға жуық болған еді. Қазір 4
миллиондай халық қосылып, 17 миллионнан астық. Тіпті, Кеңес Одағы кезіндегіден
де көбейіп барамыз. Құдайға шүкір, жыл
сайын халқымыздың саны артуда. Оның
ішінде қазақтың саны көбеюде.
Ал жарайды, бәрін тыйып, қазақ
тілінен басқа тілді заңмен жауып тастап,
ауыздарыңды ашпаңдар, сөйлемеңдер
десек, онда Украина сияқты боламыз.
Қазір қазақтың бәрі мұны түсінген шығар.
Солай етіп, жұрттың басынан соғып отырып, қазақ тіліне әкеліп, қантөгіс қылып,
тәуелсіздіктен айырылу керек пе, әлде
ептеп-ептеп амал қолданып, мәселемізді
шешу керек пе? Әңгіме сонда. Ал
таңдайық, қайсысын аламыз?
Сондықтан мен бұл жерде де сабыр
лық керек деп ойлаймын. Болашақ біздің
қолымызда. Болашақ бізге бетін бұрып
тұр. Қазақтың саны көбейіп, тілдің ауқымы
кеңейіп келеді. Көп облыстарда барлық іс
қағаздары қазақ тілінде жүргізіледі. Оған
ешкім кедергі жасамайды. Қазағы көп ау-
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Біресе түріктен, біресе арабтан, біресе
парсыдан аламыз. Сөйтіп, бұзып жүрміз.
Тілді байыту керек! Оған халықаралық
ұғымдарды енгізсек, тіліміз дамиды.
Онда тұрған ештеңе жоқ. Бұдан қорқып,
шошудың қажеті жоқ. Тіліміз өркендеп, өсіп
келе жатыр дей аламын. Қазір ешқандай
қауіп жоқ. Қазақстанда мемлекеттік тілдің
болашағы зор. Дүниеде 6 мың тіл бар. Жыл
сайын оның 10 пайызы жойылып отырады. Қажет еместері... Оны қолданатын
адамдар аз, ауқымы тар. Солай болып
жатыр. Ал мына ағылшын тілін дүние
жүзі халқының 70 пайызы қолданады.
Неге оны қолданады? Ол – ғылым
мен білімнің, ақпарат құралдарының,
интернеттің, медицина мен мәдениеттің
тілі. Ағылшын тілін білмей-ақ өмір сүреміз
деуге болады. Әрине, болады! Бірақ
онда ағылшын тілі арқылы тарап жатқан
ілімді білмейсің. Оны білмесең, өркендеп
өсуіңе жол ашпайсың, болашағыңа балта
шабасың. Сондықтан, біз мемлекетімізді
алға сүйреп, экономикасын көтеріп,
өркендеп-өсіп, озық отыз елдің қатарына
қосыламыз деп отырғанда, халқымыз,
жастарымыз ағылшын тілін білмесе,
қалай болады? Мысалы, 1 жарым миллиард халқы бар қытай елі қытай тілін
құрметтеп отыр ғой. Бірақ, барлық элитасы, бизнесі ағылшын тілінде де сөйлейді.
Жапондардың бизнес элитасы, ғылымбілімі ағылшын тілінде. Бір миллиард
халқы бар Үндістан тәуелсіздігін алған
кезде ағылшын тілін доғарып тастады да,
5-6 жылдан кейін қайта оралды. Сингапурда да, Малайзияда да солай болды. Мына
бізді отарлаған елдің тілі құрысын деп
қолданыстан алып тастап, керек болған
соң қайтып келді. Сондықтан үш тілді –
мемлекеттік тіл, орыс тілі және ағылшын
тілін игергеніміз өте дұрыс. Соның ішінде
біздің мемлекеттік тіл қатар келе жатыр.
Біз соны неге ойламаймыз? Біз осылай

үштұғырлы тілді қолдансақ, түбінде біздің
жолымыз ашық болады. Осыны түсіну керек. Бұл жерде асығыстық жасамау керек.
Сабырлы болған жөн. Біздің көпұлтты болып отырғанымызға ешкім кінәлі емес.
Тағдыр солай болды. Өзге халықтардың
да ешқандай жазығы жоқ. Орыстардың,
украиндардың, белорустардың, ұйғыр,
шешен секілді халықтардың не кінәсі бар?
Осылай болды, тарих бізді көпұлтты етті.
Бәрінің басын қосып, Қазақстанның бірлігін
сақтап, төзімділік танытып, экономикамызды өркендетіп, өсе беретін болсақ, келешек
қазақтың қолында болады.
– Құрметті Президент мырза, Сіздің
бастамаңызбен құрылған Еуразиялық
экономикалық одақ келесі жылдың
басынан
толыққанды
жұмысына
кіріседі. Бірақ, әлі де болса оған үрке
қарайтындардың бар екенін байқап
жүрміз. Осы ретте не айтасыз?
– Мен мұны үнемі айтып келе жатыр
мын. Түсінгісі келмейтін адам бәрібір
ұқпайды. Картаға қарайық, Қазақстан
құрлықтың дәл ортасында орналасқан.
Теңізге шығатын жолымыз жоқ. Қазақ
станда екі қабатты бір үй салу бағасы
Малайзияда сондай 10 үй салу құнымен
бірдей. Неге? Біздің елдегі суық 40
градусқа дейін жетеді. Ыстығымыз да солай. Ал Малайзияда да, Сингапурда да
ауа райы біркелкі. Бізде зауыт, фабрика салу Малайзиядан 5-6 есе қымбат. Ал
енді олар теңіздің, мұхиттың жағасында
отырған соң тауарын кемеге тиейді де,
арзан жолмен жібере салады. Біз мына
Қарағандыдан,
Жезқазғаннан
мысты пойызға тиеп, анау Қара теңіздің
жағасына жеткізгенше әр шақырымына
ақша төлейміз. Қытайға, Ресейге жеткенше ақы береміз. Анау Еуропаға барғанша
қыруар ақша жұмсаймыз. Сонда біздің
«теңізіміз» не болды? Біздің «теңізіміз» –
Ресей территориясы. Біздің «теңізіміз» –
10

жағында экономикалық комиссия бар.
Комиссияның ішінде әр елден үш-үштен
– тоғыз адамнан тұратын алқа құрылған.
Ол жерде де консенсус бар. Оның үстіне,
Премьер-Министрлердің үш орынбасары
жұмыс істейді. Оларда да солай шешеді.
Үкімет басшылары кездескенде де
сөйтеді. Ал айтыңдаршы, қай жерде бізді
кемсіте алады? Егер де бұл жағдаймен
келіспейтін болса, Қазақстанның ол
экономикалық одақтан шығып кетуге құқы бар. Мен бір рет айттым, тағы
қайталап айтам, тәуелсіздікке нұқсан
келтіретін болса, ондай ұйымдарда
Қазақстан ешуақытта болмайды. Біздің
ең жоғары бағалайтын байлығымыз –
Тәуелсіздік. Ата-бабамыздың қанымен,
терімен келген тәуелсіздікті біз ешкімге
бере алмаймыз. Оны қасық қанымыз
қалғанша қорғауымыз керек. Сондықтан
бұл жөнінен ешқандай күдік болмасын.
Үйде отырып алып, дастарқан үстінде
«ойбай, сөйтіп кетті, бүйтіп кетті, анау
сөйтті» дейтін түк білмейтін дилетант
адамдардың сөздеріне құлақ қоюдың
жөні жоқ. Қандай аргумент бар, мысалға
келтіріңдерші маған? Қай жерде не болып
жатыр екен? Қазақ болсын, орыс болсын,
барлық іскер адамдармен сөйлессең,
бәрі мұның пайдалы екенін айтады.
Кеден одағына кірдік. Ресей шекарасында біздің пойыз келе жатыр делік.
Бұрын бір тоннаға жүз теңге төлейтін
болсақ, Ресей шекарасына кіргеннен
кейін үш жүз теңге төлейтінбіз. Қазір
ондай жоқ. Мен жай ғана мысалмен айтып отырмын. Шындығында мыңдаған,
миллиондаған теңге төлейтін едік. Сонда
біздің тауардың бағасы жаңағы ақшадан
бірден өсіп кететін. Ондай бағамен шетелге барған кезде бәсекеге түсе аламыз
ба? Түсе алмаймыз. Біз мұнайды, темірді,
көмірді тасымалдап жатқан елміз. Біздің
мемлекетіміз бұдан қаншама пайда та11
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Қытай территориясы. Осы екі мемлекетті
теңіз деп санасақ, біз солардың жағасында
тұрмыз. Енді біз осылармен сауда-саттық
жасамасақ, онда экономикамыз қалай
өседі? 17 миллион ғана халқымыз бар.
250 миллиардқа жақын өндіріс өніміміз
бар. 17 миллион халықты қамтамасыз етіп
болғаннан кейін ары қарай қалай өсеміз?
Егер біздің шығарған тауарларымызды
біреу сатып алмаса, ол қоймада тұрып
қалады. Ол сатылмағаннан кейін зауыт
тоқтайды. Зауытта істейтін жұмысшының
бәрі жұмыстан босайды. Жалақысынан
айырылады. Бала-шағасын асырай алмай, босып кетеді. Сондықтан жақын
көршілермен экономикалық қарымқатынас жасау маңдайымызға жазылған
нәрсе. Мұны ешкім шекесі қызғаннан жасамайды. Мүмкіндігіміз осындай, басқа
амалымыз жоқ. Сондықтан, экономикалық
одақ құрдық. Саяси емес, экономикалық
одақ. Бұл дұрыс. Мен бұған зерттеп-біліп,
шын көңілмен барып отырмын. Бізде
басқа жол жоқ. Ресеймен, Қытаймен саудасаттық жасамасақ болмайды. Беларусьпен, Украинамен қатынас жасағанымыз
жөн. Мына оңтүстіктегі ағайындармен де
сауда-саттығымыз болғаны дұрыс. Бірақ,
олардың кейбірінің бізбен сауда-саттық
жасауға еш жағдайы жоқ екенін де біліп
отырсыздар. Тауарды сатып алуға шамасы келмейді. Кейбірі жабық экономиканы қолданып отыр. Олармен де саудасаттық жасай алмаймыз. Сондықтан, біз
осыған баруымыз керек. Біреулер «Ресей
бізді қайтадан басып алатын болды» деп
қорқақтайды. Олай емес. Қазақстан, Ресей
және Беларусь елдері жиналып, үш Президент мәселе қараған кезде, біреуі қарсы
болса, ешқандай шешім қабылданбайды.
Консенсус деген сол. Егер екеуінің шешімі
жақпайтын болса, мен қарсы болам,
мәселе шешілмейді. Сондықтан бәрінің
құқығы бірдей. Әдейі сөйттік. Оның бер
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уып жатыр. Бұл бір. Екіншіден, қоянқолтық сауда жасайтын екі ел бір-бірінің
тыныштығын
қолдайды.
Бір-бірінің
бейбітшілігіне мүдделі болады. Бір-біріне
қол сұқпайды, саясатына араласпайды.
Бір-бірімен жанжалдаспайды. Ол жағы да
белгілі. Сондықтан бұл жерде ешқандай
қорқатын, жасқанатын нәрсе жоқ. Оның
бәрін мен қадағалап отырмын. Егер
Қазақстанның тәуелсіздігін өз қолымен
жасап, қызғыштай қорғап келе жатқан
қазақ болса, соның бірі менмін. Мен
істеп отырған ісіме, алды-артыма, елдің
болашағына қарап отырған адаммын. Экономика өсіп-өнбесе, басқа шаруаның бәрі
шешілмейді. Тіл де, дін де жайына қалады.
Қазақтың да жағдайы жақсармайды.
Сондықтан, бұған түсіністікпен қарау
керек. Құр сөзді қою керек. Егер күмән
болса, мемлекеттен «неге бұлай?» деп
жауап алған жөн. Соны түсінгеннен кейін,
біліп сөйлеген адам жақсы ғой. Беталды
сөйлеп, қойдың құмалағымен бал ашып
отырған адамның сөзін айтпау керек.
– Соңғы уақытта Украина төңірегінде
қалыптасып отырған ахуал, көршіміз
Ресейге салынып жатқан санкциялар
біздің экономикамызға қаншалықты
кері әсерін тигізуі мүмкін? Жалпы,
біздің елдің экономикасы ықтимал
қауіп-қатерлерге дайын ба?
– Шынын айтқанда, бұл енді ойламаған
жерден шыққан қиыншылық болды. Ресей мен Украинаның арасында осындай
ахуал орнығады деп кім ойлаған? Ойлап
қарасаң, екеуі бір дінді, бір тілді, бір жерде
бірге өсіп-өнген ел. Мұның экономикалық
одаққа қолайсыз салдары тиеді, әрине. Оны
айтпауға болмайды. Неге? Себебі Батыстың
бәрі Ресейге санкция салып жатыр. Санкция жеке адамдарға жасалса бір жөн,
қаржы жүйесіне де, экономиканың кейбір
секторларына да салынуда. Бұл Ресейдің
экономикасын төмендетеді. Зауыттары на-

шар жұмыс істей бастайды. Сосын біздің
тауарларды алатын жағдайы болмайды. Біздің шикізатты қабылдау мүмкіндігі
азаяды. Міне, осы тұрғыдан қиыншылық
көруіміз мүмкін. Екіншіден, Ресейдің де
қарсы санкциялары бар. Тұтынатын тағам
өнімдерін алмаймыз деп жатыр. Біз осыны
пайдаланып, Ресейге азық-түлік өнімдерін
көбірек шығаруымыз керек. Фермерлеріміз
көкөністі, ет-сүтті, басқа да тамақ түрлерін
көбірек әзірлеп, көптеп сатып, пайда таба
алады. Мұның да қауіпті жағдайлары бар.
Бірақ, пайдалы жағын қолдануға болады.
Ал олардың жасап жатқан кедергілерінің
Қазақстанға тікелей қатысы жоқ. Біз Дүние
жүзілік сауда ұйымына биыл кіреміз деп
отырмыз. Бұл мәселені шешеміз. Еуро
одақпен бұрынғы келіссөздерімізді жалғас
тырып, жаңа келісімге қол қоймақпыз.
Оны да шешеміз. Демек, о жақтан да, бұ
жақтан да тосқауыл жоқ. Қазір Ресейдің
өзін түріктер қолдаймыз деп жатыр. Иран
да қолдаймыз дейді. Тауарларын жібергісі
келеді. Біз де сөйтеміз. Бұл бір жағынан пайдалы. Бірақ мұндай санкциялар өмір-бақи
болады екен деп алданып та қалмау керек.
Қазір егіннің бәрін егіп, Ресейге апарамыз
делік. Ертең Ресей санкцияны алып тастап,
бұрынғы үрдіске қайта келетін болса ше...
Сондықтан қиын жағдайға қалмау үшін алды-артымызды ойлап қадам жасау керек.
Мұның ақырын күтуіміз керек. Дүниеде
қандай соғыс болса да, ылғи келіссөзбен
бітеді. Ылғи бейбітшілікпен бітеді. Мынау да
бітеді. Уақыт деген керемет күш. Уақыт өзі
бәрін орнына келтіреді.
Сондықтан, Қазақстанның болашағы
жарқын деп санаймын. Себебі, біз ешбір
елге тиісіп көрген халық емеспіз. Ешбір
елге жау емеспіз. Төңірегіміздің ешқай
сысы да бізге жау емес. Бізге сырттан келіп
тиісейін деп тұрған ешкім жоқ. Дегенмен,
қандай жағдайда да өз қауіпсіздігімізді
ойлап, Қарулы Күштерімізді сайлап, іші12
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болашағы өте жарқын! Біздің балаларымыз бен немерелеріміз бұдан да керемет
елде өмір сүреді деп ойлаймын.
– Құрметті Нұрсұлтан Әбішұлы!
Еліміздің осындай киелі де ең сұлу
жерлерінің бірі – қасиетті Ұлытау баурайында ерекше сұхбат бергеніңіз
үшін ризашылығымызды білдіреміз.
– Жаңа өзің айтып кеткендей, мына
жердің аурасы жақсы. Қазір далада күн
нің ыстығы қырық градусқа жуық болып
тұрса да, осы Әулиебұлақтың жағасы
қандай көркем. Мына тұрған қайыңдар,
мынау жер сонау Жошы ханның да, Алаша ханның да, Тоқтамыстың да, Едіге
батырдың да – бәрінің көзін көрген шығар.
Мінекей, дүние деген осылай ылғи тұра
береді. Заман өтеді, уақыт алға жылжиды.
Ұрпақтар бірінің жолын бірі жалғайды.
Бірақ, ата-бабамыздың жері осылай керемет болып қала береді. Осындай әулиелі
жерден қуат алған халқымыз ата-бабалар
жолымен жүреді деп санаймын. Ол жол –
сара жол, Мәңгілік Елдің жолы!

сыртымызды, етек-жеңімізді жиып, сақ отыруымыз керек. Осылай төңірегіміз бейбіт,
өзіміз бейбіт, ішіміз бүтін, бірлігіміз берік
болса, ұтылмаймыз. Қазақтың бірлігі – мына
көпұлтты халықтың бірлігі. Біз бірте-бірте
жарқын болашаққа жетеміз деп санаймын.
Менің арманым, ойым – Қазақстанның
мәңгілік болуы. Сондықтан Мәңгілік Ел
деген идеяны ұсындым. Мәңгілік ел болу
үшін бәрін жасап жатырмыз. Әнеукүні
Үкіметте біраз өзгерістер жасаған себе
біміз мынау: Үкімет билігінде отырған
шенеуніктер саны шағын болуы керек.
Ал олардың істеген жұмысы ауқымды болуы қажет. Жаңа министрліктердің басына келген басшылардың жасы 40 пен 50дің аралығында. Көпшілігі ағылшын тілін
меңгерген, өз саласының маманы. Олар
Ресеймен де, басқа шетелдермен де еркін
сөйлесіп, келіссөз жүргізе алады. «Болашақ»
арқылы оқыған, өз елімізде тәрбиеленген
сондай жастарымыз қаулап өсіп келе жатыр. Бәрі де мемлекет жұмысымен айналысуда. Қазақстанның ең үлкен патриоты
да, елді алға сүйрейтін де солар болады деп сенемін. Менің арманым, ойым
осы. Лайым солай болсын! Қазақстанның

Қазақстан – 2050

еді. Әсіресе, дін мәселесіне, оның ішінде
ислам дінінің ұлағатына қатысты әлі оңы
мен солын танып үлгермеген жас ұрпаққа
қарата ұлтымыздың ұлы басшысы ретінде
тереңнен толғаған тағылымды пікірлерін
ортаға салған болатын.
Жалпы, Елбасы – Қазақстанның ғана
емес, бүкіл дүние жүзінің беталыс бағ
дарын, оның алда орын алуы әбден
мүмкін қауіп-қатерлерін болжай білетін
кемеңгер қайраткер. Сөзім дәлелді болуы үшін оның осыдан 14 жыл бұрын, ХХІ
ғасыр енді ғана басталғанда жарық көрген
«Сындарлы он жыл» атты кітабында:
«Қазіргі бұқаралық ақпарат құрал
дарында, тіптен кейбір саясаткер
лердің жұртшылық алдындағы мәлім
деулерінде жаңа мағына жамылған
«исламдық қауіп-қатер» деп атала
тын жаңа сөз жиі-жиі және үздіксіз
қайталанатын болып жүр.
«Исламдық қауіп-қатер» деген ұғым
ды еріннің ұшымен айта салу оп-оңай
болғанмен, үрейлі қанатының кеңге
жайылып бара жатқаны соншалық,
енді ислам тарапынан болатын
мифтік қауіп-қатер туралы емес,
исламның өзін нақтылы қорғаудың
қажеттігін сөз ететін кез келді»,– деп
жазғанын мысалға келтірейін. Елбасының
дәл осы болжамы айна-қатесіз келді.
Тағы бір келелі сұхбатты еліміздің шы
ғысында, бүкіл түркі жұртының қасиетті
төрі саналатын қарт Алтайдың бауырында берген болатын. Онда Елбасымыз ғұн,
сақ дәуірлерінен бастау алатын қазақ
тарихы мен мәдениетіне, тіпті, ежелгі
сақ, скифтердің металл қорыту мен оны
өңдеуге қатысты бұрын-соңды ғалымдар
тарапынан тыс қалып келген ғылыми
тұжырымдарын ортаға салған еді.
Еліміздің батысында болған сапарында киелі Маңғыстау жерінде Нұрсұлтан
Әбішұлы кең көсіле сұхбат құрып,

***
Елбасының Ұлытау төріндегі ұлағат
ты сұхбаты қазақ қоғамында серпіліс
туғызды. Қазақтың арғы-бергі тарихы, тілі, әдебиеті, мәдениеті, экономикасы мен болашағы жайлы
айтқан Нұрсұлтан Әбішұлының келелі
пікірлеріне еліміздің әр тарапындағы
зиялы қауым өкілдері үн қосып, өз
пікірлерін білдіруде.
Қазақстан Республикасы Ұлттық
ғылым академиясында Елбасының
кеңесшісі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің
қатысуымен өткен басқосуда Ұлытау
төрінде көтерілген басты мәселелер
ғылыми тұрғыдан талданып, оның ел
руханиятының дамуына қосатын айрықша үлесі туралы кеңінен сөз болды.
Ұлттық ғылым академиясының жетекші
академиктері мен корреспондентмүшелерінің қатысуымен өткен осы
сұхбатты қысқартып оқырман назарына ұсынып отырмыз.

Мұхтар
ҚҰЛ-МҰХАММЕД,
Қазақстан
Республикасы
Президентінің
кеңесшісі:
– Елбасымыз бұған дейін де Қазақстан
ның түрлі өңірінде болған сапарларында журналистерге сан алуан сұхбаттар
беріп, сол өңірдің арғы-бергі тарихы мен
болашақтағы дамуы жайлы талай мәрте
келісті ойларын ортаға салған.
Осыдан бірнеше жыл бұрын киелі
Түркістан жерінде зиялы қауымның басын
қосып, қазақтың тарихы, тілі, руханияты
жайлы тереңнен толғаған әңгіме өткізген
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лекеттік бағдарлама жасауға тапсырма
берді. Шынтуайтқа келгенде, бұл қазақ
ғалымдары үшін бұған дейін жабық болып
келген Қытай, Иран, Түркия, Еуропа және
Араб елдері архивтеріндегі қазақтың
тарихын, жоғын түгендеуге арналған
бағдарлама болатын. Соның нәтижесінде
мыңдаған тарихи құжат Қазақстанға оралып, жүздеген ғылыми-зерттеу еңбектері
жарияланды.
Ғылымда пікірталас болып тұрады.
Дегенмен, ата тарихын кезеңдеуге байланысты Елбасы ұсынған «Ғұн дәуірі, Көк
түрік кезеңі, Алтын Орда заманы, Қазақ
хандығы тарихы» атты дәуірлерді тарихымызды зерттеймін деген әрбір ғалым
басшылыққа алуға тиіс.
Елбасының
тарихи
тұлғаларды
ардақтауға арналған еңбектері ұшантеңіз. Егемендіктің алғашқы жылдарында
Алматы төрінде Абылай ханның, Ақтөбеге
Әбілқайыр ханның, Елордада алғашқы
Президент Әкімшілігі болған ғимараттың
тура алдына Керей мен Жәнібектің
ескерткішін орнатты.
Қазақ хандары мен батырларына
облыс және аудан орталықтарында
орнатылған еңселі ескерткіштер өз алдына бір төбе. Тәуелсіздік жылдары Елбасы тарапынан тарихымыздың айтулы
тұлғалары түгелдей дерлік ұлықталып,
олардың есімін ел есінде мәңгі қалдыру
үшін жасалуға тиіс шаралардың бәрі
атқарылды.
Ал біздер, тарихшылар, ең болмағанда
Қазақ хандығының негізін салушы Керей
мен Жәнібекке немесе ұлт тарихының
ұстыны болған Қасқа жолды Қасымға,
Еңсегей бойлы ер Есімге, тіпті, есімі
ұрпақтан-ұрпаққа аңыз болып жеткен
әз Тәукеге арналған бірде-бір толымды монография жариялай алмадық.
Тіпті, 1995 жылы басталған бес томдық
«Қазақстан тарихын» он бес жылға созып,
15
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мұнайлы түбектің сан ғасырлық тарихы,
әулие Бекет атаның тағылымы, Маңғыстау
өңірінің өсіп-өркендеу перспективасы
жайлы кесек-кесек ойлар айтқан.
Елбасының Астана мен Алматы төрін
де отандық және шетелдік журналис
терге берген, Қазақстанның барлық
өңірлерімен байланысқа шығып, көзі
қарақты оқырмандардың сауалдарына жауап қатқан келелі сұхбаттары әлі
күнге дейін есімде. Тікелей эфир жағ
дайында өткен осындай бір сұхбат үш
жарым сағатқа созылып, онда Нұрсұлтан
Әбішұлы 50-ден астам сұраққа жауап берген болатын.
Мен мұның бәрін өз көзіммен көріп,
тікелей куәгер болған соң айтып отырмын.
«Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек»
деп Шәкәрім атамыз айтқандай, Ұлытау
төріндегі әңгіме бұрынғы сұхбаттардан
өзгерек болды.
Ұлытау төріндегі әңгіме ата тарихынан
басталды. Осында отырған көпшілігіңіз
Нұрсұлтан Әбішұлымен түрлі жағдайда
сұхбаттасу мүмкіндігіне ие болдыңыздар.
Мен айтпасам да, Елбасымыздың тарих
тың асқан білгірі екенін жақсы білесіздер.
Мемлекет басшысы осы жолы «Қазақтың
тарихы өте бай. Оны білуіміз керек» деп,
бар қазаққа ой салатын, керек десеңіз, парыз саналатын үлкен мәселені алға тартты.
Шындығында, Елбасымыз 1998 жылды
«Халық бірлігі мен ұлттық тарих жылы»
деп жариялап, қазақ тарихының Кеңес
Одағы кезінде зерттеуге тыйым салынған
талай «ақтаңдақ» беттерін танып-білуге
зор мүмкіндік жасады.
Бұл іске өзі де білек сыбана кірісіп,
1999 жылы «Тарих толқынында» атты
кітабын жариялап, ұлт тарихының келелі
мәселелері бойынша өз пікірін ортаға
салды.
Елбасымыз өзінің 2003 жылғы Жолдауында «Мәдени мұра» атты бірегей мем
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әрең аяқтадық. Сондықтан, тарихшылар
қауымы алдағы уақытта қажет болған
барлық жағдайды жасап отырған Елбасы сенімін, ел үмітін ақтап, жастарды ата
тарихын ардақтауға, елін, жерін сүюге
шақыратын толымды шығармалар тудырады деп сенемін.
Ұлытау төрінде қозғалған екінші үлкен
тақырып – тіл мәселесі. Бұл – Қазақстан
сияқты көп ұлтты мемлекет үшін ұстара
ның жүзіндей қылпып тұрған тақырып.
Бұған келгенде де Елбасына өкпе
айтудың өзі қиын. Мен еңбек жолымда өздеріңіз авторы болып табылатын Қазақ энциклопедиясынан бастап,
кандидаттық диссертациямды «Орыс
энциклопедиясындағы қазақ тақыры
бынан» қорғаған адам ретінде көбінесе
энциклопедиялық басылымға жүгінемін.
Мәселен, Кеңес Одағы кезінде, 1985
жылы жарық көрген «Демографиялық
энциклопедиялық сөздікте» 1979 жылғы
халық санағы бойынша Қазақстанда
тұратын қазақтардың пайыздық үлесі
небәрі 36 пайыз, орыстардікі 40,8 пайыз деп көрсетілген. Егер дәл осы деректі
өңірлер бойынша алатын болсақ, еліміздің
солтүстігі мен шығысындағы кейбір аудандар мен қалалардағы қазақтың үлес
салмағы 5 пайыздан да аспайтын. Міне,
соны Елбасымыз өз сұхбатында: «Кеңес
Одағы кезінде тікелей орыстандыру саясаты жүргізілді»,– деп кеңес заманының
сұрқай шындығын батыл түрде ашықтанашық айтып салды.
Кеңес Одағы кезінде өз республикасында отырып, азшылыққа айналған ұлт
тек қазақтар болды. Еліміз тәуелсіздік
алғанда Елбасына ұлт мәселесінде, түптеп
келгенде, тіл саясатында осындай «гордий түйінінен» де қиын мұра қалды.
Қазір мен тәуелсіздік тарихына қатысты
архивтік құжаттарды қарау үстіндемін.
Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстан Компартия-

сы Орталық Комитетінің бірінші хатшысы
болып сайланғаннан кейін іле-шала, Қазақ
Кеңестік Социалистік Республикасының
1989 жылдың 22 қыркүйегінде қабыл
данған «Тілдер туралы» заңында қазақ
тіліне жеке дара «мемлекеттік тіл»
мәртебесі беріліп, орыс тіліне «ұлтаралық
қатынас тілі» құзыреті бұйырды. Елбасымыз Қазақстанның бұдан кейінгі кезеңінде
орыс тілді саяси күштердің қаншама талап
ету, күш көрсету, қоқан-лоққы жасауларына қарамастан өзінің ана тілі, баба тілі,
қазақтың мемлекеттік тілін барлық қауіпқатерден қорғап шықты. Тіл үйренуге
керекті көптеген оқулықтар, әдістемелік
кітаптар, сөздіктер, тілашарлар шығарыл
ды. Қазақ мектептерінің саны 2 есе артты, қазақ тілінде басылымдар, телеарналар саны көбейді. Нәтижесінде, сіздер
мен біздер сұхбат құрып отырған кезде, қазақтың саны 65 пайыздан асты.
Айтыңыздаршы, осыдан кейін Елбасына
қандай өкпе болуы мүмкін? Өз Отанында айқын басымдылықпен көпшілікке
айналған қазақтар ендігі жерде Елбасымыз айтқандай, «бір-бірімен қазақша
сөйлессе», балалары мен немерелерін
қазақ мектебі мен қазақ балабақшасына
берсе олардың қолын кім қағады екен?
Осы орайда, қазақ тілі туралы биік
мінбелерден қызу-қызу сөз сөйлейтін
ұлттың бетке ұстар зиялы азаматтарының
балалары мен немерелерінің әлі күнге
дейін орыс мектебіне баратынын
өкінішпен айтуға мәжбүрмін.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері Елбасы жастарымызға үнемі әлем халқының
басым көпшілігі еркін меңгерген халық
аралық қатынас тілі – ағылшын тілін
үйренуге ақыл-кеңес берумен келеді.
Өзі де барша қазақтарға үлгі болсын
деп ағылшын тілін үйренді. Кез келген әріптесімен ешбір аудармашысыз
ағылшын тілінде еркін сөйлесе алады.
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білетін, «Құранды» түрлі тәпсірлерімен
(түсіндірмелері) тереңінен меңгерген
адам. Елбасының түп нағашысы, яғни,
анасы Әлжанның әкесі үлкен дәмолла
болған. Сондықтан, әуелі әжесі Мырзабала, кейін ата-анасы оған бала
кезінен «басыма келгенде оқырсың»
деп, Құранның «Фатиха» және «Ықылас»
сүрелерін жаттатқызған. Былайғы жұрт
көзіне жария ете бермейтіні болмаса,
ата-бабаларының басына келгенде, ораза, құрбан айттарда осы сүрелерді бір
сөзінен де жаңылмастан қирағаттап оқып
шыққанына талай куә болдым.
Жалпы, Елбасымыз – мұсылмандық
парызын молынан орындап, бірнеше
рет қажылықта болған, тіпті, қасиетті
Қағбаның ішіне дейін кіру бақытына ие
болған, мұсылман мемлекеттерінің басшылары ерекше сыйлайтын ізгі тұлға.
Ұлытаудағы сұхбатта Елбасы дін тарихы, ислам дінінің қазіргі қазақ қоғамын
дағы орны, діни мәзһабтар, қасиетті
«Құранның» ізгі қағидаттары жайлы жан
тебірентерлік сөздер айтты.
Аллаға мың шүкір, асыл дініміз халқы
мызға қайтып оралды. Жан дүниемізді,
жүрегімізді тазартты. Соны қайдағы бір
басбұзарлар лайлағысы келеді. Елбасы осылардан жастар жағы қашық болсын дейді.
Қазақстанның барлық үлкенді-кішілі
елдімекендерінде
мешіттер
салынды. Астанаға салынатын «Нұр-Астана»
мешітінің орнын кезінде қаланың тура
кіреберісінен өзі таңдап, «Елордаға кірген
әрбір жан бұл қай елдің астанасы екенін
бірден көрсін» деген сөздерді айтқаны
әлі күнге дейін есімде. «Әзірет Сұлтан»
мешітіне орын таңдалғанда: «Астананың
бас алаңы «Қазақ елі» монументі орналас
қан дәл осы алаң болады. Әскери парад,
мерекелік шерулер де осы алаңда өтеді.
Дәл осы жерден бүкіл дүниежүзіне хабар
тарайды. Ендеше, бас мешіт дәл осы алаңда
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Сондықтан, Елбасының «қазақ жастары
жаппай ағылшын тілін үйренуі керек»
дегенін ұлтқа деген қамқорлыққа толы
үлкен жүректен шыққан сөз деп білуіміз
керек. Осы заманғы ғылымда, техникада, медицинада ағылшын тілін білмей
табысқа жетемін деу бос әурешілік. Ендеше, Нұрсұлтан Әбішұлының бұл пікірі де
барша қазақтың қолдауына әбден лайық
деп білемін. Бұл істе сіздер, ғалымдар,
қоғамға үлгі-өнеге болуларыңыз керек.
Тіл мәселесі бойынша әңгімені тұжы
рымдап айтар болсақ, Елбасы өз тарапынан
жасалуға тиіс нәрсенің бәрін істеді. Енді біз
бүкіл ұлт болып ұйып, ана тіліміздің көсегесін
бірге көгертуге ұмтылуымыз керек.
Ұлытау төріндегі сұхбатта дін мәсе
лесіне айрықша көңіл бөлінді. Ешбір
маймөңкелетпей, турасын айтсақ, Кеңес
Одағы дінсіз мемлекет болды. Мектептерде жаппай атеистік тәрбие берілді, жоғары
оқу орындарының студенттері міндетті
түрде «ғылыми атеизмнен» емтихан тапсыратын. Қазақстанда жоғары білімді
теологтар болмады. Сондықтан, еліміз
тәуелсіздік алып, халық жаппай дінге бас
қойғанда ел ішінде «аңқау елге арамза
молда» болғандар көбейді. Кейін олардың
орнын жат елдерде, өзге діни дәстүрде
білім алған радикалды ұстанымдағылар
басты. Діни еркіндікті пайдаланып, олар
жастарды өз қатарына тарта бастады.
Осындай теріс пиғылды дінбұзарлардың
арандатуына түскен қазақ жастарының
кейбірі, ашығын айтқанда, әлемдік
деңгейде террористік ұйымдар ретінде
танылған лаңкестер қатарынан бір-ақ
шықты. Жастарымыздың ата жолынан
адаспауы үшін Ұлытау төрінде Елбасымыз
ислам діні, оның қазақ руханиятындағы
өзгеше орны жайлы ағынан жарыла
сөйледі.
Нұрсұлтан Әбішұлы – ислам дінінің
тарихын да, қағидаларын да жақсы
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орналасуға тиіс», – деп жаңа бәйтолланың
іргетасын өзі қалаған болатын.
Міне, Ұлытау төріндегі ұлық сұхбаттың
сыры осындай, ағайын. Соны халыққа
түсіндіретін, жастарға жеткізетін, санаға
сіңдіретін осында отырған ғылыми зиялы
қауым – сіздерсіздер. Бүгінгі әңгіме осы
төңіректе өрбиді деп ойлаймын.

енді осындай киелі өлкенің қазынасы
кеңес заманында асқан озбырлықпен,
жабайылықпен тоналды. Кішігірім кен
орындарының жанынан әуелі вахталық
поселок салынды, кейін ол жерге халық
келіп қоныстанды, ал кен таусылғанда
солардың басым көпшілігі қаңырап бос
қалды.
Қазіргі Жезқазғанның орнында бір
кездері Кеңгір деген кент орналасқан. Ол
әйгілі Степлагтың астанасы еді. Дәл осы
Степлагта 50-жылдары 30 мыңға жуық
тұтқын, көбінесе саяси тұтқындар болған.
Байқайсыз ба, осыдан 70 жыл бұрын
Ұлытау жерінде қазіргі Ұлытау ауданы
халқынан саны үш есеге жуық көп тұтқын
ұсталған. Олар ең қиын жұмыстарға
жегілді. Тұтқын сорлыны кім аясын?
Оларға ешқандай жағдай жасалмаған.
Пайдалы қазбалар көрдің үстінен де,
астынан да ешбір технологиялық,
экономикалық талаптар сақталмастан
қазып алынды. Кені таусылған орындар
ашық-шашық күйінде тастап кетілді. Міне,
Ұлытаудың қазынасы осылайша аяусыз
тоналды.
Ұлытау кеңес заманында да томағатұйық өлке болды. Барар жол бар да,
шығар жол жоқ. Міне, қазір сол өлкеге
теміржол келді. Жолмен бірге мол инвестиция келді. Жаңа стансалар, ауруханалар, мектептер салынды. Халық сол жол
арқылы батыс пен шығысқа қарай емінеркін қатынайтын болады. Менің туған
өлкеме жасаған осындай қамқорлығы
үшін Елбасына зор рахметімді айтамын.
Нұрсұлтан Әбішұлына тағы бір үлкен
алғысымды елордамыз Астана үшін арнаймын. Күн сайын жарқырап, жайнап
өсіп келеді. Көше толған қазақ жастары.
Қарасаң, көз тояды. Астанада әлемдік
деңгейдегі үлкен медициналық холдинг
жасалды. Оның басы-қасында менің ұлым,
Джон Хопкинс университетінің профес-

Төрегелді
ШАРМАНОВ,
Ұлттық ғылым
академиясының
академигі, медицина
ғылымдарының
докторы, профессор:
– Ұлытау – мен үшін өте киелі ұғым.
Бұл – менің ғана емес, менің бүкіл
ата-бабаларыма құтты қоныс болған
қасиетті өлке. Ұлым Алмаз Елбасы сұхбат
өткізген Әулиебұлақтың маңында туған.
Сондықтан «Нұрсұлтан Әбішұлы Ұлытауға
барады екен» деген хабарды ести салысымен бір жақсылықты күтіп, елеңдеп отырдым. Теледидардан Елбасының бейнесі
жарқ ете қалғанда сұхбатты бастан-аяқ,
көз аудармай қарап шықтым. Ертеңінде
газетке шыққан материалды қолыма
қалам алып тұрып оқыдым. Несін айтасыздар, бұл өзі ғажап оқиға болды.
Менің бүкіл өмірім Ұлытаумен байланысты. Қайда қызмет істесем де, туған
жерімнен жырақтаған емеспін. Ұлытаудың
бүкіл тарихы да көз алдымда.
Егер қазақ жерінің ортасынан, тігінен
және көлденеңінен қос сызық тартар
болсаңыз, тура соның түйіскен жерінде
Ұлытау орналасқан. Бұл өзі қазақ жерінің
кіндігі. Он мыңнан астам ғана адам
тұратын Ұлытау ауданының жер көлемі екі
жарым миллионнан астам халық тұратын
Оңтүстік Қазақстан облысынан үлкен. Ал
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ды екен. Алғаш көргенде қорашсынып
қалды, бірақ, кейін жақсы көріп кетті.
Қазір Ұлытауға бара салысымен тау-тасты кезіп кетеді. Суретке түсіреді, интернетке салады. Міне, туған жердің қасиеті
деген осы. Сондықтан, Елбасына Ұлытауға
жасаған қамқорлығы үшін шын жүректен
алғысымды айтамын.

Өмірзақ АЙТБАЕВ,
Ұлттық ғылым
академиясының
академигі,
филология
ғылымдарының
докторы, профессор:
– Елбасы Ұлытаудағы сұхбатында
ұлтымыздың ең нәзік әрі жанды жері –
қазақ тілінің мәртебесіне қатысты сөз
қозғай отырып: «Үш тілді – мемлекеттік
тіл, орыс тілі және ағылшын тілін
меңгергеніміз өте дұрыс. Соның ішінде
біздің мемлекеттік тіл қатар келе жатыр.
Біз соны неге ойламаймыз? Біз осылай үш
тұғырлы тілді қолдансақ, түбінде біздің
жолымыз ашық болады. Осыны түсіну керек»,– деді. Менің ойымша, бұл – аттандап
жүрген тіл жанашырларына ғана емес,
мұқым қазаққа ой салатын толғамды пікір.
Осыдан 23 жыл бұрын, Тәуелсіздік
жарияланар кезде қандай едік, қазір
қандаймыз? «Боламыз ба, бордай тозамыз
ба?» деген қысталаң шақтың қылкөпірінде
тұр едік. Елбасының қайратымен,
бұқара халқымыздың сабыр-төзімімен
ел болдық. Еңсемізді тіктедік. Сол бір
қиын шақтарда тағдырына алаңдаған
тіліміз қазір де аман-есен, өзін тудырған
халықпен бірге өсіп, өркендеп келеді.
Демек, оның бұдан әрі де қолданыс
аясын кеңейтіп, өркендете беру тек өз
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соры Алмаз Шарман болды. Ол холдингке АҚШ пен Еуропадағы әріптестерін
шақырды. Нәтижесінде холдинг әлемдік
деңгейдегі аса күрделі операциялар жасайтын, әлем мойындаған медициналық
мекемеге айналды. Елбасына Астана
үшін, осы медициналық холдинг үшін
ризашылығым шексіз.
Жалпы, кейінгі жылдары отандық
медицинаның дамуына бөлінетін қаржы
6 есе өсіпті. Бұл дүниежүзінің бірдебір елінде жоқ жағдай. Өкінішке қарай,
осы мол қаражатты орынды пайдалану
жағында кемшілік көп. Бұл бөлек әңгіме.
Оның жай-жапсарын сәті түскенде
Нұрсұлтан Әбішұлына өзім арнайы баяндаймын.
Ұлытауда тағы бір ұлағатты әңгіме
айтылды. Ол тіл туралы. Рас, кеңес заманында Қазақстанда орыстандыру саясаты жүргізілді. Бәріміз амал жоқтықтан
орысша сайрадық. Қазір жағдай басқаша.
Қазақ тілі өсті, өркендеді. Енді оған төніп
тұрған қауіп жоқ. Тіл қай уақытта өседі?
Ол тілде сөйлессе, жазылса өседі. Ендеше,
алдымен өзіміз қазақша сөйлеуіміз керек.
Мен Елбасының ағылшын тілін жаппай үйрену керек деген пікірін толықтай
қолдаймын. Өз басым ағылшын тілін
алпыстан асқанда үйрендім. Өмір
үйретті, мәжбүрледі. Қашанғы аудармашы жаныңда жүреді. Сексендегі мен
ағылшынша сөйлегенде, сегіздегі бала
оны оп-оңай қағып алады. Жалпы, қазіргі
заманда ағылшын тілін білмей дәрігер
болу қиын. Бұл – заман талабы. Біздің жастарымыз ғана емес, өзіміз де сол заман
талабына сай болуымыз керек.
Ұлытау туралы сөзімді осы тақырыппен
аяқтайын. Кезінде Америкаға барғанда
немерелеріме Ұлытау туралы өте көп
әңгіме айтушы едім. Сөйтсем, олар
Ұлытауды Чикаго, Нью-Йорк сияқты
үйлері көк тіреген үлкен қала деп ойлай-
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қолымызда екен. «Заманың түлкі болса,
тазы болып шал» дейтін мақалды тілімізге
қатысты қолданатын кез де енді келген
секілді. Өйткені, мына заман – жаһандану
заманы. Біз қаласақ та, қаламасақ та
әлем жұртымен, дамыған елдермен біте
қайнасып, ықпалдастықта өмір сүруге
мәжбүрміз. Сол дүрмектің ішінде жұтылып
кетпей, Мәңгілік Ел боламыз десек, оза
шапқандардың қатарына ұмтылуға тиіспіз.
Ал бұл орайдағы байланыстың, қарымқатынастың құралы беріде – орыстың,
әріде – ағылшынның тілінде. Ендеше, осы
тілдерді меңгермейінше, бәсекеге де ілесе
алмайтынымыз анық қой. Елбасының үш
тұғырлы тіл саясатының мәні де осында жатыр. Үш тілді – қазақ, орыс және ағылшын
тілдерін білу – Қазақстан халқына қойылып
отырған бүгінгі заман талабы.
Бұл орайда, Нұрсұлтан Әбішұлы әлемде
айрықша орны бар екі тілдің қатарына қазақ
тілін қою арқылы туған тіліміздің мәртебесін
де асқақтатып отырғанын түсінгеніміз абзал. Қазақстан халқы мемлекеттік тілде
сөйлеп, жазып, шығарма тудырып, ұлт руханиятын есе-леуге, тіл аясын дамытуға тиіс
болса, орыс, ағылшын тілдерін білу арқылы
аталған тілдерді Қазақстанды дамытуға
пайдалануы керек. Сонда біздің жолымыз ашық, болашағымыз жарқын болады.
Елбасының дәл осы сөзі Қазақстанды туған
Отаным деп білетін барша азаматтарға да ой
салды деген үміттемін. Мұны Елбасы «Қазір өз
тағдырын Қазақстанмен байланыстыратын
адамның бәрі баласына қазақ тілін үйретіп
жатыр» деген салмақты мысалмен айтты.
«Болашақ біздің қолымызда. Болашақ бізге
бетін бұрып тұр»,– дегені осыны аңғартады.
Қазақ тілінің болашағы қазақтың өз
қолында. Осыны әр қазақ ұмытпауы
керек. Ұлт тілін дамытуға әркім қалқадірінше үлес қосуы керек. Сонда ғана
дүниедегі барша қазақтың ана тілі – қазақ
тілі өсіп-өркендейтін болады.

Әбдімәлік
НЫСАНБАЕВ,
Ұлттық ғылым
академиясының
академигі, философия
ғылымдарының
докторы, профессор:
– Қазіргі заманды әлемдік философтар мен саясаттанушылар «өркениет
тер қақтығысы» кезеңі деп бағалауда.
Америкалық
ғалым
С.Хантингтон
«Өркениеттер қақтығысы» атты дүние
жүзінің көптеген тілдеріне аударылған
кітап та жазды. Тағы бір жапон тектес
америкалық саясаттанушы Ф.Фукуяма
«Тарихтың ақыры» деген еңбек жазып,
адамзат өз дамуының соңғы сатысы, ең
күрделі, қақтығысты сатысына шықты деген тезисті алға тартуда. Міне, осындай
күрделі кезеңде бізге таразы басын тең
ұстайтын кемеңгер тұлға керек. Өз басым
алуан тілді, алуан дінді әлемнің батысы
мен шығысы түгел мойындаған Нұрсұлтан
Әбішұлын дәл осындай қайраткер тұлға
деп білемін. Ұлытау төріндегі сұхбат бізге
осыны тағы бір қырынан дәлелдеп берді.
Президент Нұрсұлтан Назарбаев бағ
дарламалық сұхбатында алдағы ой-ар
мандарымен де бөлісті. «Қазақстанның
болашағы өте жарқын! Біздің балаларымыз
бен немерелеріміз бұдан да керемет елде
өмір сүреді деп ойлаймын»,– деді Елбасы.
Жалпы, Нұрсұлтан Әбішұлының осы
сұхбатында ұлттық философияның мәсе
лелері айқын көрініс тапқан. Атап айт
қанда, өткен тарихымызды қадірлеудің
философиясы, ел болудың, мемлекет
болудың философиясы, Мәңгілік Ел
болудың философиясы тұнып тұр.
Біздің республикамыз әлемнің саяси картасынан өзінің лайықты орнын
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жоба Қазақстанның орталық өңірінен
жөнелтілетін жүкті Батысқа, одан
Еуропаға тікелей жеткізуге мүмкіндік
береді.
Осы
жұмыстардың
бәрі
Елбасының биік мақсаты – Қазақ елінің
Мәңгілік Ел болуы үшін атқарылуда.
Бауыржан ОМАРОВ,
Ұлттық ғылым
академиясының
корреспондентмүшесі, филология
ғылымдарының
докторы, профессор:
– Бүгінгі сұхбатқа қатысушылардың
ішіндегі ең жасы кішісі мен екенмін.
Осыдан бірнеше жыл бұрын Елбасымыз
Ұлттық ғылым академиясында өткен
жиында «Ғылымға жас буынды тарту
керек» деп ұсыныс жасаған болатын.
Президенттің осы тапсырмасын орындау
мақсатында академияда 50-ге толмаған
ғалымдар арасында арнайы сайлау
өткізіліп, ұлттық ғылым ордасының
корреспондент-мүшелерінің
қатары
жас буын өкілдерімен толықты.
Менің тікелей қызмет істеген салам
болғандықтан, Елбасының Ұлытауда
сөйлеген сөзінен тіл мәселесін ерекше бөліп атар едім. Мәдениет және
ақпарат министрлігі Елбасы тапсырмасымен 2010 жылы Тілдерді дамыту
мен қолданудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасын
әзірледі. Сол бағдарлама бойынша
елімізде мемлекеттік тілді дамытуға
қажет жағдайдың бәрі жасалуда. Бірақ,
тілді дамыту бір ғана министрліктің немесе мемлекеттің ғана емес, әр қазақтың
абзал борышы деп білемін. Осы тұрғыдан
келгенде, Елбасының Ұлытау төрінде
айтқан сөзін әрбір министрлік және об21
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алды. Мемлекет басшысы ұлттық рухты нығайтуға шақырады. Бұл – дәстүр,
патриотизм, жаңару мен жеңістер
рухы. Ғасырлар тереңіне кеткен ұлттық
тамырыңды білу арқылы балалар мен жастарды өткеннің игіліктерін құрметтеуге,
туған жерге деген сүйіспеншілікке тәрбие
леп, оларды туған Отанының шынайы патриоттары ретінде өсіруге болады.
Нұрсұлтан Әбішұлы тарихымызды
жастар міндетті түрде білуі керек деп
есептейді. Олай болса, жастар өз хал
қының рухани құндылықтарын, дәстүр
лері мен әдет-ғұрыптарын терең мең
геруге тиіс.
Елбасы сұхбатында дін мәселесіне
де айрықша тоқталып өтті. «Құранның
қасиетті үкімдерін орындау үшін кем
тарларға көмектесу, бір-бірімізге жанымыз ашу, бауырмал болу, үлкенді сыйлау, баланы тәрбиелеп өсіру, Отанды,
елді қорғау, бірлікке шақыру арқылы
дінді өркендеткен жөн»,– деді. Осылай
еткенде ғана діннің мемлекетке зор
пайдасы, үлкен қамқорлығы болатынын атап көрсетті. Сырттан оқып келген жастар біздің дәстүрімізге кереғар
діни ағымдарды тықпалағысы келеді.
Өздерінше бұл ағымдарды жөн санап,
күшпен, зорлықпен таңғысы бар. Мұны
қостай алмаймыз. Дін жолында күштеу,
зорлау деген болмау керек. Әрине,
басқа діндерді, оларды тұтынатындарды
сыйлап, құрметтеген дұрыс.
Біздің мақсат негізінен дінді шынайы имандылыққа жақындатып, оның
жақсы жағын алуға ұмтылу болу керек.
Атына бүкіл ел қанық Жібек жолы қайта
жаңғыруда. Құрлық көлігін дамытатын
«Батыс Қытай – Батыс Еуропа» жолының
маңызы ерекше. Жезқазған жеріндегі
жаңадан салынған теміржолды Шығыс
пен Батысты жалғайтын ғасыр жобасы
деуге әбден болады. Бұл стратегиялық
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лыс әкімдері басшылыққа алуы керек.
Нұрсұлтан Әбішұлы: «Қазір өз тағдырын
Қазақстанмен байланыстыратын адамның
бәрі баласына қазақ тілін үйретіп жатыр»,– деп өте жақсы атап көрсетті. Осында «тағдыр», «Қазақстан» және «қазақ тілі»
деген үш киелі сөз бар. Осыған әрбір қазақ
қана емес, өз тағдырын қазақ жерімен
байланыстыратын әр адам ерекше назар
аударуы керек.
Елбасы «тілді байыту керек» деп
ашық айтты. Оған бұқаралық ақпарат
құралдары атсалысуға тиіс. Қазақ тілін,
сөз қадірін білетін, баспасөзде, теледидарда, радиода қызмет атқаратын біздің
әріптестеріміз тілді шұбарламай, оның
әдеби қалпын сақтауға ерекше назар аударуы керек. Қазір елімізде «Қазақстан» телеарнасы мен «Шалқар» радиосы тек қана
мемлекеттік тілде хабар таратады. Сонымен қатар, 365 газет, 108 журнал қазақша
шығады. Бұлардың ішінде 65-інің қазақша
интернеттік нұсқасы таралады. Сонымен
қатар, 7 ақпарат агенттігі жұртшылықты
тек қана қазақша мәліметпен қамтамасыз
етеді. Жыл өткен сайын мемлекеттік
тілдегі интернет сайттарының қатары
көбейіп келеді. Қазір олардың саны 450ге жуықтады. «Фейсбук», «Твиттер» және
басқа да әлеуметтік желілерде қазақша
сөйлесетіндердің қатары артты. Телеарналарда негізгі бағдарламаларды
қазақ тілінде жүргізетін өзге ұлт өкілдері
жеткілікті.

Үшінші үлкен проблема термин жасау
ға қатысты. Елбасымыз айтқандай, біздің
халықаралық терминдерді жатсынбаға
нымыз жөн. Оларды қазақ тілінің үндестік
заңына сәйкес тілімізге батыл енгізу
қажет. Сонда ғана ұлтпен бірге ұлт тілі де
өседі.
Сөзімнің соңында айтарым, Ұлытау
ұлағатын Қазақстанның барлық бұқара
лық ақпарат құралдарында, әсіресе,
жергілікті ақпарат көздерінде кеңінен насихаттау керек деп есептеймін.
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД,
Қазақстан Республикасы Президен
тінің кеңесшісі:
– Құрметті зиялы қауым. Бүгін Ұлттық
ғылым академиясының жетекші ғалым
дарының қатысуымен Елбасымыздың
Ұлытау төрінде берген ұлағатты сұхбатынан
туындайтын жаңа тұжырымдарды тал
қылауға арналған келелі әңгіме болды.
Осы кездесуді ұйымдастыруға қолдау
көрсеткен Ұлттық ғылым академиясының
президенті, академик Мұрат Жұрынұлы
Жұрыновқа, атсалысқан барша ғалымға
алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта
ел өмірінде, халық тағдырында елеулі
орын алатын осындай оқиғаларға байланысты тақырыптық басқосуларды өткізіп
тұруды дәстүрге айналдыруға әбден болады деп есептеймін. Баршаларыңыздың
еңбектеріңізге шығармашылық табыс
тілеймін.
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жетпіс жыл ішінде қазақ тілінің өрісі барынша тарылды, қазақ мектептері көптеп
жабылды. Тек 1986 жылдан кейін еркін
ойға кең жол ашылған соң ғана қазақтың
ақын-жазушылары мен зиялылары қазақ
тілі туралы мәселені ауық-ауық көтере
бастады. Соның нәтижесінде 1989 жылы
республикалық «Қазақ тілі» қоғамы
құрылды. Бұл орайда осы қоғамның
дүниеге келуіне тікелей ықпал еткен, бастауында тұрған екі азаматты бөліп атаған
орынды. Олар белгілі қоғам және мемлекет қайраткері, қазақ мәдениеті мен
өнеріне өлшеусіз еңбек сіңірген Өзбекәлі
Жәнібеков және биыл тоқсанға толып
отырған әйгілі түрколог ғалым, Қазақстан
Ұлттық Ғылым академиясының академигі
Әбдуәли Туғанбайұлы Қайдар.
Бүгінде осынау бұқаралық ұйымға жиырма бес жыл толып отыр. Осы кезең
аралығында «Қазақ тілі» қоғамы өзінің
бес құрылтайын өткізіп, бес белесті
бағындырыпты. Енді Қоғамның ширек
ғасырлық тарихына осы бес белес биігінен
шолу жасап, оның қызметін саралауға болатын сияқты. Өйткені, «Қазақ тілі» қоғамының
тарихы арқылы елдегі мемлекеттік тіл
саясатының барысын, тілдік ахуалдың шынайы бейнесін көруге болады. Олай болатыны, Қоғам елде жүріп жатқан елеулі
өзгерістер мен дүбірлі дүниелердің бел ортасында жұмыс жүргізіп келеді. Қоғамның
әрбір Құрылтайының арасын бір белес

Өмірзақ
АЙТБАЙҰЛЫ,

Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
президенті, академик

Қазақ тілі үшін күрестің тарихы
тереңде. Оның бастауында, сөз жоқ, ХХ
ғасырдың басындағы Алаш қайраткерлері
тұр. Олар қазақ тілінің қолданысы туралы күресіп қана қойған жоқ, сонымен
бірге, оның теориялық, практикалық
мәселелерін қатар алып жүрді. Ұлт көсемі
Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінің ғылыми
негізін қалап, қалыптастырса, осы игілікті
істі Кеңес өкіметінің алғашқы жылдары
С. Қожанов, С. Сейфуллин секілді қазақтың
зиялы, қайраткер азаматтары ары қарай
жалғастырып әкетті.
Алайда, Кеңес өкіметі үстемдік құрған
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Бес белес биігіндегі
халықаралық
«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ҚОҒАМЫ
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деп санайтын болсақ, Қоғамның осы кезге дейінгі қызметін де бес кезеңге бөліп
қарастыруға болатын секілді.
Қоғамның 1989-92 жылдар аралығын
қамтитын бірінші белесі ел Тәуелсіздігін жариялар қарсаң мен нарықтық экономикаға
көшер тұсты қамтиды. Әсіресе, осы кезеңде
тіл үшін күрес барынша қызу, қарқынды
жүрді. 1989 жылы түрлі талас-тартыстың
арқасында қазақ тіліне мемлекеттік
мәртебе беріліп, тұңғыш «Тіл туралы» заң
қабылданды. Алайда, заң қабылданғанмен,
оны іске асырудың тетіктері, арнайы
құрылым қарастырылмаған еді. Осыны
ескере отырып, белгілі тілші-ғалым, Тіл
білімі институтының директоры Әбдуәли
Туғанбайұлы Қайдар институттың бір
топ жастарын жинап алып: «Біз осы кезге
дейін тіліміздің теориялық мәселелерін
қал-қадірімізше зерттеп келе жатырмыз
ғой. Алайда, оны тұтынатын адамдардың
саны азайып бара жатыр. Тіліміз жоғалса,
ұлтымыз да бірге жоғалмай ма? Онда біздің
зерттеуіміз кімге керек? Осы мәселеге
бүкіл қоғамның, мемлекеттің назарын
аударатын қоғам құрсақ қайтеді?» – деген ой тастады. Бұл ұсынысты біз бірден
қолдап, оның аяғы М. Әуезов атындағы
театрда қоғам құру туралы үлкен жиынға
ұласты. Соның арқасында республикалық
«Қазақ тілі» қоғамы құрылып, ол «Тіл туралы» заңымызды іске асыратын бірден-бір
құрылым ретінде жұмыс атқаруға кірісті. Бұл
ұйым халқымыз тарапынан кең қолдауға
ие болды. Жер-жерде, ел-елде Қоғамның
бөлімшелері құрылды. Мекемелерден бастауыш ұйымдар құрып, адам саны 500-ден
асатын ұйымдарда бірлескен комитеттер
ұйымдастырдық.
Қоғамның
қабылданған
программа-платформасында: «Қоғамның басты
мақсаты – Қазақ ССР-нің «Тіл туралы» заңын
жүзеге асыру; мемлекеттік тіл ретінде
республикада қазақ тілінің толыққанды

қызмет етуіне қажетті жағдайлар жасауды
қамтамасыз ету» екендігі атап көрсетілген.
Бағдарламада «сонымен бірге «Қазақ тілі»
қоғамының қызметі республикадағы өзге
де тілдердің қоғамдық қызмет ауқымының
кеңеюі мен тіл мәдениетінің көтеріле
түсуіне, екітілділік пен көптілділіктің жанжақты дамуына, лингвистикалық білімді насихаттау мен халықтардың рухани игілігінің
сақтаушысы және мектепке дейінгі
мекемелердегі, мектептегі және жоғары оқу
орындарындағы жас ұрпақты тәрбиелеу
мен оқыту құралы есебіндегі қазақ тілінің
және өзге де тілдердің рөлін арттыра түсуге
бағытталуы» қажеттігі айқындалды.
Академик Ә. Қайдар Қоғамның бірінші
құрылтайында жасаған баяндамасында
мынадай дерек келтірген болатын: «19881989 оқу жылында астанамызда (Алматыда) қазақ тілінде 7 балабақша, 48 топ,
бастауыш кластары бар 14 аралас және
орта мектеп жұмыс істесе, биылғы оқу жылында (1989-1990) жаңадан 9 балабақша,
балабақшаларда 59 топ, бастауыш кластары бар 3 аралас және орта мектеп іске
қосылыпты. Бұл, әрине, жақсылықтың
нышаны. Бірақ, қуануға әлі ерте. Өйткені,
осы астанадағы балабақша мен мектеп
жасындағы 18 мың 218 қазақ баласының
әлі де 12 мың 422-сінің ата-анасы оларды қазақша тәрбиелеуге көңіл бөлмей
отыр». Яғни, «Қазақ тілі» қоғамының
құрылған күннен бастап ең бірінші қолға
алған мәселесі қазақ тілінде білім беретін
мектептердің санын ұлғайту болды.
Осы бірінші құрылтайдың өзінде «Тіл
туралы» заңды іске асыруға арнайы
мемлекеттік бағдарлама жасау қажеттігі
көтерілген еді. Сөйтіп, бұл мәселе мемлекет тарапынан қолдау тауып, алғашқы
мемлекеттік
бағдарламаны
дайындау туралы жұмыс тобы құрылды. Оған
осы жолдардың авторы да қатысқан
еді. Бағдарламада тілімізге қатысты
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қамтитын баспасөз органының қажеттігін
сезініп, «Ана тілі» газетін ұйымдастыру
қолға алынды. Әсіресе, осы газетті
ұйымдастыруда қазақтың біртуар ұлы
Өзбекәлі Жәнібековтің үлесі ерекше болды. Ұлттық салт-дәстүрді, төл тарихымызды,
ана тіліміздің түрлі мәселелерін көтерген
«Ана тілі» газеті бірден қанатын кең жайып кетті. Оның таралымы бір жылдың
ішінде 100 мыңға жетіп жығылды. Газет
бетінде жаңадан ақталып, шығармалары
жариялана бастаған Алаш арыстары туралы материалдар үзбей басылды. Ахмет
Байтұрсынұлының 1912 жылы қазақ тілінің
төл заңдылықтарына икемдеп жасаған
араб графикасы негізіндегі төте жазуы да
тұңғыш рет осы «Ана тілі» газетінде жарияланды. Төте жазуды үйрену бойынша
материалдар газеттің бұдан кейінгі сандарында тұрақты беріліп, қаншама қазақ
жасының тарихымыздың тереңіне бойлауына мұрындық болды. Мұның өзі сол кезде
ұлтымыздың төл мұрасына ерекше сусап
отырғанын, ұлттық сана-сезімінің өзгеше
леппен көтерілгенін көрсетеді.
Осы орайда тоқсаныншы жылдары
«Қазақ тілі» қоғамына кеңселік орын бөлу
ге қолдау көрсеткен Заманбек Нұрқаділов
пен Балташ Тұрсынбаев секілді азаматтарды да ілтипатпен атап өткен орынды
деп білеміз.
Қоғамдық ұйымдар ең алдымен, бастауыш ұйымдардан құрылады екен. Біз
алдымен республикалық ұйымды құрып,
содан кейін қалалық, облыстық, аудандық
ұйымдарды құруға кірістік. Қазақ тілінің
тағдыры бізге сатылап өмір сүруге
мүмкіндік бермеді. Сөйтіп бас-аяғы бір-екі
жылдың ішінде Алматыда басталған бастама жер-жерден қызу қолдау тауып, Қоғам
қызметі Қазақстанның бар аймағын – 17 облысты, 50 үлкен қаланы, 256 ауданды, 2 622
мекенді жайлардың бәрін түгел қамтыды.
Бойында қазақы қаны бар азаматтардың
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көптеген іргелі мәселелер қамтылып,
республикадағы бүкіл мемлекеттік мекемелер 2000 жылға дейін толықтай іс
қағаздарын қазақ тілінде жүргізуге көшеді
деп белгіленген болатын. Алайда, түрлі себептерге байланысты бұл меже әлі күнге
кейінге ысырылып келеді. Дегенмен, осы
алғашқы бағдарламада «Тіл сарайын»
салу деген жобаны енгізген едік. Бұл идея
тек соңғы екі-үш жылдың алдында Алматы облысының әкімі қызметін атқарған
Серік Үмбетовтің ыждағатының арқасында
Талдықорған қаласында іске асты.
Қоғам алғашқы күннен бастап-ақ
елдің ішіндегі тілдік жағдаймен қатар,
Қазақстаннан тыс жерлерде тұратын
қандастарымызға да қолдау көрсету
мәселесін өзінің басты міндеттерінің
бірі етіп белгіледі. Осы мәселеге тиісті
орындардың назарын қайта-қайта аударумен болды. Соның нәтижесінде, шетелдерде мекендеп жүрген қандастарымыздың
атажұртта басын қосуға мүмкіндік туды.
Сол алқалы жиында Дүниежүзі қазақ
тарының қауымдастығын құру туралы шешім қабылданды. Содан бастап
қандастарымыздың көшінің керуені елге
қарай бұрылды.
Сол секілді, Қоғам Қазақ елінде
тағдырдың жазуымен мекендеп жатқан
өзге этностардың да ана тілдері мен
мәдениетіне қамқорлық көрсету мәселесін
назардан тыс қалдырмады. Оны өзінің
бағдарламасына бір тарау етіп кіргізіп,
елдегі ұлтаралық қарым-қатынастың тұрақ
тылығын қамтамасыз ету жолы ретінде
ұсынды. Қазақстан халқы ассамб-леясын
құру идеясы осыдан бастау алған еді.
Қоғам өз қызметінде насихаттың үлкен
құралы – баспасөз орындарын ұтымды
пайдалана білді. Қоғамның облыстық,
қалалық филиалдары ашқан газет-журналдар санының өзі 30-дан асты. Мұнымен
ғана шектеліп қоймай, бүкіл республиканы
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мұндай игілікті істен аянып қалғаны болған
жоқ. Елде қанат жайған еркін ой, көкіректі
кернеген ұлттық сана, ана тілі жолындағы
күрес жиналып келіп, ел Тәуелсіздігін
жариялауға әкелді.
Қоғамның екінші құрылтайы шақырыл
ған 1992 жылға дейінгі үш жыл үш ғасырға
пара-пар оқиғалар орын алған ерекше
қарбаласқа толы жылдар болды. Осы екінші
құрылтайға Елбасы Н. Назарбаевтың өзі
тікелей қатысып, баяндама жасауы «Қазақ
тілі» қоғамының ғана емес, ана тілінің
мәртебесін көтерген ишаралы іс болды.
Ендігі кезекте қазақ тілінің барша қазақ
пен Қазақстан халқын біріктіруші фактор
ретіндегі қызметін орнықтыру бойынша
істер қолға алынды. Екінші құрылтайда «Тіл
туралы» заңды іске асыратын арнайы ресми мекеменің қажеттігі негізделіп, кейіннен
Тіл комитетінің құрылуына қол жеткізілді.
Алайда, еліміз нарықтық экономикаға
көшіп, құнсызданудың өршіген тұсында
қоғамдық бірлестіктердің қызмет етуі
қиынға соқты. Елде балапан басымен,
тұрымтай тұсымен деген жағдай орнығып,
жұртшылық жанбағыстың соңында кетті.
Жарна жинау мәселесі тоқтады. Қоғамдық
ұйымдарға қатысты қабылданған жаңа
заңға сәйкес, мемлекеттің қоғамдық
бірлестіктерді қаржыландыруы алынып тасталды. Алайда, кездескен қиындықтар мен
қаржы тапшылығына қарамастан, Қоғамды
ұстап тұруға, түрлі жолдармен қызметін
тоқтаусыз жүргізе беруге тырыстық.
Еліміздің жер-жерінде ұлттық сана-сезім
мен отаншылдық рухтан қуат алып, ақысыз,
пұлсыз, өз еңбегін міндетсінбей тіл майданында тоқтаусыз қызмет етіп келе жатқан
Қоғамның көптеген қызметкерлері мен
мүшелері қандай құрметке болса да лайық
деп білемін.
Қоғамның үшінші құрылтайы 1996
жылы өтті. Осы кезеңде мынадай екі
мәселеге ерекше назар аударылды: қазақ

тілінде білім беретін мектептердің санын
көбейту бағытындағы жұмыстарды үздіксіз
жалғастыра беру және елдегі діни ахуалды
ретке келтіру. Құрылтайда жасалған баяндамада мынадай мәліметтер келтірілген:
«Статистикалық есептеу орталығының мәлі
меті бойынша, республикамыздағы қазіргі
қазақ мектептерінің саны бүгінгі таңда – 3414,
аралас мектеп – 2270, орыс мектептері – 2624
екен. Ал, оқып жатқан балалар саны мен
құрамы былайша: орыс мектептерінде – 966
259 оқушы, қазақ мектептерінде – 1 100 565
оқушы, аралас мектепте – 755 117 оқушы
оқиды. Сонымен бірге, Қазақстанда тұрып
жатқан ұлт өкілдерінің 268 мектебінде 1539
топ болып оқушылар өз ана тілдерінде дәріс
алып жатыр. Мұның үстіне, ұлт өкілдерінің
шоғырланып отырған жердің қай-қайсысында
да мектеп ашуына мүмкіндік мол». Осында келтірілген дерекке қарап, тоқсаныншы
жылдарға қарағанда едәуір ілгерілеушілік
тің барына көз жеткізуге болады.
Елімізде діни сенімге берілген еркін
дікті пайдаланып, жан-жақтан түрлі дін
дер мен секталардың лап қойғаны бел
гілі. Олардың әлмисақтан бері ислам дінін
тұтынып келе жатқан қазақтың жастарын азғырып, өз дініне енгізу фактілері де
ұшырасты. Қоғам рухани саланы бұлай
бетімен жіберудің ертең елді алатайдай
бүлдіретініне алаңдаушылық білдіріп,
құрылтай қабылдаған шешімге «отбасы
мен мектеп арасындағы үзілген байланысты қайта жалғап, ұлттық дәстүр мен дін
тәрбиесін түбегейлі қолға алу қажет. Мектептерде дін сабағын өтуді дағдыға айналдыру керек» деген тармақ енгізді. Қоғам тарапынан 1996 жылы көтерілген осы мәселе
пісіп жетіліп, елімізде Дін істері агенттігінің
құрылуына және орта мектептің 9 сыныптарында «Дінтану» пәнінің факультатив
ретінде оқылуына түрткі болды.
Қоғамның төртінші құрылтайы араға
біраз уақыт салып барып, 2004 жылы Аста26
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толғандырған көкейтесті мәселелерді
тұрақты көтеріп отыру Қоғамның күн
тәртібінен үнемі түспеуге тиіс. Өйткені,
елімізде қазақ тіліне қатысты мәселелер
әлі де жетерлік. Сондықтан осындай өзекті
мәселелерді жіктеп, Қоғамның құрылымы
мен күш-қайратын осы мәселелерді шешуге жұмылдырған жөн.
Еуразиялық экономикалық одаққа кіруі
мізге орай тек экономикалық салада ғана
емес, ұлттық мәдениеттер мен тілдер арасында да бәсекелестік күшейеді. Оның бір
жағында жаһанданудың алып көшкіні қана
тын жайып, бүкіл әлемді шарпып келеді.
Осындай жағдайда қазақ тілі мен ұлттық
мәдениетімізді сақтап қана қоймай, оны заман талаптарына сай дамыту, бәсекеге төтеп
берерліктей қауһарға ие ету баршамызға сын
болмақ. Сондықтан «Қазақ тілі» қоғамына артылатын жүк бұрынғы кезеңдегіден де артық
болады ғой деп ойлаймын. Ширек ғасырлық
уақытты артқа тастап, талай қиындықтар
мен кедергілерді жеңген, тағдыршешті сын
сәттерден өтіп, мол тәжірибе жинап, шың
далған Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының
туған тіліміздің келешегі мен елдігімізді баянды ету жолында әлі де атқаратын қызметі көп,
алар асулары мол болатынына сенімдімін.

на қаласында өтсе, бесінші құрылтайы
Елбасының нұсқауымен Көкшетау қала
сында 2011 жылы ұйымдастырылды.
Құрылтайдың өз уақытынан кешігіп өтуіне
қаржылық жағдайлар себеп болды.
Осы кезең ішінде «Қазақ тілі» қоғамының
елде орын алған іргелі істерден тыс
қалған кезі жоқ. Қоғамда туындаған өзекті
мәселелерге дер кезінде үн қатып, тиісті
орындардың назарын аудартумен келеді.
Бастысы, еліміздің бүкіл аумағын қамтитын
құрылымдық жүйесін ыдыратып алмай, заман ағымына ілесе отырып, айқайламай,
аттандамай, парасаттылықпен елге қызмет
етуден танған жоқ.
Кезінде Қоғамның өзінің алдына мақсат
етіп қойған мәселелері біртіндеп шешімін
тауып келеді. Бүгінде мемлекеттік тілдің
мәселесімен мемлекеттік мекемелердің
өзі айналысатын болды. Мемлекеттік тіл
саясатына орай оны іске асыратын арнайы ресми құрылым жұмыс істейді, тіл
инфрақұрылымы қалыптасты. Елде қазақ
тілінде білім алатындардың үлес салмағы
басымдыққа ие болды. Дегенмен, әлі де
шешімін таппаған мәселелер шашетектен. Заман ұсынған қоғамдық өмір талаптары мен мәселелеріне үн қосып, көпті
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Туған тіл – тұғырым

М. МАҚАТАЕВТЫҢ КӨРКЕМДІК
ДИСКУРС ӘЛЕМІ

ішкі жан дүниесін танытатын авторлық
заңдылықтармен ғана өлшенетін рухани
әлем.
Әрбір ақынның өзіндік көркемдік әлем
жасау моделі болады. Сол көркемдік
әлем моделіне орай ақынның ерекшелігі
де анықталады. Мәселен, М.Мақатаевты
турашыл, эмоциясын бүкпесіз жасырмайтын ақиық ақын, мұзбалақ ақын деп баға
беріп жатамыз. Себебі, өлеңдерінде тым
ашуланған, кейде шаттана қуанған, тіпті,
мұңайған, қайғыға салынып тебіренген,
кейде балаша масаттанған эмоциялар
бар. Осындай эмоцияларды сезінген
оқырман расында да өз бағасын осылайша береді. Ал, шын мәнінде, ақынның
шынайы өмірден көркемдік әлем жасау арқылы оқырманның жүрегінен жол
табуының сырын анықтау үшін ақынның
бейнелі әлем жасау моделін анықтай
білуіміз керек. Демек, М.Мақатаевтың
көркемдік әлемі мына модель бойынша
жасалады:

А. Б. Әмірбекова

А.Байтұрсынұлы атындағы
Тіл білімі институтының аға ғылыми
қызметкері, филология ғылымдарының
кандидаты

Ақынның ақындық ерекшелігін оның
көркемдік әлемін таныған жағдайда
ғана түсінуге болады. Ал көркемдік
әлем дегеніміз ақиқат дүниені қайта
жаңғыртып, оның қалыпты күйін мүлде
ұқсамайтын дүниелермен теңестіріп,
эстетикалық сән беріп, жаңадан бейнелі
әлем жасау. Ақиқат дүниені көркемдік
әлемде түсіндіру шеберлігі арқылы
ақынның эстетикалық, аялық білімін,
пәлсафасын, қоршаған ортаға, дүниеге
деген көзқарасын, оның эмоциясы
мен мінез-құлқын аңғарамыз. Себебі,
көркемдік әлем – бұл автор тұлғасының

Шынайы
ақиқат
өмір

Ақынның ішкі әлемі:
(эмоциясы, аялық
білімі, аффектілік
мінезі, көңіл-күйі,
мәдени, рухани,
эстетикалық әлемі

Көркемдік
әлем

Біріншіден, М.Мақатаев ұқсатылмай
тын дүниелердің үйлесімділігін тауып
ұқсата білген шеберлігімен басқалардан
ерекше тұрады. Сондықтан, оның көр
32
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Үшіншіден, М.Мақатаевтың көркемдік
әлемін оның өзі жасаған иконикалық
бейне-таңбалары толықтырады.
Ақынның икондық таңбаларының
ішіндегі жандылары жансызданып, жансыздарына жан бітіп, тіршілікке араласып жатқанын байқаймыз. М.Мақатаев
шығармаларындағы иконды таңбалардың
басым көпшілігі зооморфтық (жануарлар бейнесіне ұқсату), фитоморфтық
(өсімдіктер бейнесіне ұқсату) және
антропоморфтық
(белгілі
адам
бейнесіне ұқсату), мифоморфтық (мифтік
кейіпкерлер бейнесіне ұқсату) бейнелі
сөздерден құралады.
Мәселен, зооморфтық бейнелі сөз
дерді жасау барысында ақын бөрі арқы
лы озбырлықты (бөрі – әлсіздердің жауы),
ақиық құс арқылы еркіндікті (Ақиық –
еркіндіктің ардагері), арыстан арқылы
батылдықты
(Талабым арыстанның
жүрегіндей), түлкі арқылы сайқалдықты
(Сайқалды соға алмаса құмай тазы, Құм
қылып жігеріңді мұңайтады), көкжал
арқылы малшының шақырылмаған қона
ғын, самұрық құс арқылы қайсарлықты
(Болат тұяқ қақшиып, Қақ тұмсыққа
ұмтылды, Қос жанарын арланның, Екі-ақ
шоқып ағызды), көбелек арқылы әлсіз
адам мен жеңіл мінезділікті (Көбелек деп
жүрсің бе отты айналған? Қуатым бар
кеудемде шоқтай жанған) сипаттайды.
Қанден ит өсекшіл адамға теңестірілген
(Артымнан қанден өсек үргенін-ай,
Қанденмен күресе алмай жүргенім-ай).
Мифоморфтық бейнелі сөздер негі
зінен абстрактілі ұғымды ақын түсіні
гінше тереңдетіп, ойын дәл жеткізу
үшін қолданылған. Мысалы, пырақ (поэзия пырағы жайылып жүр), мыстан
күндестікті бейнелеуде ұтымды ұқса
тылған (Күндестік деп алатын бір мыстан, ел мен елді, халық пен халықты
жауластырған). Ең мықты күштілікті ақын

кемдік әлемін жасайтын элементтер
(дүниелер) өте көп. Қайыңның өкшесін
үсітіп, құлағына сырға тағып, шәйі орамал жауып тіршілікке араласқан қыздың
кейпіне үйлестіре бейнелеген ақынның
көркемдік әлемінде табиғат пен адамның
алма-кезек бірінің орнына бірін суреттеуі
жиі кездеседі. Өзінің қызын жүзімге балап, «бақшамдағы жүзімді кім үзді» деп
бейнелеуде нәзіктікті нәзік дүниемен
теңбе-тең қоя білуі ақынның танымынан
туындайды. Сондай-ақ, желдің қасиетіне
тентектікті,
бұлақтың
қасиетіне
еркелікті, теңіз толқынымен ашу-ызаны, бұлтпен қайғы-мұңды, жаздың жайдары жайма шуақ күндерімен жастық
шақты, күздің бұлыңғыр белгілерімен
егделік, есейген шақты, қыстың қатал
аяздарымен кәрі шалды, бейнелеуінен
ақынның табиғат арқылы адамның ішкі
мінез-құлқын сипаттауға бейім болғанын,
табиғатқа жақын болғанын байқаймыз.
Екіншіден,
ақынның
көркемдік
әлемінде материалдық дүниелердің
абстрактілі ойды түсіндіруге белсенді
қолданылғаны аңғарылады. Тіпті, ұқсату
ға келмейтін заттардың бойындағы
білінер-білінбес қасиеттерді таңдап алып,
абстрактілі ұғымдарды танытуы көркемдік
әлем жасаудағы ерекше модельдерінің
бірі болып саналады. Мысалы, ренішті
қосылмайтын рельстерге теңеуі, өлім
ді – келмес кемеге, уақытты – бір орын
да тұрмайтын сынапқа теңеуі, жалғыз
дықты – еменге балауы (емен тамырын
кең жаятын болғандықтан, жанына
басқа ағаштар өсе алмайды, орманда
жалғыздығымен ерекшеленеді), тағ
дырды – ұры арбакешке теңеуі, түнді
жамылған қара шәлі, жабылған перде, қара кілеммен теңестіруі ақынның
эстетикалық танымы мен аялық білімінің
ұшқырлығына байланысты болатыны
сөзсіз.
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Алпамыстың күшіне теңейді (Күшім бар
деп күшіндей Алпамыстың, Келсін шамам, келмесін, шаруам жоқ, Геркулеспен
келеді арпалысқым).
Ақынның көркемдік әлемі фитоморф
тық бейнелі сөздерге толы. Себебі,
оның жан дүниесіндегі әрбір ой табиғат
әлемімен теңестірілген. Мәселен, «өсек»
пен «шеңгел» ұғымдарының арасынан
бір ұқсастық табу қиын. Бірақ, ақын өсек
адамды қандай шырмауық шырғалаңына
түсіріп, жаныңды жырып өтсе, шеңгелдің
де шырмауықтай шиматылып өсетіні,
тырнайтын тікенектері болатын қасиет
тері өзара үйлестірілген. (Сол үшін
жүрек жабырқау Шеңгелінде өсектің).
Қызғалдақ ақынның көркемдік әлемінде
жас бойжеткен қыз. (Күн жауған шақта
қайтатын едік қырманнан, Көтеріп
алып, өтетін едік сулардан, Қызғалдақ
қызды жаңадан ғана бүр жарған). Ал,
жастық шақты жауқазын гүлмен символдау ақын өлеңдерінде көп кездеседі.
(Жаңа жарылған жауқазын едің көктемде,
Жылысып жазың өткен бе). Майысып
өскен қайыңның сыртқы бейнесін ақын
бірде мас адамға, бірде белі майысқан,
бұралаңдаған сылқым қыздарға теңейді.
Антропоморфтық бейнелі сөздердің
бірқатары ақынның өзі құрметтеген танымал ақын-жазушылардың тұлғасымен
суреттеу негізінде жасалған. Ілияс
Жансүгіровтің ақындық қасиетіндегі
ерекшелік ақынның өлеңдерінде жиі тілге
тиек болып отырады. Мысалы, Төңкеріл
толқын болып, аунап барып, Шықты
бір Ілиястай саңлақтанып. М.Мақатаев
өзін Махамбеттің сарқыты ретінде таниды. Ақынның осы ойы өлеңінде
антропоморфтық иконды таңбаға айналып отыр: Махаңдар жоқ! Махаңдардың
сарқыты – Мұқағали Мақатаев бар
мұнда. Осы сияқты ақынның көркемдік
әлемінде сократ маңдай эпитеті ежелгі

грек ойшылы Сократтың тұлғалық бей
несін ұқсату элементі ретінде қолдануы
анропоморфтық бейнелілік жасауға негіз
болғанын аңғарамыз. М.Мақатаевтың
көркемдік әлемінде адамның тұлғалық
бейнесіне ұқсату арқылы айтылмақ ойды
жеткізумен қатар, керісінше, тұлғаны
таныту үшін оның тұлғалық ерекше
қасиетін басқа әлемге теңеу шеберлігі
де иконды таңбаларды жасауда белсенді
қолданылады. Мәселен, белгілі жазушы Ғ.Мүсіреповті ақын жомарт күзге
теңейді. Не себепті бұлайша теңейтіні
мәтін құрылысынан анықтау қиын болды.
Шамасы екеуі де замандас болғандықтан,
Ғабит Мүсіреповтің Мұқағали ақынға
қамқорлығы, достығы, сыйластығы ерекше болған болса керек. «Ғабеке, андасанда сізді көрем, Сізді көрсем, жомарт
бір күзді көрем». Сол сияқты М.Мақатаев
«маржан жырдың мөп-мөлдір бір түйірі»
деп Т.Айбергеновке баға береді. Нағыз
шыншыл ақынның жастай өмірден
өтуі Мұқағалиға әсер еткені соншалық,
өлең жолдарында былайша бейнелі
баяндайды: Бара жатыр жерлеуге шын
ақынды, Маржан жырдың мөп-мөлдір бір
түйірі. Құмға түсіп кетті де уатылды.
Демек, М.Мақатаевтың антропоморфтық
көркемдік әлеміндегі бейнелі сөздер де
ақиқат дүние элементтерін өзара үйлесімді
ұқсату, теңестіру арқылы жасалады.
М.Мақатаевтың иконды таңбалар
әлемінде ерекше көзге түсетіні натуроморфизмдер, яғни, табиғат әлемі. Ақын
ның бейнелік әлемі тұтастай өзі өмір
сүрген ортасының табиғи әлемін бейнелеуден құралған десек те болады. Себебі,
ол қуанса да, қайғырса да, шаттанса да,
мұңайса да, ренжісе де, кектенсе де бәрін
табиғаттың дүлей күшімен теңестіре бейнелеген. Мысалы, жайлау, жаз, көктем
ақын өлеңдерінде қуаныш, шаттыққа
толы эмоцияны бейнелеуде белсенді
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Қамшы ақын өлеңдерінде билікті бейнелеуде, тағдырды бағындыратын құрал
ретінде суреттеледі. Өмірге қамшы ойнату, дүлділіме қамшы салу, бұзықтық
қамшысындай ирелеңдеу сияқты бейнелі
сөздер қатарын жасауда қолданылған.
Шәйі орамалдың желпінгіш, сусылдақ
қасиеті самал желді сипаттауда (Балауса бел, құба жон, бал құрақтан Шәйі самал желпиді балбыратқан), сағымды
бейнелеуде (Сағымнан шәйі жамылған,
Қырмызы тоты құстар-ай), (Сағымның
шәйі желегін, Тентек жел жұлып алыпты),
шаттыққа бөленген көңіл-күйді суреттеуде (Желпіп жібер шаттықтың шәйісімен,
Бүкіл мына ғаламның мұңын бер де), сары
шәйі – күзді бейнелеуде (Сағыныштай
сарғайып жанды ма күз, Сары шәйі жамылып алды ма түз) қолданылған.
Ошақ белгілі бір бастаманың ұйыт
қысы, ортасы ретінде, берекесі ретінде
суреттеледі. Мысалы, жыр ошақ, бола
шақтың ошағы.
Шымылдық белгілі бір дүниенің
ашылуын немесе жабылуын сипаттауда қолданылады. Мысалы, Шындық –
шымылдық ( Шындық деген шымылдық
біреулерге Қалқа қылып шындықты жүрер
пенде Шымылдығын шындық кеп жұлып
алса, Шыбыны ұшып бейшара кірер жерге),
Ақ таң – шымылдық (Ақ тауға асылғанда ақ
таң келіп, Ашылған ақ шымылдық мақпал
дерлік), Тау – шымылдық салбыраған (Түні
мынау тамыздың маужыраған, Тауың
анау – шымылдық салбыраған).
Қазан – белгілі бір берекелі орта
кеңістігін сипаттайтын бейнелі таңба.
Ақын өлеңдерінде Жыр қазаны, Қазақ жері
– алып бір қара қазан деп суреттелген.
Кілем – ақын өлеңдерінде күзгі жерді,
көктемгі жерді, түнді бейнелеуде жиі
қолданылған бейнелі таңба. Күрең жер
– тозған кілемдер. (Жыртылып жатыр
күрең жер, Күрең жер – тозған кілемдер),

қолданылады (Жастықтың жайлауы), ал
жауын, жаңбыр, бұршақ – жылау, еңіреу
эмоциясын (Көз жасымды жаңбыр етіп,
Қара жолдың шаңын бастым), бұлт, тұман
– қайғы, мұңды бейнелейді (Шұғыла боп
содан соң ашыл дағы, Бұлтымды таста
серпіп басымдағы), дауыл, жел, нөсер,
найзағай – ашу, ыза, кек сияқты аффектілі
сезімді бейнелеуде жиі қолданылған
(Дауыл ұлып жатады, толқын ұрып,
Шайқаласың өмірдің кемесінде). Мұқағали
ақын өзінің арманын таудың биік шыңына
теңеп, соған жетуді көздейді. Ал өзін сол
таудың басында еркін мекендейтін тау
тағысына теңейді. Тауларды кәрі қарияға
теңеп, оларды ақ бас шалдар, сәлде
ораған қариялар деп бейнелеп, әлемнің
үстінен қарап тұрған көшбасшы ретінде
сипаттайтын тұстары да бар. Ақынның
натуроморфизмдерін бұлайша талдаудан гөрі, лингвостилистикалық жүйеде
метафора жасау, теңеу жасау, эпитет жасау модельдері қандай болғанын сөздікте
айқын көрсетуді жөн көрдік.
Төртіншіден,
М.Мақатаев ұлттық
материалдық бұйымдарды бейнелі сөз
дер құрылымында жиі қолданады. Мысалы, ұршықты соғыстағы баласын сарыла күткен кемпірдің деталі ретінде нәзік
бейнелейді. Ұршығындағы жібі жіңішкере
үзілген әжемнің көңіліне жаман ой келді.
Сондай-ақ,
ұршықтың
зырылдаған
бейнесі күнделікті күйбең тіршілікпен, таусылмайтын бейнетпен теңелуін ақын былайша жырлайды: Күн сайын Күн шыққаны:
Тіршіліктің зыр қағып ұршықтары,
Әженің таусылмаған түйдегіндей, Домаланып, иіріп, тыншытпауы.
Шолпы заты ақын өлеңдерінде қыздың
бейнесін сомдауда емес, бұлақтың
сыңғырын, бұлақтың бейнесін сипаттауда
белсенді қолданылады. Мысалы, Шолпылы бұлақ (Шомылып алам әуелі Шолпылы
сылдыр бұлаққа).
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Күрең бел – жиған кілемдер. (Күрең тау анау
күрең бел, Күрең бел – жиған кілемдер).
Дала – кілем (Түгі кетіп, жарғаққа айналған
ба, Көздің жауын алатын дала кілем). Түн –
қара кілем (Шығыс жақтан бозалаң беріп
ірең, Баяу ғана түріліп қара кілем).
Бесіншіден, М.Мақатаевтың көркемдік
әлеміндегі кеңістіктің өзін сан түрлі
бағыттарға жіктеп қарастыруға болады. Себебі, ақын көк пен жердің, тау
мен құздың, оң мен солдың, биіктік
пен аласаның, алыс пен жақынның,
тіпті, ғарыштағы кеңістіктің де бейнелі
таңбаларын жасай білген. В. Савельеваның
ұсынған көркемдік кеңістік түрлеріне
сүйенетін болсақ, ақында ақиқат дүниені,
әсіресе, дерексіз ұғымдарды бейнелеуде осы кеңістіктік бейнелерді ұтымды
қолданады.
1. Көлденеңді кеңістік бейнелер. Бұл
бейнелер негізінен кеме, өзен,
дария, мұхит, теңіз, жол, орман, мекеме, мектеппен таңбаланған. Бұл бейнелі
кеңістік таңбалары өмірді, өлімді, ақылды
суреттеуде белсенді қолданылған.
Дария – кеңістік бейнесі. Өмір – дария (Көрдің бе бір-біріне дөп келуін, Бір
қырсық бір қырсықпен шектелуі? Баламай, мынау өмір- дарияның, Білмейсің
қайда екенін өткелінің. Өлім – дарияң
бітіп, тартылу
(Дәрменсіз, ойсыз шарқ
ұрып, Қалғанша қатып қайғыға, Дариям
бітіп, тартылып, Кіргенше өлім қойнына).
Дария – ақыл (Жүрегің – от, дария-ақылың
кең). Өмірдің дариясы. Дариясы өмірдің
шайқалмайды, Дәрмені жоқ бір пенде
жылағанда.
Кеме – кеңістік бейнесі. Жүрек, кеуде
кеңістігін бейнелеу үшін, үміт, дәуір, өлім,
достық, арамдық, өмір сияқты абстрактілі
ойды бейнелеу үшін қолданылған.
Жүрек – мұхит кемесі. (Жүрегім менің
жүйткіп жүзген, Долы мұхит кемесі).
Кер үміттің кемесі. (Әрі күттім амал-

сыз, бері күттім, Кемесіне жармасып кер
үміттің). Достықтың кемесі (Аңыраймын
иесіз жағалауда, Айырылып достықтың
кемесінен). Өмірдің кемесі. (Дауыл ұлып
жатады, толқын ұрып, Шайқаласың
өмірдің кемесінде). Арамдықтың кемесі.
(Арамдықтың кемесінде шайқалған, Тентек болған тайыншадай ділгірдім). Дәуір
– кеме. ( Дәуір атты кеменің жотасында,
Нық тұрмын аяғымды анық басып). Өлім
– келместің кемесі. (Неменеңе жетістің,
бала батыр? Қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, Бірі
күтіп, әнеки, жағада тұр)
Өзен – кеңістік бейнесі. Ақиқат
ұғымдарын бейнелеуде белсенді қол
данылады. Ақиқаттың өзені (Шомылып ақиқатты өзенінде Шыныға ма
шындықтың өз елінде?).
Теңіз – кеңістік бейнесі. Өмірді, ақындық
шабытты, дүниені, қайғыны бейнелейтін
маңызды бейнелі таңбалардың бірі. Өмір
– теңіз. (Өмір – теңіз, ол теңізде мен шабақ,
Тұтпақ болып түрлі қауіп тұр қарап). Ақын
– тулаған теңіз. (Өзіңсің солай жаратқан
Өзегі жалын бұл балаң – Шағаласы бар
тулаған, Теңіздің сыры белгілі). Дүние –
теңіз. (Сұрғылт дүние теңізінен Сұстана
қорқып жиренген). Қайғы – теңіз боп
теңселу. (Көзіңнің жасын көрсетпе маған,
еңселім, Қайғыру саған – Қара теңіз боп
теңселу).
Жол – кеңістік бейнесі. Жол – ақынның
көркемдік әлемінде өмірді сипаттау үшін
қолданылған. Өмір – соқпақ жол. (Ала
жүрген бақыт пенен сорың бар, Соқпағы
көп сорға лайық жолың бар). Өмір –
жол. (Кім білсін болашағым әлде жарық,
Көлденеңсіз жол шығар айқын, анық).
Өмір – соқпақ жол. (Құмартамын өмір,
саған жалғыз-ақ, Соқпағы көп қара жолың
қауіпті,Үмітті үзіп, ойыма арман салғызад).
Өмір – жол. (Өмірде кең, даңғыл жол
қайда... Дауылдар, жауындар болмай ма?).
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1. Тік кеңістік бейнелері. Бұл бейнелер аспан, көк, тау, шың, құз, жар,
баспалдақ, жанартау (вулкан) бейнелік
таңбалары арқылы суреттеледі.
Тік
кеңістік бейнелері өмірге ұмтылыс,
арманға жету, өлім, тағдыр сияқты
абстрактілі ұғымдарды танытуда ұтымды
қолданылған.
Тау – тік кеңістік бейнесі. Тағдыр –
көлденең жатқан тау. (Ей, Тағдыр, білесің
бе? Мен саған бағынбаймын. Бар ма тағы
беретін зарың, қайғың?! Көлденеңдеп жолымда тау боп тұрсың).
Баспалдақ – тік кеңістік бейнесі.
Өмірдің баспалдағы. (Аттай жүріп өмірдің
баспалдағын, Бірі менмін қайғыдан
қашқан жанның). Қырық жас – қырқыншы
баспалдақ. (Қыршын жастық – сен менің
ғашықтығым, Қырқыншы баспалдақ басып тұрмын).
Шың – тік кеңістік бейнесі. Бақыт –
биік шың. (Мен шыға алмас шың едің, шын
бақытым, Әлі де биікпісің, биікпісің).
Жер асты – тік кеңістік бейнесі өлімді
бейнелеуде белсенді қолданылады. Өлім
– жер астынан баспана алу. (Қарт кетіп,
жер астынан баспана апты, Байлық қапты,
бақ қапты, басқа қапты).
М.Мақатаевтың көркемдік әлеміндегі
жиі қолданылған бейнелі таңбаларды
осылайша іріктеп алғаннан кейін, оның
бейнелі сөздеріне лингвостилистикалық
талдау жасауға әлдеқайда жеңіл болады. Себебі, жоғары аталған басты бейнелі
таңбалар ақын тіліндегі метафоралық
қолданыстарда да, теңеуде де, перифраз құрылымдарында да қолданысқа ие
болған. Ең бастысы, аталмыш бейнелі
таңбалар ақынның концептосферасын
тануға үлкен мүмкіндік береді. Қорыта
келгенде, ақынның көркемдік әлем жасау
моделін анықтау арқылы оның бейнелі
сөз жасау шеберлігін де айқындауға болады.

Орман, тоғай – кеңістік бейнесі. Адамды суреттеуде кеңінен қолданылады.
Адам – бір жыныс тоғай. (Әрбір адам
бір-бір жыныс тоғай ғой. Ну орманнан
шыққаннан да жол тауып, Еркін келіп, еніп
кету – оңай ғой). Шаш – қара орман. (Сенің
жүзің көкте күннен, жерде гүлден жаралған.
Шашың сенің жан баспаған жапандағы
қара орман). Өмір – орман. (Келіп ем өмір –
орманға Наурыз айы туғанда).
Мектеп – кеңістік бейнесі. Өмір –
мектеп. (Баяғыдай мінезім, ақылым да
Кеткен жоқ әлі ұзап шақырымға Өмір
деген мектепті бітіре алмай Көше алмайақ келемін бір кластан). Өмір – дәу мектеп. (Өзіңнен, тегінде, мен аттанам
сенімменен. Ассалаумағалейкүм, Дәу
мектеп, өмір деген!)
Мекеме – кеңістік бейнесі. Өмір –
өзгермес мекеме. (Той жасап, торқа
төсеп шабылмаған, Демек, тойдың жаб
дығы табылмаған, Өмір дейтін өзгер
мес мекеменің, Алдында әжем мені
қабылдаған).
Түрме – кеңістік бейнесі. Мұң – түрмедегі
жүрек. (Білемін, керемет бір күн келеді! Жайнайды жасыл бағым, гүлденеді. Білмеймін,
оны маған кім береді, Кім босатар жүректі
түрмедегі? Түрмедегі жүректі кім көреді?!).
Өмір – Чилидің түрмесіндей. (Жүректің аманатын ойға алмасам, Маған өмір Чилидің
түрмесіндей). Ой түрмесі. (Ақ боз үйдің
атан тұр іргесінде, Шопан отыр ойының
түрмесінде). Кеуде түрмесі. (Көңілдегі ой
көмейге кептелді де, Түрмесіне кеудемнің
қайтарылды).
Сахна – кеңістік бейнесі. Сахна дала.
(Өрекпіп бұлттар өткенде сахна даладан,
Сақтан деп аспан соққанда дойыр барабан). Өлім – өмір сахнасынан жөнелу. (Өмір
жолын либерал боп бастады. Өмір сахнасынан жөнелді. Ол өлді!). Өмір сахнасы.
(Өмір сахнасына алған заңды билетім бар,
Заңды орныма таласамын!).

Қыркүйектің 25-і күні Өскемен қала
сындағы этноауылда өңірлік отандастар
форумы болып өтті. Оған облыс әкімі
Бердібек Сапарбаев, Денсаулық сақтау
және әлеуметтік даму министрлігінің
Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон
комитеті төрағасының орынбасары Аслан Қаржаубаев, аудан әкімдері, басқа да
құрметті қонақтармен бірге Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығының осы облыс
тағы филиал бастығы, Қазақстанның еңбек
сіңірген қайраткері Жұмәділ Әділбаев
пен Алматыдан осы мақаланың авторы
мен бардым.
Этноауылда түрлі көрмелер ұйымдас
тырылыпты. Қытай Халық Республикасынан келген Арзыгүл Маханқызы, Гүлзия
Ерекеш, Бақытқазы Сейілғазы, Іргебай
Бағи, моңғолиялық ағаш шебері Бақыт
Кеңшілік, кәсіпкер Нұрмағамбет Семинар қатарлы көптеген ағайындардың

қолөнер туындылары қойылыпты. Туынды иелерін әкімге Жұмыспен қамту және
әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру
жөніндегі басқарма басшысы Садықова
Айжан Ерханқызы таныстырды.
Форумға Катон-Қарағай ауданының
әкімі Байғонысов Қалиқан Байғозыұлы
да келіпті. Ер Жәнібек бабамыздың 300
жылдық мерейтойына Моңғолияға Мамашев Талғат, Темірбаев Мақсұт аға үшеуміз
барғанда осы азаматпен қатар Ішкі саясат бөлімінің басшысы Садуов Қалижан
Қабышұлымен, музей директоры Қажаев
Оралғазы Дәуітұлымен, кәсіпкер Атабаев Ерболатпен танысып, сапарлас
болғанымыз бар. Облыс әкімі көрші
Моңғолия елінің Баян-Өлгий аймағында
тұратын қазақ диаспорасына да көңіл
бөліп, көмектесіп отырады.
Форум этноауылдағы киіз үйде өз
жұмысын бастады
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Ол «Аймағымызға 14 420 отбасы қоныс
аударған, олардың 58 пайызы еңбек
жасындағы адамдар болса, 28 пайызы – мектеп оқушылары, 14 пайызы
– зейнеткерлер. Жергілікті атқарушы
органның қолдауымен сегіз жүзге тарта отбасы тұрғын үймен қамтылып, 120
адам жер телімдерін алып, өз күштерімен
үй салды. Сондай-ақ, 595 адамға жеке
шаруашылықтарын жүргізу үшін жер
телімдері берілген. Тек 2012-2014 жылдар
аралығында оралмандарға көрсетілген
әлеуметтік көмекке келер болсақ: Атаулы
әлеуметтік көмек 685 адамға 7,9 млн.теңге,
тұрғын үй көмегі 347 отбасыға 13,5 млн.
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Қазақстан Республикасының Прези
денті Н.Назарбаевтың «Алыста жүрген
ағайындарға ақ тілек» атты әйгілі хатында «...Халқымыздың тұрмыс-тіршілігіне,
еліміздің ішкі, сыртқы саясатына ұлы
өзгеріс алып келген, барлығымыз үшін
үлкен сын болған 1991 – қой жылы тарихта қалып, үміт пен күдігі мол жаңа 1992
жыл келді. Тағдыр тәлкегіне ұшырап,
жер бетіне тарыдай шашырап кеткен
отандастар, қандас бауырлар, Сіздерді
Жаңа жылдарыңызбен шын жүректен
құттықтай отырып, әрқайсыңыздың
отбасыларыңызға мол бақыт, қуаныш
тілеймін. Аспанымыз әрқашан ашық
болсын! Сіздермен атамекенде табысатын, емін-еркін қауышатын күнге тезірек
жетейік. 1991 жыл қазақ елі үшін тарихта алтын әріппен жазылып қалатын
жыл болды...»,– деп қандастарды тарихи
отанға шақырғаны мәлім.
– Егемендік алғаннан бері елімізге бір
миллионнан астам қандастарымыз оралды, – дей келіп облыс әкімі Б.Сапарбаев:
«Сол ағайындардың 55 мыңға жуығы
Шығыс өңіріне қоныстанған. Осы
қандастарымызға 28 млн. теңгенің әлеу
меттік көмегі көрсетіліп, 799 отбасы
баспанаға ие болды. 430-дай адамға
600 млн. теңге көлемінде жеңілдетілген
несиені олардың кәсіпкерлігін дамытып, жұмыспен қамту мақсатында бердік.
Нәтижесінде ағайындар өздерінің жеке
кәсіптерін дөңгелетіп, табысты еңбек
етуде. Бұған қоса, Өскеменнің іргесінен
«Нұрлы көш» бағдарламасымен Шығыс
ауылы салынды. Курчатов қаласында
230 отбасына көп қабатты тұрғын
үйден пәтер бердік. Егіншілікпен, мал
шаруашылығымен айналысу үшін жер
телімдерін бердік, жұмыс істеймін деген
адамдарға жол ашық»,– деп сөзін аяқтады.
Сөз кезегі облыс әкімінің орынбасары Нұрымбет Сақтағановқа берілді.
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теңге, балаларға берілетін мемлекеттік
жәрдемақы 811 отбасыға 6,2 млн. теңге,
біржолғы көмек 64 отбасыға 900 мың
теңгені құрады. Сондай-ақ, 2012-2014
жылдар аралығындағы оралмандардың
2827 отбасына 4654 мың теңге көлемінде
несие берілген.
Аудан
Аягөз
Абай
Ұлан
Тарбағатай
Катон-Қарағай
Күршім
Көкпекті
Зырян
Зайсан
Жарма
Глубокое
Бородулиха
Бесқарағай
Шемонайха
Үржар
Курчатов қаласы
Риддер қаласы
Семей қаласы
Өскемен қаласы
Барлығы

Қоныстанған
отбасы саны
12
1
187
153
21
139
24
18
565
181
127
5
2
1
860
33
75
423
2827

әлеуметтік ықпалдастыру орталығы ашылыпты. Орталықта мүмкіндігі шектеулі
жандарға, тұрмысы төмен отбасыларға
және шеттен келген қандастарға жанжақты көмек көрсетіліп тұрады. Және де
«Бизнестің жол картасы – 2020», «Сыбаға»
бағдарламалары бойынша шеттен келген
ағайындармен жақсы жұмыс жүргізіліп
жатқанымен, Риддер қаласы, Зырян, Бородулиха, Шемонайха сынды аудандарда жүргізіл жұмыс көңілден шықпайды.
Бердібек Сапарбаевтың «Сіздердің ауданда қанша оралман отбасы тұрады?
Оларға қолдау-көмек көрсету бағытында
қандай жұмыстар атқарылуда?» деген
төтесінен қойған сұрағына Зырян ауданы әкімінің орынбасары еш жауап бере
алмады. Тым болмаса, қандай форумға
қатысатынын ойламағаны өкінішті.
Форум аясында Аслан Қаржаубаев
«Көші-қон туралы» заңнамасына алдағы
уақытта енгізілетін өзгертулер мен
толықтырулар жөнінде нақты, түсінікті
етіп айтты: «Біріншіден, сырттан көшіп
келетін қандастар Қазақстанның қай
өңірінде, қай елдімекенінде тұратынын
өздері таңдайды. Екіншіден, ең алдымен
бес күннің ішінде оралман мәртебесі
беріледі, содан кейін тұрақты тұруға
құжаттар қабылданады».
Оралман мәртебесін берудің үш
жолы қарастырылған:
1. Атамекенге көшіп келмей тұрып шетелден дипломатиялық жолмен құжат
тарын жіберу арқылы. Бұл жағдайда қан
дастар Қазақстанға келген бес күнде оралман мәртебесін, он күнде ықтияр хат алып,
азаматтыққа тапсыруға құқығы болады.
2. Осында көшіп келген соң тікелей
жергілікті атқарушы органдарға құжат
тарын бере алады. Құжаттарды қабылдау
облыс орталықтарында немесе көшіп
барған жердегі жергілікті халыққа қызмет
көрсету оралықтарында жүзеге асырылмақ.

Адам
саны
54
2
394
396
37
285
63
31
708
390
248
12
2
3
1103
58
130
738
4654

БҰҰ-ның Даму бағдарламасы аясында осы
облыста оралмандарды бейімдеу және
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Глубокое, Зырян, Шемонайха аудандарына қандастарды қоныстандыруға
басымдық беру, олардың облыстық,
аудандық мәслихат депутаттарымен
қарым-қатынасын нығайту, Шығыс ауылында көшіп келушілерді бейімдеу
орталығын ашу, кәсіптік техникалық білім
алуға квота көлемін ұлғайту, тіл оқыту т.т.
қарастырылған. Және де шетелдік дипломдарды нострификациялау уақытын 6
айдан үш айға дейін қысқартумен қатар, ондай диплом-құжаттардың жарамдылығын
танитын комиссияның Алматы, Астана
қалаларында ғана емес, аталмыш жобаға
енген облыс орталықтарында да ашу
жөнінде Білім және ғылым министрлігіне
ұсыныс жіберілген. Қытайдан көшіп келіп
жатқан қандастарымызды тіркеуге тұрғызу
мәселесі де күн тәртібінен түскен жоқ.
Сондай-ақ, жиында Облыстық ішкі
істер департаменті Көші-қон полиция
сының бастығы Ербол Бекпаев, Семейдегі
оралмандарды бейімдеу орталығының

3. Тұрақты тұруға рұқсат алуда төлем
ақылық жағдайын дәлелдемей-ақ ықтияр
хат алу құқығын беру.
– Өзгертулер енгізілген заң жобасын
дағы азаматтық мәселесіне келсек, ол бір
жылдың ішінде жеңілдетілген тәртіппен
берілетін болады. Ал, оралман мәртебесі
азаматтық алғаннан кейін немесе бір
жылдың ішінде азаматтық алмаса жойылады. Себебі, бір жыл – азаматтық алу үшін
жеткілікті уақыт. Сондай-ақ, азаматтыққа
құжат тапсырушы адам бұған дейін шетелде қандай да бір үлкен заңбұзушылықтар
жасаса, оралман мәртебесі күшін жояды», – деді.
«Шаңырақ» кешені ашылмақ
Көші-қон
мәселелері
бойынша
«Шаңырақ» кешенді жоспары әзірленіп,
алдағы уақытта қолға алынатын бірқатар
маңызды мәселелер белгіленгенін естіп,
форумға қатысушылар қуанып қалды. Жос
парда топырағы құнарлы, шаруашылықпен
айналысуға мүмкіндігі мол Бородулиха,
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кеңесшісі Рауан Қалиев, Шығыс ауылының
тұрғыны Төлеген Құмарұлы және басқа
да азаматтар сөз сөйлеп, көші-қон
төңірегіндегі біршама мәселелерді қозғады.
Шығыс ауылы демекші, осы ауылдың әкімі
Моңғолиядан келген Бақыт Амантай, ал
Ұлан ауданы Мәслихатының депутаты
белгілі ақын Нұртай Лақан бауырымыз
екен. Форумның соңына қарай облыстың
аудандары мен қалаларынан арнайы
келіп қатысып отырған қандастарымыз
өздерін мазалаған сұрақтарға қанағаттанарлық жауаптар алды. Осы форумда
сөз сөйлеген моңғолиялық қандасымыз,
Республикалық бірнеше дүркін чемпион,
қалалық №45 мектепте денешынықтыру

Қатысушылар риза болып, қол шапалақ
тады. Бір азаматтың баспаналы болып,
мәселесі шешіліп жатса, ол да форумның
нәтижесі деп білеміз.
Сөз кезегі маған тигенде Қауымдас
тықтың міндеті мен атқарып жатқан
кейбір жұмыстарын қысқаша таныстырып, бүгінгі күнгі негізгі қиыншылық пен
мәселелер тек Ішкі істер министрлігінде
екенін айта келіп, осы министрлікке
ұсыныс жасауды сұрадым. Және де
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, бір жылда екінші рет отан
дастар форумын ұйымдастырып, шетелден көшіп келіп жатқан ағайындарға
қамқорлығын көрсетіп жүрген әкімге
алғысымызды білдірдім. Басқа облыстармен салыстырғанда отандастарға ерекше
көңіл бөлу осы облыста артығырақ десем
артық айтқандық болмас.
Жоғарыдағы шешімін таппаған мәсе
лелерді шешу үшін аталмыш Форумға
қатысушылар атынан ел Үкіметіне және
Ішкі істер министрлігіне хат жолданатын
болып шешілді.
Сапар барысында Өскемен қаласымен
танысып, «Қазақстан» төбесіне шықтық.
Биікте көк туымыз желбіреп, келген адам
ның рухын көтеріп, ал, қалаға көрікті сән
беріп тұр.
							
Ботагөз УАТҚАН,
Дүниежүзі қазақтары
қауымдастығының ұйымдастыру
бөлімінің меңгерушісі

пәнінің ұстазы Амантай Сұлтанды баспа
намен қамтамасыз етуді Б. Сапарбаев
Өскемен қаласының әкіміне тапсырды.

42

па елдерінде жылда «Самұрық-Қазына»
әл-ауқат қорының демеушілігімен Кіші
құрылтай өткізіп келеміз. Ал Түркияда
кіші құрылтай сонау 1997 жылы өткен
болатын. Содан бері қанша уақыт зырылдап өте шыққан десеңізші. Бұл
құрылтайға дайындық былтырдан бері
жүргізіліп, Қазақстаннан баратын делегация мүшелері толық сарапталып,
үлкен дайындық жасады. Делегацияны Дүниежүзі қазақтары қауымдастығы
Төрағасының
бірінші
орынбасары
Талғат Мамашев бастап апарды. Делегация құрамында «Егемен Қазақстан»
республикалық газеті АҚ президенті
Сауытбек Абдрахманов, Ш.Уәлиханов
атындағы
тарих
және
этнология
институтының бөлім меңгерушісі, тарих
ғылымдарының докторы, доцент Айжа-
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1938 жылы Қытайдан басталған көш
1954 жылы Түркияға келіп тоқтаған.
Анадолы жеріне келгенде көште баржоғы 2 мыңға тарта адам болған. Содан
бергі 60 жылда Түркиядағы қазақтың
саны 20 мыңға жуықтады. Тек Ыстамбұл
қаласында ресми дерек бойынша 2 мыңға
жуық отбасы тұрады. Сондықтан, биылғы
Түркия қазақтарының кіші құрылтайы
қазақтар
шоғырланып
орналасқан
Ыстамбұл қаласында 30-31 тамыз күндері
өтті.
Дүниежүзі қазақтарының ұйымдас
тыруымен жылда Еуропа елдерінде өтетін
кіші құрылтайдың мақсаты не дегенге
жауап берсек, әрине, Құрылтай тойлау
үшін емес, ойлану үшін, толғағы жеткен
мәселені шешу үшін ұйымдастырылады.
Мәселен, қазақ өте аз тұратын Еуро-

Түркиядағы кіші құрылтай

мал Құдайбергенова, «Отбасым» Ұлттық
құндылықтар орталығы төрағасының
бірінші орынбасары Ханым Ахметова,
Өнертану ғылымдарының кандидаты, доцент, «Асыл-Дизайн» Сән үйінің негізін
қалаушы әрі бас дизайнері, Қазақстан
дизайнерлері одағының мүшесі Айдархан Қалиев, қауымдастықтың қызмет
керлері – Жанар Жанапиянова, Рысжан Жұртшыбаева, Дүниежүзі қазақ
тары қауымдастығының Батыс Қазақ
стан облысындағы филиалының бас
шысы, сонымен қатар «Қазақстан» ұлт
тық телеарнасының Батыс Қазақстан
облыстық филиалының директоры Асыланбек Губашев пен оператор Марат

Құрақов, қазақстандық өнер жұлдыздары:
Дәулет-Гүлхан тобы, қазақтың дәстүрлі
әншілері Гүлзира Бөкейхан, Ерлан
Рысқалиев, термеші Дәурен Жанарбек
және биші Гүлнәр Нұрсұлтанқызы бар.
Бұл делегацияның арманы да, мақсаты да
атажұрттан жақсы хабар күтіп отырған,
ел мен жердің жаңалығын айтатын
Атажұртқа деген сағынышын басатын саликалы әңгіме айту болса, өнерпаздар
әннен шашу шашып, мың бұралып би билеп елден келген өнерпаздардың өнерін
тамашалау үшін жиналған қауымның
көңілін бір марқайту.
Құрылтайдың негізгі шаралары 31
тамыз күні өтетін болғандықтан 30 тамыз күні дайындық жұмыстарын жасап,
кешке Құрылтай қонақтарына Ататүріктің
бұрынғы сарайларының бірі Флория теңіз
сарайында Түркияның бұрынғы денсаулық
сақтау министрі Халел Шылгын өз атынан
ас берді. Мәрмар теңізінің жағалауындағы
бұл сарай қазірде Түркия президентінің
қарамағында екен. Түрік бауырларымыз
қазақтарды жоғары бағалайды және жақсы
сыйлайды екен. Оны осы дастархан басында отырған кезде әр сөздері мен істерінен
көруге болады.
Ертеңіне сағат 11-де Құрылтайдың
басты шараларының бірі Президент Н.
Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауын Анадолыдағы қазақтарға насихаттау
және түсіндіру жоспарланған болатын.
Бұл жиынды 2011 жылы ҚР Президенті
Н.Назарбаев Түркия елінің сол кездегі
премьер-министрі Режеп Тайып Ердоғанға
сыйға берген қазақ үйде өткізді. Елбасы
сыйлаған қазақ үй қазір «Топкапыдағы»
мәдениет үйлеріндегі қазақ орталығының
жанында тігулі тұр. Көздің жауын алатын
бұл шаңыраққа жиналған қауым Елбасының
Жолдауын жылы ниетпен, қызу қолдаумен
қарсы алды.
Қазақстан Республикасы Президентінің
Жолдауын талқылау және түсіндіру
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быс тілеп, ағайынды татулыққа, бірлікке
шақырды.
«Елбасының биылғы Жолдауы да
осы мақсатты көздейді. Мақсат, мүдде,
болашақ бір болмай, іс оңға баспайды.
Оны Елбасы бекер айтып отырған жоқ,
бәріміздің мақсатымыз да, мүддеміз
де бірлік пен береке болу керек»,– деп
құрылтай жұмысына сәттілік тіледі.
Дөңгелек үстелге қатысушы қауым
Жолдауға қатысты өз пікірлерін айтып,
жақсы ойларымен бөлісті.
Әрине, Дүниежүзі қазақтарының қауым
-дастығы шетелдегі қазақ диаспорасымен
жұмыс істейтіндіктен, сырттағы ағайынның ең көкейтесті сұрақтарының бірі көшіқон мәселесі мен тіл-жазу. Қазақстаннан
делегацияны басқарып барған Дүниежүзі
қазақтары қауымдастығы Төрағасының
бірінші орынбасары Талғат Асылұлы Мамашев бұл сұрақтарға егжей-тегжейлі
жауап берді. Еуропадағы қазақтар осы
Түркиядан кеткен қазақтар. Сондықтан
Стамбұл қаласындағы құрылтайға көп
теген Еуропа елдерінен де қазақтар
келіп қатысты. 2 сағатқа жоспарланған
дөңгелек үстел 4 сағатқа ұласып, елдің
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тақырыбымен өткен дөңгелек үстел
Ш.Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтының бөлім меңгерушісі,
тарих ғылымдарының докторы, доцент
Айжамал Құдайбергенованың басқаруы
мен өтті. Жолдауды жұртшы-лыққа
нақты мысалмен түсін-дірген Айжамал
Ибрагимқызы «Мәңгілік ел» идеясын
айтқан кезде жиналған қауым риза болып,
Елбасына ұзақ өмір тіледі. Әрине, Түркия
қазағы Қазақстан қолданып отырған
кирилл әрпін танымайды, сондықтан,
Елбасының Жолдауы түрік тіліне аударылып кітапша етіп шығарылып, осы
дөңгелек үстелде таратылды. Бұл игі
іске демеушілік жасаған «СамұрықҚазына»
Акционерлік
қоғамына
алғысымыз шексіз.
«Өйткені, естіген бір бөлек, ал, өзің
түсінетін тілмен толық мәтінін оқу бір
бөлек дүние»,– дейді Түркия қазағының
ақсақалы Мәнсүр Тәйжі. «Егемен Қазақ
стан» газеті АҚ президенті Сауытбек
Абдрахманов сөз кезегінде ағайынды
Түркияда үшінші рет өтіп отырған Құрыл
таймен құттықтай отырып, құрылтай аясында өтіп жатқан футбол турниріне та-

Еуропадағы қазақтарға арналмаған,
бүгінгі күнде барлық қазақтың үйінде
тұратын құнды қазына. «Балаларыңа қазақ
тілін үйретем десең, осы «киіз үй» барлық
қазақтың үйінің төрінде тұруы керек» дей
келе,– Т. Асылұлы бұрынғыдай емес, қазір
техниканың заманы екенін тіл үйренем деген адамға интернет желісінің ықпалы зор
екенін айтты. Соған орай болашақта интернет желісі арқылы тіл үйрету курстары ашылатынын жеткізді.
Сұрақтарының барлығына жауап
алған ағайын, құрылтайға базарлық
ретінде қазақстандық әншілердің кешкі
гала-концертіне көңілді жиналды. Галаконцерт әнші-композитор Жем Каража
атындағы Мәдениет үйінде өтті.
Концерттің алдында құрылтайға Астанадан арнайы келген «Отбасым» Ұлттық
құндылықтар орталығы төрағасының
бірінші орынбасары Ханым Ахметова «Ұмыт болған ұлттық тағамдардың»
көрмесін көрсетті. Ханым Жұмабайқызы
концертке келген қауымды ақ дастарханын жазып, ұлттық тағамдармен қарсы
алды. Ханым Ахметова Қазақстаннан
дайындап апарған тамақтарынан ауыз
тигізіп, сол жерде сүт пен тарыдан дайындалатын быламық жасап берді. Бұл тағам
сәби емізетін жас аналарға өте пайдалы.
Ол бала ағзасына аса қажетті кальцийдің
мол болуын қамтамасыз етеді, көңіл-күйін
жақсартып, жүйке жүйесін нығайтады
екен.
Елбасымыз Н.Назарбаев «Құрылтай
тойлау, емес ойлау» деп құрылтайдың
мағынасын ашып бергені белгілі.
Сондықтан, Қазақстаннан құрылтайға
баратын делегацияны жасақтауда қазақ
диаспорасына үлгі беретін, тәрбие-тәлімі
мол қазақи мамандар таңдалады. Сондай
маманның бірі – Өнертану ғылымдарының
кандидаты, доцент, «Асыл-Дизайн» Сән
үйінің негізін қалаушы әрі бас дизайнері,
Қазақстан
дизайнерлері
одағының

ойындағы сұрақтардың барлығы айтылып, ел риза болып тарқасты. Барлық
Еуропа еліндегі кемшілік жастардың
қазақ тілін білмеуі. Және оған қазақ тілді
ортаның жоқтығы өз әсерін тигізуде.
Осыған орай Талғат Мамашев Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы мен ҚР
Мәдениет министрлігі Тіл комитетімен
бірлесе жасаған «электронды киіз үйді»
таныстырды.
Өйткені
кіп-кішкентай
«киіз үйде» қазақтың халық ертегілері,
ән мен күйі, термелер мен бесік жырлары бар. «Киіз үй» Қытайдан келген қандасымыздың қазақ балаларына арнаған тартуы. Бұл «киіз үй» тек
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Нұрсұлтан және қазақстандық Ерлан
Рысқалиев пен Гүлхан мен Дәулет дуэті
концерт берді. «Ағажай-Алтай» әніне
жылап алған ағайын, «Қара жорға» биіне
тербеле биледі. «Бұлбұл» әніне қосыла
шырқаса, Ақселеу Сейдімбековтің әні
«Алтын асыққа» бір тебіреніп қалды.
Концерт аяқталып атажұрттан келген ағайынмен қимай-қимай қоштасқан
ағайын әрең тарқады. Осындай сезім мен
ойға бөлеген құрылтайдың бас демеушісі
«Самұрық-Қазына» Акционерлік қоғамы
на алғысымыз шексіз.
Ондағы қандастарымыз да Елбасының
IV Құрылтайда берген тапсырмасына орай
жыл сайын кіші құрылтайлар өткізіп отырса, осы шараның арқасында ағайындық

қасиетімізді сақтап, тілімізді жоғалтпай,
қазақ екендігімізді ұмытпаймыз. Өйткені,
Қазақстан тарапынан қамқорлық пен
қолдау көрген сайын осындай еліміз бар
екендігін мақтан тұтамыз. Өзге елде өмір
сүріп отырған ағайынның асқар таудай
арқа сүйер Отаны, іздеуі мен сұрауы бар
екенін көрген туыс ағайындардың да
бізге деген көзқарасы өзгеше болады деген тілектерін жеткізді.
Жанар Жанапиянова
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мүшесі Айдархан Қалиев қазақ ұлттық
киімдерінің заманауи үлгісін көрсетті.
Айдархан Қалиев Қазақстаннан тек
киім үлгілерін апарған болатын. Алдынала сәндік киімдер үлгісін көрсетеміз
деп сол жақтағы қазақтардың 15-20
жас аралығындағы қазақ қыздарын
шақырғанбыз. Дайындыққа келген кезде
сәндік киімдерді көрсететін қыздардың
қазақ екенін не түрік екенін ажырата
алмағанбыз. Айдархан Қалиевтың қазақы
киімдерін киіп, ұлттық әшекейлерді
таққан кезде жанағы түрікше сөйлеп
тұрған өзіміз ішімізден «түрік қыздары
шығар» деп ойлап тұрған қаракөздер
қазақ қыздарына айналып шыға келді.
Концерттің жүргізушілері құрылтай
ұйымдастырушыларын сахнаға шақырып
сөз берді. Дүниежүзі қазақтары қауым
дастығы Төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев жиналған
жұртты құрылтаймен құттықтай отырып,
Қазақстаннан әкелген кәде сыйларын
берді. Қазақ-Түрік білім және зерттеу
қоғамының төрағасы Фарух Ақселдің
иығына шапан жапса, оның орынбасары Шерхан Дінтүрікке қазақтың қасиетті
қара домбырасын сыйлады. Бірақатар
сыйлы адамдардың иығына шапан жапты.
Олар: Шығыс-Түркістан қоныс аударушылар қауымдастығының бұрынғы төрағасы
Жақып Жан, «Зейтінбұрын» әкімшілігі
төрағасының бірінші орынбасары Ильяс
Сақаға және Түркия елінің бұрынғы
денсаулық сақтау министрі Халел Шылгын.
Қазақстаннан барған әншілер: ШығысТүркістанда туып-өскен қазіргі уақытта
қазақстандық белгілі әнші, астаналық
Гүлзира Бөкейхан, Моңғолияда туып,
1 жасында Қазақстанға келген, қазіргі
уақытта Құрманғазы атындағы консерваторияда оқитын Дәурен Жанарбек, Алтайда туып, Бейжің қаласында бишілікті
меңгерген, қазіргі кезде Алматыда оқушыларға би сабағынан беретін Гүлнәр

kіşі qwriltay sonau 1997 jili ötken bolatin.
Sodan berі qanşa uaqit zirildap öte şiqqan
deseñіzşі. Bwl qwriltayğa dayindiq biltirdan
berі jürgіzіlіp Qazaqstannan baratin delegaciya müşelerі bärі saraptalip, ülken dayindiqpen bardiq. Delegaciyani Düniejüzі
qazaqtari qauimdastiği Törağasiniñ bіrіnşі
orinbasari Talğat Mamaşev bastap apardi.
Delegaciya qwraminda «Egemen Qazaqstan» respublikaliq gazetі AQ prezidentі
Sauitbek
Abdrahmanov,
Ş.Uälihanov
atindaği tarih jäne etnologiya institutiniñ bölіm meñgeruşіsі, tarih ğilimdariniñ
doktori, docent Ayjamal Qwdaybergenova, «Otbasim» Wlttiq qwndiliqtar ortaliği
törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Hanim Ahmetova, Önertanu ğilimdariniñ kandidati,
docent, «Asil-Dizayn» Sän üyіnіñ negіzіn
qalauşi ärі bas dizaynerі, Qazaqstan

1938 jili Qitaydan bastalğan köş 1954
jili Türkiyağa kelіp toqtağan. Anadoli jerіne
kelgende köşte bar-joği 2 miñğa tarta adam
bolğan. Sodan bergі 60 jilda Türkiyadaği qazaqtiñ sani 20 miñğa juiqtadi. Tek Istambwl
qalasinda resmi derek boyinşa 2 miñğa juiq
otbasi twradi. Sondiqtan biilği Türkiya qazaqtariniñ kіşі qwriltayi qazaqtar şoğirlanip
ornalasqan Istambwl qalasinda 30-31 tamiz
künderі öttі.
Düniejüzі qazaqtariniñ wyimdastiruimen jilda Europa elderіnde ötetіn kіşі
qwriltaydiñ maqsati ne degenge jauap
bersek, ärine Qwriltay toylau üşіn emes
oylanu üşіn, tolğaği jetken mäselenі şeşu
üşіn wyimdastiriladi. Mäselen, qazaq öte az
twratin Europa elderіnde jilda «SamwriqQazina» äl-auqat qoriniñ demeuşіlіgіmen
Kіşі qwriltay ötkіzіp kelemіz. Al Türkiyada
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alatin bwl şañiraqqa jinalğan qauim Elbasiniñ Joldauin jili nietpen qizu qoldaumen
qarsi aldi.
 Qazaqstan Respublikasi Prezidentіnіñ
Joldauin talqilau jäne tüsіndіru taqiribimen ötken «döñgelek üsteldіñ» moderatori Ş.Uälihanov atindaği tarih jäne etnologiya institutiniñ bölіm meñgeruşіsі,
tarih ğilimdariniñ doktori, docent Ayjamal
Qwdaybergenovaniñ basqaruimen öttі.
Öytkenі jinalğan jwrtşiliqqa naqti misalmen
tüsіndіrgen Ayjamal Ibragimqizi «Mäñgіlіk
el» ideyasin aytqan kezde jinalğan qauim
riza bolip, Elbasina wzaq ömіr tіledі. Ärine
Türkiya qazaği Qazaqstan qoldanip otirğan
kiril ärpіn tanimaydi, sondiqtan Elbasiniñ
Joldauin türіk tіlіne audarip kіtapşa etіp
şiğarip, osi döñgelek üstelde taratildi. Bwl
igі іske demeuşіlіk jasağan «Samwriq-Qazina» Akcionerlіk qoğamina alğisimiz şeksіz.
«Öytkenі estіgen bіr bölek, al özіñ
tüsіnetіn tіlmen toliq mätіnіn oqu bіr bölek
dünie»,– deydі Türkiya qazağiniñ aqsaqali
Mänsür Täyjі. «Egemen Qazaqstan» gazetі
AQ prezidentі Sauitbek Abdrahmanov söz
kezegіnde ağayindi Türkiyada üşіnşі ret ötіp
otirğan Qwriltaymen qwttiqtay otirip qwriltay ayasinda ötіp jatqan futbol turnirіne tabis
tіlep, ağayindi tatuliqqa, bіrlіkke şaqirdi.
«Elbasiniñ biilği Joldaui da osi maqsatti
közdeydі. Maqsat, müdde, bolaşaq bіr bolmay іs oñğa baspaydi. Oni Elbasi beker
aytip otirğan joq, bärіmіzdіñ maqsatimiz
da, müddemіz de bіrlіk pen bereke bolu
kerek» dep Qwriltay jwmisina sättіlіk tіledі.
Döñgelek üstelge qatisuşi qauim Joldauğa
qatisti öz pіkіrlerіn aytip, jaqsi oylarimen
bölіstі.
Ärine
Düniejüzі
qazaqtariniñ
qauimdastiği şeteldegі qazaq diasporasimen jwmis іsteytіndіkten sirttaği
ağayinniñ eñ kökeytestі swraqtariniñ bіrі
köşі-qon mäselesі men tіl-jazu. Qazaqstannan delegaciyani basqarip barğan Düniejüzі
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dizaynerlerі odağiniñ müşesі Aydarhan Qaliev, Qauimdastiqtiñ qizmetkerlerі – Janar
Janapiyanova, Risjan Jwrtşibaeva, Düniejüzі
qazaqtari qauimdastiğiniñ Batis Qazaqstan
oblisindaği filialiniñ basşisi sonimen qatar
TRK «Qazaqstan» wlttiq telearnasiniñ Batis
Qazaqstan oblistiq filialiniñ direktori Asilanbek Gubaşev pen operator Marat Qwraqov,
qazaqstandiq öner jwldizdari: Däulet-Gülhan tobi, qazaqtiñ dästürlі änşіlerі Gülzira
Bökeyhan, Erlan Risqaliev, termeşі Däuren
Janarbek jäne bişі Gülnär Nwrswltanqizi bar.
Bwl delegaciyaniñ armani da, maqsati da
atajwrttan jaqsi habar kütіp otirğan, el men
jerdіñ jañaliğin aytatin Atajwrtqa degen
sağinişin basatin salikali äñgіme aytu bolsa,
önerpazdar ännen şaşu şaşip, miñ bwralip
bi bilep elden kelgen önerpazdardiñ önerіn
tamaşalau üşіn jinalğan qauimniñ köñіlіn
bіr marqaytu.   
Qwriltaydiñ negіzgі şaralari 31 tamiz
künі ötetіn bolğandiqtan 30 tamiz künі
dayindiq jwmistarin jasap, keşke Qwriltay
qonaqtarina Atatürіktіñ bwrinği saraylariniñ bіrі Floriya teñіz sarayinda Türkiyaniñ
bwrinği densauliq saqtau ministrі Halel
Şilgin öz atinan as berdі. Märmar teñіzіnіñ
jağalauindaği bwl saray qazіrde Türkiya
prezidentіnіñ qaramağinda eken. Türіk
bauirlarimiz qazaqtardi joğari bağalaydi
jäne jaqsi siylaydi eken. Oni osi dastarhan
basinda otirğan kezde är sözderі men
іsterіnen köruge boladi.
 Erteñіne sağat 11-de Qwriltaydiñ basti
şaralariniñ bіrі Prezident N. Nazarbaevtiñ
haliqqa arnağan Joldauin Anadolidaği
qazaqtarğa nasihattau jäne tüsіndіru
josparlanğan bolatin. Bwl jiindi 2011 jili
QR Prezidentі N.Nazarbaev Türkiya elіnіñ
sol kezdegі premer-ministrі Rejep Tayip
Erdoğanğa siyğa bergen qazaq üyіnde
ötkіzdі. Elbasi siylağan qazaq üy qazіr
«Topkapidaği» mädeniet üylerіndegі qazaq
ortaliğiniñ janinda tіgulі twr. Közdіñ jauin
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qazaqtari qauimdastiği Törağasiniñ bіrіnşі
orinbasari Talğat Asilwli Mamaşev bwl
swraqtarğa egjey-tegjeylі jauap berdі.
Europadaği qazaqtar osi Türkiyadan ketken
qazaqtar. Sondiqtan Stambwl qalasindaği
qwriltayğa köptegen Europa elderіnen de
qazaqtar kelіp qatisti. 2 sağattiq «döñgelek
üstel» 4 sağatqa wlasip eldіñ oyindaği
swraqtardiñ barliği aytilip el riza bolip tarqasti. Barliq Europa elіndegі jağday ol jastardiñ qazaq tіlіn bіlmeuі. Jäne qazaq tіldі
ortaniñ joqtiği. Osiğan oray Talğat Mamaşev
Düniejüzі qazaqtariniñ qauimdastiği men
QR Mädeniet ministrlіgі Tіl komitetіmen
bіrlese jasağan «elektrondi kiіz üydі»
tanistirdi. Öytkenі kіp-kіşkentay «kiіz üyde»
qazaqtiñ haliq ertegіlerі, än men küyі, termeler men besіk jirlari bar. «Kiіz üy» Qitaydan kelgen qandasimizdiñ qazaq balalarina
arnağan tartui. Bwl «kiіz üy» tek Europadaği

Swraqtariniñ barliğina jauap alğan
ağayin, Qwriltayğa bazarliq retіnde qazaqstandiq änşіlerdіñ keşkі gala-koncertіne
köñіldі jinaldi. Gala-koncert änşі-kompozitor
Jem Karaja atindaği Mädeniet üyіnde öttі.
Koncerttіñ aldinda Astanadan arnayi qwriltayğa kelgen «Otbasim» Wlttiq
qwndiliqtar ortaliği törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Hanim Ahmetova «Wmit bolğan wlttiq tağamdardiñ» körmesіn körsettі. Hanim
Jwmabayqizi koncertke kelgen qauimdi aq
dastarhanin jazip wlttiq tağamdarmen qarsi
aldi. Hanim Ahmetova Qazaqstannan dayindap aparğan tamaqtarinan auiz tigіzіp, sol
jerde süt pen taridan dayindalatin bilamiq
jasap berdі. Bwl tağam säbi emіzetіn jas
analarğa öte paydali. Bwl tağam bala
ağzasina asa qajettі kalciydіñ mol boluin qamtamasiz etedі, köñіl-küyіn jaqsartip jüyke
jüyesіn niğaytadi eken.

qazaqtarğa arnalmağan, bügіngі künde
barliq qazaqtiñ üyіnde twratin qwndi qazina. Balalariña qazaq tіlіn üyretem deseñ osi
«kiіz üy» barliq qazaqtiñ üyіnіñ törіnde twrui
kerek dey kele bwrinğiday emes qazіr tehnikaniñ zamani tіl üyrenem degen adamğa internet jelіsі bar. Osi salani damituimiz kerek
dep, bolaşaqta internet jelіsі arqili tіl üyretu
kurstari aşilatinin jetkіzdі.

Elbasimiz
N.Nazarbaev
«Qwriltay
toylau emes oylau» dep
qwriltaydiñ
mağinasin aşip bergenі belgіlі. Sondiqtan
är qwriltayğa Qazaqstannan baratin delegaciyani jasaqtauda qazaq diasporasina
ülgі beretіn, tärbie-tälіmі mol qazaqi mamandardi aparadi. Sonday mamanniñ bіrі
Önertanu ğilimdariniñ kandidati, docent,
«Asil-Dizayn» Sän üyіnіñ negіzіn qalauşi
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qazaqstandiq belgіlі änşі astanaliq Gülzira Bökeyhan, Moñğoliyada tuip, 1 jasinda Qazaqstanğa kelgen, qazіrgі uaqitta
Qwrmanğazi atindaği konservatoriyada
oqitin Däuren Janarbek, Altayda tuip, Beyjіñ
qalasinda bişіlіk maman alğan, qazіrgі kezde
Almatida oquşilarğa bi sabağinan beretіn
Gülnär Nwrswltan jäne qazaqstandiq Erlan
Risqaliev pen Gülhan men Däulet duetі koncert berdі. «Ağajay-Altay» änіne jilap alğan
ağayin, «Qara jorğa» biіne terbele bilep aldi.
«Bwlbwl» änіne qosila şirqap sayrap alsa,
Aqseleu Seydіmbekovtіñ änі «Altin asiqqa»
bіr tebіrenіp qaldi.
Koncert ayaqtalip atajwrttan kelgen
ağayinmen qimay-qimay qoştasqan ağayin
äreñ tarqadi. Osinday sezіm men oyğa bölegen Qwriltaydiñ bas demeuşіsі «SamwriqQazina» Akcionerlіk qoğamina alğisimiz
şeksіz.
Ondaği qandastarimiz da Elbasiniñ IV
Qwriltayda bergen tapsirmasina oray jil sayin kіşі qwriltaylar ötkіzіlіp otirsa, osi şaraniñ
arqasinda ağayindiq qasietіmіzdі saqtap,
tіlіmіzdі joğaltpay, qazaq ekendіgіmіzdі
wmitpaymiz. Öytkenі Qazaqstan tarapinan
qamqorliq pen qoldau körgen sayin osinday elіmіz bar ekendіgіn maqtan twtamiz.
Özge elde ömіr sürіp otirğan ağayinniñ
asqar tauday arqa süyer Otani, іzdeuі men
swraui bar ekenіn körgen tuis ağayindar da
bіzge degen közqarasi özgeşe boladi degen
tіlekterіn jetkіzdі.
Janar Janapiyanova
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Түркиядағы кіші құрылтай

ärі bas dizaynerі, Qazaqstan dizaynerlerі
odağiniñ müşesі Aydarhan Qaliev qazaq
wlttiq kiіmderdіñ zamanaui ülgіsіn körsettі.
Aydarhan Qaliev Qazaqstannan tek kiіm
ülgіlerіn aparğan bolatin. Aldin-ala sändіk
kiіmder ülgіsіn körsetemіz dep sol jaqtaği
qazaqtardiñ 15-20 jas araliğindaği qazaq
qizdarin şaqirğanbiz. Dayindiqqa kelgen
kezde sändіk kiіmderdі körsetetіn qizdardiñ qazaq ekenіn ne türіk ekenіn ajirata
almağanbiz. Aydarhan Qalievtiñ qazaqi
kiіmderіn kiіp, wlttiq äşekeylerdі taqqan
kezde janaği türіkşe söylep twrğan «özіmіz
іşіmіzden türіk qizdari şiğar dep oylap
twrğan» qaraközder qazaq qizdarina aynalip şiğa keldі.   
Koncerttіñ
jürgіzuşіlerі
Qwriltay
wyimdastiruşilardi sahnağa şaqirip söz
berdі. Düniejüzі qazaqtari qauimdastiği
Törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Talğat
Mamaşev jinalğan jwrtti qwriltaymen qwttiqtay otirip Qazaqstannan äkelgen käde
siylarin berdі. Qazaq-Türіk bіlіm jäne zertteu qoğaminiñ törağasi Faruh Aqseldіñ
iiğina şapan japsa, oniñ orinbasari Şerhan
Dіntürіkke qazaqtiñ qasiettі qara dombirasin siyladi. Bіraqatar siyli adamdardiñ
iiğina şapan japti. Olar: Şiğis-Türkіstan qonis audaruşilar qauimdastiğiniñ bwrinği
törağasi Jaqip Jan, «Zeytіnbwrin» äkіmşіlіgі
törağasiniñ bіrіnşі orinbasari Ilyas Saqağa
jäne Türkiya elіnіñ bwrinği densauliq saqtau
ministrі Halel Şilgin.
Qazaqstannan barğan änşіler: ŞiğisTürkіstanda tuip-ösken qazіrgі uaqitta

Арманың орындалды,
батыр баба

Осылай жылай-жылай ел көшкенде,
Қара ниет қалмақтар еңіреткенде,
Алла жар боп сыйлады талай батыр,
Қайран елді қайғы-мұң меңдеткенде.

(Жәнібек Бердәулетұлының
300 жылдық мерейтойына)

Хан Абылай, Қабанбай, Ер Жәнібек,
Қорған болған халқына, ел қамын жеп,
Батыр Баян, Наурызбай, Ер Шақантай,
Қатарынан қайсысы кем қалып ед.
Асып туған дұшпаннан аруағы,
Бәрі бірдей Алаштың нар ұланы,
Әрқайсысы шеп бұзған дара батыр,
Қорғап қалған қазақтың шаңырағын.
Алты алашқа бәрінің аты мәлім,
Шарлап кеткен елімнің атырабын,
Ер Жәкемді даралап ҰЛЫ АСТА,
Абыройын жырменен асырайын.
Берген Аллаһ халқының көз жасына,
Күн туғанда қасырет ел басына,
Қараша жұрт жездей боп майрылғанмен,
Кез болмаған қазақта ер жасыған.
Көк дөненмен Жәнібек атой салған.
«Ер» деп бекер емес-ті атай салған,
Батар күннің жалқынды алауынан,
Жаратылған нұр шапақ атар таңнан.

(Толғау)
		
Күң мен құлға қыз-ұлы айналған кез,
Атажұрттан айырылып, айдалған кез,
Қайғы бұлты үйіріліп төбемізге,
Басынан бақ қазақтың тайған кез.

Абыройы Алашта асқақтаған,
Ата жауға ел, жерін таптатпаған,
Өзім сынды ер жүрек ұл болсын деп,
Атын қойған жөргекте Шақшақ бабам.

Халқым менің ботадай боздаған кез,
Қас арғымақ жабыдан озбаған кез,
Ана менен баланы зар жылатып,
Іштегі қайғы-мұңды қозғаған кез.

Ұлы жүзде атақты асыл тұлға,
Нағашысы Досымбек батыр туған,
«Тартпай қоймас негізге» өмір заңы,
Жақсылардың рухы жақын шыңға.

Сұм кәпір бес қаруын сайлаған кез,
Қайқайтып Қара тауды айдаған кез,
Аруағы артып, қалмақтың бағы жанып,
Қазақты құртуға бел байлаған кез,

Өз атасы атақты Алты, Сары,
Олар-дағы жасынның жарықшағы,
Ел батыры болса да Ер Жәнібек,
Бердәулеттей әкенің аттұсары.

Көзден бұлбұл Жетісу ұшқан заман,
Қысық көз бүйіріңнен қысқан заман,
Шыңғыс хан заманынан бергі шақта,
Кім бар менің жеріме сұқтанбаған.

Шешендікпен шендесіп, ақындық тең,
Дала абызы даналық ақыл біткен,
Сегіз қырлы бір сырлы бар қасиет,
Бір бойынан табылған асыл біткен.
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Түмен басы Ер Жәкең тұлғасы елдің,
Мыңға татыр қашанда бір басы ердің,
Тексіз болса нағашы, жиеншарлар,
Ұлы Абай мен Ыбырай тумас еді.

Ұйықта, бабам, алаңсыз ұйықта, батыр,
Ел жұртына тіріде тұтқа батыр,
Бақытқа елің кенелді берекешіл,
Өсиетіңді зерделеп ұққан асыл.

Алтын түйме, ақ моншақ сабағындай,
«Жақсыны жақсы таниды», даналық-ай!
Оң жанынан Жәкеме орын берген,
Батырлығын таныған Хан Абылай.

Ұрпақтарың жиналды шартараптан,
Күллі қазақ жерінен – Алты Алаштан.
Қытай, Моңғол, Түркия, Еуропа,
Зар заманда шығандап шекара асқан.

Басталғанда тағдырдың аламаны,
Шер мен мұңды серпілтіп санадағы,
Қос көк бөрі дем берген Ер Жәнібек,
Керейлердің көкжалы, абаданы.

Той басталды, төрінде Астананың
Бірлігіңмен ұйыған мақтан елім.
Мұрындық боп ұлы асқа Сапарбаев
Ту көтерді Шығыстан бастап елін.

Тізе қосып Наурызбай, Бөгенбайға,
Қанат болып қолбасшы Қабанбайға,
Қарсы шапқан тайсалмай қас батырым,
Арыстандай ақырып тәмам жауға.

Батыр баба Алашқа атың мәлім,
Асын берді ардақтап асылдарың,
Басында жүр мерейтой, ас қамының,
Тұрсынбек, Несіпбектей ақын, ғалым.

«Кезек екі, тәңір бір» қалмақ састы,
Аруақты ерлердің мысы басты,
Ақтабан боп шұбырды енді өздері,
Аман қалған аз тобы Еділ асты.

Азат еткен ел, жерін батыр баба,
Пана болған жатқа да, жақынға да,
Сіз аңсаған «МӘҢГІ ЕЛДІҢ» шаңырағын,
Биіктетті Нұрекең асылзада.

Жау қырылды, орылған баудай болып,
Қу толағай үйілді таудай болып,
Жәкең сынды аруақты батырларға,
Дұшпаны да сүйінген таңдай қағып.

Өтті жалған фәнилік жасын ғұмыр,
Сауын айттық, ер баба, асың бүгін,
Абыройы асқақтап, жасай бермек,
Үш жүз емес, өтсе де отыз мың жыл.

Оралды жұрт сағынған Шығысына,
Ұйтқы болған ЕР ТҮРІК ұлысыма,
Ел басқарды Жәнібек, көсем оймен,
Кемеңгері, халқының ұлы тұлға.

***
Қажырлы едік, біз неткен керемет ек!
Бұл бақытты ұрпақтар кемел етпек,
Сүйінші!
Дүниеге «Назарбаев ЕЛІ» келді міне,
Көк туы көкте мәңгі желбіреді.

Тарбағатай, Маңырақ, Жайсан көлі,
Қоныс тепті мамырлап байтақ елі,
Қой бастаған серке еді – Ер Жәнібек,
Бақ дәулеті қазақтың қайта оралды.

Аққан шағы есіліп Есілдің бір,
Сарыарқаның ойнайды төсінде нұр,
Ел бар ма екен біздердей ғарышқа самғай,
Пайғамбарым сияқты пырақпен ұшқан.

Керей, Найман өрледі Өр Алтайға.
Қаптық, Бәйтік қарт Боғда, Ерен тауға,
Тарбағатай, Бортала, Іле, Құлжа,
Ата жұртқа жайлады ел алшаңдап.

Ер Жәнібек сияқты батырлардың,
Аруағын сыйла, елім, басыңды ій.
Бабалардың арманы орындалды,
Қалған қазақ жат елден көшіңді бұр.

Ұрпақ өсті жайып жас жапырағын,
Ата қоныс толтырды атырабын,
Қайран Жәкем кешегі көш бастаған,
Қалба таудың жамылды топырағын.

Үзбен Құрманбайұлы,
Моңғолия жазушылар одағының мүшесі
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«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама»
заманында елін, жерін шапқыншылардан
қорғауда ерен ерлігімен көзге түсіп, есімі
ұранға айналған қазақтың қас батырының
мерейін өсіріп, абыройын асқақтатуға
Бай-Өлке жұртшылығы тайлы-таяғымен
атсалысты. Аймақтық азаматтар өкілдері
хуралының (ААӨХ) төрағасы Ләззатхан
Бұраңұлы жетекшілік еткен мерейтойды ұйымдастыру алқасының жанкешті
еңбегі толықтай ақталып, нәтижесі көз
қуантып, көңіл сүйіндірерліктей болды.
Бұл алқа Бай-Өлке аймақтық азаматтар өкілдері хуралы басқармаларының
26-маусымдағы
қаулысы
бойынша
құрылған болатын. Оның құрамында:
Аймақ әкімі іс басқармасының бастығы
Т.Мәңкей (хатшы), аймақ әкімі Қ.Дәрмен,
ААӨХ Басқарма мүшесі Д.Мұрат, ААӨХ
мүшесі Қ.Сұлтанхан, Өлгий сұмыны
АӨӨХ төрағасы С.Оңғар, Аймақ әкімі іс

Қазақстанда басталып, Ресей, Германия және Түркияда өз жалғасын тапқан
Жәнібек Бердәулетұлының 300 жылдық
мерейтойлық шаралары
қыркүйектің
12-14 күндері Моңғолияның Бай-Өлке
(Баян-Өлгий) аймағында өзінің шарықтау
шыңына көтерілді. Қазақстан, Ресей,
Моңғолия және Қытай еліндегі батыр
ұрпақтарының басын қосқан бұл той «Ер
Жәнібек» Халықаралық қорының ұйытқы
болуымен ұйымдастырылды.
Бай-Өлке - Моңғолияның 21 аймағының
бірі саналады. Ол елдің батысындағы ең
биік таулы өңірінде 1940 жылы құрылған
болатын. Аймақ 13 сұмын (аудан) мен
86 бақтан (ауыл) тұрады. Баян-Өлгий
халқының саны бүгінгі таңда 91 мың адамды құрайды. Оның 93 пайызы қазақтар,
қалғаны Моңғолиядағы өзге ұлт өкілдері.
Бай-Өлке аймағының орталығы - Өлгий
қаласы.

54

басқармасының әлеуметтік даму бөлімінің
бастығы С.Ерия, Моңғолия ұлттық
бұқаралық телерадионың аймақтық
бөлімшесінің
директоры
Р.Сұраған,
Мәдениет, спорт, туризм басқармасының
бастығы Қ.Қайнар, Моңғолия мәдениетіне
еңбек сіңірген қайраткер Т.Сұлтан, Қазақ
ұлттық театрының директоры М.Ертай,
Қоғамдық-экономикалық зерттеу орталығының директоры Г.Золбаяр, тарих
ғылымдарының докторы Б.Өмірбек,
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының
өкілі
О.Қабсатар,
Қариялар
еркін
одағының төрағасы Ы.Марат, Моңғолия
ислам діндарлары мүфтият одағының
төрағасы М.Азатхан, Азаматтар өкілі
Қ.Құрметхан бар.
Ер Жәнібек және
Моңғолия қазақтары
Өлгий қаласындағы Қобда университеті
бөлімшесінде өткен «Ер Жәнібек және
Моңғолия қазақтары» деп аталатын
халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияны Түркітану орталығының
төрағасы Өмірбек Биқұмарұлы жүргізіп
отырды. Бұл алқалы жиын Моңғолия Ұлы
Құрылтай мүшесі, Мемлекеттік құрылым
тұрақты комитетінің бастығы, Бай-Өлке
аймағының Ұланбатыр қаласындағы
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хаттап, түсіндіру аса маңызды міндет
деп білеміз. Батыр бабамыздың 300
жылдық мерейтойы қарсаңында ғылыми
конференцияның ұйымдастырылуын өз
басым жоғарыда аталған міндетті орындау мақсатында атқарылған шаруалардың
бірі деп бағалаймын. Ер Жәнібек туралы зерттеулер Моңғолия қазақтары
тарихының ажырамас бір бөлігі екені
даусыз. Арғы-бергі тарихты зерделеп,
бір жүйеге түсіру, оның шынайы бағасын
беру міндеті бүгінгі тарихшылардың,
зерттеушілердің алдында тұр. Келер
ұрпақ алдындағы осы міндетті орындауға
өз тарапымнан белгілі мөлшерде қолдау
көрсететінімді айта кеткім келеді. Жәнібек
Бердәулетұлының 300 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылып отырған
іс-шараның қазіргі қоғам, келер ұрпақ үшін
берешегі мол болатындығына сенімім
зор»,– деді.
Т.Мамашев: «Қазақстанда
2014 жыл – Ер Жәнібек жылы болды деп
айтсақ, артық болмайды. Өйткені батыр
бабамыздың аруағына арналған шаралар
Алматыда қаңтар айынан басталып, жержерде өз жалғасын тапты. Бүгінгі таңда
Ер Жәнібек бабамыздың 300 жылдығына
арналған шаралар жер шарын аралап кетті деуге де болады. Оның негізгі
ұйымдастырушылары «Ер Жәнібек»
халықаралық қоры мен шаралар өтіп
жатқан жердің жергілікті әкімдіктері және

Жерлестер кеңесінің төрағасы Бәкей
Ағыпарұлы, Моңғолия ғылым академиясы
бөлімшесінің
Қоғамдықэкономикалық зерттеу орталығының директоры Золбаяр Гаагааұлы, Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы Төралқа
төрағасының бірінші орынбасары Талғат
Мамашев, «Ер Жәнібек» халықаралық
қорының президенті Мақсұт Темірбаев,
Халықаралық түркология орталығының
президенті Ислам Қабышұлы сияқты
құрметті меймандардың
құттықтау
сөзімен ашылды.
Мәселен Б.Ағыпарұлы: «Жаһандану
үдерісі қарқын алған бүгінгі таңда, тарихты зерттеу оны жас ұрпаққа наси-
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Өлгий қаласындағы Ер Жәнібек
даңғылы мен Келін төбедегі батыр
ескерткішінің тағаны
Аймақ орталығының негізгі көше
лерінің бірі саналатын бұл даңғылдың
жалпы ұзындығы 6 шақырым. «Жас
ұрпақтың бойына ұлттық тәлім-тәрбиені
сіңіру, ұлтжандылық рухта тәрбиелеу,
ата тарихын танытуда бұл шара үлкен
рөл атқармақ. Тарихымызды зерттеу,
жоғалтқанымызды түгендеу ісі алдағы
уақыттың еншісінде болғанымен, ұлт
руханияты үшін маңызы зор бұл іске
әкімшілік тарапынан мүмкіндігінше қолдау
көрсетілетін болады. Бүгінгі таңда батыр
бабамыздың атымен аталғалы отырған
осынау көшенің де ұрпақ тәрбиесіне

Дүниежүзі қазақтарының қауымдастығы.
Мысалы, біз жазда Берлин қаласында
дәстүрлі Еуропа қазақтарының кіші
құрылтайын өткізген кезде қазақ
күресінен Ер Жәнібек бабамыздың рухына арналған халықаралық үлкен турнир
өткіздік. Мұндай шаралар қыркүйек айында Түркияда, енді Бай-өлкеде жалғасын
тауып жатыр»,– деп мерейтойлық шаралардың маңызы мен мәніне айрықша
тоқталды. Сондай-ақ, мәселе той тойлап,
ат шаптырып, ас беруде емес. Бай-Өлкеде
өтіп жатқан шаралардың да ең үлкені, ең
керегі де осы тәжірибелік ғылыми конференция. Өйткені, оның материалдары
басылып шығып, кітап болып ұрпаққа
қалады. Бұл материалдармен жастар танысып, өздерінің білімін толықтырады.
Осы уақытқа дейін қаншама кітап
шығарылып, деректі фильмдер түсірілді.
Олар тарихта қалады. Біздің негізгі
мақсатымыз – ер бабамыздың тойын
өткізе отырып, жастардың санасына ой,
жүректеріне түрткі салып, патриоттық
рухын ояту дегенді айтты.
Конференция мәжілісінде Қазақ инно
вациялық гуманитарлық заң универ
ситетінің
доценті,
этнограф-тарих
шы Мұқаметқазы Мұқамәдиұлы Ер
Жәнібек зиратын қалай тапқанын баян
дап берді. Р.Сүлейменов атындағы
шығыстану
институтының
жетекші
ғылыми қызметкері Нәпіл Базылханұлы
«Көшпенділердегі батырлық дәстүр және
Қазақ батырларының тарихи тектілігі мен
ерліктерін», батырдың 7-ұрпағы Ербол
Жылқышыбайұлы «Жәнібек Бердәулет
ұлының ақ туы» туралы, тарих ғылым
дарының докторы Ахмет Тоқтабай ер
Жәнібектің тұтынған жеке заттары туралы баяндап, қазақтың біртуар батырының
кіндік қаны тамған туған жеріне ескерткіш
белгі қою жөнінде сөз қозғады. Мақсұт
Темірбаев «Ер Жәнібек» халықаралық
қорының қолдауымен Қазақстанда жүзеге
асқан шараларды таныстырып, жарық
көрген кітаптар, СD жинақтары мен өзге
де баспа өнімдерін мәдени және түрлі
зерттеу орталықтарына сыйға тартты.

қомақты үлес болып қосылары сөзсіз», деді мерейтойды ұйымдастыру алқасының
мүшесі Құрметхан Қатыранұлы.
Оны
Жәнібек Бердәулетұлының есімімен атау
туралы бастама көтеріп, шешім шығарған
ААӨХ өкілдеріне жұртшылық атынан
алғыс білдірген ол сондай-ақ, Ер Жәнібек
даңғылынан елдің жүгін арқалаған білімді,
білікті азаматтар көптеп туа берсін деген
жүрек жарды тілегін жеткізді.
Ескерткіш тағанының ашылу рәсімінде
Моңғолияның ғылымға еңбек сіңірген
қайраткері, академик, доктор, профес57

ынан Қазақстанға баратын негізгі жол
өтеді. Осында бабамыздың үлкен рухты
ескерткіші тұрсын. Бұл төбені негізінде
«Келін төбе» деп атайды. Бұл келіндердің
батыр аналарымызға тағзым ететін бір
орны болсын. Алтайдың 4 емшегін еміп
отырған Қазақстан, Қытай, Ресей және
Моңғолиядағы 4 елдің қазағы келіп
отырмыз. Ескерткіштің бас қаржысын
өз мойныма алам.
Енді ортамыздан бір жақсы мүсін шығарып, келесі
жылы ескерткішті тұрғызуымыз керек. Қаржысы меннен, мүсінін шығару
сіздерден болсын»,– дегенді айтты.
Ескерткіш
тағанының
ашылу
рәсімінен кейін жұрт бірден аймақтық
қазақ ұлттық театрындағы «Алтайға
ел қондырған Ер Жәнібек» деген
тақырыппен
өткен
халықаралық
ақындар айтысын тамашалауға жиналды. Қытай мен Моңғолияның 23 ақыны
қатысқан бұл сөз додасында, алғашқы
күні 12 ақын іріктеліп алынды. Оған
Дәулеткерей Кәпұлы бастаған қазылар
алқасы төрелік жасады. Жұма күні басталып, сенбі күні негізгі сайыстары
өткен айтыстың Бас жүлдесін Қытай
Халық Республикасынан (ҚХР) келген
Қанатбек Зейтоллаұлы жеңіп алды. Одан
кейінгі орындарды Ерлан Дәулетұлы
(Моңғолия),
Ерболат
Серғажыұлы
(ҚХР), Шұғайып Сезімханұлы (Моңғолия)
өзара бөлісті.

сор, Халықаралық түркология орталы
ғының президенті, «Алтын Орда» мәдени
орталығының бас директоры Ислам
Қабышұлы: «Бұл өзі Моңғолия мен Кеңес
Одағын жалғайтын даңғыл жол болған бір
кезде. 1921 жылы Моңғол елін азат етуге Кеңес Одағының үлкен армиясы келіп
Моңғолия қазақтарын бодандықтан,
құлдықтан, ақтардың езгісінен азат еткен жер. Сол даңғылға бабамыздың
ескерткішін тұрғызуға халық бұйырған
екен. Бұл даңғыл жол тек Ресей мен
Моңғол елін жалғастырушы емес, қазақ
тың атамекеніне бастайтын даңғыл
жол болсын»,– деді. Ал ААӨҚ Басқарма
мүшесі, «Ешим» компаниясының директоры Мұрат Дәкейұлы: «Мына төбені
біз үлкен тартыспен алдық. Оның бой-
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Өлгийдің орталық алаңындағы
мерейтойдың ашылу салтанаты
Аймақтық
азаматтар
өкілдері
хуралының (ААӨХ) төрағасы, мерейтойды ұйымдастыру алқасының жетекшісі
Ләззатхан
Бұраңұлының
айтуынша, Жәнібек Бердәулетұлы дәуір өзі
тудырған, аласапыраны көп алмағайып
заманда ұлтымыздың бағына жаралған,
бір бойына жүрегі түкті батырлық, ел
бастайтын көсемдік, сөз бастайтын
шешендік, отансүйгіштік, келешекті болжайтын көрегенділік, дұшпанмен де
тіл табысатын дегдарлық, бөлінгенді
біріктіріп, араздасқанды татуластыратын
мәмілегерлік қасиеттер тұтастай тоғысқан,

жаратылысы ерек, бітім – болмысы бөлек
тұлға. Ер Жәнібек бабамыз ғасырлар бойы
басқыншы жаудан есеңгіреп әлсіреген
Қазақ ордасының қайта қуаттануына, ұлт
болып ұжымдасуына, көршілес патшалық,
хандықтармен терезесі тең ел болып,
еңсесін тіктеуіне өлшеусіз зор үлесін
қосқан. Қазақтың ұлы ханы Абылайдың
оң тізесінен орын алып, сенімді серігі,
ақыл қосар кеңесші биі, Керей ұлысының
ақ туын белгілетіп, басын қосып,
іргесін бекіткен байырғы атамекеніне
қоныстандырып, ханын сайлап жеке ел
болдырған мемлекет қайраткері, бірегей
туған дарабоз. Есімі ұранға, өмір жолы,
өнеге үлгісі күмбірлі күйге, жыр-дастанға
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халқымыздың ұлттық рухын биіктетіп,
ұрпағымызды отансүйгіш, ұлтжанды,
ұжданды, рухани бай етіп тәрбиелеуге
маңызы зор тарихи тағылымды оқиға деп
білеміз»,– деді Л. Бұраңұлы.
Талғат Мамашев: «Моңғол жұрты балаларын «сен моңғол боп туғаныңа
мақтан. Сенің Шыңғыс хандай ұлы бабаң
болған, біздің моңғолдың үлкен империясы болған»,– деп патриоттық рухта тәрбиелейтінін білесіздер. Сіздер де
Мен қазақпын, ер Жәнібектей батырым
болған, Абылайдай кемеңгер ханым
болған,
бүгінде арқамызда егеменді
Қазақстан деген атажұртым бар. Оны
басқарып отырған кемеңгер Нұрсұлтан
Назарбаевтай Президентім бар» деп
мақтануға әрқашанда лайықсыздар»,–
дегенді айтты.
Мерейтойдың ашылу рәсімінен кейін
алаңда Қазақстан мен Ресейдің қазақтар
көп шоғырланған Қосағаш ауданынан
арнайы келген және жергілікті өнер
шеберлерінің мерекелік концерті мен
театрландырылған қойылымы болды.
Одан кейін бұл концерт түс ауа аймақтық
қазақ ұлттық театрында қайта жалғасты.
Ал, спорт кешенінде ұлттық спорттың
жанкүйерлері қазақ күресінен өткен
халықаралық турнирді тамашалады.
Моңғолия мен Қазақстаннан қатысқан
100-ге жуық палуан бұл дүбірлі додада 60,

айналған, аруақ қолдап көк бөріше
жортқан оқшау тұлға. Түбі қазаққа аты
мәшһүр батыр сардар, ділмар шешен,
ел бастаған көсемдігімен өз заманының
заңғар тұлғасына айналып, ұрпақтың
ұрпағына ұлағат болған ұлы бабамыздың
300 жылдық мерейтойын белгілеп өткізу
Моңғолиядағы қазақтардың
аруақты
атамыздың алдындағы перзенттік парызы, ұрпақтық борышы. Осы тұрғыда
2014 жылдың шілде айының басында Аймақтық азаматтар өкілдері хуралы
басқармаларының қаулысымен
мерейтойдың атқарылатын іс-шаралар
жоспары бекітілген.
«Мектептерде, кітапханаларда Ер
Жәнібек бабамыз туралы жазылған
шығармалардан тақырыптық сұхбат, тал
қылаулар өткізілді. Сондай-ақ, Моңғолия
ғылым академиясының Бай-Өлке айма
ғындағы қоғамдық-экономикалық зерттеу орталығы, Биқұмар Кәмалашұлы
атындағы түркітану ғылыми-зерттеу
орталығының ұйымдастыруымен «Ер
Жәнібек және Моңғолия қазақтары» атты
халықаралық ғылыми мәслихат өткізілді.
Өлгий сұмыны хуралы
басқармасы
шешімімен Өлгий қаласының бір
көшесіне Ер Жәнібек Бердәулетұлының
есімі берілді және таяу уақытта бой
көтеретін ескерткіштің тағаны тартылды. Ер Жәнібек бабамыздың мерейтойы
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Сары көлдегі ас
Көк аспанында ақша бұлттары жөңкіл
ген сайын дала төсін қақ жарып, мың
бұрала аққан өзен бойындағы самаладай ақшаңқай киіз үйлер сырттан келген
жанды бірден өзіне баурап алады. Тойға
жиналған қызықшыл қауым мен оларға
қызмет көрсетіп жүрген қыз-жігіттер,

құрбандық шалу рәсімінен бастады.
Одан кейін ақ жаулықты әжелер жұртқа
шашу шашып, өнерпаздар тамылжыған
әсем ән, күмбірлеген күміс күй мен
нақышты билерін төл өнердің жанашыр
тыңдарманы мен көрерменінің назарына ұсынды. «Алтайға ел қондырған
Ер Жәнібек» деген тақырыппен өткен
халықаралық
ақындар
айтысының
және жазба ақындар арасындағы жыр
мүшәйрасының жеңімпаздарын марапаттау рәсімдері өтті. Той көркін одан кейін
көкпар, қыз қуу, теңге ілу, бүркітшілер сайысы, дөнен және ат жарысы сияқты ұлттық
ойындар қыздыра түсті. Азаматтардың ғана
емес, олардың астындағы тұлпарының да
ақыл-парасаты, күші, ептілігі, төзімділігі,
өнері сынға түсетін көкпардың тақым тартыс түрі бойынша өткен жекпе-жек сайыстары барынша қызықты да тартымды өтті.
Негізінен Орталық Азия халықтарында

әр тұстан түтіні будақтаған қазан-ошақ
пен гүлден гүлге ұшып-қонған қызылдыжазылды көбелектей бірін-бірі қуалаған
жас балалардың ойыны мен шаттыққа
толы күлкісі адам жанына ерекше сезім
ұялатады екен.
«Өлі разы болмай тірі байымайды» деген қағиданы мықты ұстанған
халқымыз қаһарман ұлының есімін
ұлықтауды оның рухына құран бағыштап,

ғана сақталып қалған көшпенділердің бұл
спорттық ойыны тойға арнайы келген
шетелдіктерге де естен кетпес ерекше
әсер сыйлағаны анық.
Ал, БҰҰ-ның білім, ғылым және мәдениет
жөніндегі ұйымына (ЮНЕСКО) Моңғолия
қазақтарының өнері ретінде тіркелген
бүркітшілер сайысы да көрермен көзайы
мына айналды. Қазақтың құсбегілік өнері
арқылы өз елін әлемге паш етіп отырған

70, 80, 90 және 90 келіден жоғары салмақ
дәрежелері бойынша өзара күш сынасты.
Сондай-ақ, 70 келіден жоғары салмақтағы
24 спортшы «Түйе палуан» атағына таласты. Онда Бас жүлде алған моңғолиялық
Серік Берматұлы 1,5 млн. төгрөг ақша мен
алтын медальды иеленді. Екінші орын
алған қазақстандық Береке Рашитұлы
1 млн. төгрөг ақша мен күміс медальды қанжығалап қайтса, 3-орын алған
моңғолиялық Аманбек Мұсатұлы 800 мың
төгрөг пен қола жүлдені олжалады.
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модераторлық еткен бұл жиынға аймақ
әкімінен бастап, өңірдің мемлекет, қоғам
және ғылым қайраткерлері қатысты.
Ол жерде ҚР Мәдениет және спорт
министрлігінің қолдауымен Дүниежүзі
қазақтарының қауымдастығы аударып
басып шығарған Елбасы Жолдауының
моңғол тіліндегі кітапшалары таратылды. Негізі Президентіміз Н. Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауын
министрліктің қолдауымен қазақ диаспорасына арнайы Еуропа, Түркия
қазақтарына түрікше, Қытайдағы қазақ
тарға өздері оқи алатын төте жазумен аударылып, ал, Ресей қазақтары үшін орыс
тілінде кітапша етіп дайындалып осындай
дөңгелек үстелдерде халыққа таратылып
келеді. Моңғолия қазақтары спутниктік
желі арқылы Қазақстан телеарналарын күнделікті көріп, жаңалықтарынан
құлағдар болып отырғандықтан ҚР
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың
Қазақстан халқына арнаған биылғы Жолдауынан хабардар екендіктерін білдірді.
Онда сөз болған мәселелер өздерін бейжай қалдырмағанын айтып, стратегияны
жүзеге асыруға қандай үлес қоса алатындарын талқыға салды. Мәселен, Моңғолия
Ұлы Құрылтай мүшесі, Мемлекеттік
құрылым тұрақты комитетінің бастығы,

Моңғолияда бүгінгі таңда 500-ге жуық
бүркітші бар екен. Онда ел үкіметі жыл
сайын қазақтар қалың шоғырланған БаянӨлгийден бүркітшілерді қашықтығы 2000
шақырымға жуықтайтын ел астанасы
маңына жинап, сан мыңдаған адамның басын қосатын Бүркіт мерекесін мемлекеттік
деңгейде өткізеді. Бұдан бөлек, өз алдына
үлкен бір мереке ретінде жылына 2-3 рет саятшылар сайысы өтеді. Жәнібек батырдың
300 жылдық мерейтойына арнайы ұйым
дастырылған бұл сайысқа он шақты бүр
кітші қатысты. Құсты қолға шақыру және
шырғаға түсіру сындары кезінде қызықты
жағдайлар да кездесті. Мәселен, бәзбір
бүркіттер иесінің шақырғанын елең
қылмаса, енді бірі шырғаға емес, мүлде
басқа жаққа ұшып кетіп, жұртшылықты
қызыққа кенелтті.
ҚР Президентінің Жолдауы және
Моңғолия қазақтары
Өлгий қаласы әкімшілігінің ғимара
тында ҚР Президентінің «Қазақстан
жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір
болашақ» атты Жолдауын насихаттау
және түсін-діру бойынша дөңгелек үстел
отырысы өтті. Дүниежүзі қазақтарының
қауымдастығы Төралқа төрағасының
бірінші орынбасары Талғат Мамашев
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бәсеңдеп кеткен көштің қайта жандануына түрткі болуы мүмкін. Бай-өлке
аймағының әкімі Д.Құзыкейұлының айтуынша, Моңғолиядан осы уақытқа дейін
Қазақстанға қоныс аударған қазақтардың
саны 70 мың адамды құрайды. Ондағы
қазақтардың үлесі аймақ тұрғындарының
93 пайызын құрағанына қарамастан
мемлекеттік тіл ретінде моңғол тілінің
үстемдігі соңғы жылдары айтарлықтай
күшейе бастаған. Тіпті, күнделікті қарымқатынаста жастардың арасында мұңғыл
сөздерін қосып сөйлеу үрдісі белең
ала бастаған. Сол себепті бұған дейін
мұңғылдың кеңқолтығына сеніп, арқаны
кеңге салып, жайбарақат күй кешіп жүрген
кейбір қандастарымыз, Қазақстан шеттегі
өз қандастарына көрсететін қолдауын
жалғастыратын болса Атажұртқа көшуді
ойластыруда. Осындайда «тумаң бар,
туысқандай болмайды. Тұрман бар,
құйысқандай болмайды» деген халық
нақылы еріксіз тілге оралады.

Бай-өлке аймағының Ұланбатыр қала
сындағы Жерлестер кеңесінің төрағасы
Бәкей Ағыпарұлы Моңғолия мен Қазақ
стан арасындағы байланыстың әлеуеті
туралы сөз қозғады. Оған Моңғолия
мен Қазақстан арасындағы Ресей ау
мағы арқылы өтетін төте автожол
құрылысын аяқтау Қазақстан мен Ресей басшыларының шешіміне тіреліп
тұрғанын айтты. Тікелей байланыстың
бұл мүмкіндігі жүзеге асатын болса БайӨлке қазақтарының ширек ғасырға жуық
уақытта күрт құлдырап кеткен мәдениет
пен өнер саласын қайта жандандыруға
жол ашылары күмәнсіз. Өйткені, кеңестік
дәуірде Қазақстанда жарық көрген
мерзімді басылымдар мен баспа өнімдері
Моңғолия қазақтарына еркін таралып
тұрса, тәуелсіздік жылдары бұл мүлде
үзіліп қалды деуге болады.
Бай-Өлкедегі 43 мектептің 38-і бұған
дейін оқушыларды қазақ тілінде оқы
тып келген еді. Бұрын онда мұңғыл
тілі 2-сы-ныптан бастап оқытылса,
биылғы оқу жылы барлық мектептерде сабақ мұңғыл тілінде жүргізіле бастады. Бұл өзгеріс соңғы жылдары

Ерлік Ержанұлы,
Алматы-Өлгий-Алматы
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«Aqtaban şwbirindi, Alqaköl swlama»
zamaninda elіn, jerіn şapqinşilardan
qorğauda eren erlіgіmen közge tüsіp, esіmі
wranğa aynalğan qazaqtiñ qas batiriniñ
mereyіn ösіrіp, abiroyin asqaqtatuğa BayÖlke jwrtşiliği tayli-tayağimen atsalisti.
Aymaqtiq azamattar ökіlderі huraliniñ
(AAÖH) törağasi Läzzathan Bwrañwli
jetekşіlіk etken Mereytoydi wyimdastiru
alqasiniñ jankeştі eñbegі toliqtay aqtalip,
nätijesі köz quantip, köñіl süyіndіrerlіktey
boldi. Bwl alqa Bay-Ölke aymaqtiq
azamattar ökіlderі hurali basqarmalariniñ
26-mausimdaği qaulisi boyinşa qwrilğan
bolatin. Oniñ qwraminda: Aymaq äkіmі
іs
basqarmasiniñ
bastiği T.Mäñkey
(hatşi), aymaq äkіmі Q.Därmen, AAÖH 
Basqarma müşesі D.Mwrat, AAÖH müşesі
Q.Swltanhan, Ölgiy swmini AÖÖH törağasi

Qazaqstanda bastalip, Resey, Germaniya
jäne Türkiyada öz jalğasin tapqan Jänіbek
Berdäuletwliniñ 300 jildiq mereytoyliq
şaralari qirküyektіñ 12-14 künderі Moñ
ğoliyaniñ Bay-Ölke (Bayan-Ölgiy) ayma
ğinda özіnіñ şariqtau şiñina köterіldі.
Qazaqstan, Resey, Moñğoliya jäne Qitay
elіndegі batir wrpaqtariniñ basin qosqan
bwl toy «Er Jänіbek» Haliqaraliq qoriniñ
wytqi boluimen wyimdastirildi.
Bay-Ölke – Moñğoliyaniñ 21 aymağiniñ
bіrі sanaladi. Ol eldіñ batisindaği eñ biіk tauli
öñіrіnde 1940 jili qwrilğan bolatin. Aymaq
13 swmin (audan) men 86 baqtan (auil)
twradi. Bayan-Ölgiy halqiniñ sani bügіngі
tañda 91 miñ adamdi qwraydi. Oniñ 93
payizi qazaqtar, qalğani Moñğoliyadaği
özge wlt ökіlderі. Bay-Ölke aymağiniñ
ortaliği - Ölgiy qalasi.   
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S.Oñğar, Aymaq äkіmі іs basqarmasiniñ
äleumettіk damu bölіmіnіñ bastiği S.Eriya,
Moñğoliya wlttiq bwqaraliq teleradioniñ
aymaqtiq bölіmşesіnіñ direktori R.Swrağan,
Mädeniet, sport, turizm basqarmasiniñ
bastiği Q.Qaynar, Moñğoliya mädenietіne
eñbek sіñіrgen qayratker T.Swltan,
Qazaq wlttiq teatriniñ direktori M.Ertay,
Qoğamdiq-ekonomikaliq zertteu ortaliğiniñ
direktori G.Zolbayar, tarih ğilimdariniñ
doktori B.Ömіrbek, Düniejüzі qazaqtariniñ
qauimdastiği ökіlі O.Qabsatar, Qariyalar
erkіn odağiniñ törağasi I.Marat, Moñğoliya
islam dіndarlari müftiyat odağiniñ törağasi
M.Azathan, Azamattar ökіlі Q.Qwrmethan bar.
Er Jänіbek jäne Moñğoliya qazaqtari
Ölgiy qalasindaği Qobda universitetі
bölіmşesіnde ötken «Er Jänіbek jäne
Moñğoliya
qazaqtari»
dep
atalatin
haliqaraliq ğilimi-täjіribelіk konferenciyani
Türkіtanu ortaliğiniñ törağasi Ömіrbek
Biqwmarwli jürgіzіp otirdi. Bwl alqali
jiin
Moñğoliya Wli Qwriltay müşesі,
Memlekettіk qwrilim twraqti komitetіnіñ
bastiği, Bay-Ölke aymağiniñ Wlanbatir
qalasindaği Jerlester keñesіnіñ törağasi
Bäkey
Ağiparwli,
Moñğoliya
ğilim

akademiyasi bölіmşesіnіñ Qoğamdiqekonomikaliq zertteu ortaliğiniñ direktori
Zolbayar Gaagaawli, Düniejüzі qazaqtariniñ
qauimdastiği Töralqa törağasiniñ bіrіnşі
orinbasari Talğat Mamaşev, «Er Jänіbek»
haliqaraliq qoriniñ prezidentі Maqswt
Temіrbaev,
Haliqaraliq
türkologiya
ortaliğiniñ prezidentі
Islam Qabişwli
siyaqti qwrmettі meymandardiñ qwttiqtau
sözіmen aşildi.
Mäselen B.Ağiparwli: «Jahandanu üderіsі

65

tañda Er Jänіbek babamizdiñ 300 jildiğina
arnalğan şaralar şer şarin aralap kettі deuge
te boladi. Oniñ negіzgі wyimdastiruşilari
«Er Jänіbek» haliqaraliq qori men şaralar
ötіp jatqan jerdіñ jergіlіktі äkіmdіkterі jäne
Düniejüzі qazaqtariniñ qauimdastiği. Misali
bіz jazda Berlin qalasinda dästürlі Europa
qazaqtariniñ kіşі qwriltayin ötkіzgen kezde
qazaq küresіnen Er Jänіbek babamizdiñ
ruhina arnalğan haliqaraliq ülken turnir
ötkіzdіk. Mwnday şaralar qirküyek ayinda
Türkiyada, endі Bay-ölkede jalğasin tauip
jatir», - dep mereytoyliq şaralardiñ mañizi
men mänіne ayriqşa toqtaldi. Sonday-aq,
mäsele toy toylap, at şaptirip, as berude
emes. Bay-Ölkede ötіp jatqan şaralardiñ da
eñ ülkenі, eñ keregі de osi täjіribelіk ğilimi
konferenciya. Öytkenі oniñ materialdari
basilip şiğip, kіtap bolip qaladi. Bwl
materialdarmen jastar tanisip, özderіnіñ
bіlіmіn toliqtiradi. Osi uaqitqa deyіn
qanşama kіtaptar şiğarilip, derektі filmder
tüsіrіldі. Olar tarihta qaladi. Bіzdіñ negіzgі
maqsatimiz - er babamizdiñ toyin ötkіze
qarqin alğan bügіngі tañda, tarihti zertteu otirip, jastardiñ sanasina oy, jürekterіne
oni jas wrpaqqa nasihattap, tüsіndіru türtkі salip, patriottiq ruhin oyatu degendі
asa mañizdi mіndet dep bіlemіz. Batir aytti.
Konferenciya mäjіlіsіnde Qazaq innova
babamizdiñ 300 jildiq mereytoyi qarsañinda
ğilimi konferenciyaniñ wyimdastiriluin öz ciyaliq gumanitarliq zañ universitetіnіñ
basim joğarida atalğan mіndettі orindau docentі, etnograf-tarihşi Mwqametqazi
maqsatinda atqarilğan şarualardiñ bіrі dep Mwqamädiwli Er Jänіbek ziratin qalay
bağalaymin. Er Jänіbek turali zertteuler tapqanin bayandap berdі. R.Süleymenov
Moñğoliya qazaqtari tarihiniñ ajiramas atindaği şiğistanu institutiniñ jetekşі
bіr bölіgі ekenі dausiz. Arği-bergі tarihti ğilimi qizmetkerі Näpіl Bazilhanwli
zerdelep, bіr jüyege tüsіru, oniñ şinayi «Köşpendіlerdegі batirliq dästür jäne Qazaq
bağasin beru mіndetі bügіngі tarihşilardiñ, batirlariniñ tarihi tektіlіgі men erlіkterіn»,
zertteuşіlerdіñ aldinda twr. Keler wrpaq batirdiñ 7-wrpaği Erbol Jilqişibaywli
aldindaği osi mіndettі orindauğa öz «Jänіbek Berdäuletwliniñ aq tui» turali,
tarapimnan belgіlі mölşerde qoldau tarih ğilimdariniñ doktori Ahmet Toqtabay
körsetetіnіmdі ayta ketkіm keledі. Jänіbek er Jänіbektіñ twtinğan jeke zattari turali
Berdäuletwliniñ 300 jildiq mereytoyina bayandap, qazaqtiñ bіrtuar batiriniñ
oray wyimdastirilip otirğan іs-şaraniñ kіndіk qani tamğan tuğan jerіne eskertkіş
qazіrgі qoğam, keler wrpaq üşіn bereşegі belgі qoyu jönіnde söz qozğadi. Maqswt
mol bolatindiğina senіmіm zor», - dedі.   Temіrbaev «Er Jänіbek» haliqaraliq qoriniñ
T.Mamaşev: «Qazaqstanda 2014 jil - Er qoldauimen Qazaqstanda jüzege asqan
Jänіbek jili boldi dep aytsaq artiq bolmaydi. şaralardi tanistirip, jariq körgen kіtaptar, SD
Öytkenі batir babamizdiñ aruağina jinaqtari men  özge de baspa önіmderіn
arnalğan şaralar Almatida qañtar ayinan mädeni jäne türlі zertteu ortaliqtarina siyğa
bastalip, jer-jerde öz jalğasin tapti. Bügіngі tartti.
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Ölgiy qalasindaği Er Jänіbek dañğili
men Kelіn töbedegі batir
eskertkіşіnіñ tağani
Aymaq ortaliğiniñ negіzgі köşelerіnіñ
bіrі sanalatin bwl dañğildiñ jalpi wzindiği
6 şaqirim. «Jas wrpaqtiñ boyina wlttiq
tälіm-tärbienі sіñіru, wltjandiliq ruhta
tärbieleu, ata tarihin tanituda bwl retkі şara
ülken röl atqarmaq. Tarihimizdi zertteu,
joğaltqanimizdi tügendeu іsі aldaği uaqittiñ
enşіsіnde bolğanimen, wlt ruhaniati üşіn
mañizi zor bwl іske äkіmşіlіk tarapinan
mümkіndіgіnşe qoldau körsetіletіn boladi.
Bügіngі tañda batir babamizdiñ atimen
atalğali otirğan osinau köşenіñ de wrpaq

Orda» mädeni ortaliğiniñ bas direktori Islam
Qabişwli: «Bwl özі Moñğoliya men Keñes
Odağin jalğaytin dañğil jol bolğan bіr kezde.
1921 jili Moñğol elіn azat etuge Keñes
Odağiniñ ülken armiyasi kelіp Moñğoliya
qazaqtarin
bodandiqtan,
qwldiqtan,
aqtardiñ ezgіsіnen azat etken jer. Sol
dañğilğa babamizdiñ eskertkіşіn twrğizuğa
haliq bwyirğan eken. Bwl dañğil jol tek
Resey men Moñğol elіn jalğastiruşi emes,
qazaqtiñ atamekenіne bastaytin dañğil jol
bolsin»,– dedі. Al AAÖQ Basqarma müşesі,
«Eşim» kompaniyasiniñ direktori Mwrat
Däkeywli: «mina töbenі bіz ülken tartispen
aldiq. Oniñ boyinda Qazaqstanğa baratin

tärbiesіne qomaqti üles bolip qosilari
sözsіz», - dedі mereytoydi wyimdastiru
alqasiniñ müşesі Qwrmethan Qatiranwli.
Oni Jänіbek Berdäuletwliniñ esіmіmen atau
turali bastama köterіp, şeşіm şiğarğan AAÖH
ökіlderіne jwrtşiliq atinan alğis bіldіrgen
ol sonday-aq, Er Jänіbek dañğilinan eldіñ
jügіn arqalağan bіlіmdі, bіlіktі azamattar
köptep tua bersіn degen jürek jardi tіlegіn
jetkіzdі.
Eskertkіş tağaniniñ aşilu räsіmіnde Moñ
ğoliyaniñ ğilimğa eñbek sіñіrgen qayratkerі,
akademik, doktor, professor, Haliqaraliq
türkologiya ortaliğiniñ prezidentі, «Altin

negіzgі jol ötedі. Osinda babamizdiñ ülken
ruhti eskertkіşі twrsin. Bwl töbenі negіzіnde
«Kelіn töbe» dep ataydi. Bwl kelіnderdіñ
batir analarimizğa tağzim etetіn bіr orni
bolsin. Altaydiñ 4 emşegіn emіp otirğan
Qazaqstan, Qitay, Resey jäne Moñğoliyadaği
4 eldіñ qazaği kelіp otirmiz. Eskertkіştіñ bas
qarjisin öz moynima alam. Endі ortamizdan
bіr jaqsi müsіn şiğarip, kelesі jili eskertkіştі
twrğizuimiz kerek. Qarjisi mennen, müsіnіn
şiğaru sіzderden bolsin»,– degendі aytti.
Eskertkіş tağaniniñ aşilu räsіmіnen
keyіn jwrt bіrden aymaqtiq qazaq wlttiq
teatrindaği «Altayğa el qondirğan Er
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Ölgiydіñ ortaliq alañindaği
mereytoydiñ aşilu saltanati
Aymaqtiq azamattar ökіlderі huraliniñ
(AAÖH) törağasi, mereytoydi wyimdastiru
alqasiniñ jetekşіsі Läzzathan Bwrañwliniñ
aytuinşa, Jänіbek Berdäuletwli däuіr özі
tudirğan, alasapirani köp almağayip zamanda
wltimizdiñ bağina jaralğan, bіr boyina jüregі
tüktі batirliq, el bastaytin kösemdіk, söz
bastaytin şeşendіk, otansüygіştіk, keleşektі
boljaytin köregendіlіk, dwşpanmen de tіl
tabisatin degdarliq, bölіngendі bіrіktіrіp,
arazdasqandi tatulastiratin mämіlegerlіk
qasietter twtastay toğisqan, jaratilisi erek,
bіtіm bolmisi bölek twlğa. Er Jänіbek
babamiz ğasirlar boyi basqinşi jaudan
eseñgіrep älsіregen Qazaq ordasiniñ qayta
quattanuina, wlt bolip wjimdasuina, körşіles
patşaliq, handiqtarmen terezesі teñ el bolip,
eñsesіn tіkteuіne ölşeusіz zor ülesіn qosqan.
Qazaqtiñ wli hani Abilaydiñ oñ tіzesіnen
orin alip, senіmdі serіgі, aqil qosar keñesşі
biі, Kerey wlisiniñ aq tuin belgіletіp, basin
qosip, іrgesіn bekіtken bayirği atamekenіne
qonistandirip, hanin saylap jeke el boldirğan
memleket qayratkerі, bіregey tuğan
daraboz. Esіmі wranğa, ömіr joli, önege
ülgіsі kümbіrlі küyge, jir-dastanğa aynalğan,
aruaq qoldap kök börіşe jortqan oqşau
twlğa. Tübі qazaqqa ati mäşhür batir sardar,

Jänіbek» degen taqirippen ötken haliqaraliq
aqindar aytisin tamaşalauğa jinaldi. Qitay
men Moñğoliyaniñ 23 aqini qatisqan bwl söz
dodasinda, alğaşqi künі 12 aqin іrіktelіp alindi.
Oğan Däuletkerey Käpwli bastağan qazilar
alqasi törelіk jasadi. Jwma künі bastalip,
senbі künі negіzgі sayistari ötken aytistiñ
Bas jüldesіn Qitay Haliq Respublikasinan
(QHR) kelgen Qanatbek Zeytollawli
jeñіp aldi. Odan keyіngі orindardi  Erlan
Däuletwli (Moñğoliya),  Erbolat Serğajiwli
(QHR),  Şwğayip Sezіmhanwli (Moñğoliya)
özara bölіstі.
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bolğan, bіzdіñ moñğoldiñ ülken imperiyasi
bolğan dep patriottiq ruhta tärbieleytіnіn
bіlesіzder. Sіzder de men qazaqpin, er
Jänіbektey batirim bolğan, Abilayday
kemeñger hanim bolğan,
bügіnde
arqamizda egemendі Qazaqstan degen
atajwrtim bar. Oni basqarip otirğan
kemeñger
Nwrswltan
Nazarbaevtay
Prezidentіm bar dep maqtanuğa ärqaşanda
layiqsizdar», - degendі aytti.                                                 
Mereytoydiñ aşilu räsіmіnen keyіn
alañda Qazaqstan men Reseydіñ qazaqtar
köp şoğirlanğan Qosağaş audaninan arnayi
kelgen jäne jergіlіktі öner şeberlerіnіñ
merekelіk koncertі men teatrlandirilğan
qoyilimi boldi. Odan keyіn bwl koncert
tüs aua aymaqtiq qazaq wlttiq teatrinda
qayta jalğasti. Al sport keşenіnde wlttiq
sporttiñ janküyerlerі qazaq küresіnen ötken
haliqaraliq turnirdі tamaşaladi. Moñğoliya
men Qazaqstannan qatisqan 100-ge juiq
paluan bwl dübіrlі dodada 60, 70, 80, 90
jäne 90 kelіden joğari salmaq därejelerі
boyinşa özara küş sinasti. Sonday-aq 70
kelіden joğari salmaqtaği 24 sportşi «Tüye
paluan» atağina talasti. Onda Bas jülde
alğan moñğoliyaliq Serіk Bermatwli 1,5
mln. tögrög aqşa men altin medaldi ielendі.
Ekіnşі orin alğan qazaqstandiq Bereke
Raşitwli 1 mln. tögrög aqşa men kümіs
medaldi qanjiğalap qaytsa, 3-orin alğan
moñğoliyaliq Amanbek Mwsatwli 800 miñ
tögrög pen qola jüldenі oljaladi.

dіlmar şeşen, el bastağan kösemdіgіmen
öz zamaniniñ zañğar twlğasina aynalip,
wrpaqtiq wrpağina wlağat bolğan wli
babamizdiñ 300 jildiq mereytoyin belgіlep
ötkіzu Moñğoliyadaği qazaqtardiñ aruaqti
atamizdiñ aldindaği perzenttіk parizimiz,
wrpaqtiq borişi. Osi twrğida 2014 jildiñ
şіlde ayiniñ basinda Aymaqtiq azamattar
ökіlderі hurali basqarmalariniñ qaulisimen
mereytoydiñ atqarilatin іs-şaralar jospari
bekіtіlgen.
«Mektepterde, kіtaphanalarda Er Jänіbek
babamiz turali jazilğan şiğarmalardan
taqiriptiq swhbat, talqilaular ötkіzіldі.
Sonday-aq Moñğoliya ğilim akademiyasiniñ
Bay-Ölke
aymağindaği
qoğamdiqekonomikaliq zertteu ortaliği, Biqwmar
Kämalaşwli
atindaği türkіtanu ğilimizertteu ortaliğiniñ wyimdastiruimen «Er
Jänіbek jäne Moñğoliya qazaqtari»   atti
haliqaraliq ğilimi mäslihat ötkіzіldі. Ölgiy
swmini hurali
basqarmasi şeşіmіmen
Ölgiy qalasiniñ bіr köşesіne Er Jänіbek
Berdäuletwliniñ esіmі berіldі jäne tayau
uaqitta boy köteretіn eskertkіştіñ tağani
tartildi. Er Jänіbek babamizdiñ mereytoyi
halqimizdiñ
wlttiq
ruhin
biіktetіp,
wrpağimizdi otansüygіş, wltjandi, wjdandi
ruhani bay etіp tärbieleuge mañizi zor
tarihi tağilimdi oqiğa dep bіlemіz»,– dedі
L. Bwrañwli.
Talğat Mamaşev: «Moñğol jwrtinda
balalarina sen moñğol bop tuğaniña
maqtan. Senіñ Şiñğis handay wli babañ
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Al BWW-niñ bіlіm, ğilim jäne mädeniet
jönіndegі wyimina (YUNESKO) Moñğoliya
qazaqtariniñ önerі retіnde tіrkelgen
bürkіtşіler sayisi da körermen közayimina
aynaldi. Qazaqtiñ qwsbegіlіk önerі arqili öz
elіn älemge paş etіp otirğan Moñğoliyada
bügіngі tañda 500-ge juiq bürkіtşі bar eken.
Onda el ükіmetі jil sayin qazaqtar qaliñ
şoğirlanğan Bayan-Ölgiyden bürkіtşіlerdі
qaşiqtiği 2000 şaqirimğa juiqtaytin el
astanasi mañina jinap, san miñdağan
adamniñ basin qosatin Bürkіt merekesіn
memlekettіk deñgeyde ötkіzedі. Bwdan
bölek öz aldina ülken bіr mereke retіnde
jilina 2-3 ret sayatşilar sayisi ötedі. Jänіbek
batirdiñ 300 jildiq mereytoyina arnayi
wyimdastirilğan bwl sayisqa on şaqti bürkіtşі
qatisti. Qwsti qolğa şaqiru jäne şirğağa tüsіru
sindari kezіnde qiziqti jağdaylar da kezdestі.
Mäselen bäzbіr bürkіtter iesіnіñ şaqirğanin
eleñ qilmasa, endі bіrі şirğağa emes mülde
basqa jaqqa wşip ketіp, jwrtşiliqti qiziqqa
kenelttі.

Sari köldegі as
Kök aspaninda aqşa bwlttari jöñkіlgen
sayin dala tösіn qaq jarip, miñ bwrala
aqqan özen boyindaği samaladay aqşañqay
kiіz üyler sirttan kelgen jandi bіrden özіne
baurap aladi. Toyğa jinalğan qiziqşil qauim
men olarğa qizmet körsetіp jürgen qizjіgіtter, är twstan tütіnі budaqtağan qazanoşaq pen gülden gülge wşip-qonğan
qizildi-jazildi köbektey bіrіn-bіrі qualağan
jas balalardiñ oyini men şattiqqa toli külkіsі
adam janina erekşe sezіm wyalatadi eken.
«Ölі razi bolmay tіrі bayimaydi» degen
qağidani
miqti
wstanğan
halqimiz
qaharman wliniñ esіmіn wliqtaudi oniñ
ruhina qwran bağiştap, qwrbandiq şalu
räsіmіnen bastadi. Odan keyіn aq jauliqti
äjeler jwrtqa
şaşu şaşip, önerpazdar
tamiljiğan äsem än, kümbіrlegen kümіs
küy men naqişti bilerіn töl önerdіñ janaşir
tiñdarmani men körermenіnіñ nazarina
wsindi. «Altayğa el qondirğan Er Jänіbek»
degen taqirippen ötken haliqaraliq aqindar
aytisiniñ jäne jazba aqindar arasindaği jir
müşäyrasiniñ jeñіmpazdarin marapattau
räsіmderі öttі. Toy körkіn odan keyіn kökpar,
qiz quu, teñge іlu, bürkіtşіler sayisi, dönen
jäne at jarisi siyaqti wlttiq oyindar qizdira
tüstі. Azamattardiñ ğana emes olardiñ
astindaği twlpariniñ da aqil-parasati, küşі,
eptіlіgі, tözіmdіlіgі, önerі sinğa tüsetіn
kökpardiñ taqim tartis türі boyinşa ötken
jekpe-jek sayistari barinşa qiziqti da tartimdi
öttі. Negіzіnen Ortaliq Aziya haliqtarinda
ğana saqtalip qalğan köşpendіlerdіñ bwl
sporttiq oyini bwl toyğa arnayi kelgen
şeteldіkterge de esten ketpes erekşe äser
siylağani aniq.

QR Prezidentіnіñ Joldaui jäne
Moñğoliya qazaqtari
Ölgiy qalasi äkіmşіlіgіnіñ ğimaratinda
QR Prezidentіnіñ «Qazaqstan joli – 2050:
Bіr maqsat, bіr müdde, bіr bolaşaq»
atti Joldauin nasihattau jäne tüsіndіru
boyinşa «döñgelek üstel» otirisi öttі. Oğan
Düniejüzі
qazaqtariniñ
qauimdastiği
Töralqa törağasiniñ bіrіnşі orinbasari
Talğat Mamaşev moderatorliq etken bwl
jiinğa aymaq äkіmіnen bastap, öñіrdіñ
memleket, qoğam jäne ğilim qayratkerlerі
qatisti. Ol jerde QR Mädeniet jäne sport
ministrlіgіnіñ qoldauimen Elbasi Joldauiniñ
moñğol tіlіndegі Düniejüzі qazaqtariniñ
qauimdastiği audarip basip şiğarğan
kіtapşalari taratildi. Negіzі Prezidentіmіz
N. Nazarbaevtiñ haliqqa arnağan Joldauin
ministrlіktіñ qoldauimen qazaq diasporasina
arnayi Europa, Türkiya qazaqtarina türіkşe,
Qitaydaği qazaqtarğa özderі oqi alatin töte
jazumen audarip, al Resey qazaqtari üşіn
oris tіlіnde kіtapşa etіp dayindap osinday
döñgelek üstelderde haliqqa taratiladi.
Moñğoliya qazaqtari sputniktіk jelі arqili
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Qazaqstan telearnalarin kündelіktі körіp,
jañaliqtarinan qwlağdar bolip otirğandiqtan
QR Prezidentі Nwrswltan Nazarbaevtiñ
Qazaqstan
halqina
arnağan
biilği
Joldauinan habardar ekendіkterіn bіldіrdі.
Onda söz bolğan mäseleler özderіn bey-jay
qaldirmağanin aytip, strategiyani jüzege
asiruğa qanday üles qosa alatindarin talqiğa
saldi. Mäselen, Moñğoliya Wli Qwriltay
müşesі, Memlekettіk qwrilim twraqti
komitetіnіñ bastiği, Bay-ölke aymağiniñ
Wlanbatir qalasindaği Jerlester keñesіnіñ
törağasi Bäkey Ağiparwli Moñğoliya men
Qazaqstan arasindaği baylanistiñ äleuetі
turali söz qozğadi. Oğan Moñğoliya men
Qazaqstan arasindaği Resey aumaği
arqili ötetіn töte avtojol qwrilisin ayaqtau
Qazaqstan men Resey basşilariniñ şeşіmіne
tіrelіp twrğanin aytti. Tіkeley baylanistiñ
bwl mümkіndіgі jüzege asatin bolsa BayÖlke qazaqtariniñ
soñği jandandiruğa
şirek ğasirğa juiq uaqitta kürt qwldirap
ketken mädeniet pen öner salasin qayta jol
aşilari kümänsіz. Öytkenі Keñestіk däuіrde
Qazaqstanda jariq körgen merzіmdі
basilimdar men baspa önіmderі Moñğoliya
qazaqtarina erkіn taralip twrsa, täuelsіzdіk
jildari bwl mülde üzіlіp qaldi deuge boladi.
Bay-Ölkedegі 43 mekteptіñ 38-і bwğan

deyіn oquşilardi qazaq tіlіnde oqitip kelgen
edі. Bwrin onda mwñğil tіlі 2-siniptan
bastap oqitilsa, biilği oqu jili barliq
mektepterde sabaq mwñğil tіlіnde jürgіzіle
bastadi. Bwl özgerіs soñği jildari bäseñdep
ketken köştіñ qayta jandanuina türtkі
bolui mümkіn. Bay-ölke aymağiniñ äkіmі
D.Qwzikeywliniñ aytuinşa, Moñğoliyadan
osi uaqitqa deyіn Qazaqstanğa qonis
audarğan qazaqtardiñ sani 70 miñ adamdi
qwraydi. Ondaği qazaqtardiñ ülesі aymaq
twrğindariniñ 93 payizin qwrağanina
qaramastan memlekettіk tіl retіnde moñğol
tіlіnіñ üstemdіgі soñği jildari aytarliqtay
küşeye bastağan. Sirt közge tіptі kündelіktі
qarim-qatinasta jastardiñ
arasinda
mwñğil sözderіn qosip söyleu ürdіsі
beleñ ala bastağan. Sol sebeptі bwğan
deyіn mwñğildiñ keñqoltiğina senіp,
arqani keñge salip, jaybaraqat küy keşіp
jürgen keybіr qandastarimiz, Qazaqstan
şettegі
öz
qandastarina
körsetetіn
qoldauin jalğastiratin bolsa Atajwrtqa
köşudі oylastiruda. Osindayda «tumañ
bar, tuisqanday bolmaydi. Twrman bar,
qwyisqanday bolmaydi» degen haliq naqili
erіksіz tіlge oraladi.
 							
Erlіk Erjanwli,
Almati-Ölgiy-Almati
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Шетел қазақтары және қазақ тілі

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ АЙТЫЛЫМ ӨЛШЕМІ
ЖӘНЕ КӨРКЕМ ТІЛ

мәдениетінің дамуы қиын. Сондықтан,
1970 жылдың соңынан 1980 жылдың
соңына дейін тіл мамандарының,
баспасөз, ақпарат қызметкерлерінің, тіл
оқытушыларының белсене күш салуы
арқылы бірінші сатыдағы мәселелер
біршама сәтті шешілді. Іс жүзінде қолдану
барысында байқалған кемістіктер, әрине,
үздіксіз шешіле береді. Енді айтылым
нормасы жақтағы мәселелерді шешетін
уақыт жетті. Әрі бұл радио-телевизия,
театр, кино фильм, оқу оқыту саласында
қолданылатын көркем тілдің қажетінен
туындап отыр.
Еліміздің (ҚХР) реформа жасап есікті
ашық ұстау саясаттарының жетегін
де саяси, экономика, мәдени-ағарту
т.б. салаларда жарыққа шыққан тың
дамушылыққа байланысты БАҚ істерінде
кесек жетістіктер болды. Сол жетістіктерді
аузымызға алғанда, осы салада ұзақ
жылдар бойы тер төгіп, құлшына
қызмет істеп келе жатқан көркем тіл
қызметкерлері қатарының барған сайын
өсіп, сапа жағынан да біртіндеп жақсарып
келе жатқандығы көңілге медет боларлық
қуанышты жайт. Олар талай жылдық
қызмет барысында толып жатқан құнды
тәжірибе жинады. Олардың көпшілігі
қазақ тілінің ұзақтан бері қалыптасып
кеткен дәстүрін меңгеріп, сөйлеу, оқу
өлшемі бойынша барынша табиғи, қазақы
әуенмен сөйлейтін, оқитын болды.
Олар оқығанда, көркем фильмге дыбыс
бергенде қазақ тілінің өзіндік табиғи

Мұқаш Раметұлы,

ҚХР, тіл маманы

Әдеби тіліміздің жалпыға ортақ жазу
өлшемі мен сөйлеу өлшемі жалпы тіл
мәдениетіміздің ажырағысыз екі саласы.
Бұл екі сала халқымыздың тіл мәдениетін
дамытуда, әдеби тілді қалыптастырып,
байытып, жетілдіре беруде айрықша
маңызға ие. Біз тіл мәдениетімізде осы
екі саладағы мәселелерді бірте-бірте
сатылап шешіп келеміз.
Бірінші сатыда жазудағы, емледегі
мәселелерді шешуге, атау сөздердегі
ала-құлалықтан арылтып, бір арнаға
түсіруге күшті шоғырландыра отырып
кірістік. Өйткені, ең алдымен, жазудағы,
емледегі, атау сөздегі ала-құлалықты
арылтып, бір арнаға түсірмейінше тіл
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болмайды. Өйткені, ол тілдердің бірбіріне ұқсамайтын тарихи жағдайы бар.
Қытай тілі кең байтақ өңірде қоныстанып
отырған миллиардтан астам халықтың
әр өңірдегісі әр алуан сөйлейтін тіл
болғандықтан, диалектілік алшақтығы
басым, сонымен бірге, диалектілердің
арасында елеулі фонетикалық айыр
машылық та бар. Сондықтан, қытай тілінде
тіл дыбыстарын нормаға түсіруде белгілі
бір орын таңдап алынып, қытай тілінің
тарихи даму жағдайына байланысты саяси, экономика, мәдени, ағарту орталығы
болып келген Бейжің деп тіл дыбысы ортақ өлшем етілген. Ал қазақ тілінің тарихи
жағдайы қытай тіліне ұқсамайды. Қазақ
әдеби тілі, жүйеден оның сөйлеу нормасы
жалпы, қазақ халқының барлығына ортақ,
түсінікті, ол жалпы халықтық қасиеті
күшті тілдер қатарына жататын тіл. Демек,
бұрынғы және қазіргі тіл ғалымдарының
негізінен бірауызды көзқарасы бойынша,
қазақ тілінің жалпы халықтық қасиетінің
күштілігін, пәлендей диалектілік айыр
машылық жоқтығын оның өзіндік ерек
шелігі әрі өзіндік артықшылығы деп
айтсақ асыра айтқандық болмас.
Қазақ әдеби тілінің жазу нормасы
мен сөйлеу нормасы жақтағы өзіндік
ерекшелігі, өзге тілмен салыстырып
қарағанда кейбір парқы жөнінде ішкерілей
зерттеу жүргізу тіл мамандарымыздың
алдағы келелі істерінің бірі болмақ.
Енді қазақ тілінің айтылым нормасы
жағында орын тепкен кейбір мәселелерге
тоқталайық:
1. Дыбыстау жағынан «ө» дыбысы
ның алдынан әнтек «у» дыбысын қосып
дыбыстау. Мысалы: өнерді – унер, өзгерісті
– уезгеріс, көркемөнерді – көркемунер деу.
2. Сөз нұсқаларындағы негіз нұсқа
пен сөйлеу тіліндегі немесе жергілікті
тілдердегі
нұсқаларды
парықтамау.
Мысалы: «ұқсас» деген сөз негізгі нұсқа
болса да, оны «оқсас» деп дыбыстау т.б.
3. Байырғы сөздерде тіліміздің үндес
тік заңын ескермеу, оны негізге алмау,
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ерекшелігін сақтауға көңіл бөліп отырды.
Олардың қазақы, әсем даусын естігенде
көңіліміз қуанышқа бөленеді, ризашылық
алғыс сөзімізді айтамыз. Бұл арада
азаттықтың алғашқы кезінде құрылған
Шыңжан радиостанциясындағы және
Шыңжан кинофильм студиясындағы
қазақ тілінде жұмыс жүргізуші тәжірибелі
аға дикторларымыздың, дыбыс беруші
леріміздің осы салада сіңірген қажырлы
еңбегі ерекше көзге түсетіндігін, сондайақ, соңғы кездегі елеулі нәтижелерді
олардың еңбегінен бөліп қарауға болмайтындығын баса көрсеткен жөн. Әсіресе,
олардың қазақ тілінің дәстүрлі айтылым
нормасы бойынша сөз, сөйлемдердің
аражігін айқын парықтап, нақышына
келтіре оқитындығы жұрттың назарын
аударады. Бұлардан тыс, көркем тіл
қызметі саласына кейінірек келуіне
қарамастан радио-телевизияда біршама
тәуірірек дикторлық қызмет істеп,
дыбыс беріп жұрттың алқауына бөленіп
келе жатқан жас дарындылар да жоқ
емес. Көркем тіл қызметкерлерінің бұл
жетістіктері әрине тұрақтандырылуы тиіс.
Бірақ, ұлт тілінің дәстүрлі айтылым
нормасының өскелең талабымен салыс
тырғанда, бұл жақтағы қызметтерімізде
едәуір олқылықтардың бар екендігі
хақ. Атап айтқанда, көркем тіл қызметкерлеріміз тіл өнері жақтан өскелең
талаптың мүддесінен әлі де толық шыға
алмай отыр.
Біз көркем тіл жөнінде сөз ашудан
бұрын қазіргі қазақ әдеби тілінің
фонетикалық, грамматикалық, лексика
лық жақтан бірте-бірте жетіліп келе
жатқандығын, бұдан былай да әлеуметтік
дамуға байланысты дамып, кемелдене
беретіндігін баса көрсеткеніміз жөн.
Бірақ, қазақ тілінің сөйлем нормасын
ішкі диалектіні парқы алшақ қытай тілінің
немесе басқа туысқан ұлт тілінің сөйлеу
нормасымен салыстырып, қазақ тілінде
де белгілі бір орынды таңдап алып, ортақ
тіл өлшемі ету керек пе деп санауға әсте
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қалай жазса солай дыбыстау. Мысалы:
Жақыпбек (айтылуда Жақыппек), қолқа
нат (айтылуда қолғанат), қонақасы
(айтылуда қонағасы), әлдеқалай (айтылу
да әлдеғалай), көзқарас (айтылуда көз
ғарас), Есенкелді (айтылуда Есенгелді), т.б.
4. Кірме сөздерді әркім әртүрлі
дыбыстайды. Орыс тілінен кірген атау,
сөздерден орыс тілінде «о» жазылғанмен,
айтқанда «а» түрінде оқылатын толып
жатқан сөздердің аражігін толық игере
алмағандықтан, барлығын сыпыра «а»
түрінде дыбыстау. Мысалы: октябрьді
– актябрь, профессорды – прафессор
деп дыбыстау т.б. Кейде шеттен кірген
атаулар бүкілдей бұзып қолданылады.
Мысалы: реформа – риформа, фильмді
– філім, министрді – міністр, християн
ды – хрстан деу. Ол-ол ма, тілімізге өзге
тілдерден сонау ертеде кіріп, фонети
калық өзгерістерге ұшырап, әбден
қалыптасып, кірігіп кеткен әрі емлеережеміз бойынша кіріккен түрінде
жазылып, төл сөзімізге айналып кеткен
кейбір атау, сөздерде қалыптасқан
норма бұзылып жүр. Мысалы: кереуетті
– кровать, кастомды – костюм, палтені –
пальто деу т.б.
5. Екпін түспейтін буындарға беталды
екпін түсіріп айту.
6. Сөйлем мүшелерін, сөйлемдерді
интонация тәсілі бойынша оқымау, т.б.
Жоғарыдағы
мәселелерді
қалай
шешу әдісі жөнінде сөз ашудан бұрын
алдымен кірме сөздерді қалай дыбыстау,
оқу жөнінде азырақ пікір білдіруге тура
келеді. Бізде кейбір кірме сөздерді,
атауларды қалай айту, қалай жазу мәселесі
қазірге дейін талас пікірлер тудырып
келген тақырып. Емле ережелерімізде
араб, парсы, қытай, орыс тілдерінен
ертеректе тілімізге кіріп қалыптасып
кеткен сөздердің өзгерген күйінде
жазылатындығы
тұрақтандырылған.
Енді өзгертудің қажеті болмас. Әңгіме
орыс тілінен, орыс тілі арқылы кейінірек
кірген терминдер мен жалқы есімдерде

болып отыр. Емле ережесінде кірме
сөздер қалыптасқан дәстүрі бойынша,
мүмкіндігінше, түбір тұлғасы сақталып
жазылатындығы жеке-жеке мысалдармен
көрсетілген. Бізде ежелден кірме сөздер
қалай жазылса солай айтылатындығы
дәстүр болып, бірте-бірте қалыптасып
келеді. Осы дәстүрді бұзбай коммунизм
(каммунизм емес), социализм (сациялизм
емес), ноябрь (наябрь емес) т.б. дыбыстап,
көркем тілдегі бірыңғай қолданысқа
айналдырсақ қате ұғым тудырмаса керек
(ауызекі тілде әркім өз алдына дыбыстап
айта беруі қалыпты құбылыс). Егер
қалыптасқан бұл ереже бұзылатын болса,
кірме сөздердің айтылымында былық
туылады. Ал, алдағы жерде, қоғамның
әр саладағы дамуына байланысты енетін
халықаралық жаңа терминдер мен
сөздерді (мейлі ағылшын немесе жапон
т.б. тілдерден болсын) мүмкіндігінше
түбір тұлғасын сақтап жазып, сол жазылуы
бойынша оқуды жолға қою керек деген
көзқарасты құптаймын.
Енді айтылым нормасы жағында орын
тепкен мәселелерді қалай шешудің әдісамалына тоқталайық. Бұл мәселелерді
тіл заңдылығымызға сай үйлесімді шешу
үшін ең алдымен төмендегі үш түйін –
екпін, кідіріс (пауза), интонация (ырғақ,
әуен) жөнінде қысқаша тоқталып өтуге
тура келеді. Бұл үш түйінді көркем тіл
саласындағы үш арқау деп айтуға болады.
Екпін мен кідіріс тілдік бейнелеуде
маңызды фактор. Ал, интонация осы екі
фактормен тікелей сәйкесіп отырады.
Бұларды бір-бірінен бөліп тастауға
болмайды. Сөйлемнің интонациясы
дұрыс болса, кідіріс те, екпін де сәйкесті
түрде дұрыс болады. Көркем тілде (БАҚ
тілдерінде) осы үш түйін ойдағыдай
игерілсе, хабар, мақала, туындылар
сәтті оқылады. Интонация айтылым
нормасы жағынан алғанда сөйлеу өнері
деген сөз. Хабар, мақала, туындыларды
оқуда интонацияның маңызы зор.
Интонацияның
маңыздылығы
оның
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тіліндегі екпіннің қызметі және қандай
сөздерге, буындарға екпін түсетіндігі,
қандайларына түспейтіндігі жөнінде,
әрине, бастапқы сауатқа ие болуы тиіс.
Қазақ тілінде екпін орыс немесе басқа
тілдердегідей
басқа-басқа
сөздерді
ажыратуға көмегін тигізеді. Мысалы:
баспа (етістік, аяқты баспа) баспа (зат есім,
ұлттар баспасы), көрші (етістік, мынаны
көрші), көрші (зат есім, көрші үй), адамды
шалма (ма – болымсыз етістіктің жұрнағы),
мықты шалма (ма – зат есімнің жұрнағы),
ол үйде (де – жатыс септік жалғауы), үй де
(де – шылау). Бұл мысалдардан айтылуы
бірдей, мағынасы басқа-басқа сөздерге
түрліше екпін түсіп тұрғандығын,
жіктік жалғауға екпін түспейтіндігін,
көптік, септік, тәуелдік жалғауларға,
қосымшаларға екпін түсетіндігін аңғаруға
болады.
Тілімізде кейде белгілі сөз тіркесі
немесе тұтас сөз шумағы бір-ақ екпінге ие
болуы мүмкін. Атап айтқанда, екі немесе
бірнеше сөз бір екпінге бағынып, біркелкі
ырғақтық түйдек жасайды. Мұндай екпін
тіркес екпіні деп аталады. Жеке сөздің
екпіні соңғы буынға түсетіні сияқты,
тіркес екпіні де, көбінесе, соңғы буынға
түседі. Бірақ, тізбектегі сөздер көбейгенде
тіркес екпіні де ыдырап, бөлініп кетеді.
Тіркес екпіннің қағидалары бойынша
бір екпінмен айтылатын сөздерді кейде
дикторларымыз бөліп айтады. Мысалы:
ел-жұрт, мал-мүлік, жарқын күн, ержеткен
соң, итарқасы қиян, ежелгі Египет, т.б.
тіркестерге түсетін екпін тиісті буындарға
түсірілмей, бір-бірінен бөлініп, екі
түрлі әуенмен айтылып жүргендігін де
телесериалдардан кездестіреміз. Бұлай
айту тіркес екпіні қағидасына үйлеспейді.
Сөйлемде ерекше дәріптеуге тиісті
кейбір сөз екпінді айтылады. Бұл
логикалық екпін деп аталады. Логикалық
екпін сөйлеушінің немесе автордың
мақсаты мен позициясын бейнелейді.
Логикалық екпіннің қандай сөзге түсуі
сөйлеммен ғана байланысты болып
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табиғилығында. Дегенмен, көркем тіл
интонациясы тұрмыстағы сөздер әуені
нен мүлдем басқаша болып алшақтап
кетпейді. Көркем тіл интонациясының
тұрмыс тілі әуенінен мүлде алшақтатып
бұзып айтылатын сөз әуендерінің қандайы
болса да жұрттың құлағына тұрпайы
естіледі. Өйткені, ол өзінің табиғилық,
қазақылық әуенін бұзып отыр. Ендеше,
көркем тіл қызметкерлеріміз бұл үш
түйінді тілдік бейнелеу амалында орнын
өгейсітуге болмайтын маңызды фактор
деп санауы, олардың арасындағы берік
байланыстың сақталып отыратындығын
жете түсінуі керек. Шындығында тілдік
факторлардың барлығында интонация
болып отырады.
Сондықтан, интонацияны зерттеу
осы факторлардың өзіндік қасиеттерін
зерттегендік болады. Ауызекі тілде
(тұрмыс тілінде) сөздер тек қатынас жасау
мақсатын ғана көздейді. Оған жоғары
талап қоюға болмайды. Бірақ, көркем тіл
әдеттегі тұрмыс тілінен парықты. Көркем
тілде бірыңғай айтылым нормасы қатаң
сақталып отыруға тиіс.
Егер тиісті нормалар бұзылатын болса,
сөйлем ұғынықсыз шығады да айтайын
деген ой дұрыс, дәл жеткізілмейді.
Сондықтан, дұрыс сөйлеу, дұрыс оқу
үлгісін қатаң басшылыққа алғанымыз
абзал. Енді осы үш түйінге тоқталайық:
1. Екпін. Сөз ішіндегі арнаулы бір
буынның оқшаулана күшті айтылуы екпін
деп аталады. Өзге тілдер сияқты қазақ
тілінде де екпін сөз бен сөздің шегін
бөліп, жігін ажыратуға көмектеседі. Егер
сөздердің жігі, қалай оқылатындығы
парықталмай, барлығы біркелкі ырғақпен
айтылса тіл өзінің табиғи ритмінен
айырылады,
көркемдігі
жойылады,
сөздер ұғынықсыз естіледі. Қазақ тілі
грамматикасында сөз екпіні, тіркес екпіні,
грамматикалық екпін, логикалық екпін т.б.
жөнінде түсініктеме берілген. Бұлардың
барлығына тегіс тоқталудың қажеті жоқ.
Бірақ, көркем тіл қызметкерлеріміз қазақ
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қана қоймай, ең маңыздысы, сөйлемдегі
ұстаған орынға, яғни, контекске қатысты.
Демек, логикалық екпінге талдау
жасағанда тілдің логикалығына, сөздің
сөйлемдегі ерекше мән-мағынасына
баса назар аударған жөн. Кейде ұқсас
бір сөйлем сөзде сөйлеу мақсатының,
дәріптеу түйінінің түрліше болуына
байланысты логикалық екпіннің орны
өзгереді.
Логикалық екпін өзге екпіндерден
гөрі көтеріңкі, күшті әуенмен айтылады.
Мысалы: 1) Мен сенің жоғарылап
оқуыңа қосыламын. (Басқалар сенің
жоғарылап оқуыңа қосылмайды); 2) Мен
сенің жоғарылап оқуыңа қосыламын.
(Сен менен күдіктенбей-ақ қой); 3) Мен
сенің жоғарылап оқуыңа қосыламын.
(Жоғарылап оқи алмаймын деудің керегі
жоқ). Міне, бұл мысалдардан логикалық
екпіннің орны өзгеріп отырғанын көре
аламыз.
2. Интонация. Интонация дегеніміз
сөйлемдерді, олардың бөлшектерін
сазына келтіре сөйлеудің ырғақты әуені.
Сөйлемде дауыстың жоғары-төмендігінің
өзгерісі (қойылуы) мен қатаң, баяу, тез
айтылуы. Интонация хабар, мақалаларды,
туындыларды жақсы оқудағы басты буын.
Сөз сөйлегенде, мақала оқығанда сөйлем
және оның бөлшектері интонациямен
сәйкесіп отыруы тиіс. Мұның өзі сөздердің
дұрыс дыбысталып, ұғынықты айтылуы
үшін ғана емес, сөйлеушінің немесе
автордың көңіл-күйін белгілі дәрежеде
білдіру үшін де қажетті. Интонация
көбінесе синтаксиспен қатысты.
Грамматиканы зерттеушілер сөйлем
формаларын көп реттерде интонация
жағынан қарастырады. Яғни, сөйлемдерді
интонациямен бірлестіре отырып зерт
тейді. Интонацияда сөздердің мағыналық
топтары (сөз тіркестері) оқшау сөздер
айырым-айырым әуенмен, тұтас сөйлем
тиісті әуенмен, сөйлем құрамындағы
кейбір сөздер көтеріңкі, кейбірі бәсең
әуенмен
айтылатындығы,
сөйлем

аралығында кідіріс жасалатындығы т.б.
қарастырылады.
Интонация тілдің грамматикалық
жүйесін, сөз, сөйлемдердің стильдік
өңін дәлелдеуде үлкен рөл атқарады.
Интонацияның сөз, сөйлемдегі қызметін
төмендегі түйіндерге жинақтауға болады.
1) Сөйлемдерді қалыптастыру қызме
тін атқарады. Жұмсалу мақсатына, айтылу
сазына қарай бөлінетін хабарлы, сұраулы,
лепті сөйлемдердің аражігін ажыратуға
көмектеседі. Әдетте хабарлы сөйлемдер
(баяндау сипатындағы) бір сыдырғы
баяу әуенмен айтылады, дауыс сөйлем
соңында бәсеңдеп тоқтайды, сөйлем
аралығында кідіріс жасалады. Сұраулы
сөйлемдер сұраулық интонация арқылы
көтеріңкі дауыспен айтылады. Өзгелерден
жауап күтуді білдіретін сөздер (көбінесе
сұрау есімдіктері) өзге сөздерден
басымырақ әуенмен айтылады немесе
ой екпіні түсетін сөз баяндалушының
қасында тұрады. Мысалы: Сен жолға
шығуға дайындалдың ба? (Жауап: Мен
жолға шығуға дайындалдым). Жолға
шығуға сен дайындалдың ба? (Жауап:
Иә, жолға шығуға дайындалдым). Лепті
сөйлем құрамындағы бұйрық сипатты
лепті сөйлемнің баяндауыштарына (мейлі
орны ауыссын, ауыспасын) ой екпіні түсіп,
көтеріңкі дауыспен айтылады. Мысалы:
Жойылсын жауыздар! Қап, Сәлімнің
қонақасына келмегені-ай! Жолың болсын,
қарағым! т.б.
2) Сөйлемдерді бір-бірімен байланыстыру қызметін атқарады. Атап айтқанда,
сөз тіркестерінің, сөйлемдердің дара
және бірыңғай мүшелерінің, құрмалас
сөйлемдердің аражігін жымдастыруда
бейне жалғау жалғаулық сияқты рөл
атақарады. Мысалы: «Бұл ауылдың ақсақалы Бейсенбай қажы, одан кейінгісі
мен боламын» деген екі жәй сөйлемді
алсақ, әрбір жәй сөйлемнен кейін дауыс
бәсеңдеп тоқтайды. Бұл сөйлемдерді
құрмаластырмай, жәй сөйлем түрінде
жеке айтуға да болады. Демек, екі жәй
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қой бақты), қойшы (көмекші етістік.
Темекі тартқаныңды қойшы). «Ауыр»
деген сөздің де бірнеше мағынасы бар:
1. салмақты, зілді (оның көтерген жүгі
ауыр); 2. ауыспалы мағынада байсалды,
салмақты деген ұғымды да білдіреді
(ол ауыр мінезді адам). «Темір күрек»,
«Асан мұғалім» деген тіркестер түрліше
айтылуына қарай бірде анықтауыштық
(темір – күрек), (Асан – мұғалім) түрінде
келуі мүмкін. Мұндай омоним түрліше
мағынада жұмсалады. Осы тектес тұлғасы
бір, мағынасы басқа-басқа сөздерді
айқындауда интонацияның көмегі зор.
3. Кідіріс. Әдетте сөз сөйлегенде
сөйлем аралығында, кейбір жеке сөздер
арасында ыңғайға қарай кідіріс жасауға
тура келеді. Кідіріс жасаудың екі түрлі
себебі бар: Бірінші физиологиялық
жақтағы себеп. Сөйлеп келе жатқанда
ентікті басып азырақ тыныстағанда дауыс
шықпай қалады. Сонда қайта тыныс алу
қажет болады. Бұл дыбыстың табиғи үзіліс
жасалуы деп аталады. Бұл физиологиялық
қажетке қарай жасалатын кідіріс. Екінші,
сөздің тілдік қажетіне қарай жасалатын
кідіріс. Сөйленетін немесе оқылатын
сөздің ұғынықты болуы үшін сөйлемнің
ыңғайына қарай кідіріс жасап отыруы
керек. Сонда сөздер ұғынықты айтылады.
Мысалы: «Бүгін сағат сегізде мәжіліс
ашылады, мектептің оқыту жұмысы
талқыланады, сізді мәжіліске шақырамыз»
деген құрмалас сөйлем үш жәй сөйлемнен
құралған. Осы сөйлемдерді оқығанда
әрбір жәй сөйлемнен кейін сәл кідіріс
жасалады. Бұл жәй сөйлемдерді кідіріссіз
бір сыдырғы әуенмен оқып шыққанда
сөйлемнің ритмі бұзылады, мағынаға
нұқсан келеді.
Жоғарыда біз көркем тіл саласындағы
үш маңызды факторға жеке-жеке тоқ
талдық. Жинақтап айтқанда, бұл үш
факторды қазақ тілінің айтылымында бірбірімен ұштастыра қолданудың маңызы
зор. Бұл жөніндегі қағида, ережелерді
жақсы игермейінше хабар, мақалаларды,
77

Шетел қазақтары және қазақ тілі

сөйлем, мағына жағынан құрмаласып
айтылғанда олардың арасында дауыс
тынбайды, үзілмейді. Бірінші сөйлем
жоғары
әуенмен
айтылса,
екінші
сөйлем бәсең әуенмен айтылады.
«Ақылың орынды, түзетейін» деген
сөйлемге сол үшін, сол себепті деген
жалғаулықтарды қосып айтуға да
болады, бірақ, жалғаулықсыз айтылғанда
мағына жағынан бір-бірімен байланысты
болғандығы үшін дауыс ырғағымен
тұтастыра айтылады. Құрмалас сөйлем
де бастауыш пен баяндауыш маңына
шоғырланған
сөздер
шумағы
екі
жарылып, айырым-айырым әуенмен
айтылады. Мысалы: «Әсет ән шырқаған
үйге ауыл адамдары толассыз жинала
бастады» деген сөйлем екі жарылып, екі
түрлі әуенмен айтылуға тиіс. Бір сыдырғы
әуенмен айтқанда сөз мағынасына
нұқсан келеді. Қазақ тілінде интонация
сөйлемдердің бір-бірімен жалғаулықсыз
тіркесіп, құрмаласуында зор рөл атқара
ды. Жалғаулықтың көмегімен жасалған
бірыңғай мүшелер интонация арқылы
айырым-айырым әуенмен айтылады.
3) Сөйлемде оқшаулау қызмет атқара
ды. Сөйлемде синтаксистік байланыс
та болмайтын, сөйлем мүшесі орнында
жұмсалмайтын бір алуан сөздер болады.
Олар қазақ тілі грамматикасында
оқшау сөздер деп аталады. Мағыналық
қатынасына қарай олар үшке бөлінеді:
одағай, қыстырма, қаратпа сөз. Бұл
түрдегі сөздер сөйлемдегі өзге сөздерден
бөлініп, ерекше интонациямен айтылады.
Мысалы:
Жаңылмасам, сіз осы мектептің бас
тығы Ахмет боларсыз.
Шіркін, Орқашар жайлау-ақ екен!
Жолдастар! Жиынымыз ашық.
Ол міндетін, сөз жоқ орындайды. т.б.
4) Сөйлемде айқындау қызметін ат
қарады. Сөйлемдегі сөздердің мән-мағы
насын, синтаксистік қызметін айқын
дауда интонация ерекше рөл атқарады.
Мысалы: қойшы (зат есім. Қойшы шал
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десек асырып айтқандық болмайды.
Ондай белгілер қойылмайды, қойылса,
дұрыс қойылмайды. Олар қойған тыныс
белгілері бойынша оқылғанда мақалалар
логикаға да, грамматикаға да үйлеспейді.
Ал кей авторлар тыныс белгілерін
ережеге сай өз орнында қолдана біледі.
Олар қойған тыныс белгілері тасқа басқан
таңбадай көз алдыңда айқын тұрады.
Мұндай хабар, мақалаларды, туындыларды
оқығанда дикторлар қиналмайды, түсінікті
оқиды. Демек, тыныс белгілері қойылған
орындарға көңіл бөліп, ыңғайына қарай
азды-көпті кідіріс жасау хабар, мақаланы,
туындыны жақсы оқуға көмегін тигізеді.
Керісінше, тыныс белгілерінің рөліне көңіл
бөлмей, бір сыдырғы әуенмен оқып шығу
тыңдарманның ұғымын шатастырады,
мақаланың сапасына да ықпал жасайды.
Тыныс белгілері жөніндегі ережеге бағынубағынбау, оны нақтылы қызметтерде
қолдану-қолданбау адамдардың сауат
тылық, тіл мәдениеті дәрежесінің қан
шалық екенін өлшейтін сынтас. Сондықтан,
көркем тіл қызметкерлері тыныс белгілерін
игеруді өз кәсібін ойдағыдай орындауда
орнын өгейсітуге болмайтын көмекші
құралдардың бірі ретінде қарауы, оны
нақтылы қызметтерде қолдана білуге көңіл
бөлуі тиіс.

туындыларды ойдағыдай оқу мүмкін
емес.
Енді тыныс белгілеріне азырақ тоқталу
дың артықтығы болмас. Тыныс белгілері тек
жазба тілде орнын өгейсітуге болмайтын
көмекші құрал болып қоймай, көркем
тілде қолдана білудің де белгілі рөлі
бар. Көркем тіл – әдеби тілдің айтылым
жағындағы формасы. Тыныс белгілері –
айтылым формасының жазудағы белгісі.
Интонацияның, кідіріс-тің айтылымдағы
қызметтері жазуда тыныс белгілері
арқылы беріледі. Тыныс белгілері хабар,
мақаланың мазмұнын түсіну жағынан да,
оларды айтылым қағидасына сай дұрыс,
дәл оқу жағынан да үлкен көмекші қызмет
атқарады. Тыныс белгілері көбінесе
ауызекі тілдің қажетіне қарай қойылады.
Жазудағы тыныс белгілері дыбыс әуенінің
күшті-күшсіздігімен, жоғары-төмендігімен
және сөйлем аралығындағы кідірістің
ұзын-қысқалығымен негізінен саймасай келіп отырады. Амал қанша, кейбір
авторларымыз,
қаламгерлеріміз
бұл
жағына көңіл бөлмейді. Тыныс белгілерінің рөлін жете түсінбейді. Мақаланы
қолдан шығаруды ғана көздейді. Олар
жазған хабар, мақалаларда, туындыларда
үтір, нүкте, сұрау, леп т.б. тыныс
белгілерінің сайда саны, құмда ізі жоқ
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Тіл мен сөздің сүбесі
Қазақтың сөз мәйегін сараптай келгенде
сөз бен тілдің халық қойған мынадай атаулары
бар екені анықталды.
Алғыс сөз. Біреудің екінші біреуге ықыласын, рақметін білдіргенде
айтылатын сөз. Алғысты сөзбен немесе іс-әрекет, заттай сыйлық
беру, тіпті, жақсы қарым-қатынас түрінде де білдіруге болады.
Бата сөз. Адал, ниет жақсы тілек білдіруде қолданылатын игі
ізгі тілек сөздер. Дастарқан басында, түрлі жиын-тойларда, адам
өмірінде кездесер ірілі-ұсақты қуаныштар кезінде қуаныш иесіне
арнап қол жайып, бата береді. Сондай-ақ, қиын сапар, алыс жолға
аттанған азаматына ақ жол тілейтін халқымыздың ежелден келе
жатқан, кең таралған дәстүрлерінің бірі. Бата беретіндер, көбіне,
көпті көрген ақсақалдар мен кемеңгер де дуалы ауызды билер болып
келеді. Бата қысылғанда – қуат, қиналғанда – медет беріп, әрбір ісәрекетіңе даңғыл жол ашып, бәле-жаладан қорғайды деп есептелген.
Бөтен сөз. Керексіз сөз, жай айтыла салған сөз. «Бөтен сөзбен
былғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы» (Абай).
Буулы сөз. Іште жатқан, айтыла алмай жатқан сөз. «Буынсыз тілің,
буулы сөзің, Әсерлі адам ұлына» (Абай).
Қара сөз. Қаламгердің көркемдік қуатын, философиядағы
даналық дүниетанымын даралап көрсететін өсиетке толы шешен
сөзі.
Қарапайым сөз. Халықтың күнделікті ауызекі қолданыстағы
сөздері.
Құрғақ сөз. Мәні жоқ, дәйегі жоқ, алға жетелейтін, қызықтыратын
мағынасы жоқ сөз. Қазақта «Құрғақ сөз бас ауыртар, Құр қасық ауыз
жыртар» деген мақал бар.
Жақсы сөз. Адамға қуат беретін, мұңайғанда жұбататын,
адасқанда жол сілтейтін адал ниетті сөз. Халқымыз: «Жақсы сөз –
жанға қуат», «Жақсы сөз – жарым ырыс» дейді.
Қызыл сөз. Құр бос сөз, тиянағы, байламы жоқ сөз, ойсыз жылтыр сөз. Бәйге алмайтын жүйрік көп, қызыл сөзді сүйрік көп.
Жел сөз. Алып-қашпа өтірік сөз, бекер сөз. Қазақта «Жел сөзге
ермейтін еркек болмайды!» деген тіркес қалған.
Көркем сөз – эстетикалық мәні күшейтілген, әсерлі, бейнелі сөз.
Көркем сөз әдебиет негізін құрап отыратын мәңгілік мұра. Көркем
сөздің қадірі мен құдіретіне арналған қазақ халқының талай даналық
ойлары, мақалдары мен мәтелдері бар.
(Жалғасы 95-ші бетте)
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«Қазақстанның жетістіктері –
арқа сүйер айбынымыз»
– дейді ресейлік қандасымыз Қайырбек Сейілов
орыстың арасында осындай биікке
көтеріліп, өзіңізді мойындата білуі
ңіздің сыры неде?
– Рахмет. Атажұртқа біз де алаңдап,
Қазақстанның тілеуін тілеп отырамыз.
Адам қайда туса да, қай жерде өмір сүрсе
де, жалпы, барлық адамзат баласына
ортақ ұғымдар бар. Соның ең басында еңбек тұрады. Уақытысында оқыдық,
жақсы оқыдық. Ата-ананың айтқанын
тыңдадық, айналамыздағылардан артта
қалғымыз келмеді. Қанымыздағы қазақы
намыс та еңбекке сүйреді. Еңбекпен
оқығаннан кейін жақсы маман болдық,
жанымыздағыларға сөзімізді өткіздік,
алға ұмтылдық, қызметке талпындық.
Міне, бүгінгі күнге осылай жеттік.
– Кеңес Одағы кезінде комсо
молдың, партияның қолдауымен
қызметте жоғарылайтын. Бұл бұ
рынғы одақтас республикалардың
барлығына тән болатын. Дегенмен,
алып держава тарағаннан кейін, 90-шы
жылдар әркімнің шынайы іскерлігіне
сын болды. Сіздерде де осы көрініс
орын алған болар?
– Иә, дұрыс айтасыз. 90-шы жылдардың
өзгерістері мен қиындығын бәріміз де
бастан өткердік. Бір нәрсе анық, өмірде
кездейсоқ ештеңе де болмайды. Мен
мектептен кейін Троицк қаласындағы
Ауыл шаруашылығы институтының ветеринария факультетін бітірген болатынмын. Кеңес Одағы тарағанға дейін
мал шаруашылығымен айналысатын
«Нағайбақ», «Кассельский», «Знамен-

Елден сыртта жүрген қандас
тарымыздың арасында есімін өзге
жұрт қадірлейтін елеулі азамат
тар бар. Қостанаймен көрші Челябі
облысындағы Нағайбақ муниципал
дық ауданының басшысы Қайырбек
Сейіловтің есімі Оңтүстік Уралда,
онан қалды Ресейде құрметпен аталады. Нағайбақ ауданына жолы
түскен меншікті тілшіміз Қайырбек
Хакімұлымен әңгімелескен еді.
– Қайырбек Хакімұлы, дүниенің
қай қиырында жүрсе де, атқа мінген
қазақ баласына атажұрт тақымын
қысып отырады. Көп жылдан бері
Челябі облысындағы Нағайбақ муни
ципалдық ауданының тізгінін ұстап
отырған
өзіңіздің
ұйымдастыру
талантыңызға ресейліктердің тақ
тұруы бізге де мақтаныш. Ормандай
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жүріп, кен өндіру, оны байыту кешенін
іске қостық. Ауыл шаруашылығын қанша
дамытқанмен де, өндірістің жөні бір басқа.
2010 жылы ауданға инвестор шақырып,
құс кешенін аштық. Қазір жылына 50
мың тонна құс етін, 7 мың тонна шұжық
өндіреміз. Асыл тұқымды мал өсіруге
баса назар аударамыз. О баста адамдарды жұмыспен қамту үшін күш салған едік,
қазір жұмысшы қолы жетпейді. Мұның
барлығы әлеуметтік саланы дамытуға
мүмкіндік берді. Қазір ауданда жүзу
бассейндерімен бірге салынған спорт
кешендері, үш музей, шіркеу, мешіт, балалар үйі, әлеуметтік үй жұмыс істейді.
Аудан орталығында әлеуметтік сала
қызметкерлеріне арналған тұрғын үй де
бой түзеді. Біз елдімекендердің барлығын
газдандыруға ұмтылып отырмыз.
– Атамекенді өзіңіз қозғап жібер
діңіз ғой, әулетіңіздің тарихы, шежі
ресі бар шығар?
– Негізі бұл жерді бұрыннан
қазақтар жайлаған. Бұл біздің нағашы
жұртымыздың жайлауы екен. «Әуелі
бас қосқаным Жағалбайлы, жылқысын
көптігінен баға алмайды» деп Қыз Жібектің
айтатынындай-ақ, аталарымыз ауқатты
болған екен. 1927 жылы қуылғанда осы
Нағайбақ өңіріне ығысқан ғой. Әкем
Хакім Қазақстанда туған. Арсланбай біздің
аталарымыздың аты екен. 1957 жылы
осындағы колхоздың аты «Қызыл қазақ»
деп аталған. Бұл қазақтардың үлкен ауылы болды. Аталарымыздың бейіті осында, тамыр жайып қалғанбыз. Мұнда 1960
жылға дейін қазақ мектебі болды. Басқа
ауылдарда, аудан орталығында татар
мектептері болатын. 1960 жылы солардың
барлығын жауып, орыс мектебіне айналдырды. Мен 1962 жылы бірінші класқа
бір ауыз орысша білмей бардым. «Мама»
деген сөздің не екенін білмейтін едік.
Саясаттан ешкім тыс тұра алмайды екен,
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ский» кеңшарларында зоотехник, бөлім
ше басқарушысы, бас зоотехник болып қызмет істедім. 80-ші жылдары
шаруашылықты жалға беру формасына
көшу шараларына, мал шаруашылығы
кешендерін механикаландыру жұмыс
тарын ұйымдастыруға қатыстым. Осы кезде жұмысты ұйымдастыруға байланысты
азды-көпті жинаған тәжірибем де болды.
1991 жылы ата-бабам жайлап, ғұмыр кешіп
келе жатқан Нағайбақ ауданын басқаруға
өзімді ұсындым. Жердің, елдің жағдайы,
адамдары – барлығы да өзіме таныс. 1991
жылы Нағайбақ аудандық кеңесінің депутаттары осы ауданның басшысы етіп
сайлады. Ол кез бұрынғы Кеңес Одағы
құрамында болған қай республикаға болсын өліара шақ еді ғой. 1996 жылы қайта
сайлау болғанға дейін аудандағы бүкіл
мәселеге өзім ғана жауап бердім. Ол тек
Ресейде ғана емес, КСРО-дан тараған
бүкіл республикалардың барлығы да
әлі ес жиып болмаған тұс. Жаңа заңдар,
нормативтер әлі жасалып үлгермеген.
Сондықтан болар, сол 4-5 жыл ауданның
билігін емін-еркін қолға алдым. Қазір
соған таңғаламын. Бірақ, билік қолға тиді
екен деп ойға келгенді істеуден аулақ
болдым. Күш-жігерді жұмсап, халықтың
жағдайын ойластырдым.
– Сол кезде аудан үшін не істедіңіз?
– Мен Нағайбақ ауданын басқаруға
келген соң елдімекендерді газдандыру, жолдарды дұрыстау және баспана,
құрылысты жандандыру ісін алдыңғы
кезекке қойдым. Халықтың алдымен
жағдайын жасау керек, содан кейін
олардан істі талап еткен дұрыс деп ойладым. Адамдарға жұмыс болатын
нысандарға көңіл бөлдік. Сол үшін ауданда ауыл шаруашылығы өнімдерін ұқсату
кәсіпорындарын салуға күш салдық.
Мұның өзі де адымды аштыра бермейді,
сондықтан, облыс басшыларымен келісе
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қалған білімді орыс тілінде алдық, ортаға
бейімделдік.
– Қазақ әдебиеті классиктерінің
бірі Сәбит Мұқанов 30-шы жылдар
дың ішінде Магнитогор комбинатына
қонақ болып келіп, жұмысшылармен
кездесу өткізеді. Өткен жылы метеорит түскен Шұбаркөлде серуендейді.
Сіз тұрған өңірдегі селолардың Париж,
Кассель, Фершампенуаз сияқты Еуропа қалаларымен аталуын атақты жазушы осы сапарындағы очеркінде жазады. Сол жолы Магнитогор өңіріндегі
жұмысшы қазақтар тұрмысының
жақсы екенін, қазақ мектебінің бар
екендігін айтқаны еске түсіп отыр.
– Тарихқа көз салсақ, Сәбит атамыз 1937 жылдың алдында келген ғой,
қасіретті жылдардың жақындап қалған
кезі. Алмастың жүзіндей уақыттың
қылпылдап тұрған тұсы. Оның үстіне,
ауып келіп, қоныстанғанына онша көп
болмаған біздің аталарымыз негізінен
малмен айналысқан ғой. Магнитогор
комбинатында өзге де аз ұлт өкілдері
секілді қазақтар да жұмыс істеген.
Әлгінде айтқанымдай, қазақ, татар,
башқұрт мектептері болған. Шежіре
қарттарымыздың барлығы да өмірден
өткен. Ал олар кешегі уақытта өз ұлтының
тарихына байланысты әңгіме айта алмады. Оның себебі айтпасам да түсінікті.
Ақсақалдарымыз алтын сандықты өздерімен бірге ала кетті. «Қызыл қазақ» ауылы шағынданғанымен, бүгінде онда
негізінен тек өзіміздің қаракөз ағайындар
тұрады. Айт, ораза, намаз, қазақтың салтдәстүрі жақсы сақталған. Қазақтың тойлары дүрілдеп өтіп жатады. Бұл қашаннан
Қазақстанның бір ауылы секілді көрінеді.
– Сіз басқарып отырған ауданның
атына сай мұнда нағайбақ халқының
тұратыны сырттан келгендерге таным
дық қызығушылық шақырады екен.

– Оныңыз рас. Бұл да бір тарих
аласапырандарының құқайын көрген
халық қой. Арыдан қозғасақ, түркітілдес
өз бауырларымыз. Өздерінің атайтынындай, нагайбэклэрдің шығу тегіне
байланысты бірнеше гипотезалар бар.
Бір зерттеушілер ХVІ ғасырдағы Ноғай
ордасымен
байланыстыра
отырып,
атының шығу тегін де «ноғай бегі» деп,
шоқындырылған ноғайлар десе, екіншілері Иван Грозныйдың жаулап алуына
байланысты Қазан хандығы құлағаннан
кейін мәжбүрлеп шоқындырылған татарлар дейді. Өзгеріске ұшырағанымен тілдің
татар тілінен алыс кетпеген сүрлеуінің
сақталғаны да көп нәрседен хабар береді.
1736 жылы әйел патша Анна Иоанновна
жарлық шығарып, башқұрттармен шекараны мықтау үшін Нағайбақ әскери
казачьесі құрылады. Ол кейінірек Орынбор казак әскерінің құрамында болады.
Нағайбақтар 1812 жылы Отан соғысына,
1813-14 жылдарда Батыс Еуропадағы Наполеонмен болған ұрыстарға қатысады.
Олар жайлап отырған бүгінгі елді
-мекендердің негізінен Еуропа қалалары
аттарымен аталып жүргендігі осыған байланысты. Нағайбақтардың казак әскерін
1920 жылы ғана таратқан ғой.
Енді осы халықты 1989 жылғы халық
санағында бұрынғы қалыптасқан қалып
бойынша татар халқының құрамына
енгізеді. 90-шы жылдары демократияның
лебі ескенде нағайбақтар татар емес, өз
алдына ұлт екендіктерін жиі айтатын болды. Олардың зиялы өкілдері «біздің дініміз
бөлек, татарлар – мұсылман, нағайбақтар
– христиан, соған орай дәстүрімізде де
айырмашылық өте үлкен» деген ойларды айтып жүрді. Олардың төлқұжатында
ұлты «татар» деп көрсетілетін. Ұлы Отан
соғысының ардагері, өзі өлкетанушы
Александр Маметов деген қария:
«Нағайбақ деген халық екенімізді
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торы Сүлеймен Алтынбаев деген кісі
білікті ұйымдастырушы, шешен кісі еді.
Алдағы уақытты күні бұрын болжап отыратын. Алдынан ешкім көлденең кесіп
өтпейтін еді. Өзіміз ол кісіні ұстаз тұттық,
үйрендік. 90-шы жылдары адамдар көп
мәселеге ойланбай қарап, көңіл күйге
ерік беретін болды. «Қазақтар ғана басшы бола ма?» деген де сөз шықты. Мен
аудан басшылығына үшінші рет, яғни
2005 жылы сайлауға түскенімде ұтылдым.
Өйткені, осы сайлауда ұлттық фактор ойнады. Нағайбақ бауырларымның арасында «ауданды неге біздің ұлттың өкілдері
басқармайды?» деген пікірлер орын алды.
Бизнесте жүрген нағайбақ жігіті менімен
бірге сайлауға түсіп, жеңіп шықты. Ауданды бес жыл басқарды. Әрине, көзге
көрінетін ешнәрсе атқарылмады, аудан
тұрғындарының бұған көзі жете бастады.
Мақтанғаным емес, мен ауданның
ой-шұқырының барлығын, адамдарын,
қай селода қандай проблема барын
жақсы білемін. Келесі сайлауға қайта
түстім, билікке жеті адам таластық. Аудан жұртшылығының басым бөлігі, оның
ішінде нағайбақ бауырларымның өздері
де қайтадан маған дауыс берді. Жұмысты
маған өткізген соң, ауданды басқарған
Владимир Федоров деген әлгі нағайбақ
жігітпен кабинетте отырып шай іштік.
Сонда ол менен кешірім сұрады. Мен
де: «Бауырым, маған адамдардың шашы
мен көзінің түсі маңызды емес. Әркім
өз орнында болуы тиіс»,– дедім. Бірде
Татарстанның халық әртісі Галина Казанцева ауданға келді. Оның ұлты керәшен,
орыстың «крещенные татары» деген
сөзінен шыққан, татардың этностық тобына жататын халық. Бұрын нағайбақты
да соларға қосатын, біз жазғаннан кейін
нағайбақ пен керәшендердің аражігін
ажыратып, тізімге екі халық деп енгізді.
Тілі, дәстүрі нағайбақтармен өте ұқсас
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дәлелдесем арманым болмас еді. Біз онсыз да тарихта зәбір көрген жұртпыз. Өз
халқымды жарыққа шығарғым келеді.
Осыған не істеуге болады?» деп менімен
ақылдасты. 1992 жылы біз РСФСР Жоғары
Кеңесінің төрағасы Руслан Хасбулатовқа
және Ресей президенті Борис Ельциннің
атына хат жаздық. Бұл мәселе Ұлттар
кеңесінде қаралып, нағайбақтардың татар емес, жеке этнос екенін бекітіп берді.
2001 жылы ресми түрде нағайбақтар
Ресейдегі аз ұлттар тізіміне енгізілді.
Міне, содан бері олар құжаттарда татар
емес, нағайбақ болып жазылады. Бұл
олардың ұлттық рухын көтерді. Ресейде барлығы он мыңдай нағайбақ болса,
соның жеті мыңға жуығы біздің ауданда
тұрады. Нағайбақша жақсы білемін, алдыма келген аға ұрпақ өкілдерімен, тіпті,
кейде жұмыс барысында олармен өз
тілінде сөйлесемін. Нағайбақ бауырларым өздерінің ұлттық тәуелсіздігі туралы
әңгіме болғанда маған да рахметін айтып
жатады.
– Кішкентай ғана ауданда түрлі
ұлттың өкілі тұрады екен. Ұлттық
мәселеде қиындықтар кездесе ме?
– Ұлттық мәселе қай елде, қай жерде болсын шыны тәріздес өте нәзік, ол
сақтықты, тазалықты қажет етеді. Ауданда
41 ұлттың өкілі тұрып жатыр. Соның 41
пайызы орыстар, 30 пайызы нағайбақтар,
14 пайызы қазақтар, қалған ұлттардың
пайызы азая береді. Кадр мәселесінде де
таразысы басып кетпейтіндей тепе-теңдік
сақтап отырамын. Шаруашылық, экономиканы дамыту, басқару ісінде ұлттық
құрам да ескеріледі, дегенмен, бірінші
орында кісінің білімі мен іскерлігі болуы тиіс ғой. Өткен ғасырдың 80-ші жылдары осы ауданда шаруашылық және
бөлімше басқарушылардың 50 пайызы
қазақтар болатын. Өте іскер ағаларымыз
болды. «Кассель» совхозының дирек-
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келеді. Ол есіктен кіре маған нағайбақ
тілінде «Сен мұнда неге отырсың, нағайбақ
емессің ғой?» деді. Мен де нағайбақша
«Бізде түсіңе емес, ісіңе қарайды» деп тіке
жауап бердім. Галина Александровна әзіл
екенін білдіріп, күліп жіберді. Мінезі ашық
кісі екен, аудан басшылығына сайлануыммен құттықтады. Қазір ауданда менің
құзырымда шешімін таппайтын ұлттық
мәселе жоқ.
– Қазақстанның жетістіктерін біліп
отыратын боларсыз?
– Білгенде қандай! Нұрсұлтан Назарбаев
тың саясатын дүниежүзіндегі саясат
керлердің барлығы да мойындап отыр,
ағамыздың халықаралық беделіне қуанып,
марқайып жүреміз. Сырттағы қазақтарға
Қазақстанның жетістіктері айбын, арқа
сүйер асқар тауымыз деп білеміз. Шын
мәнісінде, Қазақстанның жетістіктері
мол, көп ілгері кетті. Қазақстанның эко
номикалық саясатынан да үйренетін
тұстар көп. Мысалы, маған Нұрсұлтан
Әбішұлының бизнесте әлеуметтік әріптестік жасағаны өте ұнайды. Соның
арқасында
Қазақстанда
әлеуметтік
сала жақсы дамып жатыр, оның үстіне
мұның кәсіпкерлер үшін адамгершілікке
негізделгені үлгі аларлық емес пе?
Мен Қостанай облысы мен Челябі
іргелес болғандықтан 90-шы жылдардағы
ауыл шаруашылығында болған өзгеріс
тердің сіздерде қалай қиын өткенін
білемін. Бір рет Наурызым ауданындағы
шаруашылық комбайндарының тиынтебенге сатылғанын көріп, ішім удай

ашыған. Адамдар жөңкіліп көшіп жатты.
Сонда техниканы шетінен сатып жатқан
кеңшардың жас директорына бір ауыл
ақсақалының «Бізді қашан сатасың?»
дегенін естіп, күйзеліп келгенім есімде.
Бізде ауыл шаруашылығындағы реформа оншалықты күйзеліспен өткен жоқ.
Біз қолда бардың барлығын сол күйінше
сақтап қалуға тырысқан едік. Бұрынғы кең
мектептерді, клубтарды қайта жөндедік.
Бірақ, бәрібір селоларда адамдар азайды, бізде де қалаға көшу тоқталған жоқ.
Қазір даңғарадай мектептер бос тұр, бала
жетпейді.
Бізде аудан басшылары сайланып
қойылады. Сайлауда барын салып,
лауазымдық қызметке өтіп алады да,
бес жыл екі қолын алдына қойып, түк
істемей отыратындар бар. Демократия
болған соң, сайланып қойылған басшы келесі сайлауға дейін орынтағынан
кетпейді. «Демократияның кемшілігі
көп, бірақ, оның бір жетістігі бар, ол – әлі
күнге дейін ешкім одан жақсы ештеңе
ойлап тапқан жоқ» деген У.Черчиллмен
келіспегенде, қайтеміз. Көш жүре түзелер
деген сеніммен өмір сүреміз. Бір білетінім,
Қазақстан дамып, тура жолда келеді.
Бұған тек қуанамыз.
– Әңгімеңізге рахмет.
Әңгімелескен Нәзира ЖӘРІМБЕТОВА,
«Егемен Қазақстан».
Ресей Федерациясы,
Челябі облысы,
Нағайбақ ауданы.
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- так выражает свои чувства наш соотечественник из России Кайырбек
Сеилов. Среди наших соотечественников проживающих за пределами
нашей страны есть достойные люди. В соседнем с Костанаем муниципальным районом Нагайбек Челябинской области руководит Кайырбек
Сеилов, имя которого знают во всем Южном Урале, даже произносят с
уважением во всей России. Посетив Нагайбекский район наш собственный корреспондент взял интервью у Кайырбека Хакимовича.
державы, 90-е годы испытали деловые качества каждого. У Вас также обстояли дела?
– Да, верно говорите. Изменения и
трудности 90-х все мы пережили. Очевидно одно, в жизни ничего случайного
не бывает. После школы закончил ветеринарный факультет сельскохозяйственного института в г. Троицке. До распада
Союза работал зоотехником, управляющим отделением, главным зоотехником
в совхозах «Нагайбак», «Кассельский»,
«Знаменский». В 80-е годы участвовал в
реформировании хозяйств в арендную
форму управления, механизации комплексного животноводчества. За это время успел набраться немало опыта. В 1991
г. сам предложил руководить Нагайбакским районом, где жили мои предки и родители. Здесь все было знакомо – обстоятельства земли и народа, люди. В 1991
г. депутатами Нагайбакского районного
совета я был избран руководителем района. Ведь в эти времена для любой республики в составе Советского Союза был
периодом застоя. До перевыборов в 1996
г. самостоятельно отвечал за все вопросы касательно района. Это время, когда
не только Россия, но и все бывшие союз-

– Кайырбек Хакимович, за истинного казаха, выросшего на седле, где
бы он ни находился, на Родине за него
переживают. Вы, который год подряд,
являетесь бессменным руководителем района и за организаторские таланты и умение Вас почитают ваши
земляки- россияне, а также и мы гордимся. В чем секрет вашего высокого
полета и признания?
– Спасибо. Мы тоже переживаем за Родину, тоскуем по земле предков, и всегда
хотели, чтобы Казахстан процветал. Где
бы ни родился и где бы ни жил человек,
есть общепринятые принципы. И всегда
на главном месте стоит труд. В свое время мы получили образование, учились на
славу, слушались родителей, не хотели
отставать от других сверстников. То, что в
моей крови бушует казахское самолюбие
заставило трудиться. Хорошая учеба дала
свои плоды. Мы смогли достичь многого,
трудились честно, стремились вперед. Вот
так и достигли сегодняшнего успеха.
– Во времена Советского Союза
люди стремились продвигаться по
комсомольской и партийной линии.
Это присуще всем постсоветским государствам. Но когда не стало великой
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ные республики, еще не пришли в себя,
не встали на ноги, не успели принять новые законы и нормативы. Может поэтому,
за эти 4-5 лет совершенно спокойно взял
в руки руководство района. Сейчас этому
даже удивляюсь. Но был далек от мыслей
делать то, что взбредет в голову, только
потому, что руководство находилось в
моих руках. Используя все свои знания,
силу и волю, начал работать для народа.
– Что вы сделали для района в этот
период?
– Когда я начал руководить Нагайбакским районом, начал газифицировать населенные пункты, приводить в порядок
дороги и жилища, сделал приоритетом
работу по возобновлению строительства. Подумал, что правильнее сначала
создать все условия для народа, а затем
требовать от него отдачи в работе. Уделяли внимание объектам, которые обеспечат рабочие места для людей. Для этих
целей вложили все силы в строительство
предприятий
сельскохозяйственного
профиля. Но, к сожалению, это не дало
никаких результатов, поэтому совместно с руководителями района пустили в
ход комплекс по производству руды и
его обогащению. Сколько бы не развивали сельское хозяйство, а производство – дело другое. В 2010 г., пригласив
в район инвестора, открыли комплекс
птицеводства. На сегодняшний день, в
год производим 50 тыс. тонн мяса птицы,
7 тыс. тонн колбасных изделий. Основное
внимание уделяется выращиванию скота
лучшей породы. В самом начале мы много трудились для того, чтобы обеспечить
население рабочими местами, а теперь
рабочей силы нам не хватает. Все это
дало возможность развивать социальную отрасль. Сейчас в районе работают
спортивные комплексы с плавательными
бассейнами, три музея, церковь, мечеть,

детский дом, социальный дом. В центре
района возвысили жилой дом для социальных сотрудников. Мы нацелены на газификацию всех населенных пунктов.
– Раз затронули тему о земле предков, расскажите об истории рождения
вашего рода, поколения.
– На самом деле эту местность издавна
населяли казахи. Здесь проживали родители матери, т.е. является летним пастбищем нагашы. Как в свое время говорила
Кыз Жибек «Изначала соединила судьбу
с Жагалбайлы, несметные табунами был
богат», наши предки жили богато, в достатке. Во время гонений в 1927 г. потеснились в этот Нагайбайский район. Мой
отец Хаким родился в Казахстане. Арсланбай – это имя нашего деда. В 1957 г.
колхоз назывался «Кызыл Казах». Это был
большой аул казахов. Наши деды похоронены в этих краях, и мы пустили здесь
свои корни. До 1960 г. здесь существовала казахская школа. В других аулах, в районных центрах были татарские школы. В
1960 г. все эти школы закрыли и превратили в школы с русским языком обучения.
В 1962 г. я пошел в первый класс, не зная
ни одного слова по-русски. Мы не знали,
что означает слово «мама» по-русски. Но
никто не может противостоять политике,
и поэтому остальные знания я получил на
русском языке, адаптировался к среде.
– Один из классиков казахской литературы Сабит Муканов в 30-е годы был
приглашен в Магнитогорский комбинат и провел встречу с рабочими. Писатель прогуливался по Шубарколь,
где в прошлом году упал метеорит. В
своих очерках известный писатель
описывал, что в тех краях, где живете вы, села называли в честь городов
Европы, таких как Париж, Кассель,
Фершампенуаз. Мне вспомнилось, что
тогда он писал, что в окрестностях
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обративших татар насильно в христианство. Видоизменивший язык народа всетаки близок к тюркоязычному и то, что
язык сохранил свою основу, говорит о
многом. В 1736 г. женщина – правитель
Анна Иоановна издала указ о создании
Нагайбакского военного казачества, чтобы укрепить границы с башкирами. Оно
позже присоединилось к Оренбургской
казачьей армии. Нагайбакцы участвовали в 1812 г. в Отечественной войне, в
1813-14 гг. в Европе в войнах с Наполеоном. То, что многие населенные пункты
в тех местах где нынче поселяют нагайбакцы названы именем городов Европы
связано с такой историей. Только 1920
г. распустили Нагайбакскую казачью армию. Теперь по старинной традиции, в
1989 г. во время переписи населения этот
народ внесли в состав татарского народа.
В 90-е годы, когда демократия начала делать свои первые шаги, нагайбаки стали
часто говорит, что они не татары, а самостоятельная нация. Интеллигенция нагайбаков внесла такие выводы, как «наша
религияи – другая, татары – мусульмане,
нагайбаки – христиане, поэтому в наших
традициях разница очень большая». В
паспортах нагайбаков была указана национальность «татарин». Ветеран Великой Отечественной войны, краевед Александр Маметов как-то посоветовался со
мной по этому поводу: «Если бы мне удалось доказать, что мы народ – нагайбаки, я был бы счастлив. Наш народ много
настрадался и многое пережил на своем
веку. Хочу свой народ прославить. Что
для этого нужно сделать?». В 1992 г. мы
написали письмо в Совет Национальностей Верховного Совета, на имя Руслана
Хасбулатова, в ту пору занимавшего пост
председателя Верховного Совета РСФСР
и Президенту Борису Ельцину.
Эта проблема была рассмотрена в Со-

Магнитогорска жизнь рабочих казахов очень хороша, и что имеются казахские школы.
– Если заглянем в историю, Сабит
Муканов приезжал до 1937 г., в преддверии тяжелых времен. Время было беспокойное, как на острие ножа. Кроме того,
недавно переселившись, наши деды в
основном занимались животноводством.
В Магнитогорском комбинате среди
всех национальностей работали и казахи. Как я ранее сказал, были казахские,
татарские, башкирские школы. Все наши
аксакалы, знавшие историю, ушли из
жизни. Но они в прошлом не могли рассказывать историю своего народа. Причина этого известна, даже я этого не могу
рассказать. Аксакалы «золотой сундук»
истории забрали с собой туда, откуда никто не возвращается. Несмотря на то, что
аул «Кызыл Казах» уменьшился, на сегодняшний день там проживают в основном
наши черноокие соотечественники. Национальные и религиозные обычаи и
традиции, как айт, ораза, намаз хорошо
сохранились. Казахские праздники отмечаются с размахом. Он всегда кажется
одним из аулов Казахстана.
– Район, в котором проживает нагайбакское население, и которым вы
руководите, вызывает заинтересованность со стороны.
– Это правда. Здешний народ в свое
время пережил все невзгоды истории.
Если взять изначально, то народ здесь
родственный, тюркоязычный. Как они
сами говорят, связанных с возникновением нагайбековцев есть несколько гипотезов. Некоторые исследователи связывает
рождение рода с Ногайской ордой в ХVІ
веке, и отсюда название «ногайбеги», т.е.
обратившиеся в христианство ногайцы,
другие связывают с падением Казанского
ханства и завоеванием Ивана Грозного,
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вете и статус нагайбаков утвердился как
самостоятельный этнос. В 2001 г. официально нагайбаки были причислены
к нацменьшинствам России. С тех пор
в паспортах пишут не татарин, а нагайбак. Это придает духовную силу. Если в
России проживает всего десять тысяч
нагайбаков, то из них около семи тысяч
живет в нашем районе. Хорошо знаю понагайбакски, когда приходят по делу ко
мне представители старшего поколения,
с ними разговор веду на их родном языке. Нагайбаки, когда речь заходит о независимости нации, всегда выражают мне
свою благодарность.
– В таком маленьком районе проживает представители разных наций.
Случаются трудности в национальной
проблеме?
– Национальная проблема хрупкое как
стекло, она всегда нуждается в осторожности, чистоте. В нашем районе проживают представители 41 нации. Из них 41
%в русские, 30 % нагайбаки, 14 % казахи,
остальные представители других народов. В кадровом вопросе также соблюдаю равновесие. В развитии хозяйства,
экономики и в управленческом деле национальное равноправие учитывается,
но на первом месте должны стоять образование и деловые качества личности. В
80-е годы прошлого века в нашем районе
50 % руководителей хозяйства и управляющие отделением составляли казахи. Это
были люди хорошо знающие свое дело.
Директор совхоза «Кассель» Сулейман
Алтынбаев был умелым руководителем,
прекрасным оратором. Он все заранее
предугадывал, планировал верно. Никто
не мог его ослушаться. Все мы считали
его наставником, учились у него. В шальные 90-е годы многие не задумывались,
совершали массу ошибок. Были разговоры следующего характера: «Только

казахи будут руководить?». Когда в 2005
г. я в третий раз участвовал на выборах
руководителя района, проиграл, потому
что на тех выборах присутствовал национальный фактор. Среди нагайбакского
народа поползли разговоры о том, что
почему бы районом не руководить представителю нашего народа? Бизнесмен
нагайбак со мной участвовал на выборах
и выиграл. Руководил районом пять лет.
Конечно, ничего значительного не было
сделано, и жители района на своих примерах убедились в этом.
Я не хвалюсь, но я хорошо знаю все
ямы и впадины района, всех людей, в каком из сел какие проблемы существуют.
Снова участвовал в следующих выборах,
где за власть вступили в борьбу семь кандидатов. Большинство народа, включая и
самих нагайбаков, снова проголосовали
за меня. После передачи всех дел, мы с
этим бизнесменом нагайбаком по имени
Владимир Федоров, который возглавлял районом, сидя в кабинете, пили чай.
Тогда он попросил у меня прощения. Я
сказал ему: «Брат, мне не важен цвет волос и глаз людей. Каждый должен быть
на своем месте». Однажды к нам в район
приехала народная артистка Татарстана Галина Казанцева. Ее национальность
керешен, происходящего от русского
«крещенные татары», этот народ входит к
татарской этногруппе. Ранее нагайбаков
причисляли к ним, после как мы написали в высшее руководство об этой прроблеме, их разделили и теперь это два
разных этноса. Их язык и традиции очень
схожи с нагайбаками. Артистка, только
войдя, сказала мне на нагайбакском языке: «Ты почему здесь сидишь, ты же не нагайбак?». Я тоже ответил прямо, на нагайбакском: «У нас смотрят не на цвет кожи,
а на дела». Галина Александровна обратила все в шутку и рассмеялась. У нее
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Наша сельскохозяйственная реформа
не подвергалась такому кризису. Мы старались сохранить все, что у нас имелось.
Мы отремонтировали бывшие просторные школы и клубы. Но, тем не менее, в
селах уменьшилось количество населения, у нас не прекращается переселение
в город. Сегодня просторные школы опустели, сказывается нехватка детей.
У нас назначаются руководители районов. Они все выкладываются пока не
получат желаемую должность, но в течение пяти лет не ударяют палец об палец,
ничего не делают. По правилам демократии, избранный руководитель не покидает свой пост до следующих выборов. Я солидарен с У.Черчиллем, который сказал:
«У демократии много недостатков, но у
нее есть одно достоинство, состоящее в
том, что до сих пор никто не изобрел ничего лучшего». Мы живем с верой, и, как
говорят казахи, кочевка во время движения упорядочивается (Көш жүре түзелер).
Одно очевидно, это я знаю точно, Казахстан развиваясь, идет в правильном направлении. Этому мы только радуемся.
– Спасибо за беседу.
Беседу вела Назира ЖАРИМБЕТОВА,
«Егемен Қазақстан».
Российская Федерация,
Челябинская область,
Нагайбакский район.
Перевела с казахского языка на русский
язык Нартаева Б.
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очень открытый нрав, поздравила меня с
назначением возглавлять район. В настоящее время в районе нет национальной
проблемы, которые я не смог бы решить.
– Вы, наверное, знаете о достижениях Казахстана?
– Еще как! Политику Нурсултана Назарбаева одобряют и принимают все политики мира, мы радуемся и гордимся за его
репутацию на международной арене. Зарубежным казахам достижения Казахстана – доблесть, гордость, опора. На самом
деле, у Казахстана множество достижений, страна далеко ушла вперед. Многому можно научиться в экономической политике Казахстана. Например, мне очень
нравится, что в бизнес Нурсултан Абишевич заключает социальное партнерство.
Поэтому в Казахстане хорошо развивается социальная отрасль, кроме того, разве
опора на нравственность предпринимателей не служит примером?
Так как Костанайская область и Челябинск находятся по соседству, я знаю,
как вы сложно переживали изменения
в сельском хозяйстве в 90-е годы. Мне
было очень жаль, когда я видел, что селькохозяйственные комбайны продаются
за копейки в районе Наурызум. Люди беспорядочно переезжали. Когда я услышал
как молодому директору совхоза, который продавал всю технику без разбора,
один аксакал сказал: «И когда нас будешь
продавать?» и у меня разболелась душа
от переживания.
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ТҰЛПАР
БОЙ ЖАСЫРАДЫ...
Академик Әбдуәли
Қайдардың
туғанына 90 жыл

Әбекең сол табиғи қарапайымдылығынан
аспайды. Сонда бәз-біреулер ойлар: «Оу!
Академигіміз осы ма?»,– деп. Бұл-дағы –
уақыттың белгісі. Ол заңды да, газет-журналдар, радио-теледидар күллі адамды
өмірдің сан саласында үздіксіз хабардар
етіп отырады. Жаңағы үстірт информациялармен жүріп жатқандардың жүзі
жарқын, көзі мірдің оғындай келерін
қайтерсің. Шығыстың әулиесі, я батыстың
ел басшысындай мысыңды басқысы
кеп тұрады. Кез келген әңгімені іліп
әкетеді. Кез келген тақырыпта жорғалап
алдыңды кес-кестейді. Содан да болар,
көп жалтырақтың арасынан шын асылды
табу, аршып алу қашан да қиын.
Академик Әбдуәли Қайдардың кан
дидаттық диссертациясының тақырыбы
«Қазіргі ұйғыр тілінің қос сөздері» болатын. Кезінде бұған біреулер езу тартып,
біреулер «Өз тілінен неге қорғамады?»
деп таңырқайтын. Оны түсіндіру үшін
қырғыз халқының «Манасын» әуелі зерттеген Шоқан Уәлиханов екенін еске алсақ
болар. Қашан да ернеуі толған бастаудан
сыртқа бір нәрсе ауысады, сыңарезулеп

бекеңнің өмір жолындағы өзім
білетін, өзім куә болған батыл
дығының, табанының бүрі бар
өршілдігінің табиғатын түгелдей табиғи
зеректік, зерделіліктен, ерте қалыптасқан
кісіліктен деп топшылаймын.
...Иә, осы жылы Әбекең 90-ға келіп
отыр. Оның алпыс, жетпіс жылдығында
ауыл адамдарының біразымен сөйлескен
едім. Олар Әбекеңді қолқалап ауылға
да шақырған. Ол жөнінде көбірек білгісі
келіп, мені де әңгімеге тартқаны бар.
Мен жұрт алдында соғыстан төрт орден,
бірнеше медаль тағып оралған офицер
Әбдуәли Қайдар туралы шамам келгенше
айттым. Ал ол адамның соғыстан соңғы
өмірі жайма-шуақ, мамыражай бола
қоймағанын да білемін. Ғылымда даңғыл
жол жоқ. Бұл да бір құлақ үйреніп, етіміз
өліп кеткен құбылыс емес пе?! Әбекеңнің
қыруар еңбегін тізбелеп шығу қиынға
соқпас, ал, әр жұмыс қамал бұзумен парапар екенін қалай жеткізерсің? «Тұлпар
бойын жасырады» дейді дана бабалар.
Осы сөз тұп-тура Әбекеңді көріп барып
айтылған секілді. Ел алдына шыққанда да
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келе жатқан ізденіс салалары бойынша шамамен былай болып келеді: тіл тарихы және этимологиялық ізденістер,
түркі тілдеріндегі қос сөздердің жасалу жайы, лексика-грамматикалық түркі
синкретизмдері, плеоназмдар, бөлін
бейтін сөздердің өлі түбірлері...
Осы секілді тақырыптар төңірегінде көп
еңбектер жазылып жарық көрді. Мақалмәтел, фразеологизмдердің мағынасын
ашу, қазақ тілінің этнологиялық лексикасын тереңдете зерттеу, этностар мен
ру-тайпа бірлестігінің атауларын тарихилингвистикалық тұрғыда қарастыру, алтаистика проблемалары... Бұл тізбе де
Әбекеңнің кең қамтып, түренді терең
салып жасаған еңбектерінің бәрі емес.
Оның сыртында алпыстан астам ғылым
докторы мен кандидатына диссертация
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құйылады. Ал, ұйғыр тілі мен қазақ тілінің
түп төркіні түркі тілі, жыртылып айырылысар жақындығы бар емес пе? Ол
еңбекке аты әлемге әйгілі америкалық
түрколог, профессор Карл Менгес, неміс
түркологы, профессор Герхард Дерфер,
атақты кеңес түркологы, профессор
Э.Р. Тенишевтің берген аса жоғары бағасы
біраз нәрсені аңғартса керек.
Әдетте, жаныңда жүрген ақыл-парасат
иесін сырттағылар мақтағанда ғана
бағалай бастайтын мінезіміз бар емес пе?!
Жалпы, туысқан ұйғыр халқының арғы
беттегісі де, бергі жақтағысы да Әбекеңе
риза болар. Түбегейлі бірнеше үлкен
еңбек жазды, кітаптар шығарды. Бұл
еңбектері үшін 1971 жылы Ә.Қайдарға
қоғамдық ғылымдар және география саласы бойынша Шоқан Уәлиханов атындағы
бірінші дәрежелі сыйлық берілді. Сол мен
айтып отырған мерзімге дейін Әбекең бір
кісіге жетерлік даңқ, дәрежелерін алып
та болған екен. 1972 жылы профессор,
Қазақ ССР Ғылым академиясының корреспондент мүшесі, 1982 жылы Қазақ
ССР-ның ғылым қайраткері, 1983 жылы
Қазақ ССР Ғылым академиясының толық
мүшесі. Осыдан соң тоқмейіл өмір сүруге
де болар еді. Бірақ, Әбекеңдерге еңбек
ету, іздену, жаңалық жолында сарсылу –
адамның үш мезгіл тамақтануы, толассыз
жұтар ауа секілді табиғи қажеттілік. Онсыз өмір жоқ. Бұл да ғалымдарға жарасар
қасиет.
Ғылым мен Ғалым. Ғылым, сірә, теңіз
дің табанында жатқан маржан болса,
ғалым сол тұңғиықтан маржан ілем деген
сүңгуір іспеттес. Асылға, маржанға кім
қызықпайды, кім талап қылмайды?! Алайда, оған әркімнің шамасы, демі жете берген бе? Ішкі қуат, көрік демді адам болмаса
маржан оңай ілінбейді, таптырмайды. Су
түбі тереңдеген сайын қарауыта береді.
Бар мен жоқты ажырату үшін көкірек көзі
керек болар. Оған келгенде жаратылыс
сараң. Ал Әбекеңдер сол тұңғиықта еркін
жүзіп, інжу-маржанның өзін таңдайтын
ғалымдар санатынан. Олай деуге негіз
баршылық. Академиктің қаз-қатар алып
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Ол құбылыс Әбекеңдей үлкен ғалымды
бейтарап қалдырған жоқ. Ол жөнінде
Әбекең өз пікірін қашан да, қай жерде де
ашық айтып келген адам. Ал сөзден іске,
пікір айтудан күреске шығу 1986 жылғы
Желтоқсан оқиғасынан кейін басталды. Сол 1986-87 жылдары қазақ жеріне
телегей теңіздей боп жеткен жаңа уақыт
саясатының бір тамшысы Тіл білімі институты еді. Теңіздің дәмін тамшысынан
білуге болады. Ол кезде республикадағы
саяси-әлеуметтік ахуал өте қиын болғаны
баршамызға аян.
Қазақстанға келген жаңа басшы
Г.В. Колбин әрине дүрдараз халықтың
бетін бері қаратудың жолын іздеді. Экономиканы күрт көтерем деу ақылға
қонбайды. Ал,
халыққа дем берер,
жүрегін жібітер бір іс керек-ақ. Содан болар, 1987 жылғы 3 наурызда қазақ және
орыс тілдерін дамытуға ерекше көңіл
бөлу жайлы қаулы дүниеге келді. Бірақ,
бұл ұлттық, тілдік мәселеге деген үстірт
көзқарастан, таяз пайымнан туған шара
болатын. Рас, біраз жұрт қазақ сөздіктері
шығатын болды, тілді дамытуды қолға
алатын болдық деп әлдеқандай болыпақ қалды. Шын мәнісінде ол қаулы Мұзды
мұхитқа тамған бір тамшы ыстық жас
тәрізді еді. Одан ешнәрсе өзгере қоймасы
кешікпей-ақ айқындала бастады. Арал
теңізіндей тартыла бастаған қазақ тіліне
шын жанашырлық жасайтын адам оған
мемлекеттік мәртебе беріп, Заңмен шегелеп тастауға тиіс-тін. Оны да Орталық
Комитет пен институттың арасында сабылып жүрген Әбекең анық біліп отырды. Басқа республикаларда (Әзірбайжан,
Армения, Грузия, Латвия, Литва, Эстония)
өз тілдеріне мәртебе беріп, Заң қабылдай
бастады. Осы самал бізге де жететініне
ешкімнің күмәні болмады. Содан да болар, республикада Тіл жөніндегі заңға
байланысты әңгіме үдей берді.
Міне, академик Әбдуәли Қайдардың
әлемдік деңгейге шыққан ғалымдығымен
парапар келетін адамшылық, кісілік,
азаматтық қыры жарқ еткен тұсы осы еді.
Тіл жөніндегі заңның нұсқасы көп болды.

қорғатқаны және бар. Олар қазақ, ұйғыр,
қарақалпақ, хакас, якут, моңғол болып
келеді. Жарық көрген еңбектері төрт
жүздің үстінде. Оның бәрі де қиындықпен
келген қымбат туындылар. Сөйте тұра
тарының қауызындай мақалаға бәрін
сыйғызу мүмкін емес. Бәріне бағасын
беру үшін соны жасаған адам жайлы айту
керек. Ал өз басым Әбекең туралы осы
уақытқа дейінгі жазғандарымда, жұрт
алдында айтқандарымда ойымды сарқа
жеткізе алдым деуден аулақпын.
Үлкен ғалым туралы мерзімді басылымдарда көп жазылды, әр қырынан
көрсетілді, әлі де жазылып жатыр. Сірә, сол
Әбекең туралы очерк, мақала, интервьюсұхбаттар ғалым портретінің шағын
фрагменттері шығар. Мұндай тұлға туралы үлкен еңбек жазылмайынша мақсатқа
жете алмаймыз. Осыны толықтыра алатын бір жай бар. Ол Әбекеңнің этимология бағытындағы еңбектерінің әлемдік
аренадағы аса ірі түркологтар – ағылшын
профессоры Джерар Клоусон (ХІІІ ғасырға
дейінгі түркі тілдерінің этимологиялық
сөздігін жасаған), мажар ғалымы профессор Арман Вамбери («Түркі тілдерінің
этимологиялық
сөздігінің»
авторы)
еңбектерімен терезесі тең аталуы.
Біздің елде жаңсақ ұлттық саясаттың
өте ұзақ уақыт дәурені жүріп, бет
қаратпас боп тұрғандықтан, қоғамның дамуы мен орыстан өзге тілдердің дамуында кереғар сипат болды. Бір ғана тіл еркін
тайраң қақты да қалғандары жасқанып,
бұғып жүріп, жарымжан халге тап болды.
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Академик Әбдуәли Қайдарды осы
әңгіменің маңында жүрген адамдар кеше
көрген жоқ. Ешқандай буынсыз жерге
пышақ ұрмайтын, уәжсіз сөйлемейтін,
ұсақ
саясатшылдыққа
жоламайтын,
ар жолы, иман жолымен жүретін адам
осы тұста неге сонша сіресті екен деп
сонда басшылар да, қосшылар да ойлана бастайды. Несін жасырайық, сол
тұста біраз ғалымдар, жазушылар, өнер
қайраткерлері қостілділікке үн қос деген
әңгімеге тартылды. Ол, сөз жоқ, әркімді
толқытты. Дегенмен, көпшілігі-ақ халық
мүддесін ойлаған мақалалар жариялай бастады. Ал Ә.Қайдар мақалалары редакци93
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жасау позициясынан бір сәт тайған жоқ.
Республиканың сол кездегі басшысы
Г.В.Колбин: «Осы академиктер ақшаны
не үшін алатынын білмеймін. Жолдас Қайдаров! Сізге айтылды емес пе,
«Қостілділік – достықтың қос қанаты!»
– деп. Бұдан артық сізге не керек? Қазақ
тілін орыс тілімен теңестірсек болмады ма?!»– деп жекіді. Г.В.Колбиннің
даусы қатты-қатты шыққан. Бірақ
Ә. Қайдар қызбалыққа салынбай, өзіне
тән биязылықпен, тіл білімінің үлкен маманы ретінде, өмірдегі тілдер теңсіздігін
қоса дәлелдеп, қарсы пікір айтқан. Г.В.
Колбин сонда: «Жолдас Қайдаров, сіз
басы бұлғақтап жүрген ешкімнің есебінде
жоқ еркін суретші емессіз. Қалтасында
партбилеті бар институт директорысыз»,– деуге дейін барды.

Соның ішінде өзгелерден бір демі артық
деген қайраткерлер, ғалымдар, жазушылар, өнер адамдарының өзін жаңылтқан
ойнақы варианттар аз емес-тін. Әсіресе,
қазақ тілімен қатар орыс тіліне де
мемлекеттік мәртебе берілсін деген
жоба жұтынып, иненің жасуынан өтіп
кеткелі тұрған. «Қостілділік – достықтың
қос қанаты» деген жылымшы тіркес
миға салмақ түсіруге жоқ, жылтыраққа
әуес көптеген ағайындардың аузынан
шығып, биік
мінбелерден айтылып,
баспасөзде жазылып жатты. Болар-болмас жылы қабаққа қағанағы қақ айырыла
қуанып үйренген қазақы психологияның
шеңберінен шыға алмағандар: «Қазақтың
тілін орыс тілімен теңдестіріп қойса,
екеуіне де мемлекеттік тіл деген мәртебе
берсе несі жаман?» – деп жалбақтады.
Бірақ, өмірде орын алып отырған,
қалыптасып, әбден баттасқан жағдайды
ой сарабына салуға олардың ақылы
жеткенімен, табандылығы жетпей, дегбірі
қашты. Оларды да түсінуге болады.
Құдайдан мүйіз сұраймыз деп, құлақтан
айрылып қалмаймыз ба деген жасқаншақ,
әбден запы болғандық еді, мұның сыры.
Газет-журнал, радио-теледидардан пікір
талас, тіпті, ашық айтыс жүріп жатты. Екі
тілге қатар мәртебе берілсе, бір саты
алға ілгерілейміз деген алдамшы түсінік
дендей берді. Тіпті, атақты ақын-жазу
шылар арқылы қайсыбір ғалымдар да
осы шырмауға шатылып, қазақ тілінің
халі мүшкілдене бастады. Әрине, бұған
да көнуге болар ма еді, егер ана тіліміздің
алқындысы ғана қалып тұрмаса, онымен бірге дәл осы Заң дүниеге келер
болса, бұл анау-мынау емес, қазақ тіліне
берілген ең соңғы, ақтық мұрат болмақ.
Міне, кім-кімге де дәл осы ащы шындық,
басы ашық ақиқатты түсіну керек-тін. Ол
төніп келген тажалға тайсалмай қараумен
бірдей еді.
Әбдуәли Қайдар дәл осы тұста өзінің
жалғыз варианты – тек қазақ тіліне
мемлекеттік мәртебе берілуі, орыс
тілінің ұлтаралық қатынас тілі болуы,
басқа халықтар тілінің дамуына жағдай

яларда сарғайып жатқан. Оның авторына
мақалаңды жариялайық, тек қостілділікке
қол көтер деп телефон да соғылды.
Мәселе бірді-екілі мақалада ма екен?
Мәселе қазақтың тілі, тілмен бірге өзінің
де я бар, я жоқтығында еді. Күндердің
күнінде осы ұшы-қиырсыз күресте үнемі
жалғыз келе жатқан Ә.Қайдарға филология ғылымдарының докторы, ұлты
украин А.Н. Гаркавец қосылды. Одан соң
Орталық Комитетінің Идеология бөлімінің
меңгерушісі Ә. Қайдардың пікіріне саятын
хаттарға шолу жасап, Г.В.Колбиннің алдына апарып тастайды. Және аз уақыттан
соң бұрынғы екпін, адуыны сәл бәсең
тартқан біріншіге идео-логия жөніндегі
хатшы, ұлттың үлкен жанашыры, ғалым
Ө.Жәнібек былай дейді: «Геннадий Васи-

кеңдік жасау керектігін айтты... Бұл да
болса уақыттың өз қазанында пісіпжетілген құбылыс еді. Қазақша сөйлейтін,
өз ана тілін қадірлейтін, өз ұлтын мақтан
ететін, өз тарихы мен мәдениетіне жаны
ауыратын саяси қайраткерлер легі келді.
Соның нәтижесінде Ә.Қайдар секілді таразы адамдардың арқасында Одақтағы барынша әділетті, барынша кең, жан-жақты
ойластырылған Қазақ ССР-інің «Тіл туралы» Заңы қабылданды. 1989 жылғы қазан
айының 21-інде республикалық «Қазақ тілі»
қоғамы құрылды. Оның тұңғыш презиенті
болып академик Әбдуәли Туғанбайұлы
Қайдар сайланды. Ол халқының тағдыры
үшін күресті, халық оны дұрыс бағалап,
өзінің аппақ үмітінен жаралған «Қазақ
тілі» қоғамының төрағасы болуына делегаттар бір кісідей қол көтерді.
Сол толқымалы заманда бастан өткен
қайсыбір оқиғалар әлі күнге жүрек сыздатады: не қуантады, не қабыртады. Әбекең
Жазушылар одағында өткен жиналысқа
Колбиннен келді. Жай келген жоқ. Көңілі
алабұртып, ауыр сөздер естіп, толқып
келді. Сөйледі. Ана тілі үшін еңбекпен
жеткен атақ, даңқ, дәреже атаулының
бәрін құрбандыққа шалып жіберуге дейін
дайын екенін қайсарлықпен айтып салған
еді. Біз оның сөзіне сендік. Рухтандық. Ана
тіліне деген осыншама құштарлық бізді
әлі күнге қуаттандырып келеді. Нағыз
қазақ ана тілін осылайша сүйсе керек-ті.
Тәуелсіздік тұғырын ұлттық тіл ғана бекіте
түсетіні осыдан көрінеді.

льевич! Мнение большинства все больше
и больше склоняется в пользу позиции
академика Кайдарова. На предстоящей
сессии мы как бы не оказались в гордом
одиночестве...». Осылай асау Колбиннің
бетін бері бұруға тура келді.
СССР Халық депутаттарының бірінші
съезі өтті. Қазақстан басшылары алмасты. Сол ауыс-түйістен соңғы алғашқы
жиналыстардың бірінде Н.Ә.Назарбаев
қазақ тілінің жаншылып қалған жағдайын,
оны көтеру үшін, құтқару үшін жеке өзіне
ғана мәртебе беру керектігін, орыс тіліне
еш тосқауыл жасалмай, басқа тілдерге

Ө. ФАРАБИ
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(Басы 79-ші бетте)
Жүйелі сөз. Байыппен, ойланып, айтылмақ ниеті саналы түрде
сапталып барып айтылатын сөз. Қазақта «Жүйелі сөз – киелі» деген
тұрақты тіркес қалған.
Жылы сөз. Жағымды, ұғымды, өмір сүруге құштар ететін, татуластыратын, достастыратын сөз. Жылы сөз – жанның шуағы.
Шұрайлы сөз. Қаламгер ойын билейтін қуатты құрал – тіл.
Шұрайлы сөз келе-келе халықтың тіл байлығына айналады.
Маржан сөздер. Халықтың өз даму тарихында басынан
кешкен алуан түрлі оқиғалары жөніндегі жасаған қорытынды,
тұжырымдарының түйіні, өмір тәжірибесінен жинақталған филосо
фиялық ойлардың ұтқыр да ұтымды, жатық та көркем көрінісі, яғни
мақал-мәтелдер.
Қанатты сөз. Тұжырымды ой, әуезді ұйқасқа құрылған өрнекті
сөз тіркестері. Қанатты сөз көбіне егіз, жалқы, кейде 3-4 шумақтан
тұрады. Көлемі бұл мөлшерден артса, нақыл өлең, терме, толғауға
айналып кетеді.
Нақыл сөздер (афоризмдер) – күрделі мәселeлерді терең ете
дәл жеткізетін ой шалымы кең, қысқа қайырымды шешен сөз. Ол
көп қырлы, түйіндеуге бай, көркемдік дәрежесі жоғары сападағы,
қанатты сөз айшығы данышпан ақылдың тезінен, ой көзі айқын
көрінетін сөз жасаушы ұлы шебердің мүсіндеуінен шыққан іші – алтын, сырты – күміс сөз төресі.
Аталы сөз. Мәнді өсиеті мол, тәрбиелеуші сөз. Аталы
сөзге арсыз жауап қайтарады. Аталы сөз – баталы сөз (мақал).
Тәтті сөз. Көңілге жағымды әңгіме.
Ащы тіл. Өте ауыр, жер-жебіріне жеткізе, қатты айтылған балағат
сөз, ызалы сөз, кейіс сөз. Ең ащы да, тәтті де – тіл.
Қызыл тіл. Шешен, орамды жүйрік тіл. Өнер алды – қызыл тіл.
Толғауы тоқсан қызыл тіл.
Зәрлі тіл. Улы, ащы тіл. «Әкім емес, кене ме? Жылан ба әлде немене? Зәрлі тілді, улы азу, Аш бүйірден жабысты» (Жамбыл).
Буынсыз тіл. Шешен, сөзшең. «Буынсыз тілің, буулы сөзің, Әсерлі
адам ұлына» (Абай).
Жалпақ тіл. Жұртқа жатық, түсінікті ауызекі тіл. Қазақ тілі – өзінің
даласындай кең пішілген жайдары да жалпақ тіл.(Қ.Жұмәділов).
Қотыр тіл. Біреуге тиісе, біреуді қағыта айтылатын сөз.
Өткір тіл. Кесіп түсер тура сөзді кісі; бет-жүзі бар деп иба етіп жатпас тура айтар тіл.
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Қазақ тілінің қайраткері

Тіл мен сөздің сүбесі

Т

еатр және кино актрисасы, эстрада әншісі, тележүргізуші
Айгүл Иманбаева соңғы жылдары өзін жаңа бір қырымен таны
тып, ел алғысына бөленіп жүр. «Айгүл Иманбаеваның музыкалық
театр орталығы» деп аталатын өнер ұжымының атақ-даңқы бүгінде
тек Қазақстан ғана емес, алыс-жақын шет елдерге де тарала бастады.
Алдымен 2012 жылы Украинаның Керчь қаласындағы антикалық өнердің
XIV «Боспор Агондары» халықаралық фестиваліне қатысып, Украина, Ре
сей, Польшадан келген өнер ұжымдары арасында үздік шығып Бас жүлдені
иеленді. Сол жылы сондай-ақ Алматыда өткен Орталық Азия елдері мен
Қазақстанның халықаралық театр фестивалінде қазылар алқасының
арнайы жүлдесін алды. Ал биыл Сербияның Бельград қаласында өткен
ХІІІ «Славия» халықаралық театр фестивалінде «Кіші Дон Кихот» жүлдесін
иеленген еді. Одан кейін мұнымен тоқталып қалмай, Македонияның
Стоби қаласында өткен «Стоби-2014» XIII халықаралық театр
фестиваліне қатысып, елге Бас жүлдені олжалап қайтты.
«А.Иманбаеваның музыкалық театр орталығының» даңқын асырған
туынды бұл жолы да француз драматургі Жан Ануйдың «Медеясы» болып
отыр. Олар дәл осы классикалық қойылыммен 2011 жылы қазақ театр
өнерінің қабырғасына кірпіш боп қаланып, өз тұсауын кескен болатын.
Жалпы, жұмбағы әлі күнге дейін толық
шешілмеген кейіпкер саналатын Медеяны ойнау кез келген актрисаның қолынан
келе бермейтін, тәуекелі жоғары, өте
қиын рөлдердің бірі. Ел мен жердің намысын қорғайтын палуандардың «не
бел, не белбеу кетеді» дегеніндей, оны
сахналауға кез келген режиссердің
жүрегі дауалай бермейді. Өйткені,

әлемнің көптеген елдеріндегі жүздеген
театрларда ұзақ уақыттан бері үздіксіз
қойылып келе жатқан «Медеяны»
бұрынғыларды қайталамай, жаңа формамен көрерменге жеткізу, тіпті, кейде
мүмкін емес сияқты көрінеді. Сондықтан,
оны өз театрының визиткасына айналдыра алған Айгүлдің батылдығы, іскерлігі,
ұйымдастырушылығы көрген жанды
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еріксіз қайран қалдырары күмәнсіз. Егер
оны бизнестің тілімен айтатын болсақ,
бұл менеджерлік қабілеттің биіктігін
көрсетеді.
«Медеяның» жазушы В.Дмитриев жа
саған орысша аудармасын А.Иманбаева
ның музыкалық театр орталығының
көркемдік жетекшісі Қуандық Қасымов
тың қолқалауымен қазақшаға Өтен Ахмет тәржімалаған көрінеді. Қадырғазы
Қуандықов, Гүлжамал Қазақбаева, Жұлдыз
бек Жұманбай, Әсет Иманғалиев сынды
дарынды актерлардан түзілген Айгүлдің
жетекшілігіндегі труппада қоюшы-режис
сер ретінде Қ.Қасымовтың өзіндік қол
таңбасын бірден аңғарта алғаны кез
дейсоқтық болмаса керек. Бұл туралы
театр зерттеушілері алдағы уақытта жанжақты зерттеп, бүге-шігесіне дейін таратып, түсіндіріп, өз бағаларын бере жатар. Біз әзірше оған өз деңгейімізден көз
жүгіртіп отырмыз. Онда да кейіпкеріміздің
актрисалық, әншілік, тележүргізушілік
сияқты жалпы жұртқа белгілі қырларын
емес, қайраткерлік қабілеті мен қарымына
тоқталуды жөн көріп отырмыз.
Айгүлдің өзі бұл туралы журналистерге берген бір сұхбатында театр ашудағы
басты мақсат-мұратын: «Ғ.Мүсіреповтің
«Театр хас сұлудың көз жасындай мөлдір
өнер» деген тамаша сөзі бар. Егер оны біз
дамытпасақ, оған қызмет етпесек, несіне
бұл киелі сахнада жүрміз?» деп түсіндірген
болатын. Шынында да, сананы тұрмыс билеген заманда театр ашып, одан табыс
табу лай судан балық аулағандай нәрсе
ғой. Егер Айгүл табыс табуды ойлайтын
жан болса шоу-бизнестегі атақ-абыройын
пайдаланып, кірісі мол кез келген бизнес
түрін дөңгелетіп алып кетуге мүмкіндігі
толық жетер еді. Бірақ, ол саф алтындай аса бағалы өнерге деген адалдығын
бәрінен жоғары қою арқылы, қайраткер
тұлғаға айнала алды. Және оған сенімді
түрде сатылап қол жеткізуде. «Болат
қайнауда батыр майданда шыңдалады»
дегендей, енді оның театры Чехия,
Польша сияқты өзге де шет елдердегі
халықаралық театр фестивалдеріне

қатысып, өз тәжірибесін шыңдай түсуді
жоспарлап отыр. Қазіргі таңда олардың
репертуар қоржынында «Медеядан»
бөлек, Сұлтан Раевтың «Патшайымның
жылауы», Ш.Бошбековтың «Темір қатын»
(Железная Баба), Ә.Тауасаровтың «Махаббат аралы» спектакльдері бар.
Елдің атын шығарып, қазақтың қаракөз
қыздарының өнердегі алар асуының әлі
алда екенін өз ісімен дәлелдеп жүрген
Айгүл Серікқұлқызына біз де өнерің
өрістей берсін деп тілек айтамыз.
Әсем САТҚЫНОВА
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Шетел қазақтарының шығармалары

Сайды аз құлдап келіп, тұмсықтан айнала бергенімізде алдымыздағы кейкеңнен
ауыл көрінді. Серігім бүркіті түлкіге кеткендей тебіне жөнеліп, менімен келісіп
жатпай-ақ бергі шеткі үлкен үйге менен
қамшы салым бұрын барып түсе қалды.
Ауыл жайлауға жаңа қоныпты. Біз түскен
үйдің белдеуінде жобалап шауып қойған
ағаштар тұр. Үй маңындағы шалғын арасынан қобыраған ағаштың жоңқалары
ағарды. Мен дәуде болса, бір ағашшының
үйісің-ау деп ойладым. Ат байлап жатып
серігіме «таныстығың бар ма еді?» десем, ол бұзау желісін иегімен нұсқайды.
Мұнысы «танысым ана желі» деген тәрізді.
Үйден «балам, сыртқа шық» деген зораң
дауыс естілді. Серігім құлағыма таяп
келіп, «Әй, осы үйде бір саба іркітті жеке
қотаратын бір мықты бар-ау, сірә, бізге
ештеңке қалды ма екен?» дейді қуланып.
Жас келіншек есік ашты. Біз жарыса сәлем беріп, үйге кіріп келдік. Төр
алдындағы қара бөстектің үстінде бурыл сақалды қарт домбыра жасап отыр.
Қарт келініне сырмақ салдырып, қасынан
орын ұсынды. Біз оған дейін үй ішін
көзбен шолып өттік. Оң жақтағы торғын
шымылдықтың ішінде жас келіннің төсегі
тұр. Қазан-аяқ жақ шимен қоршалған да,
оның бас жағына жатаған төсек салыныпты. Төсектің басындағы адалбақанда
қарттың тымағы мен кісесі, адалбақанның
тағы бір бұтағында бүлдіргелі сары домбыра ілулі тұр. Біз қарт нұсқаған орынға
отырып алған соң, амандасып жатырмыз.
Үй иесі бізге байыппен қарап алып:
– Шырақтарым, қай баласыңдар?–
деді. Біз жөнімізді айттық. Ол басын изеп
бірталай уақыт отырды да, жұмысымен
бола берді. Менің екі көзім домбырада. 		
– Рақима,– деді қарт шәугім асып жатқан
келініне, – мына балалар ойдан шыққан
екен, шөлдеген шығар, алдымен сусын
берші.
Біз құймақтаған салқын айранға қанып
алдық. Мендей емес, жөн тәуір Серікбай
онан-мұнан сөз қозғап, қартты әңгімеге

Ғани Саржанов
йдан шығып келе жатқан екі жолаушы едік. Бесін әлетінде тау
бөктеріне іліндік. Аттың тебіні
мен күннің ыстығынан ерніміз кезеріп,
таңдайымыз құрғап келеді. Әншейінде
әзілқой, көңілашар серігім де қажиын
деді. Мұндайда жол таусылып бере ме?!
Әрнені бір сөйлеп, одан да зеріккен соң
ілбіген аяңға ауыстық.
Қапшықты өрлеп отырып жотаға шыға
келгенімізде жайлаудың майда қоңыр
лебі есіп қоя берді. Бағанадан әбден пысынап келе жатқан біз кеудені ашып тастап, жұпар лепті сіміре түстік. Жотаға
шыға аттарымыздың белін босатып
алған соң тағы жүріп кеттік. Бағанағыдай
емес, көліктеріміздің аяғы жеңілденіп,
өзіміз де сергіп қалдық. Серігімнің де
иығы көтеріңкі, торала жорғасын сипай
қамшылап, көлкектеп алдыма түсіп алды.
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Сөз әлпетіне қарағанда қарт жәй ағашшы
емес, домбырашы. Домбырашы болғанда
да майталманы сияқты. Менің көзім әлі
сары домбырада, ішімде «әттең әңгімені
қысқартып, домбыраны шерттірер ме еді»
деген тілек отыр. Бірақ «Қозы Көрпешті
жырлай алмаған, бұзып алады» деп
мына әңгімені бұзып алсақ, домбыраның
шертілуі де оңайға соқпайтын түрі бар.
Осыны байқап, қарттың ыңғайына қарай
төңкеріліп, ықтай жалдап, ынталы тыңдап
отырмыз. Бұл кісі домбыраны шертуде,
орнын тауып бабымен шертетін адам
көрінеді. Серікбай қыбылжып отыр. Мен
оны етігінен ақырын басып қоямын. Қарт
екі алақанын ысқылап біраз отырды да,
сөзін қайта жалғады.
- Қалақша домбыра құрғыр тар өрісті
болады да, еркін шалқуыңа келмейді,
міңгірлеп жақсы күйді қор қылады.
Байқасам,
домбыраға
жарымайтын
сықылдымен. Бір күні балта шотымды
алдым да, Тастының ен қарағайын аралап жүріп, сәрсен болып қалған біреуін
жығып, жүйрік басынан бір домбыралық
кесіп алдым. Домбыра жасауды осыдан бастаған шалың әлі жасап келеді.
Содан бері тұп-тура отыз жыл болды.
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тарқандай болды. Онсыз да сөйлеп
отырған қарт жасап отырған домбырасын олай-былай сығалап көріп, ар жағына
қойды да, алдындағы ағаш жоңқаларын
қағып жатып:
– Үйренген әдетті қойсаңшы, үйде
отырсам екі қолым алдыма сыймайды,
әйтпесе, жас алпыстан асқанда не өнер
қысып отыр дейсің,– деп күлді. Сөзі реті
келіп қалғандай серігім де тек отырмады:
– Үлкен кісі, домбыраңыз бар көрінеді
ғой, бұның бәрін жасап не қыласыз? –
деп еді, қарт мәсісінің қонышын тартып
қойып сөйлеп кетті:
– Біз кәрілер «кәртигенде ерлігіңді айтпа» деп аламыз да, кәрі әуенге қайта басамыз. Сый балалар екенсіңдер, сендерге айтпасам болмас. Өздеріңдей кезімде
домбыраға қатты әуес болдым. Жүре
келе әжептәуір домбырашы атанып,
домбыра талғағыш болып кеттім. Маған
шанағы қушиған быртық, жуан мойын
домбырасымақтар жақпайтын болды. Ондай домбыралар үйден шықпайтын мешел
шалдарға ғана лайық. Оларға отбасында
қисайып жатып, тыңқылдатқанның бәрі
домбыра. Солай емес пе, балам?– деді.
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Ендігі жастар менің ұлғайып қалғанымды
неғылсын? «Ата, көзіңіздей көріп жүрейік,
бір домбыра жасап беріңізші» деп
қиылып отырып алады. Сонан соң, өзім
сүйген өнерге талпынғандарға ішім жылып кетеді де, «болады» дей салам. Бұл
домбыраларға ие көп.
- Япыр-ай, сіздің маңайыңыздағы жастар не деген бақытты. Егер біз болсақ
домбыра жасатуды ғана емес, күй де
үйренетін едік! – дедім мен ерекше
толқып.
- Қарақ, мен онымен де құтылмаймын.
Осында күнде кешке келіп домбыра
үйреніп жүрген өздерің құралпы бір топ
жас бар. Ел жайлауға қонып бас-аяғы жиналып алған соң бастарын қосып алады
да менің осы қара күркемде күмбірлетіп
жатады, қулар. Бұдан кейін домбыра
жасауды да өздеріне үйретіп, қолымды
әнтек босатып алмасам, жас күндегідей
емес, қажып қалады екен кісі.
Қарт осыдан кейін үндемей қалды да,
бет-әлпеті өзгеріп, тұнжыраңқырап кетті.
Біз де күтпеген бұл құбылысқа тіксініп
қалдық. Қою қасты қабағы түйіліп ол
алақандай ажарлы көзін жабықтағы бір
нүктеден алмай отырды да, сандықтың
қабынан құймалы шақшасын алып,
өкшесіне қағып-қағып жіберіп, алақанына
насыбайын лоқытып салып алған соң,
шалқалап барып ерніне тастап жіберді
де, шырт, шырт түкіріп ары қарай сөйлеп
кетті. Біз ұйып тыңдап қалыппыз.
- Жасымда жамбасым жерге тимеген мықты болдым. Жастық жалын ба,
әлде дарыған күйдің буы ма? Бет алған
жағымнан қайтпай, арындап жүрген
кезім еді. Бір жылы дүбірі жер жарған
үлкен той болды. Тойда он екі керей, он
сұм қалмақ, тоғыз таңбалы найманның
қасқа мен жайсаңы, ығай мен сығайы
бас қосты. Бұндайда аты бәйгеден келіп,
балуаны жығып, әнші-күйшісі жеңген
жақ айқұлақтанып қалады да, жеңілген
жақтың жүні жығылып, жасып қалады.
Мені төржайлауға жете алмай, ара жай-

лауда қалатын өзім тектес қоңыр қалта
ауылдар бетіне ұстап барған болатын. Ол
менің ұрынарға қара таба алмай жүрген
шағым. Ұл болып туған соң ел намысын
жібермесем екен деп жүретінмін,– деп
бір тынған қарт ернінен насыбайын
алып түкіріп тастап, сөз аяғын соза берді,
– бір күні қыз ұзататын ауылда кешкі
сауық болады деген хабар тарады. Бұған
сығайланған күйшілер мен әншілер жиналды. Осы тойда «атақты күйші Аққайша
келіпті» деген лақап тарап, дәмелі
күйшілердің кейбіреулері одан тіксініп те
жүрген болатын. Біз келсек ел жиналып
қалған екен. Ер-әйел аралас көп адамның
арасында ақ бөртпе салы жамылып,
торғын-торқаға оранған жас әйел домбыраны құйқылжытып отыр. Серіктерімнің
біреуі құлағыма сыбырлап: «Айдын
көлдің аққуы – Аққайша осы» деді. Ол
іздеген болса, мен сұраған демекші, мен
де тайсалмадым. Кешкі сауықты басқарып
жүрген біреуге жалғыз шапқан жүйрік
емес, Аққайша екеумізді күй жарысына қосыңыз! – дедім. Мұны әйел жақтың
адамдары естіп қалды да, кейбіреулері
танауын шүйіріп сайқылағысы келгендей болды. Белбеуін бір құшақ қып,
мықынынан буынған бір мырза:
- Аққайшаны тілеп отырған қайсысы?
– деп қасақана күн салып, үңіле қарап,
қағытып күліп те алды. Тағы біреуі онан
арман кекетіп:
- Сары майдан дәметкен дәмең
құрысын, Аққайшаны қолқалайтын өзің
кімсің? – дегені аңғары мені жасытып
алғысы келетін сықылды. Бұған мен де
есемді жібергім келмей, «Отындық деген ағаштан оқ болып шыққан мүсінмін.
Атаңнан асқан ұл болып, апаңнан туған
кісімін! Мықты болсаң өзің шық, болмаса жол бер» дедім жұлып алғандай. Ел
ду етіп күлді. Қарсы жақ көңілге болмаса
бәсейіп-ақ қалды. Мен домбыраны алып,
Аққайшаны күймен айтысқа шақырдым.
Ол да тайсалған жоқ. Обалы кәнеки, әйел
дегенім болмаса. Ол екеуміз домбыраны
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***
Жайлау үсті болатын. Асанбай қажының
қымызы ашып, Қаракемер, Майтекшедегі
елді түгел шақырды. Бұған біздің ауылдың
ақсақал, қарасақалдары түгел аттанды. Жиын-той болса, қалдырмай ертіп
жүретін әкем, бұл жолы да тайыма
мінгізіп, ілестіріп алды. Қажының ауылына келсек керме-керме толы ат, оған
сыймағандарды топ-тобымен түйіп тастапты. Даяшылар келген адамдарды
ыңғай-ыңғайымен үй-үйге кіргізіп жатыр. Біздің топты қарсы алған даяшы
жігіт абажадай ақ үйге әкеліп кіргізді.
Үйге кірерімізді кірсек те, бұрын кіріп
төрден орын алып алғандар араларынан
орын бере қойған жоқ. Реті есік жақтағы
бос орынды толтыруға керек болған
сияқтымыз. Күмістен қос құлақ орнатып,
ернеуіне алтын, күмістен құйма құйылған
үлкен ағаш тегене кемеріне дейін лық
толы қымыз, шытыралап тастаған бүйрек
ожаумен қымызды соза сапырып отырған
жирен сақалды төбедей қызыл кісі
жабыққа тіреле жиналған сәнді жүкке
арқаларын сүйеп күреңітіп отырған
шалдарға «іше отырыңыздар, алғашқы
ашыған уыз қымыз ғой» деп қошемет жасап отыр. Бұл адам бақ қонған Асанбай
қажының өзі екен. Бұл кезде қымызға

әбден сілейіп алған төрдегілер жомарт
болып кетіпті. Сыбығалы шынының сыртында ұсыну көбейіп, босаға жақтағылар
да қызып алған сияқты. Біреуге біреу есе
бермей әңгіме дүкен қызып келе жатыр
еді. Төр алдында отырған ақсақалдардың
біреуі өктеңкіреп кетті.
- Уәй халайық, қыдыр дарыған
қажының қымыз тілеуіне тілеулес болып
келіп отырмыз. Мұның өзі жөбішөңкі
тойдан артық болып жатыр. Мұндайда
тостағандай қарынның ғана емес, көлдей
көңілдің тойғаны керек қой білген кісіге.
Осында Бұлғақ күйші отыр, домбыра
шерттірсек қайтеді?! – деп еді, жұрт түгел
қостап кетті. Көрші үйден әкелінген домбыра күйшіге ұсынылды. Ел назары солай
ауды. Бұлғақ десе дегендей кісі екен. Қызыл
торғынмен тысталған елтірі тымағының
құлағын жымыра киіп, жазғы қаптал
шапанының жеңін түріп тастап, домбыраны қолға алды. Ол домбыраны қолға
алғаннан кейін де құлақ күйін келтірмек
болып, домбыраның құлағымен алысып,
ширатылып бірталай отырғаннан кейін
күй бастады. Одан-бұдан шертіп келді
де, «Қажының құлан жалының жүрісі»,
«Үкірдайдың көк дауылының шабысы»
деген сияқты күйлер шерткенде бақсыша
ойнап балаша күліп, еліріп отырды. Оған
қошаметшілердің «о, бәлесі» деген елеуреген дауыстары қосылып жатты. Өстіп
отырғанда есік жақтағылар орнынан дүр
етіп түрегелді де, араларын аша берді.
Ашылған жолмен қолында домбырасы
бар сұлу қара мұртты қызыл сары кісі
кіріп келді. «Қызықтың көкесі енді болатын болды» десіп жұрт көңілдене қалды.
Әлгі адам онша жоғырыламай, көптің
жуан ортасынан орын алды. Ол үлкен
көздерін жалт-жұлт еткізіп төңірегін шола
келте есендесіп шыққанша, ұсынған сырлы аяқтар тұс-тұстан жауып кетті.
- Уа жұртым, сый-құрметтеріңізге
рақмет,– деді әлгі кісі жұпынылау
киінген бір ақсалды кісінің ыдысын
бұрын ала беріп: байқасам осы отырған
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кезек шертіп отырып, торғай шырылдап,
таң белгі бергенде тарадық. Сарапшылар
мені жеңдіге шығарып еді қарсы жақтағы
мырзалар тең болды, жеңісе алмады деп,
өңештеп жүріп жолымды бермей кетті.
Міне балалар жаңа пері дәуірім осылай
басталып еді, – деді.
Иә, сәт күйдің кезегі енді келді деп
қуана бастап едік, бірақ кешкі сауынға
келген сиырдың азан-қазаны бөліп
мөңіреген даусы оны басып кетті де, ауыл
кешкі мал қамына кірісті. Біз төбеге қарай
аяңдадық.
Бағанадан бергі әңгіме менің есіме
сонау бала кездегі өзім куә болған бір
уақиғаны сап еткізді. Ол былай болған еді.
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үлкендеріміздің бірі, өзі ақын Асылжан ағаның қымызын алайын, қалған
ыдыстарға да ие табам. Жұрт әлгі адамның
ырқына жүгіріп, кезекпен қымыз ұсынып
отыр. Бұл тұста Бұлғақ жайында қалып,
елдің назары жаңа келген күйшіге ауып
бара жатты. Мұны Бұлғақ жақтырмай
кірпідей жиырылып қалды.
- Енді бір кезек Жайлау шертсін, домбырасын әперіңдер,– деді шыны ұсынған
қарт жастар жағына бұйыра сөйлеп.
Сүйек төсекке сүйеулі тұрған әдемі сары
домбыраны қажының өзі алып күйшіге
берді. Күйші сұлуша жирен мұртын сылап
қойып, домбыраны шерте жөнелді. Осы
кезде есік жақтағылар самаладай болып
түрегеліп сырттағылар үйге сыймаған соң
жабықты түріп жіберіп, жапырлай қарап
тұрды.
Күй басталып та кетті. Бірінен бірі өтіп
бойға қымыздай шымырлап тарап жатқан
күй менің де сәби сезімімді баурап әкетіп
барады. Күйшінің он саусағы безек қағып,
әр алуан ырғаққа басып отыр. Күй кейде лепіріп тасқындап, кейде баяулап
толқып, шымырлап нелер құбылысты көз
алдымызға әкелгендей болады.
Оқта-текте жамырай көтерілген дауыстар болмаса, жұрт ұйып тыңдап қалыпты.
Күйші «Бұлғын сусар», «Жорға аю»,
«Сары өзен», «Шыңарал», «Емен толқын»,
«Қайрақбай», «Кербез қыз» сияқты бір
топ күйді тарихымен таныстыра отырып, желдірте шолып өтті де, күй әуенін
басқаға бұрып кетті.
Күйші «Желмая» деген күй ерекше сезіммен шерте бастады. Осы
тұста домбыраға тіл біткендей болып,
құлағымызға зарлап боздаған, аңырап
азынаған үн келіп тұрғандай болды.
Түйенің зар желісі, кейде күшейіп, кейде бәсеңдеп алыстаған дауысы, шудасын желпілдетіп, мойнын жерге салып
жөнелгендегі бейнесі елестеп кетті. Күй
екпінмен басталып бәсеңдеп келіп тынды
да, күй тарихы сөз болды.
- Желмая деген бір кедейдің күн көріп

отырған боталы түйесі екен. Оның мінер
аты, сауар сауыны, артар түйесі де сол
болған соң көп жылдар бошалай жүріп,
бір жылы боталапты. Жүйріктігі жұртты
таң қалдырған бұл түйеге сол жердің
мыңғырған байы қызығыпты да, ботасын жетім тастап, тартып әкетіпті. Сөйтіп
күндердің күнінде желмая әлгі жауыз
байдың арқанын үзіп ботасына қарай
қашқандағы дауысы мен желісі екен бұл
шерткеніміз,– деп күйші ауыр күрсініп
тоқтады.
Осы тұста төр жақта отырған жуандар
қыбылжып қалысты. Бұлғақ та әрең шыдап отырған екен:
- Тарт тіліңді! Мына дәм атқырдың
Асекең қажының дастарханында отырып
«жауыз бай» деп тиісуін қарашы! Сенің айтып отырған жауыз байың кім? – дегенде,
жұрт аңтарылып қалды. Қажы ауылының
жігіттері мен туыстары қызынып күжілдей
бастады. Мұны аңғарып отырған қарт
ақын Асылжан да өз ыңғайын байқатып
қойғысы келген болу керек:
- Ей, жігіттер, жоқтан өзгені сылтың
қылып, күйдің дәмін бұзбаңдар. Мықты
болсаңдар осылай шертпес пе едіңдер,
күй өткенді айтып жатыр. Оны несіне
қажыға балап жаңғыртып отырсыңдар!
– деп басу айтып қойды. Әншейінде
шыққалы тұрған көз Бұлғақ иек қағып еді,
оның сыбайластары өре түрегеліп Жайлау күйшіге төнді. Жайлау да тартынған
жоқ:
- Е, мен сен сияқты тарихты, күйді
бұрмалап, көрінген байдың мәстегін
мақтай алмаймын, болмысты бұлжытпай
шертемін. Ішің күйсе тұз жала,– деді
қасқайып.
Осыдан кейін не болғанын өзім де сезбей қалдым. Шарт-шұрт төбелес болды да
кетті. Әкем мені қолтығына қысып, есіктен
зорға алып шықты. Ел етке қарамай аттанып кетті. Осыдан бірнеше күн өткен
соң Жайлау күйшіні және оны жақтаған
бірнешеуін Гоминдаң шеріктері айдап
әкетіпті деген хабар тарап жүрді.
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Келсек, үй іші қайта реттеліп қалыпты.
Төр алдына жаңа сырмақ салынып,
қарттың орны төр алдынан өзінің жатаған
төсегінің алдына ауысыпты. Маздай
жанған от қарттың ажарлы жүзін онан
әрі ажарландырып тұр. Біз төрден орын
алдық та, бір сәтке үнсіз отырып қалдық.
Менің екі көзім қартта, ойым өткен күннің
сонарында. Өстіп отырғанымызда өткен
күннің елесі қас-қағымда ғайып болып
домбыраның құлақ күйі бізді ұйқыдан
оятқандай елең еткізді. Қарасам қарт
домбыраны қолына алып қалған екен.
Күйші біздің аңсарымыздың домбыраға
әбден ауып отырғанын аңғарса керек.
Желкесіне кеткен сырма тақиясын әжімді
кең маңдайына қарай еңкейте киіп, желбегей жамылып отырған қаптал шапанын
иығына сырып тастады да, ұшатын құсша
қомданып алып, қос ішекті қағып-қағып
қалды. Үй іші үнсіз. Бар назарымыз домбырада. Ең алдымен, құлағымызға сарпылдап жағаны ұрып, жөңкіле толқыған
көк жойқын теңіз үні келді. Оның артынан
қанатын жебей қағып, зымырай ұшқан
құс қанатының суылы естілді. Ара-арасында теңіз толқыны білінеді де бірде
зымырап, бірде қалықтап бара жатқан
құс тұлғаланады. Қиырсыз, шексіз теңіз
бетінде жер көксеп келе жатқан құс қанша
тебінсе де, арғы жағаға жуырда жете алмай, қанаты талғанда құлдырап төмендеп
кетеді де, қайратын бойына қайта жинап
алып, зымырап ұша береді. Сөйтіп бұл
күйден біресе өрлеп, біресе төмендеп,
талыққанда қанатымен су сабалап барып
қайта көтеріліп, деген жеріне жетіп қонған

болат топшы құсты көргендей болдық.
О ғажап, сары домбыра адамша сөйлеп,
ертегі айтып жатыр. Қарт күйші ғана
емес, суреткер де екен. Оның саусақтары
көрікті де тұлғалы көрініс сызып отырған
тәрізді. Қарт тамсанып отырған бізге байыптап қарап алды да:
- Бұнымыз «Шыңару» дейтін күй.
Шыңырау атты батыр құс бір теңіздің арғы
жағасынан екінші жағын кесіп ұшады да,
қанаты қанша талса да арғы жағаға жетем деген сенімі жар болып аман-есен
теңізді кесіп өтіп, көксеген жерін табады
екен. Жаңылмасам осылай шертуші еді,–
деді қарт. Біз бір-бірімізге қарап, «осы құс
қарттың өзіне ұқсайды екен» деген рай
білдірістік.
- Шырақтарым, мұндай күйлерді бұрын
еркін шерте алмаушы едік. Баяғыда «Желмая» деген күйді шаршы топта шертемін
деп сотталған да едім. Қартқа қанат, күйге
қуат берген бүгінгі заман ғой, – деді күйші
жадырап.
Міне қызық, бала кезімде көрген
күйшім осы кісі болды. Орнымнан қалай
тұрып, оны бас салғанымды өзім де
аңғармай қалдым. Күйдің кереметі бізді
осылай табыстырды. Қарт та мені мейірлі
құшағына алып отырды да:
- Балам,
сәби
күніңде
менің
өмірімдегі аянышты оқиғалардың біріне
кез болғансың-ау порымы,– деді. Біз
таныстық. Танысқан сайын күйші де
пейілденіп, бабына келген қырандай
желпініп кетті. Күй қанаты алғашқыдан да
әсем қағылып, қоңыр сазды кербез күй
коммуналы ауылдың аспанында қалықтап
жүрді. Жәкең «Бұлбұл» дейтін күйін орындайтын болып бастанып келе жатыр еді,
соның арасында шай келіп қалды да,
домбыра адалбақанға қайта ілінді. Дастархан үстінде ол «Бұлбұл» күйін қалай
шығарғанын айтты.
- Домбыра шіркін бабын тапса көңіл
пернесін қандай дәл басады десеңші!
Бұның қалай дарығанын ту баста айттым
ғой. Сонымен ел ішінде тарап жүрген
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Содан бері бақандай 17 жыл өтті. Мен
оқу мен қызмет соңында болып шетке
кеттім де, биыл демалысқа келіп жүрмін.
Мына қартымның сыр мінезі баяғыдай
Жайлау күйші сияқты көрінді. Мен бұл
оқиғаны серігіме төбе басында отырып
айтып, ымырт жабылғанда үйге қарай
беттедік.

Шетел қазақтарының шығармалары

күйлерді үйрене жүріп, келе-келе өз жанымнан күй шығаратын болдым. Соның
ішінен жаңағы «Бұлбұл» күйі қалай
туғанын айтып берейін,– деді Жәкең. Біз
қуана қостадық. Қарт шапанын иығына
қайта тартып жамылып, қымтанып алды
да сөзін сабақтап кетті.
- Біздің елдің жайлауға баратын
көш жолы ағаш-бұталары мәуелеп, гүлбәйшешегі құлпырып тұратын, мөлдір
бұлақтары сыңғырлап күй шертетін үлкен
аңғарды өрлейді. Осы сайда алуан түрлі
құс үні жаныңды еліктіреді. Бұлбұл үнді
әсем тілді құстар сәнді көшті әнмен қарсы
алып, ұзатып салады. Осы сайдан арыбері өтіп жүргенімде тұла бойым балқып,
ойыма біртүрлі жағымды ырғақтар орала
беретін-ді. Бір жылы ел жайлауға көшерде
домбырамды қанжығама байлап алдым
да әлгі сайды өрлеген көштен қалып
қойдым. Менің бұл қылығымды көрген
кейбіреулердің: «Әкем-ау, мынаған не
жеткен, есі ауысып қалған сияқты порымы» дегендер де болыпты. Оны кейін
естідім, – деп қарт қарқылдап бір күліп
алды да, шынысын төңкере салып,
құймалы мүйізшақшадағы насыбайын
атып қойып, әңгімені онан әрі соза берді.
- Атымды талға байлай салып,
қоржындағы домбыраны алдым да, аттан оңашарақ бұлақ бойына келдім. Бұл
тұста бұлақ жағасы қалы кілеміңнен кем
емес екен. Бауырымды көк кілемге төсеп
тастап, төңірекке құлақ түріп, сырнайлы
өзен, сыршыл орманның сырын аңдып
жатырмын. Құс үні көш өткендегіден
көбейіп алуан түрлі әнге баса бастады.
Мен шалқамнан түсіп, көзімді жұмып алып
тыңдап жатырмын. Осы қалың шуылдың
ішінде бұлбұл үні әсем де нәзік әуенмен
балқытып әкетіп барады. Мен бұлбұл үнін
жұпар леппен бірге сіміріп, рақатқа батып жатыр едім, құлағыма құс қанатының
болымсыз суылы естілді. Көзімді ашсам
бұлақ жағасындағы бір түп қайыңның
бұтағына бір әдемі торғай келіп қонған
екен. Кішкентай жануар үнімді жуықтан

естісін дегендей, мың құбылтып сайрай
бастады. Осы торғай бұлбұл үнін құрап
алып, оны толығымен күйге айналдырып
алған тәрізді. Сөйтсем нақ бұлбұл осы
көрінеді. Бұлбұл үні толастай бергенде,
домбыраны еппен қолыма ала бергенше
болмады, жыршы құс ұша жөнелді. Құс
ұшып кеткенімен, күй көңіліме құс болып
қонғандай болды. Мен домбырамды әлгі
әуенге келтіріп шерте жөнелдім. «Бұлбұл»
күйі осылай туып еді,– деді де қарт күйді
шертіп кетті. Байқаймын, қарт күйші
бұлбұл образын керемет суреткерлікпен
жасап шығыпты.
Біз әлі тыңдап отырмыз. Қарт күйші
шабытына әбден келіп алған сияқты.
Сырғанап аққан бұлақ пен судыраған
құрақты елестететін «Сылдыраманы», жапан жүзді жалпағынан басып өткен «Желмаяны», кербез «Кер маралды»... Алуантүрлі нақыш, ырғақпен бірде ескектетіп,
бірде бәсеңдетіп, сан құбылтып, тоқсан
толғап, арыдан тартып, тереңнен қозғап
кестелеп шықты да, соңын біз естімеген тынысты қоңыр күйлермен қоңыраулатып,
күңірентіп, елітіп, елжіретіп шертіп жатыр. Ол барған сайын өгдеп, сартабан
жорғадай жатылып барады. Қарт күйші
осылай шерткен домбыраны жаздың
қысқа таңы рауандап, бозторғайлар таң
күйін шырқай бастағанда барып тындырды да, домбырасын алдына көлденең салып қойып:
- Ал, балалар, ағаларыңның сендерге
мұра етіп қалдырары міне осылар. Егер
мұнан ары тыңдағыларың келсе, ертен де
осында болыңдар,– деді.
Біз күйші қарттың ауылынан ертеңгі
бесінде аттандық. Күйдің құдіреті жарты күндік жолымызды қалдырса да,
жанымызға жарты ғасырлық нәр құйды.
Біз аттанарда Жәкең «Тарту», «Жайлау»,
«Қызыл гүл», «Сары өзен» атты күйлерін
шертіп келді де:
- Қарақтарым, жұрт мені Жайлау күйші
деп атайды. Бұрын менің көңілім де, өмірім
де жұтаң тартып, нағыз жайлауға шыға
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***
Біз сонымен коммуналы ауылдың
көңілді жайлауын аралап кеттік. Қайда
барсақ та Жәкеңнің домбырасының
қоңыр үні көкірегімізде күй болып
шертілді де жүрді. Біз қанша ұзақ кетсек те,
қарттың күйі алдымыздан шығып отырды.
Бұл тұста жастар жағы домбыраға әбден
құнығып алған екен. Астанадан ауылға
дейін шертілген күйі мұқым елге тарап та
болыпты.
Бір күні белгілі озат шопанның ауылына келдік. Бал құйрыққа бөгіп алып,
ұйықтап кеткен екенмін. Теріскей қапталы
қып-қызыл сірік, мөлдір өзені тулай аққан
бие баулы ауылға келіппіз. Ауыл маңы
қаптаған қалың мал. Сонау кер қапталда
суырдың айғырлары шіңкілдейді. Балапан басқан болу керек, кетік қанат
ақ сұңқар аспанда қалықтап жүр. Біз
бие баудың қарсысында бауырымызды
көк майсаға төсеп әңгімелесіп жатырмыз. Сірігі сіресе біткен теріскейді тулақ
мінген балалар зырқырап ағып күйдейіп
келеді. Күн екінтіден еңкейіп барады екен

деймін. Жылқышының қиқу салған даусынан басымызды көтеріп алсақ биенің
кешкі сауымы болып ағытып жатыр екен.
Біз төбе басына жиналған алқалы топқа
келдік. Бие байлап отырған үйден домбыра алдырып, ортадағы бір адамға ұсынып
жатты. Біз жете бергенде таныс үн келді
құлаққа. Кәдімгі Жайлау күйші сияқты,
домбыраны бебеулетіп отыр. Басында кәдімгі сырмалы тақиясы, арқасына
жамылған қаптал шапаны, күйі бебеулеп,
өзеуреп, кейде елеуреп мың құбылады.
Қарт ерекше бір серпінмен шертіп келді
де, маған домбырасын ұсынып, «шерт»
деп ым қаққандай болды. Домбыра
қолыма тигені-ақ мұң екен, Жәкеңнен
үйренген күйлерімді бар ықыласыммен
шерте жөнелдім. Біреу қолымды қағып
кеп қалғаны, мен оған қатты ширығып
төне кеттім. «Ей, саған не болды?» деп
біреу қолымды жұлқылап жүр. Сөйтсем
түсім екен. Ұйқысырап жатып жанымдағы
серігімді бүйірге түртіп оятып, төніп отыр
екем. Оның даусынан ұйқысырағанымды
біліп жалма-жан жата қалып, төңірекке
құлақ түрсем, қора шетінде «Кербез» күйі
шертіліп жатыр. Бақсам, Жәкеңнің күйі
күзет жақтан шыққан екен де, түске араласып құлағыма шалынып, толқын тудырыпты.
Халықтың музыка мұрасы – домбыра,
коммуналы ауылдың бие бауы басында,
күзетте, шілдехана, тойларда, пішен басында, қой күземінде еңбекші қауымды
көңіл жайлауынан шығарып отыратын
қуатты қаруға айналған екен. Қой күзетке
шыққанда күйден қасқыр екеш қасқыр да
жасқанып, райынан қайтатын болар!
Күйдің құдіреті мені осылайша баурап,
балқытып, ұзатып салды.
Шіркін, күй-ай!
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алмай келіп едім. Мені өмір жайлауына
да, көңіл жайлауына да шығарған бүгінгі
дәуір ғой! Жаңағы шерткен күйлерім осы
бақытты дәуіріміздің көкірегіме құйған
нәрі,– деді.
Бұл күйлер менің ойыма бірнеше
жылдың алдында Үрімшіде өткен бір
сауық кешін түсірді. «Астанадан оралған
аға күйші» деп таныстырып, қауым жұртты
таңқалдырып кеткен адам тағы да осы кісі
болып шықты. Ауылдан шыға бере серігім
жорғасын тебініп қойып маған жанасалай
келіп:
- Бұл ауылдан тән сусыны ғана емес,
жан сусыны да қанды-ау! – деді.
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