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1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

Қазақстан Республикасы-
ның Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев қазақстандық-
тар ды Құрбан айт мере ке-
сімен құттықтады. 

О н д а  б ы л а й  д е л і н г е н : 
«Қымбатты қазақстандық-
тар! Баршаңызды қасиетті 
Қ ұ р б а н  а й т  м е й р а м ы м е н 
құт тықтаймын! Жасампаз-
дықтың, ізгілік пен мейірбан-
дықтың нышаны болған осы-
нау жарқын мереке адам-
дарды қайырымдылық пен 
жана шырлыққа үндейді. Ол 
қ а з а қ с т а н д ы қ т а р д ы ң  ж ү -
регіне жақындарына деген 
сүйіспеншілік ұялатады, адам-
гершілік құндылықтарды ны-
ғайта отырып, к$мекке мұқтаж 
жандарға  қамқорлық жа-
сауға жетелейді және руха-
ни дәстүрлерге баулиды. Қа-
зақстан табысты дамыған 25 
жылда Құрбан айт шын мәнінде 
ел бірлігі мен қоғамдағы кон-
фессияаралық келісімді ны-
ғайта түсуге бірегей ықпал ет-
кен айтулы мейрамға айнал-
ды. Осынау қасиетті мере ке 
күндері әрбір отбасына бей-
бітшілік пен келісім, аман-
дық және құт-береке тілеймін! 
Шаңырақтарыңыз шаттық пен 
бақытқа толсын!»

«АНА ТІЛІНЕ» 
жазылайық, ағайын!

ҚҰРБАН АЙТ 
МЕРЕКЕСІМЕН 
ҚҰТТЫҚТАДЫ

ТЕРІС АҒЫМНЫҢ 
ТИГІЗЕР ЗАЛАЛЫ КӨП

ЖАНАЙҚАЙИМАН

КЕРІ ТАРТҚАНДЫ – БЕРІ ТАРТБАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

Төс пен балға

Әлем таныған 
қазақ күресі

Сарбаз әкем 
шерткен сыр

«Мизам» сөзінің 
шығу тегі қандай?

СӨЗТАНЫМ

7-бет

9-бет

12-бет

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Жылдағы дәстүр бойынша биыл 
да басқа басылымдармен қатар «Ана 
тілі» газетіне де 2017 жылға жазылу 
жүріп жатыр. 

Ұлт үшін ұлт тілінің орыны б$лек. 
«Қазақстанның болашағы – қазақ 
тілінде» деген Елбасының с$зі бұған 
анық дәлел. 

Мемлекеттік тіл деген заңмен 
бекітілген мәртебесі бар қазақ тіліне 
қатысты к$кейкесті мәселелерді 
жүйелі к$теріп жүрген бірегей басы-
лым – бұл «Ана тілі». 

Г а з е т т і ң  н е г і з г і  т а қ ы р ы б ы 
тілдің жайы болғанымен, $зге де 

маңызды мәселелер басылым бетінде 
кеңінен қамтылып отырады. Олар – 
әлеуметтік жағдай, мәдениет, $нер, 
тарих, тәрбие және басқа да $зекті 
жайттар. 

Газет оқырманымен ордалы. 
Оқыр маны к$п басылымның с$зі де 
$тімді, тарар ауқымы да кең. Біз «Ана 
тілінің» оқырмандары к$п әрі әрбір 
қазақ отбасының сүйікті басылымы 
болуына мүдделіміз. 

Ұлт с$зін жария етіп жүрген «Ана 
тіліне» жазылайық! 

«Ана тілінің» к$птеп таралуы – ел 
үшін мерей! 

8-бет

Жалпы, сәләфия қандай ағым? 
Сәләфия с$зін қалай түсініп жүрміз? 
6зі де бұл ұғымның мәнін терең 
түсінбейтін жамағаттың құрамына 
кіріп, $зін «сәләфимін» деп жария лау 
қан шалықты дұрыс? Міне, осы сын-
ды сан сауалдар қоғамның к$кейінде 
жүр...

Мұндай сұрақтарға  отанды қ 
дінтанушы-ғалымдарымыз бен ҚМДБ 
тарапынан жүйелі жауаптар берілуде. 
9лемге әйгілі ислам қайраткері, про-
фессор, доктор Мұхаммед Саид Рама-
зан әл-Бутидің (1929-2013) «Сәләфия» 
кітабы бойынша «Сәләфия» ағымының 
пайда болу тарихы туралы білген-
түйгенімізді назарларыңызға ұсынуды 
ж$н санадым. Алдымен «сәләф» 
с$зінің шығу т$ркініне қысқаша шолу 
жасасақ, оның бастапқы мағынасы 
«алдыңғы, бұрынғы» дегенді білдіреді. 

Демек, уақыт ағымының $ткен кезеңі 
кейінгілер үшін «сәләф» деп аталған. 
Алайда, бұл с$з ислам дінінен тұрақты 
орын алды да, арнайы ұғымға айна-
лып, басқа мағынада қолданылмайтын 
сипатқа ие болды. Ислам үмметінің 
Мұхаммед пайғамбардан бастала-
тын алғашқы үш буынының шағы ең 
абзал кезең еді. Себебі, Бұхари мен 
Муслимде, Абдуллах ибн Мәсғудтан 
риуаят етілген хадисте Мұхаммед 
(с.ғ.с) пайғамбар: «Адамдардың ең аб-
залы – менің заманымдағылар. Одан 
кейінгі абзалдары – олардан кейін 
келгендер. Олардан кейінгі абзалдары 
– олардан кейін келгендер. Бұлардан 
кейін куәлігінен бұрын анты, анты-
нан бұрын куәлігі жүретін қауымдар 
келеді» деген, яғни алдыңғы үш 
ұрпақтың бойында сақталған ізгілікті 
айтып кеткен. 

Осы үш буынның абзал болуы-
н ы ң  н е г і з г і  с е б е б і  –  о л а р д ы ң 
пайғамбар тәлімінен тікелей су-
сындап, $негелі ғұмырынан сабақ 
алуы. Сахабалар исламның сенім 
негіздері мен діни ұстанымдарын 
Мұхаммед пайғамбардан тікелей 
үйренді. Ал табиғиндер (сахабаларды 
к$рген мұсылмандар) сахабаларға 
еріп, табаға-табиғиндер (табиғиндерді 
к$рген мұсылмандар) олардың наси-
хаттарын тыңдап, тәлім-тәрбиелерін 
к$ргендіктен, сол шынайы ізгіліктен 
нәр алды.

«Сәләф» деген с$зді басты құралға 
айналдырып, ислам шариғаты мен 
түсінігіне жат, лаңкестікке бой ал-
дырып жүргендер үлкен қателікке 
ұрынуда. Бүгінгі күні «сәләфия» 
ұғымын мұсылман атын жамылған 
жат ағымдар бетперде етіп, $зіндік 
пәлсапа қалыптастыруда. 6кінішке 
қарай, ислам атын жамылған, саны 
бар, сапасы жоқ жамағаттардың 
тізіміне «сәләфия» атымен жаңа бір 
ағым қосылып, «$згеше» болмыс-
тарымен «мұсылмандардың» арасында 
ерекшеленуде. 

Соңғы уақытта  еліміздегі діни ахуалдың жайы ешкімді де бейжай 
қалдырмағаны анық. Қай жерде жүрсек те, сақалы ерсі, балағы қысқа 
сәләфилерді көргенде еріксіз үрейленетін болдық. Мұндай үрей бір ғана менің 
емес, бірнеше мыңдаған азаматтардың бойында бар десем қателеспеймін. 
Әрине, оның өзіндік себебі бар. Өйткені Ақтөбеде орын алған лаңкестік әрекет 
пен Алматы қаласындағы қарақшылық шабуылдың сәләфилік ағымды 
ұстанушылар тарапынан болып жатқанын көзі қарақты сарапшыларымыз 
айтып, дабыл қақты.

Әрбір ұлт жер бетіне өзінің ұлттық ерекшелігімен жаралатыны белгілі. 
Алайда уақыт өте келе сол ұлттық ерекшелігін сақтай алмағандар одан 
бірте-бірте айырыла бастауы да ғажап емес. Адамның ұлттық ерекшелігі 
оның тілі мен ділінен, салт-санасынан, болмыс-бітімінен, әдет-ғұрпынан 
көрініс табатынын түсіндіріп жатудың қажеті жоқ шығар.

Ұлттық ерекшелігіңді жо-
ғалтпауға бастайтын негізгі 
құндылықтар да осы тұрғыдан 
байқалса  керек-т і .  С$йлеу 
мәдениетің, әдептілігің, ада-
ми қалпың, жүріс-тұрысың, 
дүниетанымың – бәрі-бәрі осы 
ұлттық ерекшелігіңнен хабар 
беріп тұрады. Бірақ, $кінішке 
қарай, біз  $зіміздің ұлттық 
ерекшелігіміз туралы к$п ой-
лана  бермейтін  тәрізд іміз . 
О й л а н с а қ ,  о н ы  с а қ т а у ғ а , 
$зіміздің ұлттық келбетімізді 
сақтауға күш салатын едік. Сол 
кезде ана тілін ұмытқандар, 
салт-дәстүрін мансұқ еткен-
дер, тарихынан, тек-тамырынан 
қол үзіп кеткендер, $згенің 
қаңсығын таңсық к$ретіндер, 
туған жеріне деген перзенттік 
парызын сезінбейтіндер, ата-
бабасын құрметтемейтіндер, 
шетелдік құндылықтарға бой 
ұрып, солардың мәдениетіне 
ден қойып, еліктеп-солықтай-
тындар болмас еді. 6з ұлтына 
шекесінен қарайтындар, Ота-
нына опасыздық жасап, елін, 
жерін сатуға даяр тұратындар, 
халықтың байлығын талан-
таражға салатындар болмас еді...

Ұлттық ерекшелікті сақтаудың 
маңызды болатын тұсы, әсіресе, 
осы тұрғыдан к$рінеді. Қазақ 
жетімін жылатпаған, жесірін 
қаңғытпаған, елдің береке-
бірлігін ойлаған, шаңырақты 
кие тұтқан, діні мен дәстүріне 
берік,  үлкенді  сыйлайтын, 
кішіге ізет к$рсететін, салт-
санасын ардақтаған ел. Міне, 
бұл қасиеттер де біздің ұлттық 

е р е к ш е л і г і м і з .  Қ а з а қ  б о -
лып туу – ата-баба жолымен 
жүрудегі үлкен жауапкершілік. 
Қазір әжелік салтты ұстанғысы 
келмейтін әжелер, ата болуды ар 
к$ретін, мәңгі жас болып жүргісі 
келетін ақсақалдар, ішімдікке, 
ж а т  ә д е т т е р г е  ә у е с т е н г е н 
қ ы з д а р ,  е л  а ғ а с ы  б о л а т ы н 
жасқа келсе де салмақты ойы 
қалыптаспаған, $мірге к$зқарасы 
айқындалмаған, не оқыған оқуы 
жоқ, не ауыз толтырып айтарлық 
бітірген ісі жоқ азаматтар да 
жетерлік...

Қазақ әу бастан бірлік, ынты-
маққа, татулыққа жақын ел. 
Кейде осынау дарқан к$ңіліміз-
ден, қонақжайлық пейілімізден, 
ағайынға жанашырлығымыздан, 
тіпті мұның бәрін айтпағанның 
$зінде, бір ауыз с$зге тоқтау 
қ а с и е т і м і з д е н  а й ы р ы л ы п 
бара жатқан жоқпыз ба де-
ген де ой келеді. Қалай деген-
мен, ұлттың ұлт болып қалуы 
ү ш і н  о н ы ң  $ з  б о й ы  н а  т ә н 
мықтылығы, беріктігі болуы 
керек. Ұрыс-керіс, дау-жан-
жал, дүрдараздықтан бойыңды 
аулақ салып, к$реалмаушылық, 
іштарлық, қызғаншақтық де-
ген жағымсыз қасиеттерді ай-
налып $тіп, иманды, инабат-
ты, әдепті, таза жолмен жүретін 
болсақ, ата-бабаларымыздың 
дара жолына жақындайтын 
болармыз. Сол кезде, бәлкім, 
$зіміздің бойымыздағы ұлттық 
ерекшелігімізді ұмытпай, $мір 
сүре бастайтын шығармыз. 

Дәуіржан Т!ЛЕБАЕВ

БІРАУЫЗ СӨЗГЕ 
ТОҚТАҒАН ХАЛЫҚ ЕДІК...

ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ, ІЗГІЛІК ПЕН ЖАСАМПАЗДЫҚТЫҢ, ІЗГІЛІК ПЕН 
МЕЙІРБАНДЫҚТЫҢ НЫШАНЫМЕЙІРБАНДЫҚТЫҢ НЫШАНЫ

3-бет
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
12 айға 3496,32 3719,88

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
12 айға 6405,12 6628,68

Қостанайда 
жаңа мешіт бой 

к�терді
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АНА ТІЛІ

ЕЛБАСЫ ЖƏНЕ ЕЛ МҰРАТЫ

парларымыз бар. Оны $здеріңіз білесіздер. 
9лемдік экономикалық жағдайды, мұнай 
бағасының, басқа шикізат бағаларының 
т$мендеп отырғанын да к$ріп отырсыз-
дар. Біз де әлемнің бір б$лшегі болғаннан 
кейін сыртта отырғанымыз жоқ. Осындай 
жағдайда біз жол тауып, экономикамыз-
ды алып шығуымыз қажет, xалықтың 
әлеуметтік жағдайын т$мендетпеуге 
барлық жағдай жасауымыз керек, – деді 
Елбасы.  

Елімізде экономикалық к$рсеткіштерді 
т$мендетпеу тұрғысында әрдайым ұтқыр 
шешімдер қабылданып келе жатқаны 
мәлім. Мұның барлығы экономикалық 
$сімге $зінің оң пайдасын келтірері анық. 
Осы мәселеге ерекше назар аударған 
Президент мемлекеттік қолдау есебінен 
инвестициялық $зектіліктің сақталғанын, 
сонымен қатар, жаңа шындық жағдайында 
даму бойынша алдағы болатын қадамдарды 
осы жылдың аяғына дейін және келесі 
жылы анықтауымыз керектігін тілге 
тиек етіп: «Қазір 2016 жылдың бюджеті 
қаралады. Сонымен бірге, біз келесі 
үш жылға арналған бюджетті бекітеміз. 
Үкіметке бекітуге барғанға дейін оны бар-
шамыз бірге талқылауымыз керек» деді 
Мемлекет басшысы.

Қуандық Бишімбаевтың хабарлауын-
ша, тамыз айында экономикамыз 0,1 
пайызға $сіпті. Ал биылғы жылдың сегiз 
айының қорытындысы бойынша iшкi жал-
пы $нiмнiң $сiмi 0,3 пайызға жеткен. 

– Жалпы алғанда, маусым айы нан бас-
тап экономиканың оң $сiмi байқалады. 
«Нұрлы жол» бағдарламасы мен дағдарысқа 
қарсы iс-шаралар жұмыс iстей бастады» 
дедi министр с$з басында. 

9рине, $сім үлкен болмаса да, кейбір 
әріптес елдермен салыстырғанда едәуір 
жақсы. Бұл ретте министр Ресей, Беларусь, 
Қырғызстан және т.б. елдердегі ішкі жалпы 
$німнің т$мендегенін айтты. 

Ұлттық экономика  министрліг і 
басшысының алға тартқан мәліметтеріне 
назар аударатын болсақ, елімізде эконо-
мика $сімі құрылыс саласында – 6,7, к$лік 
саласында – 4,2, ауыл шаруашылығында 
– 4,9, $ңдеу $неркәсібінде – 0,7, қызмет 
к$рсету саласында 0,4 пайызға $скен. 
Дегенмен, тау-кен $ңдеу саласында біраз 
қиындықтар бар к$рінеді. 6йткені аталған 
саладағы $сім 4,8 пайызға артта қалған. 
Бұл мұнай және к$мір $ндірудің азаюымен 
байланысты екенін түсіндірген министрлік 
жетекшісі табиғи газды $ндіру к$лемі 
артқанын жеткізді. Сонымен қатар түрлі-
түсті металдарды $ндіру Бозшак$л мен 
Ақтоғай кен орындарының іске қосылуы 
арқылы $сіп отырғанын хабарлады. 

– 2016 жылдың соңына дейін «Нұрлы 
Жол» бағдарламасы бойынша толық иге-
ру қамтамасыз етіліп, дағдарысқа қарсы 
шаралар толық орындалады. Тауарлар 

мен қызметтерге бағаның негізсіз $суі 
тоқтатылады. Жалпы, экономикадағы 
оң $згерістерге орай, біз ІЖ6 $сімін 
жоспарланған 0,5 пайызда күтіп отырмыз. 
Дағдарысқа қарсы жоспар аясында Үкімет 
кәсіпорындарды қолдау үшін бірқатар 
шаралар қабылдады: ТЖ к$лігі  мен 
электр энергиясына бірқатар жеңілдіктер 
қарастырылған. Жүзеге асырылып жатқан 
бағдарламалар нәтижесінде 170 мың жұмыс 
орны сақталды, оның ішінде 114 мыңы 
тұрақты. Жалпы, қабылданған шаралар 5 
пайыз деңгейінде тұрған жұмыссыздықты 
$сірмейді. 2016 жылы «Бизнестің жол 
картасы – 2020» бағдарламасын іске асы-
ру үшін 60,3 млрд теңге қарастырылды. 
Шағын және орта бизнес жобаларына 
инженерлік инфрақұрылымды жүргізуге 
республикалық бюджеттен 16,5 млрд теңге, 
оның ішінде Ұлттық қор қаражатынан 15 
млрд теңге к$зделген, – деді Қ.Бишімбаев. 
Сонымен қатар министр $зге де маңызды 
мәселелер туралы хабардар етті. 

Келесі болып с$з алған еліміздің Қаржы 
министрі Бақыт Сұлтанов биылғы жылдың 

С о н ы м е н  Ү к і м е т т і ң  ж а ң а 
құрамы жасақталды. Президенттің 
Жарлығымен Асқар Исабекұлы 
М ы р з а х м е т о в  Қ Р  П р е м ь е р -
министрінің орынбасары – ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрі 
болып тағайындалды. Иманғали 
Нұрғалиұлы Тасмағамбетов ҚР 
Премьер-министрінің орынбасары 
болды.

Елбасы Жарлығымен Ерлан 
9білфайызұлы Ыдырысов Қазақ-
стан Республикасының Сыртқы 
і с т е р  м и н и с т р і ,  Қ а л м ұ х а н б е т 
Н ұ р м ұ х а н б е т  ұ л ы  Қ а с ы м о в 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б  л и к а с ы н ы ң 
І ш к і  і с т е р  м и н и с т р і ,  Д ә у р е н 
9скербекұлы Абаев Қазақстан 
Респуб ликасының Ақпарат және 
к о м м у н и к а ц и я л а р  м и н и с т р і , 
Ерлан Кенжеғалиұлы Сағадиев 
Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрі,  Тамара 
Босымбекқызы Дүйсенова Қазақстан 
Республикасының Денсаулық сақтау 
және әлеу меттік даму министрі, 
Ж е ң і с  М а х м ұ д ұ л ы  Қ а с ы м б е к 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Инвестициялар және даму министрі, 
Бақыт Тұрлыханұлы Сұлтанов 
Қазақстан Республикасының Қаржы 
министрі, Арыстанбек Мұхамедиұлы 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы н ы ң 
Мәдениет және спорт министрі, 
Қуандық Уәлиханұлы Бишімбаев 
Қ а з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы  н ы ң 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың Т'рағалығымен Қауіпсіздік 
кеңесінің отырысы 'тті.  

Астана мен Алматы қалаларының 
және облыс әкімдерінің қаты-
с у ы м е н  $ т к е н  о т ы р ы с  б а р ы -
сында ұлттық қауіпсіздікті және 
қоғамдық-саяси тұрақтылықты 
қамтамасыз етудің $зекті мәселелері 
талқыланды. Қазақстан Президенті 
қатысушыларға арнаған с$зінде 
биыл еліміз бірқатар тарихи маңыз ды 
оқиғаны мерекелейтінін айтты.

– Биыл біз Қазақстан Тәуелсіз ді-
гінің 25 жылдығын атап $теміз. Бұл 
оқиға аясындағы барлық мерекелік 
іс-шаралар тиісті қоғамдық-саяси 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
еліміздің бірқатар аймақ басшы-
ларын қабылдады. 

Батыс Қазақстан облысының 
әкімі Алтай К$лгіновпен кезде-
суде $ңдеу $неркәсібі мен ауыл 
шаруашылығын дамыту, сондай-
ақ $ңірдің экономикасын одан 
ә р і  ә р т а р а п т а н д ы р у  п е р с п е к -
тивалары қарастырылды. Павло-
дар облысының әкімі Б.Бақауов 
Қазақстан Президентіне $ңірдегі 
$ н е р к ә с і п т і  д а м ы т у  ж $ н і н д е 

екен. Мұндай $сім дағдарысқа қарсы 
шаралардың арқасында мүмкін болған. 

Бұдан әрі с$з кезегі Ұлттық банктің 
т$рағасы Данияр Ақышевке берілді. Оның 
айтуынша, Ұлттық банк қысқа уақыттың 
ішінде ақша және валюта нарықтарындағы 
жағдайды тұрақтандырса, оған бірнеше се-
беп ықпал еткен екен. Д.Ақышев қазіргідей 
экономикалық $сім баяулаған кезде және 
соған сәйкес, экономикалық белсенділікті 
қайта қалпына келтіру мақсатында ар-
найы іс-шаралар атқару үшін Ұлттық банк 
алдында тұрған басым міндеттердің бірі 
– банк секторының позициясын қалпына 
келтіру екенін атап $тті. 2016 жылдың 
екінші жартыжылдығында бизнесті 
несиелендіру үдерісі біртіндеп қалпына 
келетінін жеткізді. Қазірдің $зінде оң 
үдерістер байқалып келе жатқанын тілге 
тиек етті. 

Мемлекет басшысы отырысты $зі 
қорытындылап, Үкіметке бірқатар тапсыр-
ма жүктеді. Алдағы кезеңге келесі бағыттар 
бойынша бірқатар нақты міндеттер қойды.

 Атап айтқанда, Үкіметтің басты жұмыс 

Ұлттық экономика министрі, Қанат 
Алдабергенұлы Бозымбаев Қазақстан 
Республикасының Энергетика 
министрі болып тағайындалды.

Қорғаныс министрлігінің тізгіні 
Сәкен 9ділханұлы Жасұзақовқа 
с е н і п  т а п с ы р ы л д ы .  9 д і л е т 
м и н и с т р л і г і н  б а с қ а р у  М а р а т 
Бақытжанұлы Бекетаевқа жүктелді. 
Берік Мәжитұлы Имашев ҚР Сайлау 
комиссиясына т$рағалық етеді. 

Президенттің Жарлығына сәйкес 
жаңа министрлік құрылды. Ол – Дін 
істері және азаматтық қоғам ми-
нистр лігі. Бұл министрлікті Нұрлан 
Байұзақұлы Ермекбаев басқара-
тын болды. Ал бұрынғы Мемлекет-
т і к  қ ы з  м е т  і с т е р  м и н и с т р л і г і 
Президентке тікелей бағынатын 
және есеп бе ретін мемлекеттік орган 
ретінде ҚР Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігі болып 
қайта құрылды. Аталған агенттікке 
Қайрат Пернешұлы Қожамжаров 
басшылық етеді. Талғат Советбекұлы 
Донақов ҚР Президенті 9кімшілігі 
б а с ш ы с ы н ы ң  о р ы н б а с а р ы , 
Владимир Зейноллаұлы Жұмақанов 
ҚР Президентінің к$мекшісі – 
Қауіпсіздік Кеңесінің хатшысы, 
Дариға Нұрсұлтанқызы Назарбаева 
ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
болып тағайындалды. 

Нұркен ЖАНД,УЛЕТҰЛЫ

тәртіпті қамтамасыз ете отырып, 
жоғары деңгейде $ткізілуі керек. 
Бұл, әсіресе, біздің сыртқы және 
ішкі қауіпсіздігімізге әсер ететін 
әлемдегі сын-қатерлердің артуы 
кезінде айрықша $зекті болып отыр, 
– деді Елбасы. Бұдан б$лек, $ңірлер 
әкімдеріне Ұлт жоспарын, қабылдаған 
әлеуметтік міндеттемелерді тиімді 
орындау, жұмыспен қамту және 
халықтың мұң-мұқтажына уақтылы 
назар аудару, сондай-ақ, жергілікті 
жерлерде идео логиялық жұмыстарды 
жақсарту ж$ нінде міндеттер қойылды. 
Нұрсұлтан Назарбаев Қауіпсіздік 
Кеңесі отырысының қорытындысы 
бойын ша бірқатар нақты тапсырма 
берді.

Қ а р а ғ а н д ы  о б л ы с ы н ы ң  ә к і м і 
Нұрмұхамбет 9бдібеков Президентке 
$ңірді дамытудың негізгі әлеуметтік-
экономикалық к$рсеткіштері, $зекті 
мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге 
асыру барысы ж$нінде мәлімдеді. 
Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Бейбіт Атамқұловты қабылдау 
барысында $ңірді  әлеуметтік-
экономикалық тұрғыдан дамыту 
мәселелері с$з болды. Мемлекет 
басшысы кездесу қорытындысы 
бойынша облыс әкімдеріне бірқатар 
нақты тапсырмалар берді.

БАСТЫ МІНДЕТ – ХАЛЫҚТЫҢ 
ЖАҒДАЙЫН ЖАҚСАРТУ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев мемлекеттік басқару жүйесіндегі кадрлық және 
құрылымдық өзгерістер мәселелері жөнінде мәлімдеме жасады. Бұл өзгерістер 
қазіргі сын-қатерлерді лайықты еңсеру қажеттілігінен туындағанын айтты. 

Жуырда Ақордада Үкіметтің 
кеңейтілген отырысы өтті. Ел 
экономикасының қазіргі жағдайы 
баян далып, алда тұрған жоспарлар 
мен міндеттер айқындалды. 

ТАҒАЙЫНДАУ

ЖИЫН

КЕЗДЕСУ

мәселелерін қозғай отырып, Үкіметке 
биыл А6К-ті қолдауға қажетті қосымша 97 
млрд теңге қаражат б$луді тапсырды. 

К$лік инфрақұрылымын дамыту ту-
ралы с$з қозғаған Елбасы «Нұрлы жол» 
мемлекеттік бағдарламасы бүгінде к$лік 
инфрақұрылымын дамыту мен эконо-
миканы қолдаудың басты құралы болып 
отырғанына назар аударды. К$лік әлеуетін 
дамыту мен $ңірлік к$лік-логистика хабын 
құру ж$нінде міндеттер тұрғанын жеткізді. 

Мемлекет басшысы Үкімет пен Ұлттық 
банкке алдағы уақытта бірінші кезекте 
іске асырылуға тиіс бірқатар міндеттер 
қойды. Мәселен, Н.Назарбаев Ұлттық 
қордан алынатын трансферттерді қатаң 
регламенттеуді тапсырды. Сонымен 
қатар 2016 және 2017 жылдары инфляция 
деңгейін 6-8 пайызға дейін т$мендету 
макроэкономикалық тұрақтылықты 
қамтамасыз ету үшін қажетті маңызды 
шарт екенін атап $тті. Валюта нарығындағы 
ахуалдың тұрақталуы қазірдің $зінде оң 
нәтиже бере бастағанына екпін берді. 
Экономикаға инвестиция тартудың 

Уақыт талабынан 
туындаған өзгерістер

Қауіпсіздік – өзекті мәселе

Нақты тапсырма берді

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан 
Назарбаев Ақмола облысына жұмыс 
сапарымен барды. 

Елбасы Шортанды ауданының ауыл 
шаруашылығы алқабында болып, онда 
«Жәкен-1» ЖШС механизаторларымен 
кездесті және жиын-терін науқанының 
барысымен танысты. Қазақстан Прези-
дентіне кәсіпорынның негізгі жұмыс 
бағыттары мен $ңірдегі аграрлық сектор-
ды қолдау шаралары туралы баяндалды.

Нұрсұлтан Назарбаев $ңірде $сетін 
ауыл шаруашылығы $німдері к$рмесін 
аралады, онда жергілікті  жағдайға 
бейімделген бидайдың жаңа түрі таныс-
тырылды.

Мемлекет басшысы жиналғандарға 
арнаған с$зінде республиканың агро$нер-

кәсіп кешенінің $німділігін арттыру үшін 
ауыл шаруашылығы университеттері ба-
засында ғылыми-зерттеу институттарын 
құру қажеттігін атап $тті.

Бұдан б$лек, Қазақстан Президенті 
облыстың ауыл шаруашылығы тауарын 
$ндірушілерімен кездесті, олар астық 
жинау барысы, мал шаруашылығы сала-
сының даму қарқыны туралы айтып берді.

Нұрсұлтан Назарбаев Қытайға және 
6збекстанға таяудағы сапарлары аясында 
Қазақстан астығын, майлы дақылдар мен 
ет $німін экспорттауға қатысты бірқатар 
маңызды келісімдерге қол жеткізілгеніне 
айрықша назар аударды.

Мемлекет басшысына шаруалар елдің 
ауыл шаруашылығы саласына ұдайы 
к$ңіл б$ліп, қолдау к$рсетіп отырғаны 
үшін алғыс айтты.

ЕЛ ІШІНДЕГІ ӘҢГІМЕ

Ақмола облысына барды
Елбасы Самарқандқа !збекстан 
Республикасының тұңғыш Президенті 
Ислам Каримовтің рухына тағзым ету 
үшін барды. 

Нұрсұлтан Назарбаев И.Каримов 
жерленген орынға гүл шоғын қойды. 
Мемлекет басшысы жиналғандарға 
арнаған с$зінде Ислам Каримовпен 
екеуін ұзақ жылдар бойы берік достық, 
шынайы түсіністік, $зара тілеулестік 
байланыстырып келгенін айтты. 

– 6збекстандықтардың келер ұрпағы, 
келесі буыны Ислам Каримовті әрдайым 
есте сақтайды деп сенемін. Оның арт-
та қалған мол мұрасын, мемлекеттік 
қызметінің нәтижелерін кейінгі ұрпақ 
зерттеп-зерделеп, атқарған істерін $збек 
халқының тарихына алтын әріптермен 

жазады. Ол бүкіл әлемге танымал 
к$шбасшы болды, ел экономикасының 
қалыптасуы мен дамуы, халықтың әл-
ауқатының артуы оның есімімен бай-
ланысты. Біз ұлы адамнан айырылдық, 
– деді Қазақстан Президенті. 

Сонымен қатар Елбасы 6збекстан 
Республикасы Президентінің міндетін 
уақытша атқарушы Шавкат Мирзиеев-
пен кездесіп, Ислам Каримовтің $збек 
мемлекетін, елдеріміздің арасындағы 
$зара қарым-қатынасты дамытуға 
қосқан бірегей үлесін атап $тті. Кезде-
суде Нұрсұлтан Назарбаев пен Шавкат 
Мирзиеев екіжақты қарым-қатынастың 
мейлінше $зекті мәселелері, $ңірлік 
және халықаралық күн тәртібіндегі 
негізгі тақырыптар ж$нінде пікір ал-
масты.

ТАҒЗЫМ

Бауырластық белгісі 

Бүгінде әлемдік экономика дағдарысты 
кезеңді басынан кешіріп жатқаны белгілі. 
Кейбір елдерде халықтың әл-ауқаты 
т$мендеп, кәсіпорындар тұралап қалды. 
Шикізат бағалары да бірде к$теріліп, бірде 
т$мендеп, экономикалық тұрақтылыққа 
негіз бола алмауда. 

Бұл орайда Президент дүние жүзіндегі 
аxуал жақсарып отырмағанын,  Еуропа 
да, Ресей де, т$ңірегіміздегінің бәрі де 
әсер ететінін, оған қарамай, біраз ша-
руа атқарылып, жалпы экономиканың 
деңгейін т$мендетпеу іс-шараларын қолға 
алынған айтты. 

– Енді, қазіргі әлеуметтік аxуалды 
қарап, қалған уақытта не істеуіміз ке-
рек, қандай жаңа жұмыстар атқаруымыз 
қажеттігін ақылдасып алу үшін кездесіп 
отырмыз. Алдағы уақытқа қабылдаған жос-

Елбасының Жарлығымен Бақытжан Сағынтаев 
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі болып 
тағайындалды. 

Бақытжан 9бдірұлы САҒЫНТАЕВ 1963 жылы 
туған. Қазақ мемлекеттік университетін бітірген, 
мамандығы бойынша – экономист. 9р жылдары бір-
қатар мемлекеттік жауапты қызметтерді атқарды. 
Павлодар облысының әкімі, Экономикалық даму және 
сауда министрі, «Нұр Отан» халықтық-демократиялық 
партиясы Т$рағасының бірінші орынбасары болды. 
Соңғы кезде – Қазақстан Республикасы Премьер-
министрінің бірінші орынбасары. 

Елбасының Жарлығымен Асқар Мамин – Қазақстан 
Республикасы Премьер-министрінің бірінші орынбаса-
ры болып тағайындалды. 

Асқар Ұзақбайұлы МАМИН – 1965 жылы туған, 
Цели но град инженерлік-құрылыс институтын, 
Г.В.Плеханов атындағы Ресей экономика академиясын 
бітірген, мамандығы бойынша – инженер-құрылысшы, 
экономист. 9р жылдары бірқатар мемлекеттік жауап-
ты қызметтерді атқарды. К$лік және коммуникация 
министрі, Астана қаласының әкімі болды. 2008 жылғы 
сәуірден – «Қазақстан темір жолы» Ұлттық компания-
сы» АҚ президенті. 

Бақытжан Сағынтаев – Қазақстан 
Республикасының Премьер-министрі

Асқар Мамин –  Қазақстан Республикасы 
Премьер-министрінің бірінші орынбасары

8 айындағы ел бюджеті к$лемі бойынша 
рекордтық к$рсеткішке жеткенін атап 
$тті. Ол мемлекеттік қаржыны тұрақты 
деп бағалап, кірістер бойынша алға жыл-
жу бар екенін, тапшылық т$мендеп келе 
жатқанын айтты. 

– Бюджеттік құралдар экономи-
каны әртараптандыру мен жұмыспен 
қамтудың $суін қоса алғанда, бірнеше 
міндеттерді шешуге қайта бағдарланды. 
Бұл «Нұрлы жол» бағдарламасы арқылы 
дағдарысқа қарсы шараларды қолдауды, 
жергілікті бюджеттерге берілетін транс-
ферттер арқылы $ңірлерді дамытуға 
жәрдем к$рсетуді қарастырады. Барлық 
әлеуметтік міндеттемелер орындал-
ды. Жылдың басынан бері бюджеттік 
ұйымдар қызметкерлерінің жалақылары, 
студенттердің стипендиялары 25 пайызға 
к$терілді. Зейнетақылар мен басқа да 
әлеуметтік т$лемдерді индексациялау 
сақталып отыр, – деді Б.Сұлтанов. 

Жекешелендіру, мүлікті жария ету 
және мемлекеттік сатып алу үдерістерін 
кеңейту экономиканы жандандыруға 
$з үлесін қосқанына тоқталған министр 
осы жылдың бюджетін нақтылауға және 
келесі үш жылдық мерзімге оң жоспар-
ларды дайындау үшін ресурстық негіз 
қалыптасқанын жеткізді.

Е н д і  м и н и с т р  к е л т і р г е н  н а қ т ы 
сандарға жүгінсек. Биылғы жылдың 8 
айында мемлекеттік бюджеттің кірісі 
25 пайызға асыра орындалған. Есепті 
кезеңде мемлекеттік бюджеттің кірісі 
жоспарға қарағанда 25 пайызға артық 
жүзеге асырылған. Жалпы, 4 трлн теңгеден 
астам қаржы түскен. Аталған к$рсеткіш 
$ткен жылдың 8 айымен салыстырғанда 
1,2 трлн теңгеге немесе 40 пайызға артық 

бағытының бірі болып жаппай кәсіпкерлік 
мәселелері табылатынын атап $тіп, тиісті 
бағдарламаларды одан әрі дамытуды 
жүзеге асыруды және қолдау құралдарын 
жетілдіруді тапсырды. 

– Үкімет бүгінде шағын несие беру 
аясын одан әрі кеңейту ж$нінде шара-
лар қабылдауы тиіс. 6зін-$зі жұмыспен 
қамтитындардың 60 пайызы ауылда 
тұрады. Осыған байланысты, «Жұмыспен 
қамтудың жол картасы» аясында біз 5 
$ңірде қанатқақты режімде «Ауылдағы 
жұмыс орны» жаңа жобасын іске асыру-
ды бастадық. Оған 10 млрд теңге б$лінді. 
Бұл жұмысты жүргізу барысында коо-
перацияларды дамыту ісіне айрықша 
к$ңіл б$лу қажет. Тиісті «Кооперация-
лар туралы» Заң қабылданды. Енді жер-
жерлерде үлкен ұйымдастыру және 
түсіндіру жұмыстары күтіп тұр. Үкіметке 
әкімдермен бірлесіп, елді мекендерде 
ауыл шаруашылығы $німдерін $ткізу 
және қайта $ңдеуді қамтамасыз ететін 
кооперативтер ұйымдастыру ж$ніндегі 
шаралар қабылдауды тапсырамын,  – деді 
Н.Назарбаев.

Мемлекет басшысы «Барлығына 
тегін кәсіби-техникалық білім беру» 
жобасы аясында жұмысты жалғастыру 
қажеттігіне тоқталды. Бұдан б$лек, Пре-
зидент Үкіметке және әкімдерге еңбек 
мобильділігін қамтамасыз ету және жұмыс 
берушілер мен жұмыскерлердің бір-бірін 
табуға ықпал ету ж$ніндегі жұмыстарды 
бақылауда ұстауды тапсырды. Басқосуда 
Президент агро$неркәсіп кешеніндегі 
субсидиялау жүйесін жетілдіру, тиімсіз 
субсидиялауды доғару және $німділікті 
арттыруға назар аудару қажеттігіне де мән 
берді. Бұл орайда ветеринарлық қауіпсіздік 

елеулі жолының бірі халықаралық қаржы 
ұйымдарынан қаражат алу екенін де айтты. 

Үкіметке бірыңғай «Нұрлы жер» 
тұрғын үй құрылысы бағдарламасын 
әзірлеуді, оған қазіргі қолданыстағы 
бағдарламалардың барлық мәселесін 
кіріктіруді тапсырды. Бұл ретте жаңа 
бағдарламада мына мәселелерді ескеру 
керектігін, тұрғын үй құрылысын тікелей 
қаржыландырғаннан г$рі, жекеменшік 
құрылысшыларды ынталандыру ісіне 
баса ден қойған ж$н екенін атап к$рсетті. 
Олардың тұрғын үй салу кезіндегі 
шығындарын азайтып, мемлекет $з ре-
сурстарын инженерлік және әлеуметтік 
инфрақұрылымдар әзірлеуге жұмылдыруы 
керек. Бұл бюджеттен қаржыландырудың 
үлесін азайтып, жеке инвестицияны 
к$бірек тартуға мүмкіндік тудырады. 
Сондай-ақ, т$лем қабілеті бар тұрғындар 
тарапынан сұранысты жандандыру керек. 
Коммерциялық банктердің ипотекалық 
несие беруін жандандырып, пайыздық 
м$лшерлемені субсидиялауға қоса $зге де 
арзандату бағытындағы шараларды ойлас-
тыру қажет деді Н.Назарбаев.

Президент бағдарламаның тағы бір 
компоненті тұрғын үй құрылысы жинағы 
жүйесі  арқылы несиелік тұрғын үй 
құрылысын жалғастыру болуы тиістігін 
атап $тті. Бұл ретте несиелік тұрғын үй 
құрылысын бюджеттен тыс қаржыландыру 
жүйесіне к$шіру керек, ал бюджеттен 
займдық ресурстар құнын т$мендету үшін 
субсидиялау түрінде ғана қолдау к$рсету 
ж$н екеніне назар аударды. Жеке тұрғын 
үй құрылысын дамыту туралы да бірқатар 
мәселелерді тілге тиек етті.

Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ
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АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

Абайдың «6нер алды – қызыл тіл» дегені 
жайдан-жай емес. С$з деген құдірет. Тіл дегеніміз 
киелі дүние. Соның киесін жан-жүрегімізбен 
сезініп, қасиетін ардақтап, кейінгі ұрпақтарға 
саф алтындай күйінде жеткізу – парызымыз. Иә, 
дәуірлер мен ғасырларды артқа тастап, телегей 
теңіз тарихтың толқындарынан аман-есен $тіп, 
халқымен бірге ұзақ та мәңгі жасай беретін екі 
құндылық болса, соның бірі бұл с$зсіз – тілі. 
С$з – тілдің жаны, тіл – ұлттың жаны. Рухының 
үні, ең құнды дүниесінің алтын қоймасы. Бұл 
орайда осынау құдіретті тілдің иесі қазақ – дара 
болмыс-бітімі бар, ешкімді жатсынбайтын, 
б$ліп-жармайтын, баршаның баласын бауырына 
басатын, $згені $гейсітпейтін айрықша халық.

Б и ы л  к ү л л і  $ м і р і м і з д е г і  б а ғ а  ж е т -
пес құндылықтың ең асылы, тұғырлысы – 
Тәуелсіздігімізге 25 жыл толып отыр. Ал сол 
тәуелсіздігіміздің басты нышандарының бірі 
– мемлекеттік тілі емес пе? 6зіңнің тәуелсіз 
елің, жерің барда сол тәуелсіздікті нығайтуға, 
оның мемлекеттік тілін $з тұғырына қондыруға 
атсалысу – Қазақстанды Отаным деп білетін 
әрбір азаматтың ту етіп ұстар ұстанымы, с$з 
етер ұраны, ділгір мақсаты болуы тиіс. Тіл, 
ең бірінші, рухани дүниенің $зегі. Ал оның 
еркіндігі мен бостандығының негізі де осы тілде 
жатқанын сезіне бермейміз. Яғни, тіл арқылы – 
рухани дүниең кемелденіп, дәстүрің сақталып, 
мәдениетің байып, бітім-болмысың дараланып 
тұрады. Ал тіліңді жоғалтсаң, мұның бәрінен де 
айырыласың. Бір с$збен айтқанда, мемлекеттік 
тіл мәселесіне асқан жауапкершілікпен қарап, 
оның к$кейкесті сауалдарын жадымыздан 
шығармай, аясын кеңейтуге қоғам болып, ел 
болып үлес қосуымыз қажет. Бұл еліңнің ертеңі 
үшін, мемлекетіңнің жарқын келешегі үшін 
керек. 

Кезінде қоғамда үш тұғырлы тіл туралы ба-
стама к$теріліп, оны ендірудің мәселелері жан-
жақты талқыға түсіп жатқанда, қазақ тілі шеттеп 
қалмай ма, оның дамуына дұрыс мән берілмей 
қала ма деген мәселе ойландырғаны рас. Бұл 
орайда Елбасының «Қазақ тілі үш тілдің біреуі 
болып қалмайды. Үш тілдің біріншісі, негізгісі, 
бастысы, маңыздысы бола береді», «Қазақ 
тілі – біздің рухани негізіміз. Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде» деген с$здері күдігімді 
сейілтіп, сенімімді арттырды. Президенттің 
осы с$здерінен кейін ендігі жерде біз нық та, 
сенімді қадамдармен алға жүріп, мемлекеттік тіл 

Жаңа маусымның жай-жапсары ту-
ралы кеңінен баяндаған «Қазақстан» 
РТРК АҚ Басқарма т$райымы Нұржан 
Мұхамеджанова: «Елбасының тікелей 
т а п с ы р м а с ы  б о й ы н ш а  б а р л ы қ  х а -
барды мемлекеттік тілде таратып келе 
жатқанымызға биыл 1 қыркүйекте 5 жыл 
толды. Ұлттың зиялы қауымының қаймағы 
Алматыда топтасқан соң біз қазақ тіліндегі 
жаңа және жаңарған бағдарламаларымызбен 
енді түсіріліп біткен телесериалдарымызды 
$здеріңіздің ақ баталарыңызбен бастағанды 
ж$н к$рдік» деді.

Телевизияның хабарлары берілуіне 
қарай күнделікті, апталық және бір жолғы 
болып б$лінеді. Күнделікті берілетін 
бағдарламалар «Таңшолпанмен» басталып, 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен» 
аяқталатыны к$пшілікке белгілі. Оның 
арасында «Бірге таңдаймыз!» бен «9йел 
бақыты», «Айтуға оңай…» бағдарламалары 
және бірнеше рет жаңалықтар топтамасы 
қайталанады. Бұл бағдарламалар жаңа мау-
сымда да жалғасын таппақ. К$рерменге 
билікті неғұрлым жақындату биылғы 
жылдың басты ұстанымы болып отыр. Бұған 
апта сайын шығатын «Серпіліс», «Қоғамдық 
кеңес» және «Сұхбат» бағдарламалары 
дәлел бола алады. Елбасы ел алдына қойған 
Бес институттық реформаны жүзеге асы-
ру бойынша қазір барлық аймақтарда 
қоғамдық кеңестер жұмыс істейді. Мұнда 
талқыланған тақырыптар «Қоғамдық кеңес» 
атты жаңа бағдарламаның $зегіне айналады 

Жуырда Қазақстан Республикасының Ақпарат 
және коммуникациялар министрлігі Мемле-
кет басшысының мемлекеттік органдардың 
ашықтығын қамтамасыз ету ж'ніндегі тапсырма-
сын іске асыру аясында мемлекеттік органдардың, 
баспас'з қызметтерінің басшылығы, сонымен 
қатар, бұқаралық ақпарат құралдарының шеф 
редакторлары мен шығарушы редакторлары үшін 
семинар ұйымдастырды. 

 «Коммуникациялық медиа-менеджмент және 
қаржылық сауаттылық» тақырыбындағы семинарды 
министр Дәурен Абаев ашты. 

Семинарға коммуникациялық менеджмент 
саласындағы шетелдік және қазақстандық мамандар 
мен PR-мамандар қатысты. 

Министр $з с$зінде заманауи технологиялардың 
дамуы нәтижесінде әлемдегі жағдай жедел $згеріп 
жатқанына тоқталды.

– Ньюсмейкерлердің саны едәуір $сті. 9леуметтік 
желілер мен қолжетімді гаджеттердің арқасында 
интернеттің кез келген қолданушысы елді елең еткізе 
алатын болды. Мемлекеттер мен ірі трансұлттық 
компаниялардың ақпаратты бір қолда шоғырландыру 
бойынша ықпалы азаюда, – деді Д.Абаев. Со-
нымен қатар ол атқарылатын іске қатысты дұрыс 
қатынастың болуы, осы ретте $з ісіңнің кәсіби ма-
маны болуы да $те маңызды екенін айтты. Қазіргі 
заманғы технологиялардың арқасында бүгінгі күннің 
ақпараттық бейнесі алуан түрлі екенін, осы орайда 
бұқаралық ақпарат құралдары беттерінде оқиғалар 
желісінің кең шоғыры к$рініс тауып жатқанын тілге 
тиек етіп,  барлық ақпарат қызықты және оның 
баршасын білуіміз керектігіне мән берді. Министр 
әріптестерін жұртшылықпен тиімді коммуникация 
орнатудың тетіктерін жетілдіруге шақырды. 

Семинар барысында  министр  халықпен 
тиімді коммуникациялардың тетіктерін ұдайы 
жетілдіріп отыру керектігіне назар аударып: «Бүгінде 
мемлекеттік органдар күнделікті халқымыздың 
әл-ауқатын жақсартуға негізделген стратегиялық 
бағдарламалардың ондаған бағыттарын іске асыруда. 
Алайда, осындай жұмыстың ақпараттық нәтижесін 
қанағаттанарлық деп айту қиындау» деді.

Айта кетейік, аталған шара Астана қаласында  
қыркүйектің 17-сіне дейін $тіп, онда шешендік 
$нер, экономика және қаржы журналистикасының 
ерекшеліктері, коммуникациялық технологиялар, 
қазіргі саяси жағдайдағы БАҚ-тың р$лі, интер-
нет және әлеуметтік желілер, коммуникациялық 
менеджмент, қоғаммен байланыс тақырыптары 
талқыланады. 

Ж.С,РСЕНОВА
АСТАНА

Бұқарамен тиімді 
байланыс болуы қажет

ҚОСТАНАЙДА 
ЖАҢА МЕШІТ БОЙ КӨТЕРДІ

Ұлттық арнаның кезекті маусымы

ИМАНТҰСАУКЕСЕР

Үстіміздегі жылғы Құрбан айт мейрамының 
алғашқы күні Қостанай шаһарындағы «На-
урыз» шағын ауданында мұсылман қауымы 
к'птен күткен облыстық Орталық мешіт сал-
танатты түрде ашылып, осындағы бауырлары-
мыз ерекше қуанышқа б'ленді. 

Салтанатта облыс әкімі Архимед Мұхам-
бетов жиналған қауымды зәулім де уақыт та-
лабына сай келетін имандылық ордасының 
пайдалануға берілуімен шын жүректен құт-
тықтап, жұртшылыққа ең ізгі тілегін білдірді.

Содан кейін Қазақстан мұсылман дары діни 
басқармасының дін істері ж$ніндегі б$лімінің 
басшысы Камалжан Тұрдыбаев, облыстық ар-
дагерлер кеңесінің т$рағасы Кенжебек Укин, 
Ахметтанушы Ибраһим Ағытайұлы барша 
ағайындардың осынау қуаныш тарына $здерінің 
ортақ екенін жеткізді. 6ңірімізге кеңінен та-
нымал абыз ақсақал Мырзағали Ғабдуллин 
мешіттің салынуына $здерінің лайықты 
үлестерін қосқан күллі азаматтарға шынайы 
ризашылығын танытып, ақ батасын берді. Содан 
кейін Құрбан айт намазы оқылды. Басқосудан 
соң арнайы б$лінген орындарда мұсылман бау-
ырларымыз құрбандыққа мал шалды. Жиналған 
жұртшылыққа Құрбан айт мерекесінің құрметіне 
орай дастарқан жайылып, ас берілді. 

9ңгіменің орайы келгенде аталған имандылық 
ордасының құрылысын Мырзафар Ілиясұлы 
басқаратын «Архидизайн» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі жүргізгендігін айтып 
$ткен ж$н. Оның с$зіне қарағанда, аталған па-
расат ордасының к$рнекті де тартымды болуы 
үшін шығыстық және қазақ халқының ерекше 
әр беретін ұлттық нақыштарын шеберлікпен 
қолданған. 

Жалпы, мешіттің дер кезінде пайдалануға 
берілуіне «Соколов-Сарыбай» кен байы-
ту $ндірістік бірлестігінің басшысы Береке 

Мұхаметқалиев, «Тобыл» әлеуметтік-кәсіп-
керлік корпорациясы, ұлтжанды азаматтар 
Мұрат Қамбаров, Есмұхамбет Спанов және 
барша мұсылман ағайындар $здерінің ықпалын 
тигізді. Жерлестеріміздің к$ңілінен шыққан 
әрі әдемі кірпішпен $рілген мешітке Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы т$ралқасының 
шешімімен белгілі дін қайраткері Аймағанбет 
қажы Спанұлының есімі берілді. Осынау тілге 
тиек етілген мешіттің бас имамы Бақытбек қажы 
Тәжімбеттің пікіріне сүйенсек, мұнда мұсылман 
ағайындар үшін барлық жағдай жасалған. Ер 
адамдар және әйелдер намазға жығылатын зал-
дар сонадайдан к$з тартады. Мұндағы 600 және 
150 кісілік мәжіліс залы да еріксіз назарыңды 
аударады. 

– Осы мешітті тұрғызуға облыс басшысы 
Архимед Бегежанұлы, облысқа танымал 
кәсіпкерлер және мұсылман азаматтар айтар-
лықтай ықпалын тигізді. Құрылысшылар да 
$з мін деттеріне аса жауапкершілікпен қарады. 
Соның нәтижесінде Қостанай $ңіріндегі үлкен 
мешіт к$пшілікке есігін айқара ашты, – дейді 
есімі республикамызға танымал құрылысшы 
Жомарт Нұржанов бізбен болған әңгімесінде.

Мешіт ғимараты үш қабаттан тұрады, бірінші 
қабатында 1450 адамға арналған ерлердің ғибадат 
және неке қию залдары бар. Екінші қабатында 
әйелдердің ғибадат жасайтын залы орналасқан. 
Күмбездік қабатында қосалқы орын-жайлар бар.

Жаңа мешіттің кестеленген михрабы және 
алыстан жарқырайтын алтын түстес бас күмбезі, 
оюланған есіктері, жұмсақ кілемдері оның 
сән-сәулетін айшықтай түседі. Ғимараттың 
жалпы алаңы шамамен 4 мың шаршы мет-
рдей. Мұнарасының биіктігі – 40 метрді, бас 
күмбезінің биіктігі – 25 метр.

Оразалы ЖАҚСАНОВ 
Қостанай облысы 

саясатын ілгерлете беруіміз қажет. Қазақ тілінің 
мәртебесі Ата Заңымызда тайға таңба басқандай 
айқындалды. Тіл аясын кеңейтуге мүмкіндік 
беретін заңдар қабылданды. Мемлекеттік 
тілді дамытуға айрықша даңғыл жол ашылып 
отырғанда тартыншақтауымыз жараса ма? Қазақ 
халқы айтпақшы, «бір жеңнен қол, бір жағадан 
бас шығарып», тізе қосқан әрекет керек. 

  Биыл Елбасы Нұрсұлтан 9бішұлы Назарбаев 
Біріккен Ұлттар Ұйымының биік мінберінен бар-
ша әлемге қазақ тілінде үн қатты. Дүниежүзінің 
алпауыт елдеріне, халықтарына $зінің па-
расатты ойын, ұстанымын, ортақ мәселеге 
орайласқан мақсат-мұратын ана тілінде жеткізді. 
Сол алқалы жиыннан кейін журналистерге 
берген сұхбатында: «Менің мемлекеттік тілдегі 
с$зім, оның ұйымдағы барлық ресми алты тілге 
ілеспе аударылуы да жақсы нышан болды. Біздің 
тіліміз дүниежүзіне естілсін, құлақтарына сіңсін 
деп ойладым. Ары қарай жылжыта береміз. Мен 
әдейі солай жасадым. Бәрібір ол барлық тілге 
аударылады. Бірақ, әбден үйреніп кеткен біздің 
адамдар. Қазақша с$йлескісі келмейді. Тілі басқа 
жаққа үйреніп, жаттығып кеткен. Сондықтан 
мен айтқаннан кейін менен кейінгі біздің бас-
шылар  солай с$йлейді деп сенемін!» деді. Алты 
алаштың тілін биік мінберден алты құрлыққа 
танытып айтқан кезде менің қуанышымда шек 
болған жоқ. 6йткені мен сонау 1984 жылдан бері 
қазақтың тілінің үнін, әуезін әлем жұртшылығы 
да естісе екен, қазақтың барлығын білсе екен 
деп армандаушы едім. Елбасы БҰҰ-ның биік 
мінберінен қазақша с$йлеген кезде сол арманы-
ма жеткендей болдым. Мемлекеттік тіліміздің 
әлемдік тұрғыда бағы жанған сәтін к$ру – мен 
үшін аса бір тарихи қуаныш болды. 

Ана тілі – жүректің үні, ұлттың рухы, абы-
ройы, болмыс-бітімі. Кез келген ұлттың туған 
тілі болады. Ол әркімнің $зі үшін керек. Ол – 
жалпы ұғым, ал қазақтың тілі, яғни мемлекеттің 
тілі – жалқы ұғым. Осы жердің иесі қазақ 
халқының тілі – мемлекеттің тілі. Ал мемлекеттік 
тіл – бәрімізге ортақ. Олай болса, мемлекеттің 
тілі барлық қазақстандыққа да ортақ. Демек, 
барша халықты біріктіруші, ортақ мақсатқа 
ұйыстырушы да – мемлекеттік тіл, қазақ тілі. 
Мұны жетік сезінбейінше, толыққанды тіл сая-
сатын жүзеге асыра алмайтынымыз кәміл. Тіл 
әлемдік қауымдастықтағы мемлекеттердің басты 
белгілерінің бірі, ұлт саясатының к$рсеткіші. 
Ендеше, біздің еліміздің де мемлекеттік тілі – 

деп күтілуде. 9ркім $з к$кейінде жүрген 
сауалға тура жауап алуы үшін осы айдан 
бастап «Сұхбат» атты тікелей эфирде $тетін 
бағдарламаны тамашалау мүмкіндігіне ие 
болады. Жаңа маусымда талантты ақын 
Қалқаман Сарин жүргізетін «Ой-толғау» 
бағдарламасы эфирге шығады. 

Сондай-ақ, бірнеше жылдан бері Ұлттық 
арна отандық телесериалдар түсіруді қолға 
алғаны белгілі. К$рермен жылы қабылдаған 
«Сырғалым», «Қарашаңырақ», «К$к тар-
ландары», «Аяулы арман», «9пке» сынды 
сериалдар әбден таныс. Телеарна үстіміздегі 
жылдың басында ақын Жамбыл Жабаев ту-
ралы т$рт б$лімді деректі де к$ркем фильм 
түсірген. Оның бір жарым сағаттық нұсқасы 
кинотеатрларда к$рсетілді. 

Алдағы күндері эфирге шығатын отандық 

$зімен бірге жасап келе жатқан, сыны кетпейтін, 
құны кемімейтін, $міршең, құнды да киелі, 
қасиетті қазақ тілі түркітілдестердің ішіндегі ең 
байы да, сом, таза сақталған бай тілді баянды 
етсек деген арман ғой менікі. «Байтақ жер де, бай 
тіл де – қазақтыкі» деген Ахмет Байтұрсынов тек-
ке айтпаған, қазақ тілі – тек қазақ топырағында 
ғана $ркендейді, қолданыста болады, $з биігіне 
к$теріліп, $з тұғырына қона алады. Басқа жерде 
мұндай дәрежеге к$теріле алмайды, мемлекеттік 
тіл мәртебесіне ие бола алмайды. Сол үшін де тіл 
деген ұлттың жаны, ерекшелігі $те нәзік. Оған 
жанармен ғана емес, жан-жүрегімізбен, сезім 
к$зімен қарай білуіміз керек. Бүгінгі таңда жері 
гүлденген, елі түрленген, ұлысы к$бейіп, ты-
нысы кеңейген кезде байды зорсынбай, кедейді 
қорсынбайық. 

Реті келіп тұрғанда тағы да бір мәселеге 
тоқтала кетсем деймін. Жалпы, мемлекеттік тілге 
байланысты айтылған пікірлерді ой елегінен 
$ткізіп, бұл туралы жазылған мақалаларды 
баспас$з бетінен оқып, танысып отыру – 
бұрыннан келе жатқан әдетім. 6зім сүйіп оқитын 
«Ана тілі» газетінің №29 (1339) 21-27 шілде 
аралығындағы санында Атырау облыстық да-
рынды балаларға арналған ұлттық гимназия 
директоры, Қазақстан ПҒА-ның академигі 
Нұрлыбек Даумовтың «6зге тілді $гейсімейік» 
атты мақаласы жарық к$рді. Айтыңыздаршы, 
Қазақстанда $зге тілді $гейсітіп жүрген жан бар 
ма? Тілші ретінде қаншама ұлттың $кілімен 
араласып жүріп қазақ тұрмақ, $зге ұлттың 

сериалдар «Шекара шебінде» және к$п се-
риялы «Айман-Шолпан» телехикаялары да 
к$зі қарақты к$рермендерден $з бағасын 
алмақ.

Н.Мұхамеджанова $з с$зінде «Қазақстан» 
Ұлттық арнасы $з т$рін тек ұлтымыздың 
$нерлі, талантты тұлғаларына ұсынатынын, 
биылғы маусымда «Ұлы Дала баласы» атты 
жоба табысты жүріп жатқанын айтты. 
Бүгінде ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған бұл арнайы жобаның к$рсеткіші 
жоғары болып отырғанын тілге тиек етті. 
Ұлттық $нерге деген қамқорлықтың және 
бір к$рінісі жақын күндері экранға жол тар-
татын «МузАРТ LIVE» жобасы да к$рермен 
назарына ұсынылмақ. 

А.ЖҰМАШЕВ

$кілінен ондай жанды кездестірмедім. Ав-
тор $з мақаласында: «Халқымызда «тұғыр» 
деген с$з бар, ол с$з – діңгек, қазық деген 
мағынаны білдіреді. Біздің алтын діңгегіміз, 
тұғырымыз – қазақ тілі, ал жан-жағынан $зге 
тілдер мемлекеттік тілді қолдап уық секілді 
қадалады» деп жазыпты. Осы орайда «тұғыр» де-
ген с$з $з мағынасында, $з мәнінде қолданылып 
тұрған жоқ. 

 «Қазақ тілінің» к$п томдық түсіндірме 
с$здігінде «Тұғыр» с$зіне мынадай анықтама 
беріледі: «Тұғыр – қолға үйретілген саят құстың 
қонақтайтын орны. Биіктеу ағаш қондырғы. 
Екінші мағынасы – бір  нәрсенің асты-
на қойылған тірек, сүйеніш. Сонымен қатар 
«Тұғыр» с$зінің омонимі – мініске т$зімді, жабы 
тұқымдас жылқы; жұмыс к$лігі. «Діңгек» с$зінің 
де мән-мағынасы бар. Тағы да «Қазақ тілінің» 
к$п томдық түсіндірме с$здігіне назар аударайық. 
«Діңгек» – жерге қазып, орнатқан бағана, тіреу. 
2.Арқасүйер таяныш, тірек. «Қазық» с$зінің 
мәнін тарқататын болсақ, ол аталған с$здікте 
– бір нәрсені байлауға арналған үшкір, кішірек 
келген жұмыс ағаш я темір. 2. Бір нәрсенің негізі, 
сүйеніші, тірегі» деп берілген. Мұндағы негізгі 
айтайын деген ойым, тұғыр с$зінің мағынасы 
ашылмаған. Автор бұл с$здің мағынасын жетік 
білмесе, ең болмаса с$здікке қарау керек еді ғой. 

«Тұғыр» деген с$з тек қазақтың тіліне тән. 
6зге елдердің мемлекеттік тілдері $з елдерінің 
тұғырына қонып тұр. Мысалы, орыс тілі 
де, ағылшын тілі де солай. Сондықтан біз 
мемлекеттік тілімізді де $з тұғырына қондырайық 
деп мақала жазғанмын. Қазақстан тілін біз бар-
шамыз бірігіп тұғырына қондыруға атсалысуы-
мыз керек. Елбасы 2006 жылдың қазан айында 
$ткен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХІІ 
құрылтайында «Үш тұғырлы тіл» туралы идея-
ны жария еткен болатын. Осы алқалы жиынға 
мен де қатысып, үш тұғырлы тілдің бастысы 
– мемлекеттің тілі қазақ тілі болуы керек деп 
айтқанмын. Сол кезде ғана біз мемлекеттік 
тілімізді $ркендете аламыз. 

Жалпы, айтайын дегенім, тіл туралы мақала 
жазған адам оқырманға дұрыс бағыт-бағдар 
сілтейтіндей, ең бастысы – қазақ тілінің 
мәртебесін биіктетуге, қолданыс аясын кеңей-
туге үн қосатындай болса, шіркін! 6з басым 
оқырман қауым алдындағы жауапкершілікті 
ұмытпаған абзал деп ойлаймын. Қашанда 
шындықтан қорықпайық, жалтақтамайық. Мән-
маңызын жоғалтпай, бояуын солғындатпай, 
айтары – анық, бояуы – қанық дұрыс пікір 
білдіргеніміз ж$н. 6згелердің к$ңіліне қарап, $з 
елімізде, $з мемлекеттік тіліміз салтанат құрып, 
$з тұғырына қондыра алмасақ, азаматтығымызға 
сын болмай ма?! 9р с$здің астарына терең бой-
лап, байыппен үңіліп, ұлттық рухты тайға таңба 
басқандай, мән-мағынасын кетірмей, оқырман 
алдына табиғи қалпын сақтай отырып, тарта 
білейік, ағайын! «С$з $нері адам санасының үш 
негізіне тіркеледі: ақылға, қиялға, к$ңілге» дейді 
Ахмет Байтұрсынұлы. Сондықтан да әр жазған-
сызғанымызда қазақтың $з болмысы, $зіндік 
ерекшелігі, салты, тек-тамыры, тілдік байлығы, 
шешендігі – бәрі де к$рініс тапқаны абзал. 

Біздің Отанымыз – Қазақстан. Ал Қазақстан-
ның мемлекеттік тілі – қазақ тілі. Демек, біздің 
Отан алдындағы парызымыз да, қарызымыз да 
мем лекеттік тілді білу. Осыны $зге ұлт $кілдері 
түсінсе, жүрегімен ұғынса деймін. Біз қазақ 
хал  қына деген алғысымызды қазақ тілін үйрену 
ар қылы білдіруіміз керек. Қазақстанды Ота ным, 
елім деп сүйген әрбір азамат ең алдымен осы 
елдің мемлекеттік тілін білуі керек. Елің ді құр-
меттеу – мемлекеттік тілді білуіңмен $лшенеді!

АНА ДА, ПАНА ДА БОЛҒАНАНА ДА, ПАНА ДА БОЛҒАН
қазағымның тілі қымбат мағанқазағымның тілі қымбат маған

Енді санаулы күндерден кейін ел болып, қауым болып Тіл мерекесін атап өтеміз. Осы мереке 
қарсаңында тілдің көкейкесті мәселелерін ортаға салсақ артық болмас. Олай дейтін себебім, 
біз қазақ тілінің кез келген мәселесіне бейжай қарамауымыз керек. Тіл мәселесіне келгенде 
немқұрайлықтан бойымызды ада ұстап, шын жанашырлығымызбен атсалысуымыз қажет. 
Кейбіреулер мені: «Сіз осы мемлекеттік тіл мәселесін қайта-қайта қозғай бересіз» деп айыптамақ 
болады. «Қашан мемлекеттік тіл өз тұғырына қонғанша, қашан Қазақстанда өмір сүріп жатқан 
әрбір азамат қазақ тілін өзінің ана сүтімен берілген туған тіліндей меңгергенінше, мен тіл мәселесін 
айтудан жалықпаймын» деп жауап беремін. Өйткені кезінде менің ұлтымды жатсынбай, Елбасы 
айтпақшы, саман үйлерінде қабылдаған қазақ халқының алдында қарыздармын. Жүрген жерімде: 
«Қазақ халқы маған ана да болған, пана да болған» деп айтып жүремін. Қазақтар кең пейіл, 
жүрегі мен ниеті таза халық. Ұлтың кім, қай елден келдің деп кеудеден итермей, осында жиналған 
барша ұлт өкілдерін  қолтығының астына алып, төріне шығарып, құрмет көрсетті. Олай болса, 
Қазақстандағы әрбір ұлт өкілі осыны айрықша сезініп, бағалай білуі тиіс. 

Жуырда «Қазақстан» ұлттық телеарнасы 
жаңа маусымының тұсаукесерін өткізді. Осы 
орайда телеарна ұжымы өздерінің қолға 
алған жобаларын таныстырды. Олардың ара-
сында ақпараттық-сараптамалық, деректі-
танымдық жобалар, жаңа ток-шоулар 
мен көңіл жадырататын ойын-сауық және 
музыкалық сазды бағдарламалар бар. 

Асылы ОСМАН, 
филология ғылымының кандидаты, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері,
«Мемлекеттік тілге – құрмет» бірлестігінің 

төрайымы, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мүшесі

қазақ тілі. Ұлы даланы мекен еткен байырғы 
қазақ халқы басқа да ұлт $кілдерінің тарихи 
тағдырын тоғыстырып, теңдік пен татулықты 
қалыптастырып, бейбіт қоғамды орнықтыруға 
қол жеткізіп отырған бірден-бір себепкер де тіл 
екені мәлім. 6йткені тіл білген қашанда табыс-
тырады. 

Мен «қазақтың тілі құрып бара жатыр, жоқ 
болып бара жатыр» деген жаман ойдан аулақпын. 
Қазақ тілі – VII ғасырда алып арабқа да, XIII 
ғасырда тегеурінде моңғолға да, ХIХ-ХХ ғасырда 
ормандай қаптаған орысқа да т$теп беріп, 
сақталып қалған. Қанша уақыт $тсе де, халықтың 

ЖИЫН
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Әбілхан ТӨЛЕУІШОВ,
Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамдық бірлестігі 

Атырау облыстық филиалының төрағасы, 
«Тіл жанашыры» құрмет белгісінің иегері, ҚР 

мәдениет қайраткері

ӨРКЕНИЕТ 
КІЛТІ

«Өтіл», «Өтілмен», «Өтілет»...

Омбы қазақтарына арналды

О Ң Т Ү С Т І К  Қ А З А Қ С Т А Н  О Б Л Ы С Ы

Қазақ тіліне тұңғыш рет мемлекеттік 
мәртебе беріліп, Қазақ КСР-нің «Тілдер 
туралы» Заңының қабылданғанына 
27 жыл толды. Ширек ғасырдан астам 
уақыт ішінде қаншама өрлеу белестерді 
өтіп, өрелі жеңістерге жеттік десеңізші! 
Еліміз тәуелсіздік алар тұста ана тілімізге 
мемлекеттік мәртебе әперуде намысты жа-
нып, рухты атойлатқан сындарлы шақтың 
болғанын бүгінде біреу білсе, біреу білмес. 
«Тіл туралы» тұңғыш Заңның қабылдануына 
көп әсер еткен біздің қоғам болды.

Үш тұғырлы тіл – белгілі бір уақыт шеңберінде 
әбден пісіп-жетіліп, байсалдылықпен жүзеге 
асатын, ел кәдесіне, игілігіне қызмет жа-
сайтын заманауи сипатқа ие мейлінше 
салиқалы стратегиялық құжат. Осы бір өзекті, 
көкейкесті мәселе – мемлекеттің келешегін, 
интеллектуал ды ұлт келбетін анықтайды. 

Бұл баламаны кім, қашан, қайдан тауып, қалай қолданысқа енгізгені 
есімде жоқ. Бірақ осы атау тілімізге бірден енді де кетті.  Қазір жазба 
тілде де, ауызша да бәріміз жатсынбай, жатырқамай қолданамыз.

Павлодарда облыстық тілдерді дамыту жөніндегі басқарманың ұйым-
дастыруымен Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолда-
нудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла ма сының ая-
сында бірқатар шаралар атқарылуда. 

Қазіргі заманғы саяси, экономикалық, 
мәдени жаһандану жағдайында Қазақ 
мемлекеттігінің дербестігі  мен ұлттық 
ерекшеліктерін қорғайтын, $зіндік идеоло-
гиясының іргетасы – мемлекеттің тілі, яғни 
қазақ тілі негізгі мемлекет құрау шы ұлттың 
тілі болуға тиіс. Қазақ мемле кеттігінің т$рт-
бес негізгі шарты бар. Олар:  Тәуелсіздік; 
аумақ (территория); тіл; дін және ұлтымыздың 
даңқты эпостары, даналық, ізгілік ілімі. 

Бұл – мемлекеттің рухы, жаны, $зегі. 
Сондықтан да ұлт к$семі Ахмет Байтұрсынұлы 
қағидасына сүйеніп айтар болсақ, жұрттың 
к$шбасшылары «аталық міндетін атқаруы», 
қазақ баласы «жұртқа борыштымын» деп 
аяғының ұшымен қызмет етуі тиіс. С$зге – 
батырлық, іске – пақырлық ездіктің, езбеліктің 
белгісі. Ұлт тілінің мәйегін қаршадайынан бол-
мысына сіңірген, уызынан жарыған жас ұлан 
$з Отанының шынайы патриоты бола алаты-
ны күмәнсіз. Сол себепті орта мектептің 4-5 
сыныптарына дейін бүкіл пәндерді қазақша 
оқуға тиіс. Қазақ тілі – ғылым тілі екендігі ХХ 
ғасырдың басында қалыптасқаны мәлім.

Негізінде, бірнеше тілдерді жетік білуде 
Ш.Уәлихановтың, Ы.Алтынсаринның, 
Абайдың, Мәшһүр Жүсіп К$пейұлының 
орны айрықша. Ал 1930 жылдарда, ҚазПИ-
де ұстаздық еткен Алаш қайраткерлері 
С.Аспандияров,М.Жолдыбаев, М.9уезов, 
Т.Шонанов, Қ.Жұбановтар бірнеше тілдерді 
еркін білген. 

М.9уезовтің айтуынша, Қ.Жұбанов жапон, 
ағылшын, француз, неміс тілдерін жақсы 
меңгерген. Бұған араб-парсы, орыс, түркі 
тілдерін қосыңыз. 

Расында, ұлт к$семдері к$п тіл білу – 
ғылымның, $ркениеттің кілті екендігін терең 
түсінген. 

Сондықтан да үш тұғырлы тіл концепциясы-
ның тарихи тамыры, дәстүрі бізде бар. Бұл рет-
те алдымен Республика к$лемінде ағылшын 
тілі мен әдістемесіне жетік, білгір, үздік 
ұстаздар армиясын жасақтауымыз қажет. Білім 
сапасы – ұлы мақсат болуға тиіс. Тұтастай 
алғанда білім беру жүйесі ж$нсіз, бей-берекет 
қағазбастылықтан, мәжілісқұмарлықтан, 
плагиаттан, ойсыздықтан, формализмнен, 
елдік, мемлекеттік істерге енжарлықтан, жең 
ұшынан жалғасудан, кісі салудан, мыстан 
пиғылдан және т.с.с. арылуға тиіс.

Негізгі мүдде – үш тұғырлы тілдің жемісті 
қолданыс табуына, 9лихан Б$кейханша 
айтқанда,  «оқтай зырлап,  қардай бо-
рап» қызмет ету, елдің интеллектуалдық-
шығармашылық әлеуетін к$ркейту абзал.

Серік НЕГИМОВ,
Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия  ұлттық университетінің 
профессоры,  филология ғылымының 

докторы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері

ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ КӨЗҚАРАС

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫСӨЗ СЫРЫ

ЫНТЫМАҚ

САРЫАҒАШ АУДАНЫ

Жібек жолы ауылы. Жібек жолы 
ауылының алғашқы іргесі 1865 жылы 
қаланған. Осы жылдары Ташкент қаласын 
жаулап алуға Ресейден генерал Черняев 
бастаған әскерлер келеді. Ташкентті алу 
мақсатында осы жерге шатыр тігіп, Таш-
кент қаласын жақын маңдағы Зорт$бе 
арқылы бақылап отырған. Нәтижеде осы 
отырған жерге алғашқы ауыл тұрғындары 
келе бастады. С$йтіп, осы шағын елді 
м е к е н  г е н е р а л  Ч е р н я е в т і ң  а т ы м е н 
«Черняев ауылы» болып аталды. 1917 
жылғы Ұлы Октябрь революциясы Орта 
Азияға да келіп жеткен кезеңде, басма-
шылар мен қызыл әскерлер арасында 
қанды шайқастар жиі-жиі бола бастаған. 
Коммунистік жүйені орнатуда белсенділік 
танытқан революционерлердің жетекшісі 
Павел Григорьевич Полторацкий болды. 
Кейіннен ол кісі Түркістан $лкесінің еңбек 
ж$ніндегі тұңғыш комиссары атанды. 1918 
жылы басмашылар қолынан қаза тапты. 
1928 жылы Черняев ауылы т$ңірегінде 
алғашқы селолық кеңес құрылып, ол 
П.Полторацкий есімімен аталды. 1929 
жылы селолық кеңестің ұйымдастыруымен 
«Полторацкий пахорь» артелі құрылады. 
Осыдан бастап ауыл Полторацкий деп 
1991 жылы ауылдың атауын қайта қараған 
кезде, бұрыннан Орталық Азия мен Еуропа 
елдерін байланыстыратын Ұлы Жібек жолы 
бойында орналасқан осы елді мекенге 1991 
жылғы 12 қарашадағы Халық депутаттары 
аудандык Кеңесі атқару комитетінің №608 
шешімімен Жібек жолы атауы берілді. Со-
дан бастап Жібек жолы ауылдық округі деп 
аталады.

Диқан баба ауылы. 1900 жылдардың 
басында ауыл іргесін алғаш қалағандар 
Ресейден к$шіріліп келгендер еді. Олар аз 
ғана суармалы жерге қоныстандырылып, 

Анау кеңес заманында эстон-
дықтар бір әріп үшін КСРО Жоғары 
Кеңесінің қаулысын қабылдатқан. 
«Талин» делініп келген қала атына 
тағы бір «л» деген әріпті қостырып, 
«Таллин» деп жаздыртты да әлем 
картасына енгіздірді .  Қандай 
ерлік еді сол кезде! Осындай  рес-
ми тетіктерсіз-ақ біздің бұқара $з 
тіліне  етене қазақы бір атауды енгізу 
арқылы тіліміздің де,   діліміздің де 
отарсыздануына қарай  бір қадам 
жасады. Біз «стаж дегенді «$тіл» 
дейтін болдық.

Мәселен, аталған бағдарла-
мадағы «Шетелдегі қазақ диаспо-
р а с ы н ы ң  $ к і л д е р і  а н а  т і л і н 
меңгеруі үшін әдістемелік және 
ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ  қ о л д а у 
к$рсету» тармағы шеңберінде және 
облыс әкімінің тапсырмасына 
сәйкес Ресейдегі Омбы қаласының 
«Омбы Қазақтары» ұйымының 
$кілдеріне 2016 жылдың 5-14 
қыркүйек аралығында қазақ тілін 
оқыту курстары ұйымдастырылуда. 
Курстың мақсаты – Ресей Федера-
циясында тұратын отандастармен 

құралған. Бұл ауылдан Батыс Ташкент 
каналы $тетіндіктен, Канал ауылы деп 
аталып келген. Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздік алғаннан кейін, к$п елді 
мекендердің атауы қазақша жазылып, 
аттары қайта жаңартылып қойылуда. Су – 
тіршілік к$зі. Сусыз $мір жоқ. Осы кішкене 
5 ауыл Батыс Ташкент каналынан су пай-
даланып келеді. Бұл каналдың суы $те мол, 
таза, ақ түсті, м$лдір болғандықтан, «Ка-
нал» ауылын Ақсу ауылы деп атау орынды.

Шеңгелді  ауылы.  Шеңгелді  елді 
меке нінің к$не атауы – Сарыағаш. 
Сарыағаш болып, қазіргі біз $мір сүріп 
отырған бекетіміздің аталу себебінің $з 
тарихы бар. Бике қоңыр деп аталатын 
биіктіктің бауырында тасқа айналған тал 
$зегі жатыр. Осы тас $зектің бір б$лігі 
облысымыздағы $лкетану мұражайында 
тұр. К$нек$з ауыл ақсақалдары бекеттің 
Сарыағаш болып аталуын осы негізінде 
тұжырымдайды. Ал қазіргі аталуы XX 
ғасырдың 20-30 жылдарында дүниеге 
келген. Жоғарыдағы аталған тарихи 
кезеңде ауданға Сарыағаш атауы берілген 
соң, елді мекенге Шеңгелді атауы берілді. 
Шеңгелді – Шеңгел деген бүрме тікеннің 
к$п $сетін жері деген с$з. Шеңгел ш$бін 
ұсақ мал сүйсініп жейтін $сімдіктердің бірі 
болғандықтан, қазір шеңгел ш$бін табу 
қиын. Географиялық тілмен айтқанда, 
ш$лейт аймақтар ауызсуға тапшылау болу 
керек. Бірақ, бұл аймақ жерасты суға бай. 
Құдық, бұлақты табиғат осы аймаққа 
сыйлағандай. Майбұлақ, Шетбұлақ, 
К$кбұлақ, Шеңгелді бұлақ, Сарқырама 
деген су к$здері осы маңда. 

«Оңтүстік Қазақстан облысындағы 
жер-су, елді мекен атауларының 

қысқаша тарихы» кітабы бойынша 
дайындаған 'лкетанушы 

Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

батрак ауылы пайда болды. Революция 
жылдарынан соң, ауыл «Фронтовое» болып 
атала бастады. Бұған к$нек$з қариялар үш 
негізді атайды. Біріншісі, генерал Черняев 
Қоқан хандығымен алғаш ұрысқа түскен 
жері осы жер дейді. Оған ну қамыс $скен 
осы жер кез келген ұрысқа таптырмайтын 
майдан алаңы еді дегенді айтады. Тіпті, 
тарихта Сыдық Кенесарин қамысты топ-
тап, оқ $тпейтін қорғаныстар жасағаны 
да бар. Міне, осыдан ауыл «Фронтовое» 
аталған десе, екінші бір негіз, орыс-жа-
пон соғысынан қайтқан солдаттарды 
осы ауылға алып келіп қоныстандырған, 
– дейді. Содан «Фронтовой» деп аталған 
десе,  үшінші негіз,  Азамат соғысы 
аяқталған соң, осы соғыстан қайтқан 
солдаттар суы мол осы жерге қоныстанып, 
егіс егіп орныққан, – дейді. Қай негізді 
алсақ та,  майданға қатысты мәселе 
болғандықтан, ауылга Фронтовое атауы 
берілгені белгілі. Қазақстан Республикасы 
егемендігін алған соң, тарихи атауларды 
қайта қалпына келтіруге байланыс ты, ауыл 
«Диқан баба» болып $згертілді. Бұл атауды 
2001 жылы облыстық мәслихат бекіткен 

Аңдасаңыз, осы атау тағы бір 
қадам жасауға қол бұлғап шақырып 
тұрғандай. 

Шындығында, сәл ойлансақ бұл 
да $з нәтижесін беретін-ақ қадам. 
«Стаж» деген түбір арқылы жасалған 
«стажер»,  «стажировка» деген 
с$здерді  біз де «$тіл» деген түбірден 
шығарып «$тілмен», «$тілет» деп 
ресми қолданысқа енгізіп жіберсек 
санамыз б$тен с$зден тағы бір та-
зармай ма?!

Сағатбек МЕДЕУБЕКҰЛЫ

мәдени байланыстарды дамыту 
және нығайту, сондай-ақ қазақ 
диаспорасының $кілдеріне ана 
тілін меңгеру үшін әдістемелік 
және ұйымдастырушылық қолдау 
к$рсету.

О қ ы т у ғ а  қ а з а қ  д и а с п о р а -
сынан 50 $кіл тартылып, қазақ 
тілін оқытумен қатар қазақ салт-
д ә с т ү р л е р і ,  ә д е п - ғ ұ р ы п т а р ы 
үйретілетін болады. 

Ернар СМАҒҰЛОВ
Павлодар облысы

түсіндірме с$здігі бар. Онда орыстың 53 мың 
с$зі берілген. Ал бізде бүгінгі таңда қазақ әдеби 
тілінің 15 томдық жаңа с$здігі шығарылып, оған 
150 мыңнан астам с$з енгізілді.

Мына құдіретке қараңыз, орыстың «свежий» 
деген с$зін қазақша аударғанда оның 43 балама-
сы бар екен. Бұл нені к$рсетеді? Қазақ тілінің аса 
байлығын және әлеуетін аңғартады.

Қазақтың 100 томдық «Бабалар с$зі» шықты. 
Бұл – $ткен тарихымыз ғана емес, тілдік, 
шешендік бай мұрамыз. Мұны әрбір қазақ 
жастанып оқуы қажет.Меніңше, интернет, 
компьютер, телерадио, кино $мірімізге дендеп 
енгенімен, мұның бәрі де к$ркем әдебиетті, 
кітапты ығыстырып шығара алмайды. С$йлеу 
мәдениетін дамытуда бұлардың бәрінің де әсері 
бар, оны жоққа шығара алмаймын. 

«Тіл – ұлттың жаны» деген аксиомаға 
айналған с$з бар. Ендеше, әрбір адам тілді 
кеудесіндегі шыбын жанындай санаса, оның 
мәңгілік $мір сүруі үшін қолдан келгенінің бәрін 
де жасауы тиіс. Мәңгілік ел атану үшін де қазақ 
тілінің рухы асқақ та биік болғаны ж$н. Мәңгілік 
елдің тілі – қазақ тілі – ана тіліміз болуы шарт. 

 Тағы бір тоқталар мәселе ономастикалық 
мәселелер. Бұған да ерекше назар аударылып, 
біраз іс-шаралар атқарылды. 9сіресе тарихи 
жер-су атауларын қалпына келтіру, к$шелерді, 
қазақшаландыру белсенді жүргізілуде. Бұл жай-

болатын. Ауылдағы тұрғындар ежелден 
диқаншылықпен айналысады. Атауға осы 
негіз болып отыр.

Жабайыт'бе ауылы. Жабайыт$бе ауы-
лы 1910 жылдан белгілі. Себебі, жалғыз 
үй бір үлкен т$беге орналасқан. Кейін-
нен ауыл Жабайыт$бе болып аталған. 
Хал қы ның саны к$бейіп, 87 отбасын 
кұраған 508 адам қоныстанған. Ауыл 
тұрғын  дары мал шаруашылығы және егін 
шаруашылығымен айналысады.

Шырылдақ ауылы. 1951 жылдары Қазақ 
КСР-інің 15 жылдығы құрметіне елді 
мекен осылай 15 жылдық аталған. Қазақ 
КСР-інің 15 жылдығы елді мекенінің 
бұрынғы атауы Шырылдақ болған. 
Бірақ, ол атау ешқайда тіркелмеген, яғни 
құжатталмаған. Елді мекеннің сырты кең 
жайлау болғандықтан, к$ктемде б$дене 
бытпылдап, ал жазда шегіртке шырыл-
дап, жақсы күй салады екен. Сондықтан 
б$дененің бытпылдағанын, шегірткенің 
шырылдағанын естіген тұрғындар ауылдың 
атын Шырылдақ деп атап кеткен.

Ақсу ауылы. Жүзімдік ауылдық округіне 
қарасты Канал ауылы 5 кішкене ауылдан 

ды қоғам назардан тыс қалдырмай, облыс әкімі 
алдына жүйелі қойып, тілдерді дамыту ж$ніндегі 
басқармамен бірлесе атқарып келеді. Олардан 
үнемі қолдау тауып отырамыз.

Бүгінгі күні тіл мәселесі тек рухани құбылыс 
емес, геосаяси маңызы бар факторға айналды.
Бұл тұрғыда, біздің мемлекетіміз, Елбасымыз 
бұл мәселеге салмақпен қарап, байыпты саясат 
жүргізіп отырғанын атап $ту қажет-ақ.

Қазақстанның тәуелсіз ел ретінде дамуы 
оны мекендеген ұлттардың мәдениетінің 
тілдерінің қайта жаңғыруымен қатар жүруінің 
символикалық мәні зор. Бұл жай ғана үндестік 
емес, республикадағы тілдік ортаның бай 
әлеуетін сақтауды мақсат етіп қойған мемлекеттік 
саясаттың жемісі.

Елімізде тіл саясатына қаншалықты к$ңіл 
б$лініп отырғаны баршаға мәлім.  Бұл – 
Елбасының $зінің назарында тұрған мәселе.
6йткені тіл дегеніміз – баршаны қамтитын, 
күрделі де терең ұғым. Ол жай ғана байла-
ныс құралы ғана емес. Бұл – ұлттық сананың, 
болмыстың негізі, халықтың рухани қуатының 
темірқазығы, патриоттық тәрбиенің аса маңызды 
құралы. Ұлттық рухын жоғалтқан ел – $зін 
жоғалтқан ел. Экономикалық және қаржылық 
әлеует, табиғи байлықтар, технологиялар, 
жарақтанған армия – бұның барлығы да ресурс 
қана. Ал шын мәнінде халықтың игілігіне жарату 
үшін оларды жасап, іске асыратын адамдар $зінің 
елімен, жерімен рухани байланыста болуы  шарт. 
Міне, осындай сезімді қалыптастыратын да – тіл.

Мемлекеттік тілді сақтап, дамыту, сындарлы 
тіл саясатын жүргізу, сайып келгенде, ұлттық 
қауіпсіздіктің, мемлекеттің тұрақтылығының 
бір  кепілі  болып табылады.  Сондықтан 
Қазақстанда тіл мәселесіне мемлекет тарапынан 
басым к$ңіл б$лініп келеді. Президентіміздің 
Жолдауларындағы маңызды тұстарының бірі де 
– тіл. Сол бағыт Елбасының кейінгі елге арнаған 
с$здерінде де $з жалғасын тауып отыр.

9рине, мемлекеттік тіл – қазақ тілінің 
мәртебесі ерекше. Ол қоғамды біріктіруші 
фактор, тәуелсіздігіміздің бір тірегі. Оны білу 
– әрбір қазақстандыққа парыз. Бүкіл еліміздегі 
сияқты, бұл саясат, бұндай ұстаным Атырау об-
лысында да жүзеге асырылып келеді.Тілдерді 
дамыту мен қолданудың 2011-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
үшін арнайы облыстық іс-шаралар жоспары 
қабылданып, орындалуда.

Осы бағытта атқарылып жатқан жұмыстарды 
тізбелеп жатудың қажеті болмас.Ең бастысы, 
біздің $ңірімізде қазақ тілі шын мәнінде $зінің 
мемлекеттік тіл функциясын атқарып отыр. 
Тек мемлекеттік қызмет емес, басқа салада 
да кеңінен қолданылуда. «Аджип ККО» ком-
паниясы, «Теңізшевройл» ЖШС, «АНПЗ» 
ЖШС, «Ембімұнайгаз» АҚ, «Интергаз Орталық 
Азия» АҚ «Атырау» магистралды газ құбырлары 
басқармасы, «Қазтелеком» АҚ облыстық фи-
лиалы сияқты ірі кәсіпорындарда да тілдерді 
дамыту мен қолданудың іс-шаралар жоспары 
жасақталған. Олар жемісті жүзеге асырылуда.

Тілге құрмет – қазаққа, елге құрмет екенін 
естен шығармайық. Ана тіліміздің асылын 
ардақтап, қадірлей білсек ата-бабалар рухына 
адалдығымыз емес пе?! Тіл – ұлттың тірегі, рухы 
мен намысы. Оның әлемдегі тілдер арасынан 
ойып тұрып орын алуы – баршамыздың арма-
нымыз. Ең бастысы, қазіргі жаһандану кезінде 
ана тіліміздің жойылып, жұтылып кетпеуі үшін 
күресуіміз керек. С$з соңында айтарым, ұлттың 
ұлылығы ұлттық құндылықтарымызда десек, 
оның ең қастерлісі – тіл екенін әркім жеке 
сезінсе екен деймін. 

ТІЛ – ҰЛТТЫҢ ТҰҒЫРЫ, 
РУХЫ мен НАМЫСЫ

мәңгілік салтанат құруы үшін жұмыстануы 
қажет-ақ. С$з жоқ, бала ғана емес, жалпы аза-
мат үшін орны б$лек қасиетті орын – отбасы.
Жас сәби дүниесіне ең бірінші әсер ететін де 
отбасылық тәрбие. 9рине, балабақша мен 
мектептің де берер тәрбиесін, ықпалын жоққа 
шығаруға болмайды.

Тіл – ұлттың тұғыры, мемлекетіміздің негізі. 
Тілі жоғалса мемлекет те жоғаларын ұмыт-
пайық.Біздің қасіретіміз– қазақтардың отба-
сылық тәрбиеден, ана тілімізден айырылып 
қалуы.Бұрын кеңестік жүйеге жаптық, енді 
кімнен к$реміз? Ұлттық рухымыз солғын, 
жалтақтығымыз басым. Соның салдарынан 
тіліміз т$рге оза алмай, әлі де орыс тілінің шы-
лауында келеді.

Еліміздегі 130-дан астам диаспоралардың 
қайсысы отбасында $з тілінде с$йлемейді? 
Ешқайсысы да, бәрі де отбасында $з тілінде 
түсініседі.Тек қазақтар ғана шүлдірлесіп 
жатқаны. Бұл ана тіліне, ұлтына деген құрметтің 
жоқтығы. Бұдан арылмайынша, ел болам деу 
бекершілік. Ана сүтімен берілетін ұлттық 
тілімізді  қастерлеу ата-баба аманаты екенін жа-
дымыздан шығармауымыз керек. 

Тіл – мемлекеттік ұлттық құндылығымыз. 
Құндылықтарымызды қастерлей отырып 
тереңдету, оған сүйіспеншілікті қалыптастыру 
– отаншылдық пен қазақстандық патриотизмді 
оятады. Мұны тілдерді дамыту басқармалары 
мен тіл жанашырларының мойнына жүктеп 
қойғаннан іс бітпейді. Ол әр қазақтың, әр 
қазақстандықтың ортақ ісі екендігін ұмытпайық. 

Қанша тіл біліп, қанша жұрттың ілімін 
үйренсек те, артық емес, бірақ, ең бастысы – 
жастардың бойында отаншылдық сезімнің, 
ұлттық рухтың әрдайым ояу болуы. Осы орайда 
толғандыратын жайлар бар. Бір ғана мәселені 
айтайықшы: Кітап оқу үрдісі қазір мүлдем 
тоқырады. Бәзбіреулер «жақсы кітап жоқ» деп 
ауызды қу ш$ппен сүртеді, енді біреулер «бар, 
бірақ бағасы қымбат» деп жатады. Бәрі де – бос 
с$з. Жақсы кітап бар, бағасы да соншалықты 
қымбат емес. Тек әдеби шығарма оқуға деген 
ынта, қызығушылық жоқ.

Біріншіден, бала кезден кітап оқуға ынта-
ықылас оянуы керек. Не үйде, не мектепте осыған 
ұйытқы болып жатқан жан бар ма? Керісінше, 
баланы компьютер үйренуге балабақша жасынан 
баулимыз да, кітап оқуға дағдыландырмаймыз.
6йткені қазіргі жас мұғалімдердің $здері – 

Еліміздегі тіл үшін күрес әрбір қазақтың жа-
дынан шыққан емес. Кеңестік дәуірде де бұл $з 
жалғасын тауып келді. Желтоқсан оқиғасынан 
кейін бұл тіл мәселесі қауырт белең алды. Біздің 
$ңірде де осы кезде тіл жанашырларының 
қозғалысы етек алып, зиялы қауым аса 
белсенділік танытты. Олар алғашқы «Қазақ тілі» 
қоғамы бастауыш ұйымдарын құрып, балабақша 
мен мектептерді қазақ тіліне аударуға, қаланың 
атын $згертуге күш салды.

Біздің қоғамның құрылуы рухани кеңесті-
гімізде еркіндік пен демократиялық үдерістің 
пайда болып, ұлттың тарихи жадын жаңғыртуға, 
тілі мен дінін түзетуге, бары мен жоғын түгендеуге 
қызу кіріскен шағымен тұспа-тұс келді. 
Қоғамның бүкіл елімізде қолдаушылары мен 
жақтаушылары мол болып, оның мүшелерінің 
саны бір миллионнан асты. Ол елімізде $зіндік 
салмағы бар зор қоғамдық күшке айналды. Ел 
тәуелсіздігі мен ұлттық рухтан қанаттанған 
қоғам қызметі республика аумағынан асып, 
алыс-жақын шет мемлекеттерде $мір сүріп 
жатқан қазақ диаспорасын да қамтыды. Осыған 
байланысты қоғамның 2-ші құрылтайында қоғам 
халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы болып қайта 
ұйымдастырылды.

Биылғы жыл – мерекелі жыл. Тәуелсізді-
гіміздің 25 жылдығы тойланбақ. Мұнда тек 
т о й  т о й л а у  е м е с ,  ұ л т т ы қ  р у х ы м ы з д ы ң 
к$теруге бет бұруға, мемлекеттік тіліміздің 
мәртебесін асқақтатуға тиіспіз. Тіл – ұлттық 
құндылығымыздың бірегейі, әрі ұлттың тұғыры 
екені естен шықпаса екен.

Атырау $ңіріндегі қоғам филиалы облыстағы 
тілдерді дамыту ж$ніндегі басқармамен қоян-
қолтық жұмыс істеуде. Тілді насихаттауға, ҚР 
«Тіл туралы» Заңының жүзеге асырылуына 
және мемлекеттік тіл мәртебесін алған қазақ 
тілінің қоғам $мірінің бар саласына дендеп еніп, 
толыққанды қызмет етуіне ықпал етіп келеміз.
Түрлі бастаулар мен тілге қатысты шаралардың 
ұйымдастырылуына да белсене араласудамыз.

Біздің $ңірімізде тілге қатысты проблемалар 
жоққа тән. Мемлекеттік тілдің мәртебесін к$теру 
мен қолданыс аясын нығайтуда, кеңейтуде к$п 
іс тындырылды. 9лі де жалғасын тауып келеді.
Үш тұғырлы тіл саясатын да жүзеге асыруға жете 
к$ңіл б$лінуде. Бұл болашақта ұрпақтарымыз 
білімді де білікті болуы үшін аса қажет. Оған 
асығыс қадам жасауға болмайды. Сонымен қатар 
назарымызды тіл ж$ніндегі мәселелерге дер 

кезінде аударып, тиісті органдарға оны шешуді 
ұсынып отырамыз.

6ңірімізде мемлекеттік тілдің аясын кеңейту 
бағытында алғы шарттар жеткілікті. Тек ынта 
мен жігер жетіспейді. Еш ұлтты да, ұлысты 
да бұған кінәлауға болмайды. Тек қана $зіміз 
кінәліміз.

Тағы бір ескерер жай, мемлекеттік басқару 
жүйесі қазақшаланбай, елімізде мемлекеттік тіл 
дамымайды, қоғамдық қатынастарда үстемдік 
құрмайды. Сондықтан, мемлекеттік басқару 
жүйесіндегі азаматтар тіліміздің $з т$рімізде 

кейінгі кітап оқымайтын толқынның $кілдері.
Екіншіден, Бірыңғай ұлттық тестілеу, бәлкім, 

әлемдік білім бағалау үрдісінде $зін ақтаған тәсіл 
шығар, бірақ, тап осы әдістің салқыны кітап 
оқуға анық тиіп тұр.Емтихан алушының алдына 
барып, ойындағысын бетпе-бет айтып, білім 
деңгейін таразылатпағасын, қағаздан белгілеп 
қана оқуға түсу дұрыс әдіс пе?

Қазақ тілінің байлығы ұшан-теңіз, соны жас 
ұрпақ санасына сіңіре білу қажет. Оны әлемдегі 
ешбір тілмен салыстыруға болмайды. Орыс 
тілінің С.И.Ожегов құрастырған бір ғана томдық 
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Еліміздің кез келген қаласында көзге түрпі, көрінгенге күлкі болып тұрған кемшіліктер көп-ақ. 
Сондай сорақылықтарды суретке түсіріп алып, көпшілік назарына ұсынуды дәстүрге айналдырсақ 

игі. Ал тиісті мемлекеттік мекемелер өз кезегінде мұндайға бейжай қарап отыра бермеуі тиіс. 
Мысалы, біз Астананың біраз көшесінен мемлекеттік тілді шүлдірлетіп қойған жайттарды 
кезіктірдік. Абайша айтқанда, «бетті басып, қатты састық». Бірақ «тұра қашқан» жоқпыз.

Оқырмандар назарына ұсыну үшін объективке алдық. Бурабай демалыс аймағының хайуанат тар 
бағына соққанда да қоршау сыртындағы жазуды оқып, жаға ұстағанбыз...

Содан, осының бәрін әдеттегідей қара сөзбен «түйрегенше», бір-бір шумақ өлеңмен әшкерелейік 
деп шештік.

өздік қордың қай саласы 
болмасын өзінің құрамын 
сөзжасам арқылы толық-
ты рып отырады. Ұлттық 
ойын атауларының да 
сөзжасамдық тәсілдер 
арқылы жасалатыны 
ғылымда даусыз мәселе. 
Алайда, берілген  тәсілдің 
біреуі өнімді қолданса, 
екіншісі  өнімсіз сөзжасау  
тәсілі болып келетіні 
тілдік деректерден көрініс 
табады. Солардың кейбір 
тұстарына тоқталсақ. 

СӨЗ ТӨРКІНІ
ДАНАЛЫҚ МӘЙЕГІ

Уа, Хан ием, Хан ием, 
Құлағыңды сал, ием. 
Талан болды біздерден 
Сансыз дүние-мал, ием. 
Қанды к�рсе, қалтырар 
Қырғи құстың баласы. 
Таңды к�рсе, шарқ ұрар 
Бұлбұл құстың баласы. 
Оқ жарасы бітсе де,
Бітпес с�здің жарасы. 
К�п ойланып с�йлеген 
С�зіңнің болар расы. 
Жемтік болды дұшпанға 
К�п ноғайдың баласы, 
К�здерімнің қарасы.
Жер жетпесе еш саған, 
Жерің тұр ғой алдыңда.
К�л жетпесе еш саған, 
К�лің тұр ғой алдыңда.
Ел жетпесе еш саған, 
Елің тұр ғой алдыңда. 
Қырғи болып құтырып, 
Қызыл етті аңсама.
Қаршыға болып құтырып, 
Қасқыр етін аңсама. 
Тұйғын болып құтырып, 
Түлкі етін аңсама. 
Қанқұмар болса билерің, 

Қаралы заман бұзылар.
Жеткіншек болған жұртыңа 
Беймезгіл к�р қазылар. 
Қызыға берме ұрысқа, 
Зияны тиер ырысқа.
Себепсіз еш ұрыс болмас, 
Ырыс болса, тұрыс болмас. 
Еліңді талап сен алдың, 
Темірменен тең алдың. 
Халқыңды жинап бір жерге, 
Жеңімпаз хан атандың. 
Елің әбден толықты,
Енді саған не керек? 
Күн сайын қан т�гіспе, 
Зәрезап болды т�ңірек. 
Ырыстың болар �з заңы, 
Қаншама қан т�гілер, 
Хан салығынан халқыңның 
Қабырғасы с�гілер.
Күнәсіз қан жуылмас, 
Біреудің малы бұйырмас. 
Тентек ханды ел сүймес, 
Шатақ ерге қыз тимес.
Қанды к�йлек киілмес, 
Тұтқын қатын сүйілмес. 
Кеуілің қанша сүйсе де, 
Дұшпаныңа иілмес.

1. Телефонның сатылатын түр-түрі
Мына жерге барып қалдық бір күні...
Аудармаға шорқақтардың осылай,
Мағынаға мән бермеуі күлкілі!

2. Намыссыздар, мыналарың не, тіпті?!
Ұсынғанда, қай біліксіз бекітті?
Екеуінің қазақшасы кішкентай,
Ал біреуі «зангер» болып кетіпті.

3. Автобусты тосып тұрар саям-ай,
Орныңды кім шүлдірлетті аядай?!
«К$змергеннің» к$зі тірі болғанда,
Нысанаға алар еді аямай!

4. Тілбұзарда жоқ ұят та, $ре де!
Үлкендерден алмаған-ау $неге!
«Еркек киім» деген екен,
Оу, сонда
Т$стартқышты «ұрғашы» деп б$ле ме?!

5. «Ең жоғары»?!. Түспейтін есе кемге,
Таңсық болды мына бір есеп елге.
Отыз бес, отыз алты, отыз жеті...
Астарында сұрақтың неше теңге?

6. Орын беріп отырғандай т$рден біз,
Қазақшаға «қатты» к$ңіл б$лгенбіз!
Мына жерде «к» орнына «қ»қойса,
«К$лік жүү» дегенді де к$ргенбіз.

7. Мәңгүрттер шығармаққа елдің есін,
Тағы да к$рсетеді енді несін?!
Ит-құсқа неке таңған мына түрмен,
Адамды «шағылысты» деп жүрмесін!
Және де қоректенбес, қоректенер...
Бұл аудармасымаққа сендірмесін!

8. Банктердің қазақшасын к$рсеңіз,
«Екілікке» сұранғандай ол семіз!
Алақандай чектің $зі сорақы,
Н$л болып тұр, бір сәт к$ңіл б$лсеңіз!

P.S. Тілдің жайын айта салмай қақсап құр,
Түзетелік ұлттық рухпен асқақ бір!
Басқаларға үлгі болу орнына, 
Бас қалада қазақшамыз ақсап тұр...

Еркеғали БЕЙСЕНОВ,
«Ана тілінің» меншікті тілшісі

АСТАНА

Оқ жарасы бітсе де,
Бітпес сөздің жарасы...

ФОТОАЙЫПТАУ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

Бас қалада қазақшамыз ақсап тұр...

СЫПЫРА ЖЫРАУ

С$з байлығының толығу арнасы – 
тілдің с$зжасам жүйесі, оның ішінде 
с$з  жа сам тәсілдеріне  т ікелей бай-
ланысты. Тілдің жалпылық жақтарын 
ескеріп,  жи нақтап үш түрлі  тәсілді 
к$рсету қазақ тіл білімінде дәстүрге ай-
налып келеді. Олар ғылыми тілде айтар 
болсақ синтетикалық (морфологиялық), 
аналитикалық (синтаксистік)  және 
лексика-семантикалық тәсілдер.

Алайда с$зжасамның бүг інгідей 
дәрежеге к$терілуі – талай жылдардың 
жемісі. С$зжасам теориясының ғылымға 
енуі ,  т іл імізде  әбден қалыптасып, 
орнығып, жүйеленген салаға айналуы-
на к$птеген ғалымдар $з еңбектерін 
сіңірді. Ғалым Г.Абдрасилова қазақ тіл 
біліміндегі с$зжасам саласының даму 
жолдарын т$мендегіше кезеңдерге б$ліп 
қарастырады: XIX ғасырға дейінгі кезең. 
XIX ғасырдың басынан Қазан т$ңкерісіне 
дейінгі кезең. XX ғасырдың I жартысы. 

Ойын атауларының с$зжасамдық 
табиғатын анықтау мақсатында 1989 жыл-
дан бастап бүгінгі күнге дейінгі еңбектер 
қарастырылды. Себебі жеке ғылым са-
ласы ретінде дамуы с$зжасамды түрлі 
қырынан қарастырылып, орныққан 
пікірлер мен тұжырымдардың берілуі осы 
кезеңге тиесілі. С$зжасам саласы бойын-
ша зерттеуші ғалымдар Н.Оралбаева, 
С.Исаев, С.Сәменова, Ы.Шакаман, 
Н.Есенова, Д.Қуандықова, Б.Досжанов, 
Ж . С ү й і н ж а н о в а ,  Л . Н ұ р ж е к е е в а , 
Ғ.Танабаев, С.М. Қарымбаева, Н.Алдашева 
еңбектеріне сүйене отырып, ұлттық ойын 
атауларының с$зжасамдық табиғатын 
ашып к$рсетуге болады. 

Атау беру – $нер. Қазақ халқы кез кел-
ген табиғат құбылысына атау бермес бұрын 
анық-қанығына жете отырып, мәнісін 
ұғынуға тырысқан. Ғалым С.Аманжолов 
кісі есімдерінің уәжділігіне байланысты 
еңбегінде балаға ат қоюда тоғыз түрлі уәж 
болатындығын к$рсетеді. Олар $з кезегінде 
халықтық дүниетаным, ырым-тыйым, 
салт-дәстүрдің негізінде туатындығын ай-
тады. Ал «Қазақ тіліндегі $сімдік атаулары» 
атты еңбегінде Б.Қалиев: «9рбір $сімдіктің 

$з басында к$птеген ішкі-сыртқы мәнді-
мәнді белгілері  болады. Белгілі  бір 
$сімдікке ат қоярда сол белгілердің адам 
санасында берік орнығып қалған ерекше 
біреуі таңдалынады. Яғни әлгі $сімдікке 
ат қою үшін, оның ең басты белгісі негізге 
алынады. Айталық, түйетікен  деген 
атаудың қойылуына, бірінші кезекте, сол 
$сімдіктің тікен екендігі (ерекше белгісі), 
екінші кезекте, оны түйе малының сүйсініп 
жейтіндігі (шаруашылық маңызы) немесе 
бойы, к$лемі жағынан оның «түйе сияқты» 
ірі болуы (бір нәрсеге теңеу) үлкен себепші 
болып тұр...» деп жазады. 

Атау беру күрделі құбылыс болса, сол 
құбы лыстың, яғни атаудың $зіндік жасалу 
жолдары мен тәсілдері болатыны с$зсіз. 
С$зжасам тәсілдерінсіз ешбір атау жасал-
майтындығы да даусыз мәселе. Жоғарыда 
айтып $ткеніміздей, бүгінгі еңбектерде 
с$зжасамдық тәсілдердің үш түрі ажыра-
тылады. Бұл сонау ежелгі дәуірден бас-
тау алған құбылыс. Оған Орхон, Енесей 
бойында тасқа қашалып жазылған жыр 
мәтіндері дәлел.

Ойын атауларын зерделей отырып, 
олардың жасалуында аталмыш үш тәсілден 
$зге аралас тәсілдердің қолданылғандығын 
байқауға болады. Аралас тәсіл мәселесі 
бізге дейін де с$з болған. 

Қазақтың с$здік қорын молайту-
да басты маңызға ие жалғамалы тәсіл 
болғанмен, ойын атауларын жасауда басты 
с$з жасау жолдары ретінде танылмаған. 
Бұдан синтетикалық жолмен ойын атау-
лары мүлде жасалмайды деген ойдан 
аулақпыз. Жинақталған ойын атауларының 
он беске тарта түрі осы тәсіл арқылы 
жасалғанын тілдік деректер айғақтайды. 
Мысалы, «Шертпек» с$зі шерт с$зіне 
-пек с$зжасамдық жұрнағының жалғануы 
арқылы жасалған. Шерт – саусақпен 
тырс-тырс еткізіп тырсылдату, -пек – 
с$зжасамдық жұрнақ.

Бастауын ежелден ала келетін с$з 
жасаудың бір жолы – аналитикалық тәсіл. 
Бұл к$птеген тілдердің с$здік қорын мо-
лайтудағы $німді тәсілдің бірі. Қазақ тілі 
аглютинативті тілдер қатарына жататын-

С$йлеу мәнеріне, тіл бай-
лы  ғына қарап кісінің ақыл-
па расатын, білімін тіпті қай 
$ңірден екенін топшылау қиын 
емес. 9р ұлттың $з тілі бар. 
Ұлттардың $зіне тән ерек ше-
лік тері болады. Олардың $зіндік 
тарихы, әдебиеті, мәдениеті, 
салт-дәстүрі, әдет- ғұрпы бар. 
Ана тілін білмейтін адам $з ұл-
тының тыныс-тірші лігін, ж$н-
жо ралғысын, ділін, салтын біле 
ала ма? 

Бүгінгі жастар сленгпен, 
жаргонмен с$йлейді, одан қалса 
аралас тілмен с$йлейтіні бар, 
тіпті еш ұлтта жоқ с$здерді 
ойдан шығарып алып сол 
қойыртпақ тілге $здері сеніп 
тілді шұбарлап жүр. С$з аяғын 
жеп қою, «не істеватырсын», 
«күлкінішті»,  «интернетті 
жарды», $кінішке орай, т.с.с. 
барлығы да дұрыс нұсқалар 
емес. Тіл – ұлттың жаны. 

дық тан с$зжасамның синтетикалық тәсілі 
ең $німді ретінде саналады. Алайда бұл 
аналитикалық жолмен с$з жасау кенде 
қалған деген с$з емес. Ұлттық ойын атау-
ларын жасауда, керісінше, аналитикалық 
тәсіл $німді тәсіл ретінде саналады. Себебі 
жинақталған ойын атауларының басым 
к$пшілігі осы жол негізінде жасалған. 

Ұлттық ойын атауларының ішінде нақты 
бірігу тәсілі арқылы жасалған түрлерін ажы-
рату қиынға соғады. Ол ойын атауларының 
жазу емлесінде бірізділіктің болмауынан 
туындайды. Мысалы, Е.Сағындықовтың 
«Қазақтың ұлттық ойындары» еңбегінде 
«айдап сал» атауын тіркес ретінде к$рсетсе, 
«Қазақтың той ойындары» кітабында 
«айдапсал» біріккен с$з болып беріледі. 
Ал дұрыс жазу емлесін к$рсететін қазақ 
тілінің «орфографиялық с$здігі» болсын, 
қазақ с$здерінің он томдық түсіндірме 
с$здіктерінде болсын аталмыш ойын ата-
уы мүлде берілмеген. Бұл, әрине, ойын 
атауларының сан түрлілігі, ел аузынан 
хатқа түспеген талай ойындардың әлі де бар 
екендігінен хабар береді. Немесе 1 томдық 
«Қазақ тілінің түсіндірме с$здігінің» 143 
бетінде к$рсетілген «Б$ріктеппей» атауы 
біріккен с$з деп к$рсетілсе, балалар ойы-
нына жататын бұл ойын Б.Кәмәлашұлының 
«Қазақ халқының дәстүрлі той – мереке, 
сауық-сайран, ұлттық ойын тамашалары» 
еңбегінде «б$рік тебу» деп берілген. 

Ғалым Ж.Манкеева «Қазақ тіліндегі 
этномәдени атаулардың танымдық негізі» 
атты еңбегінде және 1 томдық «Қазақ тілінің 
түсіндірме с$здігінде» «б$ріктастамақ» ата-
уын біріккен с$з ретінде таниды. Дәл осы 
атау «Қазақтың той ойындары» кітабында 
«белбеу тастау» деген тіркес ретінде 
берілсе, ал орфографиялық с$здікте атау 
біріккен с$з санатында алынған. 

Бірігу арқылы жасалған ойын атаулары-
ның барлығы дерлік осы үлгіде жасалады. 
Екі мағыналы с$з бірігіп үшінші бір атауға, 
ойын атауына негіз болады. Алайда біріккен 
с$з компоненттеріне әр түрлі с$з табы 
қатысады. Бұл жағынан алып қарағанда 
барлығы бір үлгіде жасалады деу қиын. 
Жұмыста біріккен ойын атаулары қандай 

Қай халық болса да мем-
лекеттік тілі – ана тілінің қадір-
қа сиетін білуі тиіс. Қырғыз 
жазу шысы Шыңғыс Айтматов-
ша айтқанда, тіл жоқ жерде ұлт 
жоқ. 6те орынды, ұғынықты 
айтылып тұр емес пе.

К$шеде, қоғамдық орын-
дарда, к$ліктерде, БАҚ бол-
сы н,  б і л і м  ош а қ т а ры н д а 
болсын мемлекеттік тілдегі 
мәтіндердің, с$здердің дұрыс 
ж а зы л у ы н а м ән б е ру і  м і з 
мін дет. А л табы лған қате-
ліктерді түзетіп жазғызу келесі 
қадам болмақ. Тіл мәселесіне 
ен ж а р қ а р а м а й б а  ры н ш а 
ұ ш қ ы рл ы қ, ж а  на  ш ы рл ы қ 
ниет пен қарау қа зақтың абы-
ройлы ісі. Бұл, $йткені, ұлт 
болашағы үшін $те маңызды 
міндет, қасиетті бо рыш екенін 
ұмытпаған ж$н. 

Данар ДОСҚАЛИ

с$з таптары арқылы жасалғандығына 
қарай т$мендегідей үлгілері бар екендігі 
анықталды. Мысалы, айдапсал, айқұлақ, 
бурақотан, лекжалау, топаяқ, қолтұзақ, 
тасқала, шымбике, қанк�белек; қырықаяқ, 
алтыбақан; ақбұзау, қарақұлақ, қарамырза, 
соқыртеке, құжтеке; б�ріктастамақ.

Тағы бір мысал ретінде «Айг$лек» 
а т а у ы н  а л у ғ а  б о л а д ы .  « Қ а з а қ т ы ң 
этнографиялық категориялар, ұғымдар 
мен атаулардың дәстүрлі жүйесі» атты 
энциклопедиялық жинақта жоғарыда 
к$рсетілген мазмұндағы екі-үш ойын ата-
уы берілген: Айг$лек; Ақ серек пен к$к 
серек және т.б. «Ай керек» атауы бертін 
келе «Айг$лек» болып $згер ген деген пікір 
қалыптасады. Ойындарды жи нақтау бары-
сында кездескен тағы бір қызықты жайт 
осы атау т$ңірегінде болды. Х.9бішевтің 
«Аспан сыры» атты астроно миялық 
атауларға байланысты аңыз, әңгімелер 
жинағында «Ай к$белек» ойыны жайында 
с$з етіледі. 

«Айг$лек» атауының «Ай керек» не-
месе «Ай к$белек» атауынан бастау ал-
сын, бізге керегі оның екі с$з арқылы 
кіріге біріккен атау екендігінде. Қос с$з 
деп екі сыңардан тұратын, сыңарлары 
бір с$здің қайталануынан немесе бір 
тектес синоним я антоним с$здерден 
жасалып, бір ырғақпен тұтаса айтыла-
тын с$здер аталады. Қосарлану жолымен 
жасалған ұлттық ойындар аса к$п емес. 
Жиналған ойын атауларының қос с$з 
түрінде кездесетін бес түрі берілді. Оларға 
жеке-жеке тоқталып, қандай заңдылықтар 
арқылы жасалғандығы анықталды.

«Орамал-телпек» – қазақтың ұлттық 
ойыны. Бұл атауға негіз болған екі с$з 
«орамал» және «телпек». Яғни атау оның 
құрамындағы сыңарларының бір-біріне 
мағыналық қатысы жағынан қосарланып 
жасалған. Ғалым Н.Оралбаева бұл ж$нінде: 
«ешбір мағыналық байланысы, бір-біріне 
қатысы жоқ с$здер бір-бірімен қосылып, 
қос с$з жасай алмайды» деп санайды. 
Орамал да, телпек те бас киім атаулары. 
Ойында қолданылатын болғандықтан атау 
да сәйкесінше алынған.

«Ұжымақ-тозақ» – ұлттық ойын 
атауы. Бірінші мысалда берілген қос 
с $ з  м а ғ ы н а л а с  к е л с е ,  б ұ л  қ о с  с $ з 
компоненттері бір-біріне қарама-қарсы 
мағынада алынған. Қос с$з жасаудың 
бұл тәсілі  берілген с$здерді  бірін-
бірінен анықтап ажырату мақсатында 
қолданылады. Осы сынды «Сұрақ-жауап» 
ойынын атауға болады. Түбір с$здердің 
қайталануы арқылы: Бақ-бақ, Етек- етек, 
Жылдырт-жылдырт, Жым-жым, Мүйіз-
мүйіз, Түйе-түйе, Мырыш-мырыш, К�рші-
к�рші ойындарының атаулары пайда болған. 
Бұл орайда тіркесу арқылы жасалған ойын 
атаулары кездеседі. Мәселен, Асау мәстек, 
Ақ аю, Ақ байпақ, Ақ боран, Ақ сандық, 
к$к сандық, Ақ сүйек, Арынды арқан, 
Ақ терек, Аламан бәйге, Алты атар, Алты 
бақан, Алтын қабақ, Арқан аттау, Арқан 
бишілері, Арқан керу, Арқан тарту, т.б.

Қорыта келгенде, ұлттық ойын атау-
лары тіл білімінің с$зжасам саласының 
сара жолында қалыптасқан тәсілдерінің 
барлығы арқылы жасалғандығын к$рдік. 
Талай ғасыр жемісі іспетті бұл ойындарды 
қалай шеберлікпен ұйымдастырған болса, 
оған телінген атаулар табиғаты да тереңде 
жатыр. Себебі қазақ халқы ешбір атаудың 
мәніне жетпей оған баға бермеген, барлық 
қырынан танып $з бағасын беретін болған. 

Күнсұлу АБИЕВА 
АСТАНА

Суреттерді түсірген Заңғар К9РІМХАН
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ҰЛТТЫҚ ҰЛТТЫҚ 
ОЙЫНДАРДЫҢ ОЙЫНДАРДЫҢ 
сөзжасам мəселелерісөзжасам мəселелері

СС

«Тіл жоқ жерде, ұлт жоқ»

Елінің нағыз патриот адамы ең алдымен өз ана тілін білуі керек. 
Мейлі, бірнеше тіл білсе де, бірақ ана тілін жақсы немесе өте жақсы 
меңгеруі тиіс. Орыс жазушысы, аудармашы А.И. Куприннің «Тіл 
меңгеру - бұл кез келген ұлттың әрбір білімді адамының ең елеулі 
мұқтаждығы. Өйткені өз мәдениеті, дәстүрі және тарихынсыз 
ешбір, тіпті ең дамыған өркениет те өмір сүре алмайды» деген. 
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лғашқы лғашқы 

БӘРЕКЕЛДІ!ЖАҢА ТУЫНДЫ

Мәдениет үйі ажарлана түсті

немесе әріптес-дос, профессор 
Мәмбет Қойгелдиевтің шығармашылығы хақында

Кәсібің – нәсібің

«Өз балаңа үлгі бол»

Алматыдағы «Ramada Almaty» қонақүйінде Ал-
малы ауданының кезекті «Инвестицияның жыл-
жуы мен кәсіпкерліктің дамуы» тақырыбында 
инвестициялық форумы 'тті.

Шараға Алматы қаласы әкімінің орынбасары 
Ерлан 9укенов, Алмалы ауданының әкімі Жасұлан 
Естенов, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ 
т$рағасы, «Атамекен» ҰКП, қазақстандық және 
шетелдік инвесторлар, Алмалы ауданының бизнес 
қауымдастығы, сонымен қатар, кәсіпкерлікті да-
мыту бойынша қоғамдық ұйым $кілдері қатысты. 
Форум барысында қала әкімінің орынбасары 
Е.9укенов Алматының әрбір ауданы ерекше болып 
келетіндігін, сол себепті биыл аудандық деңгейде 
салалық инвестициялық форум тәжірибесін енгізіп 
жатқандығын айтып $тті. 

– 9рбір аудандық форумның $з тақырыбы мен 
ерекшелігі бар. Мысалы, таяуда Медеу ауданында 
бірінші форум $тті және ол жерде туризм мен қызмет 
к$рсету салаларын талқыладық. Бүгінгі күні басты 
тақырып шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бо-
лып табылады. ШОБ-тың әрбір бесінші субъектісі 
Алмалы ауданында тіркелген – олар шамамен  50 
мыңдай. Ол Батыс Қазақстан (47 мың), Қызылорда 
(47 мың) және Солтүстік Қазақстан облыстарымен 
(38 мың) салыстырғанда к$п. Ағымдағы жылдың 7 
ай ішінде ауданға шамамен 30 миллиард теңге ин-
вестиция жұмылдырылды, – деді ол.

Сонымен қатар, форумда Алмалы ауданының 
әкімі Жасұлан Естенов баяндама жасады. Ол бизнес 
үшін ауданның инвестициялық тартымдылығының 
маңызды факторларын айтып $тті.  Алмалы 
ауданының бірінші инвестициялық форумы аясын-
да мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы 
мен «VINCI Construction Grands Projets» фран-
цуз компаниясы арасында $зара түсіністік пен 
ынтымақтастық Меморандумына қол қойылды. 

Нұрлан ҚҰМАР 
АЛМАТЫ

К'кшетауда «!з балаңа үлгі бол» тақырыбында 
ата-аналарға арналған республикалық конфе-
ренция 'тті.

№2 қалалық орта мектеп ғимаратында 
ұйымдастырылған шараға «Нұр Отан» партия-
сының жергілікті филиалы, облыстық білім 
басқармасы, Астана қаласындағы отбасылық 
тәрбие беру институтының $кілдері және бірқатар 
ата-аналар қатысты. Аталмыш шараның басты 
мақсаты – бірінші сынып оқушыларының ата-
аналарына психологиялық-педагогикалық к$мек 
к$рсету. Онда баланы тәрбилеу, бос уақытты 
тиімді пайдалану, мұғалім мен ата-ана және оқушы 
арасындағы қарым-қатынас, педагогикалық 
тәрбие кеңінен с$з болды. 

Шұға АБЗАЛ

СЕРПІН

БАСҚОСУ

Ол а р д ы ң  а р а с ы н д а  $ з і н д і к 
еңбекқорлығымен, ғылыми теориялық 
д а й ы н д ы ғ ы м е н ,  қ а з а қ  ұ л т т ы қ 

элитасының ұстанған жолына адалдығымен 
профессор Мәмбет Құлжабайұлы Қойгелдиев 
ерекшеленіп тұр. Бұлай дейтініміз ол, тәуелсіздік 
туғызған тарихшы. Ал енді, тәуелсіздік рухы 
еліміздің отаншыл азаматтарын ғаламат биіктерге 
к$тергені және белгілі. Мәкең қазақ тарихын 
жазуға үлкен дайындықпен келді. Ол қазақ 
тарихын терең біліп қоймай, сонымен бірге 
к$рші бауыр ларымыз қырғыздардың Бішкек 
университетін оқып тауысқандықтан, ұлттық 
тарихты жазуда туыстас к$рші халықтардың та-
рихи тағдырларын салыстыра қарастыруға, осы 
негізде соны да тың тұжырымдар жасауға, түркі 
халықтарының ортақ мүддесіне бейімделген та-
рихи шығармалар жазуға алып келді. 

Мәмбет Құлжабайұлының ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын бірнеше кезеңдерге және бірнеше 
бағыттарға б$ліп қарастыруға болады. Бірақ 
бұған шағын мақала к$лемі мүмкіндік бере 
қоя ма? Шолумен ғана шектеле алармыз. 
Оның шығармашылық жұмысының бастауын-
да бұрындары к$п айтыла бермеген орта 
ғасырлардағы және жаңа замандағы қазақтың 
тарихи тұлғалары тұр. Олардың қатарында 
оның $зі шұқшия зерттеген Қадырғали Жа-
лайыри, Т$ле би, Қазыбек би, атақты жы-
раулар – Нысанбай, Досқожа, Шортанбай, 
Махамбет ақын және т.б. бар. Бұл халықтық 
шығармашылық $кілдерінің туындыларын 
терең зерттеу және олардың тарихи деректерін 
ресми құжаттық мұрағат мәліметтерімен салы-
стырмалы түрде үйлесімді пайдалану аталған 
тұлғалардың қызметіне және шығармаларына 
жаңа к$зқарастардың туындауына алып келді. 
Сондықтан да, Мәкеңнің осы кісілерге байланы-
сты зерттеулерінен ылғи да жаңа ұлттық сарын 
және елді елең еткізер тың тұжырымдар кездесіп 
отырады. Ғалым $з зерттеулерінде әрқашан 
ерлікке сүйсініп, оқырманын Кенесарының 
мемлекетшіл асқар биігіне жетелеумен келеді. 
Осындай тарихи ортаның рухымен рухтанған 
тарихшы тарихымыздағы жаңа кезең – Алаш 
қозғалысының ұлт зиялыларын шұқшия да терең 
зерттеуді қолға алды. Бұл $ткен ғасырлардағы 
аға ұрпақ пен кейінгі толқын – еркіндікке 
ұмтылған інілердің рухани сабақтастығынан 
туындаған ғылыми зерттеу жолы еді. Мәкеңнің 
ғылыми шығармашылығының негізгі б$лігі 
осы тақырыпты қамтығандықтан бұл мәселе 
кейінгі тарихшылардың арнайы түрде ауқымды 
зерттеулерін қажет етеді деп ойлаймыз. Солай 
бола тұрса да ғалымның ғылыми еңбектерін 
айтқанда, бұл тақырыпқа қысқаша түрде болса да 
$з пікірімізді білдіргіміз келеді. Жалпы Алаш зи-
ялыларын зерттейтін тарих ғылымындағы Алаш-

Алматы облысында экономикамен қатар рухани-
мәдени салаға да ерекше к'ңіл б'лініп келеді. 
Солардың қатарында мәдени ошақтарды заман 
талабына сай ету жұмыстары да бар. Мәселен, 
биылғы жазда Алматы облысы Райымбек аудан 
орталығындағы Мәдениет үйі күрделі ж'ндеуден 
'ткен болатын. Маусымда басталған жұмыс 
шілде айының аяғында сәтімен аяқталды. 

Мәдениет үйі ғимаратының құрылымы $згеріп, 
от жағар ғимараты б$лек жасалды. Үш жүзге 
тарта жаңа орындық қойылды. Киім қоятын ар-
найы б$лме мен шеберхана ашылды. Аспаптар 
қоятын б$лек б$лмесі тағы бар. Кеген халық теа-
тры мен «Ереуіл» фольклорлық-этнографиялық 
ансамбльдерінің дайындық жасайтын арнайы 
б$лмелері салынып, кең залдың сахна т$рі 
жарықтандырылды. Айта берсек, күрделі ж$ндеудің 
тигізген шарапаты к$п.

– Шын мәнінде, халықтық атағы бар екі $нер 
ұжымы үлкен қуанышқа кенелді. Биылғы жаңа 
маусымға шығармашылық жаңа табыстармен, 

$з жемісін берді. Сондықтан да осы зерттеулер та-
рихшыны жаңашыл және елге мәшһүр халықтық 
тарихшыға айналдырды. 

Тарланбоз зерттеушінің бар еңбегін қозғауға 
газет беті жетпейтіндіктен, екі мәселенің ғана 
басын шалмақшымыз. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында зерттеушілеріміз Алаш, Алаш 
мыңы, алты сан Алаш, Алаш қозғалысы, Алаш 
партиясы, Алаш Орда деген атаулардың мәнін 
анықтай алмай, шатасумен болды. Мұның басын 
ашқан Мәмбет Құлжабайұлының зерттеулері 
еді. Сонымен бірге ХХ ғасырдың ұлт-азаттық 
қозғалыстары, мысалы, 1916 жылғы к$теріліс 
немесе 1986 жылғы Желтоқсан к$терілісі саяси 
сипаттама беруде зиялы қауым ортасында айтыс 
туғызды. Соңғысына тоқталмай алғашқысын 
ғана айтар болсақ, үлкен ғалым ағаларымыз 
тәуелсіздікпен рухтанып, 1916 жылғы к$терілісті 
«ұлт-азаттық революциясы» деп атауды ұсынса, 
әріптестеріміздің екінші бір б$лігі бұл к$терілісті 
«ұлт-азаттық соғысы» деп бағалай бастады. 
Мәкең $зінің еңбегінде мұндай эмоциялық 
екпіндерге тойтарыс беріп, қозғалыс революцияға 
ұласу үшін оны ұлттық интеллигенция басқаруы 
және мұндайда к$терілісшілердің алдында сая-
си мақсат болуы қажет екендігін атап к$рсетті. 
Желтоқсан тақырыбына арнаған еңбектерінде 
де Мәкең бұл к$теріліс пе әлде бас к$теру ме не-
месе қозғалыс па деген сауалға нақты ғылыми 
жауап берді. Жалпы Мәкеңнің зерттеуші ретіндегі 
үлкен қасиеті – маңызды мәселелер т$ңірегінде 
ол екпіндеп с$йлейтіндігіне қарамастан, 
ғылыми баға беруге келгенде әрқашан барын-
ша салмақты да, салқынқанды, басалқалы да 
байсалды болып қалады. Сондықтан да оның 
ғылыми тұжырымдары орнықты және әрқашан 
парасаттылығымен к$рінеді.

Мәмбет Құлжабайұлының ғылыми 
зерттеулері сан қырлы екенін де 
атап к$рсетуіміз керек. Ол мыса-

лы, «Мағжан Жұмабаев. Табалдырық. Ма-
нифест» (2011), «Алаш Орда» фотоальбомы 
(2012) тәрізді к$рнекі деректік альбомдарды 
құрастырумен де айналысты, к$птеген құжаттық-
танымдық кино және телефильмдер түсіруге 
белсенді атсалысты. Оның ғылыми жұмысының 
жаңа кезеңі зерттеу жұмыстарын $мірге, оқу 
үдерістеріне енгізу әрекетімен тығыз байланысты. 
Сондықтан да, ол жалпы білім беретін мектептің 
қоғамдық гуманитарлық бағытындағы 10-сыны-
бына және 11-сыныпқа оқулықтар жазуға және 
бірқатар оқу құралдарын дайындауға белсене 
атсалысты. Ал мұның $зі жас жеткіншектеріміздің 
ұлттық тарихпен рухтануына шешуші ықпалын 
тигізуде. Мәкеңнің Абай атындағы ҚазҰПУ-да 
кафедра меңгерушісі жұмысына қосалқы уни-
верситет жанындағы «Айтылған тарих» ғылыми-
зерттеу орталығын басқаруы осы мақсаттардан 
туындаған. Ол бүгінгі тарих заманының толғақты 
мәселелеріне жауап беретін ғылымға айналуы 
керек деген пікірді мықтап ұстанған ғалым. Иә, 
шындығында да тарихқа жаңаша қарауымыз 
керек. Тарих бүгінгі қоғамдық дамуға нақты 
ұсыныстар беретін ғылым болуы тиіс. Айтары-
мыз, осы ғылыми орталық қоғамның тарихи 
жадына және ел естелігі түрінде айтылған тарихқа 
қатысты біраз еңбектерді жариялап үлгерді. 

Мәмбет Құлжабайұлы қоғамдық тұрғыдан 
да аса белсенді ғалым-азамат. Оның ақпарат 
құралдарындағы тарихи тақырыптарға арналған 
$ткір сұхбаттары мен толғақты публицистикалық 
мақалалары елге кеңінен мәлім. Ол Қазақстан 
тарихшылары қауымдастығының т$рағасы, «Па-
расат» орденінің иегері, халықаралық «Сократ» 
сыйлығының иегері, бірнеше университеттердің 
Құрметті профессоры. Қысқасы, ерен еңбек 
елеусіз қалған жоқ. Мәкеңді қатты толғандыратын 
мәселе – қазіргі тарих ғылымының к$кейкесті 
міндеті де болып табылады. Атап айтар болсақ, 
мұрағаттарымыздағы мемлекеттік  меке-
ме құжаттарының біраз б$лігінің әлі күнге 
дейін зерттеушілерге есігін ашпай, құпиялануы.  
Бұрыннан келе жатқан сірескен сеңді бұзу үшін 
Мәкең лауазымды билік иелерінің біразына 
арнап жеке хаттар да жазды. 6кінішке орай, 
қазіргі біздің қоғамда бюрократиялық үстемдік 
ғалымның ізденістеріне немкетті. Десек те, алда 
әрине, тарихшылардың жаңа ұрпағының бұл 
мақсаттарға да қол жеткізетіні с$зсіз. Бүгінде 70 
жылдық мерейтойы ұлттың ұлы ұстазы 9лихан 
Б$кейхановтың 100 жылдығымен қатар келіп 
отырған Мәмбет Құлжабайұлы бастауында тұрған 
алаштану және әлихантану бағытындағы іргелі 
зерттеулердің бұлақтан бастау алған арналы 
$зенге айналары, болашақ елімізде кең тынысқа 
ие болары күмәнсыз. 

Талас ОМАРБЕКОВ

еңбегі сол тұста онымен к$рші кабинетте жұмыс 
жасаған менің бүгінге дейін к$з алдымда. Жүйелі 
жұмыс $з арнасын тауып, 1994 жылы «Қазақ» 
газетіндегі 9лекеңнің мақалаларын Мәкең жеке 
кітап етіп жариялады. Қазақтың кейінгі ұрпағы 
Б$кейхановтың кім екенін білмейтіндіктен 
бұл кітапқа ол, «Алашорда», «Алаш Орда және 
Қоқан автономиясы», «Алаштың 9лиханы» 
деген атаулармен кіріспе ғылыми мақалалар 
жазды. Мұның $зі шын мәнінде гуманитарлық 
ғылымдағы жаңа бағыт – әлихантанудағы 
алғашқы еңбек еді. Сондықтан да бүгінгі қазақ 
Мәмбет Құлжабайұлын толық мағынада алғашқы 
әлихантанушы деп бағалауы керек. 9рине, осы 
тұста қазақтың басқа да жекелеген оқымыстылары 
да қарап жатпай, 9лекеңнің еңбегін зерттеуге 
білек сыбана кіріскенін айтпағанымыз ж$н бол-
мас. Мысалы, «Қазақ энциклопедиясының» бас 
редакторы болып қызмет жасаған белгілі ғалым 
Рымғали Нұрғалиевтің жетекшілігімен 9лихан 
Б$кейхановтың орыс және қазақ тіліндегі ғылыми 
зерттеулері және мақалалары қомақты басылым 
түрінде жарық к$рді. Мұның $зі шын мәнінде 
әлихантану бағытындағы алғашқы қадамдар 
еді. Бүгінгі күні әрине, әлихантануда белсенді 
еңбек етіп жүрген жастар баршылық. Олардың 
кейбірі бұл бағытта алғашқы болуға құмар-ақ. 
Мұндайда оларға біз «аталған ағаларыңыздың 
ерен еңбектерін естен шығармағандарыңыз 
абзал» дер едік. Мұның $зі әрі, шын мәнінде 
9лихандай ұлы ұстаздың рухына ғана емес, 
аруағына да үлкен құрмет болып шығар еді. 

Іргелі зерттеулерін жалғастырған Мәмбет 
Құлжабайұлы осыдан соң Алаш қозғалысын 
зерттеген қыруар еңбектерді дүниеге келтірді. 
Олардың арасында «Ұлттық саяси элита. Қызметі 
мен тағдыры (ХVІІІ-ХХ ғғ.)» (2004), «Жетісудағы 
Ресей билігі (ХІХ ғ. – 1917 ж.)» (2004), «Тұтас 
түркі елі идеясының тағдыры (құжаттар мен ма-
териалдар жинағы)» (2008), «Алаш қозғалысы. 
Движение Алаш. Құжаттар мен материалдар 
жинағы» (2004-2008), «Сталинизм и репрессии 
в Казахстане в 1920-1940 гг.» (2009), «Қазақ елі: 
ұлттық бірегейлікті сақтау жолындағы күрес (ХІХ 
ғ. – ХХІ ғ. басы)» (2014), «Тарих күрес алаңы: 
мақалалар, сұхбаттар» (2015) тәрізді іргелі зерттеу-
лер бар. Бұл ғылыми жұмыстарда Мәкең тарихы-
мызда әлі аталмаған, аталса да басы ашылмаған, 
шатасқан, ғылыми тұрғыдан баға беруге мұқтаж 
к$птеген мәселелердің байыбына барып, оларға 
байланысты шынайы ғылыми тұжырымдар 
қалыптастыруға күш салды. Бұл шын мәнінде 
ғылымдағы ешкім жүрмеген жолсыз, бұралаң 
шатқалға шығу еді. Бірнеше мемлекеттік комис-
сиялар құрамында сандаған жылдар бойы осы 
жолдар авторымен бірге мұрағаттың ескі шаң-
тозаңына тұншығып, тіптен тыныс жолдарын к$п 
қабатты дәкемен тұмшалап $ткен жанкешті еңбек 

фольклорлық-этнографиялық ансамблінің 
к$ркемдік жетекшісі Кәдірбек Сүлеймен.

– Аудандағы қара шаңырағымыз күрделі ж$ндеуден 
$тті. Ел басқарған азаматтарға айтар алғысымыз 
мол, – дейді Кеген халық театрының режиссері, 
Қазақстанның еңбегі сіңген мәдениет қызметкері, 
Райымбек ауданының Құрметті азаматы Нағима 
Таласбаева. Кеген халық театрының белді мүшесі, 
«Ереуіл» фольклорлық-этнографиялық ансамблінің 
күміск$мей әншісі Самиға 9лдекенова мақтаулы $нер 
иесі. Алматы қаласындағы эстрада студиясын 1985 
жылы бітірген Самиғаның аудандық Мәдениет үйінде 
еңбек етіп келе жатқанына отыз жылдан асты.

– Менің бар ғұмырым, бар $мірім осында $туде. 
Шығармашылық жолдарым осында $рнектелді. 
Бақытым да, бар қуанышым да осы бір ортада $туде 
десем артық айтпаймын, – дейді күміск$мей әнші 
С.9лдекенова.

Қанат БІРЖАНСАЛ
Алматы облысы
Райымбек ауданы

тану бағыты да тәуелсіздіктің т$л перзенті. ХХ 
ғасырдың 30-жылдарында осы мәселені талқылау 
үшін д$ңгелек жозыға жиналған ғалымдардың 
қуғындалғаны белгілі. Тәуелсіздік ғалымдардың 
бұл тақырып бойынша осындай келесі басқосуына 
жол ашты. Алайда егемендіктің алғашқы жылда-
рында да аға буын тарихшылар Алашты ақтауға 
батпай, бірі оны буржуазиялық-либералдық, 
екіншілері буржуазиялық-демократиялық, 
үшіншілері ақтарға жұмыс жасап, Колчакқа 
«қазақ ақсақалы» деген атақ берген байлардың 
$кілдері ретінде бағалап, екіұшты пікірді жала-
улатып жүрді. Осындайда Мәкең ешкімнің де 
к$ңіліне қарап алаңдамай,«Алаш қозғалысын 
ұлттық-демократиялық қозғалыс» деп сипат-
тап, елден ерек шықты. Кезінде Мартыненко 
деген орыс зерттеушісі бұрмалап, қате аударған 
Алаш партиясының бағдарламасын «Қазақ» 
газетіндегі түпнұсқасымен салыстыра отырып, 
бұрмалауларды түзетіп, осы басты құжатты Алаш 
партиясын ақтаудың басты негізіне айналдырған 
да Мәкең еді. Оның Алаш к$семі 9лиханды рес-
ми түрде ақтау туралы нақты ұсыныс жасағанына 
да 25 жылдан асып кетті. Мұндайда құймақұлақ 
болмаса қиын-ақ екен. 

9рине, аға буынның ішінде кезінде қазақ 
зиялыларының қасіретіне айналған ұлтшыл рух-
ты дұрыс түсініп, Мәкеңнің ұстанымына қолдау 
жасаған аға ұрпақ $кілдері де болды. Мысалы, 
М.Қойгелдиевтің 1995 жылы жарық к$рген «Алаш 
қозғалысы» атты іргелі докторлық монография-
сымен қатар академик Кеңес Нұрпейісовтің 
«Алаш һәм Алашорда» деген салмақты еңбегі 
жарық к$рді. Мұндай қазақ ұлтының санасына 
сіңген, оның мемлекеттік тағдырындағы шешуші 
кезеңді қамтитын ауқымды тақырып бір ғана 
емес, бірнеше ондаған тарихшыларға да зерттеу 
нысаны бола алатынын ол кісілер сол кезде-ақ 
жақсы түсінді. 

Үлкен ізденістерге барған Мәмбет 
Қ ұ л ж а б а й ұ л ы  о с ы  т а қ ы р ы п т ы 
зерттеудің ең маңызды мәселесі 

Алаш зиялыларының саяси лидері болып 
есептелінетін «Атынан ат үркетін 9лихан ның» 
шығармашылығы екендігін бірден аңғарды. 
Бұл істі қолға алу үшін ол, бәрінен бұрын, Ах-
мет Байтұрсыновтың араб қарпімен жазылған 
«Қазақ» газетін түгел оқып шығуы керек еді. 
Қиыншылық осы газеттің $зін табудан ба-
сталды. Кітапханаларда оның н$мірлері тұтас 
сақталмағандықтан газеттің кейбір даналарын 
Қырғызстаннан және осындағы жеке адамдардың 
қорынан іздестіруге тура келді. Екінші бір ауыр 
мәселе – мақалаларын бүркеншік атпен жазған 
9лихан Б$кейхановтың шығармаларын осы газет 
беттерінен сұрыптап жеке шығару қажет болды. 
К$з майын тауысқан, шаң-тозаңның арасында 
$мір сүрген Мәкеңнің осы бір ауыр да жанкешті 

ізденістермен дайындық жасап жатқан жайымыз бар. 
Кеген халық театры Тынымбай Нұрмағанбетовтің 
«Табалдырығыңа табын» атты қойылымын сахнаға 
әзірлеу үстінде. Оның сыртында облыста $тетін 
фольклорлық ансамбльдердің байқауына да 
дайындық жасаудамыз. Ең қуаныштысы, күрделі 
ж$ндеуден $ткен Мәдениет үйі жаңа аспаптар мен 
артистердің сахна киімдерімен толыға түспек, – деді 
аудандық Мәдениет үйінің жанындағы «Ереуіл» 

Егемендіктің 25 жылдығы қазақ елінің тәуелсіз тарихының азамат болып есеюін де 
қамтамасыз етті. Көптеген күмәнді тұстары - «ақтаңдақтар» деп аталатын, әлі де 
тереңдете зерттей түсуді қажет ететін қайшылықты мәселелері мол бола тұрса да, 
ұлттық тарих бүгінде еңсе көтеріп, аяғынан тұрды деп айта аламыз. Елбасымызда 
осы бағытта бірқатар шараларды жүйелі түрде жүзеге асырды. Солардың қатарында 
мысалы, ол кісінің өзінің «Тарих толқынында» деген еңбегін жарыққа шығаруы, 1997 
жылды «Қоғамдық келісім және саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу» жылы 
деп жариялауы, 1998 жылды «Халық бірлігі мен ұлттық тарих» жылы деп атауы, 1999 
жылды «Ұрпақтар бірлігі мен сабақтастығы жылы» деп ерекшелеуі, сондай-ақ 2004 
жылдан басталған мемлекеттік бағдарлама – «Мәдени мұраның» кең насихатталып, 
онда жобаланған бірқатар қажетті шаралардың орындалуы, ақырында «Халық тарих 
толқынында» атты көлемді де ауқымды ғылыми бағдарламаның мемлекет тарапы-
нан қаржыландырылуы және т.б. көптеген жұмыстар тәуелсіздікпен рухтанған тарих-
шылар қауымын да жігерлендіре түсті. 

әлихантанушыәлихантанушыәлихантанушыәлихантанушы

Сан алуан жүйрік бар, 
9ліне қарай шабатын. 
Соның бірі: 
Соңынан с$з емес, 
Ел ерген. 
Қанаттыға дем берген, 
Кісі сыйлау ғылымын, 
Толық меңгерген. 
Сырда туып, 
Қырда $скен, 
Айдарынан жел ескен. 
Бұрынғылар: 
«Тегіңді білу ж$н»! – дескен. 
Талай жақсы-жайсаңдар, 
Шыққан екен Кетеден. 
Қайыспас бір бұтағы – 
Байсарының ұрпағы, 
Дәулетбаев К$шербай! 
Күй арнап оған шешілген, 
Шабыттанып к$сілген, 
Күйші Шәміл 9білтай. 
Күйімнің аты: 
К$шербай.

Шәміл ,БІЛТАЙ  
Күйімнің аты

Көшербай
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Қазақстан 
Республикасының 

Мәдениет қайраткерлері, өнер 
зерттеушілері, Түркия елінің «Түрік 
дүниесі алдындағы сіңірген еңбегі 

үшін» атағының иегері, темірші-
ұсталар Құлментегі Тұрсынжан, 

Махмұт, Айтберген Жетен 
ұлдарына арнаймын. 

Тұсаукесер  шарасында  с$з 
алған «Атамұра» кор порациясының 
п р е з и д е н т і ,  б а с  п а г е р - ғ а л ы м 
Рақымғали Құл-Мұхаммед: «Заман 
талабы қалай $згерсе де, кітапқа де-
ген қызы ғушылық пен сұраныс бола 
береді. Осыны ескеріп, «Атамұра» 
корпорациясы бас шаһардан екінші 
кітап үйін ашып отыр. Қазақтың 
бас ақынының есімін ұлықтап 
тұрған кітап үйі 9.Б$кейханов 
к$шесінде орналасқан. Ал Сығанақ 
к $ ш е с і н д е  ж а ң а д а н  а ш ы л ғ а н 
кітап үйін Алаш ардақтыларының 
құрметіне «Алаш» деп атадық. Жал-
пы, Қазақстан бойынша «Атамұра» 
корпорациясының барлық облыс 
орталықтарында кітап үйлері бар. 
Біз әу бастан халқымыздың әдет-
ғұрпы мен салт-санасына, яғни 
атамұрасына қатысты кітаптарды 
шығаруға басымдық беріп келеміз. 
Бұл бағыттағы жұмыстар алдағы 
уақытта да жалғаса береді» деді. 

Б ұ д а н  к е й і н  к о р п о р а ц и я 
президенті журналистерге кітап 
үйінің с$релерінде тұрған туын-
дыларды таныстырды.  Мұнда 
келушілер назарына «Қазақтың 
салт-дәстүрі» атты бірнеше тілде 
жарық к$рген кітап ұсынылды. 
Кітаптағы түсініктер мен анық-
тамалар шетелдіктер үшін қысқа әрі 
түсінікті тілде әліпби реті бойын-
ша берілген. Ал қазақ тіліндегі 
нұсқасы толық жазылған. Қазақ, 
ағылшын, орыс тілдерінде басылып 
шыққан «Қазақтың дастарқаны», 
«Қазақтың гүлдері» деген кітаптар 
оқырман үшін қызықты бола түспек.  
Тұсаукесер шарасында Р.Құл-
Мұхаммед «Алаш» кітап үйінде жаңа 
оқу жылына қажетті барлық оқулық 
түр-түрімен тұрғанын тілге тиек етті.

Баспагер кітап шығару мен тара-
ту саласында қордаланған мәселелер 
бар екенін және оны «Атамұра» 
корпорациясы шешуге талпынып 
жатқанын айтты. 

– Қазіргі кезде ақын-жазушылар 
шығарған кітаптарын тарата ал-

Жаңа мектептердің бой к$теруі 
– жақсы жаңалық, әрине. Бұл жас 
ұрпақтың сапалы білім алуына 
негіз болары с$зсіз.  Қазіргі таңда 
ауылдардағы білім ошақтарының 
жағдайына к$ңіл б$лген орын-
ды. 6йткені, ауыл – қазақтың 
алтын бесігі ғой. Елімізде кейбір 
елдімекендерде үшауысымдық мек-
тептер де бар. Мұның бәрін азайтуға 
жіті назар аударылып келеді. Соның 
бір дәлелі Оңтүстік Қазақстан облы-
сында бой к$теретін аталған нысан-
дар. Ауыл халқының, ата-аналардың 
қуанышынды шек жоқ. Заманауи 
талапқа сай тұрғызылған мектептер 
ел игілігіне қызмет ете береді.  

Осы орайда тағы бір қуанышты 
хабарды айта кетсек.  2017 жыл-
д а н  б а с т а п  а у ы л  м ұ ғ а л і м д е р і 
«Болашақ» бағдарламасы бойынша 
шетелдік оқу ордаларында білімін 
жетілдіріп, біліктілігін арттыра 
алады. Бағдарлама  стипендиан-
ты атану мүмкіндігі мақтааралдық 
мұғалімдерді жігерлендіріп отыр. 

– Қазір ұстаздарға арналған 
квотаны берудің талаптары тал-
қылануда. Мұнда мұғалімнің қай 
пәннен сабақ беретініне, жас ша-
масына да шектеу жоқ. Сондай-
ақ, шетелдегі оқуын бітіріп келген 
ұстаз ауылға қайтып барса да, қала 
мектебінде қалса да қалау $зінен. 
Басты талап – елге қайта оралып, 
халқына қалтқысыз қызмет етуге 
міндетті. Осыған сәйкес алдағы 
уақытта біз мұғалімдерімізді шетелге 
жіберіп оқытуды күн тәртібіндегі 
басты мәселеге айналдыратын бо-
ламыз, – дейді. Мақтаарал аудандық 
білім б$лімінің басшысы Лесхан 
Қойлыбаев.

май қиналады. Осының алдын алу 
үшін біз кез келген ақын-жазушыға 
кітап үйлеріміз арқылы туынды-
ларын тарату мүмкіндігін ұсынып 
отырмыз. Егер, қандай да бір кітап 
аса жоғары сұранысқа ие болатын 
болса, оқырмандар сол кітапты 
қайта-қайта сұрап жатса, біз сол 
туындының ав-торына хабар-
ласуды, оған қаламақы т$леуді, 
кітабын шығаруды және таратуды $з 
мойнымызға аламыз, – деді Р.Құл-
Мұхаммед.

Айта кетейік, бүгінде «Атамұра 
кі  тап  ханасы» деген сериямен 
шыққан кітаптар 200-ден асты. 
Бұл серия халқымыздың классик 
жазушыларының туындыларын на-
сихаттап келеді. «Атамұра мектеп 
кітапханасы» сериясы балаларға 
арналған шығармаларды жинақтаса, 
«Менің алғашқы кітапшам» серия-
сымен кішкентай бүлдіршіндерге 
арналған ертегілер басылады екен. 

Осы орайда корпорация жаңа жо-
баларды жүзеге асырғаны һәм баспа 
$німдерін жоғары сапаға к$тер гені, 
әлеуметтік-гуманитарлық бағдар-
ламаларға белсенді қатысқаны үшін 
бірнеше халықаралық және отандық 
марапаттарға ие болды. Олардың 
қатарында Мемлекет басшысының 
«Құрмет» дипломы, «Елдің үздік 
баспасы» аталымы бойынша «Ал-
тын жұлдыз», 6ндіріске ықпал ету 
ассоциациясының Алтын медалі (Па-
риж), Халықаралық алтын жұлдыз 
(Женева), «Хрусталь рыцары» дипло-
мы (Мальта) сыйлықтары бар. 

!мірбек ҚУАНЫШ

АСТАНА

Дегенмен, ауданда білім сала-
сына қатысты мәселе де аз емес. 
9сіресе, математика, орыс тілі, 
ағылшын тілі, бастауыш сынып 
мұғалімдері тапшы. Жұмыс таппай 
жүрген білікті жас мамандар қала, 
аудан орталықтарын сағалай бер-
мей, ауыл мектептеріне баруы қажет 
дегенді алға тартқан Л.Қойлыбаев  
тағы да басқа бірқатар мәселелерді 
ортаға салды. 

«Мақ таара л ауданын да мек-
теп директоры лауазымына ор-
наласу бойынша ашық конкурсы 
жаңа форматта ұйымдастырылып, 
бүкіл облысқа онлайн режимінде 
к$рсетілді. Конкурстық комиссия 
құрамымен қатар сол мектептің 
кәсіподақ ұйымының т$рағасы, 
к о н к у р с  б о л ы п  ж а т қ а н  м е к-
теп ұжымынан 20 мұғалім, БАҚ, 
қоғамдық ұйым $кілдері жұмыс 
барысына бақылау жасады. Алдағы 
у а қ ы т т а  м е к т е п  д и р е к т о р л а -
рын тағайындауда ашықтықты, 
т а з а л ы қ т ы  қ а м т а м а с ы з  е т у д і 
жетілдіре түсетін боламыз. Күні 
кеше аудан мектептеріндегі бос 
ж ұ м ы с  о р н ы  п е д а г о г и к а л ы қ 
жәрмең кесі ұ й ы м даст ы ры л д ы. 
Ата лған шара да 109 бос ж ұмыс 
орны к$пшілік қауымға ұсынылды. 
Оның ішінде математика, орыс 
тілі, ағылшын тілі, бастауыш сы-
нып м ұға лімі мамандықтарына 
сұраныстар к$птеп келіп т үсті. 
Қазірдің $зінде осы мамандықтар 
бойынша маман тапшылығы сезіліп 
отыр» деді Л.Қойлыбаев.

Жәмила ЖАЙЛАУБЕК

Оңтүстік Қазақстан облысы

«Атамұраның» 
кітап үйі

Жаңа мектептер 
пайдалануға берілмек

ТҰСАУКЕСЕР

Жуырда Астана қаласында 
«Атамұра» корпорациясының 
екінші кітап үйі ашылды. Бұл «Абай» 
деп аталған алғашқы кітап үйінің 
жалғасы іспетті. 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай Оңтүстік Қазақстан 
облысында 25 жаңа мектеп пайдалануға  беріледі. Солардың ішінде көптен, 
әсіресе, тұрғындардың сұранысына ие болып отырған  Шымкент қаласы 
«Ынтымақ» шағынауданынан бой көтерген 900 орынды, Шардара ауданы 
Қ.Тұрысбеков ауылынан 200 орынды, Сайрам ауданы Қарабұлақ ауылынан 600 
орынды мектеп бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.  Дәл осындай жаңа мектеп 
ғимараттары Қазығұрт, Мақтаарал, Түлкібас, Созақ, Сарыағаш аудандары мен 
Арыс қаласында да ашылады.

Жәркен БӨДЕШ, 
халықаралық «Алаш» сыйлығының иегері 

Қалқан керек айбарлы.
Бостандықты жырлайтын жалған с$зге алданбай, 
Ақын керек Мағжандай.
9нші керек Күләштай.
Биші керек Шарадай.
Күмбірлеген күй керек.
Қара қылды қақ жарған қаділетті би керек.
Керек, керек,
Бәрі керек біздің Алты алашқа,
Сап құрыштан соғылған топшы керек сенімді
Қомданған қос қанатқа.
Керек, керек,
Бәрі керек,
Атқа – таға, $кшеге – тозбайтұғын нәлі керек, 
Шойын т$с пен болат балға арасы, 
Соқпақтары сан түмен –
Бұрылысы мың түмен – 
Ғасырлық жол шамасы...
Осы жолдан адастырма тәңірім! 

2
С$йлесе тарих с$йлесін: 
Түріліп қас қабағы, 
Жүрек барда жаралы, 
Құлақ барда саналы.
Атамнан қалған сеңсеңнен тіккен б$рікті,
Қабанбай киген дулыға ма деп қалам.
Алмасса да замандар,
Алжасса да адамдар,
Дулыға маған жетті аман.
Дауыл ұрса қаңбақтай боп домалар,
Домалай-домалай жоғалар.
Б$ріксіз қалған жалаңбас,
Дулығалы сарбазды жау жабылып ала алмас.

3
Ұлы Абай 1893 жылы, 15 қарашада Семей облыстық 

«$лкетану» музейіне алтынмен аптап, күміспен күптеп 
жасалған ғажайып Айбалтаны %з қолымен табыс еткен.

Абай тұтқан Айбалта сұстанып тұр, сұстанып,
Құпиясын ашпайды тірі жанға тіс жарып.
Қай ғасырда – 
Қай жылы
Қай мекен–
Қай дүкенде – осынау асыл мұраны,
Қандай ұста соқты екен? Қандай мақсат ұстанып?!. 
Басымыздан $тті ғой талай майдан сұрапыл, 
Шын ерлердің ғадеті сұрапылда сынасу.
Дау-жанжалдар асқынып жеткен кезде шегіне,
Нендей түйткіл түйінді кесті екен бұл асыл?
Шешті екен бұл асыл?!

Айбалтасы бар адам айбатымен ықтырар,
Жауы түгіл досы да оны к$рсе тік тұрар.
Айбалтасы жоқ адам $зін-$зі бұқтырар,
Жүрген жерін жұт қылар.
Алты құрлық,
Т$рт мұхиттан құралған,
Мынау мұңлық ғаламның,
Тағдырына алаңмын,
Алаң-алаң алаңмын.
9рбір адам,
9рбір ұлт жастығының астына –
Бір-бір балта жастанып жататұғын заман бұл.
Т$ңірегіне т$ңкеріліп келгенде,
Барша ағайын, Барша жұрт,
Құшақ жайып қарсы алып, 
Алыптан туған Ұлы Абай атадан қалған мұраны,
6з қолы $з еркімен адамзатқа тапсырды,
Алты алашқа жар салып.
Бей, Алты алаш,
Беу, Алты алаш,
Қимылыңды бағып тұр –
Алты құрлық шартарап,
Оң жағыңда сыралғы орысың тұр, $рісіңді тарылтқан, 

К$рмейтұғын к$зін аш.
Дінін сатқан сатқынның, 
Ділін сатқан сатқынның, 
Жүрегінің тұсына найза болып қадалғын,
 Осы емес пе парызы қасиетті қаламның.
Алдайтұғын адамды аз ба зәлім, құбыжық, 
Сондай пасық неменің алшы тілін суырып,
Жүрегі адал жақсыға ықыласпен қол беріп, 
Жалпылдаған жаманды кете баршы $ңгеріп.
Шын шебердің қолынан шыққан абаз қаруым,
 Қуаныш пен қайғымды тең б$ліскен жарығым.
 Теңдесі жоқ алыбым.
Беу, қаламым $тінем қалғымашы әр таңда,
Менен соңғы ұрпақтар жамырасып оқитын, 
Тарихтың бетіне қалдырайын қолтаңба. 

5
9ке айтқан бұл аңыз –
Шындықтай шымыр тірі аңыз –
Есімнен кетпес мәңгілік
Тірі аңыздың үнімен жаңғырып тұр 6р Алтай,
Жаңғырып тұр Алатау,
Жаңғырып тұр Қаратау,
Жаңғырып тұр Атырау,
Жаңғырып тұр Сарыарқа,
Жаңғырып тұр К$кше де,
Талай ғасыр $тсе де.
Қара ниет қан құмар кеткен кезде асқынып, 
(Құм жасайды тасты үгіп). 
Еркіндіктің аяғын айласымен тас буып. 
Сонау ықылым заманда, 
Иманы жоқ дінсіздер иманы бар түрікті,
Билеп т$степ құнықты. 
Еркектері құлданып, әйелдерін күң етті, 
Тіршіліктен жоқ белгі, 
Ошақтағы от с$нді.
Қарусыз жұрт бейбіт жұрт, 
Қарулы жаудан қан жұтты.
Бардың малын талап жеп, 
Кедейлерін қаңғыртты. 
Күндердің бір күнінде аян берді к$к тәңір, 
Қарт ұстаға ақылды.
Ақылды ұста кенеттен дүкен құрды жасырын, 
Еңіреген ерлерді $з қасына шақырды.
– Құтылу үшін сұмдықтан,
– құтылу үшін құлдықтан.
– Қару керек мұқалмас,
– Т$сім керек жұқалмас.

Айналды сауыт-сайманға,
Айналды темір арқанға...
Түгенделді бес қару,
Түгенделген мұздай қару-жарақты,
Белін буған сарбазға оңды-солды таратты.
Кек үстіне кек суып,
К$к б$рілер кетті ұлып,
Тағалаулы тарландар кісінеді жер тарпып,
Дүбірінен жер шалқып.
Ата жауы түріктің қарсыласты қасқайып,
Бұрын-соңды болмаған қызыл-қырғын қан майдан,
Қара жердің тау тасын қан аралас жас шайып.
Ерегескен екі жақ үш ай, үш күн белдесті,
Аспан айнып,
Жай ойнап,
Күн күркіреп,
Сел к$шті.
Мұхит болып тулады қарт ұстаның ақыры, 
Жауды жеңді ақыры.
Күллі әлем мойындап Ер түріктің жеңісін,
 Сүйіншілеп тарихты дүркіретті ел ішін. 
Ұсталықтың дүкені ырыс болды, құт болды. 
Алтынменен апталып, күміспенен күптелді.

6
Беу, армысың,
Бармысың дарқан ұста бауырлар,
Аңқылдаған ақынның ақ тілегін тыңдашы..
Қолыңдағы балғаны шойын т$ске пергілеп, 
Жігерімді, ой-санамды шыңдашы.
Дүниенің қым-қуыт болмысынан шаршадым, 
К$з ілмедім қанша күн.
Шаңырағын қазақтың ғасырлап, жылдам к$терген,
Қара атаның табанымен шоқ басты. 
Қынабында к$п жатып қылышымды тот басты
Тағасыз қалған тұлпарым тасырқада жасқанып,
Таяғы мұз, тас қарып К$рігім жоқ гуілдетіп үрлейтін, 
Ошағымның оты лаулап жанбай тұр. 
Қанатынан қайырылды ақ сұңқарым самғайтын,
Бармысың,
Армысың ұсталарым ұсқынды, 
Тілегімді Қабыл алып жүрегімді тыңдашы. 
Ырысымды тасытып, қылышымды шыңдашы. 
Таға соқшы тозбайтын астымдағы тұлпарға, 
Топшы соқшы қайырылмас қолымдағы сұңқарға 
К$рігіңді гуілдетіп басшы бір, ошақ оты лауласын,
Ошақ оты лауласын, 
Жаурап қалған жанымды жалынымен баурасын! 

ТӨСТӨС БАЛҒАБАЛҒАпенпен
(Ой барлау)(Ой барлау)

1
Шойын т$с пен болат балға арасы: 
Бірдемдік ғана жол емес. 
Соқпақтары сан түмен 
Бұрылысы мың түмен
Ғасырлық сапар шамасы,
Бармағынан бал тамған.
Маңдайынан тері аралас қан тамған. 
Рухы асқақ ұсталар сол жолменен сендер жүріп келесің. 
Туған ұлтқа,
Атажұртқа болайық деп демесін. 

Солайда солай десек те,
Алпауыттардың ниеті құрылған сұмдық есепке.
Тәуелсіздік балғын жас, буыны әлі қатпаған.
Сағат сайын аңдаулы әр қадамды аттаған.
Алмағайып заманда айнымайтын дос керек.
Ұлтын сатқан ұлықтың улы басын жаншитын –  
Балға менен т$с керек.

Жауыздықтың калласын айбалта керек шабарға, 
(қағаз керек қаламға). 
Алаяқтардың аяғын кездік керек кесетін.
Суайттардың $сегін, жағымпаздың тіл жағын,
Осып-осып тастайтын, қанжар керек қайраулы. 
Жебесінен дұшпанның қалт жібермей қорғайтын

Ырысыңнан дәметіп сол жағыңда қытай тұр, 
Екі к$зі қанталап.
Абай тұтқан Айбалта сұстанып тұр сұстанып.
Құпиясын ашпайды тірі жанға тіс жарып.
Бұлшық еті бұлқынып –
Ар-намысы жыртылып –
Тұла бойын күш кернеп –
Құрды қайда дүкенін рухы асқақ ұсталық....
Біздің тарих керуен-керуен алып к$ш,
(қараңғылық – жарыққа $ш).
Алты алашты ата жаудан қорғаған,
Айбынды патша Айбалта,
К$п шыңдалған халық – т$с...

4
Ақ қағаздың бетіне $рнек салған сар таңда,
Ұста досым сыйлаған қалам едің, жалтарма! 
Телегей ойдың түбіне сүңгіп кетші жебедей, 
Омыраулатқан толқынды еңсесі егей кемедей.
Құстан да ұшқыр қиялға тосырқамай ерік бер,
К$к аспанның жұлдызын жарқыратып теріп кел.
Күн нұрына шомылып ай т$сіне қонып кел, 
Жердің шарын ғарыштан емін-еркін шолып к$р.
Алыс-алыс сапарға жорт қаламым, жортып бақ,
Мен жүрейін қасыңда қағазымды қолтықтап... 
Жеріне бар киелі бабалардың сандуғаштай сайраған.
Ресейге бар тағы азу тісін қайраған.
Қытайға да сапарла құмырсқадай қайнаған, 
Батысқа да сапарла мұхит кешіп, бұлт кешіп,
Париж, Лондон, Нью-Йорк, 
Емес саған тарс жабылған сыртқы есік. 
Абай тұтқан қауырсын қарындашқа қосылып,
Шыр айналшы ғаламды жортуылдап жосылып, 
Қолымда $зің болмасаң күй кешермін мен нендей, 
Имансызға ой салып имандыға дем бергей. 
Қалтыраған қайғыдан жүрегіне сұлудың, 
Шипа болар дертіне сыйлашы бір жылу жыр,
Қызғаншақтың к$зіне сия болып тамшылап, 
Дым сезбейтін топасты қамшылап ал, қамшылап. 
Пейілі арам, с$зі лас, ой-санасы соқырдың, 

– Ер түріктің ұрпағы айтқаныма к$не г$р,
– Аян берген к$к тәңір,
– К$рге тығар тірідей жалған айтса мен егер. 
Қарт ұстаның қайратты қабыл болып айтқаны,
Оты лаулап дүкеннің шарпыды бар аймақты. 
К$кірегінде түріктің бұрқылдады кек қайнап, 
Жұдырықтай түйілді беті қайтпас к$п қайрат. 
К$рік гулеп қоздырды ошақтағы шоқтарды,
Шоқ алаулап от жанды.
Шойын т$стің үстінде болат балға кетті ойнап,
Тарғыл-тарғыл тас балқып айналды к$к найзаға
Айналды алмас қылышқа,
Айналды асыл құрышқа.
Айналды темір тағаға,

БІЛІМ
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ҒАЛАМТОР

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

(Басы 1-бетте)

Енді қазіргі сәләфиліктің жай-
ына тоқталайық.. .  Олар $здерін 
сәләфус-салихиннің жолын жеке-
дара ұстанушы етіп к$рсеткісі келіп, 
«Бізге ерсең ақиқатты табасың, ермесең 
– адасқаның» дейді. Енді олардың 
сәләфус-салихинге қатыстылығы 
мен сәйкестігі қаншалықты екенін 
анықтау үшін: «Біз осы «сәләфия» деген 
жамағатқа кіріп, оған мүше болғымыз 
к е л е д і .  С о н ы ң  ж о л ы м е н  ж ү р і п , 
мүшелігіне енуіміз үшін қандай шарт-
тар бар?» деген сұрақ қою керек. Сонда 
олардың жауабы: «Мұның шарты – 
еш $згеріссіз, кемшіліксіз, қоспасыз 
сол сәләф қауымының с$здерін, 
іс-әрекеттерін, әдет-ғұрыптарын 
ұстану» дейді. Бірақ, біз бұл жауапты 
қостамаймыз, себебі, бұрынғы сәләф 
қауымы $здері ұстанған қағидалар мен 
іс-әрекеттерді $згермейтін заңдылық 
деп қарамаған, Мұхаммед пайғамбар 
мен сахабалар $мір жағдайларына 
байланысты күнделікті іс-әрекеттерін 
икемдегеніне мысалдар к$п. Мәселен, 
Меккеде тұратын мұсылмандардың 
әдет-ғұрпы Мәдинадағыдан $згеше 
болды, киім, баспана және басқа да 
қажеттіліктерге ешқандай қиындықсыз 
$згерістер жасады. Пайғамбардың $зі 
«патшалар м$рсіз хатты оқымайды» 
дегенге дейін м$р қолданбады. Бір 
әйел келіп баласының ұста екенін, 
егер қаласа жұмада уағыз айтатын 
мінбер жасап беретінін айтқанша, 
құрма ағашының түбіртегіне сүйеніп 
құтпа оқыды, яғни, уақыт пен ортаның 
шарттарына қарай бейімделіп отырған. 
Қазіргі сәләфилердің іс-әрекеттері 
бұған мүлдем кереғар, олар ислам атын 
жамылып, ел ішіне бүлік салуда.

С ә л ә ф  д ә у і р і н д е г і  т а қ у а л а р 
мұсылман үмметінен басқа да кітап 
иелері мен қауымдарды қамтығаны 
баршаға мәлім. Сол кезеңнің $зінде ис-
лам атын жамылған топтар мен ағымдар 
әр түрлі желеумен мұсылман үмметінің 
ғұламалары мен имамдары тарапынан 
мақұлданған Құран мен сүннетті түсіну, 
тәпсірлеу жолынан ауытқыды. Бұл 
ауытқу оларды әр түрлі шырғалаң мен 
адасушылыққа итермелеп, іштей топ-
топқа б$лінуге ұрындырды. Солардың 
қатарында болған харижия, муржия, 
мұғтазилалар кейіннен $з іштерінен 
к$птеген тармаққа б$лшектеніп, бірін-
бірі күпірлікпен айыптады. Бүгінгі 
сәләфилердің де әрекеттері мен сенімі 
харижия, муржия, мұғтазилалар секілді 
екенін байқауға болады.

Кез келген реформалық қозғалыс-
тар секілді адамдарды тартып, $зінің 
м а қ с а т ы н а  ж е т у  ү ш і н  б ұ л  а ғ ы м 
«сәләфия» ұранын ұстанды. Бұл – 
бидғаттар мен қате нанымдар шы-
найы $мірден алыс татып, «исламға тән 
емес барлық әрекеттерден тазартуды» 
мақсат етті. Сонда ғана мұсылмандар 
сәләфус-салихтардың заманындағы 
діни түсініктер мен ұстанымға оралып, 
солардың ізімен жүрер еді деген үміт 
болды. Олардың сәләф заманындағы 
түсінікке табандап тұруларының мәні 
– ислам әлемінің басым б$лігінде 
кең жайылған бидғаттарды, қате на-
нымдар мен түсініктерді жою болды. 
Алайда, исламның ақиқатын меңзейтін 

бұрынғы түсініктерді «Сәләф немесе 
Сәләфия» ұранымен байланыстырғысы 
келді. Бұл мағыналарға лайық ислам 
атын жамылған сәләфиядан басқа с$з 
бар ма?

Т а р и х қ а  ұ з а қ  у а қ ы т  ү ң і л д і к , 
к$птеген зерттеулер жасадық, бірақ, 
исламның ешбір дәуірінде сәләфия 
мәзһабы жайлы дерек кездестермедік,  
сондай-ақ $зінің ағымына тән шектеулі 
пікірлері мен ахлақтарына адамдарды 
шақыру арқылы мұсылмандардың 
арасында қандай да бір «сәләфия» деп 
аталатын топ болғандығын ешкім де 
айтпаған. Олай болса, бүгінгі к$зімізбен 
к$ріп жүрген, әлемнің назарын $зіне 
аударып, дау-жанжал мен айтысты 
$ршітетін бұл ағымның бастауы қалай 
пайда болған деген сұраққа жауап іздеп 
к$рейік...

Сәләфилік ағымының негіз ін 
Мұхаммед ибн Абдулуаһһаб (1703-
1792 ж.ж.) қалаған. Ол ХІІІ ғасырда 
$мір сүрген Ибн Тәймияның қатаң 
қағидаға сүйенген бұрыс сенімін 
басты идеологиялық қару етіп алған. 
Мұхаммед ибн Абдулуаһаб әһлі-сүннет 
сеніміне қайшы еңбектер жазып, $зіндік 
саяси белсенділігін пайдаланып, тарих 

сахнасында Араб түбегіндегі  Нәжд 
аймағынан бастау алған бүліктердің 
пайда болуына себеп болды. Сондай-
ақ, бұл ағым Мысырды британдықтар 
отарлаған кезеңде Жамалуддин Афғани 
мен Мухаммад Абдух басқарып, туын 
желбіреткен діни-реформалық кезеңде 
де қатты қарқын ала бастады. 6йткені 
Мысырдың сол кездегі жағдайына 
байланысты осы қозғалыс «сәләфия» 
ұранымен танылған еді.

М ұ с ы л м а н д а р д ы ң  а л ғ а ш қ ы 
буын $кілдерінің ізгілігін дәріптеп, 
исламның ұлылығын жырлап жүрген 
адамдарға оң әсер етер деген үмітпен 
бұл қозғалыстың ілгерілеуіне «сәләф» 
немесе «сәләфия» ұранын таңдады. 
Осы себептерге байланысты сәләфия 
ұғымы туындап, ең алғаш рет діни 
қозғалыстың басындағы Мухаммад 
Абдух, Жамалуддин Афғани, Рашид 
Рыза, Абдурахман Кауакиби сияқты 
к$шбасшылар сол ұранды қолданып, 
үгіт-насихаттарын осы ұранның аясын-
да жүргізді.

Ол кезде бұл ұран бүгінгі к$птеген 
адамдардың түсінгеніндей, ислами 
ағым дегенді білдірмейтін. Тек қана 
қозғалыстың атауы болып, олардың 
танымы бойынша сәләфус-салихиннің 
жолынан алыстап, қате нанымға бой 
алдырғандарға қарсылық білдіру ғана 
болатын.

Бұл қозғалыс сәләф қауымына 
жақындауға тырысып, «сәләфия» 
ұранын $зінің аты ретінде иеленгенімен, 
басқа тұрғыдан сәләф-салихиннің 

ұ с т а н ы м д а р ы  м е н  ә р е к е т т е р і н 
қабылдамай, керісінше, олардан алы-
стай берді. Дегенмен, зиялылар қауымы 
мен жалпы халық арасында сәләф 
және сәләфия с$зінің кең таралуын-
да осы қозғалыстың үлкен ықпалы 
болды. Бұған дейін тек қана ғылыми 
тақырыптарда ғана қолданылып, 
алғашқы буын $кілдерін дәріптеуге 
а р н а л ғ а н  м а д а қ  с $ з  е д і .  6 т к е н 
ғасырдың (яғни XX ғасыр) бас жағында 
бұл с$з ғылыми шеңберден шығып, 
басқаша рең алып, осы қозғалыстың 
басылымының атауы болғанын айтуға 
болады. Мұнымен қатар, Мысырдағы 
әйгілі «Сәләфия» баспаханасы мен 
кітапханасы секілді орындарға атау 
ретінде беріліп, әртүрлі қырынан таны-
лып, құлаққа шалына бас тады.

Осы кезеңде Мұхаммад ибн Аб-
дулуаһһаб (1703-1792 жж.) есімімен 
байланысты «Уаһабилік» ағымы белгілі 
себептерге байланысты Нәжд пен 
Араб түбегінің кейбір түкпірлеріне 
тараған болатын.  Уаһаби ағымы 
мен Мысырдағы діни қозғалысты 
басқарушылардың ортақ бағыттары 
болды. Бұл пиғыл – бидғат пен қате 
нанымдарға, әсіресе, сопыларға қарсы 

күресуде байқалатын. Осындай ортақ 
пікірлер уаһабилік ағымның басшы-
лары арасында сәләф және сәләфия 
с$зінің жайылуына негіз болды. Барлық 
мазмұны мен ерекшеліктері Мұхаммад 
ибн Абдулуаһһабтың негізсіз таным-
түсінігіне тіреледі. Олар «Уаһабия» 
с$зінен мазасызданып жүргенде, 
«Сәләфия» с$зі к$ңілдерінен шығып, 
«уаһабия» с$зін «сәләфия» с$зімен 
ауыстырды да, бұрынғы сенімдерін 
осы атпен таратуға кірісті. Соны-
мен, бұл жолдағылардың пікірлері 
мен ұстанымдары Мұхаммед ибн 
Абдулуаһһабпен шектелмей, одан әрі 
сәләфилік ағымға ұласты. С$йтіп, олар 
«исламды түсініп жүзеге асыруда сәләф 
ақидасының пікірлері мен ұстанған 
жолдарының сенімді $кілдері боламыз» 
деген пікір қалыптастырғысы келді.

Міне, кезінде бір қозғалыстың 
атауы болып, соның ұстанымдарын 
таратқысы келгендер осылай бір ағымға 
айналып шыға келді. Бұл ағымдағылар 
$зге мұсылмандардан ерекшеленіп, 
$здерін ғана «ақиқат жолындамыз» 
деп санайды. «Біз, сәләф ақидасының 
с е н і м д і  $ к і л і м і з  ж ә н е  о л а р д ы ң 
исламдағы жолын жалғастырушымыз» 
деп к$рсеткісі келеді. Бұл ағымдағы  
адамдардың адасушылығы – «ең дұрыс 
ислам жамағаты – біз» деп ойлауы.

Бұл қате түсінік еді. Бұған бүгінгі 
$мірде де анық к$з жеткізіп отырмыз.

Тұрар ,БУОВ,
дінтанушы

ТЕРІС АҒЫМНЫҢ 
ТИГІЗЕР ЗАЛАЛЫ КӨП

Жуырда Алматы қаласында тегін 
хабарландыру беретін алғашқы 
ауылшаруашылық порталының 
тұсаукесері 'тті.  
Сайттың іске қосылуына арналған 
баспас'з конференциясында «Agro.
kz 2050» компаниясы к'пшілікті 
'зінің жаңа жобасымен таныс-
тырды. Жобаның негізгі мақсаты 
– ауылшаруашылық 'німдерін 
'ндірушілер мен тұтынушылар 
арасындағы 'зара ықпалдастыққа 
арналған бірыңғай алаң құру, жаңа 
кәсіпкерлік бастамалардың пайда бо-
луына, бизнес-серіктестер іздестіруге 
септігін тигізу. 

–  Б і з д і ң  б а с т ы  м а қ с а т ы м ы з  – 
Қазақстанға жаңа технологиялар тарту, 
заманауи құрал-жабдықтар алып келу 
және соның есебінен барынша сапалы 
ауылшаруашылық $німдерін алу. Одан 
б$лек, $німнің ысырап болмай, делдал-
сыз тікелей жеткізілуі үшін $ндіруші мен 
тұтынушы арасындағы байланысты жолға 
қою, – дейді «ҚазАгро-Вет-Снаб»ЖШС 
бас директоры және портал иелерінің бірі 
Сержан Тастанбеков.

Сайтты құрушылар Қазақстанның 
аумағымен ғана шектеліп қалмай,  тысқары 

аймақтарды қамтуды да к$здеп отыр. 
Алдағы жоспарда – бүкіл әлем бойын-
ша тұтынушыларға ыңғайлы, әлемдік 
нарыққа бағдарланған ақпарат таратуға 
мән бермек. Сайтты жасаушы Бейімбет 
Дәрібаевтың айтуынша, 2017 жылдан бас-
тап портал үш тілде, сондай-ақ мобильдік 
қосымша арқылы  да қолжетімді болады. 
Қазірдің $зінде онда т$рт б$лім бойынша 
хабарландыруларды тегін орналасты-
ру мүмкіндігі бар. Атап айтқанда, мал 
шаруашылығы, егіншілік, арнайы тех-

ника және логистика. Жоба жетекшісі 
Фархад Нәлібаев ауылшаруашылық 
$німдері саудасын біртіндеп онлайн-
режімге к$шіруге мүмкіндік беретін, тәулік 
бойы жұмыс істейтін форумды іске қосу 
ж$ніндегі жоспарлары ж$нінде айтып 
берді. Оған қоса, 2017 жылдан бастап 
сайтта Қазақстанның ауылшаруашылық 
саласындағы компанияларының базасы 
құрылады.

Айтуған Д,УЛЕТ

Тұтынушыларға тиімді болмақ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ

Алматы облыстық коммуникация 
қызметінің Ақсу ауданындағы 
көшпелі отырысы барысында 
Ақсу ауданы әкімінің орынбасары 
Сәбит Қорғанбаевтың бастауы-
мен өңірдің бірқатар елді мекенін 
аралап, ондағы тыныс-тіршілікпен 
танысып қайттық. Сондай-ақ аудан 
әкімінің «100 нақты қадам» Ұлт 
жоспары бойынша атқарып жатқан 
жұмыстарын көріп, көңіл қуантар 
көп жайдан хабардар болдық. Расы-
мен, Ақсу ауданы – өзені мен бұлағы 
мол, Жоңғар Алатауына арқа сүйеп, 
Балқашқа емініп жатқан құтты ме-
кен. Жалпы, аудан тұрғындарының 
тұрмысы егін мен малға тәуелді 
десек те ақсулықтар бүгінгі күннің 
үдесінен шығатын жаңа техно-
ло-гияларды қолдана отырып, 
инновациялық дамудың жарқын 
үлгісін көрсетіп келе жатқанын 
мақтанышпен айтуға болады.

Елжанды Алаш ақындарының бірі емес, бірегейі Мәжит Айтбаев еді. Ол Ұлы 
Отан соғысында, 1945 жылы Германияның Дрезден қаласында бомба жарылы-
сынан қаза тапты. Жалынды ақынның бізге жетіп, Тәуелсіз еліміздің мұрасына 
айналған ғажайып сырлы да мұңды шығармасы, оның фашистік тұтқында жүріп 
жазған «Хан Абылай» дастаны еді. Онымен танысқан адам туған жердің тұнып 
тұрған әдемі суреттерін Мәжит ақынның аса шеберлікпен жырлағанына тәнті 
болар еді.  

Жалпы, Ақсуда инвесторлардың на-
зарын аударатын байлық та, құнарлы 
жер де бар. Сондықтан кейінгі жылдары 
Ұлт жоспарында к$рсетілген бағыттар 
бойынша жүйелі жұмыс істелуінің 
нәтижесінде ірі корпорациялар аудан-
нан $кілдіктерін ашып, кәсіпкерліктің 
іргетасын к$терудің қамына кіріскен. 
Осындай жаңа бастамалардың арқасында 
ауданның бюджеті де толыға түсіпті. Бір 
с$збен айтқанда, «100 нақты қадамның» 
әр қадамында к$рсетілген бағыттар 
бойын ша жұмыс атқарылған. Тынымсыз 
ізденістің арқасында ауданда жыл сайын 
егіс к$лемі ұлғайып, $нім түсімі к$-
бейген. Егін шаруашылығына жаңа тех-
нологияларды енгізу, жеке қаражат пен 
лизинг әдістерін пайдалана отырып жаңа 
техникалар сатып алу қарқын алыпты.

Сол қатарда экономиканың ба-
сым секторларында инвесторлармен 
бірлескен кәсіпорын құру бағытында 
ауданға инвестиция тарту ж$нінде ко-
миссия құрылып, жоспар жасалып-
ты. Айталық, Ақсу қант зауытын іске 
қосу мақсатында немістердің ВМА 
фирмасымен келісс$здер жүргізіліп, 
зауытқа 38 млрд. теңге к$лемінде неміс 
технологиясымен қант қызылшасын 
$ңдейтін құрал-жабдықтарды орнату 
жоспарланған. Жобаның ерекшелігі 
– қант $ндірісі қалдықтарын да қайта 
$ңдеу іске асырылмақ. Бұл ақсулық 
диқандардың қант қызылшасын $сіруге 
деген белсенділігін арттыра түскен. Сол 
қатарда Жақан Қылышбеков басшылық 
ететін «Бәйтерек» кооперативінің бас-
тамасы жұртты сүйсіндірді. «Қылыш-
беков», «Жұлдыз», «Диқан» шаруа 
қожалықтарының басын қосқан коопе-
ратив «Жетісу» әлеуметтік-кәсіпкерлік 
корпорациясы» ҰК АҚ-ның қолдауымен 
300 миллион теңгеге жаңа техника са-
тып алыпты. Германия мен Беларусь 
елдерінен сатып әкелінген жаңа техника-
лар адам күшін к$п қажет етпейді. Оның 
үстіне бүгінгі заманауи үлгімен жаб-
дықталған техникалар компьютерлік 
жүйемен жұмыс істейді. 

Ақсулықтар судан да таршылық 
к$рмейді. Алдағы уақытта Қызылағаш 
су қоймасы толық қалпына келтірілсе, 
Жоңғар Алатауының баурайындағы кең 
жазықта қант қызылшасы жайқалып 
$сетін болады. Бүгінде ақсулықтардың 
тәтті түбір $сіруге деген ұмтылысы 
жақсы. Бір ғана Алтынарық ауылындағы 
егістікте  жайқалып $скен бағалы 
дақылды к$ргенде, ала жаздай т$гілген 
тердің дастарқанымыздың берекесін 
кіргізіп, диқандардың қаржысын еселей 
түсетіндігін байқадық. Басқа аумақта 
да осындай берекенің бар екенін ау-

М.9уезов атындағы әдебиет және 
$нер институты 1993 жылы Алматы 
қаласының «Жазушы» баспасынан 
шығарған «Абылай хан» туралы та-
рихи жырлардың І томының алғы 
с$зін жазған белгілі ғалым, жазу-
шы Рахманқұл Бердібай «Абылай 
асуы» атты еңбегінде (20-шы бет) 
осы поэманың жазылу себептерін 
айқындап: «...Германиямен (1941-
1945 жылдарда) соғыс кезінде жау 
тұтқынында болып, алыста жүрсе де 
туған елін ойлаған шерменде ақын 
Мәжит Айтбаевты «Хан Абылай» де-
ген поэма жазуға шабыттандырған» 
дейді. Осы дастан жайлы $з пікірін 
білдіре келе Р.Бердібай: «Туған 
елінен жырақта, к$ңілі қапалы, 
тағдыры трагедиялы болып $ткен 
ақын балладасы (поэмасы) қазақ по-

дан әкімінің орынбасарлары айтып 
берді. Сонымен қатар, ауданда майлы 
дақылдарды, әсіресе, қант қызылшасын 
себетіндердің саны артқан. Күздік-
жаздық бидай, жаздық арпа, май-
бұршақтан да мол $нім алынатындығы 
к$рініп тұр.

Шағын және орта бизнесті дамытуға 
қан жүгірте бастаған «Бизнестің жол 
картасы – 2020», «Жұмыспен қамту жол 
картасы – 2020», мүгедектерді оңалту 
бағдарламаларын орындау бағытындағы 
ж ұ м ы с т а р  ж а н д а н ы п ,  т ұ р ғ ы н  ү й 
құрылысы, шағын кәсіпкерлік, инвес-
тиция, аудан халқын сапалы ауызсумен 
қамту, жол ж$ндеу, білім, денсаулық, 
мәдениет және тіл, спорт және туризм 
салаларында жаңа бастамалар қолға 
алынып, жетістіктер тіркелген. Ауданның 
діни ахуалы мен қоғамдық тәртібі 
орнықты. Үкіметтік емес ұйымдардың 
жұмысын ширату мақсатында қомақты 
қаржы б$лініп, тың жобалар қолға 
алынған. Ауданның әлеуеті артқан сайын 
тұрғындар арасындағы береке-бірлік 
нығайып, $мір сүру деңгейі де жоғарылай 
түсіпті.

«Туған жерге туыңды тік» акция-
сы аясында Матай ауылында спорт 
және ойын-сауық кешені, Алтынарық 
ауылында «Ақсу агрохолдинг» жеке 
шаруашылық серіктестігі ашылды. 20 
жылдан астам су бармай тұрған Үлгілі 
ауылына су жеткізілді, Жансүгіров 
ауылында «Мәдина» қонақүйі, Ара-
с а н  а у ы л ы н д а  « Б а я н ж ү р е к »  т о й -
ханасы ашылды. Соның бір жарқын 
к$рінісіне Жансүгіров ауылындағы 
М.9уезов к$шесіне орналасқан, жеке 
кәсіпкерлердің қаржысымен құрылыс 
жұмыстары аяқталған 30 және 24 пәтерлі 
екі үйдің бүгінгі келбетімен танысқанда 
к$з жеткіздік. Ел қамын ойлаған кәсіпкер 
Қадыр Сабырмен кездескен сәтімізде 
үлкен жүректі азаматтың ауылым дегенде 
ішкен асын жерге қоятын азаматтығына 
тәнті болдық.

Ақсу ауданында 12 жылдық білім 
беруді кезең-кезеңімен енгізуге ар-
налған жұмыстар да тыңғылықты орын-
далу үстінде. Педагог кадрлардың білімін 
жетілдіру мен ағылшын тілін дамытуға 
байланысты олимпиадалар, байқау, 
конференция, семинар-тренингтер, 
«д$ңгелек үстел» және басқа да  іс-шаралар 
жоспарлы түрде ұйымдастырылады 
екен. Сондай-ақ міндетті әлеуметтік 
медициналық сақтандыру аясында 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу кестесі 
жасалып, ақпараттық кітапшалар та-
ратылыпты. Сол қатарда аудандық 
Е.Сиқымов атындағы орта мектептің жа-
нынан ашылған 81 орынға лайықталған 

эзиясына қосып кеткен ескерткіш» 
деп ойын түйіндейді. Иә, атал-
мыш дастанды зерделей, пайымдай 
оқысақ оның «Кіріспе» және «Эпи-
лог» деп аталатын б$лімдерінен 
Мәжит ақынның осы дастанды 
не үшін, қандай жағдайда жүріп 
жазғандығын айқын байқаймыз.

Дастаннан Тәуелсіздікті к$ксеген 
ақынның к$кірек шері сезіледі. 
Отаншылдық, елдік ұғымды биік 
қойған ақынның азаматтық үні 
жарқын. Ел азаттығы, еркіндігі 
жайлы арман-аңсары айқын. Ақын 
азаттық, Тәуелсіздік жайлы ой-
ларын Абылай жорығының мән-
мақсатымен астастырады. Жалпы 
айтқанда М.Айтбаевтың ақындық 
шеберлігі, дастанның тарихи дерек-
термен сәйкестігі және дастанның 

интернаттың тыныс-тіршілігін к$ріп, 
мұны Елбасы тапсырмасының ел $міріне 
қан жүгірткен тағы бір жаңалығы деп 
түсіндік.

Ауыл – қазақтың алтын бесігі десек, 
сол бесіктен нәр алып, ұлттық бол-
мысымызды сақтайтын да к$бінесе 
ауыл азаматтары. Олай болса, ауыл 
мәдениетінің қашанда биік тұрғаны 
абзал. Ақсу ауданы ауыл мәдениетін 
жарқыратып к$рсетумен, насихаттау-
мен $згелерге үлгі болып келе жатыр 
десек, артық айтқандық болмайды. 
9леуметтік к$мек тек оған шынымен 
зәру азаматтарға ғана берілетін жағдай 
орнаған. Бұқаралық, халықтық сипат 
алған ізгілікті акцияға аудандағы мекеме-
ұжымдар, ауыл тұрғындары, іскер аза-
маттар түгел қатысып, қайырымдылық 
қорын құрыпты. Осы мақсатпен $ткен 
жылы 10 млн. теңге қаржы жиналыпты. 
Осы қаржының есебімен Жансүгіров 
кентіндегі Пушкин және Қабанбай батыр 
к$шелерінің қиылысына орналасқан, 
к$птен бері бос тұрған 8 пәтерлі 2 қабатты 
үйге ж$ндеу жүргізіліп, мұқтаж жандарға 
беріліпті. 

А қ с у  а у д а н ы н  б а с ы п  $ т е т і н 
облыстық, республикалық маңызды 
күрежолдар мен ауыл арасын жалғайтын 
жолдардың мәселесі де тұрғындарды 
қатты мазалайтын. Биыл аудандағы 
ауыларалық жолдарды ж$ндеу, кедергісіз 
к$лік қатынасын қалпына келтіру үшін 
тыңғылықты шаралар қарастырылған. 

Қ а й т а  ж а ң ғ ы р т ы л ы п ,  к ү р д е л і 
ж $ н д е у д е н  $ т к е н  а у д а н  ә к і м д і г і 
ғимаратына кіргенде еңсеміз тіптен 
к$теріле түсті. 6ткен ғасырдың екінші 
жартысында салынған ғимараттың 
тағанынан шатырына дейін жаңарып, 
ішкі б$лмелердің құрылымы $згертілген. 
9кімдік ғимаратының қарсы алдын-
дағы аллеяда демалып, балаларын 
қыдыртып жүрген жастар к$зге шалы-
нады. Осындай жетістіктерді к$ріп, 
к$ңіліміз марқайып, аудандық әкім-
діктің кіші жиынжайына жадыраған 
к$ңіл-күймен кірдік. Мұнда аудан әкімі 
9ділбек Далбағаев бес реформа және 
оны жүзеге асыруға арналған «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспары аясында $ңірде 
атқарылған жұмыстарды рет-ретімен 
айтып $тіп, журналистерден түскен 
сұрақтарға жауап берді.

Иә, Ақсу ауданындағы бір күндік 
са парды осылай тамамдадық. Қай 
қыры нан келсек те Ақсу ауданында 
жақсы жетістіктердің к$п екендігі анық 
байқалды.

Қажет АНДАС
Алматы облысы

Абылай жайлы басқа ақындардың 
шығармаларымен ұқсастығы мен 
ерекшелігі жайлы с$з қозғасақ, га-
зет к$леміне сыймайды. Ол жай-
лы Алматы қаласының «Қазақстан» 
баспасынан 2014 жылы шыққан 
9нуар Тарақтың «Абылай хан» атты  
жинағынан оқи аласыз. Сүйегі жат елде 
қалса да, ұлтым деп соққан жүрегінің 
дүрсілі, тәуелсіздікті армандаған асыл 
ойлары, туған жеріне деген перзенттік 
сағыныш сезімі, Абылайдай ардақты, 
киелі тұлғаны сүйіспеншілікпен, 
құштарлықпен жырлаған $міршең 
ш ы ғ а р м а с ы  е г е м е н д і  е л і м е н 
қауышты. С$з соңында айтарым, 
М ә ж и т  А й т б а е в т ы ң  $ м і р і  м е н 
шығармашылығын оқулыққа (мек-
тепке арналған) енгізіп, оның қазақ 
әдебиетіндегі алар орынын ғылыми 
тұрғыдан зерттеп, саралап, Алаш 
арыстарының жыршысы екендігі 
дәлелденіп жазылуын ұсынар едім. 

Социал С,РСЕМАЛИЕВ, 
зейнеткер ұстаз 

Атырау облысы
Құрманғазы ауданы

Туған жерін түлеткен

Тәуелсіздікті көксеген ақын 

Сәләф дәуіріндегі тақуалар мұсылман үмметінен басқа да кітап иелері 
мен қауымдарды қамтығаны баршаға мәлім. Сол кезеңнің өзінде ис-
лам атын жамылған топтар мен ағымдар әр түрлі желеумен мұсылман 
үмметінің ғұламалары мен имамдары тарапынан мақұлданған Құран 
мен сүннетті түсіну, тәпсірлеу жолынан ауытқыды. Бұл ауытқу оларды 
әр түрлі шырғалаң мен адасушылыққа итермелеп, іштей топ-топқа 
бөлінуге ұрындырды. Солардың қатарында болған харижия, муржия, 
мұғтазилалар кейіннен өз іштерінен көптеген тармаққа бөлшектеніп, 
бірін-бірі күпірлікпен айыптады. 
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ДҮНИЕ – КЕРУЕН

Ғылыми тағылымдамамыз нәтижелі болды

Менің «Ұлымын Аманкелді сар-
базының» деген «Сарыарқа сазы» 
атты қос томдығыма енген $леңім 

бар. Сарбаз ұлы екенімді ауыз толтырып айтып, 
мақтан етіп жүремін. Кім білсін, қазір сарбаз 
ұлдары аз-ақ қалған шығармыз.

9бдірахман – сарбаз әкем сом білекті,
Сардарға еріп соғыста ерлік етті.
К$теріліске қатысқан бастан-аяқ,
Кісі еді батыл, қайсар ер жүректі. 

Самалына шомылып жел-жібектің,
Намыстың мен де туын желбіреттім.
6зімнен т$ртінші атам Бектұр қажы,
Жалғыз ұл немересімін Сомжүректің.

Жетінші атам – әулие Назар абыз,
Ол жайлы талай жақсы тарады аңыз... – деп 

әрі қарай жалғасады. Осы жыр жолдарынан 
әкеміздің тегі қандай екені к$рініп тұр. Ауыл-
дастары «қажы мен абыз әулиенің ұрпағы» деп 

жағымнан да дыз етіп қарға сүңгіп жатыр. 9уелі 
бір Аллаға жалбарынып, екінші әулие Назар 
абыз атамның аруағына сыйынып, атқа қамшы 
басып келемін.

 Кейде оқ $зіме де тиген сияқты болады, 
әйтеуір аманмын. Тосқауыл тұрған сайға да таяп 
қалдым. Аманкелді ат үстінде тықыршып тұр 
екен. Қолында бесатары. Мені $кшелеп келе 
жатқан жау солдатын атайын десе, оқ маған 
тиеді. Маған қолын сермеп: «аттан секір!» деп, 
айғай салды. Мен аттан секіріп түсіп, сайға до-
малап кеттім. Сол кезде Кейкі екеуі қосарлана 
атып, үшеуін де аттарынан мұрттай ұшырды. 
Аттары үркіп, қырға қарай ойнақшып шыға 
берді. Мергендер үшін винтовка оғы алтыннан 
қымбат. Ал әлгі жау аттарының қанжығасындағы 
оқшантайлар оқтарға толы. Аманкелді сол 
оқшантайларды алуға және аттарды қайырып 
әкелуге «кәне, қайсың барасыңдар» деді. Ет 
қызуымен алабұртып тұрғанмын: «$з атым бол-
дырып қалды, мінуге мықты ат берсеңіздер мен 

бүлікшілер қолынан қаза тапқаны туралы 
жеткен қаралы хабар елді есеңгіретіп та-
стады. Бұл кезде Аманкелдінің атағы жер 
жарып аспандап тұрған. Нағыз ертегінің 
батырларындай мергендігі, қолбасылығы, 
ерліктері аңызға айналып, аты ел аузынан 
түспейтін. С$йткен батырынан айырылу 
халық қабырғасына қатты батты. 9сіресе, 
Аманкелдінің қарулас досы, үзеңгілес серігі 
Кейкі батырдың қайғысында шек болмаған 
шығар,  қатты ашынып,  Аманкелдінің 
кегін алмақ болып қайта атқа қонды. Ол 
қызылдардың да елді оңдырмайтынын болжап 
білген сияқты, соңына ерген сарбаздарын ба-
стап партизандық соғыс бастады. С$йтіп, ол 
жаңа үкіметтің жауына айналды. Оның соңына 
шырақ алып түсті. Бірақ Кейкі бірнеше жыл 
бойы ұстатпады. Соңына түскен қы зыл әскер 
солдаттарын талай рет атып тастап, қа пыда 
қалдырып, қуғыннан құтылып кетіп отырды. 

Бірде оны «сені кешіреміз, комиссар етеміз» 
деп алдап қолға түсіріп, Торғай қаласына апара 
жатады. Олардың зымиян ойын сезіп қалған 
батыр түнде $тірік ұйықтаған боп жатып, бәрі 
қорылға басқан кезде атып тұрып, бәрін атып 
тастап қашып кетеді. Сол кеткеннен мол кеткен. 
Халық сүйікті батырын қай жерлерде жүргенін 
білсе де милицияға айтпай жасырды. Кейкі 
жүрген жерлерінде $леңмен салауат айтып 
жүрген. Ел есінде қалған кейбір шумақтары 
мынадай:

Атқа да салдым терлікті,
Жауға да қылдым ерлікті.
Мен кеткен соң халқым-ай,
К$рерсің жаудан кемдікті.
Лә иллаһа иллолла,
Лә иллаһа иллолла.

Атқа да салдым ерімді,
Бермедім жауға елімді.
6з елімнен жау шығып,
Сындырдың Алла белімді. 
Лә иллаһа иллолла,
Лә иллаһа иллолла.

Атқа да салдым пыстанды,
К$тердің Алла дұшпанды.
Естіген жұртым дұға қыл,
Кейкі де батыр ұсталды.
Лә иллаһа иллолла,
Лә иллаһа иллолла. 
Соңғы шумақ ұсталып барып, қашып 

шыққаннан кейін қосқаны болу керек.
Бұл салауат $леңінің мұңды-зарлы әні бар. 

Шешең біледі, айтқызып тыңда. «Аңдыған 
жау алмай қоймайды» деген ғой, ақыры ізінен 
қалмай аңдып, қуып жүріп түбіне жетті ғой. 
Кейкінің $ліміне де ел еңіреді. Оғы таусылған 
батырды кескілеп $лтіріп, басын алып кетіпті 
деп естігенбіз. Ел не к$рмеді дейсің. Елмен 
бірге әкеңнің де к$рмегені жоқ. Аштық жыл-
дары жапан далада жалғыз келе жатқанымда, 

жұмысының негізгі бағыттары, педагогикалық-
психологиялық диагностика, педагог-психо-
лог жұмысындағы психологиялық кеңес беру 
мәселелеріне назар аударылды. Бұдан кейін  
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ  магистранттары 
«AYRUM» психикалық науқас балалардың 
ата-аналарына педагогикалық-психологиялық 
к$мек к$рсету орталығына аттанып, мекеме 
қызметімен егжей-тегжейлі танысты. Соңынан 
еліміз бен Германиядағы психологиялық к$мек 
к$рсету жүйелеріне салыстырмалы талдау 
жасалды. Мазмұнды дәрістердің бірі ретінде 
Лейпциг университетінің құрметті профессо-
ры  К.Решкенің $ткізген дәрісін айтуымызға 
болады. Профессор К.Решке психотерапияның 
Германиядағы негізгі бағыттарымен, мамандар-
ды кәсіби даярлау жүйесінен хабардар етті. Ғалым 
$зінің педагогикалық  қызметі барысындағы  
танымдық және қызықты оқиғаларымен  б$лісті.  

Тәжірибе алмасу барысында Қазақстанда 
меңгерген білімдеріміз бен дағдыларымызды 

қарсы алдымнан бірнеше аш адамдар шыға 
келіп жеп қоя жаздағаны бар. Шолақ найза 
жасап алғанмын, соны сермелеп жүріп әзер 
құтылдым. Байғұстың бірінің бетіне най-
зам қатты тиіп жараланып қалды. Ал соғыс 
жылдары Сібірде еңбек армиясында болып, 
ағаш дайындадық. 6зің к$ргендей содан бері 
колхоз жұмысындамыз, – деп әкем әңгімесін 
аяқтады.

9кем 1894 жылы туған. Сол жылы атасы 
Бектұр қажы Меккеге қажылыққа аттанып бара 
жатып, баласы Сомжүрекке «келіннің аяғы 
ауыр ғой, ұл туса атын 9бдірахман қойыңдар, 
қыз туса $здерің біліңдер» деп тапсырып кет-
кен. 9кем 9бдірахман $з әңгімесінен к$рініп 
тұрғанындай, Аманкелді сарбазы атына сай 
батыл да қайратты, әділетсіздікке т$збейтін ту-
рашыл да намысшыл адам болды. Қажы атасы 
мен әулие Назар абыз бабасының имандылық 
жолынан таймай, адал да абыройлы $мір сүріп, 
1974 жылы $мірден $тті.

Абыз баба мен сарбаз әкенің $мір жолда-
ры менің де $мірлік ұстанымымды тағалап-
шегелеп кеткендей. «Ұлымын Аманкелді 
сарбазының» – мақтан үшін жай айтыла салған 
с$з емес. Сарбаз ұлы қалай $мір сүру керек бол-
са, солай $мір сүріп келемін. 9кемнің жорық 
қаруы найза болса, менің қаруым қалам-найза 
болды. Оны қолыма алғаш алғаннан бері: 

«...Шындық үшін шырылдап отқа түсер,
9ділдік сарбаздары сапындамын!» де-

сем, сол саптан 55 жыл бойы табанымды 
тайдырмай келемін. Менің $мірім де сарбаз 
әкемнің $міріндей ауыр да бейнетті бол-
ды. «Жабылып бар басшысы ауданымның, 
Ақыры Алматыға ауған ұлмын» деген қос 
жолдан жас журналистің не үшін қуғын 
к$ргені айқын к$рінеді. 1970 жылы Алматыға 
к$шіп барған соң әдебиет сыншылығын 
қолға алып, ақындар мен жазушылардың 
шығармаларындағы кемшіліктерді $ткір 
сынаған мақалаларым газет мен журналда жиі 
жарияланып жатты. 

 Иә, әділдік сарбазы болу қиын міндет. 
Жалғыз сында ғана емес, қазіргі ауылдарды 
қауымдық шаруашылықтар құру арқылы 
қалпына келтіру ж$нінде бірнеше рет баста-
малар к$теріп күресіп жүргеніме де к$п болды. 
Кешегі Жер комиссиясы жұмыс істеген ай-
ларда оған мүше болмасам да, бір мүшедей-
ақ белсенділік к$рсеттім. «Жер мен ауылды 
қауымдық шаруашылықтар құтқарады» деген 
ұсыныс-мақалам бірнеше газет пен сайт-
тарда, интернеттегі Фейсбукте жарияланып 
талқыланды. Таразы басында ел мен жер 
тағдыры тұрғанда шегінуге жол жоқ.

 Міне, Аманкелді сарбазы мен сарбаз 
ұлының тағдыры осындай. Сыр соңын: 

 Нық қадап намыс туын, ар қазығын,
 Қоғамның жазып келем бар жазығын.
 Сарбаз әкем орнына қойып кеткен,
 Мен соңғы Аманкелді сарбазымын! – деген 

жыр шумағымен түйіндеймін. Аман жүрген 
Аманкелді сарбаздарының ұлдары болса, сар-
баз әкелеріңнің атына сай бола біліңдер деймін.

Жұма-Назар СОМЖҮРЕК,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, 

ақын, әдебиет сыншысы 

88 жасқа қараған шағында қазақ фото$нерінің 
ардагері Нұрғожа Жұбанов $мірден озды. 

Н.Жұбанов 1929 жылы Атырау облысы Қызылқоға 
ауданында дүниеге келген. 1961-90 жылдары «Қазақстан 
әйелдері» журналында қызмет атқарды. 1990-2000 
жылдары «Шалқар», «Қазақ елі», «Заман Қазақстан», 
«Ұлан» газеттерінде фототілші болды. 1989 жылы 
Мәскеуде $ткен КСРО Фотосуретшілер одағының 
съезінде Қазақстан Фотосуретшілер одағының бірінші 
хатшысы болып тағайындалды. 2010 жылдан еліміздегі 
«Фото$нер» қоғамдық бірлестігінің мүшесі болды. 

Еңбегі елге мәлім фототілші кезінде Данияда, 
Жапонияда $ткен к$рмелерге қатысып, білікті маман-
дар тарапынан лайықты бағасын алды. Ол Қазақстан 
Республикасының Мәдениет қайраткері, Қазақстан 
Журналистер  одағы сыйлығының иегері атанды. 

Қазақтың фото$нерінде айшықты із қалдырған 
ардақты азаматтың есімі ешқашан да ұмытылмайды. 

«Қазақ газеттері» ЖШС және 
Серіктестікке қарасты басылымдардың 

еңбек ұжымдары

1916 жылғы ұлт-азаттық к'терілісіне 100 жыл толуына 
орай ұйымдастырылған «!р Торғай – ерлік мекені» 
атты экспедиция мүшелері Арқалық қаласындағы 
!.Жәнібеков атындағы тарихи 'лкетану мұражайында 
болды.

Мұражайда экспедиция мүшелері мен Арқалық 
қаласының құрметті азаматы, $лкетанушы Ш$птібай 
Байділдин бастаған шежіреші ақсақалдары кезде-
су ұйымдастырды. Оған жергілікті БАҚ $кілдері де 
қатысты. Басқосуда с$з алған аталмыш экспедицияны 
ұйымдастырушы топтың мүшесі  Жомарт Түбекбаев 
сапардың маңыздылығына тоқталды.

«Биыл 1916 жылғы ұлт-азаттық к$терілісіне 100 жыл 
толып отыр. Осыған байланысты ел тарихын қоғамға 
насихаттап, жастарға ұғындырсақ деген ниетіміз бар. 
Бүгінгі күні к$п адамдар ұлт-азаттық к$терілісіне қатысты 
А.Иманов, 9.Жангелдин есімдерін білсе де,  сол ұрыстың 
бел ортасында жүріп қол бастаған Кейкі батыр, 9бдіғаппар 
Жанбосынов, Оспан Шолақұлы секілді тарихи тұлғаларды 
біле бермейді. Сондықтан да біз бабалар ерлігін ұлықтап, 
еске алып, негізгі оқиғалар болған жерлерді аралай оты-
рып, тарихи орындарға тағзым жасап, сол арқылы дүбірге 
толы шежірелі тарихты басынан кешкен, киелі Торғай 
жерін танып-білу мақсатында «6р Торғай – ерлік мекені» 
атты экспедицияны ұйымдастырып отырмыз» деп атап $тті 
Ж.Түбекбаев.

Сонымен бірге жиын соңында тарихи құнды мұрағат-
тарға толы мұражайды келушілер таңданыспен аралап 
шықты.

Естеріңізге сала кетейік, экспедиция мүшелерінің бір 
аптаға межеленген сапары барысында екі мың шақырым 
жолды басып $тіп, тарихи маңызы зор отыздан астам 
нысанға соғып, әйгілі Дулығалы мешітінің басында 
жезқазғандық делегациямен жолығу жоспарланған. 

Дания ҚҰРМАН
Қостанай облысы

сынап к$ру мүмкіндігі де берілді. Бұл тапсырмадан 
ойдағыдай $ттік. В.Вундттың мұражайында 
болғанымызда мұнда психологияның дербес 
ғылым болып қалыптасу тарихы, В.Вундтың 
эксперименталды психология негіздері туралы 
құнды мәліметтер алдық. Психологиялық 
қ ұ р а л д а р д ы ң  ә р қ а й с ы с ы н а  ж е к е - ж е к е 
сипаттама берген Д.Гундлах мырза ҚазҰУ 
магистранттарының қойған сауалдарына жан-
жақты жауап берді. 

Лейпциг университетінің кітапханасы ерекше 
әсер қалдырды.  Тәулік бойы қызмет к$рсететін 
кітапхананың қоры бай. 9лемнің бірнеше 
тілдеріндегі әдебиеттер жинақталған. 9р магис-
трант $зінің зерттеу тақырыбы бойынша ізденіп, 
тың ақпараттарды зерделеді.

Тұрсынай СҰЛТАНҒАЗЫ, 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

Педагогика және білім беру менеджменті  
кафедрасының магистранты

САРБАЗ ƏКЕМ САРБАЗ ƏКЕМ 
құрметтеп, батасын алуға тырысатын. Назар 
абыз атамыздың кесенесі Торғайдың Қызбел 
ауылының қасында, басына қысы-жазы адамдар 
түнейді. Жақында барып ас беріп қайттық. Ал 
$зім абыз әулие бабамыздың атын желеп-жебеп 
қолдап жүрсін деп $з атыма қосып алдым. 

 9кем 9бдірахман 1916 жылы Торғай $ңірі 
қазақтарының патша үкіметіне қарсы к$терілісі 
басталғанда 22 жаста үйленбеген кезі екен. Тете-
лес інісі 9лайдарға: «Болашақ шаңырақ иесісің, 
әке-шешемізге қамқор болып, үйде сен қал» деп 
$зі сұранып сарбаздар сапына қосылған. 

– Сол кездегі тәртіп бойынша, – деп еске 
алған әкем, – әр ру $здеріндегі шаңырақ саны 
мен олардағы ерлер санына қарай сарбаз беретін. 
Біздің рудан жиырмадан астам сарбаз жиналдық. 
Басшымыз Аманжол есімді жігіт ағасы болды.
Бар қаруымыз шолақ найза. Қылыш бірен-
саранымызда ғана. Мылтық Аманкелді мен 
Кейкі батырда және қырық мергенде ғана бар. 
Басты күшіміз солар, ұрыста салмақ та соларға 
түседі. Біздікі қол к$бейтіп, қаптай шауып, 
ұран салып дұшпанға сес к$рсетіп үрей туғызу. 
Шіркін, қоян-қолтық шайқасқа келсе, к$рер 
едік дейміз. Бірақ, бізге ондай қолайлы сәт туа 
қоймады. Торғай қаласын қоршауға алғанмен 
ұстап тұра алмадық. Ат үстінде шауып жүріп, 
үйлерге от қойып, қаланы $ртке орадық. Ішкі 
жақтан оларға қосымша күш келіп, бізге кері 
шегінуге тура келді.

 Сардар мен әскер басылар шегіне жүріп, 
тосқауыл қойып, ұрымтал тұстарда ұрыс 
салғызады. Жазалаушы патша әскерінің жо-
лында қалатын Торғай бойындағы ауылдарды 
кейін қарай қауіпсіз жерлерге үдере к$шіріп 
жатты. Қыс түсті. Қыс болғанда да сол жылы 
қатал қыс болып, ат тізесінен асатын қалың қар 
жауды. Мұздай қаруланған жау солдаттары бізді 
$кшелей шегіндіріп келеді. Екі жақ та бір-бірінің 
шамасын байқау үшін барлаушылар жібереді. 
Бірде барлауға бару кезегі маған келді, үш 
адамбыз. Аманкелді мен Кейкі батыр бастаған 
мергендер $зен саласының сағасында тасада 
тосқауылда тұрған. Ал сарбаздар тоғай арасына 
жасырынған. Біздің міндетіміз алға озып ба-
рып, жау әскерінің қай жерде келе жатқанын 
біліп келу болатын. Сол барлау нәтижелеріне 
қарай тиісті шешім шығарылады. Жау қарасы 
к$рінгенге дейін алға бара береміз. Ел к$шіп 
иесіз қалған қыстау үйлерінің т$бесіне шығып, 
түтін мұржаларының тасасына тығылып тұрып 
қарауыл қараймыз. Дұшпан барлаушыларының 
артықшылығы оларда дүрбі бар, ал бізде жоқ. 
Соның арқасында бізді алыстан к$ріп, $зеннің 
ар жағындағы талдардың тасасымен байқатпай 
таяп қалыпты. Кеш болса да біз де к$ріп қалып, 
үй т$бесінен секіріп түсіп атқа қондық. Қашып 
келеміз, атысатын біз байғұстарда мылтық 
жоқ. Қар қалың, ат к$сіліп шаба алмайды. Мен 
алдыңғы екеуден қалыңқырап қалдым. Артыма 
қарасам олар да үшеу екен, алдыңғысы винтов-
касын кезеніп, мені к$здеп ата бастады. Оқ екі 

Биыл әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті педагогика және психология 
мамандығының 1 курс магистранттары – 
Т.Сұлтанғазы, Ү.Қалиева, А.Мұнарбаева, 
М.Кеңесова, Ш.Абдуқадыр Германия елінде 
ғылыми тәжірибеден 'тіп қайтты. 
Айта кетейік, Германия Федеративтік 
Республикасының Лейпциг университеті мен 
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ арасында ғылыми 
тәжірибе алмасу ж'нінде келісім бар. Соның 
негізінде университет магистранттары ғылыми 
тәжірибеден 'ткізуге шақырту алып отырады. 

Сонымен Лейпциг университетінің базасын-
да «Педагогикалық психология – Германиядағы 
теория мен практика» тақырыбындағы ғылыми 
тағылымдама жоғары деңгейде ұйымдастырылды. 
Алдын ала жоспарланған бағдарламаға сәйкес, 
магистранттардың  уақыты толығымен оқуға  
және $зіндік даму әлеуетін жүзеге асыруға 
бағытталды. Ғылыми тағылымдаманың бірінші 

барайын» дедім. Тағы екі жігіт қосылды, үшеуміз 
тапсырманы жақсы орындап келдік. Батыр 
«жарайсыңдар» деп арқамыздан қақты.

 Енді сол күнгі оқиғаның соңын айтайын. 
С$йткенше кеш болып, қонар орынға келіп, 
сыртқы киімдерімді шеше бастадым. Мойным-
да шешем Ажарсұлу тоқып берген қалың түбіт 
шалмам болатын. Соны мойнымнан алып сілкіп 
қалғанымда, екі-үш бытыра жерге домалап түсті. 
Жанымдағы туыс жігіттердің бірі «ой, мынау бе-
сатар оғы ғой, ажалың жоқ екен» десе, екіншісі 
«әулие Назар абыз атамыздың аруағы оқты 
денеңе дарытпаған» десіп жатты. Шынында да, 
солай. Абыз атамның аруағы мені кейін де талай 
жерде ажалдан аман сақтаған, – деп басынан 
$ткен оқиғаларды айта бастады. Мен: 

– 9ке, к$терілісшілердің жазалаушы патша 
жасақтарымен кейінгі шайқастары қалай болды 
деп, әңгімені бұрынғы арнасына бұрдым. 

– Ой, балам-ай, от-қарудың жоқтығынан 
бармақ тістеген кездеріміз к$п болды ғой. 
9йтпесе, қырық-елу мың самсаған сарбаздар 
бірнеше мың солдаттан жасқанып кері шегіне 
берер ме едік. Сонау Торғайдан шегіне-шегіне, 
былайша айтқанда, қаша ұрыс сала отырып, сол 
кездегі Батпаққара, қазіргі Аманкелді ауданы 
орталығынан да бері $тіп, Ағаштык$л аталатын 
қыстауларға жеттік. Ақырғы деуге болатын 
шайқастар осы жерде $тті. Қырық мергеніміз осы 
маңдағы қыстаулардың бірінде қоршауда қалып, 
соңғы демі біткенше, соңғы оғы таусылғанша 
шайқасып, жауды ауыр шығынға ұшыратып ба-
рып, бірі қалмай қаза тапты. К$рген к$здер келесі 
күні жау оншақты шанаға тиелген $ліктерін алып 
қайтқанын айтқан. Санап тұрған ешкім жоқ, 
әрқайсысы жастығын ала жығылғаны анық.

 6зім к$зіммен к$рген к$терілісшілер 
жағынан аса ауыр шығын Тінәлінің к$ңі (қыстау 
үйі) деген жерде болды. Сарбаздар тоғай ішінде, 
мұз үстінде тұрғанбыз. Бұл кезде жау жағы 
да байқатпай келіп тұтқиылдан шаб уыл жа-
сау тәсілін қолданатын боп алған. Осы жолы 
тап солай болды. Қалтарыстан тап беріп, от-
қаруларынан оқты қарша боратты. Мұз үстінде 
оққа ұшқан адамдар жайрап жатты. Жаппай 
қаша бастадық. Сол жолы жетпістен астам сар-
баздар шаһит болды. Қауіп күшті. К$терілісшіл 
Торғай елінің тағдыры одан әрі не болары 
белгісіз еді. Одан бізді Құдай құтқарғандай бол-
ды. Ресейдің $зінде т$ңкеріс болып, Николай 
патша тақтан құлаған. Сол хабар жетісімен бір-ақ 
күнде жазалаушы әскер жасақтары кері қайтып, 
жерімізден тайып тұрды. Қуанышымызда шек 
жоқ. Қырға, құмға, алыстағы сай-салаларға үдере 
к$шіп жасырынған жұрт $з мекені қыстауларына 
қайтып, бейбіт тірліктеріне кірісті. 

 Бірақ, нағыз бейбіт $мірдің ауылы алыс 
болатын. Ақ әскердің орнына қызыл әскер 
келді. Жеңіліп оңтүстікке қарай қашқан 
ақтардан к$рген қорлық та аз емес. Оның 
қайсысын айта берейік. Бір күні Торғайда 
қызыл комиссар болып тұрған Аманкелдінің 

күні оқу және мәдени бағдарламаны таныстыру 
мен ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге 
арналды. 9рі қарай магистранттар «DEKRA» деп 
аталатын  компанияның базасындағы сабақтарға 
қатысты. Дәрісті психология ғылымының докто-
ры  У.Краних жүргізді. Тақырып ретінде  к$лік 
психологиясы қарастырылды. Бұл ретте к$лік 
қызметін пайдаланатын адамдармен жұмыс 
психологиясы, қоғам алдындағы азаматтық, 
тұлғалық  жауапкершілік мәселесін талқылау, 
әртүрлі жағдайларға талдау жасалды. Ғылыми 
тағылымдаманың екінші күні «Идиотентест» – 
жүргізушілерді психологиялық тексерістен $ткізу 
құралымен танысумен аяқталды. 

   Лейпциг университетінің профессоры 
Э.Витруктың  «Сипаттамалы зерттеулердегі 
мәліметтердің сапалық талдауы» атты дәрісі 
қызықты болды. Дәріске ТМД елдері мен АҚШ 
және Германияның ірі университеттерінің 
студенттері қатысты. Профессор дәрісінде 
педагог-психологтың білім беру мекемелеріндегі 

шерткен сыр шерткен сыр 

ФОТОӨНЕР 
САҢЛАҒЫ ЕДІ

«ӨР ТОРҒАЙ – 
ЕРЛІК МЕКЕНІ»

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басы  лымдардың еңбек ұжымдары белгілі қаламгер 
Сәулебек Жәмкеновке ағасы 

Бақыт Ж,МКЕНҰЛЫНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к$ңіл 
айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары к$рнекті жазушы, 
«Құрмет» орденінің иегері Тынымбай Нұрмағамбетовке 
зайыбы 

Дәмегүл МАМЫТҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к$ңіл 
айтады.

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басы лымдардың еңбек ұжымдары аппарат қызметкері  
Ләззат Ноғайбаеваға абысыны, әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетінің қызметкері 

Жеңіскүл ЖҰМАХАНҚЫЗЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к$ңіл 
айтады. 

 «Құрмет белгісі», «Октябрь революциясы» ордендерінің 
иегері, «Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің үздігі», 
«Еңбек ардагері», есімі «Қазақ әйелдерінің энциклопедия-
сына» енген жоғары санатты ұстаз, тыл ардагері

 Қойсын Балабекқызы ЖАМАНҚҰЛОВАНЫҢ
81 жасында $мірден озуына орай туған-туыстары мен 
соңындағы ұрпақтарына қайғырып к$ңіл айтамыз. Жатқан 
жері жайлы, жаны жаннатта болсын.

Достары мен шәкірттері
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БАРАБАНШЫ БАЛА

Ата-бабаң күн-түні,
К�лден балық аңдыған.

Ал сен болсаң бір күні,
Құлап түстің шаңғыдан!

(Журналистік фольклордан)

 О бастан белгілі бір жайт бар. Теңіз 
жағасында туып-$скен балалар денелі 
келеді. Себебі, балықтың құрамындағы 
фосфор адамның сүйегін ірілендіреді 
деседі. Біздің кейіпкеріміз, жампоз жыр-
шы Берік Жүсіпов те Аралдың алпамсадай 
перзенттерінің бірі. Жалпы, бұл $ңірде 
тұрқы шағын, қолтоқпақтай жігіттер 
ұшыраса бермейді. Негізінен еңгезердей 
ер-азаматтарды к$бірек к$ресің. Бірақ 
бойы теректей, алақаны күректей біздің 
жалпақ жырау солардың ішінде ерекше 
еңселеніп тұрады. Соған қарағанда ол 
бала күнінде Аралдың балығынан балық 
қоймаған секілді к$рінеді маған. 

Беріктің біздің ортамыздағы тағы бір 
лақап аты – Кәлен. Иә, кәдімгі 9бдіжәміл 
жазған «Қан мен тердегі» екі тізесі аттың 
құлағын қағатын дәу Кәленді айтып отыр-
мыз. «Қан мен терде» суреттелетін ауыл 
– осы Беріктің туып-$скен жері. Оның 
үстіне Кәленнің түптұлғасы Беріктің бір 
жақын туысы деген әңгіме ілгеріден ай-
тылатын. Ағасы ма, нағашысы ма, әйтеуір 
алыс емес. Кейін $зінен сұрағанымызда 
«Ол – менің түп нағашым К$птілеудің 
прототипі», – деген. Енді Беріктің Кәлен 
болмаған несі қалды? Бір басқосуда 
осы сұрақты әлемге әйгілі 9бенің $зіне 
қойғанымызда «К$ркем шығарманың 
кейіпкері жиынтық бей нелерден тұрады 
ғой», – деген де қой ған. Жиынтық бол-
са, бола берсін. Бә рібір Беріктен артық 
Кәленді табу оңай емес. 

Ал енді бар ғой, осы біздің Кәлен 
$мірі қарап жүре алмайды. Бірде ол бұла 
күші бойына сыймаған соң Шымбұлаққа 
барып шаңғы тебеді. Жеті атасынан 
бері шаңғыдан түспеген адам құсап, 
биіктің ұшар басынан құлама жармен 
құлдилап, т$мен қарай зыр ете қалмақ 
болады. Былай қарасаң, тіпті де қиын 
емес сияқты. Жанындағыларға зер са-
лып еді, бәрі де шаңғыны еркін ерттеп, 
оп-оңай сырғып барады. Ау, сонда бұл 
кімнен кем? Ендеше, жібер аттың ба-
сын... Тілдей шаңғыға тағдырын байлаған 
Тау соғар шың басынан бір-ақ қарғыды. 
Шымбұлақтың бүкіл тарихындағы осы 
бір аса сәтсіз секірістің кесірінен жұртқа 
танымал жалпақ жыраудың шаты айры-
лып кете жаздады. Қайта ылдым-жыл-
дым тез қимылдайтынының арқасында 
әупірімдеп аман кетті әйтеуір. Бірақ 
теректің діңіндей тегеурінді аяқтарының 
біреуі біразға дейін доға тәрізденіп 
илігіңкіремей қалып, «орақ пен балға» 
деген теңеуге ілік болып жүрді. Содан 
Шымбұлақтағы оқыс оқиға туралы ылғи 
«ш» әрпінен басталатын мынадай шумақ 
шығардық. 

Шымбұлақта шаңғы теуіп бұл ағаң, 
Шыңға шығып, шыңырауға құлаған. 
Шатқаяқтап, шаты айрылып жатса да, 
Шамырқанып, шыдаудай-ақ шыдаған. 
Жалпы, жасынан тентектеу болып 

$сті. Ұрынарға қара таппай жүретін. 
9ке-шешесі кейін келіп қоныстанған 
Жалағаш қыстағының №14 жылжымалы 
мехколонна тұсындағы б$лігінде тұрды. 
Максим Горький к$шесі, 3 үй. Аулаға 
екі терек егілген-ді. Біреуі $сті, екіншісі 
қурап қалды. Ол туралы сәл кейін... 

Берік жастай музыкаға құмар болды. 
Бірақ соның қай түріне икемді екенін 
$зі де білмейді. 9депкіде барабаншы 
болғысы келді. Себебі, теледидардан 
к$ріп жүрген концертінде барабаншы 
жігіт басын бұлғақтатып, екі иығын 
жұлып жеп отырады. Оның белсенділігі 
соншалық, Берікке бүкіл эстрадалық 
ансамбльді сол басқаратындай к$рінетін. 
О бастан бастық болуға кет әрі емес 
балаға бұдан артық не керек?! Жұмысы 
да аса қиын емес секілді. Дауылпаз тектес 
аспаптарды жинап ал да, әрқайсысын 
сәтімен салдырлатып отыра бер. Со-
дан үйдегі қазан мен кәстр$лдің бәрін 
маңайына үйіп қойып, қолына ілінген 
қос таяқпен сабалады-ай келіп. 6зге 
дүниенің бәрін ұмытты. Аула ішіндегі 
«соқпалы аспаптар ансамблі» т$ңіректі 
азан-қазан қылды. 6зі образға әбден кірді 
де кетті. Кәнігі барабаншыларға еліктеп, 
анда-санда басын бұлғаң-бұлғаң еткізіп 
қояды. Қанша ойнағаны есінде жоқ. Бір 
кезде біреудің «9й!» деген даусынан селк 
ете қалды. Жалт қарады. Қолынан таяғы 
түсіп кете жаздады. К$ршісі – 9шір 
деген кісі шарбақтан асылып қарап тұр. 
Шомбал қазақ, $зі үнемі киік атады. 
Оның бәрін іргелес тұрған сарайға жи-
найды. Сарай екі үйге ортақ. Киігі бар 
жағы оныкі, киігі жоқ жағы бұлардыкі. 
К$ршінің қолағаштай мұрнын к$ргенде 
жым болды бұл. 9депкіде мазамды алдың 
деп ұрса ма деп, шошып қалған-ды. 
Бір жағынан қатты ұялды. Небәрі 4-ші 
кластың баласы ғой. Ал 9ше кең болса, 
сәл ойланып тұрып, «Сенен жақ сы му-
зыкант шығуы мүмкін», – деді. С$йтіп, 
мұның $нердегі алғашқы талпыны сына 
кәнігі әнші емес, кәдімгі аңшы баға 
берді. 

Бала кезінен әр нәрседен хабар-
дар болып $сті Берік. Кітапқа да үйір. 
Білте шамның жарығымен түнімен кітап 
оқыған Горькийдің к$шесінде тұрғаннан 
кейін онсыз тағы болмайды. Аңшыдан 
бата алғандыкі ме, әйтеуір мылтыққа 
әуес болып, құс-пұс атуға құмарлығы 
ерте оянды. Ауылдан аулақтағы қалың 
жыныстың арасына барып, ж$німен атса, 
Берік бола ма?! Нәпақаны жақыннан 
табуды ойлап, үйдің ішін бекініске ай-
налдырып жіберді ғой. 9кесі Мырзалы 
соғысқа қатысқан, құлағы тосаңдау адам 
еді. Сондықтан артық-ауыс дыбысқа елең 
ете қоймайды. К$біне-к$п от жағатын 
б$лмеде ұйықтайды да жатады. Арада 

үш есік бар. Залдың есігі, дәліздің есігі, 
шалдың есігі. Бұл залдың терезесінен 
қарап отырып, кептер аңдиды. Кептер де 
к$п ұзатпайды. К$рші үйдің шатырына 
қонады. Терезенің желдеткішін ашады 
да, қағып түсіреді. Жарықтық, ПМК-
ның қоржын тамдарының шатырының 
жонарқасын кептер атуға таптыр-
майтындай етіп салған ғой. Кәдімгі 
шын оқ. Мылтығы – он алтыншы 
калибрлі қосауыз. Шал бұл сойқанның 
үйде отырып-ақ бүкіл кептерді жай-
пап жатқанын білмейді. Ал үй ішінен 
ұзамайтын аңшылық кәсібіне баланың 
$зі дән риза. Атқан оғы мүлт кетпе-
ген майдангердің ұлына кептер-септер 
дегенің не тәйірі?!

Кептері кұрғыр жуық арада қона 
қоймаса, орындықта отырып оңтайлы 
сәтті күтеді. Бірде мылтықтың патроны 
жоқ жағының шүріппесін қайырып, 
басып ойнап отырды. Шешесі үйде 
жоқ-ты. Бір кезде ойланып кетіпті. 
Қаруының қандыауызына жағын сүйеп, 
беймарал жайғасқан еді. Байқаусызда па-
троны бар жақтың шүріппесін басқанын 
аңғарып үлгерді. Гүрс ете қалды. К$зі 
жыпылықтап отырып, аман екенін 
сезді. Маңдайына май басыла жазда-
ды. Б$лменің т$бесі тесіліп қалыпты. 
Үйдің іші к$к түтін. Жүгіріп шалдың 
б$лмесіне барса, ұйқыны соғы-е-еп 
жатыр, жарықтық. Енді шешесі келіп 
қалмаса екен... Есікті жылдам ашып, 
б$лменің ішін желдетіп алды. Ойылған 
жерді қолына ілінген әлдебір шұлықпен 
бітеп тастады. Ешкім ештеңе сезген жоқ. 
Кейін шешесі шай ішіп отырған кезде 
«Мынау ненің иісі $зі, жетпегірлер темекі 
тартқан ба?», – деді. Оқ-дәрінің иісі 
екенін қайдан білсін? 

Елу теңгенің к$леміндей сол тесік 
үйде әлі бар. 

Берік, с$йтіп, Еркебаевты жерге қаратты. 
Аудандық комсомол комитетінің $кілдері 
келіп, мектепте арнайы педсовет $ткізді. 
Аюдың қанын ішкен екі дос комсомолдан 
шықты. 

Комсомолдан шықтық деп қайғырып 
отырып алған жоқ бұлар. 9лиакбар 
екеуі $нерін жалғастыра берді. Бұл кезде 
Беріктің репертуарына бірталай дүние 
қосылған-ды. Аңыратып Қоразбаевтың 
«Қара кемпірін» айтады. Мұқағалидың 
«Жапырақ жүрек жас қайыңын» толғайды. 
Бірде Жалағаш ауданының Аққошқар 
ауылында белгілі фольклоршы, мұра жи-
наушы Мардан Байділдаевтің алпыс жасқа 
толуына арналған жиын $тті. Сол шараға 
Алматыдан Сағи Жиенбаев пен Иранбек 
Оразбаев арнайы келді. Қызылордадан 
ақын Қомшабай Сүйенішов пен жырау 
Алмас Алматов қосылды. 

Бұл кезде Берік Жалағаштың к$шесін 
шаңдатып жүрген-ді. Оны Ғарифоллла 
Құрманғалиевтің шәкірті, «Алтын арай» 
ансамблінің әншісі Жорабек ағасы ұстап 
алып, $зімен бірге ертіп кетті. Осы жолы 
әйгілі мұратанушы Мардан Байділдаев 
мұны бірінші рет к$ріп, жыр айтқызды. 
Тегін бала емес екенін бірден байқады ол. 
Беріктің жасы бұл кезде он алтыда еді. 

Марданның Жалағаштағы тойын-
да сахнаға шыққан Берік тағы да «Қара 
кемпірдің» үйреншікті мақамына сала 
бастаған. Иранбек ағасы арт жақта тұрып 
күндей күркіреген даусымен айғай сал-
ды. «9й, айналайын, «Қара кемпірде» 
нең бар-ей сенің?! Онан да Сырдың 
термесін айтсаңшы». Содан бұл бірыңғай 
жыршылық $нердің жолына түсті. 9н 
$неріне ақжолтай болған «Қара кемпірден» 
$стіп зорға ажырады.

Осы тұста Жалағаштың іргесіндегі 
ауылда тұратын талантты әнші қыз, ай-
тыс ақыны Лена 9бдіқалықова к$птің 
к$зіне түсе бастаған. Сол жылы облыста 
$ткен к$ркем$нерпаздар байқауында 
Лена, 9лиакбар, Берік үшеуі үш но-
минация бойын ша бірінші орын алып 
келді. Жарықтық комсомолдың ашуы 

баланың табиғи даусын сақтаңдар, «по-
становка» қойып әуре болмаңдар» дегені, 
9сия Байғаскинаның сольфеджио мен 
гармониядан берген әсерлі сабақтары, 
Саида Еламанованың үнемі қамқорлық 
к$рсеткені, Сайра Аманованың $згеге 
қатал болса да, бұған мейірімі түсіп, 
сабақ үстінде «жеңеше» деп еркелеуіне 
ерік бергені ерекше есінде қалды. Оқу 
бітірген соң консерваториядағы $з ка-
федрасына оқытушылыққа шақырылды. 
Бұл берекелі ұжым шеберлікті шыңдау 
мектебі болды. Кейінірек осы кафедраның 
меңгерушілігіне бекітілді. Дегенмен, ол 
халық әні кафедрасындағы басқа да таны-
мал әріптестері секілді консерваторияға 
келгенше дүйім жұртты аузына қаратқан 
эпик жыршы атанып үлгерген-ді.

Біздің Сыр бойында репертуары 
мол, ел ішінде мойындалған жыршыны 
«жырау» дейді. Қаршадайынан қалың 
ж ұ р т т ы ң  а л д ы н д а  ж ү р г е н  Б е р і к к е 
де сүлейлер елі «жырау» деп ен тағып, 
м$р басқан. Соған қарамастан ол $зін 
«жырау» деп атағанды онша ұнатпайды. 
Ол – Сыр бойының жыршылық $нерінің 
тарихындағы айрықша құбылыс. «Жырдың 
жерұйығы» атанған аядай ауылдан шыққан 
жыраулардың даңқы алысқа кеткені мәлім. 
Сол мектеп $кілдерінің ішінен аса дарынды 
үшеуінің есімдері ерекше аталады. Олар – 
$ткен ғасырдың жетпісінші жылдарында 
жарқырай к$рініп, қысқа ғұмырында 
дүйім елді таңғалдырған, Мәскеуде оқып 
жүргенде қапылыста қаза болған К$шеней 
Рүстембеков, білімі мен білігін қатар 
$рбітіп, қазақ $нерін әлемге танытқан 
Алмас Алматов,  бала күнінен дара 
даусымен, ерекше қабілетімен, ғажайып 
зердес імен жұрттың ықыласына 
б$ленген Берік Жүсіпов. 

Музыка мамандары оған бірден 
назар аударды. Алматыға келген 
соң теледидардағы терме ту-
ралы хабарлардың тұрақты 
қонағына айналды. 6зінің 
жеке шығармашылығына 
арналған телебағдар-

репродуктивті-туындатпа, креативті-
шығармашылық егіз қосарлану пробле-
масы» деген тақырып тағы докторлық 
диссертациясын қорғап үлгере алмады. 
Осыған орай Ақселеу Сейдімбек ағасының: 
«Берікжан-ау, сенің мына тақырыбыңның 
$зінен бір кандидаттық қорғауға бола-
ды ғой», – дегені бар. Жыршылық $нері 
арқылы жеткен жетістіктері де жалғасып 
жатты. «Дарын» мемлекеттік жастар 
сыйлығын, ТҮРКСОЙ-дың «Мұрагер» 
сыйлығын иеленді. 

Белгілі әдебиеттанушы, профессор 
Темірхан Тебегенов оны жыл сайын 
халықаралық балаларды қорғау күнімен 
құттықтайды. «Алпамсадай немені неге 
құттықтайсыз?» – деп сұрасақ, елгезек 
Темкең: «Ау, бұл да бір біздің дәу баламыз 
емес пе?», – деп жауап береді. Шамасы, 
Темірхан аға кейіпкерімізді бала күнінен 
құттықтауға әбден дағдыланып, оның 
қырықтың қырқасынан асып, елуге бет 
алғанын естен шығарса керек. 

Соңғы жылдарда тағы бір ауқымды 
жобаны қолға алды. Бұл ісі де жемісті 
болды. Беріктің «Қазақстандағы этнос-
тар дың музыкалық мұралары» атты 
энциклопедиялық ғылыми-танымдық 
еңбегі жарыққа шықты. Екі б$лімді, үш 
тілдегі музыкалық антологияға к$птеген 
ұлттың шығармалары енді. 6нертану са-
ласы бойынша тұңғыш қолға алынған осы 
жобаға жүзден астам этностың алты жүздей 
музыкалық шығармасы топтастырылған. 
Алғашқы б$лімде автор соның бәріне 
ғылыми сипаттама береді. Ол «Елдің 
бірлігін арттыра түсетін құндылықтың бірі 
– $нер» деген идеяны ұстанған. Бірліктің 
бойтұмары секілді бұл бұйымды к$бейтіп 
шығарып, аса ауқымды халықаралық 
шаралардың меймандарына кәдесый 
ретінде үлестірсе артық болмас еді. 

О н  ж е т і  ж а с ы н д а  $ н е р  қ у ы п , 
Алматыға аттанған жас $рен кейін елге 
қайтып келді. Ол Қызылорда облыстық 
мәдениет басқармасының бастығы болып 
тағайындалды. Осы қызметті атқарған 
бес жыл ішінде дәстүрлі $нердің ахуа-
лына,  Сыр сүлейлерінің  мұрасына 
білікті басшының к$зімен зер салды. 
Олардың шығармаларының жоқ-жітігін 
түгендеді, $лең-жырлардың текстология-
сын қайтадан ой елегінен $ткізді. Қазақ 
$нерінің кәсіби деңгейін к$теруге күш 
салды. Сыр бойының күйлерін жан-жақты 
зерттеп, құнды еңбек жазып, оқулық 
шығарып, ғылыми айналымға қосты. Осы 
уақытқа дейін жиған-терген дүниесін 
жариялап, елдің игілігіне ұсынып үлгерді. 
9йтсе де, әлі де жарық к$ре қоймаған 
ауқымды жазбалары баршылық. 

Тағы бір ерекше қасиетін айтуға тиіспіз. 
Ол қолынан жазу келе тұра $леңге жола-
майды. 9н жазуға да әуестігі жоқ. Бәлкім, 
оның киесін жан-тәнімен сезінгеннен 
шығар. Қазақтың қасиетті қара $леңі 
мен әсерлі әуенінің қадірін кетірмейін 
дейтін болар. 9йтпесе, таңды таңға ұрып 
эпостарды дамылсыз жырлап жүрген 
адам екі ауыз $лең құрай алмайды дегенге 
кім сенеді?! Құрағанда да жымдасты-
рып жібереді. 9зілге жеңдіріп айтатын 
шымшыма шумақтары жеткілікті. Сол 
арқылы әріптестеріне жеңіл-желпі ба-
зынасын айтады («Алақандай к$з әйнегі 
жалтырап, Қайрат ағам жасамады кон-
тракт»), қызыл тілдің қадірін бір адам-
дай білетінін ұқтырады («С$йлегенде 
кетемін мен жосылып, Қара с$зден қалған 
емен тосылып»), $зіне қамқор ағаларына 
шексіз ризашылығын білдіреді («Дүйсен 
ағам мына мені жебеп тұр, Жіберсе екен 
қолтығымнан демеп бір»), бойындағы 
қабілеті мен мүмкіндігін әлі де кеңінен та-
ныта түскісі келетінін аңғартады («Саздың 
даусы саңқылдаған музейге, Болып кетсем 
жарар еді-ау директор»). Ешкімге есесін 
жібермейді. Басынан с$з асырмайды. 
«6мірдің бір қызығы – полемика!» – 
оның ең сүйікті қанатты с$здерінің бірі. 
Бірақ с$йте тұра к$пшіл. Үлкенді үлкен, 
кішіні кіші деп сыйлай біледі. Бала кезінде 
құсқұмар болғанын айттық. Қазір атқұмар 
әрі итқұмар. Аттары Тайбурылдай жүйрік, 
иттері тайыншадай ірі. Қысқасы, жыршы 
әрі күйші, әнші әрі аңшы... 

Үйінен $мірі қонақ арылмайды. Ертелі-
кеш дастарқаны жиылмайды. К$шеде 
к$зіне кәделі кісі шалынса болды, салып 
ұрып шаңырағына ертіп келеді. Мұндайға 
әбден үйренген Гүлфайруз келіннің қазаны 
оттан түспейді. Тәуліктің кез келген сәті 
Беріктің қонақ күтуіне жарай береді. 
Қонақтың шашбауын к$теру үшін к$рші-
к$лем, туған-туыс, дос-жаранның бәрін 
қосып шақырады. Оған бәрі жарасады. 
Бірде ол үйіне $збектің әйгілі бақшысы, 
сол елге сіңген қоңырат жұртының 
талантты тумасы Шахбердіні ілестіре келді. 
Осыдан жиырма жыл бұрын алпыстың 
шамасындағы Шахберді таңға дейін тынбай 
жырлап, Беріктің пәтерінде бақсыдай 
ойнады. Оған дем беріп, жігерлендіріп 
отырған да үй иесінің $зі. Ауық-ауық 
қонағының алдына қазақтың сол жылдары 
енді ғана шыққан құнды теңгесін үйіріп 
тастайды. Делебесі қозған Шахберді: 
«Есің бар-ей сенің!», – деп екіленіп алып, 
бір әуенді бастағанда, бұл бар даусымен 
айғайға басып, оның шабытын одан сайын 
қоздырады. Содан Шахам шарықтап 
кетеді дейсің... Сол жолы қос жыршы 
таң қылаң бергенше $з тілдерінде ғана 
с$йлесті. Мұны тек к$руге к$з керек. Оның 
рахатына ешнәрсе жетпейді. Бір замандағы 
сал-серілер мен қайқы-қасқалардың сән-
салтанатын елестететін осындай кештер 
оның берекелі шаңырағында жиі болатын. 
Соның бәрін сағынасың кейде... 

9ңгімеміздің басында Беріктің бала 
кезінде үйінің терезесінің алдына қос 
теректің егілгені, оның біреуінің жайқалып 
$сіп, екіншісінің қурап қалғаны ж$нінде 
айтқанбыз. Беріктің $зіне тете інісі 
Кенжемұрат та $нердің жолын қуған тума 
талант болатын. 6нерлі ортаға енді ғана 
қосылып, жарқырап шығып келе жатқанда 
ғұмыры кілт үзілді. Бүгінде оның кәсіби 
маман боларына дау жоқ еді. Қос теректің 
сыңарының $спей қалуы бейнебір соған 
к$рінгендей болады да тұрады. 

***
Баяғыда бір аңшы бағасын берген 

«барабаншы баланың» бүгінгі жетістіктері 
осындай. Барабаншы дегеннен шығады, 
Аркадий Гайдардың «Барабаншының 
тағдыры» атты әйгілі повесі әлі күнге 
дейін аға буынның есінде шығар. Ал біздің 
«барабаншының» тағдыры қазақтың 
дәстүрлі $нерімен сабақтас $ріліп келеді. 
«Сенен жақсы музыкант шығуы мүмкін», 
– деген 9шір аңшы сол сәтте с$зге де 
мергендік танытып, нысанаға д$п тигізген 
екен. 

Бір жағынан оның барабаншылықты 
қаламағаны да жақсы бопты. Күректей 
қолымен сабалағанда ана барабанның несі 
қалар еді... 

Бауыржан ОМАРҰЛЫ
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нің ішінен аса дарынды 
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сарқытысарқыты
ЖЫРШЫЛАРДЫҢ ЖҮЙРІГІ

Жампоз жырдың тұйғыны,
Жоқ ешкімге жалтағы,
Жыршылардың жүйрігі,

Жыраулардың жалпағы!
(Журналистік фольклордан)

Мектепте нағыз сойқанның $зі болды. 
Аядай кластың ішінде бүкіл қыз сабақ 
аяқталғанша бұдан сақтанып отырады. 
К$бісі үзілісте сыртқа мұғаліммен ілесе 
шығады. Сонда да есебін тауып, әйтеуір 
біреу-міреуді қармап қалуға тырысады. 
Мұны комсомол жиналысына да жиі сала-
ды. Оқу ісінің меңгерушісі Базаркүл апай 
$згеше жазалайды. Орыс тілінен сабақ 
беретін Валентина Ивановнаның да бұған 
емешесі құрып тұрғаны шамалы. 6зінше 
ділмәрсіп, «орысша оқуға болмайды, тек 
қазақ әдебиетін оқиық» деп мәселе қойған 
соң оны кім жақсы к$рсін!? 

Жұрттың бәрі  мұның соңына ит 
қосып қуалап жүргенде жақтайтын бір-ақ 
адам бар. Ол – Жалағаштағы $зі оқитын 
№202 мектептің директоры 9ли Ерке-
баев. «Менің атым Қожа» фильмінде 
Қожаберген Қадыровты бүкіл мұғалім 
жабыла жазғырған кезде мектеп басшысы 
ғана қорғап шығатын еді ғой. 9лекең де со-
лай. 9йтеуір осы сотанаққа бүйрегі бұрып 
тұрады. «Түбі к$рерсіңдер, бұл ертең адам 
болады», – дейді. 9ркім сыйлағанның 
құлы. Бұл да қарыздар қалмайды. Сабақтан 
кейін 9ли ағайдың үйіне барып, отынын 
жарып, к$мірін тасып береді. 6зі шаруаға 
епті әрі сондай қарулы. Қара жұмыс десе, 
жанып кетеді. Маңдайының терін там-
шылатып, бір $зі он адамның жұмысын 
істейді. 9п-сәтте біраз шаруаны тынды-
рады. Баладан тапшылық к$рген 9ли аға 
осыны к$ріп күрсінеді де қояды.

Директордың досы болған соң кейде 
дандайсып, сабаққа бармай қоятыны бар. 
Бір ғажабы, Беріктің сабаққа бармағанына 
әкесі ешқашан ренжімейді. Тіпті мүлде 
қойып кетсең де, шаруасы болмайтындай 
кейіп танытады. Тек сол күні сілікпеңді 
шығарып, үйдің шаруасына жегеді. 
Малдың астын тазалайсың, қораның қиын 
ойып, к$ңін шығарасың. Алақаныңның 
терісі күлдіреп, екі қарың салдырап 
қалады. Содан сабақ қайдасың деп тартып 
отырасың. Кешке дейін азап к$ргеннен 
класта қыздардың бұрымын тартқылап, 
қызық қуып жүргені жақсы емес пе?! К$п 
ұзамай майдангер Мырзалының халықтық 
педагогикасы ғажайып жемісін бере бас-
тады. Беймаза бала қорадағы қи мен 
к$ңнен қашып, мектептен шықпайтын 
болып алды. С$йтіп, ол бірте-бірте сабақты 
жақсы оқитын үлгілі оқушыға айналып 
келе жатты. 

Тентектігі  сонда да қалған жоқ. 
9лиакбар деген досы бар еді. Жай дос 
емес, $нерлі дос. Ол – домбырашы, бұл – 
жыршы. Бір күні екі сері СМУ-дың арғы 
бетіне, қызға баратын болды. Мінездері аса 
жуас болмаса да, батылдық үшін «Медве-
жья кровь» деген шарап ішті. Аюдың қаны 
аш қарынға түскен соң, екеуі біраз нәрсені 
дәлелдемек болғанға ұқсайды. Ақыры 
бұл қылығы да бүкіл елге мәлім болды. 

қатты болғанымен қайтуы да тез еді ғой. 
Аудандық комсомол комитетінің бірінші 
хатшысы Тұрсынбек Тұрлашевтың $зі 
келіп, екі достың маңдайынан екі рет 
сүйіп, комсомолға қайтадан $ткізіп кетті. 

Мектепте алғашқы әскери дайындық 
пәнінің жоспарына сәйкес 9-шы класс 
оқушыларын автомат атуға алып ба-
ратын дәстүр бар еді. Бұл бір ауқымды 
науқан. Бүкіл совхоздардың, оған қоса 
Жалағаштың т$рт мектебінің оқушылары 
түгел жиналды.  Нысана к$здейсің, 
мергендігіңнің шамасын байқайсың әрі 
ер-азамат екеніңді сезінесің. Мұның 
кәдімгідей жыршы ретінде атағы шығып 
қалған кезі. Мұғалімдер мен оқушылар 
үш күн бойы оның термелерін тыңдады. 
Автомат жайына қалды. С$йтіп, бұл жолы 
ол $зін мылтықсыз майданның қаһарманы 
сезініп қайтты. 

Жалағашта жүргенімен $зінің кіндік 
қаны тамған Арал-Қазалы аймағының 
дәстүрлі жыршылық $нерін жалғастырды. 
«К$мейден құйылады жырдың басы, 6лең-
нің тасығандай дариясы» деп Нұрпейіс 
ақын айтқандай, $ңір $нерпаздарына 
тән к$мейден жырлау машығын бала 
күнінен меңгеріп алды. Айналасындағы 
$зге жыршылардың жыр айту мәнеріне 
қарап, бұл $нердің мың-сан тәсілін игере 
бастады. С$йтіп, Сыр сүлейлерінің ара-
сында бесіктен белі шықпай жатып талас-
сыз мойындалған тағы бір К$мей жырау 
пайда болды. 

КИЕЛІ ӨНЕРДІҢ КӘЛЕНІ 

9йтіп-бүйтіп қиыннан,
9ткел тауып келеді.
9релі �нер бұйырған,

9з елінің Кәлені!
 (Журналистік фольклордан)

Кішкене күнінен құймақұлақ болып 
$сті. 6зінің ірілеу екенін сезген соң 
Алпамыс батыр секілді бірге ойнаған 
балаларын $лтіріп аламын деп қорыққан 
шығар, қатарластарынан г$рі үлкендерге 
үйір болды. Ел ішіндегі  с$з білетін 
қарияларды жағалады. Сырдың арғы беті 
мен бергі бетін түгел шарлап, үздіксіз 
мұра жинап келе жатқан Кеулімқош 
Т ә ң і р б е р г е н о в ,  І з ж а н  Ж а л ғ а с о в , 
Тілеуберген Т$ребеков, Зайыр Рахатов, 
Мырзағали Ақжолов, Бай нияз Желдербаев, 
Манап К$кенов, Ақанжан Келімбетов, 
6мірзақ Ахметов, 9лім жан Суханберлин 
сынды ағаларымен армансыз сырласты. 
Добалдай магнитофонын арқалап, үнемі 
ауыл аралап жүрді. Бы лайша айтқанда, 
балалық шақ болмады онда. Бір жағынан 
осылай бірнәрсеге алаң бол ғаны да дұрыс 
бопты. 9йтпесе, тентек неме әлі де біраз 
дүниені бүлдіріп бітер ме еді?! 

Мектеп бітірген соң консерваторияның 
халық әні кафедрасында білім алды. «6з 
әлімше ақыл-ойым дария, Мен бір жүрген 
отыздағы қария. Ата салтым – домбы-
рамен жыр айту, Ал бастығым – про-
фессор Жәния!» деп $зі әзілдейтіндей, 
қазақ $нерінің қара шаңырағы тарпаң 
талантты к$п нәрсеге үйретті. 9сіресе, 
әйгілі әнші Бекен Жылысбаевтың «мына 

ламалар да жиі к$рсетіліп жатты. С$йтіп, 
ол $нердегі бақ-берекесін ертерек тап-
ты. Ол жыр айтқанда аумағы атшапты-
рым залдың ішіндегі $зге дыбыстың бәрі 
жайы на қалады. Кең тынысты зор дауыс 
ешкімді қыбыр еткізбейді. Сені еріксіз 
еліктіріп, Сыр бойына жетелеп әкетеді, 
одан соң к$не дәуірдің иіріміне түсіріп, 
оғыздар әлемінен бір-ақ шығарады. 9рі 
жыр тыңдатады, әрі жыраулар рухына 
қанықтырады, әрі $зін молынан танысты-
рады. Егер Берік сайын даланың т$сінде 
жырласа, даусы алты қырдың ар жағына 
еркін жететіндей к$рінеді де тұрады. 

Беріктің болмыс-бітімі арғы тегіне 
байланысты. 6з жұртына әуел баста жыр 
қонған. Жалпы, Жақайым әулеті ақыннан 
аяқ алып жүре алмайды. Оның ішінде 
бүгінгі қазақ поэзиясының белді $кілдері 
де жетіп артылады. Түбін қуалап келсек, 
арғы аталарынан тараған ұрпақтардың 
арасынан әйгілі «Сартай батыр» дастанын 
жазған Нұрмағамбет Қосжанов, эпикалық 
жыршылық үрдісті ұстанған қиссашы 
Бораштың Т$леуі, Жақып сопы, Жүсіп би, 
әкесінің немере ағасы Т$леген шайыр сын-
ды $лең $рген, с$з саптаған жампоздардың 
тұлғасын аңғарамыз. Ылдидан салса т$ске 
озған сол $ңкей жүйріктерден бұған 
бірдеңе жұқпады дейсің бе?!

Нағашы жұрты да осал емес. Кішкененің 
алты баласының бірі – Жолшорадан 
атақты «Сегіз қасқа» деген $нерпаздар 
тобы шыққан. Бұлар – сал-серілік үрдісті 
ұстанған ерекше қабілет иелері. Қазалы 
$ңірінде Қабыл қасқа деген танымал адам 
болған. Ол – Беріктің шешесі Ұлмекеннің 
аталас ағалары. Кейіпкерімізді «Қасқа 
Берік» дейтініміз содан! Тіпті қайын жұрты 
да $нерден құралақан қалмаған. Келіншегі 
Гүлфайруздың әкесі – Арал $ңіріне белгілі 
Сәуелхан ақын. С$йтіп, ол дәстүрлі ақын-
жыраулар мектебінің үштағанында нық 
тұр. Қасқа Берікті басқа Беріктен даралап 
к$рсететін нәрсенің бірі осы.

Айтпақшы, біздің Қасқа жыраудың 
басқа жыраудан елеулі айырмашылығы 
бар. Алла тағалам оған жазу $нерін де мол 
дарытқан. Жазғанда да оқырманы бас 
к$термейтіндей етіп жазады. 9р с$йлемі 
орнында тұрады. 9р с$зі кестеленіп түседі. 
Бірде мен оның кезекті кітабы шыққан 
кезде Сыр бойының тағы бір жас дүлдүлі 
Берік Саймағамбетовке «Іні Берікке ірі 
Беріктен!» деп қолтаңба бергенін к$рдім. 
Тұрқы қолтоқпақтай ғана жұдырықтай 
жыршыға бұдан артық қандай жылы с$з ке-
рек?! Берік Жүсіповтің жиырма бір жасында 
«Мырзастағы жыр мектебі» деген алғашқы 
кітабы шықты. Консерваторияның үшінші 
курс студенті Арал аймағындағы жырдың 
Жидебайы саналатын Мырзастай мерейлі 
мекенге осылайша $лмес ескерткіш орнат-
ты. Қаршадай баланың жұқалтаң кітабы 
кейінгі сүбелі еңбектеріне жол а шты. 

Бұдан соң ол $неріне титтей де к$леңке 
түсірмей, фольклортануға бет бұрды. «Сыр 
бойының жыраулық-жыршылық дәстүрі» 
деген тақырыпта диссертация қорғап, 
филология ғылымының кандидаты ғылыми 
дәрежесін алды. Ал кейіннен ғылыми еңбек 
қорғайтын кеңестің демі бітіп қалуына бай-
ланысты «Эпикалық жыршылық дәстүрдегі 

Темкең қанша жерден бала десе де, 
екі иығына екі кісі мінгендей еңгезердей 
Берік тің тұлғасы биіктеген үстіне биіктей 
түседі. Күректей алақанының салалы 
саусақтарымен қос ішекті бебеулете ж$нел-
генде қара домбыраның мойны қылқиып, 
бір сәтке қылғынып қалғандай болады. 
Сәлден соң домбыраның да, жыршының 
тынысы ашылып, кеңінен к$сіледі. 

Түр-тұлғасы кәдімгі Кәленнің $зі. 
Тура «Қан мен терден» мына заманға 
к$шіріп әкеліп, жібере салған ба дерсің. 
Атқа мінсе, мұның да екі тізесі құлағын 
қағады. Құлағын қаққаның не, анау-мы-
нау атыңның белін үзіп тынады. Бүгінгінің 
Торшолақтары оны к$рсе, безіп кетеді. 
Киелі $нердің Кәлені ол. 

ҚОС ТЕРЕКТІҢ СЫҢАРЫ

Денелі әрі дарынды,
Дауысы жер жарады,

Дариядай арынды,
Дәстүрлі әннің маманы!

(Журналистік фольклордан)

Кейіпкеріміздің қазақ дәстүрлі $нерін 
дамытуға сіңірген еңбегі $лшеусіз. Ал-
дымен халықаралық «Шарк Торанала-
ри» (Самарқан, 2001), «Түрік дүниясы 
ұзандары» (Анкара, 2000) фестивальдерінде 
топ жарды. Кейіннен Иранда (Тегеран, 
2005, 2010), Пазырықта $ткен (Алтай, 2004) 
қайчылардың халықаралық конкурстарын-
да жеңіске жетті. Домбырасын қолға алып, 
әлемді шарлап, Германия, Бельгия, Қытай, 
Голландия, Түркия, Америка, Иран, Ресей, 
6збекстан, Қырғызстан мемлекеттерінде 
$нер к$рсетіп, елдің ықыласына б$ленді. 

6нерінен $нертанушылығы да кем 
түскен жоқ. Екі жүзге тарта ғылыми-
танымдық мақаласын, «Мырзастағы жыр 
мектебі», «Жиделі-Байсын күйлері», 
«Күретамыр», «Жырдария», «Ойтұмар», 
«Сүлейлер», «Адырна» атты кітаптарын 
о қ ы р м а н ғ а  ұ с ы н д ы .  Т ұ р м а ғ а м б е т 
Ізтілеуұлы, Базар жырау Оңдасұлы сынды 
әйгілі Сыр сүлейлерінің шығармаларын 
әзірлеп, түсініктерін жазып, ғылыми басы-
лымын шығарды. «Сыр сүлейін сұрасаң», 
«Қайталанбас дауыстар» атты музыкалық 
антологияларды дайындады.  Қазақ 
радиосының алтын қорында оның сексен-
ге тарта авторлық бағдарламасы сақталған. 
С$йтіп, алдыңғы толқын ағаларының жо-
лын жалғап, Сыр бойының ән-күй және 
жыр $нерінің сүбелі шежіресін жасады. 
Оның еңбектері – құнды мәліметтердің 
қазынасы. Бір дерегі бір дерегінен қызық. 
Соны әсерлі етіп баяндай біледі. Ғылыми 
негіздеуінен де мін таппайсың. 

Ол шығармашылық жолында ұстаздан 
кенде болған жоқ.  9дебиеттанушы 
ғалымдар Рахманқұл Бердібай, Тұрсынбек 
Кәкішев, Сейіт Қасқабасов, Оразгүл 
Нұрмағамбетова, Шәкір Ыбыраев, Серік 
Мақпыров, Мақсат Тәжімұратов, $нер 
зерттеушілері Болат Қарақұлов, 9сия 
Мұхамбетова, Мүлкаман Қалауов, жазу-
шы Таласбек 9семқұлов, мифолог Ерік 
К$кеев және басқалар Беріктің қаламының 
ұшталып, қабілетінің шыңдалуына $зіндік 
үлестерін қосты. 
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АНА ТІЛІ

2016  жылғы 17-қазан күні сағат: 14:00-де Бейнеу селосы, Д.Тәжиев көшесі 
аудандық әкімдік ғимаратының 2-қабатында жолаушылар мен багажды авто-
мобильмен селоішілік, селоаралық тасымалдау маршруттарына қызмет көрсету 

құқығына арналған конкурс өткiзілетіні туралы хабарлайды.

9жем – табиғатынан жан 
дүниесі мен келбеті үйлесім 
тапқан ажарлы,  б іт імі 

б$лек, ойы зерек, талғамы терең 
зиялы жан еді. Табиғат заңдылығы 
бойынша күллі тіршілік иесі ұрпақ 
$рбіту, оны баулып $сіру, тәрбие беру 
тәсілдерін тектік деңгейде жадында 
ұстап, ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуын 
қамтамасыз ететіні белгілі жайт. 
Тек арқылы берілген тәрбие адам 
дамуының $зекті мәселесі, басқа 
тәрбиелердің ықпалын қабылдау 
тектілік тегеуріне тікелей байланыс-
ты. Тектілік ұялаған әулетте бой-
жеткен апам жеті атасынан қарак$к 
үзілмеген отбасына келін болып түсті. 
Жаратқанның маңдайға жазған сыйы 
болар. Намазын қаза қылмаған әжем, 
Аллаға мінәжат жасап, тынымсыз 
тірлігімен отбасы ырысын қамдап, 
ауылдың берекесін байырқалатты. 
Алладан мейір, ағайын-туыстан пейіл 
сұрап, ұрпағының тілеушісі болды. 
9жем әулеттің түп қазығы, ұйытқысы 
бола білді .  Ес білгенде к$ңілге 
түйгенім, әулет қана емес, ауыл 
құрметіне б$ленген, ағайын туыстың 
тірегіне айналған абыз жан болды. Ба-
лалары, жасы үлкен-кіші туыстар бір 
іс бастарда, қуаныш-жақсылықтарда, 
сапарға аттанғанда және басқа да 
жағдайларда әжеммен ақылдасатын, 
апамның батасын сұрайтын. Ол кісі 
барлық мәселені байыппен тыңдап, 
тыңғылықты атқарудың шешімін 
тауып, ж$н-жоралғысымен реттеуге 
кеңесін айтып, ақ батасын беріп, 
шығарып салатын. 

Мен ержетіп, ақыл тоқтатқанда 
пайғамбар жасынан асқан апамның 
үлкендердің, ауылдағы ер адамдардың 
атын атамай, тіршілікте $здерін, 
$мірден $ткенде аруағын құрметтеп 
жүруі – ауыл келініне тән әдептілік, 

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Конкурсқа мынадай маршрут-
тардың пакеттерi (маршруттар) шы-
ғарылады: №1ЛОТ – «Бейнеу-Сың-
ғырлау-Ақжігіт-Тәжен»; №2 ЛОТ 
– «№7».

Конкурсқа меншiк нысанына 
қарамастан, меншiк құқығында 
немесе $зге де заңды негiздерде 
авток$лiк құралдары бар кез келген 
жеке және заңды тұлғалар қатысады.

Конкурсқа қатысуға тiлек бiлдiру-
шi лер конкурстық құжаттардың 
жиын тығын алуға жазбаша $тiнiмдi 
аудандық әкімдіктің 2-қабатына 
«Бейнеу  аудандық тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылық, жолау-

шылар к$лігі және автомобиль жол-
дары б$лімі» мемлекеттік мекемесіне 
ұсынуы тиiс.

Конкурстық құжаттарды алуға 
$тi нiм дердi қабылдау конкурс жария-
лан ған күннен басталады және кон-
курсқа қатысуға $тiнiмдердi қабыл-
дау дың соңғы мерзiмi: 2016 жылғы 
30-қыркүйек.

2016 жылғы 19-қыркүйекте кон -
курс тық Комиссия конкурсты $ткiзу 
мәселелерi ж$нiндегi конкурс алдын-
дағы конференцияны $ткiзедi.

Анықтама алу үшiн телефондар: 
2 20 41; 2 22 68.

Қысқа әзірлік жайы тексерілді «БЕЙНЕУ АУДАНДЫҚ ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ 
ШАРУАШЫЛЫҚ, ЖОЛАУШЫЛАР КӨЛІГІ ЖӘНЕ АВТОМОБИЛЬ 

ЖОЛДАРЫ БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Шымкент қаласында к'пқабатты 
тұрғын үйлерді қысқы жы-
лыту маусымына дайындау 
жұмыстары к'ктемде басталған. 
Соңғы аптадағы мәлімет бойын-
ша қаладағы к'пқабатты 1782 
тұрғын үйдің 74,5 пайызы 
жылу маусымына дайын. Жылу 
жүйелері тексеріліп, құбырлар 
қысыммен тексерілді.  

–  А б а й  а у д а н ы  б о й ы н ш а 
424 үйдің – 316-сы, әл-Фараби 
ауданындағы к$пқабатты 610 
үйдің – 457-сі, Еңбекші ауданын-
да 526 үйдің 398-і, Қаратау ауда-
ны бойынша 222 үйдің 173-і жы-
лыту маусымына дайын, – дейді 
қалалық тұрғын-үй ком муналдық 
шаруашылық б$лі мінің бас маманы 
Гүлназ Шадманова. 

Айта  кету  керек,  шаһарда 
к $ п қ а б а т т ы  т ұ р ғ ы н  ү й л е р г е 
жылу жеткізіп беру ісімен тек 
«ҚуатЖылуОрталығы - 3» МКК ай-
налысады. Ал «3-Энергоорталық» 
А Қ  –  ж ы л у  $ н д і р у ш і  ғ а н а . 
«ҚуатЖылуОрталығы – 3» мем ле-
кеттік коммуналдық кә сіпорыны 
– $ндірушіден алынған жылу-
ды к$пқабатты үйлердің жылу 
жүйелеріне дейін жеткізіп беруші. 

Бұл $згеріс былтыр қара ша 
айында орын алғанымен, к$п теген 
тұрғындар әлі де болса пәтердегі 
жылу мәселесімен «3-Энергоор-
талық» айналысады деп ойлайды.

– Сонымен бірге, үй-ішілік 
жылу жүйелерін қысқы маусымға 
дайындау,  жылу  жүйелерін 
қысыммен  тексеруге тұрғындар 
бейжай қарамаса екен. Қазірден 

бастап, мамандарды шақыртып, 
тексертіп алса дейміз. Сонда ғана  
қысты күні сапалы әрі үздіксіз 
жылу ала алады. 9йтпесе, жаз 
бойы үй ішіндегі жылу жүретін 
құбырларға к$ңіл б$лмей жүреді 
де, қыс келгенде «пәтерімізге 
жылу жетпей жатыр» деп дабыл 
қағады.

Р а с ы н д а  д а ,  к $ п қ а б а т т ы 
тұрғын үйлер – пәтер иелерінің 
меншігі. Үйдің коммуналдық-
инженерлік жүйе лерінің дер 
кезінде ж$ндеуден $т кізілуіне, 
жылу құбырларын қы сым мен тек-
серуге тұрғындардың белсенділігі, 
ұйымшылдығы қажет-ақ. 

Жәмила ЖАЙЛАУБЕК

ШЫМКЕНТ

КОНКУРСШАРА

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 ,зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Бұл жапырақ т'гетін к'п 
бұтақты 'сімдік, биіктігі 
60-100 сантиметрге жетеді. 
!не бойында жиі 'скен нәзік 
тікендері болады. 

Жапырақтары кезек-
тесіп орналасады. Ұзын 
сағақты, сабағының ба-
сын дағы жа  пы рақтары 
үлкендеу, жие гінде ретсіз 

ара тістері болады. Сұрғылт ақ түсті гүлі бар, 
жемістері сабағының басында орналасады. Тау-
лы жерлерде, к$бінесе, қорым жиегінде $седі. 
Таңқурайды бүйрек әлсіздігіне және тағы да 
басқа ауруларға қарсы қолданады.

,р заттың, әр нәрсенің 
'зі нің шығу тарихы бар. 
Метро атауы о баста (фран-
цуз  дың метрополитен тура 
мағы насында – астаналық) 
деген с'зінен шыққан. 

Ең алғашқы метрополи-
тен 1863 жылы Англияның 
а с т а н а с ы  Л о н д о н д а 
салынған. Оның ұзындығы 
небәрі 3 шақырым 600 метр болған. Екінші 
жерасты жолы осыдан бес жыл $ткен соң 
АҚШ-тың Нью-Йорк қаласында қосылған. 
Осы сияқты 1896 жылғы – Вена, 1900 жылғы – 
Париж метрополитендері де Еуропадағы алғаш 
салынған метролардың қатарына жатады. Бұдан 
кейін  Мадридте, Барселонада, Афинада, Сток-
гольмде, Ослода және Токиода салына бастады. 

9рине, мұның бәрі даңқ пен дақпырт үшін 
емес, $мірлік-әлеуметтік қажеттіліктен туған. 
Осы кезеңдерде аталған қалалардың халқы 
к$бейіп, жер бетіндегі к$ліктердің қозғалысына 
қиындық келген. Қалай дегенмен де жерасты 
теміржолы – метроны адам баласы ойлап тапқан 
ғылым мен техниканың үлкен бір жетістігі деп 
бағалау керек. Бұл арада айта кететін бір нәрсе, 
бұрынғы Одақ к$леміндегі ең бірінші жерасты 
жолы 1935 жылы Мәскеуде, 1955 жылы Ленин-
град (қазіргі Санкт-Петербургте) пайдалануға 
берілген. Ал елімізде алғашқы метро 2011 жылы 
іске қосылған. 

Огайо университетінің ғалымдары: «Егер адам 
мансабын жақсы к'рмейтін жұмысынан бастаса, 
бұл адам ағзасында 'шпейтін дақ қалдырады» деп 
мәлімдеді. 

Олар 25-39 жас аралығындағы 6432 еріктіні 
бақылаған. Атап айтқанда, жұмысына риза 
болу деңгейі 1-ден 4-ке дейін бағаланды. 
Адамдарды алған балл бойынша т$рт топқа 
б$лді. Шамамен 45 пайызы жұмысына риза 
емес, ал 23 пайызының қанағаттанушылық 
деңгейі мансаптарының қалыптасуына қарай 
т$мендеген. 15 пайызының $з жұмысына к$ңілі 
толса, 17 пайызының қызметіне деген к$зқарасы 
жақсарған. Зерттеушілердің байқауынша, 
жұмысына к$ңіл толмаушылықтан к$бінесе жан 
ауруы пайда болған. Мұның салдары егде жаста 
ұйқы қашу, күйзеліске түсу, уайымшылдық, 
жүрек-қан тамырлары дерттеріне, ауытқуларға 
алып келеді екен. Сонымен қатар жұмысын 
жақсы к$рмейтіндерде суық тию, арқаның ауруы 
к$бірек кездескен.

Алғашқы цирк туралы 
айтар болсақ, қазіргі сай-
қы мазақтар грек және рим 
қ о й ы  л ы м д а р ы н д а  ' н е р 
к'рсеткен «буфондардан» 
тараған.  

Олар ойын барысында 
к $ р е р м е н д е р г е  к е й д е 
жаңғақ сияқты заттарды 
л а қ т ы р ы п  о т ы р ғ а н . 
Ежелгі Римде циркті «стадион» деп атаған. 
1700 жылдары Еуропада шоумендер «цирк» 
деген атауды аттардың қойылымдарында 
пайдаланған. Филипп Астлей 1770 жылдары 
Лондонда ат $нерінің қойылымдарын к$рсеткен. 
Құрамы аттар, жабайы аңдар, акробаттар және 
сайқымазақтардан тұратын сол к$шпелі цирктер 
1800 жылдары әйгілі бола бастады.

АРТЫҚ БОЛМАС БІЛГЕНІҢ...

Тышқанға қауіпті,
Иттерге жау мықты. 

К$ше бойы жағалай тал, қарағайлар, 
Тал, қарағайларға қонақтаған қара торғайлар. 

(Мысық)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Алғашқы цирк 

Таңқурай 

Метро қалай пайда болды?

Көңілі қаламаған жұмыс – 
адам үшін қауіпті

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

ӘЛЕМДЕ ТАЛАЙ ҚЫЗЫҚ БАР

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

са, сол қазынаны молынан игерген 
әжем сұңғыла адам болды. 6мірде 
болып жататын оқиғаларға апам қара 
$леңнен жауап табатын. 

Жақсы адамға жолықсаң, 
Тауып ойдағыны айтады. 
Жаман адамға жолықсаң, 
Қауып қайдағыны айтады. 
Данаға жолықсаң, 
Ақыл беріп, ақыл айтады. 
Наданға жолықсаң, 
Бұтып-шатып қайдағыны айтады, – 

деп отыратын әжем марқұм. 
Ж е т і с у  ж е р ұ й ы ғ ы н ы ң  ж а з и -

ралы Жаркент $ңірінде 9улиеағаш 
атамекенінде  ұрпағын $рбіткен 
Мәриамкүл әжем, қасиетті туған 
жердің аясында орманға айналған 
әулие қарағаштай $сіп-$нген үлкен 
әулеттің діңгегі іспетті. Парасат парқы 
да, аналық нарқы да, $нердегі қабілеті 
де, тұрмыстағы іскерлігі де, тіршіліктегі 
к$регенділігі де ешкімнен кем емес 
дана адам болды. Дәулетхан, 9уелхан, 
9депхан, Базархан, Ғани сияқты ел 
құрметіне б$ленген азаматтармен қатар, 
$з кіндігінен тараған ұрпақтарының 
ішінен ғылым докторлары, ақын, 
әншілер шықты, республикалық 
деңгейде жоғары лауазымды қызмет 
атқарып жатқан азаматтар қаншама. 
Шүкір, әжемнің тәрбиесін к$рген 
бір ғасырлық межеден асқан немере-
ш$берелері Қазақстанның түкпір-
түкпірінде егеменді еліміздің баянды 
болашағы үшін аянбай тер т$гіп жүр. 

Нарықтың қамыты қысқан 
мына құбылмалы заманда, 
пейілі жүдеп бара жатқан 

пенделерге қарап, қилы замандарда 
әулеттің қарашаңырағын қастерлеп, 
ырысын ортайтпай, берекесін ұйытқан 
әжемнің жомарттығын айта кетуді па-
рызым деп санадым. Облыс отралығы 
Талдықорғанда қызмет атқаратын 
б а л а с ы н а ,  А л м а т ы ,  Қ а р а ғ а н д ы , 
Талдықорған қалаларында оқуда 
жүрген немелеріне ай құрғатпай ет 
жіберу, жайлаудан түскен соң бүйенге 
салған сары майын, құрт-ірімшігін 
беру, мал сойғанда балаларымның 
сыбағасы деп арнайы ет дайындататын 
әжемнің ж$н-жоралғысы қазыналы 
ауылдың сарқылмас берекесі іспетті. 
Мәскеуде оқуда жүрген маған күз-қыс 
жылқының етін, к$ктемде туралып, $з 
майына қуырылған қой етін дайын-
дап сәлемдеме арқылы жіберетін еді. 
Ауылдың түтінін түтеткен, берекесін 
күзеткен қайран әжемнің, қазір сый-
сыбағасын сағынамын.  

Иә, к$птің құрметі,  жұрттың 
сыйы – бағасыз байлық. Ізгі адамның 
мейірімділігі мен кішіпейілділігі 
бағаланбай қалуы мүмкін емес. Ауыл 
ішінде беделді болудан, ағайынға 
сыйлы-құрметті болудан артық қандай 
бақыт болмақ! 6лді деуге қимайтын 
асыл әжем, $зі кетсе де артында атын 
ұмыттырмайтын $скен ұрпағы бар. 
Міне, к$зді ашып-жұмғанша жиырма 
жыл да $те шықты. Алты буын әулет 
ұрпағының алтын к$пірі әжемнің 
тілеуін Алла қолдап, біздің әулет жеті 
атадан асып, ендігі қыз алысу рәсіміне 
де жетті. 6зі мұрындық болып Ханкелді 
мен Мырзакелді бабаларымыздың 
қыз алысуына жол ашқан әжем, ақ 
тілеуімен ұрпағының $ркендеуіне 
ықпал етті-ау.  Бәрі  де Алланың 
қалауымен болады деген нанымға 
сенген қазақпыз, дегенмен, ұрпақтар 
сабақтастығын жалғастыратын да, 
$мір к$шінің к$рігін қыздыратын 
да ерекше жаралған тұлғалар. Біздің 
әулеттің к$ш салтанатына к$рік бер-
ген болмысы бітік, аналық рухы биік 
менің әжем еді деп нық сеніммен 
айта аламын. Апамның бейнесі мәңгі 
есте, оны уақыт аласарта алмайды. 
Кешегі әжемнің әлпештеген немересі 
бүгіндері $зі немере сүйді. Ұрпақ 
жалғастығының алтын к$пірі болған 
асыл әже немерелік пейіліммен әжелік 
мейіріміңе бас иемін! 

Айбын Т!РЕХАНОВ

Алматы облысы

Асыл əжеАсыл əже

Тіршілік заңдылығы бойынша, 
жарық дүниеге келген әрбір адам 
өмірге өз парызымен келеді. 
Ол өмір сүру, шама-шарқынша 
қоғам дамуына ықпал ету, 
генетикалық тұрғыдан адамзат 
қоғамының тектік қорына үлес 
қосу. Мақала кейіпкері, менің 
әжем Мәриамкүл Болатайқызы бір 
әулеттің ынтымақ-бірлігін уысында 
ұстаған, ауылдың ырыс-берекесіне 
мұрындық болған, балаларын ел 
азаматы деңгейіне жеткізіп, өрелі 
немере-шөбере, шөпшек өрбіткен 
асыл ана. Аналық парызы өз ал-
дына, әке орнына әке бола білген 
«тәубесінен жаңылмай, тәуекелінен 
тайынбай» бір әулеттің көшін өрге 
тартқан қажырлы жан. Мәриамкүл 
әжемнің жеті баласынан тараған 
ұрпақтары бұл күнде қара ор-
мандай қалың бір қауым елге 
айналған. 
«Көзден кетсе, көңілден болады 
ұмыт» дегендей, толассыз тіршілік 
күйбеңімен уақыттың зулап өткенін 
байқамай да қаласың. Дегенмен, 
көңілде мықтап сақталатын аяулы 
жандар да бар екенін мойындау 
керек. Сондай жандардың бірі – 
менің әжем Мәриамкүл Болатай 
қажы қызы. Әжемізді бүкіл әулет, 
тұтастай ауыл, әкеміз де «апа» деп 
атаушы еді. Жарқын жүзінен шуақ 
шашылған, жүрегі махаббат пен 
шапағаттан жаралған апам марқұм 
ақ батасымен, шын пейілімен 
ұрпағының тілеуін тілеп, айна-
ласын мейіріммен нұрландырып 
отыратын. Арайлап атқан таңмен 
жарыса тұрып, Алладан ұрпағының 
амандығын тілеп, ырызғысын 
сұрап жалбарынатын, күндіз 
дастарқанға берген ықыласында да 
алақан жайып Алладан ұрпағының 
амандығын, несібесін тілеп, жатар-
да да осы тілегін қайталап айтып, 
мінәжат етіп жүретін. 

:же, сен бірге жүрсің меніменен. 
9ліге мен �зіңді телімегем. . . 

Мұқағали Мақатаев

қазаққа тән тәрбиелілік деп пайым-
даймын. Қазақта «Келін ененің 
топырағынан жаралады» деген с$з 
бар, атамыз Жақыбай бидің бәйбішесі 
Шаруан апамыз да елге сыйлы, 
ұрпақтары ерекше жақсы к$рген 
қорымал жан болған екен. Шаруан 
апамызды бүкіл ауыл «мама» деп 
атағаны мәлім. Адами қасиеттің бәрі 
тектіліктен бастау алатынын ескерсек, 
Шаруан әжеміз Жетісу $лкесіндегі 
«ноқта ағасы» Жалайыр руынан 
шыққан Б$рібай батырдың ш$бересі 
болып келеді. Ұрпағының тектілігін 
мұрат тұтқан Салпық бабамыз баласы 

асқаннан кейінгі алғашқы құдаласу 
рәсіміне жол ашқан менің апамның 
ұзатылу хикаясы. Хангелдіден шыққан 
ел ұстаған, ауқатты ауыл Башық ата мен 
Мырзакелді руының марқасқаларының 
бірі Салпық бидің құдаласуы, ақ 
биенің қанын ағызып, екі рулы елдің 
жақсы-жайсаңдарын сауын айтты-
рып, ағайындық туыстан жекжаттық 
қарым-қатынасқа бет бұруына бата 
алғаннан басталғаны, менің пайымда-
уымша, Алланың апама деген ерекше 
ықыласының нышаны сияқты. Осын-
дай үлкен салтанаттан басталған $мір 
к$ші, бір ауылдың $негелі келініне 

алтын құрсақты келіндер берген болар. 
Алладан ұрпағының $суін тілеген әжем, 
барлық немерелерін $зі қырқынан 
шығарып, солардың ержетуіне тікелей 
ықпал етті.  

Бір үйдің тұңғышы болғандық-
тан қазақ дәстүріне орай 
а п а м н ы ң  б а л а с ы  б о л ы п 

$стім. Тұла бойы тұңғышын әжесінің 
тәрбиесіне беріп, «әжесінің баласы» 
деп әлпештеп, солардың бауыры-
на басатын ұлт қазақ қана шығар. 
9жемнің к$зі тірісінде, апамның 
бауырында $скен мені әке-шешем 
«менің балам» деп айтып к$рген емес. 
Мүмкін, осы қарым-қатынас әке мен 
баланың, ене мен келіннің арасындағы 
сыйластықтың алтын к$пірі шығар. 
Ал к$реген әжем ешуақытта мені 
әке-шешемнен алыстатпады, олар-
ды қадірлеуді, құрметтеуді міндеттеп 
отыратын. Балиғат жасына келгенше 
апамның қойнында жаттым. Мектепке 
барғанша апамның етегіне жабысып, 
соңынан бір елі ажырамай ілесіп жүреді 
екенмін. Есімде, апаммен қонаққа 
барсақ, қойдың басы апама бұйырса, 
құлағы менікі, сол үйдің балалары-
нан қызғыштай қорғаған тәттісі мен 
дәмдісін де мен жейтінмін. Асық жілік 
асылса, асығы менікі. К$шедегі асығы 
к$п балалардың бірі мен болдым. Ең 

Жақыбайға Жалайыр руынан келін 
түсірген екен. Келін – ененің ізбасары 
дегендей, ақылды ене, инабатты 
келін – отбасының құт-берекесі. 
9р буын ұрпақтан жалғасып келе 
жатқан әулетке тән $негелі дәстүр 
сабақтастығын үзбей, отбасындағы 
а у ы з б і р ш і л і к , б а у ы р м а л д ы қ , 
сүйіспеншілік іспетті қасиеттерді 
т ә р б и е  ш ы ң ы н а  к $ т е р е  б і л г е н 
Мәриамкүл әжем, шынында, к$ргенді 
келін деңгейінен данаг$й ана биігіне 
жетті. Бір әулеттің отбасына тән 
құндылықтарын жақсы $негелермен 
толықтырып, кіндігінен тараған 
ұрпақтарының қоғамда сыйлы орын 
иемденуіне ықпалы зор болды. Қазақта 
осындай ақылды, осыншалық дана 
ұлы әйелдердің болғаны бір ғанибет. 
9лемге әйгілі тарихи тұлғалардың 
$міріне үңілсек, ұлы ақын Абайдың 
әжесі Зере, ғұлама жазушы Мұхтар 
9уезовтің әжесі Дінәсіл, озық ойлы 
ғалым Шоқан Уәлихановтың әжесі 
Айғаным, ақиық ақын Мұқағали 
Мақатаевтың әжесі Тиын адамзат 
мақтан тұтар тұлғаларды тәрбиелеген 
данаг$й аналар. 9ркімнің $з әлемі бар 
дегендей, Мәриамкүл әжем де $нерлі 
ұрпақ $сіріп, қазақ халқының тектік 
қорына сүбелі үлес қосқан асыл ана. 

9 ж е м  а у қ а т т ы  а у ы л  Б о л а т а й 
қажының үкілеп, үлпілдетіп, бетінен 
қақпай ерке $сірген қызы болған. 
Болатай қажы $з ойын қаймықпай 
айтатын қызының $жеттігіне сүйсініп, 
тұспалдап, тауып с$йлеуге тапқырлығын 
ұштап, $нерлі етіп тәрбиелеген. Қазақ 
дәстүрінде ықылым заманнан қыз 
баланы «қонақ» деп әспеттеп, ерек-
ше мейіріммен, ілтипатпен қарағаны 
ақиқат. Еркелікпен бұла $скен әжем 
тұрмысы толысқан, ел билеген ауыл 
Салпық бидің отбасына келін болып 
түседі. Ұзатылу рәсімі жаңа қадамдарға 
ж о л  а ш а д ы .  С у а н  т а й п а с ы н ы ң 
іргесін кеңейтіп, қыз алыспаған ру 
арасындағы туыстық қатынастың жаңа 
арнасы жекжаттық деңгейіне ұласуына 
мұрындық болды. Тоғарыстан баба-
мыздан тараған Хангелді мен Мырза-
келді аталарымыздың жеті атадан 

жалғасып, тоқсанның етегіне ілінгенше 
бір әулеттің құрметті анасы болуына 
ұласып, $з кіндігінен 121-ден астам 
ұрпақ $рбітуіне жеткізді. Бір ғасырға 
жетпес $мірде бір ғасырлық $лшемнен 
астам ұрпақты $сіріп жеткізу әркімге 
бұйыра бермес бақ. 

Т$рехан атамыздың тұңғышы 
9уелхан Жақыбаев Қазақстан Жур-
налистер одағының мүшесі, қарымды 
қаламгер, ұзақ жылдар Талдықорған 
облыстық телерадиосының б$лім 
меңгерушісі  қызметін атқарды. 
9депхан Т$реханұлы мамандығы 
мұғалім, Қазақстан Республикасының 
үздік ағартушысы, Қазақстан Жазушы-
лар Одағының мүшесі, этнограф-ақын, 
сазгерлігі де бар, үш томдық таңдамалы 
туындылар жинағы жарық к$рген. Ба-
зархан Жақыбаев мамандығы сауда 
қызметкері, Қазақстан Республикасы 
сауда саласының үздік қызметкері, 
сазгерлігімен республикаға танымал, 
50-ден астам ән жазған, ақындық 
$нері бар, қаламгер ретінде бірнеше 
кітаптары жарық к$рген. 9депхан 
мен Базархан Жақыбаевтар «Ал-
маты облысының құрметті азама-
ты» атақтарына ие болған. Т$рехан 
атамыздың кенжесі Ғани Жақыбаев 
ақындық, әншілік, сазгерлік және 
к $ р к е м с у р е т  $ н е р л е р і н  и г е р -
ген қабілетті азамат болған, әттең, 
$мірден ерте $тті. Атамыздың қызы 
Мәриамхан Жақыбаева апамыз «Батыр 
ана» алқасының иегері, бір ауылдың 
берекесін ұйытып, талапты да талант-
ты балалар тәрбиелеген ардақты ана. 
Сейілхан апамыз да кеудесіне алтын-
нан «Батыр ана» алқасын тағып, бір 
ауылдың к$шін түзеп, ұрпақтарының 
$сіп-$нуіне мұрындық болып отыр. 

9жемнің барлық келіндері «Ба-
тыр ана» атанып, алтыннан алқа 
т а қ қ а н  ж а н д а р .  К е й д е ,  ә ж е м д і 
сағынғанда, ұрпағының $сіп-$нгені 
апамның мейірім-ықыласына қарай 
Жаратқанның жарылқағаны ма деп 
пайымдаймын. «Келін ененің топы-
рағынан жаратылған» деп жатады ғой, 
жеті баланы жетімсіретпей $сірген 
данаг$й әжемнің тілеуіне орай, Алла 

әдемі асық та менде, $йткені апам теке-
мет басқанда асықтарымды қызылды-
жасылды ғып әр түрлі түске бояп беруші 
еді. 

9ке-шешемді білгенмен, апамның 
баласы ретінде институт бітіріп келген-
ше, ол кісілерді мойындаған емеспін. 
Маман болып қызметке орналасып, 
қоғамдық, ұжымдық істерге етене 
араласа бастағанда ғана туған анам 
мен әкеме к$ңіл аудардым. Апам 
к$зі тірісінде барлық билікті уысы-
нан шығармады, мен үйленгенде де 
құдалықты $зі атқарды. Жеке отау 
болып б$лініп шыққанымда да апам 
бізбен бірге тұрды. 6мірге деген дербес 
к$зқарасы бар адуынды жан болатын. 
6з кіндігінен тараған балалары менің 
шаңырағыма баруына қарсы болса да, 
«с$йлемеңдер, Айбын, менің балам, 
мен осының жолында құрбандыққа да 
дайынмын» деп, айтқанынан қайтпады 
марқұм. 

9жемнің имандылығы, ізеттілігі, 
қайырымдылығы, талғампаздығы, 
ұқыптылығы мен іскерлігі күнделікті 
тірлікте к$з алдарында болғаннан 
соң да, адами қасиеттер ұрпағының 
ой-санасына қонақтап,  қазақы 
дүниетанымның қалыптасуына ық-
палын тигізгені ақиқат. Бала жүрегін 
баурап та, жаулап та алатын қызықты 
әңгімелер,  аңыздар,  ертегілер, 
жаңылтпаштар, ауыл шежіресі, 
туған жер тарихы мен табиғатынан 
сыр шертет ін  танымды әңгіме 
ұрпақтарының сана-сезімінің $релі 
қалпын сомдағандай. Шынында да, 
зердені табиғат жаратқанмен, оны 
шыңдайтын отбасы тәрбиесі, $мір 
тәжірибесі. «Т$рге үйренген, т$рге 
ұмтылады» деп, ұрпақтарын қасынан 
қалдырмай дастарқанның т$ріне 
отырғызатын әдетінің тәрбиелік 
мәнін кеш түсініп жүрміз. 9жемнің 
$леңге жүйріктігі, қазақы әндерді 
$зіне тән сарында айтуы кез келген 
дастарқанның к$ркін кіргізіп, қара 
$лең желісімен айтыстың к$рігін 
қыздыратын $нерпаздығы той-
думанның тамашасын арттыратын. 
Қара $леңнің қазынасы халықта бол-
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ДҮБІРЛІ ДОДА

«ОТЫЗ ТІСТЕН ШЫҚҚАН 
СӨЗ ОТЫЗ РУЛЫ ЕЛГЕ 

ТАРАЙДЫ»

Жақында Дүниежүзілік қазақ 
күресі федерациясының президенті 
Серік Т$киевпен кездескенімізде, ол 
бізге Қытайда $тетін әлем чемпио-
наты туралы айтып берді. Кезінде $зі 
де күрестің сан түрімен айналысқан 
ағамыз әлемдік додаға қазірден бас-
тап дайындық жұмыстарының жүріп 
жатқанын, оған шамамен 30-ға жуық 
елдің балуандарының қатысатынын 
айтты.

–Биылғы чемпионатқа к$птеген 
елдердің «мен» деген балуандары 
қатысады.  Оған б із  алғаш рет 
Австралия елін шақырып отырмыз. 
Сонымен бірге жарысқа Индонезия, 
Грузия, Иран, Еуропаның бірнеше 
елдерінің құрамалары келеді. Басты 
мақсатымыз – әлем чемпионатын 
$ткізіп қана қоймай, т$л күресімізді 
ж е р - ж е р г е ,  е л - е л г е  т а р а т ы п , 
т$рткүл дүниенің т$рт бұрышынан 
ф е д е р а ц и я л а р  а ш у .  С $ й т і п , 
күресімізді 2018 жылы $тетін жазғы 
Азия ойын дарының бағдарламасына 
қосу, – дейді С.Т$киев.

Оның айтуынша, осы мақсатта 
әлем чемпионатына 30-ға жуық елдің 
балуандары шақырылып отыр. Қазір 
к$птеген мемлекеттердің спортшы-
лары әлемдік белдесуге қатысуға ниет 
білдіруде. Осы жерде Серік Адамұлы 
жаһандық жарысты ұйымдастыруға, 
$ткізуге қол ұшын берген Қытай 
еліне алғысын жасырмайды. 

– Қытайда Дүниежүзілік қазақ 
күресі федерациясының істеген 
жұмысының арқасында Шыңжаң-
Ұйғыр автономиялы ауданының 10 
ауданында, Іле-Қазақ автономия-
лы округының 3 қаласында қазақ 
күресінен федерациялар ашыл-
ды. Біз Қытайдағы ағайынға алғыс 
айтамыз. Бұған елдегі күрес десе 
делебесі қозатын қауым қуанып 
қалды. Қытайдағы қандастарымыз 
әлем чемпионатының шығынын 
да $здері к$теріп отыр. Осы жерде 
мен еліміздің және федерацияның 
атынан Қытайдың ШҰАР-дағы 
жоғары лауазым иесі Асхат Керімбай 
мырзаға, Іле-Қазақ автономиялы 
округының бұрынғы әкімі Қызайжан 
Сейілқожаұлына алғыс айтқым 
келеді. Бұл азаматтар т$л күресімізден 

жаңа күртеше жасап, елге жаңалық 
жасағандай әрекет етуі мүлдем дұрыс 
емес. 

–Осы киімге байланысты бір 
оқиғаны айтып берейін, – деді 
С.Т$киев с$зін жалғап. – 2008 жылы 
Оңтүстік Кореяның Бусан қала-
сында Дүниежүзілік күрес одағының 
ұйымдастыруымен ұлттық күреске 
б а й л а н ы с т ы  ү л к е н  б і р  ж и ы н 
$тті. Оған біздің елден Бақытжан 
Жаңбырбаев ағамыз қатысты. Сол 
кезде әр елдің $кілдері $здерінің 
ұлттық күрестері  туралы баян-
дап, күртешелерін таныстырды. 
Жиында Бақытжан аға баяндама 
жасардың алдында 6збекстанның 
$кілі $здерінің ұлттық күрестері ку-
рашты таныс тырып шықты. Оның 
баяндамасы Оңтүстік Кореяның 
бір азаматына ұнамай, ол орыннан 
тұрып, кураштың қолданып жүрген 
киімін сынға алды. Ол кураштың 
күртешесі дзюдоның кимоносынан 

үрес десе делебесі қозбайтын қазақ бар ма? Қазіргі кезде төл күресіміздің қарыштап дамып келе жатқаны 
Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының жұмысымен тікелей байланысты. Осы ұйым құрылған кезден 
бері ұлттық күресімізді дәріптеп, көптеген чемпионаттар мен жарыстар өткізіп келеді. Ал оның президенті, 
профессор Серік Төкиев қазақ күресінің туын ұстаушы, төл күресімізді әлемге танытып, төрткүл дүниенің 
төрт бұрышына насихаттап, дамуына зор үлес қосып жүрген азамат. Осы кезге дейін өткен бес әлем 
чемпионатын, Африка, Азия, Еуропа мен Америка додаларын, Азия кубогы мен басқа да үлкенді-кішілі 
жарыстарды сол кісінің есімімен байланыстыруға болады.  Жақында біз тағы да бір қуанышты жаңалықты 
естідік. Серік Адамұлы 21-25 қыркүйек күндері Қытайда қазақ күресінен 6-шы әлем чемпионатының 
жалауы көтерілетінін айтты. Ол Қытайдың Іле-Қазақ автономиялы округы Моңғолкүре ауданында өтеді. 
Онда жер жүзінің жауырыны жерге тимей жүрген балуандары жиналып, күш сынасады. Соған қарағанда 
бұл үлкен жарыс болайын деп тұр.  Әлем чемпионатын Іле-Қазақ автономиялы округында өткізудің өзі 
тегін емес.  Бұған дейін осы жерде қазақ күресінен Азия чемпионатының өткенін білеміз. Енді Алтайдың 
ар жағындағы ағайын Дүниежүзілік қазақ күресі федерациясының ұйымдастыруымен тағы бір доданы 
өткізуді қолға алып отыр.

ФОТО: ҚАС-ҚАҒЫМ СӘТ 

Айтжан Мұрзанов – 
1958 жылы туған. Алматы 
жеңіл өнеркәсіп және 
тұрмыстық қызмет көрсету 
техникумын фототехник 
мамандығы бойынша 
бітірген. Әр жылдары 
«Атамұра», «Қазақстан 
теміржолшысы», 
«Караван», «Столичная 
жизнь» газеттерінде 
фототілші болып қызмет 
атқарды. 2004 жылдан 
«Айқын» газетінің 
фототілшісі.
Айтжан Салықұлы 
көптеген фотокөрмелерге 
қатысып, үздік жұмыстары 
үшін дипломдармен, 
ҚР Ақпарат және 
мәдениет министрлігінің 
Құрмет грамотасымен 
марапатталды. 

1. «Ұйықтай ғой, бөпем»

2. Алтыбақанда 
тербеліп...

3. Қыз қуу басталар 
алдында

4. Ерен ептілік 

5. Көкпар

6. Қалықтайды қыран 
құс

7. Желдей ескен 
тұлпарым-ай
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жарыстардың $туіне қолдан кел-
генше к$мектесті. Сонымен бірге, 
Алтайдың ар жағындағы ағайынның 
арасында т$л күресіміздің дамуына 
барынша үлес қосып жүрген бауы-
рымыз Серік Кененбайдың еңбегі 
ерен. Ол Қытайда соңғы екі жыл-
да біраз жұмыстар жасады. Соның 
нәтижесінде қамалы биік Қытай 
елінде ұлттық күресіміздің жала-
уы желбіреді, туы т$беден к$рінді. 
Биылғы додаға дайындықты да осы 
бауырымыз атқарып жүр. Қытайдағы 
ағайын Африка мен Азия елдерінен 
к е л е т і н  б а л у а н д а р д ы ң ,  с п о р т 
деле-гацияларының барлық жол 
шығынын да $здеріміз к$тереміз деп 
жатыр. Бұл, әрине, Іле-Қазақ авто-
номиялы округы Моңғолкүре ауданы 
басшыларының қазақ күресіне деген 
қамқорлығын білдіреді, – деді Серік 
Адамұлы.

ӘЛЕМДІК ДОДАҒА 
ДАЙЫНДЫҚ 

Бұған дейін Қытайда екі рет Азия 
чемпионаты $тті. Соңғысы 2015 жылы 
Гансу провинциясына қарасты Ақсай 
қазақ ауданында жалауын желбіретті. 
Дүниежүзілік қазақ күресі федера-
циясы басшысының айтуынша, ол 
Қытайдағы ең үлкен жарыстардың 
бірі болды. Биылғы әлем чемпио-
натына дайындық мәселесі сол жа-
рыстан кейін шешілді. «Осы до-
дадан кейін федерация Қытайда 
әлемдік бәсекені $ткізуге білек сыба-
на кірісіп, дайындықты бастап кетті» 
дей келе:

– Бәрі Азия чемпионатынан бас-
талды. Бұл жарыстың $туіне Серік 
Кененбай мен Айдархан Қабдолла 
деген азаматтардың к$мегі к$п тиді. 
Олар 2012 жылы Гансу провинциясы-
на барып, сол жердің атқа мінер аза-
маттарымен кездесіп, Азия чемпио-
натын $ткізуге келісімін алып келді. 
Серік Кененбайдың $зі Қытайда 
туып-$скен азамат.  Қазір Азия 
федерациясының бас хатшысы. Сол 
кезде Алтайдың ар жағында ұлттық 
күресімізді насихаттауда шыны ке-
рек, біраз қиыншылықтар болды. 
Шыңжаң-Ұйғыр автономиялы ауда-
ны Қытайдағы аумағы жағынан ең 
үлкен $ңір. Онда 20 млн-нан астам 
халықтың тұратынын білесіздер. Ал 
қазақтар шамамен 2 млн. Осында 

Үрімшіден 1 500 шақырым жерде 
Гансу деген провинция бар. Бұл 
жерде кезінде Гималай тауынан 
асып, Түркияға бет алған к$штен 

қалып қойған қандастарымыз 
тұрады екен. Жан саны 

аздау. Шамамен 3 000 
– 4 000 адам. Соларға 
$ткен ғасырдың 50-ші 

жылдарында автоно-
мия беріліпті. Осы жерге 

біз 2012 жылы Серік Кенен-
бай мен Айдархан Қабдолланы 

аудан басшыларымен кезде-
суге жібердік. Олар Гансудің 
қандастарымыз к$п тұратын 
Ақсай ауданына барып, басшы-
ларымен кездесіп, 2013 жылы 

қазақ күресінен Азия чемпио-
натын $ткізуге келісімдерін алып 
қайтты. С$йтіп, құрлықтық бәсекеге 
дайындық басталып, ол $те жақсы 
деңгейде $тті, – дейді С.Т$киев.

Осы жарыстан кейін Қытайда 

Ат ойнатып, көкпар тартып...

К

қазақ күресіне деген к$зқарас 
$згереді.  Спорт министрлігінің 
рұқсатымен ел-елде, жер-жерде 
ұлттық күресімізден жарыстар 
$ткізіле бастайды. Күрестен ғылыми 
конференциялар $теді. Оған т$л 
күресімізді зерттеп, зерделеп жүрген 
мамандар қатысып, қазақ күресі ту-
ралы баяндама жасайды. Міне, осын-
дай дүниелер жиналып-жиналып, 
Қытайда қазақ күресінен к$птеген 
федерациялар бірінен соң бірі ашы-
лады. Осыдан кейін Қытайдағы 
ағайын Дүниежүзілік қазақ күресі 
федерациясының ұйымдастыруымен 
әлем чемпионатын кең к$лемде 
$ткізуді алдына мақсат етіп қояды.

 
БАЛУАНДАР ҚАНДАЙ 

КҮРТЕШЕ КИЕДІ?

Жақында «Қазақстан барысы» 
турнирінде балуандар тығыз мата-
дан тігіліп, жең ұзындығы қолды 
т$мен ұстағанда шынтақ буыны-
нан 5 см т$мен, шалбар балағының 
ұзындығы тізе буынынан 10 см-ге 
т$ мен түсірілген күртешемен күрес-
кені белгілі. Ол Дүниежүзілік қазақ 
күресі федерациясының келісімінсіз 
жасалған болатын. Осындай $з 
бетімен аталған федерацияның 
рұқ сатынсыз жасалған дүниелер 
қазақ күресі мамандарын да ма-
з а л а м а й  қ о й м а д ы .  О с ы  о р а й -
да біз де Серік Адамұлынан жаңа 
күртеше туралы сұрастырып к$рдік. 
Фе дерация президенті оның еш-
қандай заңға сәйкес келмейтінін, 
балуандарға арналған күртешені 
$згертуге ешкімнің ешқандай құқығы 
жоқтығын айтты. «6йткені, қазақ 
күресіне байланысты ережелерді не-
месе басқа да мәселелерді тек қана 
Дүниежүзілік қазақ күресі федера-
циясы қабылдайды. Сондықтан, 
күртешені $згерту заңдық тұрғыдан 
алғанда ешқандай қисынға келмейді» 
деп түйіндеді $з с$зін. 

Оның айтуынша, қазақ күресінің 
ережесі  мен ондағы балуандар 
киетін күртешелердің түр-сипатын, 
оның $лшемдерін кезінде марқұм 
Бауыржан Жаналин ағамыз талай 
жыл зерттеп, барлық қазақ күрес 
мамандарымен келісе  отырып 
жасаған. Сол кісінің бастамасымен 
қазақ күресінің ережелері бекітілді. 
Сондықтан басқа азаматтардың 

еш айыр масы жоқтығын, тек түсін 
ғана $згерте салғанын ескертті. Со-
дан кейін мінберге Бақытжан ағамыз 
шығып, қазақ күресінің ережелерінен 
бастап, күртешесіне дейін танысты-
рып $тті. Соңында күртешеге бай-
ланысты залда отырған адамдардың 
біреуі: «Неге сіздердің киімдеріңіздің 
жеңі шынтақтан жоғары?», «Неге 
шалбар балағы тізеден т$мен түсіп 
тұрмайды?» деген сұрақ қойды. Оған 
Бақытжан ағамыз әдемі жауап берді. 
Ол кісі біздің қазақ халқы к$шпенді 
халық екенін,  қазақ күресінің 
қолданысқа енген күртешесі ерте за-
манда ата-бабамыз киген ұлттық киім 
– сауыттың үлгісінде жасалғанын 
айтты. «Сауыттың денеге ыңғайлысы 
сол – оның шынтақ тұсы мен тізе 
жағы ашық болады. 6йткені ат 
үстінде жүргенде найза мен қылыш 
ұстағанға $те ыңғайлы. Сондай-ақ 
тізе тұсының ашық болуы да, аттың 
үстінде тақым қысып отырғанға 
қолайлы» деп, Бақытжан ағамыз 
қазақ күресіне арналған күртешенің 
шығу тарихын баяндап берді. 

Сондықтан мен он бес жылдан 
бері қолданысқа енген күртешенің 
$згеруіне мүлдем қарсымын. Біздің 
күртешені бүкіл әлем мойындаған. 
Енді келіп, неге оны $зіміз мойын-
дамаймыз? Бүгінде қазақ күресінің 
күртешелері әлемнің қырықтан астам 
еліне тегін таратылып, ережелері 
түсіндірілді. Егер қазақ күресіне 
тағы да $згеріс  енгіз іп немесе 
күртешелерді қайта тіктіріп жатсақ, 
шетелдіктер мұны түсінбей қалады. 
Сол кезде $збектер, татарлар, басқа 
да халықтар $з бетінше қазақ күресі 
күртешесін $згерте бастайды. Бұл 
бізге керек емес. Қазақ күресі жер-
жүзіне танылған спорт түрлерінің 
бірі. Біз оны жылдар бойы дамытуға 
атсалысып келеміз. Қазір «бүйректен 
сирақ шығарудың» қажеті жоқ. 
Мәселен, дзюдо күресіндегі балуан-
дар сонау алпысыншы жылдары 
бекітілген кимоноларына ешқандай 
$згеріс енгізбей-ақ, күресіп жүр. 
6здеріңіз ойлап қараңыздаршы, 
ертең Қазақстан дзюдо федерациясы 
«кимононың жеңі ұзын» деп кесіп 
тас тап, Қазақстан чемпионатын 
$ткізіп жатса, оған Халықаралық 
дзюдо федерациясы рұқсат берме ме? 
Ақылға сыймайтын нәрсе. 

 Жалпы, Қазақ күресі федера-
циясы заңдық тұрғыдан алғанда 
Азия ның қазақ күресі федерация-
сына, ал ол Дүниежүзілік қазақ 
күресі қауымдастығына қарайды. 
Сол себепті қазақ күресі күртешесіне 
$згерістер енгізу спорттың заңына 
қайшы. Серік Адамұлының айтуын-
ша, олар федерациямен келіспей, 
ешқандай әрекет жасамау керек. 
Сондықтан ресми жарыстардың 
барлығында балуандар бұрынғы 
күртешемен күреседі.

Дастан ЖҰМАБЕКҰЛЫ,
журналист

АСТАНА


