
www.anatili.kz e-mail :  anati l i_gazetі@mail .ruwww.twitter.com/anati l ikzwww.facebook.com/anati l ikaz

№38 (1348) 
22 – 28 қыркүйек  

2016 жыл

1990 жылғы 
наурыздың 22-сiнен 

бастап шығады

Сөзi жоғалған 
жұрттың 
өзi де жоғалады

АШИДЫ ЖАНЫҢ...ТӘУЕЛСІЗДІК ТҰҒЫРЫ

ТАРИХ ТҰҢҒИЫҒЫНДАҒЫ ТАҢБАЛЫ СЫРБАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

Ұлттық сана 
дүр сілкінген күн

Жүрегін 
ән тербеген

Данияр

3-бет

11-бет

12-бет

1989 жылдың 22 қыр күйе-
гінде елімізде тұңғыш Тіл 
туралы Заң қабылданды. Бұл 
ел өміріндегі айтулы оқиға 
болатын. Аталған заңда 
еліміздегі мемлекеттік тіл –  
қазақ тілі екендігін тайға 
таңба басқандай жазылды. 
Ұлт үшін тілдің алар орны 
ерекше. Тіл болған соң ғана 
ұлт атын иемденіп отырмыз. 
Қазақ екеніміздің басты 
нышаны – тіл. 
Ұлтпен бірге тіліміз де талай 
дәуірді бастан өткерді. 
Ақырында бүгінге жетіп отыр. 
Қазақ бар кезде қазақ тілі де 
жасай беретініне еш күмән 
жоқ. 
Біздің тіліміздің елімізде өмір 
сүріп жатқан өзге ұлт өкіл-
дерінің тілінен ерекшелігі – 
мемлекеттік мәртебесі 
барлығы. Демек, қазақ тілі – 
Қазақ елінің басты, негізгі 
тілі. Ол елдегі үстем тіл, оған 
әрдайым жол ашық. 
Тіл – қарым-қатынас құралы. 
Тіл арқылы ойыңды, сөзіңді 
жеткізесің. Жақсылыққа да, 
жамандыққа да үндейтін 
осы тіл. Тілдің құдіреттілігі де 
осында. 
Тілдің ерекше қасиеті, ол – 
достық дәнекері. Тіл ұлт пен 
ұлтты, халық пен халықты 
жақындастырады. Тіл – бе-
рекенің, жақсылықтың бас-
тауы. Демек, Тіл мерекесі – 
елдіктің, ынтымақтың 
мерекесі. 

Мен «Ана тілі» газетінің тұрақты 
оқырманымын.  Ұлт газеті деген атына 
сай бұл басылым үлкен міндеттерді 
атқарып келеді. Мұнда жарияланған 
дүниелер газет оқырмандары тарапы-
нан жоғары бағаға ие. «Ана тілі» �з 
бағыты, �з мақсаты бар басылым. 

Бүгінгі қазақтың жан дүниесін осы 
газеттегі материалдарды оқу арқылы 
анық білуге болады. Ұлт үшін тілдің 
орны б�лек. Ана тілімізге қатысты 
�зекті мәселелер газет бетінде ұдайы 
к�теріліп келеді. Осыған риза боламыз.

Газетте елең еткізер айдарлар, 
ой салатын дүниелер к�п. Мәселен, 
«Алты Алаштың ардағы», «Тіл мен 
тұлға», «Тарих тұңғиығындағы таң-
балы сыр», «С�зтаным», «Ұлт болам 
десең, ұрпа ғыңды ойла» айдарлары-
мен берілетін материалдарды әрдайым 
сүйсініп оқимын.

Салиқалы да, салмақты мақала-
ларды к�ріп, тіл туралы к�кейкесті 
ойларды оқыған кезімде: «Егер де мен 
газетке жазылмаған болсам, осының 
бәрінен құр қалар едім ғой» деген 
ойға келемін. Газетке жазылғанның 
пайдасы мол. Қазір жастар к�бінесе 
ғаламтор беттерін парақтайды. Ал 
ұ л т т ы қ  ж у р н а л и с т и к а м ы з д ы ң 

қалыптасуына газеттің қосатын үлесі 
қашанда зор. Қараңызшы, басылымда 
қаншама пайдалы дүниелер жарық 
к�ріп жатыр. 

Тілдің аясын кеңейтудің басты 
құралы ол – газет. Газет оқырманға 
ойды жеткізеді, халықтың к�кейіндегі 
мәселесін д�п басып айтады. Мен 
мұны біраз жасқа келген, �мірді к�рген 
ақсақал ретінде айтып отырмын. Қазақ 
басылымдарын, онда да «Ана тілін» 
серік етпеген адам қалайша ұлттың 
мұңын мұңдап, жоғын жоқтайды. 
Қалайша ол �зін елімнің, халқымның 
патриотымын деп айтады? 

 «Ана тілі» бүгінгі алмағайып 
заманда �те қажет. Тіл дегеніміз – 
бұл   ұлттың жаны, ділі, тағдыры, 
тарихы ғой. Тілін, жерін, мемлекетін 
құрметтеген әрбір азамат «Ана тілінің» 
жанашыры болуы керек. Мемлекеттің 
�ркендеуі де тікелей ана тілімізге 
байланысты. Тәуелсіздігіміздің негізгі 
тұтқасы да – тіл. Сондықтан «Ана 
тіліне» әсіресе, жастар к�птеп жазылса 
деймін.

Адал перзент ана сүтін ақтаған,
Ана-Отанын жаудан қорғап сақтаған. 
/зге тілден оңдырады не тауып,
/з тілінен інжу-маржан таппаған.

6-7-бет

3-бет

Жақында Алматыда қаланың 1000 
жылдығы кең к�лемде аталып 
�тті. Бүгінгі Алматы аумағында 
ұлы �ркениет пен мәдениеттердің 
сан үлгілері қалыптасқаныны 
белгілі. Замана құпияларынан 
сыр шертетін археологиялық 
жәдігерлер кешегі уақыт мен 
бүгінгі күнді байланыстырып, 
алдымызға шешуін күткен 
жұмбақтар мен сауалдарды тарта-
ры ақиқат. 
1000 жылдыққа арналған салта-
натты жиынға Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев қатысып, �зінің 
жүрекжарды лебізін былай деп 
жеткізді: 

– Бұл дата ЮНЕСКО-ның адам-
заттың атаулы және мерекелік күндері 
күнтізбесіне енген. Аталған шешім 
Алматының �ңірлік және жаһандық 
дамудағы бірегей р�лінің айрықша 
екенін к�рсетеді. Алатау б�ктеріндегі 
қастерлі �лке �з тарихында к�п нәрсені 
басынан �ткерді. Бұл жерден алып 
Еуразияның Шығысы мен Батысын, 
Солтүстігі мен Оңтүстігін жалғаған 
алғашқы сауда жолы және жалпы 
адам заттық магистраль – Ұлы Жібек 
жолы �ткен. Бес жүз елу жыл бұрын 
Жетісу Қазақ хандығының бесігі бол-
ды. Қала 1929 жылы Қазақстанның 
кезекті астанасына айналып, кейіннен 
миллиондаған тұрғыны бар мегапо-

лиске дейін �сті. Алматыға егемен 
Қа зақстанның алғашқы астанасы болу 
мәртебесі бұйырды. Сондықтан бүкіл 
халық болып қаланың мың жылдығын 
Отанымыздың Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы белесінде мерекелеудеміз. 
1995 жылы жалпы халықтық рефе-
рендумда республика Конституциясы 
қабылданды. Осы қалада «Қазақстан 
Рес-публикасының Тәуелсіздігі ту-
ралы» заң қабылданды. Алматы-
да Қазақстан халқы ассамблеясы 
құрылды. Нақ осы жерде жаңа елор-
да – Астана туралы тарихи қаулы 
қабылданды. 

Жастарымыз батысқа еліктеп басы қатып, ұлттық тәрбиенің үрдісінен 
адаса жаздап, күнімдік пайда үшін жанын салып, даңғаза жарнама 
насихат дәуірлеп тұрған қазіргі қым-қуыт заманда телеарналардың 
орны ерекше болып тұр. 

Алайда сол к�к жәшіктің ар 
жағынан ұлттық тәрбие мен ел 
болашағы, �ткен тарих,бүгінгі 
ең �зекті мәселелер туралы ха-
барлар мүлде азайып барады. Бар 
болса, саусақпен санарлық қана. 
Неге бұлай!? Қайсы телеарнаны 
қоссаң да, болсын-болмасын 
елді қытықтап күлдіріп ақша 
табуға тырысқан, тақырып аясы 
тым тар, отбасы-ошақ қасылық 
арзан күлкілі «концерттер»!? 
Жерге сыймай бара жатқан 
«жұлдыз» әнші мен орыстарға 
еліктеп «комик» болғысы келген 
пысық артистердің  мәнсіз де, 
әлсіз «қойылымдары».

Aлгіден жалығып біткен соң, 
келесі арнаны қарасаң, бірде 
асаба, енді бірде әнші, тағы бірде 
тележүргізуші боп жүрген «іскер 
�нерпаз» қарындасымыздың 
жаңадан салдырған сарайдай 
үйін,  мініп жүрген қымбат 
авток�лігін, арыстандай дәу 
итін,  неше к�йлегі ,  қанша 
туфлиі барын, сәндік киімдерін 
қайда және қанша мың дол-
ларға тіккізетінін, қай шетелде 
демалғанын, енді қайда бара-
тынын жіпке тізгендей к�рсетіп 
жатқаны!?

Бұған тойып бітіп, діңкелеген 
соң келесі  арнаны қоссаң, 
сәбилі болып перзентханадан 
шығып келе жатқан «жұлдыз» 
әнші мен оның жары, бұларды 
қошеметтеуге келген «жердегі 
жұлдыздар», шампан атып, 
ысқырып, бақырып, қаптап 
жүр!?  Оны аз десеңіз, асаба боп 
ел арқасында табысқа кенеліп 
жүрген бір «іскер әншінің» 
мына дағдарысқа байланыс-

ты қалтасының жұқарып бара 
жатқаны. Тағы бір артистің той-
да ән салу үшін ұшақтан түспей 
сапарлайтыны. Қанша келі 
салмағын жоғалтқаны. Бетіне 
қандай бояу жағатыны. Aне 
бір әнші мен мына бір әнші 
арасындағы кикілжің. Тоқал 
алу мәселесі...  бүге-шігесіне 
дейін айтылып, бүкіл қалың 
к � р е р м е н г е  б е с - о н  м и н у т 
емес, кемі жарты сағат, кей-
де одан да к�п уақыт эфирден 
түспейтін болды.Бұл не үшін 
және кім үшін керек!? Эфирді 
жаулап алған әлгі жердегі «іскер 
Жұлдыздардың» аты-ж�нін 
тізбелеп атасақ, газеттің бетіне 
сыймас  еді!? Оны бәріңіз де 
к�ріп, біліп  жүрсіздер.

Ұлты мен ұрпағының қамын 
жеп, сол жолда қалам қа ры мы-
мен қыруар істер тындыр ған 
Aбдіжәміл Нұрпейісов, Шерхан 
Мұртаза, Мұхтар Мағауин мен 
Мұхтар Шахановтар, �зі �лсе 
де артында асыл с�здері қалған 
Aбіш Кекілбаев,  Мұқағали 
Мақатаев, Қадыр Мырзалиев, 
Тұманбай Молдағалиев, Камал 
Смайылов, Асқар Сүлейменов 
секілді ірі тұлғалар жайлы хабар-
лар неге берілмейді!?

Кемеңгерлік пен ел алдында 
адал �мір сүрудің анық к�рінісі 
болатын Дінмұхаммед Ахметұлы 
Қонаевтың мұражай-үйін теле-
арналарда к�рсетсе, тектілік, 
ынсап, ар тазалығы дегеннің не 
екенін обырлар ұқпаса да, жас 
ұрпаққа сабақ болар еді!? Сондай 
хабарларды беруге кедергі не?

«ЖҰЛДЫЗДАР» 
жалықтырған жоқ па? 

МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ – 
ҰЛТТЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫҰЛТТЫҢ ҰЙЫТҚЫСЫ
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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

 «Ана тіліне» 
жанашыр болайық

Оразақын АСҚАР, ақын:

ҰЛЫ ЖІБЕК 
ЖОЛЫНДАҒЫ 
КӨНЕ ШАҺАР

Алматы туралы алғашқы де рек тер-
дің бірі Шараф ад-Дин Али Йаздидің 
1424-1425 жж. жазылған атақты 
шы ғар масы «Зафар-наме» (Жеңіс тер 
кітабында) берілген. Осы еңбегінде 
ол Жетісу жерін дегі соның ішіндегі 
Алматы маңындағы Ақсақ Темір 
әс керінің соғыс қимылдарын көр-
сеткен. Ол Алматыдан 1,5 күндік 
жердегі Чарун (Шарын) өзе нінің 
бойында болғандығын айғақтайды.

М.ӘУЕЗОВТІҢ 
СЕМЕЙДЕГІ 
ЖЫЛДАРЫ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Алматы қаласындағы М.О.Әуезов атындағы №128 мектептің 6-сынып оқушылары және ұстаз Нұржәмила Тазабекова
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АНА ТІЛІ

АПТА-ШОЛУ 

баптауға маманданған кәсіпорынның 
жұмысымен танысты. Қазақстан Прези-
д е н т і н е  о б л ы с т ы ң  а г р о � н е р к ә с і п 
кешенінің негізгі к�рсеткіштері және 
қант қызылшасы �ндірісін дамыту үшін 
қабылданып жатқан шаралар туралы іргелі 
шаруашылықтар мен мемлекеттік меке-
мелер басшыларының баяндауларын об-
лыс әкімі Амандық Баталов толықтырып 
тұрды. Айталық, аграрлы �ңірдің ауыз 
толтыра айтатын жетістіктерінің бірі 
экспортқа ет �німдерін шығару болып 
табылады. Бұл ретте Елбасының тапсыр-
масына сай әлемдік стандартқа сәйкес 
келетін ет �німдерін Еуропа елдеріне 
шығаруға қол жеткізілгендігі баса айтылды. 
Жер қоры, санаттары, игерілмей жатқан 
жер к�лемі, суару жүйелері туралы толық 
ақпаратты облыстық жер қатынастары 
басқармасының басшысы Жолан Умаров 
баяндады. 

Нұрсұлтан Назарбаев қазір ауылшаруа-
шылығын мемлекеттік субсидиялауға 
деген к�зқарастың �згергенін атап �тті. 
«Менің шаруаларға айтып жүрген ой-
пікірімнің барлығының негізгі түйіні – 
еңбек �німділігін субсидиялау қажеттігі. 
Яғни қаражат ең ақырғы �нім �ндірісі 
үшін б�лінетін болады» деді Мемле-

«Егемен Қазақстан» газеті таяуда 
Елбасы Н.Назарбаевтың «Ұлы 
Дала ұлағаттары» деген атаумен 
�зінің жаңа туындысын тәмамдап, 
баспаға ұсынғаны туралы сүйінші 
хабар жариялады. 

«Президент бұл еңбегінде ел мен 
жердің тарихы және тағдыры, әлемнің 
және қоғамның дамуы, жас буынның 
алдында тұрған келелі міндеттер, 
басқа да к�птеген, соның ішінде 

Aлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағасын тұрақтандыру 
мәселесі бойынша ҚР Ұлттық эконо-
мика министрі Қуандық Бишімбаев 
есеп беріп, жыл басынан бері тұтыну 
бағасының индексі 5,4, оның ішінде 
азық-түлік тауарлары 5,2 пайызға 
�скендігіне тоқталып, азық-түлік 
тауарларының қымбаттау себептерін 
атап к�рсетті. Бағаны реттеу үшін 
жұмыс жүргізіліп жатқандығын, 
осы ретте әлеуметтік мәні бар тау-
арлар бағасының �суіне жол бермеу 
үшін нормативтік-құқықтық базаны 
жаңартуды ұсынды. 

Еңбек нарығындағы жағдайды, 
жұмыспен қамту мәселесін тілге 
тиек еткен Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрі Тамара 
Дүйсенова «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы – 2020» бағдарламасының 
жұмысына тоқталды. Бағдарламаның 
бірінші бағыты бойынша үстіміздегі 
жылы елді мекендерде шамамен 
39,4 мың жұмыс орнын құру үшін 
5096 жобаны жүзеге асыру к�зделіп 
отырғандығын, екінші бағыт аясын-
да 794 адам кәсіпкерлік негіздерін 
үйренуге  мүмкіндік  алса,  5384 
адам шағын несие алып, 2975 адам 
жеке кәсібін ашқандығын, үшінші 
бағыт бойынша 5210 адам кәсібін 
арттыру үшін тегін оқуға мүмкіндік 
алғандығын жеткізді. 

кет басшысы. Сонымен қатар Елбасы 
ауылшаруашылығы �німдері к�рмесін 
аралап, �ңірдің шаруаларымен әңгімелесті. 
Алматы облысында болған сапары аясында 
Мемлекет басшысы Талдықорған қалалық 
к�псалалы ауруханасында, Оқушылар 
сарайында, Жастарға қызмет к�рсету 
орталығында болып, кездесулер �ткізді. 
Сондай-ақ Талдықорған мен Нұркент 
қалалары дамуының бас жоспарлары 
Жаркент – Қорғас агломерациясының 
қала құрылысы тұрғысынан дамуының 
кешенді жобасымен танысты. Мемлекет 
басшысы Алматы облысына сапарын 
талдықорғандықтар мен қала қонақтары 
үшін жаңа демалыс орнына айналған Жас-
тар саябағын аралаумен аяқтады.

ЖОҒАРҒЫ СОТ Т7РАҒАСЫН 
ҚАБЫЛДАДЫ

 Елбасы Жоғарғы сот т�рағасы Қайрат 
Мәмиді қабылдады. Aңгімелесу барысын-
да «100 нақты қадам» Ұлт Жоспарының 
іске асырылу мәселелері, сондай-ақ 
биылғы 8 айдағы сот т�релігін жүзеге 
асыру қорытындылары мен Қазақстан 
Рес публикасы судьяларының алдағы VII 
съезіне дайындық барысы талқыланды.

жаһандық та мәні бар мәселелер 
туралы �зінің пайымдаулары мен 
ой-толғамдарын күллі адамзаттық 
құндылықтармен сабақтастыра оты-
рып баяндайды. Ойлы тұжырымдар 
мен терең пайымдауларға құрылған 
бұл туынды халқымыздың тағы бір 
рухани игілігіне айналады деген 
үміттеміз. Елбасымыздың бұл еңбегі 
– еліміздің 25 жылдық торқалы той-
ына толымды тарту екені с�зсіз. 

М е м л е к е т т і к  қ ы з м е т т е р д і ң 
жетілдірілуіне қатысты шаралар 
ж�нінде Ақпарат және коммуни-
кациялар министрі Дәурен Абаев 
с�з алып, Қазақстанда мемлекеттік 
қызметті алудың үш негізгі арна-
сы: «Электронды үкімет» порталы, 
«Азаматтар үшін үкімет» мемлекет-
тік корпорациясы, Мемлекеттік 
қызметтерді к�рсету мәселелері 
бойынша бірыңғай байланыс ор-
нату орталығы ж�нінде баянда-
ды. «Бүгінде мемлекеттік қызмет 
тізілімінде 739 қызмет бар, оның 
530-ын «Электронды үкімет» және 
мемлекеттік корпорация арқылы 
алуға болады. Жыл соңына дейін 
к�рсетілетін қызметтер саны 80 
пайызға артып, 583 мемлекеттік 
қызметті құрайтын болады» деді 
Д.Абаев. 

Егін жинау науқаны туралы Ауыл 
шаруашылығы вице-министрі Қайрат 
Айтуғанов баяндап, елімізде та-
мыздың үшінші онкүндігінен бастап 
егін жинау науқаны басталғандығын, 
қазір жұмыс қарқынды жүргізіліп 
жатқандығын жеткізді.

/з кезегінде ҚР Премьер-ми-
н и с т р і  Б . С а ғ ы н т а е в  ә р  с а л а ғ а 
қатысты мәселелерді атап �тіп, тиісті 
орындарға тапсырмалар жүктеді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Сот жүйесін жетілдіру – уақыт талабы
СҮЙІНШІ!

Жоғарғы сот т�рағасы Ұлт Жос-
па  ры ның сот жүйесіне қатысты бар-
лық он қадамы орындалғанын айтты. 
Ұлт Жоспарында к�зделген реформа-
лар республиканың сот құрылымын 
ж ә н е  с о т  і с і н  ж ү р г і з у д і  о д а н  ә р і 
жетілдіруге зор серпін берді. Сот са-
тыларын оңтайландыру сот т�релігіне 
қолжетімділікті айтарлықтай жеңілдетуге, 
соңғы шешімді қабылдау уақытын 
қысқартуға мүмкіндік туғызды.

Қ.Мәми 2016 жылғы 1 қаңтардан бас-
тап соттар бес сатылықтан үш сатылық 
сот т�релігі жүйесіне к�шкенін хабар-
лады. Сондай-ақ Жоғарғы сот т�рағасы 
инвестициялық дауларды қарайтын 
Жоғары соттың мамандандырылған 
алқасы мен Астана қалалық сотының 
мамандандырылған құрамы, сондай-
ақ Жоғары сот жанынан құрылған 
Халықаралық кеңес толыққанды қызмет 
атқарып отырғанын мәлімдеді.

Кездесу қорытындысы бойынша Мем-
лекет басшысы сот жүйесінің жұмысын 
одан әрі жетілдіру және судьялардың 
VII съезін �ткізуге дайындық ж�нінде 
бірқатар нақты тапсырма берді.

Ақбота ИСЛ=МБЕК

«Ұлы дала ұлағаттары»

Өзекті мәселелер талқыланды

Бұл беделді жиынға, БҰҰ, Евроодақ, 
ТМД, ЕврАЗ Еропадағы, ШЫҰ, ОДКД 
сияқты ұйымдардың �кілдері мен бас-
шылары қатысты. Соның ішінде 28 
мем лекеттің бірінші басшылары, 10 
мем лекеттің үкімет басшылары, 7 мем-
лекеттің вице-премьерлері, 14 мем-
лекеттің сыртқы істер министрлері �з 
делегацияларын бастап келді.

Саммитке жалпы 33 халықаралық 
және аймақтық ұйым �кілдері келді. 
ОБСЕ-нің Астана саммитіне 2500 адам 
қатысушылар ретінде, 1200 адам БАҚ 
�кілдері және 600-дей үкіметтік емес 
ұйымдар �кілдері қатысты.

Aлем халқы Астана саммитінен кейін 
Елорданы жер  шарының маңызды 
қалалары: Хельсинки, Париж, Буда-
пешт, Лиссабон, Ыстанбұл сияқты 
қалаларының қатарына қоятын болды. 
Астана саммиті әлемдік қауымдастыққа 
жаңа қосылған Қазақстанды ғалам 
жұртшылығына  жаңа қырынан таныт-
ты. ЕЫҚҰ-ның к�птеген мүшелері �ткізе 
алмаған, шамалары келмеген Қазақстан 
жас, әлі де қалыптасып болмаған мемле-
кет болса да ойдағыдай �ткізе алды.

Саясаттанушылар халқы 50-60 мил-
лион болатын к�птеген мемлекеттердің 
осындай саммит �ткізуге шамасы 
келмейтіндігін жақсы біледі. Мысалы, 
Бангладеште 160 миллион халық бар. 
Бірақ бұл елде бірде-бір әлемдік шара 

«Мұхиттан мұхитқа дейін» идеясы. Бұл 
идеяның мәні Еуроатлантикалық және 
Еуразиялық кеңістікте қауіпсіздіктің, 
бейбітшіліктің, халықаралық түсіністік 
пен келісімнің қоғамдастығын құруға 
бастау болу. Осы арқылы жаңа тарихи 
кезеңде Хельсинки рухын жаңарту. 
Астана Декларациясының келесі идея-
сы алғашқысынан туындайды. Ол 
қағида қазіргі дүние Батыс пен Шығыс, 
немесе түстік  пен теріскей деген 
кереғар түсініктермен емес, ендіктер 
мен бойлықтар үндескен тұтас әлем 
ретінде қарым-қатынастар жасау. Де-
мек, жаһандық адамзаттық тағдыр 
ортақтастығы мәселесі.

Астана саммитінің қорытынды 
құжаты «Жалпыға ортақ қауіпсіздік» 
деп аталынды. Бұл құжатты әлемдік 
қауіптердің сақталып отырғандығы 
айтылады. «Aскери-саяси, экономика, 
қоршаған ортаны қорғау, адам құқы және 
с�з бостандығы ісінде қол жеткізілген 
маңызды келісімдер мен қағидаларды 
орындау және сыйлау үшін оларды әрі 
қарай жылжыту қажет. 

ЕЫҚҰ әрбір 56 мүшесі Вакуверден 
Владивостокқа дейін созылып жатқан 
еуроатлантикалық және еуразиялық 
кеңістікте қауіпсіздік ж�ніндегі тең 
дәрежелік құқықты пайдалануды, олар 
басқа бір елдермен қауіпсіздік саласын-
да одақ құру немесе бейтараптылықты 
сақтау құқығына ие. Ешбір мемле-
кет �з қауіпсіздігін басқа мемлекет 
қауіпсіздігіне нұқсан келтіре отырып 
қорғау қауіпсіздігіне ие емес» деп 
к�рсетілген қортынды құжатта.

Қазақстанның ЕЫҚҰ т�рағалығының 
ең  маңызды қорытындысы Аста-
на саммитті болды. Бейбітшілік үшін 
белсенді күресімен Астана саммитті 
тарихта маңызды орын алады деген 
сенім күшті. Астана Декларациясы 
әлем мемлекеттерін бейбіт келісімге, 
ақылдасуға, кеңесуге, сарапқа салуға 
шақырды. Қазақстанда әлемдік шара-
ларды ойдағыдай іске асыруға бастаған, 
саммит идеясын к�терген және оны іске 
асыруға тікелей басшылық жасаған Ұлт 
К�шбасшысы Н.A.Назарбаев еді. 

Сайын БОРБАСОВ,
саяси ғылым докторы, 

профессор 

ұйымдастырылмапты. 1971 жылдан бері 
қарай әлемдегі қайыршы және кедей 
мемлекеттер саны 25-тен 49-ға �скен. 
Бұл кедей мемлекеттердің экономикалық 
даму моделдері қате. Демек, ол модел-
дер қайта  қаралмаса дамудың жолы 
ашылмайды. К�лемі шағын Сингапур, 
Катар, Араб эмираттығы, Бруней, Ку-
вейт, Израиль, Бахрейн сияқты мем-
лекеттер әлемдік саясат тақтасында 
белгілі ойыншыларға айналып отыр. 
Осы кішігірім мемлекеттер жан басына 
шаққандағы ішкі жиынтық �нім к�лемі 
деңгейінде БРИК-Бразилия, Ресей және 
Қытай сияқты аса ірі мемлекеттерді артқа 
қалдырып отыр.

Қазақстан Президенті орта к�лемдегі 
мемлекеттер әлемде шешуші р�л атқаруы 
керек деп есептейді. Себебі олардың 
саны к�п. Сондықтан орта к�лемді 
елдер консенсустық негізде  ғаламдық 
стратегиялық шешімдерді қабылдатуға 
ықпал ете алады деген пікір айтты.

Орта к�лемдегі мемлекеттер қатарына 
енетін Қазақстан тәуелсіздік ала салысы-
мен әлемдік �ркениетті қауымдастыққа 
кіру үшін ашық қоғам орнатты. Ашық 
қоғамның кемшіліктері мен зияны-
нан қарағанда артықшылықтары мол 
екендігін Қазақстан басшылығы жақсы 
ұқты. Осындай белсенділіктің объективті 
базасы Қазақстанның мол табиғи ресурс-
тары және геосаяси орналасуы болды. 

Елдің геосаяси жағдайы оны Батыс 
пен Шығысты жалғастырушы к�пірге 
айналдыруға бастады. 1955 жылы  Вена 
қаласында Қазақстан ЕЫҚҰ жанындағы 
�зінің тұрақты �кілдігін ашса, 1999 
жылғы қаңтарда Алматыдағы ЕЫҚҰ 
орталығы ашылды. 2007 жылы Мад-
ридте �ткен ЕЫҚҰ-ке мүше елдердің 
сыртқы істер министрлерінің жиынында 
Қазақстан 2010 жылы ЕЫҚҰ т�раға бола-
ды деп шешілді.

Астана саммитінде ЕЫҚҰ 57 мүше 
мемлекеті 10 сағаттан астам  талқылаудан 
кейін «Астана декларациясын» қабылдай 
алды. К�птеген мәселеге қатысты мүлдем 
жанаспайтын, қарама-қарсы позициялар 
болғаны ақиқат. Мысалы, Ресей-Грузия, 
Aзербайжан-Армения қайшылықты 
позицияларын бір арнаға иліктіру �те 
қиын болды. Сағат 13.00-де қабылдануы 
тиіс Астана декларациясын қабылдау 
түн ортасында бірақ аяқталды. Рәсімдеу 
ережелеріне сәйкес Астана Декларация-
сы «Сам. Д1-10» н�мірімен белгіленді. 
Астана Декларациясы Хельсинки Декла-
рациясына жаңа үн қосты. «Хельсинки 
рухы Астана рухына ұласты» деп жазды 
сарапшылар.

Астана Декларациясы 1975 жылғы 
Хельсинки Декларациясы қабылдан-
ғаннан кейінгі әлемдік тәртіптер мен 
қатынастарға  түбегейлі �згерістерді 
есепке алады. Мұндағы жаңа идея 

ҚР Парламенті Сенатының бұ-
рын  ғы депутаты Нұрлан  Оразалин 
Мемлекет басшы сының стратегия-
сы мен реформаларын заңнамалық 
тұрғыда қамтамасыз етуге елеулі 
үлес қосқаны үшін Құрмет грамота-
сымен марапатталды.

Сенат Т�рағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаев Парламенттің жоғарғы 

Ү к і м е т  о т ы р ы с ы н а н  к е й і н 
�ткізіліп отырған мәслихат бол-
ғ а н д ы қ т а н ,  о н д а  н е г і з і н е н 
отырыс тың күн тәртібінде қарал-
ған мәселелер талқыланды. Ди-
зель отынының бағасына алаң-
даушылық білдірген т ілшінің 
сұрағына Энергетика министрі 
Қанат Бозымбаев дизель отыны 
бойынша ағымдағы ай күрделі бо-
латынын, �йткені, бүгінде отынның 
к�п б�лігі ауылшаруашылығына 
бағыт талатынына тоқталды. Ал 
шiлде айында елiмiзде қант күрт 
қымбаттаған болатын. Бұл мәселеге 
қ а т ы с т ы  Ұ л т т ы қ  э к о н о м и к а 
министрi Қуандық Бишiмбаев жа-
уап берді. Оның айтуынша, бүгiнгi 
күнi нарықтағы жағдай тұрақталған. 
«Қант бағасы �суiнiң себептерi бол-
ды. Бiрiншiден, әлемдiк нарықтағы 
жағдайға байланысты, нақтырақ 
айтсақ, шикiзаттың бағасы 30 
пайызға к�терiлдi. Содан кейiн 
бiздiң ұлттық валютамыздың құны 
�згердi. Осы екi себепке байланысты 
қант �ндiрушiлер бағаны �сiруге 
мәжбүр болды» дедi Қ.Бишiмбаев. 

Денсаулық сақтау және әлеу-
меттік  даму министрі  Тамара 
Дүйсенова �з кезегінде ағымдағы 
жылы «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы – 2020» бағдарламасы 
бойынша микронесиелеу к�лемі 
ұлғайғанын хабарлады. /згерістерге 

палатасының бұрынғы депутаты 
Нұрлан Оразалинге Құрмет грамо-
тасын тапсырып, кәсіби біліктілігі 
м е н  з а ң  ж о б а л а р ы  б о й ы н ш а 
белсенді жұмыс жасағандығын 
атап �тті. Сондай-ақ Н.Оразалинге 
Қазақстан Жазушылар одағының 
т�рағасы лауазымында табысты 
қызмет етуіне тілектестігін білдіріп, 
�зінің шынайы алғысын жеткізді.

сәйкес, енді шағын кәсіпкерлікті 
ынталандыруға бір шағын несиенің 
м�лшері, оның ішінде ауылдық 
жерлерде 3-тен 6 млн теңгеге дейін 
�скенін хабарлады.

« А ғ ы м д а ғ ы  ж ы л ы  а д а м д а р 
алдыңғы жылға қарағанда үлкен 
к�лемді несие алуы үшін схема-
ларды �згерттік» деді министр. Ол 
�згерістерге сәйкес, енді шағын 
кәсіпкерлікті ынталандыруға бір 
шағын несиенің м�лшері, оның 
ішінде ауылдық жерлерде 3-тен 
6  млн теңгеге  дейін  �скенін, 
сәйкесінше, б�лінген қаражаттың 
жалпы к�лемі  де  ұлғайғанын 
атап �тті. Сонымен қатар Ауыл 
шаруашылығы министрлігімен бірге 
30 млрд теңгенің 10 млрд-ы дәл осы 
жобаға б�лінгенін айтты.

Ақпарат және коммуникация-
лар министрі Дәурен Абаев Пав-
лодар облысындағы Қызылқақ 
ауылындағы оқиғаға орай пікірімен 
б�лісті. «Меніңше, таяу уақытта 
барлығын егжей-тегжейлі білетін 
боласыздар. Сіздер айтып тұрғандай 
оқиға біржақты әрі қарапайым емес. 
Бұл жайтқа байланысты белгілі бір 
тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. 
Шыдамдылық керек және сіздер 
толық мән-жайды білетін боласыз-
дар» деді Д.Абаев. 

Ж.С=РСЕНОВА

«Хельсинки рухы Астана рухына ұласты»Құрмет грамотасын табыс етті

Баспасөз мәслихатын өткізді

Астана қаласында 2010 жылы 1-2 
желтоқсанда өткен  Еуропадағы 
ынтымақтастық пен қауіпсіздік 
ұйымының VII саммиті Қазақстан 
тарихындағы аса маңызды оқиғаға 
айналды. Себебі XIV ғасырдан бас-
тап өмір сүріп келе жатқан қазақ 
тарихында өзінің жеріне осыншама 
мемлекеттердің өкілдерін жинаған 
емес. Астана саммитіне әлемнің 
73 мемлекеті өз делегацияларын 
жіберіпті. 

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНДЕЛІГІ

ҮКІМЕТ

МАРАПАТ

КЕЗДЕСУ

ТМД ЕЛДЕРІ 
БАСШЫЛАРЫНЫҢ КЕҢЕСІ

Осы аптада Мемлекет басшысы Қырғыз 
Республикасына жұмыс сапарымен барып, 
Бішкекте �ткен Тәуелсіз Мемлекеттер 
Достастығы елдері басшылары кеңесінің 
отырысына қатысты.

Бұл алқалы жиында, сондай-ақ Арме-
ния Президенті Серж Саргсян, Aзербай-
жан Президенті Ильхам Алиев, Бела-
русь Президенті Александр Лукашенко, 
Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмон, 
Қырғызстан Президенті Алмазбек Атам-
баев, Ресей Федерациясының Президенті 
Владимир Путин болды. Ал Достастыққа 
мүше басқа мемлекеттердің басшыла-
ры келе алмағанымен, арнайы �кілдері 
қатысты.  

Шағын құрамдағы кездесуді Қыр-
ғызстан Президенті ашып, басқосуға 
қатысқаны үшін делегация басшыларына 
алғыс айтты, сондай-ақ Тәуелсіз Мемле-
кеттер Достастығының мерейтойы – 25 
жылдығымен құттықтады. Отырысты 
дайындап, �ткізуге к�мектескені үшін 
ТМД Атқарушы комитетінің т�рағасы 
Сергей Лебедевке ризашылық білдірді. 
«Қырғыз Республикасы Достастық елде-
рінің кеңесіне оның 25 жылдық мерейтойы 
қарсаңында т�рағалық етіп, үлкен құрметке 
б�ленді» деді Қырғызстан Президенті. 

Бұдан әрі отырыс кеңейтілген ауқымға 
ауысты. Онда гуманитарлық салада �зара 
байланысты кеңейту аясында бірқатар 
шешімдер қаралды. 

ЖЕТІСУДАҒЫ ЖҮЗДЕСУ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев �ткен 
аптада Алматы облысында жұмыс сапары-
мен болып, �ңірдегі бірқатар әлеуметтік, 
агро�ндіріс және экономикалық нысан-
дарды аралады.

Алматы облысында болған жұмыс 
сапарын Талдықорғандағы аэропорт пен 
аэровокзал ғимараттарын қайта ж�ндеу 
жұмыстарының барысымен танысудан 
бастаған Мемлекет басшысы ұшу-қону 
жолағын жаңарту жұмысы, әуежайды 
және �ңірдің туристік инфрақұрылымын 
дамыту барысы хақында баяндамамен 
танысты. Одан кейін Елбасы Жетісудың 
т�л дақылы – қант қызылшасын молынан 
�сіретін Ескелді ауданындағы «Нам Г.Н.» 
шаруа қожалығының алқаптарын аралап, 
ауылшаруашылығы дақылдарын күтіп-

Жаңадан тағайындалған ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың 
төрағалығымен өткен Үкімет отырысында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік 
тауарларының бағасын тұрақтандыру, жұмыспен қамту, мемлекеттік қызмет 
көрсету сапасын арттыру, алдағы жылыту маусымына дайындық және егін 
жинау науқаны мәселелері талқыланып, аталған Үкімет отырысы алғаш рет 
онлайн-режімде тікелей көрсетілгендігін атап өту маңызды.

Жуырда Ұлттық экономика министрi Қуандық Бишiмбаев, Энергети-
ка министрі Қанат Бозымбаев, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрі Тамара Дүйсенова, Ақпарат және коммуникациялар министрі 
Дәурен Абаевтың қатысуымен  баспасөз мәслихаты өтті. 
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АБАЙ ОҚУЛАРЫ

ДӘСТҮРЛІ МҰРА 
ЖАҢҒЫРЫҒЫ

БАЙҚАУ

ШАРА

ФЕСТИВАЛЬ

АШИДЫ ЖАНЫҢ... ЖҮЗДЕСУ

Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданын-
да оқушылар арасында дәс түрлі XVII рес-
публикалық Абай оқулары �тті. 

Шара Қазақстан Республикасының Білім 
және ғылым министрлігі, «Дарын» респуб-
ликалық ғылыми-практикалық орта лығы, 
Шығыс Қазақстан облысының білім басқар-
масы, Семей қаласы мен Абай ауданының 
білім б�лімдерінің ұйымдас тыруымен �ткізілді. 
Сайысқа әділқазылық еткендер құрамында Абай 
қорық-мұра жайының директоры Б.Жүнісбеков 
болды. Байқауда 19 оқушы жүлдегер атанып, 
оларға дипломдар мен сертификаттар табыс 
етілді.

Қатысушылар Б�ріл ідег і  «М.Aуезов 
мұражай-үйін» тамашалап, Сырт Қасқабұ-
лақтағы Абайдың туған жеріне саяхат жасады. 
«Еңлік-Кебек» ескерткіші жанындағы, «Үй 
тастағы», «Шілікті кезеңдегі» театрландырылған 
к�ріністің куәгерлері болды. Сондай-ақ 
қонақтар Жидебайдағы тарихи орындарда бо-
лып, ұлы ақынның соңғы он жылы �ткен Абай 
мұражай-үйінің экспозициясымен танысып, 
«Абай-Шәкәрім» кесенелер кешеніне барып, 
ұлылар рухына тағзым етті.

Ақт�беде Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 
этнографиялық фестиваль �тті. «Дәстүрлі 
мұра жаңғырығы» атты танымдық фести-
вальге ағаш шебері, темір ұстасы, әшекей 
бұйымдарын жасаушылар мен қыш шеберлері 
қатысты.

Шара барысында ұйымдастырылған к�рмеде 
қыштан, темір мен былғарыдан, ағаштан дайын-
далатын ұлттық бұйымдар ұсынылды. Шеберлер 
�здері дайындаған ұлттық бұйымдарын таныс-
тырып, балаларға оның дайындалу жолдарын 
үйретті. Фестивальге 40-қа жуық �нер иесі 
қатысты. Т�рт бағытты қамтыған фестивальдің 
алғашқысында қазақтың киіз үйі мен оның тари-
хы, этнографиялық атауы, әлемдік �ркениеттегі 
орны түсіндірілді. Кейін т�рт түлік пен оның 
�німдері, тамақ �ндірісі, күнделікті тұрмыста 
пайдаланылатын қол�нер шеберлерінің 
бұйымдары таныстырылды. Aн мен күй, жыр, 
толғауларды Ғ.Жұбанова атындағы облыстық 
филармония әншілері орындады.

«ТОЙ ҚАЗАН – 2016»
Қазақстан халқының ұлттық тағамдарының 
«Той қазан – 2016» фестивалі «Медеу» 
биіктаулы мұз айдынында �тті. Бұл шара 
биыл қала әкімшілігі мен Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қолдауымен Алматының 
1000 жылдығына орай ұйымдастырылды.

Фестивальге Алматы қаласының әкімі 
Бауыржан Байбек, Қазақстан халқы Ассам-
блеясы т�рағасының орынбасары Ералы 
Тоғжанов, Талдықорған қаласының әкімі 
Бағдат Қарасаев, этномәдени бірлестіктердің 
�кілдері, алматылықтар мен қала қонақтары 
қатысты.

Мерекенің ең басты оқиғасы ретінде 
қаланың үздік шеф-аспазшыларынан ең 
дәмді етке байқау жүргізіліп, «Бауырсақ шоу» 
�ткізілді. Сонымен бірге фестиваль қонақтары 
«Ұлттық киімдер» байқауынан ұлттық киімдерді 
тамашалады. Фестивальдің басты сахнасында 
Қазақстан халықтарының 11 ұлт �кілдерінің 
мәдени орталықтары �нер к�рсетіп, эстрада 
жұлдыздарының концерті �тті. Мерекелік 
шара аясында алғаш рет «Той қазан дауысы» ән 
байқауы ұйымдастырылды. 43 қатысушының 
арасынан іріктеліп алынған 10 �нерпаз кәсіби 
музыканттармен бірге аңызға айналған «Медеу» 
сахнасында �нер к�рсетті.

Тіл үшін күрес бұрынырақ басталған. 
Билік басына М.Горбачев келген-
нен кейін «қайта құру» деген науқан 

басталған еді ғой. Соған орай қоғамда азды-к�пті 
ашық пікірлер бой к�рсете бастады. Сонымен 
бірге 1986 жылғы Қонаевтың орнынан алынып, 
Кольбиннің ел басшылығына тағайындалуы да 
жұртшылықтың наразылығын тудырды. Елдің 
ересек қауымы іштерінен тынды да, алаңға жас-
тар шықты. Қазақ жастарының дүмпуі бүкіл 
Кеңес Одағын шарпып, ақыр соңында алып 
империяның күйреуіне алып келді. Міне, сол 
қазақ жастарын алаңға алып шыққан ұлттық 
намыс, ел тәуелсіздігі, ана тілінің мәселесі бо-
латын. 

1988-89 жылдардағы майданға бергісіз 
оқиғалар әлі күнге естен кетпейді. Республи-
каның басшылығына Колбин келіп ұлттық 
мүдделер қыспаққа алына бастаған сайын қазақ 
зиялылары сана биігіне к�теріле түскен еді. Бұл 
кезде Ұлттық Ғылым академиясы, Жазушылар 
одағы ана тіліміздің тағдырын с�з еткен келелі 
жиындар мен басқосулардың мекеніне айналды. 
Қазақ баспас�зі мен ақпарат құралдары ұлт намы-
сын қозғайтын ойлы материалдар бере бастады.

Егемендікке жетелейтін бұл іс-әрекеттердің де 
басты мәселесі тіл болатын. Aлденеше жыл бойы 
толассыз жүргізіліп келген орыстандыру саяса-
тынан арылудың бір жолы қазақ тіліне еркіндік 
әперіп, оған мемлекеттік мәртебе беру екені 
ж�нінде пікірталас �рбіді. Тілші қауым арасында 
да бұл мәселе қызу әңгімеге айналды. 

1988 жылдың қазан айының бір күнінде Тіл 
білімі институтының сол кездегі директоры, 
академик A.Қайдаровтың жұмыс кабинетінде 
басқосу болды. Күн тәртібінде бір-ақ мәселе. Ол 
қазақ тілінің бүгінгі халі және оны сақтап қалу 
мен дамытудың жолдары. Бұл ж�нінде академик 
қысқаша түсініктеме берді де қазақ тілін қазіргі 

(Басы 1-бетте)

– «Мына телеарналар  қалың 
к�рермен дердің қалтасымен байыған 
пысақай артистердің қызметшісі боп 
кеткен бе!?» деген ой келеді кейде... 
Артық айтсақ, Алла �зі кешсін.Елдің 
с�зін с�йлеп, мұңын жоқтайтын кешегі 
Сағат Aшімбаев жүргізген «Қарыз бен 
парыз», «Жүректен қозғайық», Сұлтан 
Оразалинов эфирге шығарған Ғабит 
пен Ғабиден секілді ірі тұлғалардың 
Ұлт пен Ұрпақ, Адам мен Заман жайлы 
хабарлары, Ақселеу Сейдімбековтің 
әйгілі әнші Жәнібек Кәрменовпен 
сырласа отырып, Қазақ мәдениетінің 
арғы-бергі тарихы, әннің қадірі мен 
ұлттың намысы жайлы айтатын 
айшықты ойлары қазір телеарналар 
эфирінде неге жоқ!? Ұлт пен Ұрпақ,Тіл 
мен Мәдениет, елім деп шеттен келіп, 
кейде баспанадан, енді бірде орыс 
тілін білмегендіктен жұмыссыз қалып, 
қиналып жүрген оралмандар жағдайы, 
шалғай ауылдардағы ауызсу мен жол 
мәселесі,қалалардың кешегі және 

Өмірзақ АЙТБАЙҰЛЫ,
 академик, Халықаралық «Қазақ тілі»

 қоғамының президенті 

Қазақ тілінің қалай мемлекеттік тіл мәртебесін алғаны күні бүгінгідей көз алдымызда. Ол оңайлықпен 
келген жоқ. Талай талас-тартыс болды. Өйткені тілдің тағдыры - қазақтың тағдыры еді. Тегеурінді 
қарсылықтарға да ұшырастық. Әйтеуір, түбі қайыр. Қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алды. Енді ал-
дымызда сол жетістікті баянды ету, іске асыру міндеті тұрды. Бұған қоса елдің көңіл күйі де, рухы 
да түлеп, үлкен қозғалысты қажет етті. Сол жылы академик Әбдуәли Қайдаровтың бастамасымен 
«Қазақ тілі» қоғамы құрылған еді. 
Содан бері тіл майданында толассыз күрес жүргізіп келе жатқан «Қазақ тілі» қоғамына да 25 жыл-
дан асты. Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының 20 жылдығына арналған конференция Астана 
қаласында 2009 жылдың 22 қыркүйегінде өтті. Ал 25 жылдығымызды өткізуге алдан шыққан 
дағдарыс мүмкіндік бермеді. Әйтсе де, қоғам жұмысын тоқтатқан жоқ, күрес жалғасуда.

Жақында Маңғыстау ауданында «Еңбек ардагерлері – жастар-
мен бірге» атты патриоттық басқосу өтті. Жиынға аудандағы еңбек 
ардагерлері  және  белсенді жастар, «Атамекен» ұлттық палатасы МАФ 
пен аудандық жұмыспен қамту орталығының жас мамандары, кол-
ледж студенттері қатысты. 

еді. A дегеннен мемлекеттік тілді мәртебелендіру 
мәселесін қозғаған «Қазақ тілі» қоғамы да дүниеге 
осылай келген. С�йтіп, 1989 жылдың 20-21 
қазанында тұңғыш құрылтайда Республикалық 
«Қазақ тілі» қоғамы құрылды. Қоғам құрылмастан 
бұрын Қазақстанда қай тілді мемлекеттік тіл 
етеміз деген мәселе т�ңірегінде к�п талас-
тартыстар түйіні Г.Колбин алдында болған 
арнайы комиссияның басқосуында шешілген 
еді. 26 адамнан құрылған бұл комиссия бұған 
дейінгі пікірлерді сарапқа сала келе, академик 
A.Қайдардың қайсарлығының арқасында «Қазақ 
ССР-інде мемлекеттік тіл тек қазақ тілі болу 
керек» деген түйінге тоқтады. Қазақ ССР-інің 
сол кездегі Жоғарғы Кеңесіне сайланған халық 
қалаулылары �здерінің ел мен тіл алдындағы 
перзенттік парыздарын адал орындап, 1989 жылы 
22 қыркүйекте Тіл туралы тұңғыш заңымызды 
қабылдады. Онда қазақ тілі – мемлекеттік тіл 
болып таңбаланды. Бұл халқымыздың егемендік 
пен тәуелсіздік жолындағы күресінің алғашқы 
жеңістерінің бірі болатын. 

Қоғам бірден-ақ қанатын кең жайып, 
Қазақстанның барлық �ңірінде �зінің жергілікті 
ұйымдарын құра бастады. Қалалық, облыстық, 
аудандық, ауылдық ұйымдармен бірге ірі меке-
мелерде біріккен комитеттер ұйымдастырды. Ел 
арасында тіліміздің �рісін кеңейту жолдарын 
тынымсыз насихаттады. Осындай нақты іс-
әрекеттер нәтижесінде Қоғам ел алдында бедел 
алып, халықтық қозғалысқа айналды. Aсіресе, 
Тіл заңы мен Мемлекеттік бағдарламаның іске 
қосылуына Қоғам қосқан үлес �лшеусіз.

Елдің санасын оятуда, ұлттық рухты к�теруде 
баспас�здің ерекше маңызға ие екендігі 
белгілі. Осыған байланысты біздің де әуелгі 
қолға алғанымыз баспас�з болды. 1990 жылғы 
наурыздың 22-інде республикалық «Қазақ тілі» 
қоғамының үні ретінде �мірге келген «Ана 

бүгінгі келбеті, оның �ткен тарихы 
мен болашағы туралы, жастар проб-
лемасы, елді алаң ғып отырған Жер 
мәселесі, жұмыс сыздық, кәсіпкерлерді 
қолдау, ауыл спорты, фермерлер 
�мірі, эко логия, демография, атбегілік 
пен құсбегілік тақырыптары неге 
к�терілмейді? Осы біз не тындырып жа-
тырмыз деп �з жұмысына есеп бе ретін 
телеарна басшылары бар ма қазір!?.. 

«..Айта берсін!» деп дабырадай 
айдар тағып, артистер жайлы �сек-
аяңды эфирге алып шығу не үшін және 
кімнің құрметі үшін керек болғанын 
түсінбей далмыз!? Осы мәселе жайлы 
таяуда ақпарат құралдарының бетінде 
бұрын Республикалык телеарнаның 
жауапты басшыларының бірі болған 
белгілі қаламгер, ұлтжанды азамат 
Марат Тоқашбаев та орынды пікірін 
айтты. Оның ойларын толық қуаттап, 
қолдауға әбден болады. Aсіресе, 
теле арна басшылары біздің бұл ой-
пікірлерімізге кеш те болса назар са-
лар деген үміттеміз. Aлде олар «...Айта 
берсін!» деп отыра бере ме!?..

Аталған шараны жастар ресурс-
тық орталығының басшысы Алла-
берген Қонарбаев ашып, жиынның 
мақсат-міндетін  түсіндірді. Кез-
десу кешіне еңбек ардагерлері 
ҚР Мәдениет қайраткері Aбіл 
Жұма ғалиев, құрылыс саласының 
ардагері Шамұрза Байпақовтар 
келді. Жиында ардагерлер жастарға 
еңбексүйгіштік  туралы  �здерінің 
ой-пікірлерін айтып, алғашқы 
тәлімгерлері туралы әңгімеледі. 
Басқосу барысында жастар та-
рапынан «Атамекен» ұлттық 
палатасының маманы Айгерім 
Бақтыгелдиева мен аудандық 
жұмыспен қамту орталығының 
жас маманы Руслан Махмутов-
тар с�з алып, казіргі қоғам ту-
ралы оның ішінде жұмысшы 

басты шарттарының бірі – тіл тәуелсіздігі деп 
білеміз. 

Сондай-ақ Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамын 
мемлекеттік деңгейдегі аса ауқымды істі қолға 
алған іргелі, к�п тармақты қоғамдық ұйым 
деуге де болатыны анық. /йткені Қоғамның 
жарғысын алғаш Қазақ КСР Министрлер 
Кеңесінің т�рағасы бекітті. Бастапқы жылдары, 
атап айтқанда 1993 жылға дейін мемлекеттік 
бюджеттен қаржыландырылып келді. Қоғамға 
Тіл туралы заң мен мемлекеттік бағдарламаны 
іске асыру міндеті артылды. Алайда Қоғам арнайы 
ресми мемлекеттік мекеме болмағандықтан, бұл 
міндетті ойдағыдай атқаруы мүмкін емес еді. 
Бұл іс кейіннен Қоғамның ұсынысы бойынша 
құрылған Тіл комитетіне жүктелді. Мұның �зі 
Тіл туралы арнайы заң қабылдағанымен, тіл сая-
сатын тиянақты, жүйелі жүргізуге тәуелсіздіктің 
алғашқы жылдары мемлекетіміздің �зі дайын 
болмағандығын немесе мүмкіндігінің шектеулі 
екендігін к�рсетеді. Соның салдарынан еліміздің 
тіл саясаты белгілі бір уақытқа дейін ғылыми 
түрде негізделместен, сол тұста қоғамда орын 
алған ахуалға орай стихиялы түрде жүргізілді. 
Тіл комитеті ашылғаннан кейін барлық об-
лыста тіл басқармалары құрылды. Бұл ша-
ралар мемлекеттік тіл саясатының пәрменді 
жүргізілуіне айтарлықтай серпін беріп отырғанын 
ашып айтуға тиіспіз. 

Қазақ тілінің қолданылу аясын кеңейту 
үшін еліміз не атқарып келе жа-
тыр дегенге келсек, мемлекеттік тіл 

мәртебесіне ие болған қазақ тілінің мәселесі 
Елбасының назарынан ешқашан тыс қалып к�рген 
жоқ. Мысалы, ана тілімізді ардақтау мақсатында 25 
жылдың ішінде Елбасы бірнеше жарлық, �кімге 
қол қойса, Үкімет мемлекеттік тілді �ркендету 
тұрғысында 20-дан аса  қаулы қабылдапты. 
Арнайы Заң, мемлекеттік бағдарлама бар. Тіл 
комитеті, облыстық тіл басқармалары қызмет 
етті. Тәуелсіздік алған  жылдар ішінде елімізде 
883 қазақ мектебі ашылыпты. Аралас мектептерді 
санамағанда еліміздегі барлығы 7 721 мектептің 
ішіндегі 3 788 мектеп таза қазақ тілінде білім 
береді екен. Бұдан б�лек елімізде қазақ тілінің 
оқыту жүйесін жетілдіру мақсатында 16 аймақтық, 
15 қалалық, аудандық тіл орталықтары ашылған. 
Елбасы бұндай оқу орталықтарының санын 150-ге 
жеткізуді тапсырды. 2005 жылы мемлекеттік тілді 
дамытуға б�лінген қаржы мен бүгінгі қаржыны 

салыстырып қарасақ, арасы жер мен к�ктей. 2005 
жылы 133 миллион теңге қаржы б�лінсе, 2008 
жылы мемлекеттік тілді дамытуға 5 миллиард 
теңгеге жуық қаржы б�лінген екен. Міне, осының 
�зінен-ақ к�п жағдайды аңғаруға болады. 

Мұның бәрін айтып отырғаным, қалай бол-
ғанда да ілгерілеушіліктердің бар екендігін к�рсету. 
Дегенмен, қазақта «жыламаған балаға емшек 
бермейді» деген с�з бар. Қол жеткен нәтижелеріміз 
тілім, елім деген асыл азаматтардың намысқа шау-
ып, жан-жақтан тіл мәселесін тұрақты к�теруінің, 
табандылық танытуының, мәселені Елбасының 
түсіністікпен қабылдауының арқасы. Қазір айтуға 
оңай. Aрбір қазақ мектебін ашу, қазақ тілін 
мемлекеттік тіл ету қаншалықты күшке түскені 
жұртшылықтың жадынан шыға қоймаған болар. 
Бұл бағыттағы істерді тоқтатуға болмайды. 

Жалпы еліміз тіл мәселесіне қатысты 
асығыс, үстірт шешімдер қабылдамай, 
алысқа, болашаққа бағытталған 

салмақты саясат ұстанып келеді. Елбасының ұлт, 
ел тағдырына қатысты қабылдаған кейбір соны 
шешімдерін жұртшылық бастапқыда байыбына 
бара алмай, тосырқап қабылдағанымен, жылдар 
�ткеннен кейін оның дұрыстығына к�здері же-
туде. Мұның бәрі де уақыт �те келе �з жемісін 
беріп жатыр. 

Есіңізде болса, тәуелсіздіктің алғашқы жыл-
дарында елдің қазақ тіліне деген талпынысы 
қандай еді. Тіпті �зге ұлт �кілдерінің �зі бала-
ларын жаппай қазақ мектептеріне бере бастап 
еді ғой. Сол кездегі үкіметтің әйгілі қаулысы, 
Конституциямызға орыс тіліне қатысты енгізілген 
бап жұртшылықтың к�ңілін су сепкендей басқан 
жоқ па?! Бұл жағдай к�п адамның қазақ тілінен 
теріс айналуына алып келді. Біз соның зардабын 
әлі тартып жатырмыз. 

Сондықтан мәселені Конституцияның 7-ба-
бын қайта қарау қажет деп т�тесінен қоятын кез 
жетті. Мемлекеттің �зі мемлекеттік тілге қатысты 
заң талабын орындамағаннан кейін, қарапайым 
халықтан не сұрайсыз?! Заңды ең алдымен заң 
шығаратын орынның �зі орындауы керек. 

Біздіңше, қазақ тілінің �ркен жаяр �рісі – 
қазақ мектептерін к�бейтудің ең дұрыс шешімі 
осы болмақ. Егер, жағдайды осы қалпында 
қалдыра беретін болсақ, істеп жатқан ісіміздің 
ешқандай нәтижесі болмайды. Бұл мәселе ал-
дымыздан үнемі қайталанып шығады да оты-
рады. Сондықтан елімізде мемлекеттік тіл – 
қазақ тілінің адымын аштырмайтын қолдан 
қалыптастырылған тұйық шеңберден шығудың 
осындай жолын таңдап, тиісті шараларды жедел 
қолға алуға тиіспіз. 

Ал орыс тілінде оқып жатқан қазақ балалары-
на келетін болсақ, балаларын орыс мектептеріне 
апарып жүрген халықты кінәлаудың реті жоқ. 
Ел ұлттың бас к�терер адамдарына, мемлекеттік 
билікке қарайды. Ойын да, бойын да соларға 
қарап түзейді. Биліктің тілі орысша болса, ұлт зия-
лылары немерелерін орыстілді мектептерге беріп 
жатса, қарапайым халық оларға еліктемей қалай 
тұрсын. Елге айтар с�зі бір басқа да, ісі бір басқа 
болып отырған зиялылардың �зі сенбеген нәрсеге 
халықты қалай сендірмек болып отырғандарына 
таңым бар. Сондықтан елдің бас к�терер адамда-
ры �з дерттерінен �здері арылғандары ж�н. 

Елбасының лингвистикалық комиссияның 
алдына келіп, емтихан тапсыруы – мемлекеттік 
т ілге  деген,  Қазақ  ел іне  деген  құрметі . 
Ел басқарамын деген адамның сол елдің 
мемлекеттік тілін білмеуі қаншалықты қисынды? 
Мұндайды тек отаршыл елдер �з бодандарына 
ғана қолданатыны белгілі емес пе? Сондықтан 
президенттіктен үміткерлердің мемлекеттік 
тілден емтихан тапсыруы табиғи жағдай, солай 
болуы тиіс дүние деп қараймын. Ал Елбасының 
қазақ тілін қаншалықты меңгергені – к�пшіліктің 
к�з алдында. Оған алып-қосар жоқ. 

Мемлекеттік қызметшілердің �зге мемлекет-
тің тілінде қызмет жасауын қай қисынға жат-
қызарымды білмей отырмын. Бұл әлемнің ешбір 
елінде кездеспейтін жайт. Біздің сорымыз. Соған 
жол беріп, к�ніп отырған халықтың әлсіздігі. 
Елге тұтқа болар деген к�зі ашық зиялылардың 
жалтақтығы. 

С�з жоқ, қазақ тілі Қазақ елінде барынша 
ба сым дыққа ие болады. Бұған сенімім кәміл. 
Ал тілде қалыптасу, болу-толу деген болмай-
ды. /йткені тіл – жанды құбылыс. Халықпен 
бірге жасап, бірге дамып, бірге түлеп отырады. 
Сондықтан тілге қа тысты атқарылар шаруа, 
бітірер іс ешқашан тәмамдалмайды деп білемін.

тілі» атты үнқағазымыз содан бергі аралықта 
республикамыздағы таралу м�лшері к�п беделді 
басылымдардың қатарына шықты. Тіл тағдырын 
ту етіп отырған бұл басылымды кешегі Ахмет 
Байтұрсынов шығарған «Қазақ» газетінің ру-
хани жалғасы деп айтуға әбден болады. Бұдан 
б�лек «Қазақ тілі» қоғамының жер-жердегі 
ұйымдары мен б�лімшелері шығарған мерзімдік 
ақпарат құралдарының саны 30-дан асып кетеді. 
Бұлардың бәрі де қоғамдық пікір қалыптастыруда, 
ұлттық жадымызды жаңғыртуда елеулі қызметтер 
атқарып келді.

Жалпы қазақ тілінің 1989 жылы мемлекеттік 
тіл мәртебесін алуы, «Қазақ тілі» қоғамының құ-
рылуы қоғамдық пікірге айрықша ықпал беріп, 
ұлт  тық сананың дүр сілкінуі ел тәуелсіздігіне 
алып келді десек, артық айтқандық болмайды 
деп білеміз.

Дүниежүзі қазақтарының Құрылтайын �ткізу 
идеясын к�тергендердің бірі – «Қазақ тілі» 
қоғамы болатын. /зге қоғамдық ұйымдармен 
бірге мұны ұйымдастырудың басы-қасында 
«Қазақ тілі» қоғамы болды. 

Сол кезеңдерден бері толассыз жүргізіліп келе 
жатқан тіл майданы әлі тоқтаған жоқ. Тілге бай-
ланысты қабылданған әрбір құжаттың астарында 
осындай күрестер ізі жатыр. /йкені тәуелсіздіктің 

мүшкілдіктен шығару үшін оны бүкіл халық бо-
лып қамқорлыққа алу қажет, ол үшін елдің басын 
ұйыстыратын бұқаралық ұйым керек. Яғни Қоғам 
құрсақ деген ой тастады. Бұған әріптестеріміздің 
к�бі тосырқай, үрке қарады. Ал жастар жағы 
бірден қолдау к�рсетті. Міне, осы сәттен бастап 
Қоғам құру қамына кірісіп кеттік. 

Бұл майданға қазақ зиялыларының к�бі ара-
ласты. Тіпті ауыл-ауылдағы қарапайым еңбек 
адамдарына дейін үн қосты. Ал біз оқу орын-
дарына, түрлі мекемелерге барып, қазақ тілін 
мемлекеттік тіл етудің маңызын түсіндірумен 
болдық. Газет, журналдарға күн құрғатпай ұлттық 
сананы биіктетер материалдар жариялауды 
ұйымдастырдық. Сондай-ақ ел құлағына ерте 
жететін радио хабарларын тұрақты түрде жүргізіп 
отырдық. Ол хабарларға жер-жерден қолдау хат-
тар келіп жатты. Онда Қазақстанда бір ғана тілдің, 
яғни қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуға хақысы 
бар екені жан-жақты дәлелденіп жатты. Және осы 
келелі іске бас-к�з болатын бұқаралық ұйымды 
тез арада құру қажеттігі с�з болды.

Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуы, 
еліміздің тәуелсіздігін жариялауы оп-оңай 
шешіле салған жоқ. Жоғарыда айтқанымдай, 
тәуелсіз елдің тәуелсіз тілі болу қажеттігі туралы 
күрес егемендіктен әлдеқайда бұрын басталған 

Ақпарат құралдарының ішінде 
мемлекеттік қаржы ұйымдары тара-
пынан мол қаражат б�лінетін телеар-
налар осындай ізденісі жоқ қалпында, 
дайын «концерттермен», �зін «жердегі 
жұлдыз» санайтын пысақай әншілер-
дің отбасы-ошақ қасылық �мірлерін 
қайта-қайта к�рсетіп, сонымен ғана 
эфирді толтырып отыра бере ме? 
Ішінара берілетін ой қозғар бағ дар-
ламалардың �зін ел ортасында емес, 
т�рт қабырғаның ішінде ғана /сту-
дияда/ түсіріп, ұзын-сонар әңгіме 
қозғайтын «шоулар» к�бейді. Қазір те-
леарналар жұмысының тақырыбы мен 
мазмұнын, �зектілігін бақылап,Ұлт 
пен Ұрпақтың, Елдің жайына қатысты 
сүбелі хабарлар ұйымдастырыңдар деп 
талап қоятын кез келді.

Айтақын =БДІҚАЛ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі,
Мұқағали Мақатаев атындағы 

сыйлықтың лауреаты,
  бұрынғы тележурналист

және кәсіпкер жастар жайында 
пікірлерін айтты. Патриоттық 
бағыт тағы ұйымдастырлған Елба-
сының тапсырмасына орай 100 
нақты қадамындағы  тапсырма-
лардың жастар  �мірі үшін маңызы 
зор.  Бір с�збен айтқанда, «Еңбек 
– бәрін де жеңбек» дейді дана 
халқымыз. Еңбек етем деген 
адамға казір барлық жағдай жа-
салды ғой. Сондықтан жастарды 
тек қана еңбек етуге шақырамын» 
дейді еңбек ардагері Шаймұрза 
Байпақов.

=лия НҰРБЕРГЕНҚЫЗЫ,
Жастар орталығының 

бас маманы

Маңғыстау облысы 

«Жұлдыздар» жалықтырған жоқ па? Ұрпақтар сабақтастығының 
айғағы

ҰЛТТЫҚ САНА 
дүр сілкінген күн
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Еңбегі ерекше 
бағаланды

Жақында «Қазақстанның болашағы 
– қазақ тілінде» атты жоба аясында 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ғылыми-сараптама кеңесінің мүшесі, 
Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Дос КӨШІМ Орал қаласында жұмыс сапа-
рымен болды. Осы орайда мемлекеттік 
тілдің өзекті мәселелері жөнінде 
әңгімелескен едік. 

22 қыркүйек – Тіл мерекесі қарсаңында қазақ тілін жетік меңгерген өзге 
ұлт өкілдерінің бірі Алексей Пряхинмен сөйлескен едік. Ол  Қостанай 
қалалық ішкі істер басқармасында тергеуші болып қызмет атқарады. 
Оның мемлекеттік қазақ тілін еркін білетіндігін әріптестері мақтан тұтады. 
Кейіпкеріміз отбасында жалғыз ғана осы тілде сөйлемейді, шаңырақтың 
басқа мүшелері де мемлекеттік тілге ерекше құрметпен қарайды.  Жал-
пы, Пряхиндер әулеті ежелден өздері мекен етіп жатқан елдегі жергілікті 
халықтың салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тарихы мен мәдениетін бір кісідей 
біледі. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Архиві 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 
25 жылдығын атап өту шеңберінде және  
Қазақстан халқы Тілдерінің күніне орай 
қоғам қайраткері Асылы Османның 
қатысуымен «Архив және қоғам: тарихи 
сананың қалыптасуындағы мемлекеттің рөлі» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.

Қай жерде болмасын «Қазағым, тілім, 
елім» деп ана тіліміздің мәртебесін биіктетуге  
үлес  қосып келе  жатқан Асылы Осман 
Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.A.Назарбаевтың бастамасымен құрылған 
« М е м л е к е т т і к  т і л д і  д а м ы т у  қ о р ы н ы ң » 
Қамқоршылық кеңесінің мүшесі, «Қазақ тілі», 
«Қазақстан мұсылман әйелдері», «Адам құқығын 
қорғау»  қоғамдарының белсенді мүшесі, Алма-
ты облыстық Aзербайжан этно-мәдени орта-
лығының, «Мемлекеттік тілге – құрмет» бір-
лестігінің т�райымы,  Қазақстан халқы Ассам-
блеясының мүшесі.

Шараны ҚР Президенті Архивінің дирек-
торы, техника ғылымының докторы, профес-
сор Борис Жапаров құттықтау с�збен ашып, 
тіл ұлттық бірегейлікті сақтап қалудың ең 
маңызды факторы екеніне баса тоқталды. 
Ол �з с�зінде Асылы Османның ана тілімізді 
к�ркейтуде атқарған еңбектеріне тоқталып, 
тіл саясаты туралы барлық деректерді архив-
тен табуға болатынын айтты.  Бұдан кейін  ҚР 
Президенті Архивінің  бас сарапшысы Айнаш 
 Сейсенбаева еліміздегі тіл саясаты мен қазақ 
тілінде іс жүргізудің тарихы туралы баяндама жа-
саса, жинақтау және құжаттама басқармасының 
басшысы Жәнібек Зейнелов Асылы Османның 
жеке қорын таныстырды. 

Тілді ұлттың жаны, ұлттың �зі деп білген 
 Асылы Османға с�з берілгенде, ол барша жинал-
ған қауымды Тіл мерекесімен құттықтай оты-
рып, осындай құрметке ризашылығын білдірді.  
Ол �з с�зінде түркі тілдерінің ішіндегі ең нәрлі, 
ең бай, ең құнды тіл қазақ тілі екенін баса айтып, 
Елбасының кемел саясатының арқасында тіліміз 
�ркендеп келе жатқанын тілге тиек етті.

А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі инс-
титутының бас ғылыми қызметкері, халықаралық 
«Қазақ тілі» қоғамының президенті /мірзақ 
Айтбайұлы  ана тіліміздің к�сегесін к�герту 
хақында ойын айта келе, Асылы Османның 
еңбегіне ерекше баға берді. 

Д�ңгелек үстел соңында А.Осман Алғыс 
хатпен марапатталып, оның  құжаттары Архивке 
мемлекеттік сақтауға тапсырылды. 

Ақбота ИСЛ=МБЕК

ТОЛҒАУЫ ТОҚСАН ТУҒАН ТІЛ ҚҰРМЕТ

ҚАЗАҚ ЕМЕС, ҚАЗАҚТАН БЫЛАЙ ЕМЕСАЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ...

гандарында орыс тілі қазақ тілімен қатар 
қолданылады» деген бап бар. Бұл мүмкіншілік 
қазақ тілін білмейтін не жасы жеткен аза-
маттармен байланыс жасау үшін берілген. 
Мәселен, қазақ тілінде түскен �тінішке 
қазақша, орыс тіліндегісіне орысша жауап 
жазылуы керек. Ал бұл бапты мемлекет қос 
тілді кеңістікті сақтау мақсатында пайдала-
нып отыр. Сократтың тамаша с�зі бар, «�зі 
шығарған заңын ұстанбаған мемлекеттің 
болашағы жоқ». Сондықтан мемлекеттік 
т ілді  дамытудың оңтайлы тет іктерін 
қарастырғанымыз ж�н. Қызылорда облысы 
барлық салада құжатты мемлекеттік тілде 
жүргізуге дайын. Ал Қостанай, Солтүстік 
Қазақстан облыстарына бес жылдан кейін 
енгізу керек шығар. Себебі алдын ала үлгісін 
к�рсеткен ж�н.

– Жастардың тәрбиесіне қазір қаншалықты 
к�ңіл б�лінуде? 

– Мемлекет, ашығын айту керек, ұлттық 
идеология үшін жұмыс жасап жатқан жоқ. 
Қазақ тілін білу міндет екенін әрбір жастың 
құлағына сіңіріп әрі соны іс жүзінде к�рсетуі 
керек еді. Құжаттың қазақшасын ысырып, 
орысшасын оқып отырған мемлекеттік 
мекемелер қандай мемлекеттік идео-
логия жүргізеді?! Парламентте отырған 
депутаттарымыздың үштен бірі қазақ тілін 
білмесе, жоғары лауазымды шенеуніктер, 
министрлер мемлекеттік тілді білмегеніне 
ыңғайсызданбаса, бұған не айтамыз?! Осыны 
шетелдегі әріптестерім естігенде ерекше таң 
қалды, тіпті сенбеді. Егемен елміз деп кеуде 
қаққанмен, бізде ұлттық даму бағытындағы 
идеология мүлдем жоқ. Сонықтан намыс 
пенен ұлттық рухтың �суі тоқтап қалды. 
Тоқсаныншы жылдары тәуелсіздікті нығайту 
үшін жастар к�п еңбек сіңірді. Сондықтан 
кейінгі толқынға үлкен үміт артамыз.

 – Үш жылдан кейін жоғары сынып 
оқушылары жаратылыстану бағытындағы 
бірқатар пәнді ағылшын тілінде оқыта бастай-
ды. Бұл реформаның қауіпті екенін айтып, 
қоғамда дабыл к�теріп жатқандар к�п. 

– Кез келген мемлекет он екі жасқа 
дейін орта білімді ана тілінде береді. Біздің 
елдегі оқыту жүйесіне бұл реформаның 
енгізу жайы к�ңіл к�ншітпейді. Біріншіден, 
мұғалім күрделі пәнді шет тілінде бере ала 
ма? Екіншіден, сыныптағы барлық оқушы 
сол пәнді түгелдей ұға ала ма? Екеуіне де 
мен «жоқ» деп жауап беремін.Үшіншіден, 
неліктен «Дүниежүзі тарихы» пәнін орыс 
тілінде оқыту керекпіз? Кім қандай уәж айта 
алады? Жиырма жеті жыл бойы орыстілді не 
аралас мектептердегі оқушылар қазақ тілін 
жетік меңгеріп шықпайды. Ең болмаса, қазақ 

АЛАШ АРЫСТАРЫ 
САЛҒАН ЖОЛ

«Қара жорғаға»  құштар жігіт«Қазтелерадио» қолға 
алған іс көп

дүкен атауларынан орыс тілінің ықпалы бар 
екенін жасыруға болмайды. Демек, бұл жақта 
қазақ тілін біле отырып, орыс тілінде с�йлеу 
қалыпты әдетке, сәнге айналып кеткен. 

– Мемлекеттік тіл т�ңірегіндегі түйткілдерді 
шешу үшін қандай шараларды қолға алу керек?

– Aр аймақта болған кездесулерде халық 
тарапынан түрлі ұсыныс-пікірлер айтылып 
жатады. Оларды сараптап министрлікке 
жолдап отырмыз. Барлық салада қазақ тілін 
дамыту тетіктерін реттеудің ең тиімді жолы – 
жаңа «Мемлекеттік тіл туралы» Заң қабылдау. 
Құқықтық мемлекетте барлық мәселе заң 
аясында шешілуі тиіс. Осы уақытқа дейін 
посткеңестік елдер бұл бағытта бір емес, 
бірнеше заң шығарды. Мәселен, Латвия 1989 
жылы шығарған «Мемлекеттік тіл» туралы 
заңына 2004 және 2015 жылдары �згерістер 
мен толықтырулар енгізді. Aр бес-он жылда 
тілдік және саяси ахуал, демография есебі 
�згеріп отыратыны мәлім. Заң қоғамнан қалып 
қоймай, оны жетелеуші, дамытушы күшке 
айналуы тиіс. Ал Қазақстан қос тілділікті 
жақтайтын 1989 жылғы «Тіл туралы» Заңымен 
отыр. Онымен мемлекеттік тілдің жолын аша 
алмаймыз, дамыта алмаймыз, орыстілділердің 
қазақша с�йлеуге құлықсыз болып келе 
жатқанының ең бірінші себебі де сол. 

Біздің қоғамда орыс тілін қолданыстан 
алып тастасақ, желкенінен айырылған 
кеме секілді күй кешетіндей сезінеді. Кеңес 
Одағынан б�лініп шыққан елдерді қарасақ, 
Латвия, Литва, Эстония мемлекеттерінде 
орыс тілі қолданыста мүлдем жоқ. Гру-
зия 1991 жылы оқу жүйесінен орыс тілі 
мен әдебиетін шығарып тастады. Тек қана 
қазақтар мен қырғыздарда ғана қос тілділік 
сақталған. Қырғыздардың жағдайы бізбен 
салыстырғанда әлдеқайда тәуір. 

– Мемлекеттік органдар қазақ тілінде 

– Батыс Қазақстан облысындағы Б�рлі, 
Зеленов, Теректі аудандарында және Орал 
қаласында орыстілді аудиториямен бірнеше 
кездесу �ткіздіңіз. Жалпы, жобаның мақсаты 
не? Тарқатып айтсаңыз.

– Тәуелсіздік алғалы қазақ тілінің ахуалы 
күн тәртібінен түскен емес. Бір таңғаларлығы, 
орыстілді қауым осы мәселеден тыс қалып 
жатады. Мемлекеттік тіл, түптің түбінде, 
тұғырына қонатыны айдан анық. Біздің 
мақсатымыз – орыстілді аудиторияға осы-
ны түсіндіру, ойландыру. Олар 27 жыл 
ішінде қазақ тілін үйренуге неге құлшыныс 
білдірмеді? Aлде мемлекет тарапынан қолдау 
жетпей жатыр ма? Қандай ұсыныстар бар? 
Міне, олар бұл мәселе жайында ойланғысы 
келмейді. К�з жұма қарайды. Ең болмаса, 
мұндай бейжайлық ұрпағының болашағына 
елеулі әсер ететінін білуі қажет қой. Қазіргі 
уақытта қазақтардың саны 60 пайыздан асты. 
Қазақтілді контент к�беюде. Сондықтан 
орыстілді азаматтар алдында қос тілділіктің 
қоғамда мерейі үстем бола бермейтінін айту-
ды мақсат тұттық. 

Бұл жобаны, алдымен, бірнеше жыл бұрын 
«Ұлт тағдыры» қозғалысы �з қаржысына 
қолына алды. Кейін Қазақ халқы Ас-
самблеясы қолдады. Қазіргі уақытта ҚР 
Мәдениет және спорт министрлігі Тілдерді 
дамыту және қоғамдық-саяси комитетінің 
қаржыландыруымен үш жылдық стратегиялық 
жоба есебінде жүзеге асуда. Еліміздің орыстілді 
аймақтарында 2014 жылдан бері бірнеше 
кездесу �тті. Жалпы саны сексеннен астам 
іс-шара ұйымдастырылды. Менің ойымша, 
мұның бәрі әлі жеткіліксіз секілді. Себебі осы 
мәселені әрбір орыстілді азаматтың алдына 
қойып, оған ой салғым келеді.

– Біздің облыстағы аудитория қандай? 
Қандай ой түйдіңіз?

құжат жүргізуге біртұтас бет бұра қойған жоқ 
қой...

– Құжат айналымында қос тілділіктің 
сақталып отырғаны рас. Бұны жоюдың 
тәсілі – аудармашылар институтын түбегейлі 
тоқтатуымыз керек. Кезінде бұл жайында 
мәселе к�терілгеннен кейін мемлекеттік 
органдарда мұндай мамандарды басқа ла-
уазыммен жұмысқа орналастыратын бол-
ды. Мәселен, қазақ тілін оқытатын үйірме 
жетекшісі етіп тағайындауы мүмкін. Жиырма 
жеті жыл �ткенде кез келген мемлекеттік ор-
ганда аудармашы ұстап отыру деген масқара 
ғой. Неге менің қалтамнан т�ленген салыққа 
қазақ тілін білмейтін басшы аудармашы жал-
дауы тиіс? Бұл – нонсенс. 

ҚР «Тіл туралы» Заңында «мемлекеттік 
мекемелерде және �зін-�зі басқару ор-

Ал е к с е й  қ а з а қ  т і л і н е 
жетік. Енді соны қашан 
м е ң г е р і п ,  к і м д е р д е н 

тәлім алғандарына тоқталып �телік. 
/мірден к�ріп жүргеніміздей, адам 
баласына �скен ортасы да ықпалын 
тигізбей қоймайды. 

Ол Орталық Қазақстандағы 
кен шілер қаласы Қарағандыда 
�сті. Осындағы №68 орта мектеп-
те білім алды. «Ұстазы жақсының 
ұстамы жақсы» деп бекер айтыл-
майды. Мемле кеттік тілде оқытқан 
мұғалімінің ти гізген әсері  де 
айтарлықтай. Ол да �те зерек бол-
ды. Сондықтан ұстазының әрбір 
�ткізген жаңа сабағын зердесіне 
лезде құйып алатын. Сол ынта-
ықылас орыс баласын тек қана 
алға жетеледі. Сыныптағы алғыр 
оқушылардың бірі ретінде есімі 
к�пке танылды. Ұстаз бен шәкірт 
арасындағы тығыз байланыс пен 
түсіністік тілді жетік меңгеруіне 
даңғыл жол ашты. 

Ол жастайынан қазақ тілін жет-
кілікті дәрежеде меңгеруге ұмты-
лып қана қойған жоқ. Ұлттық 
тағам дарымызға да айрықша назар 
аударды. Мәселен, ол тағамдардың 
ішінде етті ұнатады. Басқа да 
тағылымды қасиеттерімізге бір 
кісідей жетік. 

О н ы ң  т ү с і н і г і  б о й ы н ш а , 

Қазіргі уақытта мемлекеттік тілдің 
қолдану аясы кеңейіп, бірқатар 
мемлекеттік мекемелер осы орайда 
ауқымды жұмыстар атқаруда. Соның бірі 
еліміздің тұрғындарына телек�рсетілім 
және радио хабарларын жоғары сапа-
да үздіксіз қабылдауға мүмкіндік беріп 
отырған «Қазтелерадио» акционерлік 
қоғамы. Халықты   жүз пайыз телеха-
бар тарату қызметтерімен қамтамасыз 
етуді басты мақсат еткен бұл сала жыл 
�ткен сайын қарқынды дамып келеді. 
Сонымен қатар мекемеміз қазақ тілінің 
аясын кеңейтуге де �з үлестерін қосып 
отыр. Алғаш құрылған күннен бастап 
бүгінге дейін қоғамның ұйымдастыру 
және бақылау департаментіне қарасты 
мемлекеттік тіл б�лімінде ана  тіліміздің 
қолдану аясын кеңейту,  насихаттау 
бо йын ша бірқатар жұмыстар атқарылды. 

Қоғамда қазақ т ілінің мәртебесін 
к�теріп, қызметкерлердің тілге деген 
сүйіспеншіліктерін арттыру мақсатында 
к�птеген мерекелік іс-шаралар  �тіп 
тұрады. Мәселен, Қазақстан Республикасы 
халқының Тілдер күні мерекесі аясында 
«Мемлекеттік тіл – менің қызметімде» 
атты интеллектуалдық шоу, жергілікті ұлт 
�кілдері арасында «Тіл – тірегіміз, соғып  
тұрған жүрегіміз» байқауы, �зге ұлт �кілдері 
арасында «/нер алды – қызыл тіл» байқауы, 
қазақ тілінен курс бітірген қызметкерлер 
арасында «Ел мәдениеті – тілден басталады» 
«Мемлекеттік тіл – менің тілім» байқауы, 
«Қазақстан – менің Отаным» атты шаралар 
болды. 

Сонымен бірге Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздік күніне орай ұйымдастырылған 
шараларда да мемлекеттік тілдің маңызына 
ерекше мән беріледі.

 Бұл ретте «Aлемге әйгілі Қазақстан» 

беймағлұм сырлары мен қырларын 
жетілдірді. 

Белсенді  де ізгілікті  жаны 
сүйетін бұл жоғары оқу орнында 
взвод командирінің орынбасары 
болып тағайындалған-ды. Ол �зінің 
қара ма ғындағы тыңдаушыларға 
сапта тұрғанда бұйрықты тек қана 
қазақ тілінде беретін. 

М ұ н д а  е л і м і з д і ң  т ү к п і р -
түкпірінен келген жігіттер бірге 
оқып, бір үйдің баласындай бо-
лып кетті. Олар әрдайым жақсы 
қырларымен бір-бірін толықтырды. 
Алексейдің бұлардан үйренгені де 
мол. Себебі әрбір адам жеке әлем. 
Сол жылдарды бұл күндері ерекше 
сағынышпен еске алады. 

Тергеушінің пікіріне қарағанда, 
қазақ тілі �те мағыналы да бай тіл. 
Оны шын мәнінде тиісті деңгейде 
игеру мен меңгеру әр жастың �зінің 

танымдық байқауының мәні ерекше. Aз-
Наурыз мейрамына орай жылдағы дәстүр 
бойынша «К�ктем кереметі» танымдық ойы-
ны айрықша әсер қалдырды. «Қазтелерадио» 
АҚ-да мемлекеттік тілді енгізу және оны 
дамыту жолдары», «Уақыт талабы және 
телерадио хабарларын тарату саласында   
қолданылатын негізгі терминдер», «Қоғамда 
мемлекеттік тілді енгізу мәселелері», 
«Қоғамның мемлекеттік тіл р�лін к�терудегі 
мақсат пен міндеттері» тақырыптарында 
мемлекеттік тілді енгізу ж�ніндегі комиссия 
отырыстары, оқыту-әдістемелік семинарлар 
мен д�ңгелек үстелдер �тті.  Қоғамның алдағы 
уақытқа қойған жоспарлары да ауқымды. 
Мұндағы басты мақсат – ана тіліміздің 
мәртебесін к�теру екені с�зсіз. 

Қазақ тілін үйренушілер үшін арнайы  
кабинет ашылып, оқыту үрдісіне қажетті 
оқу-әдістемелік құралдармен жабдықталды.

«Мемлекеттік тілді енгізудің» элек-
тронды деректер базасы құрылып, қоғам 
қызметкерлеріне к�мек ретінде қазақ 
тіліндегі құжаттар үлгілері,  заңнамалық 
құжаттар, мемлекеттік тілді енгізу бойын-
ша құжаттар орналастырылып, оқыту 
б а ғ д а р л а м а л а р ы ,  т е р м и н о л о г и я л ы қ 
с�здіктер, жалпы мемлекеттік тілге қатысты 
соңғы жаңалықтар, мерекелік іс-шаралар 
фото-суреттерімен бірге беріліп отырады.

Жұмысқа жаңадан қабылданған қызмет-
керлер үшін,  қазақ тілін  оқыту курсы-
на қабыл данған және курсты аяқтаған 
қызметкерлерге мемлекеттік тілді меңгеру 
деңгейін анықтау бойынша тест тап-
сырмаларының базасы әзірленді. 

Ақбота МАЛБЕК, 
«Қазтелерадио» акционерлік қоғамы
Персоналды және құжаттамалауды 

басқару  департаментінің 
1-санатты менеджері 

ниетіне байланысты. Күнделікті 
жаңа с�здерді үйреніп отырсаң, 
ол уақыт �те спорттағы жаттығу 
секілді дағдыға айналып кетеді. 

Алексей Пряхиннің тергеушілік 
қызметі де аса жауапты. /йткені 
адам тағдыры ойыншық емес. 
Aрқашан да қара қылды қақ жарған 
әділдікті ұстанады. Білімділік пен 
біліктілік танытуға талпынады. 

Бұл қасиеттер �зінің игі жемісін 
де беріп жүр. Сонан соң заң бойын-
ша �здеріне кім қай тілде с�йлесе, 
сол тілде жауап беруге міндетті. Бұл 
мәселеде де �зі еш қиналмайды. 
Қос тілге жүйрік азамат ешқашан 
да қысылмай алдына келгендермен 
еркін тілдеседі.

Алексей кезекші кезінде бір 
әже ұлының үйден кетіп, содан 
оралмағандығын айтты. Кейуа-
намен қазақ тілінде с�йлесіп, еш 
уайымға салынбауын �тінді және 
табуға к�мектесе тін дігін білдірді. 

Арада к�п уақыт �тпей ұлы та-
былып, одан анасының к�ңілін 
алаңдатпауын сұрады. Мұндай 
жан-жақты полиция қызметкері 
қашан да абырой мен құрметке 
б�ленетіндігі белгілі. Ол �зі жұмыс 
істейтін Қостанай қалалық ішкі 
істер  басқармасында қызмет 
атқарғанына к�п уақыт �тпесе де, 
осындағы �з саласының білгір ма-
манына айналды. 

Қазақ тілін ардақ тұтатын азамат 
болашақта еліміздің әрбір тұрғыны 
мемлекеттік тілді тиісті дәрежеде 
меңгеріп, �зінен кейінгілерге 
ғибрат к�рсететіндігіне сенімді.

Оразалы ЖАҚСАНОВ

Қостанай облысы

– Батыс Қазақстан облысы бойынша 
мемлекеттік тіл т�ңірегінде айтарлық тай 
мәселе к�ріп отырғаным жоқ. Тұрғын-
дарының к�бі орыстілді болып есептелетін 
аудандарда �ткен кездесуде к�біне аралас 
аудитория болды. Үштен бірі – таза орыс-
тілділер деп алғанның �зінде, басқасы – 
қос тілді еркін меңгергендер екені анық. 
Қайта осы �ңірде қазақтілді орта басым 
секілді. Қазақ тілін меңгерем дегендер үшін 
күнделікті с�йлесетін, пікір алмасатын қауым 
бар. Ал Қарағанды, Павлодар облыстарының 
тұрғындары қазақша т ілдесетін  орта 
жоқтығын алға тартады. Ол аймақтарда 
қазақтардың �здері орыстанып кеткен. 
Негізінде Орал қаласында соңғы уақытта оң 
�згерістер, мәселен, жастардың к�бі қазақша 
с�йлесетіні байқалады. Бірақ к�ше және 

тілін үйрете алмайтын мұғалімдерге мен ба-
ламды қалай сеніп тапсырамын?! Сұрақ к�п, 
жауап жоқ. Мен к�п тіл білуге қарсы емеспін. 
Қажеттілік туындаса, адам �зі-ақ шет тілін 
үйреніп алады.

– Қазіргі кезде ағылшын тілінің ғылымдағы 
орны зор екенін айтып жатыр. Оған даула-
спаймыз. Дей тұрғанмен, қазақ тілі ғылым тілі 
болуға қауқарсыз ба?

–  К е з і н д е  « А л а ш »  қ о з ғ а л ы с ы н ы ң 
жетекшісі Aлихан Б�кейханов болашақта 
қазақ мемлекеті орнығатынын айтып, ұлт зия-
лыларына түрлі салада қазақ тілінде еңбек жа-
зуды тапсырды. Ахмет Байтұрсынов «Aдебиет 
танытқыш» еңбегін шығарып, бүкіл әдебиет 
теориясын қазақ тіліне жатық етіп аударып 
берді. Мағжан Жұмабаев «Педагогиканы» 
жарияласа, Халел Досмұхаммедұлы медицина 
саласын қозғады. Ал жиырма екі жасар Қаныш 
Сәтбаев 800 бет «Алгерба» оқулығын жазды. 
Физика-математика ғылымының докторы, 
досым Бақытжан Қосанов сол еңбекті латын 
тіліне аудара отырып, қатты таңғалғанын 
айтады. Алаш зиялылары әр ғылымды негізі 
қазақ тілінде дамыту қажет екенін, сонда 
ұрпақ санасына қонымды болатынын сол 
кезде-ақ білген. 1920 жылдары ашаршылық 
болған. Сонда Үкімет қауырт жиналыс жа-
сап, күн тәртібіне екі мәселе қойылған. 
Біріншісі, қазақ тілін кеңсе тіліне айналдыру, 
екіншісі, ашаршылық ұшырағандарға к�мек 
беру мәселесі. Cондықтан мемлекеттік тілдің 
мәртебесін к�теру қашан да маңызды боп 
қалмақ.

– =ңгімеңізге рақмет!

=ңгімелескен
Нұртай ТЕКЕБАЕВ

Батыс Қазақстан облысы

қазақтың тілін білген адам осы 
ұ л т т ы ң  р у х а н и  б а й л ы ғ ы н а н 
да мейлінше сусындайды. /зі 
жергілікті ұлттың биі мен әніне де 
шексіз ғашық. 

К�пшілік басқосқанда орын-
далатын «Қара жорға» биін қанша 
тамашаласа да ешқашан жалыққан 
емес. «Aн – к�ңілдің ажары» де-
гендей, қазіргі қазақ эстрадасының 
жұлдыздары арасынан Қайрат 
Нұртастың �нерін бағалайды. 

Б і р г е  қ ы з м е т  а т қ а р а т ы н 
әріптестер дің де әрбір адамның 
�мірінде алатын орны б�лек. 
/йткені кім болсын уақытының 
басым к�пшілігін жұмыста �ткізеді 
емес пе? Сондықтан мұның қазақ 
тілін одан әрі жетілдіре түсуіне 
бірге қызмет атқаратын қазақ аза-
маты Нұрлан Базикеновтың тигізіп 
жатқан септігі аз емес. 

Себебі Нұрлан қазақы ортада 
�сті. Ана тілін бес саусақтай біледі. 
Мұнымен тек қана осы шұрайлы 
тілде с�йлеседі.  Ісқағаздарын 
жүргізуде де к�мегін тигізіп келеді. 

Алексейдің тілге деген құштар-
лығы Қарағанды қаласындағы ака-
демияда білім алған жылдары ба-
рынша арта түсті. Мұнда дәрістер 
орыс тілінде жүрсе де бұлар до-
старымен үнемі  мемлекетт ік 
тілде с�йлесіп, оның бұрын �зіне 
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Ыдыс-аяқ – ас-тағам дайындауға және тамақтануға тікелей 
пайдаланылатын ыдыс түрлерінің атауы. Ыдыс сөзінің 
мағыналық ауқымы кең. Оған ыдыс түрлерінің бәрі 
жатады. Бірақ ыдыстың барлық түрлерінің ішінде 
тағамды дайындауға және қабылдауға 
тікелей пайдаланылатын түрлері ғана, 
жоғарыда айтылғандай, ыдыс-аяқ 
болып саналады.

өзтанымөзтанымөзтаным

ССіз білесіз бе? із білесіз бе? 

Дайындаған Гүлсінай ИСАЕВА,
Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты 

Этнолингвистика б�лімінің аға ғылыми қызметкері, 
филология ғылымының кандидаты

Саптыаяқ, саба, торсық...Саптыаяқ, саба, торсық...

Қазақ күнтізбесі бойынша жыл он екі айдың жетінші, ал қазіргі григориан 
күнтізбесінің тоғы зыншы айы – қыркүйек болып саналады. Қыркүйек күнтізбелік 
жылдың 30 тәуліктен тұратын күз мезгілінің алғашқы айы. Әдетте қыркүйек 
айының екінші онкүндігінде салқын басталады. Жаңбыр жауып, түнде шөп басына 
шық түседі. Бұл айда шуақты, тымық күндер де болады. Далада ұзыннан-ұзақ ми-
замдар шұбатылады. Бұл табиғат амалын халқымыз «мизам шуағы» деп атайды. 

ССөз тегіөз тегі

Есепшілер қыркүйектегі ауа райы-
на қарап,  алдағы қыстың қандай 
болатындығын болжап топшылаған. 
Шуақты күндер к�п болса, яғни мизам 
шуағы ұзақ тұрса, алдағы қыс жұмсақ, 
жайлы болады деп күтілетін. Осы айдың 
ерекшелігі халық аузында былайша 
суреттеледі:

Құстар ұшып үдере,
Мизам түсе к�шеді.
«Күндерге енді түндер де
Теңеледі», – деседі.
Арайлана ай туып,
Қыркүйекте құлпырар.
Салмақтанып су тұнық,
Байлық артқан қыр тұрар.
Қыркүйектің қызыл желі – Мәшһүр-

Жүсіп К�пейұлының к�р сетуі бойын-
ша, Сүмбіленің суы ғы нан кейін бола-
тын жел (Мәшһүр-Жүсіп К�пейұлы. 
Шығармалары. 9 том. – Павлодар, 2006. 
366 бет, – 5 б.).

Қ ы р к ү й е к  а й ы н ы ң  а т а у ы  м а л 
шаруашылығына байланысты туғаны 
белгілі. Малшылар қой мен ешкінің 
т�лдеу мерзімін жылдың жылы айлары-
на келтіру, малдың қоңын толықтыру 
мақсатында жаздың басында қошқарлар 
м е н  т е к е л е р г е  к ү й е к  б а й л а й д ы . 
Байланған күйек тоқсан күннен соң алы-
нып, аталық малдар еркін жіберіледі. Сол 
себепті қазақтар күйек ағытатын мезгілді 
«қыркүйек» деп атаған. К�не жырларда: 

Үш ай тоқсан болғанда, 
Құтылар қошқар күйектен, 
Ел күйекті шешіпті, 
Есепші айтты десіпті, – деп айтылса, 

Нысанбай жырау былайша толғайды: 
Ай үш тоқсан күні еді, 
Шаруа шешкен күйегін. 
Қыркүйек атауын ғалымдар жан-

жақты қарастырған. Мәселен, про-
фессор Ербол Жанпейісов күйек с�зінің 
түп-т�ркінін негізге  ала отырып, 
этнографиялық мәні тұрғысынан бы-
лайша тұжырымдайды: «Қыр күйек 
– саулықтар мезгілді уақыттан бұрын 
ұрықтанып қалмау үшін қошқардың 
беліне бауырын жаба байлайтын етек 
киіз» (Жанпейісов Е.М.Aуезовтің «Абай 
жолы» роман-эпопеясының тілі. – Алма-
ты, 1976. – 165 бет, 106 б.). 

Қыркүйек айы ғылыми зерттеулерде 
түрліше орын алып жүр. Куфтин оны 
григориан күнтізбесі бойынша сентябрь 
десе, В.Радлов октябрь айы на балайды. 
Біздіңше, Радловтың тұжырымы дұрыс. 
Себебі �зі қыр күйегі, яғни қырда күйек 
алу туралы болса, онда сентябрьде күйек 
алған мал марттың басында т�лдей 
бастайды. Мартта туған қозыны қазақ 
«арамза» дейді. Мал баққан қазақ дайын 
қорасы жоқ заманда – мартта малын 
т�лдетпеген. Ендеше, қыркүйек айын 
октябрьге балаған ж�н сияқты. Қыр 
елі октябрь айының аяғында қошқарға 

К�шпелілер ұғымында ыдыс-аяқ 
түрлері материалдық игіліктің бірі ретінде 
молшылық-тоқшылық, ырыс-берекенің 
к�зі деп есептелінді. /йткені дәстүрлі 
наным-сенім бойынша, аузы жоғары 
қараған іші қуыс ыдыс-аяққа Тәңірі 
несібе бұйыртады екен деседі. Сонымен 
бірге тұрмыстық тіршіліктен тыс адамдар 
арасындағы дәнекер саналатын «дәм-тұз» 
деген киелі ұғыммен де семантикалық 
байланысы айқын аңғарылады. Басқаша 
айтқанда, ыдыс-аяқ дастарқандас адам-

байлаған күйекті  алып тастайды. 
Айдың аты осы әрекетпен байланыс ты. 
(Aбутәліп О.М. Қазақ күнтізбе жүйесінің 
лексика-фразеологиялық бірліктері. 
автореферат. – Алматы, 2008. – 26 б.). 
Кейде осы (яғни, қазан) айдағы амалды 
«бозқырау», «боқырау» деп атайды. Бұл  
алғашқы қыраудың түсуіне байланысты 
айтылса керек.

Қошқар, сен құркүйектен ажырадың, 
Қошқар, саулық қосылып қожырадың. 
Қиналмай қыстан аман шыға қалса, 
Отжақпаста саулықтар қозылайды 

– деген �лең жырлары да жоғарыда кел-
тірілген пікірді қуаттай түседі. Себебі бұл 
жырдағы «отжақпас» с�зі к�к тем нің бел 
ортасы, ауа райының жылынған кезеңі – 
сәуір айын түсіндіріп тұр.

МИЗАМ С7ЗІНІҢ 
МАҒЫНАСЫ ҚАНДАЙ?

Б ұ л  с � з д і ң  т � р к і н і  а р а б - п а р -
сы тілдерінде «таразы» мағынасын 
білдіретін мизан с�зінен келген. Араб-
парсы тілдерінде мизан с�зі «�лшеуіш, 
таразы» мағыналарын білдіріп, та-
разы затының негізгі атауы, Иран 
күнтізбесіндегі жетінші айдың және 
Таразы шоқжұлдызының атауы бо-
лып табылады. Сонымен қатар араб 
тілінде «қиямет күні пенделердің осы 
дүниеде істеген жақсы, жаман әрекеттері 
үшін тартылатын таразыны» мизан деп 
те атайды екен (Махшар мизаны).  Ал 
тілімізде мизам с�зі «қыркүйек айының 
ескі атауы», «Таразы шоқжұлдызы 
(зодиак)», «күз айларының ішінде 
�сімдіктің ұлпаларынан пайда бола-
тын, �рмекшінің торы сияқты, ұшпалы 
ақ сілбі», «заң, ереже, үкім» деген 
мағыналарды білдіреді. Соңғы мағына 
араб тілінде «заң, үкім» мағынасын 
беретін низан с�зінен ауысқан. Сонымен 
тілімізде мизамдай/мизандай (мизам, 
тор, сілбі сияқты), мизамдату (жайма-
шуақтандыру, мамыра-жайландыру), 
мизамды (мизамы, ұшпалы сілбісі к�п), 
мизамк�к (қар астынан к�к шығып 
тұрған кезең, амал), мизамшуақ (күздің 
мамыра-жай кезеңі, амал) және т.б. ту-
ынды с�здер қалыптасқан. Ал қазақтың 
ақыны Махамбет /темісұлы мизам айы 
туралы: 

Қауыста туып күз болды, 
Мизан мен �тіп ақырап, 
Даярланды соғысқа 
Хан қабарын бақылап (Исатай-Ма-

хамбет. Дастандар), – деп жырлаған.

Әдебиет:
Мамырбекова Г. Қазақ тіліндегі араб, парсы 
сөздерінің түсіндірме сөздігі. – Алматы, 
2014. – 654 б.
Қазақ сөздігі (Қазақ тілінің біртомдық үлкен 
түсіндірме сөздігі). – Алматы: «Дәуір» бас-
пасы, 2013. – 1488 б.

Қыркүйек

«темірден, мыстан жасалған үлкен ыдыс, 
шара, леген, шылапшын»: Мына кісілер 
қол жусын дағараны әкел; Жамбыл, 
Алматы облыстарында – жүгерінің ұны: 
Қол диірменге жүгері тартып, дағарадан 
нан жабамыз; Маңғыстау �ңірінде – 
«үлкен етіп пісірілген нан» (1, 179 б.). 
Дағара с�зіне -дай жұрнағы қосылуы 
арқылы «үлкен» мағынасы жасалып, теңеу 
мәнінде қолданылады. Метатеза арқылы 
дағарадай формасында айтылуы да бар 
(4, 40 б.).

Кепсер – Алматы облысының Жам-
был ауданында «жайпақ келген үлкен 
табақ»: Етті кепсерге салып әкелсеңші, 
тегі; Моңғолия қазақтарының тілінде 
– «қалып»: Тоқаң тек белбеу істеумен 
ғана шектелмей, күмісті сымға тартып 
және кепсер жасай білген шіліңгір ұста; 
Алматы, Жамбыл облыстарының тілінде 
– «тамақты, етті, бауырсақты сүзіп алатын 
тесік ожау» (1, 317 б.). 

К�нек – К�кшетау облысында, Омбы 
қазақтарының тілінде «қымызды ашытатын 
ыдыс»: Ондай к�нектер қазір жоқ қой; Жам-
был облысында – «той-томалақта құда-
күйеулерге табақ тартып, к�йлек-к�ншек 
түрінде алынатын кәде»; Қарақалпақ 
қазақтарының тілінде «жүгері дәнінің 
ұшындағы қарайып тұрған жер» (1, 338 
б.); Р.Асылбекованың зерттеуінде к�нек 

5кем, қалбырды әкеп, ағаларыңның қолына 
су құй; Шығыс Қазақстан �ңірінде – «би-
дай тазалайтын және ұн елейтін елек, 
елеуіш»: Қалбыр қаңылтырдан жасалады; 
К�кшетау с�йленісінде – «қаңылтырдан 
істелген кішкене ыдыс»; Қарағанды об-
лысында және Омбы қазақтарының тілінде 
– «керосин, т.б. құятын ыдыс»: Қалбырдың 
түбінен су ағып тұр; К�кшетау, Семей об-
лыстарында, Түрікменстан қазақтарының 
тілінде – «сауыт (консерві, т.б. салына-
тын ыдыс)»: Қораның ішінде шашылған 
қалбырлардан аяқ алып жүргісіз; Семей 
облысының Абай ауданында – «ішіне шай, 
бұрыш, кейде түйме, ине сияқты майда-
шүйде заттарды салып қоятын қаңылтыр 
ыдыс»; Шығыс Қазақстанның Большена-
рым ауданында – «кебек» (1, 376 б.). 

Сапал – Қазақстан ның оңтүстік с�й-
леністерінде «жер жы нысынан (құмнан) 
жасалған ыдыстардың жалпы аты» (7, 286 
б.); Тәжікстан қазақ тарының тілінде – 
«үлкен кесе». Шорпаны сапал-
мен әкел (8, 105 б.). 

Талыс –  Қызылорда, 
Жамбыл, Ақт�бе, Шығыс 
Қазақстан облыстарында 
«шеберлердің аспап салатын 
ыдысы»: Далабайдың талы-
сы толған аспап; Орал облы-
сында – «мес, торсық»: Кейбір 

фарфордан істелген ыдыс»:  Қызым 
тасаяқтарды жуып алып кел; Орал, Ақт�бе 
облыстарының кейбір аудандарында – 
«шыны аяқтың шұңқыры, тәрелкесі»: Осы 
тасаяқпен толтырып тұрып екі тасаяқ ұн 
бердім (1, 651 б.).

Т а с т а б а қ  –  А қ т � б е  о б л ы с ы н ы ң 
Байғанин ауданында, Қызылорданың Арал 
ауданында және Орынбор қазақтарының 
тілінде «тәрелке»: Бұрын тастабақ деуші 
еді, енді тәрелке дей бастады; Қостанай об-
лысында және орталық с�йленістерінде – 
«жайпақ табақ»: Тастабақпен тартқан ет 
тез суыйды; Маңғыстау �ңірінде – «шыны 
аяқ, кесе»: Тастабаққа құйган шайдай (1, 
652 б.).

Шанақ – К�кшетау облысының 
Қызылту ауданында «шыбықтан тоқылған 
себет»; Қарақалпақ қазақтарының тілінде 
– «тәрелке»: Тостаған қайың бастықтың 
уақытында той беріп, жегенін жеді, 
жемегенін табақ пен шанаққа салып алып 
кетті; Шымкент облысының кейбір ау-
дандарында – «мақта талшығы жетіліп, 
оны ыстықтан қорғап тұратын мақта 
қауашағы»: Кәзір қоза екі-үш шанақ байлай-
ды; Түркістан с�йленісінде – «жүгерінің 
собығы»: Жүгерінің піскенін шанағынан 
байқайды (1, 732 б.). Қарақалпақстан 
қ а з а қ т а р ы н ы ң  т і л і н  қ а р а с т ы р ғ а н 

Б.Бекетовтың зерттеуі  бойынша, 
«Шанақ» с�зінің говордағы екінші 

мағынасы – қауын-қарбыздың 
т ұ қ ы м ы н  е г е т і н  ұ я .  Г о в о р д а 

«шанақ» с�зімен байланысып 
келетін шанақтай қылып, 
«шанақтай он манат», т.б. 
тіркестері жиі қолданылады» 

(10, 102 б.).
Ш а н ы ш қ ы  с � з і 

Қ а з а қ с т а н н ы ң 
солтүстік �ңірінде 
«тамақ ішетін аспап-
ты»,  Қызылорда 
жағында «балық 
аулайтын құралды» 
білдіреді.  Соны-
мен қатар Алматы 

облысының Балқаш 
ауданында да – «тай-

ыз сулардан балық ау-
лайтын ағаш сапты бас үш 

не т�рт тармақты темір құрал»: 
Шанышқының жасалу формасы әртүрлі 
болады (1, 734 б.).

Шиша – оңтүстік с�йленістерінде 
«шыны ыдыстың жалпы аты» (7, 287 
б.), Жамбыл, Шымкент облыстарын-
да, Қарақалпақ қазақтарының тілінде 
(шише) – «ш�лмек, б�телке»: Бір шиша 
арақтың бәсі бұрын үш сомға жетпейтін 
еді ғой; Талдықорған, Шымкент облыста-
рында – «керосин шамға кигізетін шыны 
түтік»: Шамның шишасын күйе басып 
қапты, сүртіп қой; Жамбыл облысында 
– «жермай шамның шынысы, мойны»: 
Шишаның күйесін сүртіп тазартып қою 
керек. Парсы тілінде шиша «шыны» деген 
с�з (1, 756 б.).
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дар арасындағы сыйластық қатынастың 
д а  � з і н д і к  д ә н е к е р і  ф у н к ц и я с ы н 
атқарады. /йткені к�шпелілердің этика-
сы бойын ша, бір дастарқаннан, бір ыды-
стан (табақтан) дәм татқан адамдар бір-
бірін жаманшылыққа қиюы үлкен күнә 
болып саналды. Ыдыс-аяқтың дәстүрлі 
отбасылық-некелік қатынас жүйесінде 
де �зіндік ғұрыптық және этикалық 
орны мен функциясы болды. Қыздың 
жасауының құрамындағы шешесінің �з 
қолынан табысталған ыдыс-аяқ қыздың 
к�ргенділігінің айғағы іспеттес болды 
(шешесін к�ріп қызын ал, аяғын к�ріп, 
асын іш принципі бойынша). Ыдыс-
аяқтың кейбір түрлері халық медицина-
сында магиялық қасиеттері бар деп са-
налды және ырым-тыйымдар жүйесінде 
ғұрыптық қызмет атқарды.

Қазақы ортада қолданылатын ыдыс-
аяқ түрлері негізінен тері, ағаш, металл 
тәрізді шикізаттардан дайындалған. 
Ыдыс-аяқтар к�шпелі тұрмыстың талап-
тарына сай к�бінесе ағаштан және теріден 
жасалған. Мұндай ыдыс-аяқтар к�ші-қон 
кезінде оңайлықпен бүлінбейтіндігімен 
әрі жеңілдігімен ерекшеленген. Ағаштан 
ж а с а л ғ а н  ы д ы с - а я қ т ы ң  к ү н д е л і к т і 
тұрмыста қолданылатын аяқ, шара аяқ, 
шара, зере, саптыаяқ, тостаған, тегене, 
табақ, астау, керсен, ш�міш, ожау, қасық, 
ағаш шелек, күбі шелек сияқты түрлері бар. 
Ыдыс-аяқ жасауға арнайы �ңдеуден �ткен 
т�рт түліктің терілері кеңінен қолданылды. 
Оларға к�нек, саба, торсық, бұлқыншақ, мес, 
сүйретпе, шелек, дүңгіршек сияқты ыдыс-
аяқтар жатады (Қазақтың этнографиялық 
категориялар, ұғымдар мен атауларының 
дәстүрлі жүйесі. 5-том. – Алматы, РПК 
«Слон», 2013. – 756-б.).

Қазақ т іл інде  ыдыс-аяқ атаула-
рына байланысты лексикалық дерек-
тер мол кездеседі. Қазіргі таңға дейін 
зерттелген қазақ т іл інің аймақтық 
ерекшеліктеріндегі ыдыс-аяқ атаула-
рын лексика-семантикалық тұрғыдан 
қарастырғанда, сыртқы тұлғасы бір 
атаулардың с�йленістерде ішкі мағынасы 
әртүрлі болатын тілдік  құбылыс туралы 
айтып �тпеу мүмкін емес. Мағына жағынан 
осылай салыстырылатын атауларды қазақ 
диалектологиясында «сәйкессіз диалек-
тизмдер» деп атайды. 

Астау – Алматы облысының Жам-
был ауданында «үлкен тегеш ыдыс»: 
Бір қойды сойып, етін асып астауға жа-
сап, жұмысшыларға бердік; Қызылорда 
тұрғындарының тілінде – «мал су ішетін 
науа»: Қойды бері қарай айда, балам, астау-
да су дайын тұр; қазіргі Атырау облысының 
Есбол ауданында «қайықты» білдіреді (1, 
75 б.).

Баспақ с�зі – Қарағанды �ңірінде, 
Түркіменстан қазақтарының тілінде 
«жылқының бас терісінен істелген тұз, 
т.б. салатын ыдыс»: Баспақты жоғарыға 
іліп қой (2, 26 б.); К�кшетау �ңірінде 
– «киізден, қайыстан, теріден істелген 
бұйым салатын ыдыс» (3, 60 б.); Алматы, 
Жамбыл облыстарында – «мал ауруы»: 
Семіз қой жеті-сегіз с�тке аш қалған соң 
к�ктемде баспақ болып ауырады; Орынбор 
қазақтарының тілінде «алты айлық бұзау»: 
Бір сиыр, бір баспақ ұстап отырмыз (1, 127-
128 бб.). 

Бәкі//бекі – Қарағанды облысының 
Ш е т  а у д а н ы н д а  « а ш ы п - ж а п п а л ы 
кішкентай пышақ»: Магазиннен бәкі сатып 
алдым; және «шегіртке» дегенді білдіреді; 
Жамбыл облысының Талас ауданында 
– «ұстара»: Дүйсеннің бәкісін алып келсең 
шашыңды алып берейін; Қызылорданың 
Қармақшы ауданында – «түйенің терісінен 
жасалатын кебіс» (1, 133 б.).

Д а ғ а р а  –  Ж а м б ы л ,  Қ о с т а н а й , 
Қарағанды, Алматы, Шымкент облыста-
рында, Қарақалпақ қазақтарының тілінде 

мақтануға тікелей 
Ыдыс сөзінің 
рінің бәрі 

ң ішінде 

Таразы – Қазақстан жерінен сарша (тамыз) ай-
ынан, мамыр айына дейін к�рінетін, аспан күмбезінің 
оңтүстік б�лігінде геометриялық ромб бейнесін құрап 

тұратын бес жарық шоқ жұлдыз. Таразы жұлдыздарын қазақтар 
– шідер, арабтар – әл-Мизан, парсылар – Таразы деп атайды. Кей 

ғалымдардың айтуына қарағанда: Таразы (бетельгейза) мен Шідер (ри-
гель) – осы бес шоқжұлдыз ромбасының екі шетіндегі екі жұлдыз аты 

(М.Искаков,22). Ертедегі малшы қауым бұл жұлдыздардың қасиеттерін, 
алмасу уақыттарын жақсы білген, соған қарап тіршілік істеген. (Қайдар A. 

Қазақтар ана тілі әлемінде: Табиғат. ІІІ том. - Алматы, 2013. – 110 б.).
Таразы туса, таң суыр, Сүмбіле туса, су суыр – таразы шоқ жұлдызының ту-

атын мезгіліне байланысты – ол сарша – тамыз айы – түннің әсіресе таң атар 
кезінде суыта бастауын және сүмбіле, яғни қыркүйек айында ауа райы салқын 

болып, тіпті �зен-к�лдерге шомылуға болмайтындай суық түсуін 
аңғартып тұр. (Қайдар A. Қазақтар ана тілі әлемінде: 

Табиғат. ІІІ том. - Алматы, 2013. – 112 б.).
Кезек айы – адамның денесінде күйік, жырылу, кесілу сияқты түрлі 

зақымдардың салдарынан болған жараның одан сайын асқынатын кезеңі. 
Негізінен еліміздің оңтүстік аймағында айтылатын бұл амал тамыздың 

ортасынан қыркүйектің ортасына дейінгі уақыт аралығына тура 
келеді. Кезек айындағы ерекшелік шілде �ткеннен кейін, жаз бен 

күздің арасындағы бірде ыстық, бірде салқын, алма-кезек 
мезгіліне байланысты болса керек. Себебі бұл айда адам 

денесі абайсызда күйіп не кесіп алса және басқа да 
тері зақымдарына ұшыраса, оның  тез арада 

жазылуы қиынға соғады. 

ТАРАЗЫ

ЫДЫС-АЯҚҚА ҚАТЫСТЫ ЫРЫМ-ТЫЙЫМДАР:

- үйде сынық немесе кетік ыдыс-аяқтарды ырыс кетеді деп ұстамаған. 
Ал сынып қалса, бәле-жала, ұрыс-керіс осымен кетсін деп ырымдап, 
үйдегілердің басынан айналдырып лақтырып тастаған;

- ыдыс-аяқтарды қолданбаған кезде, әсіресе түнде бетін 
ашық қалдырмайды. Ашық қалған ыдысты жын-
шайтан аралап кетеді деп санаған;

- қонаққа кетік аяққа, кесеге ас құйып бермейді. Бұл 
қонақты қорлау деп есептелінеді;

- ас ішкен ыдысты төңкеріп қоймайды. Бұл – несібе 
осымен бітті дегенге меңзейді;

- үйге көршілер ыдыспен ас әкелсе ыдысты бос 
қайтармаған. Себебі ыдысын бос қайтару көргенсіздік, 
әдепсіздік саналған;

есе». Шорпаны сапал-
(8, 105 б.). 

ыс –  Қызылорда, 
л, Ақт�бе, Шығыс 

ан облыстарында 
ердің аспап салатын 
 Далабайдың талы-

ан аспап; Орал облы-
«мес, торсық»: Кейбір 

кетті; Шымкент облы
дандарында – «мақта т
оны ыстықтан қорғап
қауашағы»: Кәзір қоза ек
ды; Түркістан с�йленіс
собығы»: Жүгерінің піс
байқайды (1, 732 б.).
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– «теріден істелген бие сауатын ыдыс. 
С�здің түбірі к�н – ірі қараның терісінен 
иленген қатты былғары және �ңделмеген, 
терінің қарапайым түрі мағынасында түркі 
тілдеріне ежелден белгілі, сондықтан қазақ 
тілінде ауыспалы, туынды мағыналарға 
ие болған, ал к�нек – ірі қара малдың бас 
не мойын терісінен жасалған, бие саууға, 
құдықтан су тартуға арналған шүмегі бар 
ыдыс. Л.Будагов к�нек с�зінің бие сауатын 
тері ыдыс шелек мағынасын к�рсеткен (4, 
38 б.). 

Қабақ – Оңтүстік с�йленісте «асқа-
бақтың қабығынан істелген ыдыс»: 
Қабақтағы сумен қол жууға болады (5, 
288 б.); Алматының Шелек ауданында – 
«асқабақ»; Жамбыл, Шымкент облыста-
рында – «жеуге жарамайтын, ішін ыдыс 
ретінде пайдаланатын асқабақ тәрізді 
�сімдік» (1, 364 б.).

Қалақ – Қазақстанның Шығыс с�й-
ленісінде және Моңғолия қазақ тары-
ның тілінде «ағаш қасық»: Дүкенде темір 
қасық жоқ, ал қалақтар толып тұр (6, 
275 б.); Ұлытау с�йленісінде – «кәкпір, 
кепсер»: Үйден қалақ әкел, етті түсірейік; 
К�кшетау облысында – «қайықтың 
ескегі»: Қайықтың қалағы сынып қалып, 
бүгін балық аулауға бара алмай отырмын; 
Алматы облысында – «апиын жинайтын 
құрал»; /збекстан қазақтарының тілінде 
– кішкене күрекше»: 5шім қақпаның орнын 
қалақпен әдемілеп ойыпты (1, 375 б.).

Қалбыр – Алматы, Жамбыл облыста-
рында «шылапшын, кір жуатын ыдыс»: 

талысқа 3-4 шелек қымыз сы-
яды. К�не жырларда талыс жылқының, 
сиырдың бас терісінен істелген к�н дор-
ба. Мен арғын деген арыспын, Аузы кере 
қарыспын. Сен бұзау терісі ш�ншіксің, Мен 
�гіз терісі талыспын (Бұхар жырау) (1, 644 
б.).

Т а с  –  Қ а з а қ с т а н н ы ң  б а т ы с 
с�йленісінде – «рюмка» (9, 351 б.); Сара-
тов қазақтарының тілінде «кесе»: Aкеліңіз 
тағы бір тас құяйын; Орал облысында – 
«күйдірілмеген кірпіш»; қазіргі Атырау 
облысында «бекіренің қатты шеміршегі»; 
Қарақалпақ қазақтарының тілінде – 
«байлық» (1, 651 б.).

Тасаяқ – Орал облысының Орда ау-
данында «кішкентай тәрелкесі  бар 
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Алматы –  Алатаудың Алматы –  Алатаудың 
алтын алқасыалтын алқасы

Мыңжылдықты айшықтайтын теңгеМыңжылдықты айшықтайтын теңгеҚаланың Қаланың 
Құрметті азаматы Құрметті азаматы 

атандыатанды

ҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫҰЛЫ ЖІБЕК ЖОЛЫНДАҒЫ

АЛМАТЫ – ТАРИХ АЛМАТЫ – ТАРИХ 
ТОЛҚЫНЫНДАТОЛҚЫНЫНДА

тауларының шекарасы. Солтүстігінде Тараз-
кент кітабындағы атауларда жазылғаны бой-
ынша Алмалық, Алмату және Янги сияқты 
қалалары болса да, оларды моңғолдар түк 
қалдырмай қиратып, бұл жерде елді мекендер 
қалмаған. 

– Алматы тарихының тереңдігіне бірден-
бір дәлел болатын күміс тиындарға кеңірек 
тоқталсаңыз...

– Екі теңге жазудың жұрнағын оқу қиын 
болды. Дегенмен, бұған дейін еш жерде 
кездеспеген тамғаның бейнесі назар аударт-
ты. Осы табылған құнды заттың негізінде 
шығыстанушы және нумизмат В.Настич бұл 
монеталардың жергілікті жерде, яғни Жетісу 
жерінде пайда болғанын және ХІІІ ғасырда 
Алматының қазіргі заманауи аума ғында теңге 
сарайының болғаны туралы болжамдарын 
айтты. 

1990 жылы дәл солардай айнымайтын 
тамға сы мен, бірақ пішінделуі (нақтырақ 
айтқанда, мұндағы тамғалар жанында емес, 
тиындардың екі түрлі жағында орналасқан) 
бойынша жоғарыдағы сипаттамалардан 
ерекшеленетін екі тиын В.Н.Настичтің 
анықтауына берілді. 

Бір тиынның айналмалы аңызында теңге 
сарайының атауы мен күнді білдіретін с�з 
бірлігі айқын анықталады: «Бұл дирхем Ал-
маты қаласында 1271/72 жылы соғылған...». 

– Сонда ол теңгелерде Алматы деген жазу 
айқын к�ріне ме? 

– Алматы с�зі нүктесіз және дыбысталу 
белгіле рінсіз қашалған, бірақ жалпы гра-
фикасын,  «Алматы» деген жазу дәлелдейді. 

Алматының 1000 жылдық ме-
рейтойына арналған салтанатты 
шараға Елбасы Нұрсұлтан =бішұлы 
Назарбаев арнайы келіп, �зінің 
жүрекжарды лебізін білдірді. 

–  Б ұ л  д а т а  Ю Н Е С К О - н ы ң 
адамзаттың атаулы және мерекелік 
күндері күнтізбесіне енген. Аталған 
шешім Алматының �ңірлік және 
жаһандық дамудағы бірегей р�лінің 
айрықша екенін к�рсетеді. Алатау 
б�ктеріндегі қастерлі �лке �з тари-
хында к�п нәрсені басынан �ткерді. 
Б ұ л  ж е р д е н  а л ы п  Е у р а з и я н ы ң 
Шығысы мен Батысын, Солтүстігі 
мен Оңтүстігін жалғаған алғашқы 
сауда жолы және жалпы адамзаттық 
магистраль – Ұлы Жібек жолы �ткен. 
Бес жүз елу жыл бұрын Жетісу Қазақ 
хандығының бесігі болды. Бұл жер-
де бүкіл Орталық Азия аймағының 
урбанистік  мәдениетінің басты 
ошағының бірі пайда болды, – деген 
Елбасы Алматының ХХ ғасырдағы 
оқиғалар тізбегінде айрықша орын 
алғанына тоқталды. 

Сонымен қатар  Елбасы ХХ ға-
сырдың оқиғаларындағы Алматының 
айрықша р�ліне назар аударды.

– Қала 1929 жылы Қазақстанның 

Демек, бұл ХІІІ ғасырда Қазақстанның 
оңтүстік астанасының орнында Алматы деп 
аталатын қаланың орналасқанын дәлелдейді. 
Алматы қаласының жас шамасын анықтап әрі 
нақтылап берген археологтар К.М.Байпақов, 
Т.В.Савельева дер едім. 

– К�не қаланың қалдықтары тура-
лы археоло гиялық қазба жұмыстарынан 
анықталған қандай мәліметтерді ерекше атап 
�тер едіңіз? 

– Алматы аумағында орта ғасырлар 
дәуіріне жататын қала мен елді мекендер 
болған. Оның к�птеген б�ліктері кезінде 
заманауи құрылыстардың ықпал-әсерімен 
қиратылды, ал сақталып қалғандарына  ар-
хеологтар зерттеу жүргізуде. Кейбір к�не 
құрылыс орны мен к�мбелер тосыннан та-
былып, қала тарихына қатысты деректерді 
толықтыра түсті. 

Археолог Ф.П.Григорьев жүргізген 
�ткен ғасырдың 80-90 жылдардағы зер-
рттеулер қаланың оңтүстігінде Есентай 
�зенінің оң жағалауында ескі қаланың орнын 
анықтады. 1969 жылы Ботаникалық бақтан 
Х-ХІІ ғғ. тиесілі керамика мен ескі қаланың 
қалдықтары табылды. Қазіргі Aскери инсти-
тут орналасқан жердегі қалашықтан табылған 
заттар ерекше назар аудартты. Мұнда құрылыс 
жұмыстарының барысында қыштан ыдыс, 
қола мен темірден жасалған бұйымдар, ал 1980 
жылы ортағасырлық ұсталық шеберхананың 
қалдықтары, оның ішінде темір сынықтары, 
балталар, ұста к�рігі табылған. 

– Қала Х-ХІІІ ғасырлардың �зінде дәл осы 
күнгідей Алматы деп аталған ба? 

кезекті астанасына айналып, кейіннен 
миллиондаған тұрғыны бар мегапо-
лиске дейін �сті. Алматыға егемен 
Қазақстанның алғашқы астанасы болу 
мәртебесі бұйырды. Сондықтан бүкіл 
халық болып қаланың мың жылдығын 
Отанымыздың Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы белесінде мерекелеудеміз. 
1995 жылы жалпы халықтық рефе-
рендумда республика Конституциясы 
қабылданды. Осы қалада «Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі ту-
ралы» Заң қабылданды.  Алматыда 
Қазақстан халқы Ассамблеясы құрыл-
ды. Нақ осы жерде жаңа елорда – Аста-
на туралы тарихи қаулы қабылданды, 
– деп атап �тті. 

Президент �з с�зінде былтыр 
қаланың 2020 жылға дейінгі даму 
б а ғ д а р л а м а с ы  қ а б ы л д а н ғ а н ы н а 
айрықша мән берді. Ол тұрғындардың 
� м і р і н ,  қ а л а н ы ң  э к о л о г и я л ы қ 
жағдайын жақсарту, бизнес үшін 
қолайлы жағдайлар туғызу ж�ніндегі 
н а қ т ы  ш а р а л а р д ы  қ а м т и т ы н ы н 
тілге тиек етіп, қазіргі Алматы – 
Қазақстанның батыл әрі қарқынды 
да-муының к�рінісі. Соңғы 5 жылдың 
�зінде қала аумағы 2 есе �скенін айтты. 
Мәселен, Алматы метрополитенінде 
қазірдің �зінде күнiне мыңдаған жо-

Алматы қаласының 1000 жылдық ме-
рейтойы мен қала күні аясында Алматы-
да тұратын, еліміздің дамуына зор үлес 
қосқан бірқатар азаматтар марапатталды. 
Қала әкімі Бауыржан Байбек пен Алматы 
қаласы мәслихатының хатшысы Қалдыбай 
Қазанбаев ұзақ жыл халыққа қызмет еткен 
тұлғаларды «Алматы қаласының Құрметті 
азаматы» атағымен марапаттады. Олардың 
арасында «Мәдениеттерді жақындастыру 
орталығы» мұражайының директоры, 
еліміздің қоғамдық саяси дамуына айрықша 
үлес қосып жүрген Карл Байпақов, Алматы 
жолаушылар �ндірістік автобасқармасының 
бұрынғы басшысы, еңбек ардагері  Самат 
Жиенбаев, Қорқыт мұрасын зерделеу 
бойын ша ғылыми-зерттеу орталығының ди-
ректоры Мырзатай Жолдасбеков, медицина 
ғылымының докторы Камал Сәруарұлы, 
Социалистік Еңбек Ері, екі мәрте Ленин 
ордені мен Еңбек Қызыл Ту ордендерінің 
иегері  Вера Сидорова бар. 

Барша қала тұрғындарын М.Жолдас-
беков пен В.Сидорова құттықтап, зор 
сенімге деген ризашылықтарын білдірді. 
Осынау салтанатты сәттен кейін «Алма Fest 
– 2016» мерекесі �тіп, барлық тұрғындар 
120 түрлі ағаш түрі �сетін, ауасы саф саябақ 
т�ріндегі мерекені тамашалады. Шаһар 
басшысы Алма Art  галереясынан бас-
тап, әсіресе, «Алма Master» деп аталатын 
аймақта қала әкімі қол�нер шеберлерінің 
туындыларымен танысты.

– Иә, сол кездің �зінде ол Алматы деп 
аталды. Алматы Қарахан, содан кейін Шағатай 
мемлекетінің саяси, экономикалық және 
мәдени �мірінің орталығы болды, Ұлы Жібек 
жолындағы халықаралық сауда-саттықта үлкен 
р�л атқарған ірі орталық саналды.  Олай бол-
са, жазба деректеріне, табылған теңгелер мен 
археологиялық материалдарға сүйене отырып, 
Алматы қаласы Х-ХІ ғасырларда пайда болған 
деп тұжырымдауға болады. Яғни оның тарихы 
кемінде 1000-1100 жыл бұрын басталған. 

– Бұл аймақтарды мыңжылдықтан бұрынғы 
кезеңдерде кімдер мекендеген? Ол ж�нінде 
археоло гия лық қазба деректерінде мәліметтер бар 
ма?

– Осы аталған халықтардың, яғни біздің 
дәуірі мізге дейінгі ІІІ ғасыр мен біздің 
дәуіріміздің IV ғасы рына жататын Есентай, 
Боралдай сынды мемлекеттердің қоныстану 
мекендері табылып, зерттелді. Б.д.д.VII ғ. 
– б.д. І ғасырына жататын бірегей Борал-
дай, Шаңырақ, Ұлжан қорымдары мен қала 
құрылыстары сілемінде (массивінде) әлі де 
сақталып келе жатқан патшалық қорғандардың 
қалдықтары бар. 

Х І Х  ғ а с ы р д ы ң  о р т а с ы н а  т а м а н  І л е 
Алатауының барлық тау б�ктерін отырықшы 
қазақ-диқаншылар мекен еткен. Ш.Уәлиханов 
Түрген, Ыстықк�л мен Талғардан Верныйға 
дейінгі аудан туралы: «Біз жүрген барлық 
кеңістік пен аймақтағы тау б�ктерлерінде 
кілең ауылдар болды. Талғар маңының ала-
бында к�птеген қорғандар, үйінділер және 
қазақтың егістік алқаптары бар. Мен қазақ-
диқан шыларының үйінде қондым» деген. 

лаушы тасымалданады. 2017 жылы 
«Нұрлы жол» бағдарламасы аясында 
Үлкен Алматы айналма жолының 
құрылысы басталады. Ол «Батыс Еу-
ропа – Батыс Қытай» халықаралық 
магистралінің бір б�лігі  болмақ. 
«Инновациялық технология  лар 
саябағы» арнайы экономикалық айма-
ғы құрылып,  дамытылуда. Оның біре-
гей нысандарының құрылысына 107 
миллиард теңге инвестиция тартылған. 
С о н ы ң  а р қ а с ы н д а  м ы ң  ж а р ы м 
шағын және орта бизнес субъектілері 
жұмыспен қамтылып, 30 мыңнан 
астам жаңа жұмыс орындары ашылған. 
Қысқы Универсиадаға 57 елден 2 
мыңнан астам спортшы қатысады. 
Алматының туристік кластерін да-
мыту арқылы 90 мың қала тұрғыны 
жұмыспен қамтамасыз етілмек. 

С � з  с о ң ы н д а  Е л б а с ы  б а р ш а 
қазақстан дықтарды олардың сүйікті 
әрі әсем де теңдессіз қаласының мың 
жылдығымен тағы да құттықтап, зор 
денсаулық, бақ-береке және табыс 
тіледі. Мерекелік шаралар аясында 
Президент «Медеу» мұз айдыны және 
«Шымбұлақ» тау шаңғысы курортының 
ж�нделу барысымен, сондай-ақ �зге де 
мәдени маңызы бар нысандарды ара-
лап, жай-жапсарымен танысты. 

ақында Алматыда қаланың 1000 жылдығы кең көлемде аталып өтті. 
Әрбір халықтың баға жетпес байлығы – оның телегей-теңіз тарихы, төл 
мәдениеті, әлемдік өркениетке қосқан қайталанбас құндылығы, дәуірлер мен 
ғасырлардан сыр шертетін жәдігерлері, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпы екені 
белгілі. Осы тұрғыдан келгенде елдің ел болып, мемлекеттің мемлекет болып 
қалыптасуында сол бір аумақта бой көтерген тарихи шаһарлардың алатын 
маңызы зор. Сонау қола, темір дәуірлерінен бергі кезеңдерді алып қарайтын 
болсақ, бүгінгі Алматы аумағында ұлы өркениет пен мәдениеттердің сан 
үлгілері қалыптасқанын байқаймыз. Замана құпияларынан сыр шертетін 
археологиялық жәдігерлер кешегі уақыт мен бүгінгі күнді байланыстырып, 
алдымызға шешуін күткен жұмбақтар мен сауалдарды тартары ақиқат. 

Ж

Жуырда ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен Алматы қаласының 1000 жылдығына орай «Алматы – тарих толқынында» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конференция болып өтті. Конференцияға Алматы қаласы әкімінің орынбасары А.Қырықбаев, 
ЮНЕСКО-ның Алматыдағы Класстерлік бюросының директоры А.Шевелев, Ұлттық ғылым академиясының академигі М.Жұрынов, 
Корей елінің профессоры Ж.Пак, ресейлік ғалым П.Петров, тарих ғылымының докторлары – К.Байпақов, Б.Көмеков, Х.Әбжанов, 
Т.Омарбеков, М.Әбусейітова, Б.Кәрібаев, тарих ғылымының кандидаты А.Нұржанов және т.б. қатысты. Жиынға қатысушылар Ұлы 
Жібек жолындағы Қазақстан қалаларының қалыптасуы мен дамуы, қала мен дала байланысы, Алматы қаласындағы туристік 
кластерді дамыту перспективалары және т.б. маңызды мәселелерді талқылады. 

Алматы туралы алғашқы де-
рек тер дің бірі Шараф ад-Дин 

Али Йаздидің 1424-1425 
жж. жазылған атақты шы ғар-
масы «Зафар-наме» (Жеңіс-
тер кітабында) берілген. Осы 

еңбегінде ол Жетісу жерін-
дегі соның ішіндегі Алматы 
маңындағы Ақсақ Темір әс-
керінің соғыс қимылдарын 

көр сеткен. Ол Алматыдан 1,5 
күндік жердегі Чарун (Шарын) 
өзе нінің бойында болғандығын 

айғақтайды.Қаланың тарихы 
мен мәдениеті туралы деректер 
араб, парсы және қытай жыл-
намалары мен жиһангездер 
еңбектерінде кездескенімен, 

археологиялық деректер ғана 
шынайы мағлұмат бере алады. 
Бұл жазбаларда қала Алматы, 
Алмату, Алимту деп берілген. 

Алматы атауының этимология-
сы көнетүркілік «alma» (қызыл 
жидек немесе алма) түбірінен 

шығады: alma+lng (+lig-белгілі 
бір ерекшелікке, қасиетке 

иелікті көрсететін қосымша). А - елді мекендер Б - обалар

Карл БАЙПАҚОВ, Ұлттық ғылым академиясының академигі, тарих ғылымының докторы, профессор: 

– Карл Молдахметұлы, әңгімеміздің 
әлқиссасын Алматы қаласының пайда болуы-
ның тарихи алғышарттарынан бастасақ...

– Алматы �зге  де  қалалар  тәрізд і 
к�пбейнелі, сан қырлы, тарихи тұрғыдан 
алғанда к�п қатпарлы. Бұл шаһар тарихтың, 
ұлы оқиғалардың куәгері мен қатысушысы. 
Мемлекет дәуірлерін бастан кешіре отырып, 
қала қираған үйінділерден к�теріліп, үнемі 
жаңару үдерісінде болды. 

Жазба деректер Жетісудың бірнеше ірі 
қалалары, атап айтқанда – Талхир, Екі�гіз, 
Лабан, Қаялық, Ілебалық қалалары туралы 
мәліметтер береді. Олардың арасында қазіргі 
Алматының жерінде орын тепкен Алматы 
қаласы да болды. 

Жазба деректерде не айтылған? ХVI 
ғасырдың бірінші жартысындағы мемле-
кет қайраткері, жазушы, ақын Захириддин 
Мұхаммед Бабырдың шығармасында мына-
дай мәліметтер бар: 

 «Ферғана – бесінші климаттағы аймақ, 
�ңделген жерлердің шекарасында орналасқан; 
одан шығысқа қарай – Қашқар, батысын-
да – Самарқанд, оңтүстігінде – Бадахшан 

Ж
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Бұл мереке – Парижде де тойланадыБұл мереке – Парижде де тойланады Ежелгі дəуірден бергі даңқын Ежелгі дəуірден бергі даңқын 
қалпына келтірейікқалпына келтірейік

Зерттеу жұмыстары жалғаса бередіЗерттеу жұмыстары жалғаса береді

 КӨНЕ ШАҺАР КӨНЕ ШАҺАР
Алматы тарихы ғалымдардың 

күрделі де тынымсыз ізденістерін 
қажет ететін тарих. Оны байырғы жаз-
балардан ша шыраған тарыдай теріп 
немесе археоло гия лық қазбаларда ине-
мен құдық қазған дай артефактілерді 
жинастыру жолы мен ғана анықтауға 
болады. Мұны архео логтардың осы 
кезге дейінгі Алматыны зерттеуге бай-
ланысты еңбектері де бай қатып отыр. 
Бәрімізге белгілі қаланың �ткенін 
зерттеуді алғаш Б.Н.Дублицкий атты 
�лкетанушы 1938 жылы қолға алған 
болатын. Ол бір кездегі қалаға іргелес 
«Гор ный гигант» совхозының айма-
ғында ежелгі қаланың орнын тапты. 
1969 жылдары археологиялық зерттеу 
одан әрі жалғасып, Х-ХІІ ғасырдағы 
қала ның жұрнағы анықталды. 1979 
ж ы л ы  қ а з і р г і  ә с к е р и ,  б ұ р ы н ғ ы 
Шекаралық учили ще аймағында 
шағатайлықтар дәуі ріндегі дирхемнің, 
яғни теңгенің бірне шеуі табылды. Осы 
зерттеулер шын мәнінде кездейсоқ 
сипат алса да, бүгінгі Алматы ның хро-
нологиясын анықтауға септігін тигізіп 
отыр.

Қала атының тарихи эволюциясын 
Ұш – Алмату – Үш Алматы – Верный 
– Алматы тізбегімен қарастыруымыз 
керек. Алматы немесе одан бұрынғы 
Алмату атауларына келер болсақ, қала-
ның бұлай аталуы шығыстағы Алмалық 
атауы мен сәйкес келетінін аңғара ала-
мыз. Алатаудың б�ктеріндегі жабайы 
алма бағы Алмалықтан батысқа қарай 
Алматыға дейін созылып жатты. Қа-
лалар сондықтан да осы жеміс атауын 
алды. Шағатайлықтар Алмалықты 

астанаға айналдырып, оның даңқын 
арттырған кезде Жібек жолында оған 
жалғасып жатқан ежелгі «Ұш» қаласы 
да Алматы, кейіннен Үш Алматы деп 
аталатын болды. Жалпы алғанда қазіргі 
Алматы тұрған аймақ ежелгі қалаларға 
және елді мекендерге бай болғаны 
байқалады. Бұны қазба жұмыстары 
ғана емес, кейбір жазба деректер де 
айқындай түседі. Мысалы, Қазыбек 
бек Тауасарұлының еңбегінде Үш 
Алматы қаласының жоғарғы жағында 
орналасқан Қарақыстақ қаласы және 
Үш Қоңыр қаласы нақты сипатталған. 
О н ы ң  а й т у ы н ш а ,  Қ а р а қ ы с т а қ 
қаласының салынғанына 1200 жыл 
болған. Керуен жолының үстіндегі 
бұл қала ол кезде «Бекті» деп аталған 
екен. Осындай белгісіз, ұмытылған 
тарих Алматының айналасындағы 
басқа елді мекендерге де қатысты. 
Бұдан шығатын қорытынды, қаланың 
тарихын жазу енді ғана қолға алын-
ды. Оны тарихшылар мұқият зерттеп, 
шынайы тарихты қалпына келтіруге 
тиіс  деп  ойлаймыз.  Бұндай иг і 
жұмысқа әрине, бірінші кезекте Ал-
маты қаласының әкімшілігі мұрындық 
болғаны ж�н. Бүгінгі символикалық 
түрде мерекеленіп отырған қаланың 
1000 жылдығы ғалымдардың жаңа 
тарихи зерттеулерінің дүниеге келуіне 
екпін беруі тиіс. Егер мұндай мәртебелі 
мерекелер қаланың �ткен тарихын 
зерттеуге, қаланың ежелгі дәуірден 
бергі даңқын қалпына келтіруге ықпал 
жасамайтын болса, онда желкілдеген 
той-томалақтан не пайда деген орынды 
сауал туындайды. 

Бұл палеэтнография деректерімен де раста-
лады. С.Ж.Жолдасбаев XVI–XIX ғасырдағы 
қазақтардың сансыз елді мекендері мен 
қыстаулары туралы жазады. 

– Верный бекінісінің пайда болу тарихына 
тоқталсаңыз...

– 1853 жылдың 2 шілдесінде  майор  
М.Д.Перемышльский Алатау мен Талғардың 
солтүстік тау б�ктер ін зерттеген соң, бекініс 
ретінде Кіші Алматы �зені  жағалауын 
таңдайды.  Батыс Сібірдің генарал-губерна-
торы Г.Х.Гасфортқа баяндаған хабарлама-
сында ол: «Бірінші және екінші Алматының 
арасындағы аңғарды қарап шығып, біз 
ағаш дайындауға, егін �сіруге ыңғайлы, 
арықтары, шабандықтары бар  Есік пен Талғар 
шатқалынан  да әдемі жер таптық. Сондықтан 
Алматыны  болашақта қоныстанатын мекен 
ретінде ұсынып отырмыз...» дейді. Сол кездегі 
құжаттарға сәйкес 1854 жылдың к�ктемінде 
орыс әскерлері Верный деп аталған Іле Алатау 
бекінісін салуға кіріскен екен. 

Алматының жас шамасы мен тарихи 
кезеңдерін анықтау археологиялық және 
онымен сабақтас ғылымдардың мәліметтерін 
пайдалану арқылы жүзеге асты.  Оған қоса, 
ғылым мен тәжірибеде бұл тақылеттес әдістеме 
кеңінен қолданылады. /йткені кезінде Бұхара, 
Самарқанд, Ташкент, Түркістан, Тараз 
шаһарларының пайда болу жылы да дәл осы-
лай анықталған еді.  

– =ңгімеңізге рақмет! 

=ңгімелескен
 Д.ЖҰМАТҰЛЫ

Құрметті қала тұрғындары мен қонақ-
тары! Баршаңызды Алматының 1000 жыл-
дығымен және жақындап келе жатқан Қа-
зақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жыл дығымен құттықтауға рұқсат етіңіздер! 

ЮНЕСКО-ның 2015 жылғы қараша 
айындағы Бас конференциясы сессия-
сының шешімі бойынша, Алматының 1000 
жылдығын тойлау 2016 жылғы мерекелер 
мен маңызды даталардың күнтізбесіне 
енгізілді. 

Бұл бастамаға ЮНЕСКО мүшесі бо-
лып табылатын – 195 мемлекет дауыс 
берді. Сондықтан осынау мерейтойды Қа-
зақстан тарихына кіретін шын мәніндегі 

халықаралық оқиға деп санауымызға 
болады. Алматы әкімдігі мен ЮНЕСКО 
істері бойынша ҚР Халықаралық комис-
сиясының шаһар мейрамын атап �туге 
байланысты �ткізетін іс-шараларының 
арасында ЮНЕСКО-ның Париждегі 
штаб-пәтерінде 12 қазан күні болатын 
1000 жылдықтың таныстырылымын айта 
кетуімізге болады.  Бұл шараға париждіктер 
мен барша әлем қонақтары келеді. 

Біз бәріміз мәдени әралуандылық 
пен күллі адамзаттың барша мұрасына 
қауіп т�ндіретін дүниежүзінің заманауи 
тарихтағы ірі дағдарысын к�ріп отырмыз. 
Қазақстан аумағында ЮНЕСКО-ның 

Бүкіләлемдік мұрасының тізіміне енген 
бес нысан орналасқанын айта кетуге 
тиіспін. Бұл Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, 
Тамғалы археологиялық петроглифтері, 
Сарыарқа – Солтүстік Қазақстан дала-
сы мен к�лдері, Жібек жолы: Чанань-
Тянь-Шань дәлізі мен Батыс Тянь-Шань 
бағыттарының желісі.

/кінішке орай, қазіргі кезде сұхбат-
тастық пен т�зімділік идеясын білдіретін 
әлемдік мұра нысандары к�птеген елдер-
де қауіп-қатерге ұшырауда. Сондықтан 
ЮНЕСКО олардың және сондай-ақ Алма-
ты мен жалпы Қазақстанның сақталуына 
барынша ықпал етуде. 

Алматы қаласының 1000 жылдығы – 
к�птен зерттеліп келе жатқан үлкен ша-
руа. Ұлттық Ғылым академиясының ака-
демиктері бұл жұмысқа белсене қатысты. 
Олардың арасында академиктер Карл 
Молдахметұлы Байпақов, Бауыржан 
Aбішұлы Байтанаев, Меруерт Қуатқызы 
Aбусейітова және басқалар бар. Бұл 
мәселе бұрынырақта да зерттелген. 

Қазір ғалымдардың қолында бар 
бағалы жәдігер ол – бұдан 1000 жыл 
бұрын, Х ғасырда осы Алматы жерінде 
пайдаланылған ақша. Aрине, басқа да 
тарихи сілтемелер болды. Алайда тайға 
таңба басқандай нақты дәлел – ақшаның 
табылуы, оның қай уақытта, қай жерде 
шыққандығы ж�нінде к�рсетілуі. Бұл  – 
үлкен фактор. 

Орыс басқыншылары қазақ жерін 
жаулап алу үшін жүз жылдай күресті. 
Қазақ тарды кең далада қуалап жүріп 

соғысу мүмкін еместігін білді. Сондықтан 
бекініс сала бастады. Ол жерде әскер 
ұстады. Елу-алпыс шақырымнан кейін 
бекіністің тағы біреуін салады. Осылай 
жалғаса берген. Шұрайлы жерлерді, 
�зендерді жағалай келіп /скеменге 
дейін, одан бері Алматыны, Тараз-
ды бетке алды. 1864 жылы ғана Та-
разды алды. Таразды алғаннан кейін 
шамалы уақытта Ташкентті, Самар-
қанды, Бұхараны, қырғыз, тәжік, түр-
кімен жерлерін жаулады. /йткені олар 
оты рықшы халық болатын. Aскермен 
қоршап алды, зеңбіректерін пайдалан-
ды. Бейбіт елдің амалсыз берілуіне тура 
келеді. Ал қазақтармен соғысу, олардың 
жерін басып алу �те қиын болды. 

Орыстың кейбір �кілдері кешегі 
кеңес уақытында да, одан кейін де 
Алматының тарихын Верный аталған 
кезеңнен бастағысы келді. Бұл мүлде 

қате пікір еді. Верный деген бекініс. К�п 
бекіністердің біреуі. Мұндай бекініс 
Атбасарға да, Қостанайға да, Керекуге 
де... салынды. Ол айдалаға емес, халық 
тіршілік етіп отырған жерге салынды. 
/йткені оларға инфрақұрылым қажет 
болды. Ол не? Жол, �зеннен �тетін 
�ткел, к�пір, мал жайылатын, су ішетін 
жер, құдық, бұлақ суы – осының бәрі 
бүгінгі тілмен айтқанда инфрақұрлым. 
Міне, осындай дайын жерге бекініс 
салынды. Алматы қаласының �ткені 
Верныйдан басталмайды. Бұл тарихқа 
деген қиянат. Алматының тарихы – ең 
кем дегенде 1000 жыл. Кейбір тарихи 
сілтемелер, деректер Алматының бұдан 
үш мың, бес мың жыл бұрын пайда 
болғанын дәлелдейді. Оның бәрін біз 
зерттеуіміз қажет. Бұл Ұлттық ғылым 
академиясының ғалымдары жүзеге асы-
рар үлкен міндет. 

Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін 
айтар болсақ, Алматы қаласының 1000 
жылдық тарихының ғылыми түрде 
дәлелденуі бұл, сөзсіз, отандық тарих-
шылар мен археологтарымыздың үлкен 
жетістігі. Ұзақ жылдарғы еселі еңбектің 
зая кетпегені, үміттің ақталғаны, ты-
нымсыз ізденістің жарқын нәтижесі. 
Ендігі атқарылар шаруалар қандай 
болмақ? 1000 жылдық тарихтың мән-
маңызын жас ұрпаққа түсіндіретін 
оқулықтар жазылса, көркем-әдеби 
шығармалар дүниеге келіп, зама-
науи кино-фильмдер мен театрлық 
қойылымдар қойылса, нұр үстіне нұр 
болар еді. Әлем халықтары өздерінің 
тарихи қалаларын мақтан тұтады. Тури-
стер де сол қалаларды тамашалау үшін 
жер жүзінің түкпір-түкпірінен ағылып 
жатады. Алматының 1000 жылдығы 
біздің алдымызға да осындай міндеттер 
мен талап-тілектерді қоятыны сөзсіз. 
Өйткені мың жыл дегеніміз – жай ғана 
тарихи дерек емес, ол халқымыздың 
ұлы өркениетінің қалыптасуының 
маңызды кезеңдері. Бұл қазақта қала 
болмаған, көшіп-қонып жүре берген 
дегендерге де айтар берік уәжіміз. Со-
нау қола дәуірінің іздері анықталып, 
темір дәуірінің қалдықтары да осы 
аймақтан табылып жатыр. Әрине, 
ғалымдар Алматының жас шамасы 
1000 жылмен шектелмейтінін айтуда. 
Демек, тарихи мезгілді одан әрі зерт-
теп, жасына жас қосу – алдағы күннің 
еншісіндегі биік меже.

ТҮЙІН 

Ғалымдардың анықтауынша, қазіргі 
Алматы аумағында адамдар шама-

мен тас дәуірінің орта тұсында пайда 
болған. Осыдан 20 мың жылдай бұрын 
мұнда орта палеолит дәуірінің алғашқы 

кауым адамдары қоныстанған. Оған 
Алматы төңірегінен табылған ежелгі 
адам тұрақтары мен тастан жасалған 

еңбек құралдары дәлел. 
*** 

Жетісу жеріне тіршілік еткен сақтардың 
негізгі бөлігі жартылай көшпенді 

болған. Олар мал өсіріп, егіншілікпен 
айналысқан. Сақтар тарихта ержүрек 

әрі шебер жауынгерлер сапында 
танылған. Олардың жаугершілік 
жорықтары мен шайқастары ту-
ралы деректер ежелгі гректердің 
еңбектерінде, Рим және Қытай 

шежірелерінде, парсылардың қасиетті 
жазбаларында, тіпті Інжілде де 

сақталған. 

Андрей ШЕВЕЛЕВ, ЮНЕСКО-ның Алматы қаласындағы Кластерлік бюросының директоры:  Талас ОМАРБЕКОВ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың жанындағы 
Орталық Азиядағы дәстүрлі өркениеттерді зерттеу орталығының директоры:

Мұрат ЖҰРЫНОВ, ҚР ҰҒА президенті, академик:

«Боралдай сақ қорғаны» туризмге сұранып тұр«Боралдай сақ қорғаны» туризмге сұранып тұр

Ел өмірінде астаналар ерекше орын алғанЕл өмірінде астаналар ерекше орын алған

Алматы қаласының аумағы, табиғи климаттық 
жағдайының аса қолайлығына байланысты бұл 
аймақ ерекше маңызға ие. Мыңдаған жылдар бұрын 
бұл аймақта к�шпелі халықтардың рухани және 
мәдени орталықтары қалыптасқандығын археолог 
ғалымдар дәлелдеп отыр. Археологиялық қазба 
жұмыстарының нәтижесінде алғашқы тарихи-
мәдени ескерткіштерді анықтады. /кінішке орай, 
олардың к�пшілігі уақыт сынынан �тпеді. Бірақ 
кейбір ескерткіштер бізге дейін сақталған. Олардың 
ішінде к�шпелі элитаның ең үлкен қорығы – Бо-
ралдай.

Боралдай сақ қорғандары Алматы қаласының 
солтүстік батыс аймағында, Үлкен Алматы �зенінің 
сол жақ жағалауында орналасқан. Солтүстігінде 

қалалық типті Боралдай ауылымен, оңтүстігінде 
Үлкен Алматы каналымен шектесіп, Боралдай 
үстіртінің бір б�лігін алып жатыр. Бұл қорымның 
ұзындығы 3 шақырым болса, ал ені 800 метрге дейін 
аумақты алып жатқан тарихи-мәдени аумақ болып 
табылады.

«Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарлама ая-
сында, мәдени мұраны кеңінен дәріптеп та-
рату мақсатында «Боралдай сақ қорғандары» 
археологиялық паркін құру мәселесі жүзеге асты. 
Боралдай сақ қорғандарын музейфикациялау, 
с�зсіз, «Мәдени мұра» аймақтық бағдарламалары 
арасындағы ең ірі нысаны. К�п жылдар бойы 
Боралдай қорғандарына ескерткіш статусын 
беріп, оның негізінде ашық аспан астында 

орналасқан мұражай ашу мәселесі Алматы қаласы 
тарихы музейінің �тінішімен жиі қарастырылып 
отырған.  Соның негізінде 2006 жылы қала әкімінің 
қаулысымен тұрғын үй қорынан 430 га жер аймағы 
музей құрылысына заңды түрде «Алматы қаласы 
тарихының музейі» қарамағына, тұрақты жер пай-
далану құқығы берілген болатын. Жобаның іске 
асуы еліміздегі тарихи туризм инфрақұрылымын 
дамыту идеясымен байланысты. 

Келешекте осы «Боралдай сақ қорғандары»   
археологиялық паркі оңтүстік астанамыз Алматы 
қаласы үшін әлеуметтік, мәдени-экономикалық 
к�ркеюіне зор үлес қосып, оның халықаралық 
туризм жүйесіне кіруіне �з септігін тигізетініне еш 
шек келтірмейміз.

Aр елдің тарихында ерекше орын алатын, �те 
�зекті тақырыптар қатарына жататын  мәселелер 
бар. Солардың қатарына саяси-әкімшіліктер – 
астаналар тарихы жатады. Астаналар тарихы, ең 
алдымен, мемлекеттер тарихымен тікелей байла-
нысты. Халық, қоғам бар жерде мемлекет болады, 
мемлекет болса онда оның астанасы да болады. 
Қазақ тарихының бір ерекшелігіне – ежелгі және 
ортағасырлардағы Қазақстан тарихында бір-бірімен 
сабақтасқан саяси құрылымдар мен мемлекеттердің 
к�п болуы жатады. Тек қана  ортағасырлардың 
�зінде  Қазақстан аумағында оннан аса мемле-
кеттер �мір сүріп, олардың әрқайсысының саяси-
әкімшілік орталықтары болғаны тарихтан белгілі.

Ел астанасының тарихы – сол елдің саяси-
әкімшілік, мәдени-рухани, әлеуметтік-экономи-
калық, білім мен ғылыми  �мірі тарихының қайнар 
бастауы болып табылады. 

Ортағасырлық Қазақстан тарихындағы 
астаналар тарихына к�з жүгіртсек, мынадай 
ерекшелік терді  аңғаруға болады. Біріншіден, 
саяси құрылымдар мен билеуші әулеттер 
�згергенімен, саяси орталықтар �згермейді, 
�з статусын сақтап, �мір сүруін жалғастыра 
береді. Бұған �з тарихында бірнеше мемле-
кетке астана бола білген  Суяб, Сығанақ, Та-
раз қалалары жатады. Екіншіден, жаңа саяси 
құрылым �згермей-ақ, оның дамуы барысында 

жаңа саяси, экономикалық талаптарға сай 
оның астанасының  ауысуын жатқызуға болады. 
Мәселен, XIII ғасырдың соңы мен XIV ғасыр 
басында Жошы Ұлысы құрамындағы Орда Ежен 
Ұлысы орталығының ауысуын,  XV ғасырдағы 
Aбілқайыр хандығы орталығының Батыс 
Сібірдегі Турадан Орталық Қазақстандағы  Орда 
Базарға, Орда Базардан Оңтүстік Қазақстандағы  
Сығанаққа ауысуын жатқызамыз. Мысалды жаңа 
және қазіргі заман тарихынан да кездестіруге 
болады. Тіпті XX ғасырдың �зінде Қазақстан 
Республикасының саяси орталығы  Орынбор, 
Қызылорда, Алматы, Астана қалалары болғаны 
баршамызға аян.

Гизатулла ХАЛИДУЛЛИН, тарих ғылымының докторы, профессор:

Берекет КӘРІБАЕВ, ҚР ҰҒА корреспондент-мүшесі, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Қазақстан тарихы кафедрасының меңгерушісі, тарих ғылымының докторы:

Айқарма бетті дайындаған 
Дәуіржан Т7ЛЕБАЕВ

Суретті түсірген Айтжан МҰРЗАНОВ
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Сарбас АҚТАЕВ, жазушы 

Атағы алты Алашқа аян Ақан сері қайтыс 
болғанда қабірінің басында қаралы жиын 
өткізіп, қазақтың тұңғыш кәсіби экономисі 
Мәмбетәлі Шөбеков: «Мың кісілік Ақан аға-ай, 
бір кісінің өлімімен кеттің-ау!» деп жылаған 
екен. Сол сияқты жалғыз өзі жүз журналистке 
татитын танымал көсемсөз тарланы, арамыз-
да жүргенде биыл 80 жасын атап өтетін Нүри 
Муфтах та бұл жалғаннан бір адамның орнында 
кете барды. Атыраудың құмында шыр етіп өмір 
есігін ашқан азаматқа Алатаудың шыңынан 
топырақ бұйырды. Өзі де тірлігінде қырандай 
қиялап, қиядағыны шалатын қырғи сөздің 
шыңына құлаш ұрған қарымды да дарынды 
қаламгер еді ғой. Оның сол биікке самғауына 
азды-көпті септігіміз тисе, әріптестің толатын 
ақылына, қонатын бақытына жол ашып, демеп-
жебеп жіберуіміздің өзі бір мерей емес пе?!

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

РУХАНИЯТ

ҚҰРМЕТ

ДҮНИЕ – КЕРУЕН

Мерекелік шаралар аясында

Іздегенге орын табылмай ма, редакция мең-
ге рушісі Мағзұм ағайды қадірлеп, құрметті дема-
лысқа шығарып салып, уақытша соның орнына 
алдық. Сын мақала шығады-ау деген хаттарды, 
арыз-шағымдарды соған беріп отыруға келістік.

Ұзақ жылдар бойы қара қылды қақ жарғандай 
әділ, алмас қылыштай �ткір сын мақалаларымен 
қазақ баспас�зі қарашаңырағының абырой-
беделін к�терген семсер с�здің серісі, сықақ 
с�здің сойы Нүри Муфтах алғаш осылай га-
зетке редакция меңгерушісі болып келген 
еді. Техникалық қызмет саналатын редакция 
меңгерушілігіне сонау Атыраудан кісі алдыруға 
ұжымда әркім әрқалай қарады. Нартәуекелдің 
түпкі сырын түсінбегендер оның астарынан 
тамыр-таныстық іздеп әуреге түсті. Сондықтан 
жаңа қызметкерді құшақ жая қарсы алушылардан 
г�рі, атырынып алая қарайтындар к�бірек болды. 
Солардың бірі бас редактордың бірінші орынба-
сары Балғабек Қыдырбекұлы еді. Нүри келгенде 

жазғаны ұнамаса, бетті суырып тастап, нешеме 
мәрте қайта басып шығуға әсте жалықпайтын. 
Мәселен, Жамбыл облысынан жазған «Жала мен 
жаза» деген мақаласының үш күнде үш нұсқасын 
жасап, үшеуін де жаратпай, жаңадан жазып, 
т�р тінші күні ғана ұсынғаны бар. Бұл оның �з 
қо лынан шығып, астына аты қойылатын дүниені 
әл-дәр менінше жеріне жеткізіп, к�ңілден шығару 
үшін мандай терін сан сыпырып, шыбын жанын 
қи наудан титтей де танбайтын жауапкершілігін 
та нытса керек. Жанды қинап, жүректі жарып 
шық қан с�з жүректерге тез жететіні әзелден аян 
ғой.

Бәлкім, оның осынау жанкешті жауапкер-
шілігі мен ересен еңбеккерлігінің, талмай үйренуі 
мен тынбай ізденуінің арқасы болар, он жеті 
жылдан астам жемісті еңбек еткен «Егемен 
Қазақстанмен» қош айтысқаннан кейін-ақ, 
құлағын басқа күйге бұраған домбырадай, басқа 
тілде қалам сілтеп, орысша еркін жазып жүре 
берді ол. Бір қияндағы қазақ ауылында мектеп 
бітіріп, комсомол жолдамасымен Қарағанды 
шахталарында кенші болған жылдары сорабы 
салынған таныс тілді тек шындап, жетілдіру 
ғана керек болды. Aуелі бір жарым жылдай 
Шымкентте «Заң және заман» газетін орысша-
қазақша шығарып, Бас прокуратураға баспас�з 
хатшысы болып ауысқан соң, «Казахстанская 
правдадан» бастап орыстілді газеттердің бәріне 
дерлік жиі жазып тұрды. Оның қаламының 
ұшқырлығы, жазуының �ніктілігі сондай, ойлы 
да �ткір мақалалары бір аптада бірнеше газеттен 
жарқ ете қалып жүрді. Aсіресе, �здерін тәуелсіз 
деп санайтын бертінгі бейресми газеттерде оның 
қозғамаған тақырыбы, к�термеген мәселесі 
кемде-кем шығар. Ал қазақ журналистикасының 
кит етсе, басшылыққа шыбындап, шашбауын 
к�теріп, ж�теліп қалса, «жәрекімалла» деп мақтай 
ж�нелетін ардагерлерінің алақай дәстүрінен ат 
тізгінін ерте үзіп, бүгінгі билікке айтарын батыл 
айтқан батыл қаламгер болды.

Жалпы «Егемен Қазақстан» Н.Муфтах-
тан бекер айырылды. «Арқада қыс 
жайлы болса, арқар ауып несі бар» 

дегендей, қаламын еркін сілтеуіне жағдай жа-
сап, ойын еркін айтуына жол берсе, ол байырғы 
басылымның байрағын биік к�теріп, �ле-�лгенше 
�німді еңбек етіп сонда жүре берер еді. Қазір қанға 
сіңіп бара жатқан бір жаман әдет бар: басшы 
біткен жасы алпысқа жеткендерден кірпідей жи-
ырылып, әр с�зін түрпідей к�ріп «әй, сол шалды 
қойшы» деп қолды бір-ақ сілтейтін секілді. Ал 
қалам қайраткерлерінің жасы ұлғайған сайын 
тәжірибесі толығып, ой-�рісі молығып, қабілеті 
куаттанып, шабыты шарықтай түседі емес пе. 
Оның айқын мысалы осы Нүри Муфтах еді.

Алайда ондайларды, әсіресе қаламның 
қарапайым еңбеккері журналистерді ілтипатқа 
ілетін билік байқалмайды. Грант, стипендия де-
ген ардагер журналистер үшін аспандағы айдай 
қолжетпес арман ғана. Мемлекеттік сыйлыққа 
дейін сұрап алып жатқан заманда ол күні осы 

Келешек ұрпақ қазақ автономиясын құруға талпынып, 
сол жолда үлкен еңбек сіңірген Алаштың ардақтыларын 
біліп �суі қажет, – деді Қ.Aбуов.

Музей ұйымдастырған инновациялық тағы бір жоба 
– қазақтың ұлттық киімдерінің үлгісі. Aр жылдары 
музейге азаматтардың тапсырған �ткен ғасырлардағы 
ұлттық киімдері аз емес. Музей қызметкерлері киіп 
шыққан бұл киім үлгілерінің әсемдігі мен тартымдылығы 
�з алдына. Олар қымбат және таза табиғи материалдан 
тігілгендігімен де ерекшеленеді.

Сонымен қатар шараға қатысушылар еліміз 
Тәуелсіздігінің айшықты белгісі іспетті алғашқы ұлттық 
валютамыз – теңгенің шығу тарихынан сыр шертетін 
мұрағаттармен де танысты. 1993 жылы қараша айында 
айналысқа енген тұңғыш ұлттық валютамыздың дизай-
нын жасаған авторлары мен банкноттар туралы музей 
қызметкері жан-жақты әңгімелеп берді.

Айтуған Д=УЛЕТ
Ақмола облысы

уақытқа дейін бірде-бір журналистке бұйырған 
емес. Жұрт әділеттің ақ семсері деп соттан да, 
прокурордан да жоғары қоятын, құқық қорғау 
тақырыбын тамаша игерген, заңға жүйрік те 
жетік әрі осы саланың бірден-бір білгір қаламгері 
Нүри Муфтахқа тым құрыса Қазақстан Журна-
листер одағының лауреаты атағы да берілмеуін 
қалай түсінуге болады. Aсте әзіліміз жарасып, 
қатты қалжындасатын оны:

Aзірге алмасаң да атақ ірі,
 Разы ғып жүрсің байтақ отаныңды.
«/зіміздің Нүри» деп сыйлайды елің,
Семсер с�здің Сүбітай баһадүрі.
Осыдан болмас, сірә, атақ ұлы, – деп суы-

рып салып күлкі аралас к�ңілін жұбатқаным 
да бар. «Шау тартып шалдықты» деген сол 
Муфтах соңғы жылдары Атырауда шығатын 
«Алтын ғасыр» газетінің бас редакторы, Алма-
тыда шығатын «Азат» газетінің бас жазушысы 
болып екі бірдей үнпарақты басқарып, басқа да 
бірнеше басылымдарға тұрақты қатысып тұрған 
жоқ па! Шау тартып шал болса, сондай-ақ бол-
сын жұрттың бәрі! Оның кейінгі кезде билік 
орындарының әділетсіздігін шыжғырып бетке 
басып, ашық айтуының да бір тетігі осы алалауда, 
еңбекті елемеуде жатқан тәрізді.

Бірақ басшылықты сынау барыспен сүйісу 
сияқты қатерлі батылдық қой. Кейде содан 
сақтандырып, ойымды �зіне әркез ірікпей айта-
тын дағдымен:

– Aй, батырым, пайғамбар жасынан асқанда 
кез келгенмен айқайласып, кеңірдек жырта 
бермей, сабаңа түссеңші. Билікті сынаймын 
деп биіктен құлап мерт боларсың, – деп жиі 
ескертетінмін.

– Айтарын айтып �лген қаламгерде не арман 
бар!? «Білеміз ғой, білген соң айтамыз да» деген 
ғұлама Марғұлан ағамыз сияқты айтарымыз 
барда айтып қалайық та, – деуші еді марқұм әзіл-
шынын араластырып. Алдында �рт тұрса да алған 
бетінен қайтпай, қарғып кететін жолбарыстай 
қайсар еді ғой, сабаз!

Тегінде адам туған топырағына тар-
тады деген дұрыс. Кісінің мінез-
құлқынан, болмыс-бітімінен, қарым-

қабілетінен, жүріс-тұрысынан, іс-қимылынан, 
тіпті к�зқарасынан да туған жердің белгілері 
білініп тұрады емес пе?! Оның бір жарқын мыса-
лы ардақ  досымыз, абзал замандасымыз, алғыр 
әріптесіміз Нүри Муфтахтың тыныс-тіршілігі 
болатын. Мінезі �зінің кәрі Каспийіне ұқсайды 
десек қателеспеспіз. Бірде шалқыған дариядай 
досқа да, жатқа да жайдары, ақжарқын. Шалқып 
қасында отырған жанның санын сипап қойып, 
әңгіме кілтін ағытып кеп жіберер еді. Жаны сонда 
к�к теңіздей тұнған байлық секілді к�рінетін. Жа-
сар жақсылығын, к�рсетер к�мегін танитынынан 
да, танымайтынын да аямайды. К�біне �зін іздеп 
келетіндер біреуден қиянат к�ріп, қысымға түсіп, 
тендік таба алмай, әділет, араша іздеп жүргендер 
болғандықтан, олардың арызын тыңдай сала не 
телефонға ұмтылады, не шұғыл сапарға шығады. 
Баяғы «СҚ»-дағыдай тұрақты орны болмаса да, 
жазғандарын жариялап жүрген бүгінгі бейрес-
ми басылымдардың есігін қағып, к�мек сұрап 
келгендердің есесін әпергелі �з қалтасынан 
қаржы жұмсап, сапарға шығып жүргеніне бертін 
талай рет куә болдым. Шындық үшін шыбын 
жаны шырқырап, орнында отыра алмайтын 
мінезден бір жаңылмай кетті.

Ал кемшілік пен келеңсіздікті к�ргенде ол 
тағы да теңіз мінезіне басатын. Бұл жолы к�кжал 
толқыны к�кке шапшып, екпіндете кеп жағаны 
ұрған, кері шегініп кетіп, екілене ілгері ұмтылған 
адуын теңіздей буырқанып жолындағының 
бәрін жапырып кетуге, әділетсіздік атаулымен 
арыстанша айқасуға бейіл. Aйтеуір бар арманы – 
әділетсіздік атымен жойылып, зорлық-зомбылық 
пен қысастық жер бетінен аласталса екен деген 
ізгі ниет. Оның қырық жыл бойы жазғандарының 
бәрінен осы ниеттің лебі есіп тұрады. Семсер с�з 
серісінің �мір бойы қайтпаған күресінің мұраты 
да осы.

Сол мұрат Нүри Муфтахтың атын к�зі тірі-
сінде-ақ аңызға айналдырған еді. Анау жыл-
дары ол Шымкентке қызметке ауысқанда 
республикалық газеттердің бірінде оған 
арналған �лең басылып, онда автор: «Алматы-
дан кетсең-дағы, үмітті үзбейміз де; арыз ап бара 
қалсақ, Шымкенттен іздейміз де» деген екен. 
Шынында да, республикалық мекемелердің 
үстінен арыз айтып, бір адамның оны Шым-
кентке іздеп барғаны бар. Ал Жезқазғанға біздің 
бір қызметкер арыз тексеруге барса, хат иесі: 
«Сізбен с�йлеспеймін, мен Муфтахов жолда-
сты шақыртқанмын» депті. Сонда тілші жігіт: 
«Ол менің бүркеме атым ғой» деп жол тауып 
кетіпті. Артына айтып жүрер с�з, сайрап жатар 
із қалдыру деген осы болса керек.

79 жасқа қараған шағында қазақтың ұлы ақыны, ой-
шылы Шәкәрім Құдайбердіұлының немересі, Алматы 
облысы Талғар ауданы Бесағаш ауылының тұрғыны, 
асылдың сынығы Мереке Зиятұлы дүниеден �тті.

Мереке Зиятұлы 1938 жылы 8 сәуірде Қытайда 
дүниеге келген. Отбасы ел басына күн туған шақта 
Қытайға қоныс аударған. Анасы Мунира Нұртаева 
Үрімжіде орысша оқыған, қытай, ұйғыр тілдерін де 
жетік меңгерген, Алтайдағы Сарысүмбе қаласында 
мұғалім болып қызмет атқарған, к�зі ашық, білімдар 
болған. Мереке анасының к�мегімен алғаш хат танып, 
сауатын ашады. Aкесі 1937 жылы ел жақсыларымен 
бірге тұтқындалған. Қазақстанға 1955 жылы 10 ма-
мырда, Зайсанға қоныс аударған. 1956 жылы тамыз 
айында жан-жақтағы туыстарын іздеп жүрген ағасы 
Ахат Шәкәрімұлы оны Талғарға әкеледі. Мереке 
Зиятұлы Алматы облысында зейнеткерлікке дейін 
ауылшаруашылығында жұмыс атқарды. Кейінірек 
туған жері Шыңғыстауға жиі келіп тұрған. Жұбайы – 
Клара Мұқанқызы, Нұрлан, Гаухар, Меруерт, Сәуле 
атты балалары бар. /негелі тұлғаның кеңпейілдігі, 
парасаттылығы және зиялылығымен ерекшеленген 
жарқын бейнесі ел жадында мәңгі сақталады.

«Қазақ газеттері» ЖШС 
және Серіктестікке қарасты 

басылымдардың еңбек ұжымдары

Маңғыстау ауданына қарасты Оңды ауылында 
«=біш және Тәуелсіздік» деген тақырыпта  шара 
�ткізілді. Оған мемлекет және қоғам қайраткері, 
Халық жазушысы =біш Кекілбаевтың сынып-
тас досы, шетпелік ардагер ұстаз Алдаберген 
Құрмашев және аудандық Жастар орталығының  
басшысы Аллаберген Қонарбаев, Оңды орта 
мектебінің оқушылары мен ұстаздар қауымы 
қатысты. 

Жастар алдымен елдің анасы болған АйАна 
ескерткіш жанына барып, гүл шоқтарын қойды. 
Ескерткіш басында А.Құрмашев Айсәуле ана ту-
ралы естеліктерін айтып: «Aбекең сияқты әлем 
таныған алыпты дүниеге әкелген Айсәуле анамыз тек 
маңғыстаулықтар ғана емес, бүкіл Алаштың анасы 
бола білген ана. Бұл кісінің рухына тағзым ету әрбір 
мен қазақпын деген жанның қасиетті парызы» деген 
ойын жеткізді. 

Бұдан соң шара Оңды орта мек тебінде жалғасты. 
Сыйлы қонақтарды мектептің басшысы Тоғжан Бисе-
кенова қарсы алып, мектептің ішкі кабинеттерін ара-
латып таныстырды. Мектептегі Елбасы Н.Назарбаев 
пен жазушы A.Кекілбаевтың еңбектерін оқыту 
кабинеттерін �з к�зімен к�рген ардагер ұстаз бұл 
мектепке алғаш келіп отырғанын айтып, игі істерге 
ризашылығын білдірді.

Акт залында �ткен жиында А.Құрмашев с�з алып, 
Aбекеңнің балалық шағын еске алды. «Aбіш мектепте 
�те жақсы оқыды. Aсіресе, орыс тіліне жетік болды. 
Біздер орыс с�здерін ежіктеп оқып тұрсақ, ол бізден 
озып, мәнерлеп оқитын болды. Бір күні апайымыз 
орысша еркін тақырыпта шығарма жазыңдар деп тап-
сырма берді. Ал Aбекең қиналмастан екі бет шығарма 
жазып келгенде апаймыз таң-тамаша қалғаны бар. 
Aбіш мектептің кітапханасындағы кітаптарды түгел 
оқып тауысты десек артық айтқандық болмас. Оның 
осы бір қасиеті елден ерекше болатын» деді.

Aбекеңнің Парламенттегі жемісті жұмыстары 
жайында жастар орталығының басшысы А.Қонарбаев 
айтып берді. 

Шарада жазушының әдеби шығармаларынан 
үзінділерді мектеп оқушылары нақышына келтіре 
оқыды. Жастар A.Кекілбаевтың сыныптасына 
қайраткер азаматтың �міріне қатысты  сауалдарын 
қойып, тұшымды жауап алды. 

Шара соңында Aбіш Кекілбаев туралы деректі 
фильм к�рсетілді. 

«Бүгінгі рухани кеш маған үлкен әсер етті. Aбекең 
ғасырда бір рет дүниеге келетін жан. Біздің әрбір 
оқушымыз ол кісінің әдеби шығармаларымен жақсы 
таныс. Шараны ұйымдастырушыларға алғысымыз 
шексіз»  дейді Оңды орта мектебінің директоры 
Тоғжан Бисекенова.

Алдаш ШОҢАЙ

Маңғыстау облысы  
Маңғыстау ауданы

Жетпісінші жылдардың бас шенінде 
«СҚ»-ға (қазіргі «Егемен Қазақстан») 
Сапар Байжанов – бас редактор, 

ал мен оның орынбасары болып келген кезде 
қызметкерлердің дені бір орында тапжылмай 
бірнеше жыл отырып, араларынан ешкімі де 
�спей, енжар тарта бастаған екен. Онсыз да ресми 
материалдары бас к�тертпейтін басылымда ре-
дакция қызметкерлерінің ең басты міндеті газетті 
қатесіз шығару ғана деген теріс түсініктің салда-
рынан қаламы жүйрік, қиялы ұшқыр жігіттердің 
�зі жарытып ештеңе жазбай, жазса шығара алмай, 
зар қағатын к�рінеді. Сондықтан шығармашылық 
ұжымға жан кіргізіп, жұмысына қан жүгіртетін 
тың күш керек болды. Бір ғажабы, бұндағы жур-
налистерде Алматыдан басқа жерде қалам ұстай 
білетін ж�ндем адам жоқ деген жалған ұғым етек 
алған екен. Кәдімгі астаналық астамшылық!

Орталық партия комитетінде ұзақ жыл бас-
па с�з жағын басқарған Сапекең мен облыс тық 
газеттің орынбасарлығынан келген әрі ай мақ-
тардағы әріптестердің аяқ алысын аңдап жү-
ретін маған қай жерде қандай қаламгер бары 
бесе неден белгілі. Солардың қарымдысы мен 
ша  лым дысын шақырып, жоғары жақпен ақыл-
даса отырып, жұмысы мен тұрмысына жағдай 
жа сасақ, талайдың шырағын тұтатып, шабытына 
қанат бітірер едік, газеттің де шырайын енгізер 
едік деген ойымды жақсы пікірге жана түсетін 
бас тығым бірден құптады. С�йтіп, Торғайдан 
Қой шығара Салғарин, Қарағандыдан Ақселеу 
Сейдімбеков, /скеменнен Тоқтарбек Қызық-
баев, Қызылордадан Зұлқарнай Сақиев ша қы-
рыл ды. Бірер жігіт жастар газетінен тартылып, 
тіпті университеттің соңғы курсынан екі-үш жігіт 
алын ды. Жұмыс жанданып, газет ажарланайын 
деді.

Сондай күндердің бірінде  ертеңгілік 
Сапекеңнің �зі телефон шалып, кабинетіне 
кіріп шығуымды �тінді. «Адалдығын айтшы, 
бізде тікелей тек сынмен шұғылданып жүрген 
журналист бар ма?» деп сұрады жылыдай 
қолға алып. «Жап-жақсы сын жазып жүрген 
жігіттер болғанымен, бірыңғай сынның соңында 
жүргендері, әрине, жоқ» дедім. «Ендеше, ондай 
қаламгерді мен таптым, ұсынып отырған уни-
верситет журналистикасының жетекшісі Темкең, 
яғни Темірбек Қожакеевтің �зі, – деп үстелінің 
суырмасынан алып бір папканы қолыма ұстатты. 
– Танысып шығып, пікіріңді айтарсың. Содан 
кейін к�рейік...».

Танысып шыққан материалдарымның к�бі 
Атырау облыстық газетінде жарияланыпты. 
Фельетондары басымырақ екен. Арасында ба-
тылдауы да, босаңдауы да бар. Дені жергілікті 
жердің деңгейінен к�п к�теріле қоймаған. 
Алайда автордың кілең келеңсіздікпен күресіп, 
бірыңғай сын жазып ұстанған бағытынан қайтпай 
келе жатқан қайсарлығы ұнады. «Айғыр атқан 
Aзірбаевтар» тәрізді тақырып қоюы да тәп-тәуір. 
Осы ойымды айтқанда, Сапекең «Бос орын бол-
са, �зімізге алып жіберетін жігіт екен» деді.

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығын атап �ту аясында 
Ақмола облыстық Тарихи-�лкетану музейінде үш 
инновациялық жобаның тұсаукесері �тті.
Облыстық мәдениет басқармасының ұйым дас ты руы-
мен �ткен шара барысында жұртшылық Алаштың ары-
сы =лихан Б�кейхановтың �мір және еңбек жолымен, 
қазақтың ұлттық киімдерінің үлгісімен және тәуелсіз 
Қазақстанның ақша белгілерінің тарихымен танысты.

Облыстық мәдениет басқармасының мәліметі бой-
ынша, ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған мәдени  
шаралар 15 қыркүйек пен 15 желтоқсан аралығында 
�ткізілмек. Тарихи-�лкетану музейінде �ткізіліп отырған 
игі іс сол үш айлық бағдарламаның бастауы болып табы-
лады. Шараға қатысып, с�з с�йлеген тарих ғылымының 
докторы, Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет 
қайраткері Қадыржан Aбуов музей ұйымдастырған 
инновациялық жобалардың маңыздылығын айта келе, 
әсіресе  туғанына 150 жыл толып отырған Алаш арысы 
Aлихан Б�кейхановтың �мірі мен еңбегін жас ұрпаққа 

ол демалыста болатын. Жұмысқа шыққан бойда-
ақ оны ай-түй жоқ тікелей телефонмен шақырып 
алады. Сол сәтін Нүридің �зі қызық қып айтатын.

«Амандық-саулық жоқ, «кел маған!» деген 
�ктем дауыс шықты, – дейтін ол. – Бардым. 
Алдымда алтындатқан к�зілдірік киген тесіле 
қарайтын жұқалтаң кісі отыр. Естуім бар, �те 
қатал, қолдаушысы күшті кісі к�рінеді. Батыстың 
қазақтарын жаратпайды деген де сыбыс бар. 
Сәлем беріп едім, жауап қатпастан:

— Сен осы қайдан келдің? – деп сұрады.
— Гурьевтен.
— Жоқ, қалай келдің деп отырмын.
— /зім де білмеймін, – деп аяқ астынан 

ша қырылып, келген соң қызметке қабылдан-
ғанымды айтып, мән-жайды баяндап бердім. 

— Маған сені Байжановтың күйеубаласы деп 
еді? – деді ол. Мен жұлып алғандай:

—Байжановтың ұлты кім? – деп едім, ол 
шақырайып бір қарады да:

— Қазақ емес пе?! – деді.
— Ал менің әйелім татар ғой, – дедім».
Мұндай жауапты күтпеген болуы керек Бәкең 

қарқылдап күліп жіберіпті. «Баланың жілік алмақ 
– мінезінен» дегендей, жігіттің бедел алмағы 
бір �зінен, білігі мен еңбегінен ғой. Соңынан 
екеуі сыйлас-сырлас болып кетті. Ал ортамызға 
келуіне аздап қатысым болған мен оның теп-
кен тасы �рге домалауына мүмкін-қадерінше 
атсалысуға тырыстым. Жоғарғы Кеңестің сес-
сиясы сайлаған мүшесі ретінде Мемлекеттік 
бақылау комитетінің мәжілісіне үзбей қатысатын 
мен бұлтартпас деректерге бай, сындарлы сын 
шығатын материалдармен ұдайы қамтамасыз 
етіп отырдым. Олардың кейбірінен �ткір сын, 
кейбірінен уытты фельетон туды. Кейде елең 
еткізер бір оқиға естісем оны да айтып, арнайы 
іссапарға шығуына мұрындық болатынмын.

Бірде «Алатау» санаторийінде демалып жатып 
Оңтүстік Қазақстан облыстық сотының мүшесі 
Бекет Тұрғараевпен таныстым. Кісіге үйір, әңгіме 
кұмар жас жігітпен әп-сәтте бауыр басып, отба-
сымызбен мидай араласып кеттік. Халқымыздың 
жақсы әдебі мен жаман әдеті итжығыс түсіп жа-
татын қазақылығы мол аймақта былық-шылық 
белең алып бара жатқаны туралы әңгімелей 
отырып ол:

– Қалыңмал күшейіп барады, ырым-жы-
рым, киіт деген пәле үшін, құйрық-бауыр жесіп, 
т�с түйістірген құдандалылар аяқ астынан 
араздасып, ақыр соңы сотпен бітетіні бар. 
Жақында сондай бір болмашы кәдеге �кпелеген 
бір құда қызымды алғаш зорлап алып қашқан 
деп күйеубаласын соттатып жіберді, ал қызы «тас 
түскен жеріне ауыр» деп барған жерінде екі қабат 
отыр. Шындыққа қарсы күресуге шамам келмей, 
облсот мүшесі бола тұрып, жазықсыз жігітті 
қорғап қала алмадым, – деп қынжылды.

– Жазатын оқиға екен, – деп демалыстан 
оралысымен Нүриденге мән-жайды айтып, 
Шымкентке шұғыл іссапарға жіберіп, Бекетке 
к�мектес деп телефон соқтым. Сол сапардан 

насихаттайтын алғашқы жобаның маңызына тоқталды.
– Биыл Алаш қозғалысына 100 жыл толады. Қазақ 

халқының тәуелсіз ел болуын армандап, бар �мірін соған 
арнаған Aлихан Б�кейханов, Міржақып Дулатов, Мағжан 
Жұмабаев сияқты ұлтымыздың ардақты ұлдарының асыл 
арманы орындалып, Қазақстан тәуелсіз мемлекет болды. 

АСЫЛДЫҢ 
СЫНЫҒЫ ЕДІ...

ЕЛМЕН БІРГЕ 
ЖАСАЙТЫН ЕСІМ

«Қазақ газеттері» ЖШС және Серіктестікке қарасты 
басылымдардың еңбек ұжымдары ТҮРКСОЙ халықаралық 
ұйымының Бас хатшысы Дүйсен Қасейіновке зайыбы 

Александра ҚАСЕЙІНОВАНЫҢ 
қайтыс болуына байланысты қайғысына ортақтасып, к�ңіл 
айтады.

ол «Келін үйде, күйеу не күйде?» деген к�лемді 
мақала жазып, күрделі мәселе к�теріп қайтты.

Aдетте оның жазғандары алдымен маған 
түсетін. Алғашқы нұсқасы менің қолымнан �тіп, 
қажет жерінде азын-аулақ мұрты басылып, бас 
редактордың алдына сосын баратын. Түзетулер 
мен толықтырулар, к�ркейту мен күшейту 
керек болса, ол кейбіреулер сияқты әр с�зі 
үшін салғыласып жатпай, үн-түнсіз алып кетіп, 
ертеңінде сымға тартылған жібектей есілген 
жаңа нұсқасын жазып әкелетін. Қолмен жазбай, 
мақаласын бірден машинкаға �зі басатын, ол 

Семсер Семсер 
сөздің серісісөздің серісі
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АТАМЕКЕН

Қоғамға  пайдасы зор кәсіптің 
керегесін кеңейтіп, әлеуметтік-
экономикалық ахуалын нығайтуға 
баса көңіл бөліп отырған Күләнда 
Батырбекованың тынымсыз ізденісі 
таңдай қақтырады. Қызығынан 
қиындығы басым түсіп жататын 
бизнестің өрісін ұлғайтып, сапасын 
жақсарту, бәсекеге қабілеттілік та-
ныту – басты ұстанымы. 

МАРАПАТ

ТАЛШЫБЫҚ

Зымыраған зымыран уақыт. Осы күнге 
дейінгі жүріп өткен бүкіл өмір жолыма 
қарап отырсам, бәрі де күні кеше ғана 
болып өткен секілді. Балалық шағым 
сонау Оңтүстік Қазақстан облысының 
қарамағындағы бұрынғы Бостандық 
ауданының Қызылту колхозындағы  
Қызылқаңлы ауылында өтті. 
Бұл аудан 1956 жылдың басында 
көршілес Өзбекстанның қарамағына 
«уақытша» пайдалануға берілгенін, 
одан кейін біржолата сонда қалып 
қойғанын барша жұрт жақсы біледі. 
Бүгінде осынау өкінішті оқиғаның орын 
алғанына да биыл табаны күректей 
алпыс жыл толыпты. Мұны тарих үшін, 
әділдік үшін айта кеткен, еске алған 
орынды. Бұл – өзекті өртейтін, жүректі 
сыздататын – өкініш болса да біздің  
төл тарихымыз. 

Бақтияр СМАНОВ,
ҚР Ұлттық ғылым академиясының 
корреспондент-мүшесі, Халықаралық 
Ш.Айтматов академиясының академигі, 
педагогика ғылымының докторы, 
профессор, Қазақстан Жазушылар және 
Журналистер одақтарының мүшесі 

бос кезінде асхананың есігінің алдына 
орындығын қойып алып, «Қазбек» деген 
папырозының түтінін будақтатып тар-
тып отыратын. /те мейірімді,  адал адам 
еді. Тамаққа кешігіп қалсақ, «Сынок, 
где ты ходишь?» дейтін де тамағымызды 
алдымызға тосатын.

Біздер б�лмемізде бір ауылдан келген 
Ілияс, Кәрімбай, Қалжан, Арыстанбай, 
Шымған тауынан келген Ағабек,  Ысмайыл, 
Қошмат деген қырғыз балаларымен 
тұрдық. Олар да қазақша оқитын. Бізбен 
бірге Піскем, Бұрышмолда, Теке жаңғақ, 
Палтау, Қызылсу-Жанбай, Қараңқұл, 
Главасай елді мекендерінің қыздары мен 
балалары интернатта жатты. Фотоүйірме, 
музыкалық-спорттық үйірмелер мен түрлі 
тәрбиелік іс-шараларға қатыстық. 

Ол кезде біздің мектеп оқушылары 
м ұ ғ а л і м д е р д і ң  б а с қ а р у ы м е н  а у ы л -

Осы жолда бар қажыр-қайратын 
жұмылдырып отырған кәсіп иесі 
бизнестің к�зін «Еркем-ай» бала-
бақшасын ашумен бастаса, бірер жыл 
бұрын оқытудың озық технология-
сына негізделген «Дана» жекеменшік 
мектебін іске қосып, ағарту саласына 
жаңашылдық енгізген болатын. 

/ткен оқу жылында жаңа мектеп 
табалдырығын аттаған 135 оқушының 
23-і бастауыш сыныпты аяқтады. Жо-
ғары білім сапасын к�рсетіп, мектепті 
үздік бітірген 47 баланың 25-інің ел 
Тәуел сіздігінің 25 жылдығына орай 
Астана қаласына барып, оның ғажайып-
тарын тамашалап қайтуына мүмкіндік 
жасаған. Сондай-ақ мектеп жаны-
нан ұйымдастырылған лагерьде бала-
ларды тіл үйренуге баулу жұмыстары 
жүргізілуде. Ондағы мақсат – тіл үйрене 
отырып, интеллектуалдық ой-�рісін 
дамыту мен ортаға бейімдеу. Балалар 
туризмін, шығармашылығын дамыту 
сынды топтық лагерьде жұмыс жасауда.

– Бала – жаңа отырғызылған гүл 
секілді, үнемі күтім жасаумен қатар, 
сана-сезімін, ой-�рісін �сіруге шығарма-
шы лық тұрғыда ізденіспен еңбек сіңіру 
қажет. Сонда ғана еңбектің жемісін 
к�ріп, жетістіктің шыңына шығуға 
болады. Бала күннен патриотизмге бау-
луда экологиялық туризмді дамытудың 
маңызы зор. Ол баланың табиғатты 
танып, түсінуіне, қоршаған ортаға деген 
сүйіспеншілігін қалыптастырады, – 
дейді бізбен ой б�ліскен «Дана» мек те-
бінің директоры Күләнда Батырбекова.

Бүгінгі күнде адамдардың бизнес-
пен айналысуына жарқын жол ашы-
луда. Кәсіпкер 4-сыныпты бітірген 
баланы кәсіби түрде бизнеске баулуға 
болатындығын айтады. Осы мақсатта 
оқу орны 4-сынып оқушыларын шай 
шығаратын зауытқа, сұлулық салонына, 
жылыжайға, автосалонға, сондай-ақ  ро-
бот құрастырушы сынды 11 кәсіпорынға 
алып барып, �ндіріс жұмыстарымен 
таныстырған.

Мұнда экономика сабағы факульта-
тив ретінде �теді. Оқушылар аз уақыттың 
ішінде электрониканы бағындырды. 
Шаш қию, машина жасау, шай �ндіру 
үшін де білім алып, еңбек ететіндігін 
к�ңіліне тоқиды. Қызығушылықтары 
зор. Нарықтық жүйенің сырына қанық. 
Ата-аналар балаларының үнемшілдікке 
үйреніп, әр заттың �зіндік құны ба-
рын ұғынғандықтарына риза. Бала-
ны бизнес ке мектеп жасынан үйрету 
керектігін ортаға салған қаржыгер:

– Мемлекеттік тіл – қазақ тілін 
үй ренуге деген �зге ұлт �кілдерінің 
құлшынысы �те жоғары. Келешектің 
кілті – қазақ тілінде екендіктерін айрық-
ша сезінеді. Сондықтан болар, жазғы 
маусымда балалардың тіл үйренуге, 
соның ішінде қазақ тіліне деген ынта-
ықыластары басым. Осыны ескеріп, 
әр сыныпта �з деңгейіндегі с�здіктерді 
құрастырып, жасадық. Нәтижесінде 
білім сапасы жоғарылады, – дейді.

Оқу жасындағы баланың білім 

Астанада «Мерейлі отбасы» 
байқауының қорытындысы 
шығарылып, бас жүлде ақт�белік 
Нұсқабаевтар әулетіне бұйырды. 

Салтанатты жиында с�з алған Мем-
ле кеттік хатшы Гүлшара Aбдіқалықова 
байқауға қатысқан отбасылардың бар-
лығы жеңімпаз атануға лайықты екенін 
атап �тті. Дауыс беру нәтижесінде 
Нұсқабаев тар отбасы жеңіске жеткенін 
айтты. 

Айта кетейік, Нұсқабаевтар от-
б а с ы  А қ т � б е  қ а л а с ы н д а  � т к е н 
облыстық байқауда жеңіске жеткен 
еді. Бұл шаңырақта балалары мен 

іспетті болды. Сондықтан мен бұл жайтты 
әрқашан ерекше ілтипатпен еске аламын.

Иә, зымыраған зымыран уақыт. Біз 
атаған Aлізақ ағамыз бен Икрам ағай, 
Сейділда, Мұсырманқұл, Ережеп сын-
ды басқа да ұстаздарымыздың к�пшілігі 
бүгінде арамызда жоқ. Олардың �мірден 
озғандарына иман байлығын, аман-
сау жүргендеріне ұзақ ғұмыр тілеймін. 
Шындығында да, осы күнге дейінгі бүкіл 
�мір жолыма қарап ойлап отырсам, бәрі де 
күні кеше ғана болып �ткен секілді. Ал мен 
туып-�скен �лке – байырғы қазақ жері, 
біздің ата-жұртымыз бүгінде ит тұмсығы 
батпайтын нағыз шетелге, басқа мемле-
кетке айналды. Болмаса, күні кеше ғана 
бір ел, бір мемлекет – еш айырылмастай 
«мызғымас Одақ» едік. 

... Иә, бәрі күні кеше ғана �ткен сияқты. 
Бұл – 1956 жылдың қаңтары болатын. 
Сол кезгі Қазақ ССР Жоғарғы кеңесінің 
екінші сессиясында Бостандық ауданы мен 
Бетпақдала жерінің бір б�лігін /збек ССР-
інің құрамына пайдалануға беру туралы 
қаулы қабылдады. Оны бұқаралық ақпарат 
құралдары «халықтардың достығы мен 
туысқандық ынтымағы жаңа социалистік 
мазмұнмен гүлдене түсті» деп жазды. 

Қызыл саясаттың басқа айтуға с�з 
таппай осылайша жасаған әрекеттерін 
негіздегені, долбарлап қиыстырғаны болса 
керек. Aйтпесе, бір халықтың ата-бабасы-
нан бері, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып 
келе жатқан қасиетті мекенін, екінші 
бір мемлекетке «пайдалануға берілсін» 
деп алдарқатып, біржолата мәңгіге 
қалдыруда қандай халықтар достығы, 
қайдағы туысқандық ынтымақ бар, онда 
тұрған қайдағы социалистік мазмұн?! 
Мұның түбінде алысты болжаған нағыз 
арампиғылды, жымысқы сұрқия саясат 
жатқанын бүгінгі күнгі �мір шындығы, 
тарс жабылған шекара, ауа к�шкен ел, 
жосыған жұрттың жайы аңғартып келеді. 
Бүгінде қырғыздың заңғар жазушысы 
Шыңғыс Айтматовтың «Боранды бекет» 
романындағы секілді күй кешкен ел ата-
аналарының, туған-туыстарының бейітіне 
бара алмайтындай,  қайтқандарына 
топырақ сала алмайтындай халге жетті. 
Мұның бәрі, шын мәнінде, 1956 жылғы 
Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесі қаулысының 
негізі дұрыс болмағанын, зорлықшыл 
биліктің ойына келгенін істегенін, бір 
халықты екінші халыққа қарсы қойып, қит 
етсе қан т�гілетіндей етіп, матап-байлап 
тастағанын  к�рсетеді. 

Осы алпыс жыл ішінде қаншама 
ұрпақ �кілдері Бостандық ау-
данын Қазақстанға қайтару 

ж�нінде мәселе к�теріп, әлек болды. 
Олардың қаншасы кеңестік кезеңде 
қудалауға ұшырап сергелдеңге түсті. Тіпті 
ізім-қайым жоқ болып кеткендері де, 
жұмбақ жағдайда �мірден озғандары да 
болды. Мұны бүгінгі жұрт біле бермеуі 
мүмкін.   

 Сол сессияда депутат-жазушы Сәбит 
Мұқанов: «Қазақстанның жері Фран-
циядан жеті есе үлкендігі бізге мәлім. 
Соны біле тұра біз – Қазақстан азаматта-
ры ешуақытта бізде артық жер бар» деп 
ойлаған емеспіз және ойламаймыз да, 
�йткені әзірге пайдаға аспай тұрған жер 
болса оны тез игеруге күшіміз жетеді. Со-
лай бола тұра, бүгін, осы Жоғарғы Советтің 
сессиясына туысқан /збек республика-
сынан жер сұрап �кілдер келгенде, Қазақ 
ССР Жоғарғы Советіне депутаттардың 
бірі болғандықтан мен бұл �тінішті 
қолдаймын... Қол к�терумен бірге �збек 
ағайындарға к�ңіл бір тілек айтқым келеді: 
«Біз сіздерге Совет Одағындағы ең күшті, 
ең сұлу ауданның бірі – Бостандықты 
бергелі отырмыз» деп с�з с�йлегені ел 
есінде. Алдын ала даярланған сценарий 
бойынша бұған жауап ретінде к�рші елден 
жер сұрап келген Лениндік сыйлықтың 
лауреаты, �збек ақыны Ғафур Ғұлам:

Халқымыздың сауықтырғыш мекені,
Бұл бостандық атын ақтап �теді.
Жасыл орман, інжу бұлақ, жайлауын,
Aлі талай �збек мақтан етеді.
Тұрақ етіп мәртебелі мінбе үстін, 
Айтам алғыс, т�бем к�кті бір құшсын,
Халқымыздың ғұрпыменен, кел бау-

ырым,
Құшақтайын т�сіңе т�с түйіссін, – деп 

�леңмен жауап қайтарған. Бар-жоғы жар-
ты сағаттың ішінде курортты Бостандық 
ауданының жері к�зден бұлбұл ұшты. 
Онымен бірге қаншама мыңдаған менің 
жерлестерімнің �кініш-наласы, к�з жасы, 
ой-арманы кетті. Бүгінде қазақ жерін 
уақытша жалға беру, сату туралы әңгіме 
қозғалғанда дәл осы мәселе ылғи да ойыма 
орала береді.

С�йтіп, 1956 жылдың ақпанынан 
бастап, кеңестік сұрқия саясаттың сал-
дарынан айдың-күннің аманында туған 
топырақтан, �скен елден, атажұрт – қазақ 
жерінен ажырадық. Ал еліміз егемендік 
алған соң «Қазақстанның Швейца-
риясы» атанған сулы-нулы шұрайлы 
�ңір – Бостандық ауданының аумағы 
баяғысынша к�рші елдің құрамында 
біржолата қалып қойды. Сонан кейінгі 
кезеңде �з қамын ойлаған ел бәрін тастап, 
қазіргі жаңа Қазақстанға үдере к�шті, 
жұрт тағы да ауды. «Елу жылда – ел жаңа» 
болды, алпыс жылда туған жер жат елге 
айналды. Бәрі-бәрі тарих қойнауына 
сіңіп барады. Қазір мұны айтсаң, билік 
басындағылар ұната бермейді. «Айтпасаң 
– с�здің атасы �леді». Алайда уақыт – 
т�реші, тарих – таразы, ештеңе,  (әсіресе, 
туған �лке) ешқашан ұмытылмайды. Бұл 
– ақиқат шындық.

алуымен қатар, оның денсаулығына 
да баса к�ңіл б�луді алдыңғы орынға 
қойған мектеп басшылығы педиатр, 
хирург, аллерголог сынды дәрігер 
мамандардың қатысуымен оқушыларға 
медициналық бақылау жүргізеді. Оның 
да �зіндік себебі жоқ емес. Мектепке 
«дені сау» деген анықтамамен келген 
балалардың дімкәс болуы күмән туды-
рады. Медициналық тексеруден кейін 
оқушылардың арасынан омыртқаның 
қисаюы, аллергиялық және семіздік 
пен салмақтың жетіспеушілігі сын-
ды кемшіліктер анықталған. Мұның 
басты себебі – дұрыс тамақтанбаудан 
туындайтындығы белгілі.

Балаларды тәрбиелеу мен оқытуды 
кәсіп еткен Күләнда Батырбекова бұған 
бейжай қарай алмайды. Аналық ақ 
пейіл, кең жүрегімен оқушыларының 
сауығуына күш салады. Алдымен дұрыс 
та мақтануын қадағалайды. Қимыл-
қозғалысты арттырып, спортпен шұғыл-
дануына к�ңіл б�леді. Ата-анамен ортақ 
шешім тапқан жұмыс нәтижесінде 
бақылауға алынған балалардың денсау-
лығы әлдеқайда жақсарып, оқуға деген 
ынта-ықыластарының артқандығын 
айтады. «Деннің саулығы – дұрыс 
тамақтанудан» екендігін ескеріп, �ткен 
жылдың қараша айынан бастап ар-
найы аумаққа жылыжай жасап, онда 
табиғи таза �нім – қызанақ пен қияр, 
к�кс�к �німдерін �сірумен айналысу-
ды бастаған. Білек түре кіріскен еселі 
еңбектің арқасында ерте к�ктемнен 
бастап �з �німін алып, балабақша мен 
мектеп асханасын табиғи таза �німдер-
мен қамтамасыз етудің оңтайлы жолын 
тап қандығын атап айтуға болады. Бұл 
Күләнда Уәлиханқызының жан-жақ-
тылығы мен ізденісін тағы бір қы-
рынан айқындай түссе керек. Қазақта 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры 
тасысын» деген даналық бар емес пе?!

Жасыратыны жоқ, кейбір адамдар-
дың нарықтың сан тарау жолында 
аты дардай қылып іс бастап, кейіннен 
нәтижесіз аяқталып жататыны да кез-
деспей тұрмайды. Ал нар тәуекелмен 
үлкен істің к�зін тауып, оны аяғынан 
тұрғызуда табандылық таныту үшін 
шын мәнінде темірдей т�зімділік, 
еңбекқорлық қажет-ақ. Осы тұрғыдан 
келгенде тыным тауып отырғаннан г�рі, 
т�ккен терден ләззат алатын Күләнда 
Уәлиханқызы �зі іргесін қалаған сәу-
летті де еңселі мектептің маңайын 
ұлт тық нақышта безендендіруге күш 
салады. 

С�з соңында, биыл �ткен аудандық 
байқауда 456 баланы тәрбиелеп отырған 
«Еркем-ай» балабақшасы гран-при 
жеңіп алып, облыстық байқауға жолда-
ма алғандығын сүйіншілей жеткізбекпіз. 
Ағарту саласынада елеулі еңбек сіңіріп 
отырған ұжымның беделі мен мерейі 
артып келеді.

 
Ұлбосын ИСАБЕК

Алматы облысы
Талғар ауданы

келіндері, олардан тараған 29 неме-
ре, 19 ш�берені қосқанда жиыны 80 
адам бар. Отағасы соғыстан кейін 46 
жыл мектепте ұстаздық етсе, жұбайы 
– «Батыр ана». 70 жыл отасқан ерлі-
зайыптының �мірі бүгінде к�пшілікке 
үлгі. Г.Aбдіқалықова бас жүлде иегеріне 
Қазақстанда шығарылған «Ивеко» 
шағын автобусының кілтін табыс 
етті.  Марапаттау рәсімі барысында 16 
�ңірден келген қатысушыларға арнайы 
дипломдар мен ҚР Тұңғыш Президенті 
қорынан 300 мың теңгенің сертификат-
тары тапсырылды. 

Шұға АБЗАЛ

Бостандық ауданы – белгілі жа-
зушы Рахметолла Райымқұлов, 
еліміздегі алғашқы су заңдары мен 

оның оқулығының авторы құқықтанушы 
ғалымдар арасынан «Қазақстанның еңбек 
сіңірген заңгері» құрметті атағын тұңғыш 
рет алған к�рнекті ғалым, заң ғылымының 
докторы, профессор Сағындық Байса-
лов, республикамыздың прокуратура 
органдарының ардагері, заң ғылымының 
докторы, профессор Aбдез Стамқұлов, 
ә д е б и е т ш і  ғ а л ы м д а р ,  п р о ф е с с о р -
лар Файзолла Оразаев, Мұхамедрахым 
Жармұхамедов, қазақтың тұңғыш екі 
дүркін Олимпиада чемпионы (1972 – 
Мюньхен, Германия; 1980 – Мәскеу, 
Ресей),  әйгілі  баскетболшы Aлжан 
Жармұхамедов, атақты былғары қолғап 
шебері, Бейжің Олимпиадасының чем-
пионы Бақыт Сәрсекбаев, саясаткер Азат 
Перуашев (үшеуі де Табақсай ауылы-
нан), ғарышкер Владимир Жәнібеков, 
айтулы уролог, академик Мырзакәрім 
Алшынбаев, фантаст-жазушы, профессор 
Шәмшидин Aбдіраманов, биыл грек-
рим күресі бойынша /збекстаннан Рио 
олимпиадасына қатысып, қола жүлдегер 
атанған қандасымыз Елмұрат Тасмұратов 
сынды талай-талай елге танымал азаматтар 
шыққан �ңір.

«Мектеп – кеме, білім – теңіз» демекші, 
сонда мектеп табалдырығын алғаш атта-
дым. Сауатымды бастауыш мектепте �з 
әкем /рісбайдан аштым. Aкем елу жылдан 
астам сол ауылда ұстаздық еткен еді. Ол 
кезде ауылдық жерлерде бастауыш, жеті 
жылдық, сегіз жылдық білім беретін білім 
ошақтары ғана болатын. Орта мектепті ау-
дан орталығына барып оқитынбыз. Мен де 
�згелер секілді сегізінші сыныпты ауылда 
бітірген соң, аудан орталығындағы №1 Абай 
атындағы орта мектепте жалғастырдым. 
Бұл 1966 жыл еді. Бұған да биыл елу жыл 
болып қалыпты. Ол тұста (тұрғындарының 
70% пайыздан астамы қазақтар болған) 
ауданымыздың орталығы «Бостандық се-
лосы» деп аталатын. Оның �зі екі б�лікке 
б�лініп,  ел арасында бірі – Ғазалкент, 
екіншісі – «Жаңа қала» (Новый город) 
делінетін. «Абай» мектебі Жаңа қалада 
еді де, Ғазалкентте №2 М.В.Ломоносов 
атындағы орыс орта мектеп болатын. Ол 
кей жылдары «Л.Н.Толстой атындағы мек-
теп» деп те аталды (Қазір аудан орталығы 
Ғазалкент қаласы деп аталады).

Мұны айтып отырғаным,  аудан 
орталығындағы осы екі мектеп оқушылары 
жарыса оқитын. Олар аудандық, облыстық 
түрлі спорттық жарыстарда, пәндік олим-
пиадаларда бәсекелесіп жүретін.

Ал қазақ және �збек тілінде білім 
беретін біз оқыған №1 Абай атындағы 
орта мектептің аудан, тіпті облыс халқы 
арасындағы абырой-беделі �те жоғары, 
бала саны жағынан ең үлкен оқу орда-
сы еді. Сегізжылдық мектепті бітірген 
ауыл балалары Шыршық қаласындағы 
индустриалдық техникумға бармай, 
к�біне Абай мектебін таңдайтын. Кей-
де мектебімізді әсірелеп, ел арасында 
«Ауданның МГУ-і» деп те қоятын. 

Онысы рас та еді. /йткені мектептің 
берген білімі сапалы, тәрбиесі �негелі бо-
латын. Мұның бәрі ұстаздар ұжымының 
жан-жақты терең білімділігі мен олардың 
�з мамандықтарына әбден берілгендігінің 
нәтижесі еді. Aрине, бұл – мектеп жұмысын 
басшылардың ұтымды ұйымдастыруына, 
директорымыз Икрам Қадырбеков пен 
оның оқу ісі  ж�ніндегі орынбасары 
Aлізақ Анаров ағаларымыздың іскерлік 
қабілеттерінің жоғарылығына байланысты 
болатын. Мұны мен кезінде республикалық 

«Айқын» газеті мен «Ақиқат» журналында, 
жарық к�рген �мірбаяндық кітаптарымда 
жаздым. 

Сол кездің �зінде біздің мектептің 
түлектері еш қиналмай Мәскеу, Ленин-
град, Киев, Новосібір, Алматы, Таш-
кент, Фрунзе секілді Одақ к�леміндегі ірі 
қалалардағы беделді жоғары оқу орын-
дарына оқуға түсіп, оны табысты аяқтап 
жататын. Олардың к�пшілігі ғылым жо-
лына түсіп, кандидаттық, докторлық дис-
сертациялар қорғап, профессор, әртүрлі 
ғылым академияларының корреспондент-
мүшесі, академигі атанды. Оған алдымен 
мектептегі мұғалімдеріміз үлгі к�рсетті. 
Айталық, сонау алпысыншы жылдары 
Жұмағұл Сәрсенов, Икрам Қадырбеков 
сынды ұстаздарымыз мектеп қабырғасында 
жүріп, ғылым негіздерінен кандидаттық 
диссертацияларын қорғады. Одан соң 

ӨСКЕН ӨЛКЕӨСКЕН ӨЛКЕ
МЕНМЕН

ғылыми қызметке, жоғары оқу орындары-
на жұмысқа ауысып жатты. Химия пәнінің 
мұғалімі Ережеп Ысмайылов ағамыз да сол 
кезде ғылыммен айналысып жүретін еді. 

Бұлардың басым к�пшіліг і  1950 
жылдардың екінші жартысында біздің 
ауданға Қазақстанның шалғай ауданы 
ретінде Оқу министрлігінің жолдамасы-
мен Алматыдан С.М.Киров атындағы 
Қазақ мемлекеттік университеті мен 
қарашаңырақ жоғары оқу орны Абай 
атындағы Қазақ педагогикалық институ-
тын бітіріп келген сайдың тасындай жас 
түлектер, Қызылорда, Шығыс Қазақстан, 
Қостанай, Шымкент секілді аймақтардың, 
тумалары болатын.

Біздің мектеп түлектерінің ішінен �нер 
және шығармашылық адамдары, қоғам 
және мемлекет қайраткерлері к�п шықты.

Қазақ сыныптарының түлектері, 
ауданымыздың к�рші ел құрамына �тіп 
кеткендігінен болуы керек, патриоттық 
сезімдері жоғары, намысқой, ұлттық мүдде, 
елжандылық к�зқарастары биік азаматтар 
болып қалыптасты. 

«Абай» мектебіндегі  оқу-тәрбие 
жұмысының осындай жоғары дәрежеде 
қойылуына к�п еңбек сіңірген, барлық 
іс-шаралардың бел ортасында жүретін оқу 
ісінің меңгерушісі Aлізақ ағай Анаровтың 
сіңірген еңбегі ерекше болатын. /йткені 
директорымыз Икрам Қадырбеков к�біне 
кандидаттық диссертациясын қорғау үшін 
Алматы, Ташкент, Мәскеу қалаларына жиі 
қатынап жүретін (Ғылыми жетекшісі әйгілі 
тарихшы ғалым Ермұқан Бекмаханов 
болды). Сол кезде директор міндетін қоса 
атқару және басқа да ұйымдастыру ша-
руалары түгелімен оқу ісінің меңгерушісі 
Aлізақ ағамызға жүктелетін (Бұл кісі 
менің оныншы сыныптағы оқуымды 
«Абай» мектебінде әрі қарай жалғастырып, 
ойдағыдай аяқтауыма к�мектескен адам. 
Ол жайында осы естеліктің соңында баян-
далады).

Сонан мен де біздің ауылдағы 
Ілияс, Кәрімбай атты сыныптас 
достарыммен бірге 1966 жылдың 

күзінде 9-сыныптағы жаңа оқу жылын 
«Абай» мектебінде жалғастырдым. Сынып 
жетекшіміз – математика пәнінің мұғалімі 
Тұрсын апай Омарова, физика пәнінен 
біздің ауылдан аудан орталығына ауысып 
келген САГУ-дің түлегі Сейділда ағай 
Тағаев, орыс тілінен Людмила Егоровна 
Горбуличева, ағылшын тілінен Aкима Бей-
сенова апай, тарихтан мектебіміздің дирек-
торы Икрам Қадырбеков, қазақ тілі мен 
әдебиетінен мектеп оқу ісінің меңгерушісі 
Aлізақ Анаров ағаларымыз сабақ берді. 
Ұстаздарымыздың бәрі �з істерінің нағыз 
шеберлері, педагогикалық жұмысқа әбден 
берілген жандар еді. Біз, ауыл-ауылдан 
келген балалар, мектеп жанындағы 60-
70 орындық шағын интернатта жатып 
оқыдық. Интернат үйі таудың б�ктеріндегі 
орман шаруашылығы мекемесінің жанын-
да болатын. Сондағы к�лденең созылып 
жатқан Тимирязев к�шесінің бойында бізге 
жақын Aлізақ ағай мен Сәлима, Кенжегүл, 
Балтабай деген сыныптастарымыздың 
үйлері болды. Aлізақ ағай бізге жиі келіп, 
интернат балаларының тұрмыс жағдайын 
к�ріп кететін. Тәрбиешіміз әрі интер-
нат меңгерушісі – ҚазМУ-дің филоло-
гия факультетінің түлегі, қазақ тілі мен 
әдебиетінің маманы Мұсырманқұл Орын-
баев ағамыз (ол кісіні әйелі Жанат атты 
алматылық орысша �скен қыз «Мүсілім» 
деп атайтын), ал аспазымыз Ольга Нико-
лаевна деген орыс әйелі болатын. Қазір бұл 
аталған адамдар арамызда жоқ. Имандары 
саламат болсын. Ольга Николаевна қолы 

ауылдарға барып, түрлі концерттер қойып, 
акробатикалық ойындар к�рсететін, сан 
алуан тақырыптарда баяндамалар жасап, 
дәрістер оқитын.

Бірде бір мерекелік жиында мектептің 
бас  ғимаратындағы шағын сахнада 
домбырамен Ахмет Жұбановтың «Би», 
Дина Нұрпейісованың «Той – бастар» 
күйлерін басым мең-зең болып, жүрексіне 
орындағаным әлі күнге есімде. Бұл менің 
сахнаға, жалпы к�пшілік алдына, тұңғыш 
рет шығуым болатын. Сонда шараны 
ұйымдастырып жүрген Aлізақ ағамыз 
«Ой, бәрекелді!» деп риза болып, басқа 
ұстаздарым да жылы с�здерін аямай айтып 
жатты. Соған қарағанда, шамасы, менің 
орындаған музыкалық н�мірлерім жаман 
болмаған сыңайлы. Осы кезден бастап 
үлкен �мірге жолдама алғандай болып, ел 
алдындағы алғашқы қадамымды аттадым. 

Осылайша 1967 жылы тоғызыншы сы-
ныпты аяқтап, келесі оныншы (бітіруші) 
сыныпқа к�штік. К�ктемде Ақсақата 
�зенінің суы тасып, к�пірді жуып кетті де, 
Шыршық қаласы арқылы айналып барып 
жүрдік. Сол жылдың күзі мен қысында 
сенбі, жексенбі күндері ауылға жаяу 
қатынадық. Екі арасы он шақырымнан 
астам жерді Ілияс, мен, Кәрімбай үшеуіміз 
1,5 сағатта жарыса жүріп �тетінбіз. Авто-
бус дегеніңіз кейіннен, яғни келесі 1968 
жылы жаздан бастап алғаш жүре бастады. 
Оның �зінде к�рші «Фрунзе» колхозының 
орталығына дейін барып, жарты жолдан 
Шыршық қаласына кері қайтатын.

1967 жылы әкем ерте к�ктемнен 
Тоғанай ауылына, туысқандары арасына 
қосылмақ болып, сонда үй сала бастады. 
Ол кезде үй салудың �зі қиын болатын. 
Құрылыс материалдары – тас құм, цемент, 
тақтай, қаңылтыр ауылдық жерде �те 
тапшы. Оның үстіне әкемнің бастауыш 
сынып мұғалімі ретіндегі айлық табысы 
да мардымсыз. Үйдің т�бесін әрең деген-
де оқу жылы басталмай, жауып алдық. 
Ендігі мәселе оның ішкі жұмыстары, 
сылау-сырлау, еден, пеш, мал қора са-
лумен оқу жылы басталып кетті. Мен 
к�рші «Жданов» (қазіргі «Абай» ауылы) 
колхозында жаңа ашылған «Аманкелді» 
орта мектебіне 10-сыныпқа барып, ауыл-
да жаңа үйдің құрылысына к�мектесе 
бастадым. Қыркүйектің ортасынан асқан 
соң, мектеп оқушыларын жаппай мақта 
теруге к�рші Аққорған ауданына алып 
кетті. Мен мақтаға бармай үйдің шаруа-
сымен қалдым. С�йтіп, біз әйтеуір Қазан 
т�ңкерісі мерекесіне дейін (оқушылар 
мақта терімінен қайтқанша) жаңа қонысқа 
к�шіп алдық. Екінші тоқсанның оқуы 
басталған кезде «Аманкелді» мектебіндегі 
оқуым к�ңіліме қонбай, сабаққа баруды 
қойдым. Aкеме жағдайды айтып ем, ол кісі 
�зінің бастауыш сыныпта екі ауысымда 
сабақ беріп жүргенін ескерте келіп:

–«Абай» мектебіне қайта барғың келсе, 
Aлізаққа бар. Ол біздің елге жиен болып 
келеді. Анасы – Манат апай біздің әпкеміз. 
Бірден сол кісіге жолық. Бүгін күн сенбі 
ғой ауылдарына, әкелерінің үйіне, кел-
ген шығар. Олар «Қызыл үй» мектебінен 
т�мен, Қарат�бенің бергі жағында тұрады, 
– деді. 

Сонан әкемнің нұсқауымен сол күні түс 
қайта әлгі ауылға бардым. Aлізақ ағам мән-
жайды түсінгеннен кейін, бәрі де жақсы 
болатынын айтты. 

С�йтіп, Aлізақ ағамыз болмағанда, 
менің аудан орталығындағы әйгілі «Абай» 
мектебіне қайта қабылдануым екіталай 
еді. Aр адамның ғұмырындағы шешуші 
оқиғалар болатыны сияқты осы жайт 
менің де жеке �мірімдегі шешуші жағдай 

Ел мақтаған «Еркем-ай»

Нұсқабаевтар жеңімпаз атанды
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Нұрдәулет АҚЫШ

ЕСКЕЛДІ БИ – ЕСКЕЛДІ БИ – 
даналық дариясыданалық дариясы

Биікке кісіліктің Биікке кісіліктің 
туын тіккентуын тіккен

(Бұл күнде Тайсойған �ңірі 70 жылдық мерейтойын атап �тіп жатқан, 
аз ғұмырында к�п іс тындырып, жақсы атымен ел есінде қалған қайраткер азамат 

Сафи Кәрімұлы М*ЖИТОВТІҢ рухына)

Бұл кітапқа дейін де бабамыз 
Ескелді Жылкелдіұлы (1692-1780 
жж.) туралы біраз кітаптарды 
оқығаным бар еді. Оның үстіне 
бабамыз жайлы тарих бетінде сан 
түрлі аңыз бен әфсаналар айтылып, 
жазылып та жүр емес пе? Aсіресе, 
Ескелді бабамыздың жаугершілік 
з а м а н д а ғ ы  е л і  ү ш і н  ж а с а ғ а н 
батырлығы мен ерлігі бір т�бе де, 
данышпандығы мен даналығы, 
к�семдігі мен к�регендігі, сонымен 
бірге айтылып жүрген ғақлия с�здері 
бір т�бе еді. Міне, осыларды тарих-
шыларымыз бен қаламгерлеріміз 
әр қырынан жазып, бүгінгі ұрпаққа 
жеткізгені тағы бар. Осы ретте 
қолыма тиген кітапты асықпай 
әр бетіне үңіліп оқып шықтым. 
Тіптен керек жерінің астын сызып 
оқыдым.

Жазушы кітапты үш тарауға 
б�ліпті. Aр тараудың атқарып 
тұрған жүгі мен айтар ойы жинақы 
да тартымды шыққан. Артық-ауыс 
с�з бен алыстан орағыта жазылған 
ойлар жоқ. Aр тарау мен әр тақы-
рыптағы жазылған дүниелерге  
н а қ т ы  д ә л е л д е р м е н  с і л т е м е 
жасалған. Бұл дегеніңіз, оқырман 
үшін қажетті нәрсе. Керек жеріңді 
алыс тан іздемейсің, бірден сол 
сілтеме арқылы тауып алуыңа әбден 
болады. Кітап авторының бір ұтқан 
жері осы болар деп ойлаймын.

Жалпы, кітаптың кіріспесінде 
ХV ғасырдың аяғында басталған 
жоңғар, ойрат, қалмақтармен 
болған соғыс үздік-создық �ршіп, 
біресе басылып, үш жүз жылдан 
астам созылғанын айтады. Осы бір 
жаугершілік заманда Қожаберген 
жыраудың «Қаратаудың басынан  
к�ш келеді, К�шкен сайын бір 
тайлақ бос келеді» деп басталатын 
«Елім-ай» атты элегия толғауын 
кітап авторы толығымен беріпті. 
Бүгінгі ұрпақ үшін осы толғауды 
берудің маңызы зор. Себебі әлі 
күнге  дейін  толық нұсқасын 
білмейтініміз шындық. Бірінші 
тараудағы «Батырлық пен даралық», 
«Бұқар жырау мен Жанғабыл би», 
«Қамал бұзар қаһарман болар», 
«Жекпе-жек», «Ескелді  бидің 
ұлы к�ші» сияқты тақырыппен 
жазылған дүниелерде бабамыздың 
�мір жолы мен шыққан тегін тар-
тымды суреттей отырып, оның сол 
кездегі алғырлығы мен даналығын 
ашып-айқындап береді. 

Жанғабыл ел басқарған Жа-
лайыр  дың атақты биі, ойы орамды, 

Бұл жерде Мұхит �ткен күміск�мей,
Ер Махамбет, Исатай, Құныскерей...
Солардан қалған сен бір алтын тұяқ
Жүретін  қазағыңа болып мерей.

Бірі едің ата к�рген к�шелі ердің.
К�сем едің, тілдіде шешен едің.
Маңдайыңнан теріңді тамшылатып, 
Туған елдің ырысын еселедің.

Сал-серілер сарқыты жалғасқандай,
Жүрген жері той-думан, жолдасқа бай.
Биікке кісіліктің туын тіккен,
Бір �зі мыңға татыр марқасқам-ай!

Ұзай  бердің келместің кемесімен,
К�рген жан шығарар ма сені есінен.
Сағымдай сағындырып қол бұлғайсың
Жылдардың  жылжып �ткен елесінен.

Тозады күңгірт тартып алтындағы,
Артыңда �лмейтіндей даңқың қалды.
Қазағың кәне десе, міне дейтін,
Жігіттің сұлтаны едің нар тұлғалы!

/шпестей қашап жазған тасқа хатың –
Ол ұрпағың  �зіңнен басталатын.
Атыңды болашаққа барады  алып
Қырандай Медет, Саттар – қос қанатың!

Дүбірлі той-думаның тарқамасын,
Келіп тұр алқалаған алты Алашың!
Басыңды бір к�терші осындайда,
Тебіренбей қалай шыдап жата аласың.

/мірде алма-кезек үміт-қайғы,
Қадірін жақсылықтың кім ұқпайды.
Сафижан, сен тірісің – біз тіріде,
Туған жер асылдарын ұмытпайды!

Тұрысбек  С=УКЕТАЕВ

АЛМАТЫ

− Жігіттер соя берсін. Ал біз... кішкене 
күте тұрайық, – деді Қабылқайыр.

− Күткені несі?– деп үркектей үн 
қатқан Aрсе. – Сомадай-сомадай болып 
күтіп тұрғанымыз жараса ма? Онан да, 
давай, күресейік.

− Не дейді? «Күресейік» дей ме 
мына мәртеше? Қырарсың, ойбай... 
– деп Қабылқайыр мелжемді денесін 
селкілдете қозғап, ал кеп сылқылдай 
күлсін. /йтетін ж�ні де бар. Ол �зі ауыр 
денесін асықпай баппен алып ірі жігіттің 
саусақтарын шошайта к�рсеткені – 
арықтығы асып кеткен әрі тәйпиген 
аласа Aрсе. – Сорлы-ау, мен сені сол 
қолымның шынашағымен бір-ақ мыжи 
саламын ғой.

талғамы терең, с�зге шешен жан 
болса керек. Осы Жанғабылдың 
екі баласының үлкені Жылкелді 
де,  екіншісі  Шора екен.  Би-
лер алқасының бір жиынында 
Жанғабыл би атақты Т�ле бидің 
үйінде отырып, Т�ленің қызы 
Ұланбикеге к�зі түседі. С�з десе 
с�зі бар, к�ркі десе к�ркі бар, �те 
инабатты қыз екенін байқаған 
Жанғабыл би Т�ле биге с�з салып, 
құда болады. Ақыры Жылкелді 
Ұланбикемен тұрмыс құрып, 
жарық дүниеге Ескелдідей маңдайы 
жарқыраған ұл келеді. Т�ле би ести 
сала қолын жайып:  – «Болашақ 
жиенім ел бастайтын батыр, с�з 
саптайтын шешен болады екен, 

қызық болады екен, – деп қояды тағы 
біреуі.

Сонымен әлгі жұлқыласу аяқталған-
нан кейін:

–  A й ,  ж і г і т т е р ,  о с ы  Б ә б е ң д і 
күрестірсек қайтеді?– деген бір жайсыз 
әңгіменің шыға қалғаны. 

− Шалды күрестіріп... Қой, ұят болар.
− Ұят ештеңесі жоқ. Aлгінде б�ренені 

қозғаған кезде күшін байқадыңдар ма? 
Шалың әлі тың.

− «Іштен шал! Іштен шал!» деп тұрған 
осы Бәбең емес пе? Давай, күрестірейік.

Мен үшін жайсыз болатыны – жет-
пісті орталаған қарт әкемді мына ерік-
кендердің ермек еткісі келгені. Со ны-
мен ұрыста тұрыс жоқ дегендей, қызық 
к�ргісі келген жұрт Бәбеңе қарсылас етіп 
Алпысбай деген кісіні шығарды. 

− Aй, қойсаңдаршы, мен Бәбеңнен 
кішімін. Оның үстіне... – деді Алпекең 
қашқалақтап.

− Немене оның үстіне?
− Бәбең бізге құда болып келеді. Не 

к�рініпті?..
− Aйда, давай! Құдамен күреспесін 

деген заң жоқ, − деп, Қабылқайыр 
бастаған жігіттер тықақтап әкетіп бара-
ды. Шегінер жері жоғын білді ме, Бәбең 
шапанының шүберек белбеуін айналды-
рып ағыта бастады.

− Бәбе, шешпеңіз. Қайта беліңізден 
мықтап байлап алыңыз! – деп ықшам 
денелі, қағілез Aрсе атамның о жағынан 
бір, бұ жағынан бір шығып, қолды-
аяққа тұрмай кетті.

кітап авторының танымдық жаз-
басында 2000 жылғы 10 наурыз-
да Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
бұдан былай Тал ды қорған ауданын 
Ескелді ауданы деп атау ж�нінде 
Жарлыққа қол қойғанын нақтылап 
жазады. Хабарды естіген жергілікті 
халықтың қуанышында шек бол-
мады десек артық болмас. Осы 
б�лімдегі «Аруақты жерден ат 
үркеді», «Мұхтар Aуезов пен Қалқа 
Жапсарбаев», «Ескелді бабаның 
ғақлия с�здері» тақырыбында ба-
бамыз жайлы аңызға айналған іс-
әрекеттері мен асыл с�здерін паш 
етіп жазады. Бұл да кітап авторының 
жазудағы тапқырлығын таныт-
са керек. Сонымен бірге Ескелді 

– Бәсімді бер! – деп Алтынбек 
сияқты жігіттерді дігерлетіп әкетіп ба-
рады.

Кеу-кеулеп күреске итермелегені-
мен, ұйымдастырушылар жүлде жағын 
мүлде қаперге де алмаған екен, «Ата, 
мынау жеңгеніңіз үшін» деп ырым жа-
сап жатқан ешкім жоқ.

Күрес аяқталғаннан кейін, еріккен 
жұрттың т�ңкеріле жылжығаны – 
жаңағы жылқы сойылып жатқан жақ. 
Дабырласып тұрған жұртқа ішкері 
жақтан командировкаға келген орыс 
шоферлері де қосылды. Оларды таң 
қалдырған – қазақтардың жылқы етін 
жейтіндігі ғана емес, сол жылқыны 
қалай соятындығы да. 

Сол арада с�зден с�з  шығып, 
Қабылқайыр:

− Жылқы сойғанды айтасың, мен 
тіпті осының етін шикілей жеймін, − деп 
салды. Орыстардың бірі, мұны б�сіп 
кеткендікке балады білем:

−  Да, бросьте вы!.. – деп, қолын бір-ақ 
сілтеді. Ауылдастары Қабылқайырдың 
с�зін растап, қолпаштап алып бара 
жатқан соң, әлгі орыстың:

− Егер сен жылқы етін жесең, мен 
тірі балықты жұтып қоямын, −  деп шыға 
келгені. 

Қабылқайыр қалыңдау еріндерін 
ашып, ыржия кетуге бейім тұратын ақ 
к�ңіл жан. Жұмысшы қауымының жуан 
ортасында жүрсе де, к�зі ашық, �мірдің 
алдыңғы қатарынан к�рінетін азамат. 
Aлгілермен орысшаласып жүргеніне 

ҚЫРМАН ҚЫРМАН 
БАСЫНДАҒЫ БАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЗЫҚТАРҚЫЗЫҚТАР

−  Жігіттер, ал давай! Мен Бәбең 
үшін бәстесем. Ол кісіге секундант бо-
лып жүргенім сол.

Біреулер Алпысбайды қолпаш-
тап, күреске дайындауға кірісті. Aкем 
Бәбихан – орта бойлы, дембелше 
денелінің нақ �зі. Жал тұмсық, кішірек 
к�зді, астыңғы ерні салпиғандау, күн 
мен желге тірідей қақталып, күреңденіп 
алған қара шал. Алпысбай болса, ар-
биған сүйекті, кесек тістеріне шанжау-
шанжау сирек сақалы үйлесіп тұрған 
мосқал адам.

Екеуін ұстастырып, айнала жүгіріп 
жүрген – сол баяғы Aрсе. 

– Aй, қойсаңдаршы, кәрі адам-
дардың бір жерлері майып болып жүрер, 
−  деген қырманбасының ескертуі 
жанкүйерлердің айқай-шуының қаба-
тында құмығып қала берді. 

Шал-шауқандар да күреседі дегенді 
бұрын-соңды кім естіпті, аузымды 
ашып қарап тұрмын. Алдымен екеуі де 
тұрған орындарында бір-бір жұлқысып, 
ырғасып алды. Қанша айтқанмен жастау 
ғой, Алпысбайдың қимылы шапшаң, 
тірескен кезде үлкен қой к�здерінің ағы 
к�бейіңкіреп, бір түрлі ежірейіп кетеді 
екен.

Бір рет ырғап қалған кезде, атамды 
тәлтіректетіп те жіберді.

Қаумалай қоршап тұрған жан-
күйерлер:

− Иә, аруақ!
− Дәулетбай! Дәулетбай!
− Қожан бабамның аруағы қолдай 

г�р! – деп, бір-біріне есе бермей, айқай-
сүреңді салды дейсің.

Дәулетбай – біздің жетінші ата-
мыз, атақты Қаракерей Қабанбайдың 
жақын інілерінің бірі. Ал Қожан болса 
Дәулетбайдың әкесі Сатымен бірге 
туысқан кісі екен. Ұрпақтары негізінен 
ауданымыздың �р жағындағы «Шілікті, 
«Қазақстан» колхоздарында тұратын 
к�рінеді. 

Бір кезде Бәбең белінен қысып 
ұстаған күйі қарсыласын жерден к�теріп 
алған сәтте шу тіпті үдеп кетті. Қалай 
екенін білмеймін, атам солға қарай сәл 
бұрыла беріп, қисая құлады. Бұрқ ете 
түскен шаңнан жұрт ненің не болғанын 
аңғарып үлгермей де қалып еді. С�йтсек, 
жұмарлана жығылған екі дененің 
үстіндегісі Бәбеңдікі болып шықты. 
Қимылы шапшаңдау қарсыласын сол 
екі арада астына қарай қалай басып 
үлгергені тіпті де айқын емес.

− Таза жеңіс! – деп шырылдай 
айқайлаған дауыс, әрине, Aрсенікі. 
– Айттым ғой шалың мықты деп... 
Күшпен алды. Алпекеңнің әдісіне 
қараған жоқ...

 Екі-үшеуі жабылып, балуан шалдар-
ды сүйемелдеп, орындарынан тұрғызып 
жатты. Aрсе тіпті �зі жеңгендей болып, 
орнында бір-екі секіріп те алды. Сонан 
кейін кәнігі арбитрдей Бәбеңнің оң 
қолын лып еткізіп жоғары к�терді.

қарағанда бұл тілде с�йлегенде де 
майпаңдатып жіберетін сияқты.

– Давай, Қабылқайыр, қайтпа! – 
деп, оны қайраушылар молайып кетті. 

«Сонда бұл немеге балықты қалай 
ұстап береміз» деген әңгіме шыға бастап 
еді, оның да мәселесі оңай шешілді. 
Орыстардың аулап, шелекке салып 
қойған балықтары бар болып шықты. 
Қырманның үстіңгі жағынан белдеу-
лей ағып жататын Қара тоғанның 
балықтары майда шабақтар болушы еді, 
ал мыналардікі әжептәуір ірі.

− Aй, ана қазысынан жіңішке леп 
тіліп бере қойшы, − деді Қабылқайыр 
қасапшы жігіттердің біріне. Айтыл-
ғандай етіп тілінген қазының үстіне ол 
аздап тұз септі де, үлкен аузын аңы-
райтып аша берді. Сол кезде тамашалап 
қарап тұрған орыстардың бірі боқ-
танып, енді бірі шетке қарай құнжың 
ете қалысты. 

Лоқси ыңыранғанына қарағанда, 
мына жылқының етін шикідей жеген 
қазақтың қылығынан әлгі орыстың 
жүрегі к�теріліп кетіпті. Шикісін былай 
қойып, пісірген етін де ауызға алмайтын 
жануардікі емес пе?

− Туземцы! Настоящий бабай! − деп, 
боқтана күңкілдейді. 

Кезек �скемендік шоферға келді. 
Біреу қасына балық салынған шелекті 
ә к е л і п ,  д а й ы н д а п  қ о й ғ а н  е к е н . 
Солардың ішінен бір кішілеуін таңдап 
алды да, бәсекелесуші жігіт алақанында 
толқи қозғалған балықты аузына қарай 
икемдей берді. Қоршап алғандардың 
барлығы «Мұнан �ткен қызық бола ма?» 
дегендей, сығалай қарасып, уда-шу. 

− Басымен жұтты.
− Құйрығы бұлғаң ете қалды, − десті 

таңырқаған жұрт.
Бәстесушілер осылайша бір де бір 

болып, с�здерінде тұрды. Айқайлап, шу-
ласып гүжілдесіп кеткен топтың қандай 
пәтуаға келіп жатқанын да түсіну қиын. 
Гу-гу с�зден ұққаным – бәстескен екі 
жақ та мақсаттарына жеткен. Ендеше 
екі жақ та бәске қойылған арақты ортаға 
қоюлары керек. 

Енді біреулері «Екеуі де жұтам 
дегендерін жұтты... Ендеше, бір де бір... 
Ештеңе қоймасын, осымен расчет» 
десіп жатты.

− Жігіттер, −  деді әлден уақытта 
жыл қы сойғызып жатқан кісілердің 
Маман отағасы. – Мына Бәбең жаңа 
кү ресте жықты ма?

− Жыққанды былай қойып, алып 
ұрды ғой.

− Ендеше, неге бәйгесін бермей-
сіңдер? Адамды күрестіріп алып, сон-
дай бола ма екен? Оның үстіне шал 
адам. Ендеше, мына жылқыдан бір 
кесек етті қияйық. Бала-шағасымен бір 
қаужасын...

С�йтіп, Қайырбай бұлағы басында 
жалғыз үй отыратын жазғы мекенімізге 
олжалы оралдық.

Ауыр да, қауырт жұмыстың ара-
сында қара терлері шығып жүріп-ақ, 
әзіл-қалжыңнан арылмайтын ауыл 
адамдары ғой, с�з қамшысын оңды-
солды сілтесіп, тұрғандар бір жырғасып 
қалысты. Егін жинау науқанына жан-
жақтан жұмылдырылған жұрт бір 
серпілсін деген болулары керек, колхоз 
басшылары қырман басына әкеліп 
жылқы сойғызып жатыр екен. 

Мені қойторысына міңгестіріп алған 
әкем бағана бір шаруамен осылай қарай 
беттеген. Алтыншы класты бітірсем де, 
қырман дегенді әлі дұрыстап к�рмеген 
басым бұтымның қажалғанына қарамай 
шыдап бақтым емес пе. Баз бір балалар 
үшін қызықсыз болуы да мүмкін, бірақ 
осында к�ргендерімнің бәрі маған 
таңсық. 

Біз келгенде егінжайда жүзген ком-
байн дардың қабатында қатарласқан 
жүк машиналары шнектен тамшылаған 
бидайды құйдырып алып жатты. Қо-
раптары толғандары қырманды маң-
дайға алып, қызыл сары алтын дәнді 
бел гіленген жерге сау еткізіп т�гіп 
тастайды. 

Үйілген астықтың бір шетінде 
селкілдеп бидайды аспанға атып 
тұрған бидай ұшырғыш машина. Ағаш 
күрек теріне тыным бермей жатқан 
қырманшылар, бір жақ шетте тамақ 
ішетін асхана маңында да кіріп-шыққан 
жұмысшылар. Қыза қайнап жатқан 
қауырт қимылдар да жылқының сойыла 
бастауына орай осылайша бір сәт дамыл 
тауыпты. 

Сонан жұрттың кеу-кеуімен Aрсеге 
де күресетін пар табыла кетті. Онысы 
ана жолы біз үйінде отырғанда т�бенің 
сылағы мойнына құйылып кеткен үлкен 
жасыл к�зді, қызыл шырайлы Кеңесхан 
деген жігіт.

– Ал қара күш! Бір-ақ бұра.
– Ой, қайдан бұрасын, майшелпек-

пен күресіп жатқан жоқ па? Мен май-
шелпекке бәс тігем.

– Маған бәрібір, қай жеңгені менікі, 
– десіп, қырман басында жүргендер 
күрес алаңын лезде қаумалай қоршап 
та үлгерді. «Майшелпек» дейтін себебі 
– Aрсе б�лімшеде есепші ме әлде 
қоймашы ма, әйтеуір ауыл деңгейіндегі 
сондай бір жауапты қызметте. Сырт 
пошымы «Майшелпек» атауына онша 
үйлесіп тұрған жоқ, жұқалаң �ңі әжім-
әжім. Қолындағы қара папкасын біреуге 
ұстата салған Aрсе тайынар емес, 
Кеңесханды шыр к�белек айналдырып 
әкетіп барады. Жұртпен бірге делебесі 
қозып кетті-ау деймін, мыжырайған 
к�не қалпағын қисайта киіп алған әкем 
де: 

– Іштен шал. Ой іштен шалып, 
бір-ақ бұрамаймысың, – деп �зінше 
айқайға қиқу қосып жатыр. Бірақ осы 
с�зін кімге айтып жатқанын басқалар 
аңғармаса, мен онша түсіне алмадым.

– Aй, бұл тәштектердің күрескені 

ҚЫРМАН ҚЫРМАН 
БАСЫНДАҒЫ БАСЫНДАҒЫ 
ҚЫЗЫҚТАРҚЫЗЫҚТАР

Бүгінгі таңда кітап оқу қалып 
бара жатқан сияқты. Себебі 
компьютерлік, инстаграм, ұялы 
телефон, sмs заманы келді де, 
бәрі өзгеріп шыға келді. Тіптен 
күнделікті баспасөзіміз газет-
журналдарымыздың өзі қолға әрең 
түседі. Неге олай? Таралымы аз. 
Кітап та солай. Іздеп тауып жүріп 
оқысаң оқыдың, әйтпесе жоқтың 
қасы. Оқырманына жетпейді. 
Осындай оймен жүргенде «Ескелді 
би – даналық дариясы» деп ата-
латын сыртқы мұқабасы әдемі 
безендірілген кітап қолыма тиді. 
Авторы жазушы – Сәбит Биболов 
екен. Қызығып кітапты парақтап 
оқи бастадым. 

бидің алтыншы ұрпағы, химия 
ғылымының докторы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты, академик 
Еділ Ерғожин бабасының осыдан 23 
жыл бұрын тұрғызылған кесенесін 
қайта жаңғыртып, жаңаша түрде 
қайта ж�ндеуден �ткізіп ел игілігіне 
ұсынды. Оның ашылу салтана-
тына еліміздің құрметті азаматта-
ры қатысып, �здерінің тілектерін 
білдірген болатын. «/лі риза бол-
май, тірі байымайды» дегенге сай 
келіп тұр. Ұлы бабаға деген құрмет, 
әрі тағзым осылай-ақ болар.

Үстіміздегі жылғы 8-ші нау-
рыз «Халықаралық әйелдер күні» 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
�зінің жылдағы дәстүрі бойынша 
еліміздің бір топ қыз-келіншектерін 
қабылдап, сыр б�ліскенін к�пшілік 
қауым жақсы біледі. Осы кездесуде 
Елбасы Н.Назарбаев Ескелді би 
бабамыздың мына бір ғақлия с�зін:  
«Aйел – үйдегі ырысың,

Ұл – айбарлы қылышың.
Қыз – түздегі �рісің,
Келін – кеңейген тынысың»  

мысалға келтіре с�йледі. Яғни 
Ескелді бабамыздың осындай 
аталы нақыл с�здері әр қазақтың 
жүрегінде орын алып, болашақ 
ұрпақ үшін үлгі-�неге екенін 
түсінуге болады. 

Кітаптың ажарын ашып тұрған 
тағы бір ерекшелік, Ескелді ба-
баның кесенесінің ашылу сал-
танатынан түсірілген суреттер-
мен безендірілуі. Бұл да тарихи 
дүниелер. 

Ж а л п ы  к і т а п қ а  б а ғ а  б е р у -
ден аулақпын, бірақ осы кітапты 
о қ ы п  о т ы р ы п  � з і м н і ң  а л ғ а н 
әсерімді ғана қағазға түсіріп отыр-
мын. Негізінен жазушы Сәбит 
Биболовтың қаламынан туған 
бірнеше кітаптарынан хабар дар мын 
және қанықпын. Ал  жазушының 
«Ескелді би – даналық дариясы» 
кітабы �зге кітаптарына ұқсамайтын, 
б�лек жанрдағы дүние. Кітап бүгінгі 
оқырман үшін танымдығы басымдау, 
�з ойы бар деп айтсам артық бола 
қоймас. Шығарманың шырайын 
ашып тұрған да осы жағы. Бір �кі-
ніштісі, кітап таралымының аздығы 
ойлантады. Бірақ соған қара мастан 
кітаптан Ескелді би туралы к�птеген 
деректерге қанығуға болады. 

Сайлаубай ТОЙЛЫБАЕВ,
ақын, Қазақстан Жазушылар 

одағының мүшесі
АЛМАТЫ

Aумин деп батасын берген екен. 
Аруақты Т�ле би жаңылмапты. 
Болжамы дәл келіп, Ескелді ержете 
келе батыр, шешен, әрі алдындағы 
күндерді күні бұрын болжайтын, 
болжап қана қоймай айтқаны дәл 
келетін ерекше дарын иесі болып 
�сті» деп жазады кітап авторы 
Сәбит Биболов.

Кітап авторы Ескелді бабасының 
батырлығын да нақты дәлелдермен 
кел тіреді. «Соңғы жекпе-жек» 
деп аталатын оқиға желісінде 
қалмақ  тың қол басы Шажа деген 
нояны мен жекпе-жекке шығып, 
 Шажаны шойын шоқпарымен бір 
сілте генде жан тәсілім етеді. Сол 
жекпе-жек �ткен тау мен �зенді 
ке йіннен Шажа деп атап кетеді. 
Осы күнге дейін Шажа, Сарыт�р, 
Сарыжазық, Ойсаз, Т�лектің т�рі, 
Сарноқай, Мыңбұлақ атты жай-
лаулар осылай аталып келеді. «Та-
рихтан белгілі Қапалы, Қаратал, 
К�ксу,  Іле бойындағы қанды 
шайқастарда жеңіске: Қанжығалы 
Б�генбай, Шапырашты Наурыз-
бай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақ 
Жәнібек, Абылай, Малайсары, 
Райымбек, Баян, Ескелді-Балпық, 
Қабан, тағы басқа да батырлардың 
қол біріктіруінің арқасында жеткен 
еді»  дейді автор.

Екінші тараудағы «Даналық-
тың дариясы бесікте басталған», 
«Алғашқы билік», «Ескелдінің 
екі жолбарысы», «Қамыс жебе» 
және т. б. тақырыптармен берілген 
ә ң г і м е л е р і н д е  а в т о р  Е с к е л д і 
бабамыздың сәбилік шағын с�з 
ете отырып, балалық шағындағы 
тапқырлық ой орамдарын тартым-
ды бере білген. 

Үшінші тараудағы «Жаңарған 
дәуір» деген тақырыппен берілген 

(Әңгіме)
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АНА ТІЛІ

БОКСҚА 
ҚАЛАЙ КЕЛДІ?

Айта кетейік, Данияр нағыз бокс-
шылар отбасынан шыққан. Aкесі 
ха лық аралық деңгейдегі бокс жат-
тық тырушысы. Ағасы да спорттың 
осы түрімен айналысқан. Дәуреннің 
соңынан ерген Данияр да бокс 
үйірмесіне кішкентай күнінде жа-
зылады. Ең алғаш жарыс жолына 
9 жасында шыққан ол �зінен екі-
үш жас үлкен балалармен сынға 
түскен. Қатысқан жарыстарынан 
құр қол қайтпайтын. Шаршы алаңда 
ширақтығымен к�зге түскен ұлына 
әкесі үлкен сенім артты. 

– Ол �зіне соққы дарытпайды, 
қарсыласынан айласын асырғанды, 
оны алдап жүріп ұрғанды, белгілі 
б і р  қ а ш ы қ т ы қ  ұ с т а й  о т ы р ы п 
жалтарып кетеді, – дейді Олим-
пиада чем пионының әкесі  әрі 
жаттықтырушысы. 

Ал ағасы Дәурен ел чемпионат-
тарында бірнеше дүркін жүлдегер 
болған. Дәурен �ткен жылы кәсіпқой 
бокстан шаршы алаңға шыға ба-
стады. Данияр оның жекпе-жегін 
к�ргенде қатты қобалжиды екен. Ал 
«ағаңмен бокстасып к�рмедің бе?» 
деген сұраққа ол былай деп жауап 
берді:

– Aрине, бокстасқан жоқпын. Ол 
ағам ғой! Оның үстіне менен үлкен 
болғандықтан, салмағы да ауырлау. 
Онымен шаршы алаңда сайысқа түсу 
ойыма да келген емес.

2007 жылы Елеусіновтердің от-
басы балаларының болашағын ойлап 
Астана қаласына к�шу туралы шешім 
қабылдайды. Содан бері қос ұлы 
да жарыстарға Астана қаласының 
атынан шығып жүрді. Спорттағы 
жетістіктерінен б�лек бала  Данияр 
мектепті  де үздік аяқтаған.  Ол 
елордадағы №54 мектеп-лицейінде 
білім алды. Мектепте де озат оқушы-
лардың бірі болған Данияр мерекелік 
шараларға да қатысып �зін жақсы 
жағынан к�рсете білді. 

– Біздің шаңырақтан талай та-
лант түлеп ұшқан. Солардың бірі 
– осы Данияр баламыздың жарқын 
болашағына, қол жеткізер белестеріне 
бұрыннан сенетінбіз. Кешегі дүбірлі 
дода кезінде рингке шығарында бәріміз 

ЖҮЗДЕСУ

Чемпионын қарсы алды
Жуырда Қазақ мемлекеттік қыздар 
педагогикалық университетінде осы оқу 
орнының түлегі,  Рио олимпиадасының қола 
жүлдегері Карина Горичеваны қарсы алу 
салтанатты жиыны болып �тті. 

Чемпион қызды университеттің ректоры 
Динар Н�кетаева бастаған  оқу орынның 
ұжымы мен студенттері, спортшы қыздың 
ұстаздары гүл шоғымен, зор қошеметпен 
қарсы алды. Университет ректоры Карина 
Горичеваны айтулы жеңісімен құттықтады. 
«Каринаның жеңісі – Қыздар университетінің 
және барлық қазақстандықтардың жемісі!» деп 
атап �тті. 

Арулар ордасының жазғы алаңында сән-

салтанатымен �ткен шара барысында ел 
намысын қорғаған спортшы қызға жеңісіне 
тарту ретінде университеттің тегін оқыту сер-
тификаты – Ректор гранты тапсырылды. Ол 
енді психология мамандығы бойынша білім 
алатын болады. 

/з кезегінде Ректор грантының иегері 
атанған Карина Горичева ерекше құрметпен 
қарсы алған жанкүйерлеріне,  үлкен ілтипат 
пен қошемет к�рсеткен барша қауымға 
шексіз алғысын білдірді. «Жылы кездесуге, 
құрметтеріңізге үлкен рахмет! Мен олим-
пиадада Сіздердің үлкен қолдауларыңызды 
сезіндім. Сүйікті  шаңырағыма үлкен 
алғысымды білдіремін. Қыздар университеті 
– ТМД елдеріндегі жалғыз университет 

емес, әлемдегі үздік университет. Биылғы 
жылы Рио олимпиадасында қола, 2013 
ж ы л ы  Қ а з а н д а  � т к е н  Б ү к і л ә л е м д і к 
универсиаданың күміс жүлдесін алдым, 
енді, Токиода �тетін олимпиадада алтын 
сыйлауға уәде беремін!» деді. 

Айта кетейік, әйелдер ауыр атлетикасының 
флагманы атанған Қыздар университетінен 
Карина Горичевамен қатар, Майя Манеза, 
Маргарита Елисеева сынды кіл мықты спорт-
шылар тәрбиеленіп шықты. Бразилияның 
Рио-де-Жанейро қаласында �ткен дүбірлі 
додаға қатысқан Қыздар университетінің 
түлегі Маргарита Елисеева олимпиаданы 
бесінші орынмен аяқтаған болатын. Тұңғыш 
рет Олимпиада ойындарына қатысқан Мар-

гарита Елисееваның алар асуы әлі алда деп 
сенеміз. 

Мерейлі күннің шаттыққа толы шарасы Ка-
рина Горичеваның жеңісі құрметіне арналған 
мерекелік концертпен жалғасты. Онда «То-
мирис» би ансамблі, елімізге белгілі әншілер 
Гүлнұр /мірбаева, Ырғынбек пен Бақытнұр 
Меденовалар, жас әнші Ақтоты Т�леуғалиева 
әсем ән-бимен жырдан шашу шашып, барша 
қауымға к�теріңкі к�ңіл сыйлады. 

Шара соңында олимпиада жеңімпазы 
студенттерге �з қолтаңбасын беріп, естелік 
суретке түсті. 

Ж.С=РСЕНОВА
АЛМАТЫ

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 =зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Табиғатта жануарлар мен адамдардың арасында 
ұзақ �мір сүретіндер к�п. Белгілі ағылшын геронтологы 
Джус тин Гластың «180 жасқа дейін �мір сүрейік» атты 
кітабында жазған мысалдарға к�ңіл аударып к�рейік. 

Мәселен, Эленора Кастильский отырғызған 
Версаль сарайындағы оранжереяда апельсин ағашы 
�сіп тұр. Мексикада Кортесаның (Кортес, Эрнан 
Конкисталар (1485-1547) Мексиканы жеңушілер) 
замандасы болып есептелетін  кипарис бар. 
Африканың саванналарында �сіп тұрған, жасы 
500 жылдық баобабтар кездеседі. Кейбір балықтар 
(шортан, тұқы) және де жануарлар: кабандар 300 
жылға жуық, тасбақалар бірнеше ғасыр, маймылдар, 
аққулар, тотықұстардың кейбір түрлері 100-300 жыл 
тіршілік етеді. 

Жаяу жүріп бой жазу – дене 
тәрбиесінің бір түрі. К�птеген 
зерттеу нәтижесіне қарағанда, 
түрлі уайымдар мен дерттердің, 
семізд ікт ің  алдын алады. 
Зейінді арттырады. 

Егер әйел адам 4 сағат 
жаяу жүрсе, миға қан құйылу 
м�лшерін 4 есе т�мендетеді 
екен. Ең жаңа зерттеулерге 
қарағанда, Испания зерттеушілері 90 жылдардың 
орта мезгілінен бастап, 33 мың сынаққа қатысқан 
ер-әйелге дене-тәрбие және денсаулық жағынан 
к�лемді тексеру жасаған. 12 жылдық зерттеу қызметі 
барысында сынаққа қатысқандардың ішінен жалпы 
442 адамның миға қан құйылу ауруына шалдыққанын 
байқаған. Ал аптасына 210 минут жаяу жүрген 
әйелдердің миына қан құйылу қатері спортпен 
шұғылданбайтын әйелдермен салыстырғанда 
к�рнекті т�мен болған. Үнемі жаяу жүретін 
әйелдердің миына қан құйылу қатері 44 пайызға 
т�мендеген. Ал спортпен үнемі шұғылданатын 
ерлерде миға қан құйылу қатері байқалмаған. 

«Акварель» деген атау латынның «aqua» (су) дейтін 
с�зінен шыққан. Бұл с�з суға езілетін бояуды да, сол 
бояумен салынатын шығармаларды да білдіреді. 

Акварель бояу қағаз бетіне м�лдіреп түседі, сол 
м�лдірлік акварель туындыларының ең басты құнды 
қасиеті болып табылады. Суреттің бояу м�лдір 
жағылған жерлерінде қағаздың �з түсі к�рініп жатады. 
Бояуды қалың жағу керек тұстарға, әлденеше бояу 
қабаты түсіріледі, бірақ суретші сонда да м�лдірлікті 
жоғалтпауға тырысады. 

К�птеген суретшілер бір түс пен екінші түстің 
арасында кереғар айырмашылық болмауы үшін де 
акварель бояуларын пайдаланады. Олар бір-біріне 
жігін білдірмей жалғасып, �те бір биязы жұмсақ реңк 
танытады. 

Геолог, геофизик  ғалым-
дар Африка, Оңтүстік  Амери ка, 
Антарктида, Үндістан, Авс тра-
лия және Мада гас карды палезой 
дәуірінде тұ тас бір материк 
болған деген болжам айтқан. 

Бұған олар бірнеше дәлел-
дер де келтірген. Аргенти-
на лық палеонтолог Марина 
Агирре Уретта да к�п жылғы 

ізденістен соң осындай қорытындыға келді. Бұл үшін 
ол аталған құрлықтардағы бор дәуірінен келіп жеткен 
теңіз жануарының сүйек қаңқаларын зерттеп қарады. 
Ғалымдардың болжауынша Гондван суперконтиненті 
шамамен 100-120 миллион жыл бұрын б�лінген болуы 
керек. 

=уелі ғалымдар отте гі ден 
ерекше б�лініп шы ғатын ауаны 
«Тұрақты ауа», «тұн шық тырғыш 
ауа», «Фло гис тон дырылған ауа» 
деген сияқты бірнеше ат тақты. 

Соңғы тұрақты қалған 
есімді оған француз химигі 
А.Лавуазье берді. А.Лавуазье 
а у а  қ ұ р а м ы н  з е р т т е у м е н 
айналысып, одан оттегін б�ліп 
алғаннан кейін, тірі тышқанды жіберіп к�реді, 
тышқан к�п кешікпей �лген. Осыдан А.Лавуазье оны 
«Тіршілікті қуаттамайтын», «Тіршіліксіз ауа» деп 
атаған. Біраз кейін ол «Тіршілікті қуаттамайтын» газды 
«азот» деп атауды ұсынды. Грекше «А» �зінен кейінгі 
с�зді теріс мағынаға аударатын б�лік, «зое» – тіршілік 
деген мағынаны білдіреді. 

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ? 

Кішкене ғана түйме тас, 
Атан түйе тарта алмас. 

Би білетіндер – бір-бір биледі. 
Би білмейтіндер – бір би билемеді. 

(Кене)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Азот сөзі қалай шыққан?

Ұзақ өмір сүрудің сыры 

Жаяу жүрудің пайдасы мол

Акварель 

Тұтас құрлықтың мәні

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

ҚЫР-АДАМ ҚҰПИЯСЫ

ҚЫЛҚАЛАМ

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

де тақымымызды қысып, тілеуін тілеп 
отырдық. Үкілі үмітімізді тағы да ақтап, 
алтын медальді қанжығасына байлады. 
Ұстаз үшін бұдан асқан қандай бақыт 
бар?! – деп ағынан жарылды аталмыш 
білім ордасының директоры Ғалияш 
Aмрина. 

САБАҚТА 
ОЗАТ БОЛҒАН...

Ал Даниярдың сынып жетекшісі 
болған Рая Келесқызы чемпион 
шәкіртінің оқушы кезін былайша 
еске түсірді:

– Aдетте спортшыларды тілге 
шорқақ, гуманитарлық пәндерге 
ықыласы аз деп ойлаймыз ғой. Бірақ 
Данияр қазақ тілі, әдебиет, Қазақстан 
тарихы пәндерінен тым жүйрік бол-
ды. Сайыстарға барып келген сай-
ын сыныптастарын жинап алып, 
кәдесый таратып беретін. Жүлде 
ілмей қайтқан жарысы жоқ. 

Данияр спорттағы сәтсіздіктерін 
жақсылықпен байланыстырады. 

қалды. Ол кездегі ақтық сайыста 
мароккалық Мохаммед Рабииден 
жеңілді.

Риода Елеусінов Рабиимен сайыс-
қа түскен жоқ. Бұл жолы марок ко лық 
бокс шы жартылай финалда  жарыс 
жолынан шығып қалды. Брази лия 
т�ріндегі байрақты бәсекеде қарсы-
ластарынан оқ бойы озық болған 
Данияр финалда �збек боксшы-
сы Шахрам Гиясовпен кездесіп, 
айқын басымдылықпен жеңіске 
жетті. Жарақаты болса да жігерін жа-
нып Олимпиада алтыны үшін барын 
салған Даниярымыз халқына берген 
уәдесінде тұрды. Маңдайы жарылса 
да, маңдайға жазылғаны болды.

Мамандар әр олимпиада сайын 
69 келі салмақтағы боксшылардан 
үлкен үміт күтіп отырған. /йткені 
дәл осы салмақта біздің жігіттеріміз 
Олимпиадалардан алтын жүлдесіз 
қайтқан емес. 

Бокстан Қазақстан құрамасының 
капитаны Данияр Елеусінов Олим-
пиада алдында ҚазАқпарат тілшісіне 

Ибраимов (ол кезде 71 келіге дейін 
еді, кейін 69 келіге дейінгі салмақ 
дәрежесіне түсті), 2004 жылы Бақтияр 
Артаев, 2008 жылы Бақыт Сәрсекбаев, 
2012 жылы Серік Сәпиев алтын алды. 
Кезінде Ермахан Ибраимов: «69 келі 
– біздің қазақтың салмағы» дегенді 
бекер айтпаған екен.

Олимпиада чемпионы Данияр 
Елеусінов әлемдік спорт бәйгесіне 
аттанар алдында Елбасының жеңіспен 
оралу туралы міндет қойғанын жадында 
жаңғырта отырып, «бұл тапсырманың 
орындалғанын» мәлімдеді.

– Мен елдің және Елбасының 
сені мін ақтағаныма бақыттымын! 
Жеңіс тұғырында тұрған сәттегі 
сезімді с�збен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Aнұран шырқалғаннан кейін 
мен сізден жеделхат алдым. Сіз – 
әрбір спортшыға қамқорлық жа-
сайтын және әрбірінің қуанышына 
ортақтасатын әлемдегі бірден бір 
к�шбасшысыз! – деп Елбасы ж�нінде 
жылы лебіз білдірген Данияр �зінің 
жасы 25-те екенін, яғни Тәуел-
сіздіктің т�л құрдасы екенін айтты.

Спортшы сұхбаттарының бірінде 
барлық жеңісін анасына арнай-
тынын жасырмады. «Анам әркез 
мен шаршы алаңға шыққан сай-
ын қобалжиды. Бұрын жарыстарға 
менімен бірге баратын, қазір тек 
теледидардан тамашалайды. Анам да 
әкем секілді менің мансап жолында 
биікке к�терілгенімді қалайды», – 
дейді боксшы.

АТАҚТЫ ФЛОЙД МЕЙВЕЗЕРДІҢ 
НАЗАРЫН АУДАРҒАН...

Д а н и я р  т а л а н т т ы  с п о р т -
шы ғана  емес,  Қазақстандағы 
үздік боксшылардың бірі. Оның 
ж ұ д ы р ы қ т а с у  м ә н е р і н е ,  ж е к е 
ш е б е р л і г і н е  к � п т е г е н  м а м а н -
дар таңданыспен қараған. Оның 
бір дәлелі Рио олимпиадасында 
�ткен жарыс та әлемдегі танымал 
тұлғалардың бірі, бүгінге дейін 
жеңіліп к�рмеген америкалық 
боксшы кіші Флойд Мейвезердің 
� з і  Д а н и я р д ы ң  ж е к п е - ж е г і н 
тамашалауға арнайы келгендігі. 
Aдетте, әуесқой боксқа к�п к�ңіл 
б�ле бермейтін кәсіби боксшылар-
ды, оның ішінде, Флойд Мейвезерді 
к�ру жанкүйерлерді таңғалдырғаны 
рас. Aсіресе, Мейвезер қазақ бок-
сшысы Данияр Елеусіновтің жекпе-
жегін үлкен ықыласпен қарап, оның 
�неріне қол соққаны қазақ елі үшін 
үлкен мақтаныш болды. 

Д а н и я р д ы ң  с п о р т т а ғ ы  ү л г і 
т ұ т а т ы н  б о к с  ш ы л а р ы  –  С е р і к 
Қонақбаев, Бекзат Саттарханов, 
Ермахан Ибрагимов, Шугар Рэй Ле-
онард, Мұхаммед Aли, Рой Джонс, 
Де Ла Хойя. Сондай ағаларының 
бірі, қазақтың мақтанышы Ермахан 

Қазақтың бокс мектебі әлемде мойындалған мектептердің 
бірі де бірегейі. Әр заманда, әр уақытта рингтің төрт 
бұрышында еркін қимылдап, білектің күшін де, айла-тәсілді 
де молынан пайдалана білген сайыпқырандарымыз елдің 
абыройы мен намысын қашанда биік ұстады. Шоқыр 
Бөлтекұлы, Әбдісалан Нұрмаханов, Серік Қонақбаевтардан 
желі тартатын қазақтың бокс өнері Ермахан Ибраимов, 
Болат Жұмаділов, Бақыт Сәрсекбаев, Бекзат Саттарханов, 
Мұхтархан Ділдәбеков, Бақтияр Артаев, Серік Сәпиевтердің 
даңқты есімдерімен жалғасын тапты. Аталған азаматтар 
әлемнің мен деген боксшыларының мысын басып, туымыз-
ды желбіретіп қайтып жүрді. 
Иә, заман көші бір орында тұрмайды. Ағаларының дәстүрлі 
ізін жалғап, 69 келі салмақ дәрежесінде халқымыздың 
тағы бір батыр ұлы – Данияр Елеусінов шықты. Даниярдың 
бокстағы шеберлігіне қазақ жанкүйерлері қанық. Қимылы 
– ширақ. Дене бітімі – сымдай тартылған шымыр жігітке 
әлемнің бокс майталмандары таңдай қақты.

ДАНИЯР
 
ДЕРЕК:

Данияр Елеусінов – 1991 жылдың 
13 наурызында Батыс Қазақстан об-
лысы Казталов ауданы Қайыңды 
ауылында дүниеге келген. Ол – 
қазақстандық әуесқой боксшы. 2016 
жылғы Бразилиядағы Олимпиада 
ойындарының чемпионы, Азиада – 
2010 жеңімпазы, 2013 жылғы Алматы 
қаласында өткен Әуесқой бокстан 69 кг 
салмақта әлем чемпионы, халықаралық 
спорт шебері. Бірнеше дүркін Қазақстан 
чемпионы, 2006 жылы кадеттер ара-
сында әлем чемпионы, 2008 жылы 
Мексикада өткен жастар арасында 
әлем чемпионатының финалисі, 2009 
жылы Қазақстанның Жастар ойында-
ры жеңімпазы. 2010 жылы Қазақстан 
және Гуанчжоуда өткен Азия ойындары 
чемпионы, ҚР Кубогы – 2012 чемпи-
оны. 2012 жылғы Лондондағы Жазғы 
Олимпиада ойындарының қатысушысы. 
2013 жылғы 69 кг салмақтағы 
Азия чемпионы. 2016 жылғы Рио 
Олимпиадасының чемпионы. 
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 Ибраимов та Даниярдың жекпе-
жегіне арнайы барып, керемет 
кездесуді Рио т�рінде тамашалады. 
Финалдағы жеңісінен соң ағалық ақ 
батасын беріп, спорттағы сапарына 
сәттілік тіледі. 

Даниярдың алдағы Олимпиадаға 
қатысу-қатыспауы алдағы уақыттың 
еншісінде. Рио Олимпиадасының 
чемпионы Данияр Елеусінов кәсіби 
бокстағы мансабын бастау үшін 
АҚШ-қа кетуі мүмкін. Boxing News 
басылымының хабарлауынша, от-
андасымыз Риодағы жетістігін пай-
даланып қалмақ. Жартылай орта 
салмақта �нер к�рсететін 25 жастағы 
боксшы Брук линде жаттығу жасап 
жүрген ағасы Дәуреннің қасына 
барып, промоутер Лу Ди Беллаға 
қосылуы ықтимал.

Данияр еңбекққор боксшы. 
Барлық балалар секілді доп тепті, 
ойнады. Міне, осындай қазақтың 
қара домалақ баласының 25 жасын-
да Олимпиада шыңын бағындыруы 
– үлкен жетістік. Бұл сәт тарихта 
мәңгі қалмақ. Уәдесіне берік қайсар 
жігіттің ел мақтанышына айналуы 
айқын мақсат пен асқақ арманның, 
тынымсыз еңбектің жемісі  деп 
білеміз. 

Aлем жұртшылығы к�з тіккен 
жаһандық спорт додасының жеңім-
пазы атанған Даниярды «бей-
біт заманның батыры» деп атауға 
әбден лайық. /йткені ол ел намы-
сын қорғап, жекпе-жекте барлық 
қарсыластарын жеңді. Жаратқан Ие 
лайым тек спорт са йыс тарында ғана 
күш сынасуға жаз ғай дейміз.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

СПОРТ

Әкесімен бірге

Жеңі ліс  терінен сабақ алып, �з 
қателіктерін түзетуге, әрқашан жақсы 
нәтижеге қол жеткізуге талпынатын. 
2011 жылы жұрт Даниярдан әлем 
чемпионатының алтынын алады деп 
күтіп еді. Бірақ ол венгр Гьюле Ка-
тэден жеңіліп қалды. Мұны Данияр 
�міріндегі ең қиын жекпе-жек деп 
айтқан.

Бір жылдан кейін тағы медальден 
қағылды. Ол кезде Олимпиаданың 
ширек финалында италиялық Вин-
ченцо Мангиакапреден жеңілді. Да-
нияр 14 айдан кейін 64 келіге дейінгі 
салмақ дәрежесінен 69 келіге дейінгі 
салмақ дәрежесіне к�шті. С�йтіп, 
Алматыдағы сайыста әлем чемпионы 
болды.

Бірақ Данияр 2015 жылы екі 
дүркін әлем чемпионы атана алмай 

берген сұхбатында:
– Алла қаласа, медаль әкелемін. 

Жай медаль емес, тек алтын алуым 
керек. Себебі  69 келі – қазақтың 
салмағы. Осыған дейінгі 3 Олимпиа-
дада осы салмақта ағаларым Бақтияр 
 Артаев, Бақыт Сәрсекбаев, Серік 
Сәпиев алтын алып келді. Ендігі 
кезек менде екенін білемін. Осы 
аты аталған ағаларым салған жолды 
жалғау – менің міндетім әрі арманым. 
Сол үшін бар күш-жігерімді жинап, 
елге алтын жүлдемен оралуды �зіме 
басты міндет етіп отырмын, – де-
ген болатын. Ал Данияр 69 келінің 
нағыз қазақтікі екенін тағы бір рет 
дәлелдеді. Еліміздің боксшылары бұл 
салмақ дәрежесінде осымен бесінші 
Олимпиадада  чемпион болып отыр. 
Атап айтсақ, 2000 жылы Ермахан 
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ӨНЕР ӨЛКЕСІНДЕ

Анасы Мағия Жұмабаева Қазақстан-
ның халық ақыны, мемлекеттік сый-
лықтың лауреаты Нұрхан Ахметбеков-
пен әріптес болған. Торғайдың талант-
ты да, дарынды азаматтары Ахметхан 
Aбіқаев, Байғоныс Мұхамеджанов, 
Кенжеғали Жұмабаевтармен бірге 
«Қостанай-Торғай» колхоз театрын-
да еңбек еткен. Aкесінің туған інісі 
К е н ж е ғ а л и  Ж ұ м а б а е в  з а м а н ы н -
да бәйгенің алдын бермеген мықты 
күйшілердің б ір і  болыпты.  Ораз 
Қожасов деген туған ағасының баласы 
да он саусағы жорғалаған күйші. Про-
фессор Құбыш Мұхитовтың тікелей 
шәкірті. 

Күйдің құдіретін бала жастан сезініп 
�скен Қалибек те мектепте оқып 
жүрген шағынан аспапты музыкаға ден 
қойыпты. Қобызды таңдап, оқушылар 
ансамблінің құрамында �нер к�рсетіпті. 
/зі ол туралы былай дейді: 

– Ұстазым – Қазақстан халық 
ағарту ісінің озық қызметкері – Аман-
бай Мұқышев болды.  Оқушылар 
ансамблімен талай қалаларда болдық. 
Республикалық дәрежедег і  кон-
церттерге қатыстық. 1970 жылдары 
Оқушылар фестивалінде бірінші орын-
ды иелендік. Лауреат атандық. Осылай-
ша �нер әлеміне қанат қақтық. Мықты 
ұстаздардан дәріс алып, осы саланың 
кәсіби маманы болуды армандадым. 

Мектепті тәмамдаған соң, жас шәкірт 
киелі Тараз �ңіріне жол тартады. Мұнда 
Тараз мәдени-ағарту учили щесіне 
оқуға түсіп, қызыл дипломмен бітіреді. 
«Алатау» ансамбліне жұмысқа тұрып, 
табан аудармастан үш жыл қызмет 
істейді. Атағы дүркіреген ансамбльдің 
алғашқы құрамында болған екен. Ше-
телдерге гастр�лге шығып жоғары 
бағаға ие болған ұжым биік белестерді 
бағындырып, абыройы асқақтайды. 
Алматыда концерт қойып, халықтың 
ыстық ықыласына б�ленеді. Арада жыл-
жып жылдар �теді. Қалекең тәжірибе 
жинақтап, кәсіби тұрғыда шыңдалады. 

Таңнан кешке дейін, тәрбиешілердің 
тәлімінде болып, ата-анасын к�п 
к�ре бермейтін  балабақша бала-
сын аяймын. Бұлардың қатарында 
мемлекеттік балабақшаға бара-
тын балалардың к�бінен «бағы» 
басым, әрине... 7йткені ол жерде 
білімі мен біліктілігіне сай маман-
дар жұмыс істейді. Заңдары мен 
талаптары да қатал. Дегенмен, 
жылдан-жылға қанатын жайып келе 
жатқан  балабақша ғимараттары  
шаңырақтағы к�птеген сәбилердің 
түйткілін шешеді. 

Aсіресе, отбасылар балабақша кезегін 
күтіп, ақырында мектепке  баратын 
жастарында ғана кезегі жетіп жатады. 
Қаланың таңымен оянып, сары бала, қара 
қазан қамы үшін, амалсыздан жекенің 
меншігіндегі бақшаға немесе б�бекжайға 
барып баласын аманаттайды. Осы ақылы 
балабақшадағы келеңсіз жағдайлар, 
санитарлық талаптың жоқтығы к�к 
жәшіктен айтылып, к�рініп жатса да 
қалыпты жаңалықтардың біріндей ғана 
қабылдаймыз. /ткен жолы жұмысымнан 
босап қалдым деп, қамығып отырған 
құрбым жекенің балабақшасында 
жұмыс істеп сондағы кейбір түйткілдерді 

ОҚЫРМАН ОЙЫ

ның әндерінде сыршылдық бар. Сезім қылын шертетін сазды үн бар. 
Әуезділігі, әуенділігі лирикалық толқыныспен ұштасып жататын мұңлы  
күй де жоқ емес. Иә, ол композитор. Ел ішінде осынау киелі өнердің туын 
биік көтеріп жүрген азамат. Есімі – Қалибек. Тегі – Деріпсалдин. Туған 
жері – Торғай. Ол Амангелді ауданы Батпаққара ауылының перзенті. 
«Батпаққараның аппақ баласы» деген бейресми аты да бар. 
Задында, адамға өнер дариды. Қанмен, текпен келеді. Қалекеңнің әулеті 
– өнерлі әулет. Ата жұртынан да, нағашы жұртынан да солай. Бала кезінде 
көріп, біліп өскені де қазақтың төл өнері, музыкасы – күйлері мен әндері.

Жуалы аудандық «Қызғалдақ» 
ансамблінде еңбек еткен уақытта 
Қазақ КСР-нің 50 жылдығы на ар-
налған салтанатты кеште 
�нер к�рсетіпті. 

– Ол бір  �мір бойы 
есте қаларлық ұмытылмас 
сәттер болатын. Бір күні Мәскеуден 
комиссия келіп,  Чайковский атындағы 
Мәскеу консерваториясына іріктеу 
жүргізді. Комиссия т�рағасы белгілі 
профессор. /кінішке қарай, аты қазір 
есімде жоқ. Сол кісі 40 баланың ішінен 
екеуін таңдады. Соның бірі – мен бол-
дым. Бірақ денсаулығыма байланысты 
оқуға бара алмадым да, құжаттарымды 
Алматыдағы Құрманғазы атындағы 
консерваторияға тапсырдым, - дейді 
Қалекең. 

Иә, кейде талантты �нерпаздардың 
даңғыл жолына денсаулығының сыр 
беруі әсер етіп жатады. Соның салда-
рынан Қалибек консерваторияның 2 
курсын үздік деген бағамен аяқтаса 
да, академиялық демалыс алып, еліне 
оралуға мәжбүр болады. Арманы 
асқақ, талабы биік азамат туған жеріне 
келген соң еңбекке араласады. Ауыл 
мәдениеті мен �нерін дамытуға үлес 
қосуға бел буады. Торғай облыстық 
филармониясының шертер ансамблін-
де қызмет істейді. Мұнда да жеткен 
жетістіктері аз емес. 

Е ң б е к  ж о л ы н  Ш . У ә л и х а н о в 
атындағы мектеп интернатында жал-
ғас  тырғанда оқушыларға музыка 
пәнінен сабақ береді. «Балауса» ән-би 
ансамблін құрып, оны республикалық 
д ә р е ж е г е  ж е т к і з е д і .  К е й і н н е н 
Арқалық қаласы Мәдениет үйінің жа-
нынан «Торғай толғауы» деген ан-
самбль ұйымдастырады. /нерпаздың 
б о й ы н д а ғ ы  ұ й ы м д а с т ы р у ш ы л ы қ 
қабілетін аңғарған басшылар оны Қиым 
ауданының мәдениет б�лімін басқаруға 
жібереді. Бұл жерде де кәсіби біліктілігін 
к�рсетіп, аудандық мәдениет саласын 
к�ркейтуге бар күшін салады. Амангелді 

тілге тиек еткенде тіксініп қалдым. 
«Менің қызмет еткен балабақшамның  
қожайыны жоғары білімді, білікті пси-
холог. Дипломдар мен марапаттарынан 
к�з сүрінеді. Балаларға деген ықыласын 
ата-анасының к�зінше ғана «айналып, 
толғанып» байқатып, олар шығысымен 
мейірімі сап тиылады. Шығарып са-
ларда да осылай. Ақшаның тапшылығы 
ма, әлде қожайынның сараңдығы ма 
асханасы асқа жарымайды. Бір тілім 

əн тербеген əн тербеген 

О

а у д а н ы н д а ғ ы  М ә д е н и е т  б � л і м і н 
басқарған кездерінде де Қалекең қазақ 
�нері үшін аянып қалмайды. /нер 
ұжымдарын басқарып, жас дарындар-
ды баулып, облыстық, республикалық 
байқауларға қатыстырады. Жоғары 
білімін Л.Гумилев атындағы ұлттық уни-
вер ситетінде музыка мамандығы бойын-
ша сырттай оқып бітіреді. Еселі еңбегі 
ескеріліп, Елбасы Н.A.Назарбаевтың 
Жарлығымен Қазақ КСР-нің Еңбек 
сіңірген мәдениет қызметкері деген 
мәртебесі биік атаққа ие болады. «Осы 
атаққа қол жеткізгенімде қуанышымда 
шек болмады. Аудандық мәдениетті 
�ркендетуге  азды-к�пті  с іңірген 
еңбегімнің лайықты бағаланғанына 
т�бем к�кке жеткендей қуандым» дейді 
Қалекең. 

Қалибек Деріпсалдин соңғы жиыр-
ма жылда Қостанай қаласында тұрып, 
кәсібін жалғастырып келеді. Қостанай 
облыстық «Мирас» ансамблінде еңбек 
етуде. Бұл ансамбльді құрған қазақтың 
талантты �нерпазы – Абай Aмірханов 
дейтін азамат. «/зіміздің ізбасарымыз 
болған, �мірден ерте кеткен Абай 
Aмірхановты ерекше айтқым келеді. 
Ол Қостанайды қазақыландыруға, 
жастардың домбыраға деген қызығу-
шы лығын арттыруға �те үлкен еңбек 
сіңірген, Қостанайдағы педагогикалық 
институтта музыка факультетін ашуға 

нанның �зін қылдай б�ліп беретін олар  
қарны тоймай қалатын жағдай болса 
да, балаға қосымша тамақ бермейді.  
Жерге түсіп кеткен бір тілім нанды 
жанталасып, кішкентай алақандарымен 
қомағайланып жеп отырғанда жүзің 
шыдамайды... Ал ата-аналары болса, 
жұмысқа асыққан күйі балаларын бізге 
тапсырып ж�неледі. Олардың жайын, 
к�ңіл-күйін сұрайтын аналар да, әкелер 
де аз. /йткені ақшасын т�леп отырған 

Айта кетейік, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 
Қазақстан композиторлар одағының мүшесі, әнші-композитор 
Қалибек Деріпсалдиннің «Тобыл-Торғай әуендері» атты кеші 24 қыр-
күйек күні Алматы қаласындағы <.Жолдасбеков атындағы Студент-
тер сарайын да �тпек.
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мұрындық болған айтулы азамат. «Ми-
рас» ансамблінің қазіргі жетекшісі, 
талантты дирижер, музыкант Берік 
Оразалинді де Абай Aмірхановтың 
�зі алып келген еді. Міне, �нерге 
жанашырлық танытып, оның аясын 
кеңейтуге шексіз үлес қосқан тұлғаларды 
ылғи да айтып, атап �тіп жүремін. Бұл 
кейінгі �скелең ұрпақтың ол туралы 
біліп, хабардар болуы үшін қажет» дейді 
ол. 

Ал енді кейіпкерімнің компози-
торлық жолға келуіне тоқталайын. Ол 
ән шы ға руды бала кезінен бастаған 
екен. Бірақ музыканы кәсіби түрде 
меңгермеген соң, ән әлеміне ат ізін 
жиі сала бермеген. Кейіннен тәжірибе 
жинақтап, оң-солын танып, �нер жо-
лына шындап бетбұрғанда ән шығаруға 
ден қойған екен. /зі шығармашылығын 
үлгі тұтатын үш композитордың есімін 
ерекше атап �тті. Бұлар – Шәмші 
Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиев, Aсет 
Бейсеуов. «Мен сол кісілердің жолы-
мен келе жатқан композитормын» 
деуінде де мән бар. /йткені Қалекеңнің 
әндерінде Шәмшінің вальс екпіні мен 
лирикалығы, Нұрғиса әндерінің кең 
тыныстылығы мен әсем саздылығы, 
Aсет әндерінің сезімтал-сыршылдығы 
к�рініс тауып жатқандай. /нердегі 
дәстүрдің сабақтастығы дегеніміз осы 
шығар. 

К о м п о з и т о р л ы ғ ы н ы ң  4 5  ж ы -
лында оның жүрегінен «Қайдасың, 
аңсағаным?», «Сен мені түсінесің бе?», 
«Аяулы жан аға», «К�ктем қыздар», 
«Адамдар, аққуларды атпаңдаршы», 
« Е р к е  қ ұ с ы м » ,  « С а р ы а д ы р ы м » , 
«Сағыныш сазы», «Айлы түнде» және 
т.б. к�птеген тамаша әндер дүниеге 
келген. Ол әндерді бүгінде М.Бесбаев, 
С.Майғазиев, Е.Сәдуақасов, «Нұр-
Мұқасан», Д.Таңатаров және т.б. белгілі 
әншілер орындап жүр. 

– Жас кездегі шыққан әндерімнің 
жемісін енді ғана к�рудемін. Жеке 
концерттеріммен еліміздің бірқатар 
облыс орталықтарын араладым. Барған 
жерімде халық жақсы қабылдауда. 25 
қыркүйек күні Алматыдағы Студенттер 
сарайында �тейін деп отырған шығар-
машылық кешім Тәуелсіздігіміздің 25, 
Торғай ұлт-азаттық к�терілісінің 100, 
Қостанай қаласының 80, Арқалық қала-
сының 60 жылдығына орай Қостанай 
қаласы әкімдігінің қолдауымен �ткізі-
лейін деп отыр. Осы мүмкіндікті пайда-
лана отырып, Қостанай қаласының 
әкімі, �нер мен әдебиеттің жанашыры 
Базыл Шамұқанұлы Жақыпов мырзаға 
алғы сымды айтқым келеді. Концертімде 
жал ғыз менің ғана емес, �зіммен  жерлес 
ком по зиторлардың әсем әндері де 
шырқалады, – дейді �нер иесі.  

КЕШ

Балабақша тәрбиесіне көңіл бөлінсе... 

«Тарихи арман – Тәуелсіздік»н бар. 
н мұңлы  
рдің туын
Туған 

рзенті. 

ңнің әулеті 
ала кезінде 
ен әндері.

лдақ» 
ақытта 
на ар-

Жүрегін

–  Дархан, Сізді «Хабар» арнасының 
эфирінен к�ріп жүргенімізге бірашама жыл 
болды. Еңбек жолыңызды осы арнадан 
бастадыңыз ба? 

– Еңбек жолымның алғашқы баспал-
дақтарынан А.Байтұрсынов атындағы 
Қостанай мемлекеттік университетінің 
журналистика факультетінің бірінші 
курсында  оқып жүргенімде �ттім десем 
болады. «Жас қазақ» атты журналға жа-
зып жүрдім. Одан кейін Қостанайдың 
о б л ы с т ы қ  р а д и о с ы н д а  м у з ы к а л ы қ 
бағдарлама редакторы, «Қостанай таңы» 
газетінде штаттан тыс тілші болдым. Ал 
«Хабар» арнасына келуіме Қазақстанның 
еңбек сіңірген қайраткері, режиссер Бал-
табай Сейтмамыт пен жұбайы Ләззат 
 Сапахова себепші болды. 

– Президенттік тілшілер қосынында 
жұмыс істедіңіз. Оның артықшылығы, 
қызығы мен қиындығы туралы не айтасыз?

– Мұндай қызметтің жауапкершілігі 
�те  жоғары.  Шапшаңдықты талап 
етеді. Сол бір шақта журналист ретінде 
шыңдалдым. Ел, жер к�ргенім бір б�лек, 
кәсіби тұрғыда жетілдім. Қазір де сол 
тәжірибемді қолданып келемін.  

– Журналистиканың барлық сатысынан 
�тіпсіз. Апталық-сараптамалық «Жеті күн» 
бағдарламасын да жүргіздіңіз...

– «Жеті күн» апталық-сараптамалық 
б а ғ д а р л а м а н ы ң  р е д а к т о р л ы ғ ы н д а 
жүргеніме үшінші жылға аяқ басты. 
Қазір хабарды Ринат Думанұлы әріптесім 
жүргізуде. Оның �з харизмасы, �з жүргізу 
тәсілі бар. Дегенмен, бағдарламаның 
продюсерлік қызметіндемін. Жобаның 
онан әрі сапалы ақпарат таратуы үшін 
барымызды салудамыз. Оқырман қауым 
байқаған болса, бағдарлама бағытында 
к�птеген �згерістер орын алды. Ең басты-
сы – к�рермен к�ңілінен шықсам дейміз. 

– «Бетпе-бет» бағдарламасының тізгіні 
сізге тиіпті. Мұндай сұхбат жанрындағы 
бағдарлама барлық арнада бар. «Хабардың» 
«Бетпе-беті» олардан несімен ерекшеленеді? 

– Сұхбат жанры маған таңсық емес. 
«Хабар 24» арнасында «Кабинет» деген 
бағдарламаны жүргіздім. «Бетпе-бет» – 
«Хабардың» қабырғалы бағдарламасы. 
Келе салып, оны жаңартамын, �згертемін 
деуден аулақпын. /йткені оның �з беделі, 
салмағы бар. Мен сол салмақты, маған 
дейінгі ағалардан қалған, қалыптасқан 
бағытты сақтасам деймін. Ол да үлкен 
жауапкершілік. Қазір халыққа түсіндіретін 
тақырыптар �те к�п. Сондықтан сұраққа 
толы әлеуметтік, саяси, экономикалық 
мәселелердің басы-қасында жүрген, хал-

Алматы қаласындағы Жамбыл 
атындағы Қазақ мемлекеттік филар-
мониясында Қазақстан Композиторлар 
қауымдастығының ұйымдастыруымен 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына, 1916 
жылғы Ұлт-азаттық қозғалысының 100 
жылдығына, Желтоқсан оқиғасының 
30 жылдығына арналған «Тарихи ар-
ман – Тәуелсіздік» атты салтанатты 
кеш �тті.

Қазақстан Композиторлар одағының 
т�райымы Балнұр Қыдырбек кештің мән-
мағынасына тоқталып, сан ғасыр бойы 
армандаған Тәуелсіздіктің қадір-қасиетін 
дұрыс түсінуге, сол жолда бірлесе еңбек 
етуге шақырды. 

Б.Қыдырбек «...Майқы бабамыздан 
бастап ел азаттығы тақырыбы әуез желі-
сіне �з ықпалын берген. Aсі ресе, бұл 
үрдіс аспаптық музыкадан аңғарылады. 
Қорқыт, Кетбұға күйлері жеке тұлға 
бостандығын дәріптесе,  бері  келе 
Қазтуғанның «Сағыныш» күйінен бастап 
тақырып шеңбері кеңейіп, ел тағды-
рымен байланыстырылады. Ақтабан 
шұбырынды, Алқак�л сұлама кезіндегі 
шығармалар мұңға, зарға толы шертпе 
тәсілін енгізді. ХІХ ғасырда ұлт-азаттық 
қозғалысы еліміздің шығысынан ба-
тысына ауды. Есет К�тібарұлы, Адай, 
Б�кей, Кенесары к�терілістері музы-

ахуалды жұртшылыққа талдап, түсіндіріп 
бере  алатын бір інші  басшыларды, 
яғни министрлерді, әкімдерді студияға 
шақыруды жоспарлап отырмыз.

– «Хабар 24» арнасында �зіңіздің «Бес 
реформа» атты бағдарламаны жұртшылыққа 
жақсы таныс. Бұл жоба мемлекет тапсыры-
сымен дайындала ма?

– Иә, бұл �зімнің авторлық бағдар-
ламам. Бес реформа жарияланып, оны 
жүзеге асырудың «100 нақты қадамы» 
бекітілгеннен кейін осы мәселені халыққа 
қарапайым тілмен түсіндіру туралы ой 
келді. 2016 жылдың 1 қаңтарынан бас-
тап практикалық кезең басталды. Aр 
қадамның керектігін айтып, олардың іске 
асуын к�рерменге жеткізіп, нәтижесінде 
бәрі халықтың игілігі үшін жасалып 
жатқанына иландыра алсам, еңбегімнің 
жанғаны дер едім.  

– Балалық шағыңыздағы арманыңыз 
қандай еді? 

– Бала күнгі арманым біреудің мүд-
десін қорғайтын адвокат болу еді. «Жур-
налист болам» деген нақты шешімді он 
бірінші сыныпта қабылдадым. Оған себеп, 
мектептің соңғы жылында облыстық 
газетке тырнақалды �леңдерім жария-
ланды. Сонда талантты жастардың басын 
қосқан «Таза бұлақ» қоғамдық қорының 
жетекшісі Ғайнижамал Бердалинова 
есімді апай 250 шақырым жердегі ауылда 
жатқан маған «іздеу салып», аудан арқылы 
тауып, мүшәйрадан орын алғанымды ай-
тып, Қостанайға шақыртты. 

– Қазір �лең жазасыз ба?
– 2000 жылдың 7 сәуір күнін ешқашан 

ұмытпаймын. Облыстық газетке үш �леңім 
қатар шықты. Студент шақта к�п жастар 
секілді �лең �рдік. Кейін дамыта алмай 
қалдым. Қазақстанның Халық ақыны 
Aсия Беркенованың �нер мектебінде тәлім 
алдым, ұстазымның үмітін ақтамағаныма 
қазір іштей қынжылам. Ол кісі �нердегі 
ғана емес, �мірдегі ақылшым. Жастайым-
нан айтыстарын к�ріп, тыңдап �стім. Aсия 
апа «Біреуге жақсылық жасай алмауың 
мүмкін, ал біреуге жамандық жасамау 
қолыңнан келеді» дейтін. Осы ұстанымнан 
айнымаймын.

– Басқа телеарнадан ұсыныс түссе...
– «Хабарда» қаламын...
– Рақмет. Сәттілік тілейміз!

Сұхбаттасқан 
Мақпал БАҚЫТБЕК

ка шығармашылығына да арқау бол-
ды. Тәуелсіздікті аңсаған дүниелер 
Құрманғазы шығармашылығында ең 
биік шоқтығына жетті. Бүгінгі компози-
торлар шығармашылығы осы бағытты 
жалғастырып жүр» дей келе, кеш барысын-
да орындалатын шығармалардың тарихы-
на да тоқталды.  «Владимир Стригоцкий-
Пак шығармасына екі тақырып алған: 
Динаның күйі «1916 жыл» және Кенесары 
маршы. Менің «Бекболат» атты поэмам 
– Жетісуда болған к�теріліс жайында.  
Ал Бейбіт Дәлденбайдың «Желтоқсан 
толқуы» атты шығармасы 1986 жылғы 
Желтоқсан оқиғасына арналған. Қай 
шығарманы алсаңыз да тұнып тұрған та-
рих жатыр» деді Б.Балғабекқызы.  

К е ш  б а р ы с ы н д а  Б . Қ ы д ы р б е к , 
А.Аман жол, Б.Дәлденбай, Е./міров, 
Х . С е т е к о в ,  В . С т р и г о ц к и й - П а к 
шығармалары орындалды. Мемлекеттік 
симфониялық оркестр (дирижерлары 
Ерболат Ахмедияров, Мәдияр Тілепов), 
Б.Байқадамов атындағы хор капелласы 
(к�ркемдік жетекшісі ҚР еңбек сіңірген 
қайраткері Бейімбет Демеуов), солистер: 
халықаралық байқаулардың лауреаттары 
Жадыра Аманова, Асхат Мәдиев, Боран-
бай Қалибаев қатысып, к�рермендердің 
ыстық ықыласына б�ленді. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

CҰХБАТ

Дархан ӘБДУАХИТ, 
«Бетпе-бет» бағдарламасының жүргізушісі:

Мақсатымыз –
сапалы 

дүниелер ұсыну

орыннан ондай жайттарды күтпейді...» 
дейді Айжан. Иә, қазіргі таңда әрбір 
отбасының бір мүшесі балабақшаға 
барады. Сонда ақылы балабақшаға үміт 
артып алаңсыз жұ мысқа кірісіп жүрген 
кезімізде ертеңгі күні олардың жүрегін 
шайлықтырып, мейірімдерін  �шіріп 
алсақ ше? 

Немерелерін құшағында �сіріп, 
�сиеті мен ертегісіне еркелетіп, арқасына 
таңып, аяғын жерге тигізбейтін, бетін 
желге �пкізбейтін �негелі қариялардың 
да азайып бара жатқаны да ойландырады. 

 Балабақша әже мен анадай аялай 
алмаса да, ең ыстық, мейірімді жердің 
бірі болса екен. Мейірімге б�ленген 
бүлдіршін,  мектепте де мерейлі болады. 
Адам болу жолында жақсы бағыттарға 
қарай бейімделеді. «Адамға ең бірінші 
білім емес,  тәрбие берілуі  керек, 
тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас 
жауы, тәрбиесіз берілген білім адамзатқа 
апат әкеледі» деген ғұлама ғалым Aбу 
Насыр әл-Фараби де тәрбие тал бесіктен 
басталатынын байқатқандай.  Кез 
келген ата-ана ба  ласының болашағы 
үшін алаңдайтын болса, балабақша 
баспалдағынан бастаса екен...

Динара М=ЛІКОВА
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