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ЖАНАЙҚАЙ ДӘУІР ДАУЫСЫ

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛБАСПАСӨЗ – 2017 Бүгінгі санда:

«Қазақ тілі» пәні және 
ұрпақ болашағы

Шаңырақ

Сезімтал жүрек

5-бет

7-бет

11-бет

Кеше Астанада ұлттың үні – «Қазақ радиосының» құрыл-
ғанына 95 жыл толуына арналған іс-шаралар өтті. Салта-
натты жиынға Қазақстан Республикасы Ақпарат және комму-
никациялар министрі Дәурен Абаев қатысып, құттықтау 
сөз сөйледі. «Қазмедиа орталығында» ұйымдастырылған 
мерейтой алдымен «Халықаралық байланыстар орнатудағы 
ұлттық радионың рөлі» атты халықаралық ғылыми-
тәжірибелік конференциядан басталды. 

Жетпістің үстіне шыққан философ-профессор көпшілік алдында сөйлеп отыр. 
Бұл жолы да «дөңгелек үстелдің» тақырыбына ойыса келіп, термин мәселесін 
қозғады. Айтатын уәжі бұрыннан таныс. Мұның алдындағы бір басқосуда бұл 
кісіге өз көзқарасымды да білдіргенмін.

Ұлт газеті «Ана тілі» газеті – менің 
рухани серігім.  Тіл – ұлттың жаны 
десек, «Ана тілі» газеті санамызға 
сәуле т�гіп, ұлттық болмысымызды 
айқындай түседі. Осы тұрғыдан кел-
генде, ана тіліміздің к�сегесін к�герту 
жолында таудай  жұмыстар атқарып 
отырған басылымның ұстаздар 
қауымына да берері мол. $сіресе, 
жас ұрпақ тәрбиесіне, �рендеріміздің 
ұлттық құндылықтарға сусындап 
�суіне үлкен мән беретін бірден-бір 
басылым – «Ана тілі». 

Бүгінгі заманның шапшаң жыл-
дам дығына еріксіз бас иеміз. Жет-
кіншек ұрпақ ықыласы айфон, смарт-
фон, планшет және басқа электронды 
құралдарға ауғаны белгілі. С�йтсе 
де, тәрбие мәселесі к�біне-к�п отба-
сыдан, одан соң мектептен бастала-
тынын ұмытпаған абзал. Сондықтан 

біз бұл басылымды сабақ барысында 
да кең пайдаланып келеміз. Бұл га-
зет арқылы �скелең ұрпақ �з тілін 
құрметтеуге, ұлттық құндылықтарды 
ардақтап, қастерлеуді үйренеді.

 «С�зтаным», «Шаңырақ» беттерін, 
«Ұлт болам десең, ұрпағыңды ойла», 
«Тәлім»  айдарларымен берілген ма-
териалдарды, оқи отырып, пікірімізді 
оқушылармен б�лісеміз. 

Газет тілшілері к�теріп жүрген 
мәселелер оқырманға ой тастайды. 
Ізгілікке, жақсылыққа үндейді. 

Ұлттың тұтастығы, бірлігі мен 
ынтымағы тәрізді асыл қасиеттер-
мен қатар, ел болашағы – жас ұрпақ  
тәрбиесі  газеттің к�теріп жүрген 
негізгі тақырыптары. Сондықтан 
бұл басылымға жазылу болашағын 
ойлайтын әр азаматтың парызы деп 
білемін. 

4-бет

3-бет

«Архив» деген с�здің үш мың 
жыл дық тарихы бар. Оны дүние  жүзі 
халқының бәрі біледі. Ал «мұ рағат» 
деген с�зді кім біледі? «Мұрағат» деп 
жазбай «архив» деп жаз ғаныңа алғыс 
білдіремін (С�й леуші мұны «д�ңгелек 
үстелді» ұйымдастырушыға бағыт-
тады). Біздің термин с�здерді қазақ ша-
лауымыз �зге этностарды мем лекеттік 
тілден алыстатып жатыр. «Архив» 
деген с�зді жазсаң, �зге халық �кілдері 
бұларда да «архив» деген с�з бар екен 
ғой деп ойлайды. Халықаралық термин 
с�здерді �з атауымен жазуымыз керек.

Біз мұнда философ-профессор дың 
кесімді пікірін с�збе-с�з келтіруге 
тырыстық. Бұдан соң к�пшілік ара-
сында «д�ңгелек үстел» тақырыбы 
жайына қалып, бір сәт әр алуан пікір 
гуілдеп кетті.

«Сынып» деген с�здің қажеті жоқ, 
бұрынғыдай класс дегеніміз дұрыс, – 
деп тұжырды философ с�зін �згелерден 
даусын оздырыңқырап.

 «Санамызға сіңген «ұшақ» деген 
с�здің несі кем?»  деді енді біреуі. 

«Оны самолет деп айтуымыз керек»   
деп қосты екіншісі.  Қарсы бетте 
отырған бір азамат «Оу, самолет деген 
халықаралық с�з емес, орыс тілінің с�з 
жасау жүйесімен айтылған с�з емес 
пе?» деген ойын ортаға салды.

Гуіл басылып, әңгіме бастапқы 
ар насына қайта түсті. Менің ойы ма 
мұнан бұрынғы оңашалау бір кез де гі 
фи лософ-профессормен пікір тала-
сымыз оралды.

– «Фонтан» деген с�з сол күйінде 
қалуы керек.

– «Субұрқақ» деген с�з бар емес пе, 
оның несі кем, – деймін мен.

– Жоқ, оны ешкім түсінбейді, 
керегі жоқ.

– «Субұрқақ» тамаша, сәтімен 
табылған атау, бейнелігі де, ұғымды 
дәл беруі де орынды. Ең бастысы халық 
қабылдап, санасына сіңіруде. Ақындар 
да �леңдерінде пайдалана бастады.

Ф и л о с о ф - п р о ф е с с о р  а ғ а м ы з 
бәрібір �з дегенінен қайтпады. Қазір 
де осы жай ойға оралып отыр.

Шындығында, тілімізге жаңадан 

енген қазақы ұғым-атауларға неге 
соншалықты шошына қараймыз. Ха-
лық қабылдаған, ойымызға, ті лімізге 
сіңісті жаңадан жасалған с�здерге 
қайта қуануымыз керек емес пе?

Ойға Алаш зиялыларының тілге 
қатысты айтқан жүрекжарды тол-
ға ныстары оралады. Алаш ардақ-
тылары тілді ұлтты сақтап қалудың, 
біріктірудің басты құралы деп та-
нып еді-ау. А.Байтұрсынұлы «:з 
тілімен с�йлескен, �з тілімен жазған 
жұрттың ұлттығы еш уақытта ада-
мы құрымай жоғалмайды. Ұлттың 
сақталуына да, жоғалуына да себеп 
болатын нәрселердің ең қуаттысы – 
тіл» деді. Қарапайым айтылғанмен, 
�мірдің шындығынан ойып тұрып 
алынған қуатты пікір. Осы ойды ақын 
Ғұмар Қараш: «Тіл сақтауға мүмкіндік 
болғанда, тіл сақталуға тиіс. Біз 
тілімізді қанша сақтасақ, ұлтымызды 
да сонша сақтаған боламыз» деп 
жалғастырды.  Мұстафа Шоқай: 
«Ұлттық рухтың негізі – ұлттық тіл. 
Кешегі Ресей тіліміздің дамуына жол 
бермеді. Ол кезде біздің ұлттық басы-
лымдар шығару құқығымыз жоқ бола-
тын»  деп �кініш білдіреді. 

Немқұрайлылық. Бұл ұлт үшін үлкен қасірет.  Күнделікті өмірде бай-
қа  латындай, «Онда тұрған не бар?» деп қол сілтей  салатынымыз бар. 
Өзгесін айтпағанда, өз тіліміздің өз жерімізде, өз топырағымызда нық, 
мығым тұра  алмауына осы қылығымыздың  да әсері бар-ау, сірә. 

...Алматы қаласының ең алды-
мен ауызға алынатын к�шелерінің 
бірі – Абай даңғылымен келе жа-
тырмыз. Жүргізуші «Келесі аялдама 
– Абай – Правда» деді. :зіміз де, 
жа ны мыздағы екі-үш жолаушы да 
«Бұл қалай?» десіп қалдық. «Прав-
даның» Алтынсарин болып �з гер-
гелі қашан! Жиырма жылдың жүзі 
болды.

К�шеге ат жайдан-жай қойыл-
майтыны белгілі. $лгі жүргізуші 
қызмет ететін кәсіпорын басшы-
лығы қарауындағыларға мұндай 
олқылықтың орын алмауын ұдайы 
ескертіп отырса басқаша бола-
тыны анық. :йткені к�ше, қала 
мәдениеті дегенің, айналып кел-
генде елдің де, мемлекеттің де 
мәдениетін әйгілейді. 

«Правда» деп отырғанымыз бір 
ғана мысал, одан басқа Н.Тілендиев 
к�шесін бұрынғыша – «Софья», 
«Т.:залды» – «Бауман», «Наурыз-
бай батырды» – «Дзержинский», 
«Жел тоқ санды» – «Мир» – ... деп 
хабарлау әлі тыйылмай келеді. 

Алтынсарин к�шесінен шығып 
Абай даңғылының бойы мен бері 
қарай жүрсеңіз, сол жақтағы он 
екі қабат ғимараттың ең жоғарғы 
жағындағы «Английский язык» 
деген жазу к�зіңізге оттай ба-
сылады. Ал бұған не дейсіз? Бұл 
тілді неге т�бемізге шығарып 
қойдық? Түсінікті, ағылшын тілі 
қажет. Бірақ ол Қазақ елінің бас-
ты, негізгі тілі емес қой. Ондай 
к�рнекті жазуға басқа жерден 
де орын табылмайтын ба еді. 
Аспандатып қойғанымызға жол 
болсын. Оның орнына �зіміздің 
мемлекеттік тілімізге байланысты 
келісті бір с�з тұрса қандай жара-
сымды. Мәселен, «Қазақстанның 
болашағы – қазақ тілінде» деген-

дей, немесе «Мемлекеттік тіл – 
береке ұйытқысы» дейміз бе... 

Таяу  да ғана әлгіндегі Абай даң-
ғы лы мен  Алтынсарин к�шесінің 
қиы лысында «MOSKVA» деген 
үлкен сауда орта лығы ашыл ды. 
Ұлтымызда басқа с�з табыл ма ған-
дай осы атау ды қонжиттық. Ішіне 
кірсеңіз қазақтың бір с�зін таба 
алмайсыз. :зге елдің – Англияның 
ба, Американың ба сауда үйіне кіріп 
кеткендей сезінесіз. Маңдайшадағы 
жазулар «Milk honeу», « Heaven», 
«Kari», «Lady», «Respeсt», «Asian 
Cosmetics»... болып кете береді... 
Мұнда келушілердің осы жазуларға 
назар аударып жатқандары да ша-
малы. Тіпті түсінбеулері де мүмкін. 
Сонда жұрт түсінбейтін с�здерді не 
үшін іліп қоямыз?! 

Шаңырақта, жеке отбасында 
не болып жатқанында шаруамыз 
жоқ. Ал к�шедегі, адамдар жиі ба-
ратын қоғамдық орындардағы жағ-
дайға, олардағы іс-әрекеттерге, 
қала берді ілінген сурет-жазбаларға 
немқұрайлы, немкетті қарауға бол-
мас. Мәселен, к�шелеріміздегі жар-
нама, атаулар мемлекеттік мәртебесі 
бар қазақ тілінде емес, �зге тілдерде 
«сайрап» тұрса бұған қалай шыдас 
беруге болады? $лде сол баяғыша 
«Онда тұрған не бар?» деп арқаны 
кеңге салып жүре береміз бе? 

Қандай дерт, қандай кесел бол-
масын ақырындап-ақырындап 
бойға дариды. Ал ұлт дертінен 
артық қандай қасірет болатын еді. 
Жаңағы тізіп �ткен әттеген-айла-
рымыз үлкен дерттің пайда болуы-
на негіз болатын «сырқаттың» басы. 
Сол «сырқаттың» алдын алуымыз 
қажет. $йтпесе, ертең кеш болады. 
Осыны ойлай жүрсек, ағайын. 

Нұрперзент ДОМБАЙ 

Тарихы 1921 жылдың қазан айынан бастау 
алатын ұлттық радио хабарлары  сол сәтте әуе 
толқынына Орынбор қаласынан таратылған еді. 
Ал, одан кейін хабарларын тұрақты түрде беруді 
1926 жылдың 3 қазанынан бастап Қызылорда 
қаласында жалғастырды. Алматыдағы радио-
станциясы болса, 1931 жылдың 1 мамырында 
ашылған. «Жалпы, 30-жылдар Қазақ радиосының 

даму кезеңі болды» дейді «Қазақстан» РТРК» 
АҚ Басқарма т�райымы Нұржан Жалауқызы. 
:зінің ілгерілеу сатысын осылайша басып �ткен 
бас радиомызды қазір «Отаu TV» арқылы және 
ғаламтордан online режимінде әлемнің кез кел-
ген нүктесінде тыңдауға болады.

СЕЛТ ЕТПЕЙТІН 
салғырттығымыз-ай...

ҰЛЫ ДАЛА ҮНІҰЛЫ ДАЛА ҮНІ

ҚА
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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

ҰСТАЗДЫҢ 
РУХАНИ СЕРІГІ 

ЕРСІ АТАУ, ӨРЕСКЕЛ ҚАТЕ
қашанғы қайталана береді?

ӨР ТОРҒАЙ – 
ЕРЛІК МЕКЕНІ

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

Қазыбек  АХМЕТЖАНОВ, 
Алматы қаласы №148 мектеп-гимназия 
директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары, 
Қазақстан Республикасы Білім беру ісінің 
құрметті қызметкері



2 №39 (1349) 
29 қыркүйек – 5 қазан 

2016 жыл

АНА ТІЛІ

АПТА-ШОЛУ 

шеңберінде оңтүстік �ңірлерден 1 мыңға 
жуық жастардың осында білім қуып 
келгендері, 118 отбасының қоныстануы 
құптарлық. Ол жақтарда жер де, жұмыс та 
тапшы. Теріскейдің шұрайлы табиғаты, 
құнарлы топырағы мал да, астық та 
�сіруге �те қолайлы. Биыл 700 шақырым 
жолды қалпына келтірген екенсіздер. 
Жол – экономиканың, тіршіліктің 
күретамыры. Жолсыз бүгінгі �мірді елес-
тету қиын, – деді Президент.

Президент келесі кезекте әскери 
�неркәсіп к�рмесінде болып, жергілікті 
кәсіпорындар шығаратын әскери тех-
никалар үлгілерімен танысты. К�рмені 
аралап шыққан Н.Назарбаев отандық 
қорғаныс �неркәсібінің �ндірістік 
мүмкіндігі мен инновациялық әлеуетіне 
оң баға берді. 

Қостанайға жұмыс сапарымен табан 
тіреген Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
алдымен облыспен аттас аудандағы 
« : т е у л и н »  ш а р у а  қ о ж а л ы ғ ы н ы ң 
егіс алқабына бет бұрды. Алқап ба-
сында Нұрсұлтан Назарбаевқа бидай 
сорттарының к�рмесі к�рсетілді. Онда 
бидайдың облыс �ңірінде �сірілетін 
19 сортының үлгісі қойылды. Мемле-
кет басшысының Қостанайға сапары 
«Баян Сұлудың» тәттілерін �ндіретін 
акционерлік қоғамында жалғасты. «Баян 
сұлу» ескіден қалған кондитер фабри-

Алматыдағы Республика сарайында 
ҚР Мәдениет және спорт министр-
лігінің тапсырысымен Шәкен Ай-
манов атындағы «Қазақфильм» АҚ 
мен «Жаңа әлем продакшн» ЖШС 
бірлесіп түсірген белгілі режиссер 
Ақан Сатаевтың «Анаға апарар 
жол» атты тарихи драмасының 
тұсаукесер рәсімі 0тті. Фильмнің 
бас продюсері – 4лия Назарбаева. 

Бұған дейін Астанада �ткен ал-
ғашқы таныстырылымына қатысқан 
Елбасы Н.Назарбаев  туындыға 
жоғары баға беріп, фильмдегі де-
ректер еліміз үшін маңызды екенді-
гіне тоқтала келе, тарихи драманы 

ҚР Ұлттық экономика министрі 
Қуан дық Бишімбаев тұрғын үй құры-
лысын дамыту және халықты тұрғын 
үймен қамтамасыз ету, кәсіпкерлікті 
дамыту мақсатында елімізде жүргізіліп 
жатқан жұмыстар жайлы баяндама жа-
сады. Мемлекеттік бағдарламалардың 
іске асуы жолында 2020 жылға қарай 
6,1 млн шаршы метр тұрғын үйді 
қолданысқа беру, оның ішінде «Нұрлы 
жол» мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында 4,5 млн теңге, «:ңірлерді да-
мыту бағдарламасы» бойынша 1,6 
млн теңге к�лемінде жұмыс жүргізу 
к�зделіп отырғандығына тоқталды. Ал 
ұлттық қордан тұрғын үй құрылысына 
140 млрд, республикалық бюджет-
тен 49,7 млрд теңге б�лінген. Ми-
нистр Қ.Бишімбаев инже нер лік-
коммуникациялық инфрақұры-
лым және кредиттік тұрғын үй салу 
мәселелерін тілге тиек етіп, �ңірлердегі 
атқарылып жатқан жұмыстардың 
нәтижесін саралады. 

Күн тәртібінде қаралған бұл мәселе 
бойынша Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрі Тамара 
Дүйсенова, Білім және ғылым министрі 
Ерлан Сағадиев, «Бәйтерек» ҰБХ» АҚ 
басқарма т�рағасы Ерболат Досаев 

касы болғанымен, тәуелсіздік жылдары 
мұның тек аты ғана емес, заты да �згеріп, 
еліміздегі ірі �ңдеу кәсіпорнына айнал-
ды. 

Мемлекет басшысының Ақмола 
облысындағы сапары аясында Қазақстан 
Тәуелсіздігімен құрдас «К�кшетау мине-
ралды сулары» акционерлік қоғамында 
жаңа инновациялық желі іске қосылды.

:ткен жылы қолға алынған бұл 
жобаға 3,7 миллиард теңге қаржы 
жұмсалған және к�птеген жаңа жұмыс 
орнын ашуға мүмкіндік туған. Жаңа 
�ндірістік желі алкогольсіз сусын 
дайындаудың барлық айналымында 
кластерлік жүйе мен жұмыс істейді, 
яғни сусынды дайындап, �здері жасаған 
құтыларға құйып, тұтынушыларға дай-
ын �німді үздіксіз жеткізеді. Еліміз 
тәуелсіздігін алған 1991 жылы құрылған 
кәсіпорында бүгінде 100-ге тарта �нім 
түрлері шығарылады. Оның ішінде 
соңғы 15 жыл бойы «Туран» брендімен 
(«TURAN») Ресей Федерация сына ми-
нералды сулар мен алкогольсіз сусындар 
тұрақты түрде жеткізіліп келеді. Қазіргі 
күні кәсіпорында экологиялық таза 
аймақтардан бутилденген табиғи ми-
нералды су шығару бойынша Оңтүстік-
Шығыс Азиядағы халықаралық маңызы 
бар ең үздік инновациялық қазақстандық 
кәсіпорынды құруға арналған жаһандық 

жасаушыларға �зінің алғысын жет-
кізген. Түсірілім Қазақстан, Бе-
ларусь, $зер байжан жерінде �тті. 
Минскіде әскери кезеңнің эпизодта-
ры түсіріліп, «Днепрді алу» кезіндегі 
қанды қырғынға 500-ден астам адам, 
300 әскери техника, кәсіби каска-
дерлер мен пиротехникалық заттар 
қолданылған. Басты р�лдерді Алтынай 
Н�гербек, $діл Ахметов, Аружан Жа-
зылбекова, Берік Айтжанов және т.б. 
�нер иелері сомдайды. 

Айта кетерлігі – Мәскеу қаласын-
да �ткен 38 халықаралық Мәскеу 
ки  нофес тивалінде фильмнің гала-
концерті жоғары деңгейде ұйым-
дастырылды.

және т.б. әлеуметттік нысандардың 
құрылысы, ондағы �зекті мәселелер 
ж�нінде жеткізсе, онлайн режімде 
байланыста отырған облыс әкімдері 
Үкімет басшысының сұрақтарына 
жауап беріп, мәселенің оң шешім 
табатындығына тікелей жауапты 
екендіктерін аңғартты.  

« А т а м е к е н »  Ұ К П  б а с қ а р м а 
т�рағасы Абылай Мырзахметов 
шағын және орта бизнесті дамыту 
үшін  несиелендірудің қолжетімділігін 
арттыру қажет екендігін атап �тті. 
«Заң ды тұлғалардың кредиттерінің 
т ұ  р а қ с ы з  д и н а м и к а с ы  а я с ы н -
да ШОБ займдары тұрақты артып 
келеді. ШОБ кредиттерінің �сімі 2015 
жылдың шілдесімен салыстырғанда 
2016 жылдың шілдесінде 47,7 пай-
ызды құрады. Мұндай нәтижелерге 
мемлекеттің қолдауының арқасында 
қол жеткізілді» деді А.Мырзахметов. 

Премьер-министр Б.Сағынтаев 
Үкімет мүшелеріне тапсырма беріп, 
оның нәтижесін күтетін дігін жеткізді. 
Жиын соңы Үкімет отыры сының 
қорытындысы ж�ніндегі баспас�з 
мәслихатына ұласты. 

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

Қырда еңбек қызған шақ 
ТҰСАУКЕСЕР

жаңғырту басталды. 2020 жылға дейін 
табиғи минералды суды жылына 
400 миллион литрге дейін жеткізуге 
мүмкіндік беретін �ндірістік қуатты арт-
тыру жоспар ланған.

Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола об-
лысына жасаған жұмыс сапары бары-
сында ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай Еуразиялық экономикалық одақ 
аясындағы тұңғыш бірлескен жоба 
–  К � к ш е т а у д а ғ ы  « Қ а з а қ с т а н н ы ң 
агроинновациялық корпорациясы» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
жұмысымен танысты. Мемлекет бас-
шысы еліміздің теңізге шығар жолы 
болмағандықтан, басқа елдермен сау-
да байланысына, ал ол �з кезегінде 
�ндірісіміздің дамуына кері әсерін 
тигізгенін, осы орайда тығырықтан 
шығар жол ретінде авток�лік және темір 
жол байланысын дамытуға жете к�ңіл 
б�лінгендігін атап �тті. 

Одан әрі Елбасы Ақмола облысының 
қазіргі даму жайына тоқ талып, соңғы 
жылдарда облыс шаруа шылықтары-
ның 10 мыңдай шетелдік техниканы 
сатып алғандығын, �німділігі жоғары 
т е х н и к а л а р д ы ң  а р қ а с ы н д а  е г і н 
шаруашылығының айтарлықтай дамып 
отырғанын тілге тиек етті. 

Ақбота ИСЛ4МБЕК

«Анаға апарар жол»

Халықтың әл-ауқаты – басты назарда

Бұл мемлекеттер ТМД, ШЫҰ, ҰҚКШ 
(ұйымдық қауіпсіздік келісім шарты), 
АС:КШ (Азиядағы сенім мен �зара 
келісім шарты) ұйымдары шеңберінде 
Орталық Азия мемлекеттерінде �зара 
сауда, экономикалық және саяси бай-
ланыстарын жүзеге асырды. ТМД 
шеңберіндегі қарым-қатынастарға Түр-
кіменстан бейтарап саясат ұстануы нәти-
жесінде аса к�п белсенділік к�рсете 
қойған жоқ. :збекстан жабық қоғам 
құруы нәтижесінде басқа мемлекет-
термен тым-тығыз қатынас жасауға 
мүдделілік танытпады. Ал Қырғызстанда 
2000 жылдардың бас кезінде басталған 
билікке талас, халықтың ереуілдеу 
процесі 10 жылдан астам уақытқа созы-
лып бұл елдің экономикасын тұралатып 
тастады. Сондықтан Қазақстан бауырлас 
Қырғызстанға к�мек к�рсету саясатын 
басшылыққа алды. 

Қазақстан к�ршілес Орталық Азия 
мемлекеттерімен шекарасын бейбіт 
келіс імдер арқылы белгілеуге  қол 
жеткізді. Трансұлттық �зендерді әділ және 
экологиялық қорғау тұрғысынан пайда-
лану мәселелерін күн тәртібіне қойды. 
Азаматтардың Орталық Азия мемлекеттері 
арасында еркін жүріп-тұруына заңдық 
негіз жасауды ұсынды. Қуатты Қазақстан 
экономикасы 2000 жылдан бастап әр жыл-
да :збекстан, Қырғызстан, Тәжікстан 
мемлекеттерінен 1 миллионға жуық 
еңбек мигранттарын қабылдап оларға 

экономикалық интеграцияны нығай ту, 
су-энергетикалық ресурстарды тиім-
ді пайдалану мәселелері с�з болды. 
$сіресе, Ауғанстандағы күрделі  саяси 
күрес құбылысының Орталық Азия 
мемлекеттеріне тарап кетпеу шаралары 
белгіленді.

Қазақстан �зінің сыртқы саясатында 
туысқан Қырғызстан Республикасымен 
тең, достық және ынтымақ қатынастармен 
нығайта беруге мүдделі. :кінішке орай 
Қырғызстандағы ішкі саяси ахуал 2000  
жылдардың бас кезінен бастап 10 жыл 
уақыттай шиеленісумен ерекшеленеді. 
Елдегі түрлі кландық топтардың, солтүстік 
пен оңтүстік аймақтардың басқарушы 
және бизнес элиталары арасындағы билік 
пен байлық жолындағы перманентті 
күрес бұл елдің экономикалық дамуын 
тежеді. Елдің қарапайым халқының басым 
к�пшілігі кедейленген әлеуметтік топты 
к�бейте берді. Ел халқының люмпенденуі 
қауіпті шекке келді.

Қырғызстандағы әлеуметтік-этни-
калық қатынастардың шиеленісуі 2003, 
2010 жылдардағы екі мәрте болған 
«қызғалдақ революциялары» бұл елдегі 
саяси-экономикалық ахуалды тіптен 
шиеленістіріп жіберді. Қазақстан �зімен 
729 шақырым ортақ шекарасы бар, �зін 
оңтүстік бағыттағы түрлі қауіптерден 
қорғап тұрған бауырлас Қырғызстанға 
к�мек к�рсетті. 2010 жылы ғана Қазақстан 
Қырғызстанға 20 млн 300 мың АҚШ 
доллары к�лемінде гуманитарлық к�мек 
берді. Бұл к�мекке к�ктемдегі егіс егуіне 
дизел жанармайы, азық-түлік, құрылыс 
материалдары, к�мір, т.б. тұтыныс затта-
ры кірді. 

Негізінен әлемдік және екі жақты 
мәселелерге байланысты қазақ-қырғыз 
қатынастарында түсінбеушіліктер мен 
мәнді қайшылақтар жоқ. Екі ел ара-
сындағы қатынастарды дамыта түсу 
мақсатында Жоғарғы мемлекетаралық 
кеңес екі елдің премьер-министрлерінің 
т�рағалығымен Үкіметаралық Кеңес, екі 
елдің сыртқы істер министрлігі Кеңесі 
құрылған. Аталған ұйымдар қазақ-қырғыз 
қатынастарының �зекті мәселелерін дер 
кезінде шешіп отыруға мүмкіндік берді.

Сайын БОРБАСОВ, 
саяси ғылым докторы, 

профессор 

құрылыстан, ауылшаруашылығынан, 
қызмет к�рсету салаларынан жұмыс берді. 
Қазақстан басшылығы мен бизнесінің бұл 
саясаты Орталық Азия мемлекеттеріндегі 
жұмыссыздықтан туған әлеуметтік 
қиындықтарды жеңілдетуге үлкен к�мегін 
тигізді. Олар әр жылда бірнеше миллиард 
АҚШ доллары к�леміндегі қаржыларын 
�з елдеріне аударып отырды. Аталған 
мемлекеттер үшін бұл ақшаның зор к�мек 
болғандығын айтқан ж�н.

:збекстан билігі �з ішіндегі ра-
д и к а л д ы  и с л а м  о п п о з и ц и я с ы н ы ң 
күшейуінен қорқады. Сондықтан АҚШ-
тың Ауғанстандағы, Тәжікстандағы 
антитеррористік қызметін қолдайды. 
Сонымен қатар Қырғызстандағы �збек 
диаспорасының осы елдегі билікке 
қарсы к�терілістер барысында 2003, 
2010 жылдардағы қақтығыстарда зардап 
шегуі де Ташкентті қатты алаңдатуда. 
$сіресе, 2010 жылғы Ош облысында 
болған этносаралық қақтығыстар бауыр-
лас екі мемлекет арасын тіптен суытып 
жіберді. Ресми Ташкент қырғыз-�збек 
қатынастарында салқынқандылық та-
нытып, жиі-жиі қайталанған Қырғыз 
к�терілістері кезінде екі халықтың ара-
сында �шпенділік болмауына күш сал-
ды. Осыған қарамастан �збек-қырғыз 
қатынастары орталық Азиядағы  саяси 
тұрақтылық пен ынтымақтастықты 
нығайтып отыр деп айта алмаймыз.

Осы ретте Түркіменстанның бейта-

рап, Тәжікстанның к�пвекторлы саясат 
ұстануы Орталық Азиядағы Қазақстан 
к�ксеген біртұтас одақтың болуына кесірін 
тигізуде. Тәжікстанның Ауғанстанның 
ислами экстремистік  топтарының 
террористік топтарының әрекет ету 
алаңына айналуы қаупі күшейе түсуде. 
Сондықтан буферлік р�л атқарып отырған 
Тәжікстандағы саяси биліктің мығым 
болуына Орталық Азия мемлекеттерінің 
барлығы мүдделі.

Қазақстан мен :збекстан арасында 
трансұлттық �зен суларын пайдалану 
мәселелерінде біршама шешілмей келе 
жатқан мәселелер бар. Сондықтан «демо-
графия, жер, су» мәселелері қазақ-�збек 
қатынастарына �з ықпалын тигізуде. 
Алайда екі мемлекеттің басшылығы 
екі елдің татулығының маңызын терең 
түсінеді. Қазақ-�збек қатынастарында 
тату к�ршіліктің, достық пен туыстықтың 
зор тәжірибесі жинақталған. Олар бір 
текті әлеуметтік тарихи және әлеуметтік 
мәдени тамырлардан шыққан туысқан 
халықтар.

$лемдік қауіп-қатерлер терроризм-
ге, діни экстремизмге, трансұлттық 
ұйымдасқан қылмысқа, наркотрафик-
пен заңсыз қару сату сияқты қатерлі 
құбылыстарға екі мемлекет к�ршілес 
Қырғызстан, Тәжікстан бірігіп тойта-
рыс беруді ж�н санады. 2000 жылғы 14 
маусымдағы 4 мемлекет президенттерінің 
Душанбе кездесуінде Ортаазиялық 

Бауырлас халықтар достығы

Қазақстанның сыртқы саясатының 
маңызды бағыты Орталық Азия 
аймағындағы көршілер, бауыр-
лас мемлекеттермен ынтымақтасу, 
әріптестік және бейбітшілік саясатын 
жүргізу. Өзбекстан, Түркіменстан, 
Қырғызстан мен Тәжікстан басшылары 
Қазақстанға сан мәрте ресми, бейрес-
ми сапарлармен келді. 

ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНДЕЛІГІ

ҮКІМЕТ

Алматыда медициналық к0мекті 
жетілдіру міндеттері талқыланып, 
медициналық-санитарлық алғашқы 
к0мек ұйымдары деңгейінде 
туберкулезді диагностикалаудың 
және емдеудің жеделдетілген 
әдістеріне қолжетімділік ая-
сын кеңейту, пациенттер мен 
дәрігерлердің жауапкершілігін 
арттыру мақсатында Туберкулезді 
ықпалдастыра бақылау ж0ніндегі 
халықаралық конференция 0тті. 

Аталған іс-шараға ҚР Денсаулық 
сақтау және әлеуметтік даму министрі 
Тамара Дүйсенова, ДДҰ Туберкулез 
ж�ніндегі бюросының к�шбасшысы 
Масуд Дара, Жаһандық қордың 

�ңірлік менеджері Николя Канто, 
Кореяның Туберкулез институтының 
директоры Хи Джин Хим, Ресей 
Денсаулық сақтау министрлігінің 
штаттан тыс бас фтизиатры Ирина 
Васильева, АҚШ-тың Қазақстандағы 
елшісі Джордж Крол, АҚШ-тың 
Халықаралық даму ж�ніндегі агент-
тігінің, Қазақстан Республикасы 
Қызыл Ай Қоғамының �кілдері және 
т.б. шетелдік, қазақстан дық сарапшы-
лар қатысты.  

Іссапар барысында Мемлекеттік 
хатшы Г.$бдіқалықова қалалық кар-
диология орталығының жұмысымен 
де танысып қайтты. 

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН

Медициналық көмек 
жайы талқыланды

БАСҚОСУ

Мемлекет басшысы Н.Назарбаев-
тың тапсырмасымен «Нұр Отан» 
партиясының Саяси талдау және 
стратегиялық зерттеулер орталығы 
ашылып, оны әлеуметтік ғылым 
кандидаты Юлия Кучинская 
басқаратын болды. 

Орталық жаһандық үдерістегі 
Қазақстан, жаңа шынайылықтағы 
ақыл ды экономика, ақпараттық 
қауіп сіздік, мемлекеттік және саяси 
бағ дарламалардың нәтижелілігін 
бақылау, партиялық жүйенің дамуы, 
қоғамдық пікірге бақылау және бол-
жау жасау секілді бірнеше бағытта 
жұмыс жүргізеді. 

 Ашылу салтанатында с�з алған 
партия Т�рағасының бірінші орын-
басары Мұхтар Құл-Мұхаммед: «2016 
жылдың 6 мамырында �ткен «Нұр 
Отан» партиясы Саяси кеңесінің 
отырысында Нұрсұлтан Назар-
баев жетекші саяси күш ретінде 
партияның идеялар генераторы 
болуы керектігін, ол үшін �зіндік 
мықты талдау орталығын құру 
қажеттігін атап �тті. Бүгінде біздер 
Елбасымыздың тапсырмасын сәтті 

жүзеге асырдық деп мақтанышпен 
айта аламыз. ...«Белгілі «ой фабри-
каларын» жүзеге асырудың әлемдік 
тәжірибесін жан-жақты зерттеу 
негізінде бүгін жаңа орталық �з 
жұмысын бастайды» деді.

А л  ә л е у м е т т і к  ғ ы л ы м  к а н -
дидаты Юлия Кучинская әлемде 
осыған ұқсас 6500-ден астам тал-
дау алаңы бар екендігін айта келіп, 
«олар �здерінің стратегияларын 
жасап, әлеуметтік-экономикалық іс-
әрекеттерін жетіл ді руде, сондай-ақ 
саяси шешімдер қабылдауда саяси 
партиялар талдау материалдары 
мен зерттеу топтарының болжамда-
рына сүйенеді. Енді бізде де АҚШ, 
Ұлыбритания, Ресей, Қытай, Жа-
пония және Еуропалық одақтың 
жетекші саяси партиялары секілді 
�зіндік «ой фаб рикамыз» бар» деген 
пікірін білдірді.  

$зірге орталықта ғылым док-
торлары мен кандидаттары, PhD 
докторанттары мен магистрант-
тары, «Болашақ» бағдарламасы 
мен  Назарбаев Университетінің 
түлектерінен құралған 30 сарапшы 
жұмыс жүргізуде.  

Саяси талдау орталығы ашылды

БАҒДАР

Cткен аптада Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев жұмыс сапарымен 
Қызылжар, Қостанай, Ақмола 
0ңірлерінде болды. Жылдағы дағды 
бойынша бұл жолы да аталған 
астықты 0ңірлерді аралап шықты. 
Осының 0зі ауылшаруашылығы еңбек-
керлерінің к0ңіл-күйлерін к0теріп, 
серпінді еңбек етуге жігерлендіретіні 
анық.

Мемлекет басшысы Қызылжар 
�ңіріндегі сапарын егіс алқаптарындағы 
егін орағының барысымен танысудан 
бастады. Тұрғындармен кездесулерде 
ауылшаруашылығы мен әлеуметтік, 
к�лік инфрақұрылымы салаларының 
мәселелері кеңінен с�з болды. Пре-
зидент Петропавл халықаралық әуежай 
ғимаратын аралап к�ріп, ұшу-қону 
жолағы мен жолаушылар терминалын 
қайта жаңғырту барысымен танысты. 
Елбасы аралаған танаптардан Қызылжар 
ауданы «Шағала-Агро» ЖШС жоғары 
түсім алуда екен. Серіктестік басшысы 
Жомарт Омаров �ндіріске пайдаланы-
латын жер телімдерінің 35 мың гектарды 
құрайтынын, оның 9 мың гектары-
на дәнді, 13,6 мың гектарына майлы 
дақылдар егілгенін, астықтың 85 пайызы 
бастырылғанын жеткізді. 

Президентке облыс әкімінің бі-
рінші орынбасары Айдарбек Сапаров 
агро�неркәсіп кешенінің негізгі к�р-
сеткіштері мен оны дамыту жолында 
атқарылып жатқан шаралар туралы 
баян дады. Нұрсұлтан Назарбаев меха-
низаторлармен және аграрлық компания 
�кілдерімен әңгімелесу барысында астық 
�ндірісін әртараптандырудың, аз шығын 
жұмсап, мол �нім алудың бәсекелестік 
қарымын арттырудың маңызына ерек-
ше тоқталды. Қызылжардың құнарлы 
топырағында майлы дақылдар да жақсы 
�сетінін тілге тиек еткен Президент ет, 
сүт �німдерін қалдықсыз қайта �ңдеу ісін 
ауылдарда жалғастыру керектігін назарға 
алды. Елбасына шаруалар жан-жақты 
қолдауы және ауыл шаруашылығы 
саласындағы тиімді мемлекеттік са-
ясаты үшін алғыстарын білдірді. Ал 
Нұрсұлтан Назарбаев жиналғандарға 
жемісті жұмыс, табыс пен бақ-береке 
тіледі. 

– Атқарылған жұмыстар аз емес. 
Менің тапсырмам бойынша қолға 
алынған «Серпін – 2050» бағдарламасы 

ҚР Премьер-министрі Бақытжан Сағынтаевтың төрағалығымен өткен  
Үкімет тің кезекті отырысында тұрғын үй, әлеуметтік нысандардың құры-
лысы, кәсіпкерлікті дамыту секілді халықтың әл-ауқатын жақсартуға арнал-
ған бірқатар маңызды мәселелер талқыланып, оны шешудің жолдары 
қарастырылды.
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ТҰҒЫРЛЫ ТҰЛҒА

ӘЛИХАН – 
ЕЛ ЕСІНДЕ

ӘБІШ КЕКІЛБАЕВ 
ОРТАЛЫҒЫ АШЫЛМАҚ

ТАҒЗЫМ

Қарағанды облысы Алаш арысы 4лихан 
Б0кейхановтың 150 жылдығын атап 0тті. 
Осыған орай тұғырлы тұлғаның туған жері 
Ақтоғай ауданында ескерткіш-мүсін ашылды. 

Облыс әкімі Нұрмұхамбет $бдібеков «Алаш 
алаңы» алаңындағы монументке гүл шоқтарын 
қойып, ғылыми-тәжірибелік конференцияға 
қатысты. Ол �з с�зінде Қарағанды қаласында 
$.Б�кейхановқа арналған ескерткіш ашылаты-
нын айтты. Облыс орталығының Октябрьский 
ауданына Алаш Орда к�шбасшысының есімі 
берілетінін жеткізді. «Бүгінгі шара – бұл атаулы 
күнді тойлаудың бастамасы ғана» деп атап �тті 
Н.$бдібеков. $лихан Б�кейхановтың гипстен 
жасалған мүсіні Ақтоғай ауылындағы оның 
есімімен аталатын орта мектептің аумағында 
о р н а л а с қ а н .  О л  С у р е т ш і л е р  о д а ғ ы н ы ң 
Қарағанды б�лімшесінің шеберханасында 
дайын далды. Авторы – Виктор Арент. Мүсіннің 
биіктігі 3 метр.

Ақтауда қазақтың к0рнекті жазушысы 4біш 
Кекілбаев орталығы ашылатын болды. 
Жуырда Ақтауға Астанадан арнайы келген 
сәулетшілер 0ңір басшылығымен кездесіп, 
келісті кешеннің жобасын талқылады. 

Бір мезгілде екі мыңға жуық адамды қа-
былдай алатын орталық шаһардың 19 «а» шағын 
ауданында орналаспақ. Заңғар жазушының 
әдеби мұраларын сақтаумен және насихаттаумен 
айналысатын айтулы мекеме аясында кітапхана, 
мұражай, концерттік зал және кітап дүкені 
жұмыс істейтін болады. Аталған орталықтың 
құрылыс жұмыстары 2017 жылға жоспарланған.

қаласында «Ярыш» атты футбол коман-
дасы құрылғанда оның беделді мүшесі 
жас Мұхтар болды. Мұхтардың бірден 
алғашқы ұйымдасқан футбол коман-
дасына алынуы оның бұған дейін де 
доп ойнап, шеберлігін ұштап, футбол 
�неріне деген шын ықыласын танытқан.

Ұлттың рухы оянған кезінде �мір-
ге араласқан семинария оқу шысы 
М.$уезовтің де к�зқарасы сол тұрғыда 
қалыптаса бастайды.

М.$уезов мұғалімдер семина рия-
сында оқып жүргенде Ш.Құдай бер-
діұлының «Жолсыз жаза» поэмасы 
негізінде «Еңлік-Кебек» пьесасын жа-
зып, оны 1917 жылы маусым айында 
Ойқұдық деген жерде тіккен киіз үй 
сахнасына шығарады.

:мір ағысы М.$уезовті жас тайынан 
күрделі қоғамда �сіп-же ті луге әкеліп 
соқты. 1917-1919 жылдар аралығы 
бұрынғы Ресей патшалығы кеңістігінде, 
соның ішінде Қазақстанды да кеңінен 
қамтыған әскери-саяси күрес-тартысқа 
толы кезең ретінде тарихымызға енді. 
Осындай аумалы-т�кпелі заманда тарих 
сахнасына шыққан Алаш қозғалысы 
және оның үкіметі – «Алашорда» 
сол шақтағы қазақ халқының ұлттық 
мүддесін, мұң-мұқтажын, оның халық 
ретінде сақталып қалуына және жерін 
талан-таражға салдырмауға ұмтылған 

(Басы 1-бетте)

Кезінде біраз орта буын қазақ 
журналистерінің ұстазы болған Шер-
хан Мұртаза: «Қазақ радиосы» – ре-
спублика мәдениетінің бел омырт-
қасы. Жылдамдығы жағынан газет-
тен де, теледидардан да шапшаң. 
Дүниенің түкпір-түкпірінен неше 
алуан хабарларды жеткізетін радио. 
Ол қазақ әдебиетін, �нерін насихат-
тауда, �ркендетуде қайыспас қара 
нардай жүк к�теріп келеді. Халық 
радионы сүйеді» деген еді. Қасиетті 
қарашаңырақтың қазіргі  ұжымы 
�здерінің алдағы уақытта да сол биіктен 
табылатындықтарына сенімді. Себебі, 
«Қазақ радиосы» – кешегі батырлар 
мен �нер майталмандарының әралуан 
үндері сақталған алтын сандық. Бүгінгі 
біздің де, �ткендердің де үндерін келер 
ұрпаққа жеткізеді» (Қасым Қайсенов).

Конференция барысында алғаш 
рет ұлттық радио туралы ғылыми 
зерттеу жазған ардагер журналист 
Намазалы Омашев оны «қазақтың 
рухани тірегі» деп бағаласа, Нұржан 
Жалауқызы биыл ұжым  Елбасының 
алғыс хатымен марапатталғанын атап 
�тті.

«Еліміздегі электронды ақпарат 
құралдарының қарашаңырағы – «Қазақ 
радиосының» эфирге шыққанының 
95 жылдығы Қазақстан Республика-
сы Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен 
тұспа-тұс келіп отыр. Осы қос мере-
кемен баршаңызды құттықтаймын! 
Т ә у л і к  б о й ы  э ф и р г е  ш ы ғ а т ы н 
«Қазақ радиосы» – аудиториясының 
ауқымы жағынан Қазақстандағы 
р а д и о с т а н ц и я л а р д ы ң  і ш і н д е г і 
абсолютті к�шбасшы. Радиомыздың 
биылғы мерекелік жылы Бұқаралық 
ақпарат қызметкерлері күніне орай 

Қазақстан Республикасы Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаевтың алғыс ха-
тымен марапатталуы – ұжымның 
еңбегіне берілген жоғары баға деп 
білеміз. $рдайым «Қазақ радиосы» 
қосулы болсын!» – деді Басқарма 
т�райымы.

Сонымен қатар 95 жылдық ме-
рейтой салтанаты «Қазмедиа орталы-
ғының» киноконцерт залында IV 
Ха лықаралық «Ұлы Дала дауысы» 
радиофестивалінің гала-концертіне 
ұласты. Ескерте кетсек, биыл бұл фе-
стивальге Қазақстан, Түркия, Ресей, 
Украина, Беларусь елдерінен 60 үміткер 
қатысқан болатын. Кеше солардың 
ішінен 16 жеңімпаз таңдалып, ән 
додасының «Ұлы Дала дауысы» 
сыйлығымен  және арнайы диплом-
дармен марапатталды. Жүлдегерлердің 
басым к�пшілігі – �з отандастарымыз. 
Атап айтқанда, «Ринго» тобы, Айқын 
Т�лепберген, Нұрғали Тұрлыбеков, 
М�лдір $уелбекова, Ардақ Балажа-
нова, Армат Исламғалиев, Зүлфия 
Баймырза, Жарас Сатыбалдиев, Саян 
Ақмолда, «Сарыарқа» ұлт аспаптар 
ансамблі және «Ұлытау» рок тобы к�ш 
бастады. Сондай-ақ, қазақ әндерін 
нақышына келтіре шырқаған �зге ұлт 
�кілдері де елеп-ескерілді. Олар – «Ана 
туралы жыр», «Бозторғайым», «Айна-
лайын», «Сүйген жүрек», «Қарлығаш» 
әндерінің орындаушылары Марсель 
 Кутуев, Ян Костырко, Чингиз Ли, 
Оксана Войтешик және Жем Гүрдал.

Гала-концерт кешке «Қазақ радио-
сы ның» әуе толқынында тікелей эфир-
ден берілді.

Еркеғали БЕЙСЕНОВ,
«Ана тілі» газетінің 

меншікті тілшісі
АСТАНА

Ұлы дала үні

ЖҮЗДЕСУДӘУІР ДАУЫСЫ

Қала әкімі мемлекеттік тіл саяса-
тын жүзеге асыруға, бүкіл республи-
камыздағыдай, Алматы қаласында 
да қажетті жағдайдың бәрі жасалып 
отырғанын айтты.

Мәселен, Алматы қаласындағы 
тілдік ахуал мәселелерін анықтау 
мақсатында жүргізген әлеуметтік 
з е р т т е у  н ә т и ж е л е р і  б о й ы н ш а 
мем ле кеттік тілді меңгерген қала 
тұрғындарының үлесі 78 пайызға 
жеткен. Б.Байбек бүгінгі таңда Ал ма-
тыда балаларын мемлекеттік тілдегі 
балабақ ша ларға беру үрдісі артып 
келе жатқанына тоқталды. 

– Тіл мәселесін балабақшадан 
бастау қажет деген с�зіміз нақты 
іс арқылы нәтижесін бере баста-
ды. Бүгінгі  таңда қаламыздағы 
мемлекеттік балабақшаларда қазақша 
тәрбие алатын балалардың үлес 
салмағы – 72 пайыз. Демек, әрбір 4 
сәбидің 3-еуі қазақ балабақшасына 
барып, қазақ тілінде тәлім алуда. 
Осы 2016 жыл дың басынан бері Ал-
маты қаласында 114 мектепке дейінгі 
балалар мекемесі ашылды, оның 
5-еуі мемлекеттік болса, қалғаны 
жекеменшік бала бақша,–деді. Со-
нымен қатар т�мендегідей деректерді 
келтірді. 

Салыстырмалы түрде қарайтын 

болсақ, 1989 жылы Алматыда 7 ғана 
қазақ мектебі болса, қазір олардың 
саны 65-ке жеткен. Оған қоса 68 
аралас мектеп бар. Тәуелсіздіктің 
а л ғ а ш қ ы  ж ы л д а р ы  қ а л а м ы з д а 
қазақша оқитын балалар саны бар-
жоғы 8 мың ғана болатын. Бүгінгі 
күні олардың саны 13 есеге артқан. 
Қазір Алматы мек тептерінде 104 
мыңнан аса оқушы қазақша оқи ды 
екен. Биыл «Нұрлы жол» мемлекеттік 
бағ дарламасы бойынша Алатау 
ауданындағы № 26 мектепке және На-
урызбай ауданындағы №157 мектеп-
ке әрқайсысы 900 орындық қосалқы 
2 ғимарат салынып, пайдалануға 
берілген. Медеу ауданында бұрынғы 
ескі мектептің орнына мемлекеттік-
жекеменшік серіктестік бизнестің 
әлеуметтік жауапкершілігі аясында 
жаңадан №168 қазақ мектебі бой 
к�терген. Соңғы жылдары салынған 
білім ошақтарының барлығы да 
тұрғындардың сұранысына сәйкес 
қазақ тілінде білім беруде. С�з 
соңында Б.Байбек мемлекеттік тіл 
мәртебесін �з деңгейіне жеткізудегі 
жұмыстарды жан-жақты айтып, 
бұл жолда елдің татулығы мен 
ынтымағының орны ерекше екеніне 
тоқталды.Қазақ тілінің қолданылу 
аясын кеңейтуге атсалысуға бүкіл 

қоғам, барша жұрт болып, отбасы-
нан бастап, әр мекеме мен ұйым 
белсене араласпаса, әркім жүрген 
жерінде, отырған орнында қазақша 
с�йлеспесе, нәтиже шығару қиын 
екеніне назар аударды. 

Сонымен бірге шара барысында 
осы салада белсенділік танытқан 
азаматтарды марапаттау �ткізілді. 
«Мемлекеттік тіл және БАҚ» қалалық 
байқауында «Интернет сайттағы 
үздік журналист» аталымы бойын-
ша Қазақпарат агенттігінің тілшісі 
Гүлмира Бижанова, «Баспас�здегі 
үздік журналист» аталымы бойын-
ша «Түркістан» газетінің тілшісі 
К�лбай Адырбекұлы,  «Үздік ра-
диожурналист» аталымы бойынша 
«Қазақ радиосының» тілшісі Ғалым 
Смағұлұлы, «Үздік тележурналист» 
аталымы бойынша «Қазақстан» 
Ұлттық телеарнасының продюсері 
Жаңыл Асылбекова қала әкімінің 
қолынан арнайы дипломдармен, 
бағалы сыйлықтармен марапаттал-
ды. «Алатау» дәстүрлі �нер театрын-
да мемлекеттік тілдің мәртебесін 
асырған «Ана тілім – ардағым» атты 
фестиваль концерттік бағдарламамен 
жалғасты. 

Ақбота ИСЛ4МБЕК

АЛМАТЫДА 
65 қазақ мектебі бар

Алматыдағы «Алатау» мәдени орталығында «Қазақстан 
халқы тілдерінің күніне» арналған «Ана тілім – 
ардағым» атты фестиваль өтті. Шараның  мақсаты 
мемлекеттік тіл саясатын насихаттау, Алматыдағы 
әртүрлі ұлт өкілдерін мемлекет қалыптастырушы қазақ 
халқының жанына ұйыстырып, тәуелсіз Қазақстанның 
мемлекеттік тілін меңгеруде жыл бойы атқарылған 
жұмыстарды қорытын дылау. Фестивальде Алматы 
қаласының әкімі Бауыржан Байбек сөз сөйледі.

М.Әуезовтің Семей кезеңінің бас-
талуы қазақ даласындағы ірі  саяси 
оқиғалар дәуірімен тұспа-тұс 
келеді. Бала Мұхтар атасы Әуез 
бен әжесі Дінәсілдің тәрбиесінде 
болған. Ол атасынан хат таныған 
соң, 9-10 жасында ағасы Қасымбек 
қасына алып, Семейдегі Камалид-
дин хазірет медресесінде оқытты. 
1909 жылы қалалық бес кластық 
орыс училищесінде оқыды. Осы 
жерде оқып жүріп «Дауыл» атты 
шығармасын жазады.

б і р д е н - б і р  с а я с и  с а л м а қ т ы  к ү ш 
ретінде танылды. Алашорда үкіметінің 
жергілікті және Ресейлік ресми және 
бейресми қоғамдық-саяси күштермен 
арасалмағын анықтап жатқан кез бола-
тын. Осындай толқымалы  саяси күрделі 
кезеңде жиырмадан енді ғана асқан 
М.$уезов Алаш идеясы жолында барын-
ша белсенділік танытты. 

1918 жылы М.$уезов Семей қала-
сының �кілі ретінде Ом бы қаласында 
�ткен жалпы қазақ  жастарының 
құрылтайына қа  тысып, оның ор талық 
атқару коми  тетінің мүшесі болып 
сайланады. Құрылтайда «Алаш орда» 
үкіметі мен Алаш қозға лы  сының бағы-
тын ұстанған «Жас азамат» атты Бүкіл-
қазақстандық жастар ұйымы құрылады. 
Ұйымның бел сенді мү шесі бола жүріп, 
«Абай» ғылыми-к�п шілік журналын 
шы ғаруға Ж.Аймауы товпен бірігіп ат-
салысады.

«Сарыарқа» газеті мен «Абай» жур-
налы ұлтшылдық туын к�терген ба-
сылымдар ретінде айыпталып, боль ше-
виктердің күшімен біртіндеп жабыла 
бастады. Қазақ даласында билікті Кеңес 
�кіметі �з қолына алады.

1919 жылы 1 желтоқсан айында 
Семей қаласында Кеңес �кіметі қайта 
орнады, губерниялық революциялық 
комитеті құрылды.

Сол кезден бастап М.$уезов Семей 
губерниялық жанынан ашыл ған қазақ 
б�лімінің қызметкері. 1920 жылы ақпан 
айынан бастап б�лім меңгерушісі, «Қазақ 
тілі» газе тінің ресми шығарушысы бо-
лып тағайындалады. Ол қазақ оқыған-
да рына Ашық хат жазып, оларды кеңес 
�кіметіне қызмет етуге шақырады. 1920 
жылы қарашадан 1921 жылдың мамы-
рына дейін Семей облыстық атқару 
комитеті қазақ б�лімінің және облыстық 
сотының меңгерушісі міндетін атқарады. 
М.$уезовтің ең жемісті еңбек еткен 
жылдары – Семей. Ол Семейде оқыды, 
Семейде ұстаздық қызметін бастады, 
Семейде қоғамдық істерге, ел билеу ісіне 
араласты, Семейде шыққан алғашқы 
газет-журналдарға белсене атсалысты, 
ел жайын суреттейтін әңгімелерін жа-
риялады, ғылыми мақалаларын жазды. 
Оның күнделікті саяси-шаруашылық 
мәселелерге арналған мақалалары 
«Қазақ тілі» газетінде үзбей жарияла-
нып тұрады. 1921 жылы маусым ай-
ынан қараша айына дейін облыстық 
атқару комитетінің т�рағасы қызметін 
атқарады.

Сол 1921 жылы «Қорғансыздың 
күні» атты алғашқы әңгімесі «Арғын» де-
ген бүркеншік атпен «Қызыл Қазақстан» 
журналында жарық к�реді.

1921 жылы қараша айынан бас-

МҰХТАР ӘУЕЗОВ
және Семейдегі жылдар

қосады. Бұл тұңғыш шығармасын 
ертеректе жазып, 1917 жылы Ера-
лы жазығында, �з елінде қойған. 
Кейіннен «Еңлік-Кебек» пьесасы 
екі айға жуық даярланып, 1922 
жылы 20 желтоқсанда Луначар-
ский атындағы клубта қойылады.

« Е ң л і к - К е б е к »  б а с  б о с -
тандығы мен махаббат жолын-
дағы күрес, би леуші топтың 
әділетсіз әрекетіне на разылық, 
жастардың қай ғылы тағдыры 
М.$уезовтің «Қарак�з» трагеди-
ясында да к�ркем бей неленеді. 
Бұл пьеса 1925 жылы жазылып, сол 
жылы жарияланған байқауда бірінші 
бәйге алады.

1923-1924 жылдары Ленинград уни-
верситетінің бір курсын аяқтап, жазғы 
демалысқа қайтқан М.$уезов Семей-
де жергілікті �кімет орын дарының 
�тінуімен Қазпедтехникумде сабақ 
береді. Сол жылдары «Таң» журналының 
техникалық редакторы қызметін де қоса 
атқарады.

«Таң»  журналының беттеріне 
М.$уезов ескі қазақ ауылының тіршілік 
тұрмысы мен әлеуметтік құрылысы ту-
ралы бірнеше әңгіме бастырды: «Қанды 
түн», «Қаралы сұлу», «Қайғылы жетім», 
«Қазақ қызы», «Ескілік к�леңкесі», 
«Бүр кіт аңшылығының суреттері» атты 

1915 жылы М.$уезов қалалық 
бес кластық училищені аяқтап, Се-
мей қалалық мұғалімдер семина-
р и я с ы н а  т ү с е д і .  С е м и н а р и я д а 
Ж.Ай мауытовпен бірге оқиды. Мұ  -
ға  лімдер семинариясының сту денті 
Мұхтардың алғашқы пуб ли цистикалық 
ш ы ғ а р м а л а р ы  д а  о т  т ы л ы ғ ы м е н , 
ойлылығымен дараланды. Ол сол кездің 
�зінде жаңалыққа құ марта, қызыға 
қарап, қала �мірінде болып жатқан 
жарқын істерге белсене қатысып, ба-
рынша жігермен кірісіп, атсалысады. 
Соның айғағы, 1913 жылы тамыз ай-
ында қазақ жерінде тұңғыш рет Семей 

дер кезінде жинауға ша қы рып, дабыл 
қағуы шын мәнінде �негелі, �релі де 
саяси іс еді.

М.$уезов 1925 жылдың 18 мау-
сы  мында Семей губерниялық оқу-
ағарту б�ліміне �тініш жазып, оқуын 
жалғастыруына рұқсат беруін сұрайды, 
с о л  ж ы л д ы ң  к ү з і н д е  Л е н и н г р а д 
университетінің әдеби лингвистикалық 
б�лімінің 2-курсында оқуын жалғайды.

Жас жазушыны �мірдің басқа 
кезеңдері күтіп тұрды.

Нұрсұлу САНАҚБЕКҚЫЗЫ,
Абайдың мемлекеттік 
қорық-мұражайының

 жетекші ғылыми қызметкері

тап 1922 жылы желтоқсан айы на дейін 
М.$уезов Орынборда КазЦИК-тің пре-
зидиум мүшесі болып қызмет істеді.

М.$уезов �зінің ұлан-ғайыр шығар-
машылық әлемін Семей жерінде ба-
стады, алғашқы к�ркем туындылары, 
қазақ сахна �нерінің іргетасын қалаған 
драмалық шығар малары да осында 
дүниеге келді. 

1917-1925  жылдары жазылған 
М.$уезов  тің алғашқы драмалық шы  -
ғар малары «Еңлік-Кебек», «Ел ағасы», 
«Бәйбіше-тоқал», «Қарак�з» Се мейдегі 
драма театрының қалып тасуына жол 
салады.

1921 жылы ақпан айында М.$уезов-
тің басшылығымен «Ел ағасы» пьесасы 
ай жарым даярланып, Алаш тағы «Халық 
үйі» клубында қойылады. 

1921 жылы Мұхтар $уезов әйел 
теңдігі тақырыбына арнап «Бәйбіше-
тоқал» атты т�рт перделі драма жазды. 23 
наурызда Свердлов атындағы клубтың 
сахнасында, Семей облысындағы 
тұңғыш әйелдер конференциясында бұл 
пьеса қойылады. 

Жас драматург М.$уезов «Ес-Аймақ» 
труппасының 1922 жылғы репертуа-
рына «Еңлік-Кебек» атты жаңа пьеса 

шығармалары «Мұхтар» деген бүр-
кеншік атпен басылды.

Қоғамның ісіне білек сыбана кірісіп, 
ғылыми шығармашылық ізденістері, 
баспас�здегі еңбектері арқылы үлкен бе-
делге ие болған М.$уезов географиялық 
қоғам т�рағасының орынбасары болып 
сайланады. М.$уезовтің атсалысуы-
мен екі-үш айдың ішінде бірқатар 
мәселелер орындалды, оның бірі – 
қазақ ішінен ұлттық фольклор үлгілерін 
жинау. Географиялық кеңес мәжілісінде 
к�терілген бұл мәселе кешікпей 1925 
жылдың 15 нау рызда болған оқу ағарту 
б�лімінің отырысында да талқыланды.

1924 жылы М.$уезов Орыс гео-
графиялық қоғамының Семей б�лім-
шесіндегі қызмет атқарған кезінде 
Бұхтарма және Қытай қазақ тарының 
ауыз әдебиеті үлгілерін жинауға арнайы 
экспедиция ұйымдастырды.

Жазушы халық арасынан ауыз 
әдебиеті үлгілерін, қазақтың тарихына 
қатысты деректер жинау ісіне к�біне �зі 
басшылық еткен еді. Осы мәселелерге 
арналған ішкі толғанысын баспас�з 
бетінде де жариялай отыра, қазақ жа-
старын бұл игілікті істен шет қалмауға 
ша қырады. Ол ауыз әдебиеті үлгі лерін 

ФОТОӨНЕР БАЙҚАУЫ 
МӘРЕГЕ ЖЕТТІ

МАРАПАТ

БӘРЕКЕЛДІ!

Жуырда елімізде фотосуретшілер байқауы 0з 
мәресіне жетіп, жеңімпаздар белгілі болды. 
Cткен жылдың осы мерзімінде басталған 
фотобайқауға келіп түскен 560 жұмысты 
кәсіби мамандар сарапқа салды. 

Нәтижесінде байқаудың бас жүлдесін – 
«Достық шоқысы» атты суреті үшін �скемендік 
Мерей Қайнарұлы жеңіп алды. Екінші орынды 
«Теңге ілу» фотосуреті үшін тараздық Алмаз 
Орман, үшінші орынды «Таудан аққан тас 
бұлақ» шығармасы үшін алматылық Тілеубек 
Рахымжан иеленіп, арнаулы сыйлықтармен 
марапатталды. Жеңімпаздарға – Pһillips телеви-
зоры, Aser ноутбугі және Nikon фотоаппараты 
берілді. Бұдан басқа барлығы бес ынталандыру 
сыйлығының жеңімпаздары да фотобайқау 
қорытындысына орай марапат алды. Ма-
рапаттау салтанатының алдында Қазақстан 
фотожурналистикасының айтулы шебері, арда-
гер фототілші Нұрманбет Қизатовқа «Фото�нер 
қайраткері» медалі тапсырылды. Сонымен қатар 
Қазақстан «Фото�нер» қоғамдық бірлестігі 
дүниеден �ткен Нұрғожа Жұбанов, Қайрат 
Мұстафин, Сиез Бәсібеков, Сайлау Перне-
баев, Рахымбай Ханалы сияқты есімдері елге 
танымал болған баспас�з фотошеберлерінің  
отбасыларына арнайы сыйлық-ескерткіштер 
тапсырды.
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Алматы қала сын-
дағы Достық үйінде  
халықаралық  
«Қазақ тілі» қоғамы 
мен осы қоғамның 
Алматы  қалалық  
филиалының 
ұйым  дас  тыруымен 
ел Тәуелсіздігінің 25 
жыл дығы  және Ал-
маты  қаласының 
1000 жылдық  ме-
рейтойы  аясында  
«Тіл Тәуелсіздігі – 
Ел тәуелсіздігі» де-
ген тақырыпта  ме-
рекелік жиын өтті. 

Астана қаласында еліміздегі Тілдер 
мерекесі аясында бірқатар шаралар 
болып өтті. Алдымен Мәдениет және 
спорт министрлігінің Тілдерді дамыту 
және қоғамдық-саяси жұмыс комитеті 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығы мен Қазақстан 
халқы тілдері күніне орай, дәстүрлі «Абай 
оқулары» байқауын өткізді.

ТІЛБҰЗАРҒА – ТОСҚАУЫЛ

Сәмен ҚҰЛБАРАҚ,
филология ғылымының 

докторы, М.Х.Дулати атындағы 
ТарМУ профессоры 

«Тіл Тәуелсіздігі – Ел Тәуелсіздігі»

Өнерлі өрге жүзер...

Ақын шығармаларын 
жатқа оқыды

«ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

«ҚАЗАҚ ТІЛІН ҮЙРЕНЕМІЗ! 
Изучаем казахский язык!»

Продолжение рубрики «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» будет 
в следующем номере газеты. Ждем отзывов и предложений по электронной почте: 

anatili_gazeti@mail.ru, а также по телефонам: 8 (727) 2-72-49-78, 267-40-07 
 Рубрику ведет: Динара МАСАКОВА

Допустим вам нужно продать квартиру либо машину. Но для этого необходимо 
сообщить  о продаже, то есть разместить объявления на сайте, в газетах, на досках 
бесплатных объявлений, в местных телевизионных каналах  (бегущая строка)  и т.д.  В 
сегодняшней рубрике «Қазақ тілін үйренеміз! Изучаем казахский язык!» мы хотим по-
казать как правильно написать объявления на казахском языке.  

Қысқаша с+здік  – Краткий словарь:

Например:

Краткий словарь:

Запомните:

Хабар – весть, известие, сообщение.
Хабарландыру    – объявление; оповещение.
Хабарландыру тақтасы  – доска объявлений.
Хабарландыруды енгізу  – добавить объявления.
Хабарландыру бойынша хабарласу   – звонить по объявлению.
Хабарлану – оповещаться, извещаться.
Хабарлау – сообщить, известить.

Қаскелең қаласында  үй сатылады. 5 соток жер, электр жүйесі, газ 
жүйесі қосылған, пластикалық терезе, монша, бақшасы бар. Үйдің жа-
нында балабақша, мектеп, азық-түлік дүкені орналасқан. Мына н0мір 
бойынша хабарласыңыздар: ... Бағасын келісуге болады.  

Продается дом в Каскелене. Участок 5 соток, электричество, 
газовое отопление, пластиковые окна, баня, сад. Рядом с домом 
находится  детский сад, школа, продуктовый магазин. Звонить по 
номеру: ... Торг уместен.

***
Ертең сағат 15:00-де Акт залында  бүкіл сыныптың (1-11) ата-аналары-

мен жиналыс 0ткізіледі.
Құрметпен, Мектеп әкімшілігі.

Завтра в 15:00 состоится родительское собрание всех классов (1-11)  в 
Актовом зале.

С уважением, Администрация школы.
***

Ж.А.А.-ның әмиянымен бірге құжаттары жоғалды: жеке куәлік, к0лік 
жүргізуші куәлігі  және  банкомат карточкасы. Тапқан адамға сыйақы бар. 
Мына н0мір бойынша хабарласуларыңызды сұраймыз: ... Асхат.

Утеряно портмоне с документами: удостоверение личности, права, 
банкоматная карточка на имя  Ж.А.А. Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Звонить по номеру: ... Асхат.

***
Мыңжылдыққа байланысты қаламызда алма таратылатыны жайлы ха-

барландыруды сайттан оқыдым  – На сайте читала объявление,  о том что 
в городе  будут раздавать яблоки в связи 1000 летием.

4ке, хабарландыру бойынша бір кісі хабарласты  – Папа, по объявле-
нию звонил один человек.

Машинамды сату туралы газетке хабарландыру бердім – Подал  объ-
явления  в газету о продаже машины.

Құжаттарымды жоғалтып алғаныма байланысты газетке хабарландыру 
берсем деп едім – В связи с утерей документов хотел дать объявление в 
газету.

Дәлізде хабарландыру ілініп тұр – В коридоре повесили объявления.

Б0дене – перепел, перепелка.
Бір күні – в один день.
Соңынан ерді – следовал за ним.
Cлердей күлдірші – расмеши от 
души.
Сиыр сауу – доить корову.
Ағаш жону – строгать дерево.
Қозғалма – не двигайся.
Ұшып кетеді – улетел.
Ішек-сілесі қату – смеяться до упа-
ды; смеяться до слез.
Тыйылу – прекращаться.

Cлердей қорқыту  – напугать до 
смерти.
К0зін жұму – закрыть глаза.
К0зді ашу – открыть глаза.
Т0ңірегі тола ит – кругом одни со-
баки.
Жүрегі тас т0бесінен шықты (фразео-
логизм) – сильно испугалась.
Бар пәрменімен – со всей силой.
Қас – враг.
Құйрық – хвост.
Шолақ – короткий.

Қыстау – зимовка, место для 
зимовки.
Шалғай – в стороне.
Маусым – сезон.

Масаты кілемдей – как шелко-
вый ковер.
Бие байлау – держать кобылу для 
дойки.

Ерте заманда б�дене мен түлкі дос 
болыпты. Бір күні түлкі б�денеге келіп:

–  Досым, сен мені бір �лердей 
күлдірші, – дейді. Б�дене: 

– Жарайды, соңыма ер, – дейді. 
С�йтеді  де,  б�дене «бытбылдық, 
бытбылдық»  деп ұшып кете  береді, 
түлкі соңынан еріп отырады.  $лден 
уақытта б�дене бір ауылдың сыртына 
келіп, қонып, түлкіге:

– Досым, сен осы жерден қарап 
отыр, мен сені қазір күлдіремін, – дейді. 
Осылай деп, б�дене ұшып барып, сиыр 
сауып отырған бір әйелдің басына 
қонады. Мұны үйдің жанында ағаш жо-
нып отырған оның күйеуі к�ріп:

–  Қатын, басыңа б�дене қонды, 
қозғалма, оны мен ұрып алайын, – дейді 
де қолағашты алып, б�денеге жіберіп 
қалады. Б�дене ұшып кетеді. $йел сұлап 
қалады. Түлкі ішек-сілесі қатып күледі. 
Түлкі әлден уақытта күлкісінен әрең 
тыйылып:

–  Д о с ы м ,  р и з а м ы н ,  � л е р д е й 
күлдірдің. Енді сен мені �лердей бір 
қорқытшы, – дейді. Б�дене:

– Жарайды, мен  «бытбылдық, 
бытбылдық»  деп ұшамын, сен к�зіңді 
тарс жұмып, менің соңымнан еріп отыр. 
К�зіңді мен аш дегенде ғана аш, – дейді.  
Осылай б�дене «бытбылдықтап» ұшып 
отырады, түлкі к�зін жұмып, оның 
соңынан жортып отырады. Бір кезде 
б�дене  түлкіге:

– К�зіңді аш, – дейді.  Түлкі к�зін 
ашып жіберсе, т�ңірегі  тола ит жүгіртіп, 
құс салған аңшы екен. Түлкінің жүрегі 
тас т�бесінен шығады. 

– :лді деген осы екен, – деп ол бар 
пәрменімен қаша ж�неледі.  Ит, құс 
соңынан түсіп қуады.  Түлкі бір уақытта 
қашып құтылып, бір бұтаның түбіне 
келіп дем алып отырады. $лден уақытта 
б�дене келеді: 

– Қорқыт дегенде осылай қорқыт  
деп пе ем.  Сен мені қорқытпақшы емес, 
қас екенсің... Мен сені жеймін, – деп 
б�денеге ұмтылғанда, б�дене пыр етіп, 
ұшып кетіпті. Құйрығы түлкінің аузында 
қалыпты. 

Б�дене құйрығы осыдан шолақ 
болған екен дейді.

Жайлау   қыстаудан алыс, шалғай 
жатқан даладағы жазғы қоныс. Оны ш�бі 
шүйгін, суы әрі мол, әрі тұнық, салқын 
ауалы жерден таңдайды.  Онда жылдың 
үш маусымында да ел болмайды. Күзде 
иен жұртқа  қаулап майда к�к �седі. Оны 
алсын дейді. Қыста аппақ қар басып 
жатады.  Ал жазға қарай  жайлаудың 
ш�бі  жетіле бастайды. Ол кезде жер беті 

масаты кілемнің  түріндей құлпырады. 
Қыстан әбден арықтап, к�терем болып 
шыққан мал, жайлауға іліккеннен  соң-
ақ тойынып, секіреді. Мал ғана емес, 
адамдар да серігіп, жиын-той �ткізіп, 
аунап-қанап қалады. Бие байлап, қымыз 
ішеді, айран ұйытып, құрт жинайды, 
ірімшік қайнатады. Қысқа арнап азық-
түлік жинайды.

Для того, чтобы обогатить ваш словарный запас ниже предлагаем тексты  
для чтения из книги «Ойнайық та ойлайық», Алматы, «Рауан», 1995.

БCДЕНЕ МЕН ТҮЛКІ

ЖАЙЛАУ

(Перепел и лиса)

(Джайляу)

тілін білген, үйренген, мемлекеттік 
тілді құрметтеген �зге ұлт �кілдері 
бұл қазақшаланған ұғым-атауларды 
қабылдай да айта алады. 

Бұл мәселеде тағы да Алаш арда-
гер  лерінің үлгісі ойға оралады. Қазақ 
тіл білімінің, әдебиеттануының негізін 
салушы Ахмет Байтұрсынов қазақ 
тілінің барлық терминдерін қазақша 
тамаша с�йлетіп шығарды емес пе?! 
Бастауыш, баяндауыш деп басталатын 
терминдер қандай сәтті, әуезді әрі 
мағыналы шыққан. Халық қабылдады, 
тілімізге орнықты. Ал сол кезде мұндай 
терминдердің қазақша атауы жоқ деп, 
«подлежащее», «сказуемое» деп жатсақ 

күшейіп кетті. Кейбір с�здер күлкіге 
айналды.  $рине,  оларды халық 
қабылдамады, ондай с�здер тілден 
�зінен-�зі-ақ шығып қалады. Күштеп 
ұстап тұра алмайсың. Ал жақсы, сәтті 
аудармалардан қашпау керек деп 
білемін.

Жамбыл облысы әкімдігі Тілдер бас-
қармасы ел тіршілігіндегі мемле кет тік 
тіл, жер-су тарихына, атауына қа тысты 
біршама жұмыстар атқарып келеді. 
Соның бірі – жергілікті «Қазақстан-
Тараз» телеарнасымен бірге қолға 
алған «Тіл сақшысы» хабар-түсірілімі. 
Журналист пен басқарма қызметшісі 
аудан-ауданға барып, мемлекеттік 

найы қадағалау-бақылау құзырлы 
ме кемелері қайда қарап отыр деп 
�кінесің?

А л   о л а р д ы ң  с � з і н е  с а л с а қ , 
«мора торий». Айтуға, тексеруге, 
ескер туге болмайды. Мәселен, бір 
ау данның орталығындағы мейрам-
ханаға  «СССР» деп  атау  беріп, 
маңдайшасына жарқыра тып жазып 
қойған. «Қазаншының еркі бар, қайдан 
құлақ шығарса да» дегенмен, мына 
к�рініс тіпті саяси тұрғыдан да, ұлттық, 
халықтық тұрғыдан да тым ерсі, сорақы 
емес пе?

Бұған жергілікті басқарушы мекеме 
қалай жол берген? Тіл жанашыр лары 

не болар еді. Тіліміздің шұбарланғанын, 
кері кеткенін сонда к�рер едік. 

Ахаң әдебиеттің табиғаты тура-
лы еңбегін «$дебиет танытқыш» деп 
атаған. Жаны қиналмай «$дебиет тео-
риясы» дей салса да болар еді. Бірақ са-
налы түрде, ұлттық мүддені ойлап, соған 
барған. Мұнда қан ша ма қазақыланған 
әдебиеттану ғылы мының терминдері 
бар. Алайда барлық әрекеті сәтті бола 
берді деп айта алмаймыз. Кейбір қазақы 
атау лары толық мағынаны ашып бере 
алмай жатты. Эпос жанрын әуезе деуі, 
лирика жанрын толғау деуі, драма 
жанрын айтыс-тартыс деуі терминдік 
атаудың толық мағынасын ашып бере 
алмағандықтан, қабылданған жоқ, 
қалып қойды. Оның есесіне сәтті 
табылған атаулары да мол болды. Арнау 
�леңнің �зін жарлай арнау, сұрай арнау, 
зарлай арнау деп б�луі, тағы басқалары 
ғылымдағы тамаша табысқа айналды. 

Рас, бір жағынан философ-профес-
сор ағамыздың пікірінің де жаны бар. 
К�птеген атаулар дұрыс аударылма-
ды, оңды-солды айтылды. Бір кездері 
науқаншылдық, асыра сілтеушілік 

тілдің жайына қатысты түсірілім жасап 
қайтады да, соның не гізінде аудан әкімі 
орынба сарла ры мен тіл жанашырлары 
қатысып, �зара ой б�ліседі, мәселе 
қозғайды.

Ж а с ы р а т ы н  н е с і  б а р ,  м ұ н д а 
к�птеген олқылықтардың беті ашы-
лып жатады. Аты аңызға айналған, 
тарихы тереңге тартқан табиғаттың 
ғажайып к�ркем жерлерінің тарихына, 
атауына қатысты белгі-тақтайшалар 
қойылмаған немесе қойылған тақ тай-
ша-белгілердің тозығы жеткен, қате 
жазылған, сол сияқты жарнама лар дағы 
�рескел қателіктер мен б�где с�здердің 
кең етек алуы, саяси мәні ескірген 
с�здер мен к�ше, мектеп атау лары, 
тағы басқа мемлекеттік тілге қатысты 
түйткілді мәселелер алдан шығады.

$рине, бұл мәселелер  тек бізге ғана 
емес, к�птеген, дұрысын айтқанда, 
бар лығымызға қатысты ортақ келең-
сіз діктер, жүрекке де, жүйкеге де 
ауыр тиетін олқылықтар. Қазіргі 
уақытта жарнамалардағы қателіктерге 
етіміз үй реніп кеткендей. Оған к�п-
ші лікті кінәлаудың қажеті жоқ. Ар-

(Басы 1-бетте)

Халел Досмұхамедұлы: «Ана тілін 
жақсы біліп тұрып, б�тенше жақсы 
с�йлесең, бұл – сүйініш, ана тілін 
білмей тұрып, б�тенше с�йлесең, бұл 
– күйініш. :з тілін білмей тұрып, жат 
тілге еліктей беру зор қата. Бұл оқыған-
дар дың һәм оқушылардың есінен 
шықпауы керек»  деп толғаныпты.

неге назар аудармасқа?  Жұртшылық 
неге талап етпейді?  Жоқ, ешкімнің де 
жұмысы болмаған. Сол баяғы «Мора-
торий», кәсіпкерге с�з айтуға, тәртіпке 
шақыруға болмайды. К�пшіліктің де 
еті үйренген. Ағым дағы жай бір ұсақ-
түйек нәрсе сияқты.

Шындығында, солай ма? Бұл біздің 
енжарлығымыздан. Қашан шекемізге 
тиіп, асқынған шағында бір-ақ ойла-
намыз, �кінеміз, қапы қалып жата-
мыз. ХХ ғасырдың басындағы қазақ 
зиялысы Мұхаметжан Сералин айтқан, 
айдар таққан «Айқаптан» біз арылдық 
па осы?

«СССР» деген мейрамхананың иесі 
жергілікті кәсіпкер �з қандасымыз 
екен. $ңгіме қозғалғанда, санасы-
на енді бірдеңе барғандай, «бұл атау 
менің достарымның есімдерінің бас 
әріптерінен құрылған» дейтін к�рінеді 
жақауратып.

Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығын 
тойлағалы жатқанда, «СССР-ді» аң-
сай тындай қандай халықпыз, сонда?

ТАРАЗ

:ткен ғасырдың басында айтылған 
осы ой-толғаныстар арада жүз жыл 
уақыт �тсе де, еш мәнін де, �зектілігін 
де жойған жоқ. К�птеген к�кейдегі 
сұрақтарға жауап береді, ойландырады.

:з басым қазақыланған, сана-
мызға сіңген, орнымен табылған ұғым-
атаулардың қайта �згеруін, оған шо-
шына қарауды қаламаймын. Мәселен, 
меніңше, дәрумен (витамин) с�зінен 
ешқандай ұтылып тұрған жоқпыз. 
Жоғарыда айтылған субұрқақ (фонтан), 
күйсандық, ұшақ, мұрағат, мұражай 
тағы басқа с�здерге де үйрендік қой. 
Маған салса, гимнді – $нұран, гербті 
– Елтаңба деп айтудан да, жазудан 
да қашпас едім. Мағынасы да, мәні 
де соншалықты алшақ емес. Дыбыс-
талуы да, естілуі де тіліміздің ішкі 
заңдылықтарына қайшы келмейді. Бұл 
с�здер орыс тіліне, басқа тілдерге ауда-
рылатын болса, гимн, герб бола берсін, 
онда тұрған не бар. Жоғарыда айтылған 
философ-профессор ағамызша ат тон-
ды ала қашудың ж�ні жоқ. :зге этнос-
тарды мемлекеттік тілден аулақтатып, 
үркітіп тұр деуге де болмайды. Қазақ 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

 Жиынды халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының т�рағасы, ака-
демик :мірзақ Айтбайұлы құт-
тықтау с�з с�йлеп ашты. 

Тіл мерекесіне орай �ткізіліп 
отырған шараға Қазақстан халқы 
Ассам блеясының мүшелері, 
республикалық және Алматы 
қалалық этно-мәдени бірлес тік-
тердің �кілдері қатысты.

 Ж и н а л ғ а н д а р  а л д ы н д а 
«Қазақ тілі» қоғамының Алматы 
қалалық филиалының т�рағасы 
Қ.Шалабаев, Қазақстан халқы 
Ассамблеясы т�рағасының орын-
басары Л.Питаленко, «Қазақ 
тілі» қоғамының вице-президенті 
Е.Қажыбек, Алматы қаласы әкімі 

аппараты Қазақстан халқы Ассам-
блеясы хатшылығының басшысы 
М.$бдалиева және басқалар с�з 
с�йледі. 

–  Б і з ,  Қ а з а қ с т а н д а  � м і р 
сүріп жатқан �зге ұлт �кілдері 
Қазақ елін �з отанымыз, мақта-
нышымыз санаймыз. Қазақстан – 
бейбітшіліктің, берекенің ордасы. 
Мұнда адам үшін барлық жағдай 
жасалған. 

А л мем лекет т і к т і л – қа-
зақ тіліне келетін болсақ, ол 
– достықтың, ынтымақтың дә-
не кері. Қазақ тілінде с�йлеу, 
�мір сүру – отандастарымыздың 
асыл парызы. Қазақ еліне ал-
дағы уақытта да ада л қызмет 

ете береміз, – деді қазақ тіліне 
ж ү й р і к  қ о ғ а м  қ а й р а т к е р і 
Қазақбай Қасымов. 

Шара әнмен, күймен к�мке-
рі ліп отырылды. Жиналғандар 
әншілер Талғат Күзембаевтың, 
Асқар $кімбектің, Моңғолиядан 
келген бауырларымыз Бедел-
хан мен Гүлжәмиланың, Юрий 
Копновтың, оқушылардың «Мұ-
рагер» оркестрінің �неріне ри за-
шы лықтарын білдірді. 

Мемлекеттік тілді настихаттау-
да белсенділік к�рсетіп жүрген тіл 
жанашырларына Алғыс хаттар, 
арнайы белгілер тапсырылды. 

Нұркен ЖАНД4УЛЕТҰЛЫ 

«Алматытелеком» компаниясы 
тіл айлығы аясында Қазақстан 
халқының тілдері күніне арнап 
«Тілге құрмет – Тәуелсіздікке 
құрмет» атты халықтар 
достығының фестивалін 
0ткізді. 

Шараны аталмыш компания-
ның қызметкерлері Наталья 
Нұрғалиева мен Ринат Керім-
құлов жүргізді. Ха лықтар достығы 
фестивалін «Ал матытелеком» 
�ңірлік телекоммуникация ди-
рекциясы бас директорының 
м і н д е т і н  а т қ а р у ш ы  Б а қ ы т 
Б і р т ұ я қ ұ л ы  а ш ы п  б е р д і . 
Халықаралық, қоғамдық-саяси 
газет «Қазақстан-Zaman» ЖШС-
нің Бас директоры Серкан Хастүрк 
бауырлас қос елдің ұқсастығы 

к�п екендігін айтып, аталмыш 
компанияның мемлекеттік тілге 
қатысты к�птеген шараларды 
ұйымдастырғанына алғысын 
білдірді. Алматы қаласы Тілдерді 
дамыту басқармасының бастығы 
Мамай Ахетов бұл мерекенің 
м а ң ы з д ы л ы ғ ы н а  т о қ т а л д ы . 
« А л м а т ы т е л е к о м »  м е к е м е с і 
Бас директорының міндетін 
атқарушы Бақыт Мустахитов �з 
ой-пікірін білдірді. Шара аясында 
қазақ, орыс, татар, армян, украин, 
�збек, неміс, кавказ, кәріс, ұйғыр 
халықтары �з �нерлерін ортаға 
салды.

Фестивальға қатысушылар 
театрландырылған к�ріністер 
қойды. Ал тіл айлығы аясында 
«Мемлекеттік тіл – мәңгілік тіл» 
деген тақырыптағы мемлекеттік 

тілде іс жүргізетін байқауға 16 
қызметкер қатысқан болатын. 
Нәтижесінде бірінші орынға 
Қаратал аудандық �ндірістік те-
лекоммуникация торабының іс 
жүргізу әкімшілігінің міндетін 
атқарушы Н.Сүлейменова ие 
болды. Екінші орынды Энер-
г е т и к а  ж ә н е  к л и м а т е х н и к а 
орталығының электрмеханигі 
К.Сәрсембинова мен желілік-
кәбіл құрылғыларына техникалық 
қызмет к�рсету орталығының 
инженері А.Омархановалар, ал 
үшінші орынды заңды тұлғалар 
қызмет к�рсету орталығының 
б і р і н ш і  с а н а т т ы  м а м а н ы 
$.Жұмаділова иеленді. 

Нұрлан ҚҰМАР
АЛМАТЫ

Т ү р л і  э т н о с  ж а с т а р ы н ы ң  а р а с ы н д а 
ұйымдастырылатын республикалық шараға 
еліміздің 14 аймағынан об лыстық, қалалық 
деңгейде �ткізіл ген бай қаулардың бір-бір 
жеңімпаз дары қатысты.  Олар бас ақын 
шығармаларын жатқа оқу, «Абай жолы» роман-
эпопеясынан үзіндіні к�ркемс�з оқу талапта-
рына сай шеберлікпен орындау және Абайдың 
немесе халық әндерін шырқау тапсырмалары 
бойынша сайысты.Осылайша бағын сынап 
к�ргендердің ішінен жеңімпаздарды абайтану-
шы ғалымдар мен тіл жанашырларынан тұратын 
қазылар алқасы анықтады. Оларды диплом, 
алғыс хаттар және ақшалай сыйлықтармен ма-
рапаттады.

Сонымен қатар Тіл мерекесі аясында Кон-
гресс-холда Астана қалалық Тілдерді дамыту 
басқармасының ұйымдастыруымен Қазақстан 
халқы тілдері фестивалінің ашылу салтанаты 
�тті. Оған Парламент Мәжілісінің депутаттары, 
зиялы қауым �кілдері, ардагерлер, к�п балалы 
аналар және студенттер қатысты.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, дәстүрлі 
фестиваль осымен 18-ші рет �ткізіліп отыр. Оның 
аясында к�птеген мекемелер түрлі шараларды 
қолға алған. Ал Тілдерді дамыту басқармасы 
мемлекеттік тілді насихаттауға, оның дамуына 
ерекше үлес қосып жүрген мамандарға қала 
әкімі $сет Исекешевтің алғыс хатын табыста-
ды. Атап айтқанда, биыл Қазақстанның халық 
ақыны Қонысбай $біл, жазушы, Мемлекеттік 
сыйлықтың лауреаты Алдан Смайыл, эконо-
мика ғылымының докторы, қоғам қайраткері 
Сайлау Батыршаұлы, қоғам қайраткері Оразгүл 
Асанғазықызы, Ш.Шаяхметов атындағы 
республикалық тілдерді дамыту орталығының 
директоры Ербол Тілешов, Астана қаласы 
тілдерді дамыту басқармасының бұрынғы 
ардагерлері К�пбосын Бекмағамбет пен Светла-
на Сүлейменова, сондай-ақ басқармада он жыл-
дан артық қызмет істеген Құралай Ақсейітова, 
Талғат Ермағамбет, Айнұр Нұрманова мен 
Гауһар Еленбаева және т.б. бар.

Салтанатты кеште Қ.Қуанышбаев атындағы 
қазақ музыкалық драма театрының, «Наз» 
мемлекеттік би театрының артистері, «Серпер» 
домбырашылар ансамблі мен «Алаш» тобы �нер 
к�рсетті.

Е.БОЛАТҰЛЫ
АСТАНА

ЕРСІ АТАУ, 
ӨРЕСКЕЛ ҚАТЕ

қашанғы қайталана береді?
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БІЛІМ КӨКЖИЕГІ ЖИЫН

Ақтау қаласында ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
мен Қазақстан халқы 
тілдері күні мерекесіне 
орай Маңғыстау облы-
сы әкімдігінің Тілдерді 
дамыту, мұрағаттар мен 
құжаттама басқармасының 
ұйымдастыруымен Ақтау 
қаласында «Мәңгілік 
Ел – мәртебелі тіл» атты 
республикалық патриоттар 
форумы өтті. 

Ақтөбе облысында ұлттар мен 
ұлыстар бірлігін нығайтудың басты 
факторы  ретінде мемлекеттік тіл 
саясатын жүргізуде, мемлекеттік 
тілдің қолданылу аясын кеңейтуде 
маңызы зор  шаралар өтіп  келеді. 
Бұған  облыстық тілдерді да-
мыту басқармасының деректері  
дәлел де бола алады. Мәселен, 
мемлекеттік тілді меңгерген өзге 
ұлт өкілдері өңірде 34,2 пайыз, ал 
үш тілді  меңгергендер үлесі  17,8 
пайыз. 

Әрине, қазақ тілін оқытуға байланысты әлі де айтылатын мәселелер аз емес. Қоғам, 
заман өзгерген сайын бұл пәнге байланысты міндеттері де өзгереді. Оқу, білім 
жүйесінің негізгі мақсаты – өз еліне адал қызмет ететін, көзі ашық, көкірегі ояу аза-
маттарды тәрбиелеп шығару. Осы тұрғыдан келгенде мектептегі бүгінгі шәкірттердің 
әрқайсысының жүрегіне ана тіліне деген жанашырлық сезімін ұялата білу де – қаперде 
ұстайтын мәселе. Өйткені мемлекеттік тілді өркендетіп, аясын кеңейтетін де ертеңгі 
азаматтар, яғни бүгінгі жас ұрпақ.  

Форумға Маңғыстау облысының 
әкімі Алик Айдарбаев қатысты. Ол �з 
с�зінде «Күллі қазақстандықтардың 
тең құқықтығы осы тіл саясатынан да 
к�рінеді. Себебі тіл – біріктіруші құрал. 
Конституцияға сәйкес к�пұлтты мем-
лекетімізде ешбір тілге қысым жоқ. Біз 
мемлекеттің тіл саясатын аймақтық 
деңгейде жүргізіп келеміз... «Тіл туралы» 
Заңымыздың қабылданғанына биыл 27 
жыл толып отыр. $р жыл сайын осы күні 
Қазақстан халқының тілдері күні аталып 
�тіп, түрлі шаралар ұйымдастырылады. 
Бүгінгі республикалық патриоттар фо-
румы Маңғыстау облысында �туі – сіз 
бен біздің ортақ жетістігіміз» деп атап 
�тті. 

Облыс басшысының бұлай айтуы 
– орынды. Облыстық тілдерді дамыту 
және мұрағаттар мен құжаттама басқар-
масының басшысы Гүлзайда Т�леу-
ғалиеваның айтуынша, мемле кетіміздің 
тіл саясаты ж�ніндегі жетістіктеріне к�з 
жүгіртсек, бүгінде Маңғыстау облысы 
тұрғындарының 93,2%-ы мемлекеттік 
тілде еркін с�йлейді. Алпыстан астам 
ұлт �кілдері бір шаңырақ астында �мір 
сүруде. 

Былтыр Қазақстан халқы Ассамблея-
сының облысымыздағы «Достық үйі» 
ашылуына орай, ондағы кітапхана 250-
ден аса әртүрлі ұлттардың әдеби к�ркем 
шығар маларымен, қазақ, ағылшын 
тілдерін үйренуге арналған оқу-әдісте-
мелік құралдармен және салалық 
с�здіктермен қамтамасыз етілді.  Жи-
ында с�з алған ҚР Халықаралық «Қазақ 
тілі» қоғамының вице-президенті, тілші 
ғалым, филология ғылымының докто-
ры Ғарифолла $нес негізінен қазақы 
�ңір саналатын Маңғыстау облысы 
бойынша мемлекеттік тілдің қолданыс 

Соңғы он жылда алты этномәдени 
бірлестік жанындағы жексенбілік 
мектептерде үш мыңнан астам эт-
нос �кілдері �здерінің туған тілімен 
(неміс, украин, кәріс, татар, башқұрт, 
әзербайжан, шешен) қоса мемлекеттік 
тілді меңгеріп келеді. Тағы бір жағымды 
жаңалық, облыстық басқарманың бас-
шысы Гүлайым Т�лебаеваның қолға 
алуымен екі айда бір рет мектеп жасы-
на дейінгі балаларға арналған әдеби-
танымдық «Күншуақ» журналының 
шығарылуын айтуға болады. Сонымен 
қатар үш жастан жеті жасқа дейінгі ба-
лалар үшін анимациялық к�п сериялы 
фильмнің «Менің отбасым», «$дептілік 
–  ә д е м і л і к » ,  « М е н і ң   О т а н ы м » , 
«Кім боламын» атты сериялары 
жұртшылықтың жақсы бағасын алды. 
Ақт�бе қаласындағы тәуелсіз «Рика 
– ТВ» телеарнасы арқылы «К�ркем 
тіл – к�рнекті жарнама» тақыры-
бында әлеуметтік ролик к�рсетілді. 
Басқарманың тікелей ұйытқы болуы-
мен қазақ әндерінің танымал орында-
ушысы, Қазақстан Республикасының 
еңбек сіңірген қайраткері Татьяна 
 Бурмистрова облысқа арнайы сапар 
шегіп, аудандарда, еңбек ұжымдарында 
�нер к�рсетті. 

Таяуда Ақт�бе қалалық мәдениет 
және тілдерді дамыту б�лімінің сектор 
меңгерушісі Мәншүк Молдажанова 
қазақ, орыс, ағылшын тілдерін жетік 
меңгерген мемлекеттік қызметшілердің 
республикалық «Тіл – дарын» байқауына 
қатысып, Гран-при жүлдегері атанды.

Бұл туралы облыс орталығында 
�ткізілген «Тіл – тәуелсіздік тірегі» 
атты салтанатты шара барысында 
тілге тиек етілді. Мемлекеттік тілдің 
�рісін кеңейтуде айрықша белсенділік 
к�рсеткен жеті адамға облыс әкімінің 
орынбасары Асқар Шерияздановтың 
атынан Алғыс хат пен ақшалай сыйлық 
тапсырылды. Олардың қатарында 
«Тұрғынүйқұрылысыжинақ Банк» 
А Қ  А қ т � б е  о б л ы с т ы қ  ф и л и а л ы 

Гүлзада ҚАРАБАЛАЕВА, 
М.Мақатаев атындағы 
№140 мектеп-гимназияның қазақ тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі:

– Қазіргі таңда оқушылардың 
тілге, к�ркем шығарманы оқуға деген 
қызы ғушылықтары бар, бірақ �те аз. 
:йткені оқушылар барлық мәліметті 
интернеттен алуға дағдыланған. 
Үйдегі ата-анаға да к�п нәрсе бай-
ланысты. Ата-аналар мектептегі 
ұстаздарға сенім артып жүре береді. 
Бұл дұрыс емес. Себебі балалар к�п 
уақытын мұғалімінен г�рі ата-анасы-
мен �ткізеді. Мысалы, 4, 5 және 6 сы-
ныптарда қазақ тілі аптасына небәрі 3 
сағат, жоғары сынып тарда 1 сағат қана 
оқиды. Оның үстіне к�ркем әдебиетті 
де аз оқиды. Оқулықпен ғана шектеліп 
қалады. Содан келіп балалар �з ойла-
рын еркін, жатық тілде жеткізе алмай-
ды. Мен бір жылдары 8-10 сыныптың 
балаларына әдебиет сабағынан қалың 
дәптер бастаттым да: «Кәне, қазақ 
тілінің с�здерін кім к�п біледі екен?» 
деп жаздырдым. Сонда балалардың 
жазған с�здері 200-250-ден аспады. 

Ата-ана үйде қазақша с�йлейтін 
болса, балалар оларға қарап үлгі алар 
еді. Мектебімізде орыс мектебінен 
ауы сып келген балалар да бар. Со-
нымен бірге тәжік, түрік және тағы 
басқа ұлт �кілдерінің оқушылары 
бар. Олар бүгінде қазақ тілін жақсы 
меңгерді деп айта аламын. Тағы бір 
айта кетейін дегенім, қазір біздің 
мектебімізде қоңыраудың орнына 
қазақтың күмбірлеген күйлері ойнала-
ды. Бұл да кең қолданыс тапса, жақсы 
бастама деп ойлаймын. Оқушылардың 
мінезі туралы айтатын болсақ, қазақ 
балалары к�бінесе тұйық, бұйығы бо-
лып келеді. Мысалы, �лең айтып не-
месе ән айтып келе жатқан кезде бала 
бір с�зін ұмытып қалса, ары қарай 
айтпайды немесе басқа бір с�збен 
алмастырып, толықтырып, ойын 
жеткізе алмайды. Үйдегі тәрбиесі 

аясы қалыпты деңгейде �сіп келе жат-
қа нын айтып, осы саладағы жауапты 
мамандардың жүйелі жұмыстарын жо-
ғары бағалады.

Алматы қаласынан осы форум үшін 
арнайы келіп қатысқан құрметті қонақ – 
Қазақстанға еңбегі сіңген қызметкер Та-
тьяна Бурмистрова қазақ тілінде с�йлеп 
қана қоймай, «Басқа қамың түк емес, 
тілдің қамы тұрғанда!»  деп домбырамен 
ән салғанда халық дуылдата қол соқты. 
К�птің сұрауы бойынша, Татьяна Ни-
колаевна Ақтан жырау Керейұлының 
термесін де айтып берді.

Маңғыстаудың т�л перзенті, қазақ 
тілінде еркін с�йлеп, бүгінде Алматы 
қаласында телевизия саласында қызмет 
етіп, жоғары жетістіктерге жетіп жүрген 
журналист, «Хабар» телеарнасының 
дикторы Игорь Сахар – біздің мақтаны-
шымыз. Ол да мінберге шығып, заман-
дастарын тіл үйренуге шақырды. 

Назарбаев зияткерлік мектебінің 
халықаралық мұғалімдермен жұмыс 
ж�ніндегі директорының орынбасары, 
америкалық Анжела Хьюз бастаған 
осы мектептің қызметкерлері – татар 
ұлтының �кілі Венера Жоламанова, 
т.б. осы ұжымның атынан Нана Келех-
саева, сондай-ақ шешен-ингуш этно-
мәдени бірлестігі т�рағасы Юсуп Ба-
мотгереев және Маңғыстау облыстық 
Т�тенше жағдайлар департаментінің 
«:рт с�ндіру және авариялық құтқару 
жұмыстары қызметі» мемлекеттік 
мекемесі басшысының орынбасары 
Назарали Селимов тіл саласындағы 
қоғамдық жұмыстары туралы әңгімесін 
айтып, мерекелік лебіздерін арнады.

Айбек МҰХАНОВ 
Маңғыстау облысы

– Қазақ тілі пәнін нәтижеге бағдарлай отырып 
оқытуымыз керек. Бүгінде к+птеген білім беру техно-
логиялары пайда болып жатыр. Олардың әрқайсысын 
оқушылардың жас ерекшелігіне сай етіп қолдана білсек, 
ұтарымыз к+п. Мен +зімнің ұзақ жылғы ұстаздық 
қызметімде оқушыларды білім стандарттарындағы 
мазмұнмен қатар, ауыз әдебиеті, +зіміздің ақын-
жырауларымызды жыр-дастандары арқылы, сондай-
ақ к+ркем әдебиеттің заманауи туындылары арқылы 
оқытқанды ж+н к+ремін. Кез келген бала жастайынан 
әдебиетпен сусындап +суі керек. Ол болашақта ғалым бола 
ма, инженер бола ма, тіл мен әдебиеттен хабары бар адам 
– жақсы тұлға болып қалыптасады. 

–  Елімізде білім сапасына айрықша назар аударылуда. 
Сондықтан +зім де осы талап биігінен к+рінуге тырысамын. 
Күн делікті сабақ барысында жаңа техноло гияларға ерек-
ше к+ңіл б+лемін. Несін жасырамын, жастардың тілдік 
қоры жетіс пейді деп жатады. Ол ұстаздардың біліктілігіне 
де байланысты. Fз басым жүргізетін пәнімде тек оқулық 
және хрестоматиямен шектелмеймін. Ұлы жазушылар 
ж+нінде тақырыптарды +ткен кезде олардың жазған к+ркем 
шығармаларын оқуды талап етемін. Кітапты к+п оқыған 
сайын оқушылардың ой-+рісі де кең, тілі де бай болады. 
Hдебиетте эссе, мазмұндама, шығарма жаздырып, олардың 
қабілетін ұштаймын. Hрбір ұстаздың +з дәріс беру тәсілі 
болады. Fз басым сабақ барысында қо сымша деректер мен 
дәйектерді молынан пайдаланамын. Бұл орайда қазақ тілінде 
жарық к+ретін басылымдардың да берері мол. «Мұғалім 
– мектептің жүрегі» деседі. Ол +те орынды айтылған. 
Шәкірт  тер дің жан-жақты болып шығуы ұстаздар дың білімі 
мен біліктілігіне байланысты.

– Баланың +з бетімен ізденуі, топтағы +згеге 
к+мегі, ой жинақтауы, с+йлеу мәнері, қабілетінің 
артуы, с+здік қорының молаюы – міне, қазіргі заман 
талабы. Расында, бүгінгі оқушының үлкен бір мәселесі 
оның с+з байлығы. Осы орайда біз берілген тапсырма-
дан б+лек қосымша әдеби кітаптарды оқып, ізденуге 
тапсырмалар береміз. Hсіресе, ұлттық мәдениетіміз 
бен дәстүрімізге қатысты тақырыптарға ерекше мән 
береміз. Тілді меңгеру үшін мәдениеттен де тыс қалмау 
қажет қой. Қосымша іздену баланың аналитикалық, 
сараптап-саралау қабілеттерін дамытады. С+здік 
қорын толықтырады. Сондықтан «Болашағын ойлаған 
бала тәрбиелейді» дегендей, бала тәрбиесіне аса зор мән 
беріп, оқушы да, оқытушы да к+п іздену қажет.

директорының кеңесшісі Ольга  Ганина, 
С.Жиенбаев  атындағы облыстық 
жас�спірімдер кітапханасының ди-
ректоры, ақын Гүлжайнар Қалдина, 
республикалық ақындар айтысының 
бірнеше мәрте жүлдегері Марат Ахметов 
және басқалары бар.

Жиналғандар алдында облыстық 
Ішкі саясат басқармасының басшы-
сы Ербол Нұрғалиев с�з с�йлеп, об-
лыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың аты-
нан 18 этномәдени бірлестікке ұлттық 
мәдениетті дамытып, ұлтаралық және 
конфессияаралық келісім қағидаларын, 
достық пен азаматтық бейбітшілікті 
нығайтуға қосқан үлесі үшін Алғыс хат-
тар және әрқайсысына 500 мың теңге 
сыйақы тарту етті. 

Марапаттау шарасы �зге ұлттардың 
мемлекеттік тілді меңгерген �кілдері 
арасында «Мемлекеттік тіл – менің 
тілім» атты байқауына ұласты. Т�рт 
шарт бойынша �здерінің шеберлігі мен 
қабілетін сарапқа салғандар арасын-
да Ақт�бе ферроқорытпа зауытының 
авток�лік диспетчері, ұлты шешен 
Руслан Гацаев, Ақт�бе гуманитарлық 
колледжінің студенті, ұлты кәріс Ай-
жан Юн, Шығанақ Берсиев атындағы 
ауыл шаруашылығы колледжінің 
студенті, ұлты молдаван Валентина 
Мишинская сияқты талапты жастар бар. 
Олардың билетте жазылған мақалдың 
мән-мағынасын түсіндіруі, суретке 
қарап, қазақы салт-дәстүр атын атауы, 
қазақша жатық с�йлеп, �здерін таныс-
тыруы, мемлекеттік тілде ән шырқауы, 
к�ркем с�зді мәнерлеп оқуы кешке 
қатысушыларды тәнті етті. Жоғарыда 
біз атап �ткен Р.Гацаев бас жүлдеге қол 
жеткізді. Екінші және үшінші орын 
иегерлері де анықталды. Байқауға 
қатысушылардың бәріне де сыйлықтар 
тапсырылды.

Жанғабыл ҚАБАҚБАЕВ,
журналист

АҚТ:БЕ

«Мәңгілік Ел – мәртебелі тіл»

Игі істе үлгі көп

ТҮЙІН:

Электрондық поштамен 
пікір білдіргендер

«ҚАЗАҚ ТІЛІ» ПӘНІ және 
ҰРПАҚ БОЛАШАҒЫ

ХХІ ғасырда сапалы білім адамзат баласының басты 
құндылығына айналғаны с0зсіз. Білім саласына жете к0ңіл 
б0лген елдер ғана жарқын жетістіктерге қол жеткізуде. 
Осы орайда мұғалімдер қауымына жүктелер міндет те 
зор – болашақ ұрпақты сапалы біліммен сусындату және 
саналы тәрбие беру. Бұл қарап тұрсақ, оңай дүние емес. 
Осы ретте мұғалімдердің, ұстаздар қауымының атқарып 
отырғаны еңбегі ерен, әрине. Ал енді тіл мәселесіне келетін 
болсақ, «Қазақ тілі» пәнінің алдында тұрған міндеттер де 
0зекті екені с0зсіз. Cйткені осы пән арқылы оқушының 
тіл байлығы, с0йлеу мәдениеті, ұлттық дүниетанымы, т.б. 

құндылықтары қалыптасады. Оған тиісті дәрежеде мән 
беру – үлкен мақсаттардың бірі. Осы ретте біз газетіміздің 
редакциясына Алматы қаласындағы бірқатар мектептің 
оқу ісі меңгерушілері мен мұғалімдерін шақырып, ұстаздар 
мерекесінің қарсаңында д0ңгелек үстел жағдайында келелі 
кеңес 0ткіздік. Сондай-ақ газетіміздің тілшілері бүгінгі 
ғаламтор мүмкіндіктерін пайдалана отырып, бірқатар 
аймақтардағы ұстаздармен тікелей байланысқа шығып, 
пікірлерін білді. Оқушының тіл байлығы, пәнге деген 
к0зқарасы, ата-аналармен жұмыс және 0зге де мәселелер 
әңгіме арқауына айналды. Басқосуға М.Мақатаев 

атындағы №140 мектеп-гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Гүлзада Қарабалаева, №173 мек-
теп директорының оқу ісі ж0ніндегі орынбасары Гүлмира 
Дәрменбекова, №175 мектеп директорының ғылым және 
инновация ж0ніндегі  орынбасары 4сел Мырзағалиқызы, 
№181 мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Темірлан Биах мет қатысты. Д0ңгелек үстелді «Ана тілі» 
газеті Бас редакторының орынбасары Дәуіржан Т0лебаев 
жүргізіп отырды. 

Ұстаздардың қозғалған мәселелерге орай айтқан ой-
пікірлерін ықшамдап беріп отырмыз. 

ме, әлде мінез-құлық па, бір с�зін 
ұмытып қалады да айтпайды. Сондай-
ды к�ргенде: «Қап, әттеген-ай» деп 
қаласың. Ал енді к�бінесе орыс бала-
ларын қарасаңыздар, бір кішкентай 
нәрсені кереметтей қылып жеткізіп 
береді. 

Мектептегі қағазбастылық мәселесі 
де к�птен бері айтылып келе жатыр. 
Толтыратын қағаздың к�п болатыны 
сонша, біз сабақтан кейін қаламыз. 
Мысалы, мен екінші ауысымда 
істеймін. Сағат 19.05-те сабағым бітеді. 
Мен 20.00-20.30-ға дейін  отырамын. 
Журнал ма, журналды толтырып кетуім 
керек. Баланың бос уақытын �ткізуі, 
қосымшаға қатысуы, ата-анасы ту-
ралы мәлімет, әлеуметтік картасы, 
соның бәрін толтыру – менің міндетім. 
Компьютермен жазып, дайындаймын. 
:зіңнің міндетің болғаннан кейін 
жауапкершілікпен қарауға тырысасың. 

М ұ ғ а л і м д е р д і ң  б і л і к т і л і г і н е 
тоқталатын болсам, кейде �зінің 

қалауымен емес,  ата-анасының 
қалауымен мұғалім болатындар 
кездеседі. Практика кезінде: «Апай, 
мен бәрібір мұғалім болмаймын, 4 
немесе 5 қойып беріңізші дейтіндер 
бар. Я болмаса: «Апай, сағатты аз 
беріңізші, менің тіл байлығым жоқ, 
сабақ бере алмаймын» дейтіндер, тіпті 
мейрамханада жұмыс істеп ұйықтап 
отыратындар да  болады. 

Гүлмира Д4РМЕНБЕКОВА, 
№173 мектеп директорының оқу ісі 
ж0ніндегі орынбасары: 

– Мектеп түлектері жайында �те 
орынды сұрақ қойдыңыздар. Бізде 
жақсы дәстүр бар. Мектебіміздің 
т үлек тері арасын да бірнеше рет 
халықаралық олимпиадаларда орын 
а л ғ а н оқ у ш ы лары м ыз бар. Сол 
оқушыларымыз жоғары қызметте 
жүрсе де әлі күнге дейін мектепке 
келіп, �зінің ізін басып келе жатқан 
балаларға ақыл-кеңестерін айтып 
тұрады. Мысалы, Мағжан, Ислам 
және тағы басқа түлектеріміз қазір 
бір-бір мамандық иелері болса да, 
мектебі үшін қолдарынан келген 
к�мег і н а я м а й д ы.  Б а л а л а рд ы ң 
техникалық білімін арттыруға ат-
салысып, тәжірибелерімен б�лісіп 
отырады. Бұл �те жақсы дәстүр деп 
ойлаймын. 

А т а - а н а л а р  ж � н і н д е  ж а қ с ы 
мәселе к�тердіңіздер. Бұрындары 
мектебімізде үлкен қызметтегі ата-
аналардың балалары к�п оқитын. 
Сонда кейбір ата-аналар �здерін 
мұғалімнен биік ұстайтын. Ата-ана-
лар да әртүрлі ғой. Кейбіреулері 
баласының сабағына алаңдап, сапа-
лы білім алуын ойлап, мұғаліммен, 
мектеппен тығыз байланыста жұмыс 
істейді. «Менің сізге қандай к�мегім 
керек» деп сұрайтын ата-аналар бар. 
Мектепте ер мұғалімдердің азай-
ып кетуі кезінде болған. Қазір олай 
емес. Мәселен, біздің мектебімізде 
ер мұғалімдер жылдан-жылға к�бейіп 
келе жатыр. Ұжымдағы 156 мұғалімнің 
25-і ер-азамат. Бұрынғы уақытпен 
салыстырғанда бұл айтарлықтай 
жақсы к�рсеткіш. 

Темірлан  БИАХМЕТ, 
№181 мектептің  қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі: 

– Үштұғырлы тіл мәселесіне бай-
ланысты қойған сауалдарыңызға 
�зімнің к�зқарасымды білдірсем 
деймін. Біз үш тілдің арасында қазақ 
тіліне басымдық беруіміз керек. 
$сіресе, бастауыш сыныптарда қазақ 
тілін жақсы дәрежеде меңгертсек, 
баланың бойында �зге тілдің ығына 

кетіп қалмау сынды иммунитет 
қалыптасады. Ол қанша жерден шет 
тілін білсе де, �з тілін ұмытпайды. 
:йткені, санасында ең бірінші �з 
тілі тұрады. $рине, балаға қазақ тілін 
үйретуде отбасының әсері бар. Бірақ 
біз, мұғалімдер, қолдан келгенше 
балаға қазақ тілін терең меңгеруіне 
күш салуымыз керек. Олардың бой-
ына ана тіліне деген сүйіспеншілік 
сезімін, құрметін қалыптастыруымыз 
керек сияқты. Сабақтан кейін үйіне 
барғанда – ата-анасына «Сіздер де 
қазақша с�йлеңіздер» деп айта ала-
тындай дәрежеде болса, ұтарымыз 
к�п.  

Қағазбастылық жайында жақсы 
әңгіме қозғадыңыздар. Мен �зім 
мұғалімдік қызметке енді ғана тұрсам 
да, басында жұмыстан шығамын ба деп 
ойладым. Соның негізгі себептерінің 
бірі – осы қағазбастылықтан болатын. 
Ер адамдарға қарағанда әйел адам 
шыдамды болады ғой, ал қағаз тол-
тыру мәселесінде ер-азаматтар шы-
дамсыз келеді. Біз жас маман ретінде 
қағаздарды к�біне қолмен толтыра-
мыз. Басында �те к�п болды, қазір �з 
басым күніне 20 минут немесе жарты 
сағат уақытым сол қағаз толтыруға 
кетеді. 

Ер мұғалімдер жайына келетін 
болсам, менімен бірге оқу бітірген 
курс тастарым мұғалімдік жолды 
таңдады. $рине, ер мұғалімдерге 
жағдай жасалса, отбасын асырауға 
жалақысы жететін болса, мұғалімдік 
мамандықтан бас тартпас еді. Мұнда 
мәселе айналып келгенде әлеуметтік 
ахуалға келіп тіреледі. Мен �зім жу-
ырда ғана шаңырақ к�тердім. Пәтер 
жалдап тұрамыз. Жас мамандарды 
әлеуметтік тұрғыдан қолдайды деп 
естігенмін, әзірге ондайды сезінген 
жоқпын. Бәлкім, алдағы уақытта бола 
жатар. Қалай дегенмен, әлеуметтік 
мәселелер еріксіз алдыңнан шығып 
отырады. 

Биылғы оқу жылындағы �згеріс-
тердің ішінде бір келіспейтін жерім – 
«$ліппе» мен «Ана тілі» оқулығының 
мектеп бағдар ламасынан алынып 
тасталуы. «Ана тілі» деген атының �зі 
не тұрады. Бұлар талай жылдардан бері 
келе жатқан оқулықтар еді ғой. Біздің 
ата-аналарымыз да сол оқулықтармен 
�скен. Бұл асығыс шешім болды деп 
ойлаймын. Тиісті сала басшылары әлі 
де ойланып, «$ліппе» мен «Ана тілі» 
оқулығын мектептік білім бағдар лама-
сына қайта енгізулерін қалар едім. 

4сел МЫРЗАҒАЛИҚЫЗЫ, 
№175 мектеп директорының ғылым 
және инновация ж0ніндегі  орынбаса-
ры:  

– Кейбір орыстілді ата-аналар �з 
балаларын қазақ мектебіне 1-сынып-
тан бастап береді. :здері кезінде қазақ 
тілін білмей �скендіктен тым болмаса 
балам �з ана тілін меңгерсін деген 
к�зқараспен қарайды. Қазақ мектебіне 
берген баласы біраз уақыттан кейін 
қазақша с�йлей бастағанда ата-ана-
лары қуанып: «Жақсы болды ғой, біз 
енді қазақшаны баламыздан үйреніп 
жүрміз» деп мәз болады. Осындай 
игі бастамалар туралы біз жиі айтып, 
насихаттап отыруымыз керек. $рбір 
ата-ана �з баласын қазақ мектебіне 
беретін болса, тіліміздің аясы бұдан да 
кеңейе түсері еді. 

Біз ата-аналармен жиі кезде-
сіп, мектепке, оқу-білімге қатысты 
мәселелерді айтып, түсіндіріп оты-
рамыз. Сондай кезде тілдің маңыз-
дылығын да әңгіме арқауына айналды-
рамыз. Баламен үйде қазақша с�йлесу 
керектігін де тапсырамыз. $йтпесе, 
бала мектепте қазақша оқып, үйінде 
орысша с�йлесе қалай болғаны? 

МАРАПАТ

Гүлмира ҚОЙЖАНОВА, 
Талдықорған қаласы 

№12 орта мектеп-
гимназиясының қазақ 

тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі:

Бәтима ХАЛЫҚҚЫЗЫ, 
Павлодар қалалық 

«Жас дарын» 
мамандандырыл ған 
мектебінің мұғалімі: 

Анар ӘЛДИКЕНОВА,
 Қостанай қаласы 

С.Мәуленов атындағы 
гимназияның қазақ тілі 

және әдебиеті пәнінің 
мұғалімі: 

Дайындаған 
Бағдагүл БАЛАУБАЕВА
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БАСПАСӨЗ ЖƏНЕ УАҚЫТ

«ҮРКЕР» – ЕЛ ҮМІТІ«ҮРКЕР» – ЕЛ ҮМІТІ

  – Жастардың талантын шыңдау мақсатында 
ашылған «Үркер» журналына басшылық етіп, жемісті 
қызмет етіп келесіз. 4ңгімені осыдан бастасақ...

– «Үркерді» шығарарда $біш Кекілбай мен «Ақ 
кемені» жазған Шыңғыс Айтматовтың батасын 
алдық. Енді кейінгі жастардан үміт күтеміз. 

 $деттегідей тағы да баспас�зге жазылу науқаны 
басталды. Бұл да бір орақ науқаны сияқты нәрсе. 
Сыр бойындағы орақ науқаны дегенді білесің 
ғой. Қазір Сыр бойын қаумалаған басқа ұлттың 
�кілдері. Үй соғу, т.б. науқандық жұмыстар. Осы-
ны �з ұлтымыздың �кілдері неге істемейді. :з 
қызығын �згелерге беріп қойып, �здері сырттай 
қызықтап жүреді. Біз таланттарымызды табамыз. 
Биыл журналдың қыркүйектегі санын Шиелі 
ауданындағы «Қызылту» орта мектебіне арнадық. 
Таланттарды тарттық. Біздің мақсатымыз – та-
ланттарды табу. Тарату – тиісті орындардың 
міндеті.

– Сыр еліне, оның ішінде 0зіңіз туып-0скен 
Шиеліге барып келіпсіз. Бір кездері 0зіңіз туып-
0скен, асыр салып ойнап 0скен Шиелі мен бүгінгі 
Шиелінің арасында 0згеріс бар ма екен? 

– Шиелі – аграрлы аудан. Аудан жетістіктерін 

Белгілі жазушы, «Алаш» әдеби және «Астана – Бәйтерек» 
сыйлықтарының лауреаты, «Үркер» журналының Бас редакторы 

Қуандық Түменбаймен сұхбат

Осының бәрі диқандар қауымының тынымсыз әрі 
адал еңбегінің жемісі. 

Сәбит Мұқановтың бір жыл Ыбырай дың 
үйінде жатып «Сырдария» романына қалай мате-
риал жинағанын «Егемен Қазақстанға» жаздым. 
Оны Сейілбек ағам айтып берді. Талай сырды 
шертті. Соның бәрі бұл күнде к�зден де, к�ңілден 
де біртіндеп кетіп барады.

Айтуларына қарағанда, ауданда мәдениет 
саласында ауқымды істер атқарылуда. $бділда 
Тәжібаев ауылы, 13 мәдениет үйі мен клуб 
ғимараттары пайдалануға беріліпті. Осының бәрі 
«Мен – шиелілікпін» деген азаматтың айтып 
жүретін айтулы жетістігі.

– Бәрінен де ауыл бірлігі қымбат екені белгілі. 
Алайда ауылдың ішінде де болмашыға бола дау 
туғызып жататын жандардың бар екенін естіп жа-
тамыз. 

–Бұрын мұндай болмайтын. Іргесі 1928 
жылы қаланған біздің «Қызылту», қазіргі Ыбы-
рай Жақаев ауылы бүгінде тіпті б�лекше. Осы 
ауылды ауыл қылған Сыздық Боқаев, Ыбы-
рай Жақаев, Ибраһим Шоқаев ұрпақтары да 
қазір жетпістен асып жығылды. Сол ауылдың 

айтпай тұра алмаймыз. Облыс, аудан басшылары-
мен сұхбаттасқанда осының бәріне к�зіміз жетті. 

Егін – кетпеннің бергі беті. Арғы беті – 
Байқоңыр. Оған қарап перзенттеріміз Ресейдің 
$нұранын шырқап оянады. Қазіргі әлеуметтік 
дағдарыстарға қарамастан Шиелі ауданының 
диқандар қауымы ауылшаруашылығы сала-
сын одан әрі әртараптандыру бағытында, егіс 
к�лемі мен алынатын �німді былтырғы жылдың 
к�рсеткішінен де к�бірек арттыру мақсатында 
егілген егінді жинау науқанына кірісіп кетіпті. 
Бұған Елбасы Н.Назарбаевтың сарабдал сая-
саты мен оны іске асырудағы облыс әкімі 
Қ.К�шербаевтың ерекше к�зқарасына куә 
болдық.

Жекешелендіру – �мір талабы. :ткен жылы 
т�рт ірі – Ақмая, Т�ңкеріс, Бидайк�л, Бестам 
елі шаруашылықтарының мәселесі аймақ бас-
шысы Қырымбек Елеуұлының табанды талабы 
нәтижесінде оң шешімін тапқанына қарапайым 
халық риза екендігіне к�зіміз жетті.

 Сырдария – біздің жанымыз. Егісті сумен 
қамтамасыз етуде дариядағы су деңгейін к�теру 
бойынша �зеннің арнасына құны 1 миллиард 6 жүз 
миллион теңге тұратын үрлемелі су тоспасы салы-
ныпты. Бұл – Сәбит Мұқанов жазған «Сырдария» 
романының бүгінге жеткен идеясы. Міне, осындай 
мемлекет қамқорлығына іспен жауап беру үшін ау-
дан диқандары – Ыбырай ауылының ізбасарлары 
ерекше құлшыныспен тер т�гіпті. «Ақмая» шаруа 
қожалығы әрбір гектардан 65-70 центнерден �нім 
жинапты. Бұл да күріш пен күрмектің қасиетін 
білгендік қой деп бағамдаймыз.

 Шиелі – бал татыған қауын-қарбызымен аты 
шыққан аудан. Бүгінде Шиелі диқандарының 
қауын-қарбызы Ресейге, еліміздің орталық, 
Солтүстік аудандарына ж�нелтілсе, қызанақ 
пен қияры оңтүстік пен Алматыға ж�нелтілуде. 

Ұлы Отан соғысына қатысып, аман-
есен елге оралып, ұстаздық қызметін 
жалғастырды. Абай атындағы қазақ 
педагогикалық институты физика-мате-
метика факультетінің күндізгі б�лімін үздік 
бітіреді.

Еңбек жолында 6 жыл Екпінді және 
Жыланды орта мектептерінің директоры 
болып қызмет етті. Қалған  �мірін мате-
матика пәнінен оқушыларға дәріс беруге 
арнады. Соңғы 4 жылын (1977-1981жж) 
Алматы облысы Күрті ауданы Ұзынағаш 
орта мектебінде математика пәнінен 
сабақ берумен аяқтады. Сонымен әкеміз 
Қожахмет барлығы 41жыл математика 
пәнінің мұғалімі болған. 

Аяулы ұстаз, қамқор әке, Ұлы Отан 
соғысының І топтағы мүгедегі, к�птеген 
ордендар мен медальдардың иегері, Халық 
ағарту ісінің озық қызметкері Қожахмет 
Шакенов 1989 жылы 8 желтоқсанда 68 
жасында Алматы қаласында қайтыс болды.  
Артында құдай қосқан жұбайы Қалиман 
(Шәкен) Бекжанова мен ержеткен 5 ұлы, 
1 қызы қалды. 

іргесін қалаған Сыздық Боқаев сол �зің айтқан 
арыз-шағым к�бейген заманда �з ағайындарын 
«Коммунизм», «Еңбекші» ауылдарына к�шірген 
екен. Сосын басқалар тынышталыпты. Бұл 
тұрғыда грузин мен армян ағайындардың тәсілін 
үйренуіміз керек. Сталин қатыгез болғанымен 
�зіндік тәсілге де салған. Бұл тұрғыда әдебиеттің 
бізге қалдырған ізгілігі к�п-ақ. Грузиннің 
«Миминосындағы» армян мен грузиннің 
достығы қандай керемет. Қазақ пен қырғыздың 
достығы осындай болса ғой. «Отец солдатадағы» 
әке мен баланың сағынышы қандай. Бірін-бірі 
сағыну деген сұмдық нәрсе. Отанды сүю де осы-
дан басталмай ма?! 

– Кейбіреулер қазір кітап оқылмайды деп жата-
ды. Осыған к0зқарасыңыз қандай?

– Қазір к�лемді прозалық дүниелер оқылмайды, 
дейді. Кеше, пойыз үстінде, бір қарт кісі келгенше 
бір романды түгел оқып келді. Атырауға дейін кітап 
оқып барамын, – дейді. $рине, қазір хрониканың 
заманы, шағын дүниелер тез оқылады. Осы жолы 
«Сарыағашта» демалып едім, кітапханасында 
�зімнің «К�з», «Ар мен дар» деген кітаптарымды 
жұрт оқып жатқанын к�ріп, мәз болып қалдым. 
Оқылады, тек әдебиетке деген ынтаны арттыру, 
кітапханалар мен қазақ мектептерінің маңызын 
арттыру керек. Біз болсақ, айтамыз да қоямыз. 
Мемлекеттік тіл – қазақ тілі екендігін бір сәт 
те естен шығармайық. Үштілділік бола қалған 
жағдайда, қазақ тілі ең басында тұруы тиіс. Біз оған 
әлі жеткен жоқпыз. 

– Биыл Ыбырай атамыздың мерейтойы атап 
0тілмек. Ол кісінің қарапайымдылығы ж0нінде ел 
ішінде жиі айтылады...

– :мірде қарапайымдылықты Ыбырай Жақаев 
әкемнен үйрендім. :мірде сол кісіден алғаным аз 
емес. Ол кісі біздің әулеттің ең үлкені ғой. Үлкен 
ағам Балтабекке сот, маған агроном боласың, 

дейтін. Ағам прокурор болды, мен болсам Ауыл 
шаруашылығы институтына түсіп тұрып, әдебиетке 
ауысып кеттім. «Агроном болмадың, енді партияға 
�тіп ал» деді. Партбилет сандықта жатыр. 

«Қарапайымдылықты Ыбырай әкемнен 
үйрендім» дедім ғой. Биыл ол кісінің туғанына 125 
жыл. Республикалық деңгейде аталып �тпекші. 
Ол кісінің бойында бар қарапайым қасиеттің 
бәрін ел-жұрттың еншісіне қалдырмақпыз, 
білгенімізді айтпақпыз. Сол кездегі облыстық 
партия ұйымының бірінші хатшысы Исатай 
$бдікәрімов КСРО Жоғарғы Кеңесінің қаулысын 
оқып, екінші Алтын Жұлдызды т�сіне тағып 
тұрып, «Енді �зіңіз бірауыз с�з айтсаңызшы» де-
генде, «Бір рет бердіңіздер ғой, екінші рет не керегі 
бар еді» деді жаймен ғана. Осы тойда диқанның 
қарапайым кейпін к�рсету – арманымыз. Қайың 
сапты кетпеннің құдіретін к�рсете алсақ – бізге 
жүктелген ұлағат осы. 

– Жас таланттарға айтар тілегіңіз...
– $дебиет деген б�лекше әлем ғой. Сол 

әлемнің ескегін б�лекше есу керек, басқаша есу 
керек. Ол үшін Шыңғыс Айтматовтың «Ақ кемесі» 
алда жүру керек. Жастарға батылдық керек. Қайық 
та, кеме де таза болуы тиіс. Ақ кеме деген ұғым со-
нан туған. Компьютер қанша сезімтал болғанымен 
адам жанының нәзіктігі алда. Ол екінші орында 
тұрады. Қалам құдіреті тіпті б�лек. Осы сәтте күріш 
пен күрмектің құдіреті де к�з алдыңа елестейді. 
«Ескірген судан егіс те ауырады. Оған үнемі таза су 
беріңдер» деп �сиет айтатын Ыбырай әкем. Адам 
жүрген жерде бәрі жүреді. Туған жер тақырыбы 
осындай.

– «Үркердің» де 0мірге келгеніне сегіз жылдың 
жүзі болып қалыпты. Басылымның бүгінгі тыныс-
тіршілігімен оқырманды хабардар етсек...

– Иә, сегіз жылдың жүзі боп қалды. С�мке 
асынып, аяғын апыл-тапыл басып, мектеп-

ке барған баланың талпынысы жаман ба?! 
Негізінен жастардың журналы болғанымен, 
қазақы мінезбен үлкендер де үлкендік танытып 
қалып жүр. Бұл тұрғыда Мәскеуден шығатын 
«Юность»-тің тәжірибесін негізге алып отыр-
мыз. Талай талантты таптық. Осынау күрделі 
заманда проза мен поэзия ауылынан ешкімнің 
қашып кете алмайтындығына к�зіміз жетті. 
Нарық заманы деген ұғым бар, әдебиет нарыққа 
бағынбайды. «Үркер» бағасы арзан журнал ғой, 
кез келген пошта б�лімшесінен жаздыруға бо-
лады. $дебиет нарыққа бағынбайды дедік қой. 
Пошта б�лімшесіне барғанда �з-�зінен алақан 
жазылып қоя береді. Ол – адамның ниеті мен 
тілегі. Жас жүректердің әдебиетке деген ынтызар 
к�ңілі. 

Осыдан сегіз жыл бұрын «Үркер» ашылғанда 
батасын берген $біш Кекілбай: «Үркер – уақыт 
пен табиғаттың саф-сипаттарын алдын ала айқын 
аңғара алатын ең елгезек және елеулі самалалар 
шоғыры» дей келіп, «Жаңа басылым оқырман 
қауым жүрегіне жаңа шайқалған майдай шық ете 
қалар шынайы ой мен сезім дарыта алатын даусыз 
дарындарға ғана ықылас танытқандай. Оның берік 
қақпасын биік талғам күзетіп, табалдырығынан тек 
қапысыз талант қана аттай алғай!» деп қайырған-
ды.

Таланттар еліміздің түкпір-түкпірінде 
қаламын қолға ұстап, кенет кезіккен дағдарыстың 
ызғары мен бетпе-бет келе алмай әдебиет ауылын 
айналсоқтап, жалтақтап, Алматыға жете алмай 
жүр. «Үркер», міне, дәл осындай шаң мен құм-
ның арасында жүріп, жүрегі �лең болып жыр-
лаған, қара с�здің қадірін бойға сіңірген жігіт 
пен қыздың шеберлігі қайнайтын қара қазаны. 
«Үркер» – жас таланттардың томағасын сы-
пырып, тұсауын кесетін �мір �ткелі. Осында 
Б.Беделханұлы, Ұ.Нұрғалым, Ж.Қабды кәрімұлы, 
Д.Мәлікова сынды ақын дардың, Т.Қабылшаева, 
Н . Б е р д і қ о ж а ,  Ж . $ ш і м ж а н ,  Л . Қ о н ы с , 
Н.Құмар, Д.Бейсенбекұлы, Е.Қаныкейұлы 
секілді жазушылардың, Е.Байтілес секілді 
к�семс�зшінің, А.Сейілова, $.Байбол, Е.Жүніс, 
Т.Таңжарық секілді әдебиет сыншыларының, 
т.б. қаламгерлердің дүниелері жарияланды. 
Бірақ  бұлардың барлығы жақын жердегі жалт 
еткен таланттар, Алматы мен Астананы қоныс 
еткен, қолында «Электронкасы» бар жүйріктер, 
бізге түкпірде түтінге қапталып жүріп, екі ауыл 
арасында май-май болып, жүрегін әдебиет 
деген алаумен жылытып жүрген жырақтағы 
жас таланттардың к�зін ашып, қалам бедерін 
к�пшілікке паш етуіне мұрындық болуымыз 
керек. 

Қазір компьютер заманы. Жұрттың бәрінің 
қолында интернет, сайт пен электронды пошта. 
Бізді бұрынғыдай қарлығаштың қанатындай ақ 
конверт байланыстырып тұрса, дәлізімізді қуаныш 
кернер еді. «Құрметті редакция!» деп басталған ақ 
қағаздағы к�ңіл толқыны қоғамның арқа сүйері – 
алыстағы жас қауымның жүрек лүпілі деп білеміз. 
$р ауылдың «ағарту үйшігі» – пошта б�лімшесіне 
барып, жазылып, әркімнің жүрек с�зін жария етер 
кітап тектес басылымды күту де жан дүниенің 
�мірге деген құлшынысын арттыру бір рақат әлем 
емес пе? Сіз «Үркер» арқылы жас адамның �мірдегі 
алар орны қандай болу керек деген жүрекжарды 
сауалға жауап табасыз. «Үркер» – ұл-қызыңыздың 
үміті. 

Алдымызда – әдебиеттің ақ кемесі. 
Ол алға тартып барады.
«Үркер» деп аталады. 
– 4ңгімеңізге рақмет!

Сұхбаттасқан 
Нұрперзент ДОМБАЙ

Қалиман шешеміз 1924 жылы 30 қа-
ра шада Шаруак�рнек ауылында, орта 
шаруа Бекжан мен $зизаның отбасын-
да дүниеге келген. Анасынан жастайы-
нан жетім қалып, 1942 жылы Екпінді 
орта мектебін бітірді. 2 жыл Жыланды 
ауылдық кеңесінің хатшысы қызметін 
істей жүріп, 1943 жылдың 1 қаңтарынан 
Жыланды мектебінде биология және бо-
таника пәндерінің оқытушысы қызметін 
атқарған. Шешеміз Қалиманның алғашқы 
ұстаздық тәжірибесі осылай басталған.

1963 жылы Абай атындағы Қазақ 
педагогикалық институтының тарих 

қалған тәрбиенің бір қыры, түсініктің 
биіктігі,  қазақтың әдет-ғұрыптарын 
қадірлеуі, еске сақтауы деп түсінеміз. 

Енді �зім туралы айта кетсем. Мен 
үлкен кісінің қолында тәрбиеленіп, ерке 
болып �стім. Сабақты жақсы оқып, 1974 
жылы математика пәнінің мұғалімі де-
ген мамандық алып шықтым. Жаңа�зен 
қаласындағы №5 мектепте  2  жыл, 
мұнайшылар техникумында 7 жыл мате-
матикадан сабақ бердім. 2013-2014 оқу 
жылында Жыландыдағы техникалық ли-
цей сыныптары бар мектептің жанындағы 
интернатқа меңгеруші болып қызмет 

Келесі, ұстаздар әулетінің белсенді 
мүшесі Роза Қожахметқызы қаршадайынан 
пысық, әсіресе математикаға ерекше бол-
ды. 12 жасында аудандық олимпиадаға 
қатысып, математикадан бірінші орынды 
иемденді. 

1969 жылы О.Жәутіков атындағы да-
рынды балаларға арналған физика-мате-
матика мектебіне оқуға түсті. 1974 жылы 
аталған мектепті бітіріп, Қазақстанда 
10-сыныптар арасында �ткен математи-
кадан конкурста бірінші орынды жеңіп 
алды. 1979 жылы әл-Фараби атындағы 
Қазақ мемлекеттік университетінің кәделі 
математика факультетін бітірді. Физика-
математика ғылымының кандидаты, до-
цент атағы берілді. Роза барлығы 37 жыл 
әртүрлі қызметтерде, ғылым салаларында, 
оның ішінде 16 жыл жоғары оқу орында-
рында жұмысын жалғастыруда. 40-тан аса 
ғылыми еңбектері жарық к�рді, оның екеуі 
Америка Құрама Штаттарындағы ғылыми 
басылымда басылды. 

$улеттің қос мүшесі, ерлі-зайыпты 
Манат Баяхметұлы Шәкенов пен жұбайы 

Тұрғайша.  Екеуі де физиктер. І.Жансүгіров 
атындағы университеттің ұстаздары, соңғы 
3 жылда Жыланды мектебіндегі сынып 
оқушыларына дәріс беруде. Манат физи-
ка-математика ғылымының кандидаты, 
доцент, ал Тұрғайша биыл зейнеткерлікке 
жасы келген білімді маман. Екеуінің де 
оқушылары аудандық, облыстық олимпиа-
даларда үнемі жүлделі орындардан к�рініп 
жүр. Ұстаздардың еңбектері бағаланып, 
талай рет марапатталды. 

:здерін тәрбиелеген әке-шешелерінің 
үлгілері Қанатқа, Розаға,  Жанатқа, 
Манатқа жұғысты болғандары к�рініп тұр. 
Розаның қызы Алуа Алматыдағы мектепті 
�те жақсы оқыды. Республикалық матема-
тиктер олимпиадасына қатысып жүлделі 
орынды иеленді, Н.Назарбаев атындағы 
университеттің математика факультетіне 
оқуға түсті, қазір 3-курс студенті. Ал 
Манаттың ұлы Марат І .Жансүгіров 
атындағы университетте математикадан 
сабақ бере жүріп, аспирантурасын бітірді. 
Соңғы жылдары Н.Назарбаев атындағы 
дарынды балалар мектебінде қазақша, 

ағылшынша математика пәнінен сабақ 
беруде. Ұстаздық тәжірбиесі – 17 жыл. 
Мараттың зайыбы Сандуғаш І.Жансүгіров 
атындағы университеттің ұстазы, білікті 
маман, химия ғылымының кандидаты, 
доцент. К�птеген еңбектері жарық к�рді, 
ұстаздық тәжірбиесі 12 жыл. Мұратханның 
екі ұлы $діл мен Нұрлан әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
математика факультетін бітірді. 

Қожахмет пен Қалиманың үлкен 
келіні Т�леген Еңсебайқызы 25 жыл 
ұстаздық қызметін абыроймен атқарып, 
зейнеткерлікке шықты. Жаңа�зен, Ақтау 
қалаларында 18 жыл химия, биология, 
география пәндерінен дәріс берді, бірнеше 
жыл мектепте оқу-ағарту ісінің басшылық 
қызметтерінде болды. Халық ағарту ісінің 
озық қызметкері медалімен марапатталған.

$ке-шешенің, кенжесі, бәріміздің 
ініміз, ішіміздегі әкенің қасиетімен 
к�ріпкелдігі жұғысты болған Бауыржан 
Қожахметұлы Шәкенов. 

Ал 1972 жылы Бауке Алматыдағы 
республикалық дарынды балаларға 
арналған физика-математика мектебінің 
оқушысы атанды. Мектепті �те жақсы 
бітіріп,  сол жылы Мәскеудегі инженер-
физик мамандығы бойынша (МИФИ) 
институтқа түседі. Институтты қызыл 
дипломмен бітірді. Биылдан бастап Бау-
ыржан талабы жоғары жастарға үш тілде 
білім беруді  қолға алуда. Бұл да ұстаздық 
тәжірибенің  басталу  кезеңі болмақ. 

Мұғалімдер күніне орай, еңбегі  сіңген, 
сыйлы, ұстаздық етуден жалықпаған 
әулеттің   кейбір  тұстарын  айтуды  ж�н  
к�рдім. $улетте –  ұстаздық  кәсіп әлі 
жалғасуда. Бүгінгі таңда барлық ұстаздық 
жұмыспен айналысқан жылдар саны, 
келіндерді қосқанда – 287 жылға толып-
ты. Аз ба, к�п пе, оқырман бағаласын. 
«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуге 
балаға» демекші, ең жоғарғы, мәртебелі 
маман – ұстаз деп  білемін.

Самат МҰҚАШҰЛЫ
АЛМАТЫ

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

Ұстаздар əулетіҰстаздар əулеті

Еліміздің келешегін, болашағын 
тәрбиелеуде ұстаздар қауымына 
жүктелер міндет зор. Осы құрмет 
иелерін мереке күні қарсаңында 
құттықтап, өз әулетім жайында 
баяндамақпын. 
Біздің ұстаздар әулетінің басында 
Қожахмет Шәкенов тұр. Ол қазіргі Ал-
маты облысы Алакөл ауданы Жылан-
ды ауылында 1921 жылы дүниеге кел-
ген. Жастайынан жетім қалып, Сарқан 
ауданының Тополев балалар үйінде 
және Екпінді, Жыланды интернатта-
рында тәрбиеленген.
1937 жылдың ақпан айынан бастап 
ересектерге арналған сауатсыздықты 
жою мектебінде сабақ бере отырып, өзі 
де, Екпінді орта мектебін үздік бітіреді. 
4 жылдық мұғалімдік тәжірибесі осы 
кезден басталған. 1940 жылдың қазан 
айынан 1946 жылдың қыркүйек айына 
дейін жауынгер болды.

факультетін бітірді. :мірінің соңына 
д е й і н ,  3 3  ж ы л  ұ с т а з д ы қ  қ ы з м е т і н 
ойдағыдай атқарып зейнеткерлікке 
шықты. Анамыздың ерен еңбегі еленіп, 
к�птеген орден, медальдармен мара-
патталды. 1978 жылы «Еңбек ардагері», 
«КСРО-ның халық ағарту ісінің үздігі» ме-
дальдарымен де марапатталған. 1992 жылы 
31 тамызда 68 жасында Алматы қаласында 
дүниеден �тті. 

Қожахмет пен Қалиман балаларының 
білім алуына, жан-жақты болып �суіне 
жағдай жасап, еңбекқор, талапшыл, 
жауапкершілік міндетін жоғары қоюға 
үйретті. Екі ұстаздың ерекшеліктері, бала-
лары жоқ ағаларына, шаңырақтың шамы 
�шпесін деп, үлкен ұлын Мұқаш ағасы 
мен Жікен жеңгесіне, ал Манатты �зінің 
туған ағасы Баяхмет пен жеңгесі Зақаңға 
беруі. К�ненің к�зін к�рген, тәрбиесін 
алған, қазақтың қасиетті философиясын 
жете түсінген екі жетімнің шешімдеріне 
күні бүгінге дейін қайран қаламыз, екеуіне 
иман тілеп, жұма сайын дұға, құран 
бағыштаймыз. Бұл да бір ұстаздардан 

істедім. Сонымен мен де 10 жыл ұстаздық 
баспалдақтардан �ттім десем болады. 

Менен кейінгі Мұратхан (Жанат) 
Қожахметұлы Шаяхметов 1953 жылы 10 
мау сымда дүниеге келген. Мұратханды 
артында тұқым қалмаған соң Шәкеннің 
туған інісі Шаяхметтің атына жаздыра-
ды. Мұратханда Шәкеновтер әулетіндегі 
барлық жақсы қасиет бар-тын. Ұстаздар 
әулетінің белсенді мүшесі, физика-ма-
тематика ғылымының докторы, про-
фессор Қанат Қожахметұлы 1955 жылы 
5 мамырда Жыланды ауылында дүниеге 
келді. 7 сыныпты бітіргеннен кейін, 
О.Жәутіков атындағы дарынды балаларға 
арналған математикалық мектепке түсіп, 
оны 1972 жылы ойдағыдай бітірді. 1977 
жылы әл-Фараби атындағы мемлекеттік 
университеттегі математика факультетінің 
«Есептеу математикасы» кафедрасын 
бітірді. Профессордың 100-ден аса еңбек-
тері �з елімізде, шет мемлекеттерде жарық 
к�рді. Аталған университетте, басқа да 
жоғары оқу орындарында 39 жыл ұстаздық 
қызметте жұмысын жалғастыруда. 

ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

ӨНЕГЕ

Гүл мекені – 
Гүлстан 

Үздік сайттар 
сарапқа салынады

Қазақстан Республикасы Жазушылар одағы 
басқармасының қолдауымен Алматы об-
лысы Кербұлақ ауданы Басши ауылдық 
аймағында ұрпаққа 0неге болатын игілікті 
іс-шаралар 0тті. Жиынның негізгі мақсаты – 
к0галданған үлгілі аймақты к0рсету арқылы 
елімізде саябақ, бақтар санын к0бейту және 
к0ріктендіру мәдениетінің дамуына үлес қосу. 

« Г ү л с т а н »  р е с п у б л и к а л ы қ  ғ ы л ы м и -
танымдық, к�пшілік журналы, «Гүлзар» 
қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен �ткен 
шара барысында «Гүлзар саябағы» ашылды. Ал-
маты облысы Кербұлақ ауданы Басши ауылдық 
округі «Жасыл аймақ» жекеменшік тақырыптық 
бақтар бойынша атқарушы директоры Ер-
лан Құлжабайдың басқаруымен  қаламгерлер 
қауымы бақты аралап к�рді. Онда «Гүлстан» 
республикалық ғылыми-танымдық, к�пшілік 
журналының PR менеджері, «Гүлзар» Қоғамдық 
бірлестігінің директоры Батима Қабдолданова, 
«Гүлстан» республикалық ғылыми-танымдық, 
к�пшілік журналының бас редакторы Г�зел 
Құлжабаева  аймақта атқарылып жатқан 
жұмыстарға тоқталды. Ақын, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Асқар 
Оразақын ауылдағы ағайынға Алладан дұға 
тілеп, ақ батасын берді. Ақын, филология 
ғылымының докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның 
корреспондент-мүшесі, әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті  ректорының 
к�мекшісі Бауыржан Жақып, белгілі қаламгерлер 
Шәрбану Құмарова мен Заря Жұманова �з ойла-
рын ортаға салды.

Салтанат ҚАЖЫКЕН
Алматы облысы

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Қоры Қазақстан халықтарының 
тілдері күні мен Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай қазақ-
тілді үздік интернет-сайт байқауға 0тініштер 
қабылдау басталғанын жариялады. 

Байқаудың мақсаты – ғаламтордағы қазақ 
тілінің қолданыс аясын кеңейтуге бағытталып 
отыр. Сайыс «:ткір тіл», «Рухани азық», «Терең 
ізденіс», «Шынайы �мір», «Спорт тынысы», 
«Білім бұлағы», «Жастар әлемі» аталымдары 
бойынша ұйымдастырылып, қорытындысы осы 
жылғы қазан айының соңында шығарылмақ. 
$рбір аталым бойынша жеңімпазға 300 мың теңге 
к�лемінде ақшалай сыйлық берілмек. Байқау 
жеңімпаздарын белгілі қоғам қайраткерлері, 
қаламгер-журналистер мен байқау құрылтай-
шыларынан жасақталған қазылар алқасы 
анықтайтын болады. Байқау ережесімен 
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті 
– Елбасы Қоры мен Мемлекеттік тілді дамыту 
қорының сайттарынан танысуға болады.
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СУРЕТТЕР СӨЙЛЕЙДІ

СЕЗІМТАЛ
жүрек

Қазір, міне, біздің еліміздегі 
балалар баспас�зінің қара-
ш а ң ы р а ғ ы  с а н а л а т ы н 

«Қазақстан пионері» газетінде істеген 
кезеңіміздегі тыныс-тіршілігімізден 
к�рініс беретін фотосуреттерге қарап 
отырмын. Жетпісінші жылдардың 
екінші жартысында түсірілген. Мына 
бір суретте (№1) тамаша ақындар 
Тынышбай мен Дәуітәлі Стамбеков 
үшеуіміз бейнеленіппіз. Екі шайыр 
менің екі жағымда, �лең бе, мақала 
ма, есімде жоқ, әйтеуір әлдебір жазба 
 жайын с�з етіп тұрған сияқтымыз. 
Газет  т ің  фототілшіс і   Рахымбай 
Ханалиевтің жұмысы. Елгезек қыз мет-
ке ріміз бәріне үлгеруші еді, н�мірге 
қажет тапсырмаларды орындай жүріп, 
ұжымның күнделікті �мірінен де 
небір к�ріністерді түсіріп ала қоятын.  
Редакциядағы кезекті лездемелік 
жиын сәтін бейнелеген мына сурет-
ке (№2) Рахымбайдың �зі де түсіп 
қалыпты. Жұмыс үстелі басындағы 
топтың сол жақтағы біріншісі –  сол. 
Одан әрі Дидахмет $шімханов, Ал-

үгінде туғанына жетпіс жыл болып қалған әйгілі ақын және сазгер Тыныш-
бай Рақым Алматыны «бағындыруға» 70-жылдардың ортасында Жам-
был облысынан келген еді. Қазақтың біртуар қызы Фариза Оңғарсынова 
басқаратын «Қазақстан пионері» (қазіргі «Ұлан») атты балалар газетіне 
жұмысқа орналасқан. Жаңатас қаласындағы орта мектепте музыка пәнінен 
ұстаздық еткен, одан Жамбыл аудандық және Жамбыл облыстық газеттерінде 
істеп, журналистік қаламын шыңдаған жас ақын, домбырашы, әнші, әуесқой 
сазгер Тынышбай Рахимовтың мүмкіндіктерін Факең дәл танып, оның 
шығармашылық жарқын болашағына сенген болса керек. Қазақ балалар 
баспасөзінің танымал үнпарағында сол шамада, атақты ақын апамыздың 
шақыруына орай, мен де қызмет істей бастаған болатынмын. Фариза апай  өзі 

басқаратын газет редакциясына келешегінен үміт күттіретін талантты жас-
тар қатарын шоғырландырған екен. Олар балалар газетінде жұмыс істеуге 
келген алғашқы шақтың өзінде үлкен әдебиет майданындағы өз орындары-
на ұмтылып, сәтті шығармашылық тәжірибелерін жасап жүрген-ді. Апайдың 
басшылығымен бәрі жұмыла еңбек етіп, газетті мектеп оқушыларының сыр-
ласы, жансерігі дәрежесіне жеткізу ісіне белсене атсалысты. Сол кезде апта-
сына екі мәрте жарық көретін басылымның балалар арасында шын мәнінде 
ұжымдық ұйымдастырушы рөлін атқаруына, беделді ұжымдық насихатшы 
және үгітші болуына күллі күш-жігерлерін жұмсады. Сондай жұмыстардың бел 
ортасында Тынышбай да жүрген еді. Бұдан кейін апайға жеткіншектер журна-
лын ашу тапсырылып, газет тізгіні маған берілді. 

Б

пысбай Шымырбаев, Раушан Имашева 
к�рінеді.  Оң жақтан қарағанда үшінші 
отырған – Тынышбай, менімен екі 
арада Бейсенбай Сүлейменов түрегеп 
тұр. Тынышбайдың қасында Дәуітәлі 
мен Коммунар (Қайым-Мұнар) Тәбеев 
отыр. Мына бір сурет (№3) редакцияда 
әлдеқандай бір іс-шара �ткізілгеннен 
кейін түсірілген екен. $детте үлкен 
шаруаны тындырғаннан кейінгі 
түрлі тынығу сәттерінің ұйытқысы, 
ұжымдағы қыз-жігіттердің сыйлы 
ағасы ретінде танылған Тынышбай 
ортада отыр. Жанында $шірбек Аман-
гелдиев, Бәтес Ұябаева апай, Дәуітәлі, 
ал екінші қатардан Дидахмет, Сәуле, 
Айнаш апай, Бейсенбай, Шәрипаны 
к�руге болады. 

Газеттің алда келе жатқан жарты 
ғасырлық мерейтойына біз екі жыл-
дай дайындық жұмыстарын жүргізген 
едік. Мерекені лайықты атап �ту 
үшін әзірлік жасау жұмысына бар-
ша жас оқырмандарымызды тарту 
мақсатымен «Біздің �мірбаян» атты 
операция ұйымдастырғанбыз. Редак-

цияда істейтін қыз-жігіттер газеттің 
әр кезеңдегі қызметкерлерін іздеп та-
уып, естеліктерін тыңдау және, әрине, 
к�не тігінділерді зерттеу арқылы 
басылымның жарты ғасырлық тарихын 
жаңғыртуға күш салды. Жер-жердегі 
жас оқырмандарымыз бен балғын 
тілшілеріміз пионер қозғалысының 
әр кезгі мүшелерімен – араларында 
жүрген аға ұрпақ �кілдерімен, соғыс 
және еңбек ардагерлерімен қызықты 
кездесулер �ткізуге кірісті. Қысқасы, 
«Қазақстан пионері» газетінің елу 
ж ы л  д ы ғ ы н  л а й ы қ т ы  қ а р с ы  а л у 
ұранымен түрлі ұйымдастыру жұмыс-
тары жүргізілді. 30-жылдарғы ба-
тыр пионерлер үлгісін насихаттай 
келе, кезінде ұжымшар құрылысында 
ерлік к�рсеткен қаһарман ретінде 
республикалық пионерлер слетіне 
қатысқан Ержігіт Бахтияров де-
ген пионерді іздестіргенбіз. «Біздің 
�мірбаян» операциясы барысында 
іздеген қаһарманымыз табылды. Ол 
сол шақта қатардағы қарапайым еңбек 
ардагері, ел ішінде ешкімге елеусіз 

торы Ирина Боронаева мен жауапты 
хатшысы Сима Маляр, «Ленинская 
смена» газеті редакторының орынба-
сары Сергей Подгорбунский бейне-
ленген. Сергейдің жанында $шірбек 
К�пішов, Тынышбайдан солға қарай 
Дидахмет, Дәуітәлі, Мереке Құлкенов, 
К�пен $мірбеков, Қайырбек Асанов, 
$шірбек Амангелдиев к�рінеді. Бұл 
1980 жыл еді. Сол жылы «Қазақстан 
пионері» газеті Совет Одағының 
мәртебелі мемлекеттік наградасы 
«Құрмет белгісі» орденімен марапат-
талды. 

Орден редакцияға жазғытұрым, 
балалардың сүйікті  газетінің 50 
жылдық мерекесі құрметіне �ткен 
үлкен салтанатты жиналыста тап-
сырылды.  Газеттің мұндай биік 
абыройға ие болуына, басылымның 
мектептердегі оқырмандары арасында 
беделінің арта түсуіне Тынышбайдың 
да қосқан үлесі мол болды.  Ол �зінің 
шығармашылық қаламымен, жер-
жердегі пионер жетекшілерімен, 
жас тілшілермен жұмыста ұстаздық, 

жүріп жатқан қызылордалық ақсақал 
боп шықты. Сол кісі Алматыға, �зін 
іздестірген газеттің редакциясына 
келді, ұжымымызбен кездесті. Со-
дан кейін түскен мына суретте (№4) 
ақсақалды Тынышбай екеуіміз ортаға 
алып отырмыз. Қасындағы – Алпыс-
бай, менен оңға қарай – «Балдырған» 
журналының қызметкерлері, ақын-
жазушылар Құрманбай Толыбаев пен 
Сұлтан Қалиев. Түрегеп тұрғандар 
Дәуітәлі, $шірбек, Серік Жанәбілов, 
Алма Үмбетова, Бәтес апай, Бейсен-
бай және Сапарбай Парманқұлов. 
Тағы бір қызық сурет (№5) ҚЛКЖО 
Орталық Комитетінің  бірінші хатшы-
сы Қуаныш Сұлтанов бастаған жауапты 
қызметкерлердің жастар басылымдары 
редакцияларын аралаған сәтін еске са-
лады. Сурет кездесуден соң түсірілген. 
Мұнда жастар мен балалар газет-жур-
налдарында істейтін журналистердің 
бірқатары бар. Тынышбай түрегеп 
тұрғандардың сол жақтағы екіншісі. 
Отырғандар (солдан): «Ленинская 
смена» газетінің бас редакторы Фе-
дор Игнатов, комсомол Орталық 
Комитетінің  б�лім меңгерушісі Игорь 
Романов, «Балдырған» журналының 
бас редакторы Мұзафар $лімбаев, 
республика комсомолы Орталық 
Комитетінің жетекшісі  Қуаныш 
Сұлтанов, «Лениншіл жас» газетінің 
бас редакторы Сейдахмет Бердіқұлов, 
комсоркомның б�лім меңгерушісі Ер-
мек Алданов. Елу жылдыққа дайындық 
барысында газеттің шығармашылық 
ұжымы пионер қозғалысы ардагер-
лерімен, газеттің бұрынғы редактор-
ларымен және белсенді пионерлер-
мен редакцияда әлденеше кездесу 
�ткізген болатын. Сондай жиындардың 
бірінен кейін түскен мына суретте 
(№6) Тынышбай бірінші қатарда оң 
жақтағы шетте отыр. Жанындағы 
кісі – «Қазақстан пионері» газетінің 
соғыстан кейінгі редакторы Ғалым 
Хателов. Екінші қатарда сол жақтан 
үшінші боп 50-жылдардағы редак-
тор Кемел Тоқаев тұр. Жетінші – 
70-жылдардың басындағы  редакторы 
Сейдахмет Бердіқұлов, оныншы –
газеттің 60-жылдардағы басшысы Сан-
сызбай Сарғасқаев. Ал мына суретте 
(№7) ұжымымыз «Қазақстан пионері» 
газетінің бірінші н�мірі шыққанына елу 
жыл толуына байланысты редакцияға 
Орталық Комитеттен арнайы келген  
қонақтармен бірге  түскен. Бірінші 
хатшы Қуаныш Сұлтанов – ортада, 
идеология ж�ніндегі хатшы Серік 
Қасенов – оң жақ шетте, жанында 
түрегеп тұрған – баспас�з секторының 
меңгерушісі Уәлихан Қалижанов. 
Тынышбай екінші қатарда ортада, 
рес публика комсомолы жетекшісінің 
артында түрегеп тұр. Одан оңға қарай 
«Дружные ребята» газетінің редак-

ұйымдастырушылық шеберлігімен 
ұжымдағы жас журналистерге ұлағатты 
үлгі к�рсеткен еді. Ақынның балалар 
к�ңілінен шыққан �леңдерінің к�бі 
кішкене оқырманына «Қазақстан 
пионері» газеті арқылы жол тартқан 
б о л а т ы н .  « Ж а қ ы н  д о с  с е з і н г е н 
$ліппем, $ліппем! Үйрендім �зіңнен 
$ріпті танып мен. ...Алдыңда бала-
мын, Сені ардақ тұтамын. Алғашқы 
қадамым – Алғашқы кітабым! Алуан 
ғылымның Бастауы – $ліппем! Енді 
сен інімнің Досысың, $ліппем!»  деп 
келетін шумақтары балауса шәкірт 
жанына жақын-тын.  Оның: «Жеріңнің 
тағдырын, Еліңнің тағдырын, Кешегі 
зар-мұңын, Бүгінін – барлығын Біліп 
ал, анықта, Бәрі де тарихта»,  «Ана 
тілім – ата-бабам, Ана тілім – мен 
бүгін. Ана тілім – Отан-анам, Ана тілім 
– Елдігім. ... Ана тілмен татып білім, 
Адам болдым, жетілдім. Ана тілмен 
бақыттымын, Ана тілсіз – жетіммін!», 
сондай-ақ: «Қара бала, сары бала, ақ 
бала – Бәріміздің тілегіміз бақ қана. 
Бейбіт күннің сәулесіндей күлімдеп, 
Достық атты ән шырқаймыз шатта-
на. К�сегеміз адалдықпен к�герсін, 
К�гімізде қалықтасын к�гершін. 
Еш баланы жатсынбаймыз, қолың 
бер, Дос боламын десең бізбен егер 
шын» деп келетін �лең жолдарын 
кездесулерде оқушылардың жатқа 
айтқанына куә болғанбыз. Бала-
ларды: «Атың сенің – Малтапсын, 
Үзілісте – шалшақсың. Шықсаң егер 
тақтаға – Арт жағыңа жалтақсың» 
немесе «Мына тұрған Мырқымың 
Кейіпкері «Кірпінің». Достары оған 
қолданды-ау Сынаудың да түр-түрін» 
секілді қаратпа с�здермен бастап, 
жеңіл, ойнақы с�здермен шымши 
�рнектейтін «Мазақтамалар» топтама-
сы мәз ететін, «Қырық түсті Шірік тісті 
Ұрып күшті Жұлып  түсті» деп келетін 
«Жаңылтпаштары» қызықтыратын, 
«Нұрландырып маңайды, Қырдан 
күліп қарайды», «Ылдиға �зі жүгіреді, 
Жұрт кесесіз сіміреді», «К�к аспанға 
түнде, Тағылды сан түйме» дейтін 
«Жұмбақтары» ойландырып, шешуін 
іздететін. Журналист Тынышбайдың 
балалар тілін табуға машықтанған 
әріптестерімен бірге пионер баспас�зін 
�зінің к�ркем шығармашылығымен де 
танымал етіп жандандырғаны сондай, 
газет таралымы республика бойынша 
250 мың данаға дейін �сті.

1980 жылдың күзінде Уәлихан  
екеуіміз БЛКЖО Орталық Комитетіне 
бардық. Бүкілодақтық комсомолдың 
бас штабында республика комсомо-
лы оркомының ұсынысына сәйкес 
мені «Білім және еңбек» журналына 
ауыстыруға, менің орныма Уәлиханды 
жіберуге ұйғарылды. Мен бес жылдай 
қызмет атқарған «Қазақстан пионері» 
газеті ұжымымен қоштастым, ал Ты-

нышбай сонда тағы бірер жыл  істеп 
барып, «Жазушы» баспасына қызметке 
кірді. Біздер қызметтес болған жыл-
дары ол «Он сегіз – гүл дәурен», 
«Қаратауым – ақ отауым», «Жиырма 
бес – жыр дәурен» атты алғашқы жыр 
кітаптарын шығарған болатын. Сол 
шақтарда жас тар шығармашылығын 
ынталанды ру мақсатында жүйелі 
түрде жыл  сайын �ткізіліп тұрған 
р е с п у б л и к а л ы қ  ж а б ы қ  ә д е б и 
бәйгеде екі мәрте жүлдегер атанған 
еді. Қысқасы, балалар баспас�зінде 
еңбек ете жүріп, үлкен әдебиет ай-
дынына �зіндік үнімен батыл енген. 
Оның поэзиялық жинақтарына жылы 
пікірлер айтылып жүрді. Ал бізге 
оның жыр шумақтарын туған сәтінде 
тыңдаудың да орайы келетін. Біз оның 
бозбала шағынан домбырамен ән 
салатынын, �зінің жазған �леңдеріне 
жарасымды әуен де шығаратынын 
білетінбіз. Шығарған әндерін жары 
Қарашашпен бірге нәшіне келтіре 
шырқағанына түрлі демалыс сәттерінде 
талай куә болғанбыз. Жалпы, Қарашаш 
оның шығармашылық ғұмырының 
бір ажырамас б�лігіндей к�рінетін. 
Жырлары мен әндерінің алғашқы 
оқырманы мен тыңдаушысы, сыншы-
сы, әдемі әндерінің орындаушысы да 
�зі еді. Мен Қарашаштың ақын ерінің 
жанын, оның ақындық сезімін және 
құйылып тұрған поэтикалық жолдар-
ды тудыратын ақындық шабытының 
тұтану сырларын жақсы түсінетін жан 
екеніне күмәнданбайтынмын. 

80-жылдардың екінші жартысы ның 
орта кезі, күзге салым ғой деймін, Ты-
нышбай екеуіміз шығармашылық үйде 
қатар демалып, жұмыс істедік. Сондағы 
бір сәт есімде. Ол бір күні әлдебір ша-
руасымен қалаға шыққан еді, содан 
қобалжулы оралды. :зінің таңғажайып 
әлдекімді кездестіріп, үлкен әсерге 
б�ленгенін айтты да, б�лмесіне кетті. 
Ертеңіне к�ргенімде,  к�ңілді екен, жүзі 
нұрланып, кеше алған әсерінен жүрегіне 
байланған жыр шумақтарын жазып 
шыққанын аян етті. Сол күні кешкісін 
оқып берді. Лирикаға тұнған ғажап 
�леңдер екен. Күзгі табиғаттың тама-
ша к�ріністерімен астасқан, әсемдікті 
жырлаған, жүрек қылын тербейтін 
с�здермен қиыстырылған �леңдер.
Тебірентерлік сезімді тыңдаушысын 
қайран қалдыратын ұйқастармен ше-
гендеп, құйылта жайып салыпты. 
Ертеңіне �леңдерін к�теріп тағы қалаға 
кетті, сол жұмада топтама әдеби газетте 
жарқ ете қалды.  Бір к�ргендегі әсерден 
тек туабітті ақындар ғана осындай 
ғаламат жыр  тудырады екен-ау деген 
ой келген-ді сонда маған. Сезімтал, 
әсершіл ақынның сондай ерекше 

сәттерде шығарған �леңдерінің біразы 
ізінше музыкаға ұласып, ел ұнатқан та-
маша әндерге айналғаны бүгінде к�пке 
белгілі. «Алтайдың ар жағынан келген 
ару», «Боз орамал» атты әйгілі әндер 
тарихын айтсаңызшы. Бұл ғажайып 
әндердің әуендері жүрек қылын қозғаған 
кейіпкермен кездескендегі автордың  
жыр жолдарымен бірге туғаны бүгінде 
жұртшылыққа мәлім. Жалпы, атап айта 
кету керек, «Алтайдың ар жағынан кел-
ген ару» арқылы баяғы сал-серілердің 
жалғасы іспетті танылған қайран Ты-
нышбай күллі қазақ елін «бағындырды», 
әнсүйер әркімнің жүрегін жаулап 
алды. :йткені онда халық әндерімен 
ғаламат тамырластық, үндестік бар еді. 
Бұл ән кезінде бүкіл қазақ даласында 
шырқалды.

Бір қызық жайт еске орала-
ды. Тынышбай ақынның 
әсерленгіштігі бірде тым 

тереңдеп кеткен болса керек, сол 
жайында менің сыныптас досым, 
атақты опера әншісі Амангелді Сем-
бин білген екен. Шығармашылық 
туыстықтары �з алдына, ол Тыныш-
байға биологиялық жағынан да аға 
болып келетін. Сол жақындықты арқа 
тұтып, бірде келіні оған, қайнағасы 
ретінде,«ініңізге айтып қойсаңызшы, 
сезімге тым еліге бермесін» дегендей 
мазмұнда �тініш айтыпты. Амангелді 
тиісінше Тынышбайға ақыл айтады 
емес пе, сонда інісі: «қайта сіз оған 
түсіндірмеймісіз менің сезімімді» де-
гендей с�здермен мұның �зіне дүрсе қоя 
беріпті. Мәселені Амангелдінің ақылы 
емес, Қарашаштың кең жүрегі шешті. 
Ал Тынышбай �зінің республикалық 
телеарнада жүргізген атақты «Кеш 
жарық» бағдарламасына Амангелдіні 
де шақырды, ән шырқатты. Соның 
арқасында оның бітімі ғажап дауысы 
бүгінгі �нерсүйер қауымға жетіп отыр. 
Сембиннің жоғары ноталарды алғанда 
«метал» шыңылдаған 70-жылдардағы 
ғажайып дауысы аңыз боп қалды 
әрине, бірақ, дегенмен, опера сах-
насынан кетіп, қилы қиындықтарға 
душар болуына қарамастан, даусының 
бертінде де жоғалтпаған реңкі сол Ты-
нышбай жүзеге асырған тележазбалар-
да ұрпақ үшін сақталып қалды. 

Ақын және сазгер Тынышбай 
Рақымның шығармашылығын бүгінгі 
оқырман мен тыңдаушыға толығымен 
жеткізген ж�н болар еді. Ол бұған 
әбден лайық, оның жырлары мен 
әндері қазіргі заман жастарына, бар-
ша �нерді қадірлейтін жұртшылыққа 
ұмытылмас рухани ләззат сыйлары 
кәміл. 

Бейбіт ҚОЙШЫБАЕВ
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АНА ТІЛІ

ӨҢІР ТЫНЫСЫ БӘРЕКЕЛДІ!

АЛДЫҢҒЫ ТОЛҚЫН АҒАЛАР БІЛІМ

р өлкенің ойы орамды, 
сөзі салиқалы, көкірегі 
күмбір, пейілі сүмбіл қазына 
қарттары болады. Менің 
ұғымымда Құрманғазы 
ауданындағы Өмірзақ 
Қажымғалиев – осындай 
тұлға. Көргені мол, түйгені 
одан да терең ағаның сер-
гек санасы, не нәрсеге де 
жедел үн қосқыштығы күні 
бүгін де оның байыпты да, 
сарабдал келбетін одан 
әрі өркештендіре түседі. 
Анығын айтқанда, облыстық 
«Атырау» газетіндегі әр 
мақалаға деген өзіндік 
көзқарасын білдіріп, айына 
кем дегенде екі-үш рет теле-
фон соғатынын айтпағанда, 
өзі де қолына қалам алып, 
небір тарихи тұлғаларды 
қайта «тірілтіп» отырады. 

�лкеде қарапайым ғана тұрмыс кешіп, толағай 
іс тындырып жүргендер хақында тамаша ой-
толғамдарын әркез �ріп отырады. 

Ол кісінің елден тағы бір ерекшелігі, 
біреу қиналып жатқанда, �згелердей нем құ-
райдылықпен, сырттан бақылап тұрмайды. Сол 
адамды құтқаруға екі білегін түре кірісіп кетеді. 
Адам дегдар болып тәрбиеленбейді, ол туа 
бітеді, қанмен дариды. Шындығында да, әкесі 
Қажымғалидың ата-бабасы қаражаяу емес-ті. 
Оның үстіне нағашы жағы – Мақаш әкімнің бір 
бұтағы болса...

К�шкен селдей, ескен желдей боп �ткен 
�мірде �зіндік қолтаңбаң, �зіндік ізің қалғанға 
не жетсін?! Біреудің шекесі шылқып, бақыттан 
басы айналса, біреулер тапқаны баққанына 
жетпей, нәпақасын іздеп аласұрып жүр. Осын-
дай қоғамда �зін халыққа, оның рухани �міріне 
арнаған бір жан болса, ол – біздің кейіпкеріміз. 
Олай дейтініміз, �зі �мір сүрген қоғам, оның 
кескін-келбеті, сол қоғамда �мір сүрген за-
мандастары туралы сағыныштан жүрек сызда-
татын «Дариға-дәурені» болса, «Мүслиматы» 
– �мірлік жан серігінен қапыда айырылған 
жанның аһ ұрған күрсінісі. Сыңар аққудай 
серігін іздеп, талай таңды к�зімен атырған 
ол �з �мірлерінен к�ркем әдеби дүние жаз-
ды, ұрпаққа соны �неге етті. Осының �зі 
– оның жан дүниесінің кеңдігі. Ал анасы 
Самиян — оның қиналғанда іштей сырласа-
тын, мұңдасатын жанашыры, адасқанда ж�н 
табуға к�мектесетін бағдаршамы. Ана берген 
ақылды шамшырақтай жарқыратып, қиында 
жол тапты, болашаққа жететін мұрат тапты. 
«Жан кешу» кітабында анасының соғыс жыл-
дарында к�рген бейнеті мен шеккен азабын 
суреттей отырып, бүкіл қазақ әйелінің сол 
ауыр кезеңдегі типтік бейнесін жасады. Бұл — 
перзенттік борышқа деген кіршіксіз адалдық, 
ұрпақ алдындағы биік жауапкершілік. 

Мен білетін :мірзақ Қажымғалиевтің 
к�шелілігі, ірілігі мен кісілігі жүрекке жылу 
ұялатады. Аппақ нұрға шүпілдеп толған дүние 
дидарының үндестікте тұруы үшін де керек 
осындай тұлғалар. Бүгінде ол – Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан 
Гуманитарлық ғылымдар академиясының 
академигі, Құрманғазы ауданының Құрметті 
азаматы. 

Кешегі бір күндей күркіреп �ткен кеңестік 
заманда іштен тынып жүрген ол елдің қолы 
егемендікке жеткен шақтан бастап, қазақтың 
рухы саналатын абыздар мен билерді ел есіне 
қайта оралтуға білек сыбана кірісті. $білқайыр, 
Б�кей, Жәңгір сынды қазақ хандары туралы та-
рихи зерттеулері – осының айғағы. Бұл тұрғыда 
әлі де алға қойған жоспары шаш-етектен. Күнді 
түнге асырып, ойың мен сезіміңді сарқа жұмсап, 
тарихты таразылап, ізгілік пен ұлттық мүдде 
хақында қалам тербеу – патриоттықтың парқын 
танытар парыз. 

Міне, алыстағы ауылдың абызынан алар 
тағылым мол. :мірден к�ргені де, түйгені де 
к�п ақсақалдың айтар ойының т�ркінін та-
нып, дарқан болмысын бойға сіңірудің �зі неге 
тұрады десеңізші. Шіркін-ай, баяғының боя-
масыз к�зіндей, бағзының қайталанбас �зіндей 
ұлтымыздың үлгі тұтар осындай тұлғалары к�п 
болса ғой!..

Исатай БАЛМАҒАМБЕТОВ,
ҚР Мәдениет қайраткері, 

Қазақстанның Құрметті 
журналисі

Атырау облысы

басшысы Нұрсұлтан $бішұлы Назарбаевпен 
сол шалғайдағы Мақашында кездескен сәтін 
әңгімелей ете отырып, Елбасының ел алдындағы 
ерен еңбегін нақты дәлелдермен толайым 
толғаған...

Мұсылманша хат танып, үлкендердің 
айтқанын к�кірегінде тоқыған анасы Самиян-
нан естігені мен білгенін кейін �зі де талай 
мұрағаттарды қопара отырып толықтырған, 
зерттеп к�зін жеткізген. :зі ауылшаруашылығы 
маманы бола тұра, тарих пен шежіреге кел-
генде к�сіле т�гіліп, шешендік �нерімен 
таңдай қаққызатын сұңғылалығымен қайран 
қалдыратыны да бар. :зім араласып жүрген 
шақтан бері ол кісінің афоризмге айналар 
қанатты с�здерін де к�ңілге түйіп жүремін. 
Мәселен, кейде болмашыға шыж-быж боп 
жатамыз, сенімді ақтамады деп қапаланамыз. 
Ал ол «�сер жігіт �нбес дауды қумас бо-
лар» деп бір с�збен бәріне нүкте қоя салады. 
Сенімнен шықпаған �ресіз жандармен дауласып 
жатқанша, биіктікті танытып, үнсіз қалу да ж�н 
ғой. Міне, �неге!

:мірзақ Қажымғалиұлы шаруашылық бас-
шысы қызметтерін атқара жүріп, «Биіктерге 
беталыс», «Жолдар – жылдар», «Нарынның нар 
ұлдары», «Мүслимат», «Дариға – дәурен», «Жан-
кешу», «Мақашпен қауышу», «Қиял...Үміт...», 
«Қыран қияда», «Самғау» атты кітаптарын 
жазды. Яғни ол басқа бір салада жүрсе де ұдайы 
қалам тербеп, кәнігі жазушының, зерделі ғалым-
зерттеушінің жұмысын да бір кісідей атқарды. 
Осының бәрі бір кісінің бойына аз ба, к�п пе?

Биік адами қасиеттің ең бір риясыз к�рінетін 
сәті – адамның �зге жан туралы ағынан жарыла, 
шырайын шығара �з ой-пікірін бүкпесіз, шын 
к�ңілден ақтарыла айтуында. К�п қуыс кеуде 
пендеде осы жағы жетісе бермейді. :мекең 
осы тұрғыдан да замандастарына үнемі үлгі 
к�рсетіп келеді. Осынау табиғаты қытымыр 

$ңгіменің әлқиссасын бұлай бастауымның да 
мәнісі бар. Мені онымен рухани жақындастырған 
:мірзақ �лкетанушының Жәнібек баhадүр, 
$білқайыр, Б�кей, Жәңгір хандар, Мақаш әкім, 
тіпті одан берідегі ҚКСР $ділет Халық комис-
сары болған Шафхат Бекмұхамбетов туралы 
зерттеулері мен :мірзақ жазушының драма мен 
лирика араласа тұнған әдеби туындылары еді. 
«Оның несі таңсық, ғалым, қаламгер атаулы 
к�п емес пе?» дерсіз. Алайда әңгіме – оның 
мамандығы ветеринар екендігінде және �мір 
бойы мал шаруашылығы саласында жауапты 
қызметтер атқарғандығында. Сонда бұл кісіні 
әмбебап дарын дейсіз бе, әлде туабітті қасиетті 
жанкешті еңбекпен астастырған дегдар дейсіз 
бе,  �зіңіз пайымдай беріңіз. 

Жалпы, :мірзақ Қажымғалиев туралы 
с�з қозғау оңай да емес. Оның �зіндік себебі 
бар. Балалық шағын соғыс ұрлаған тұстастары 
сияқты, біздің кейіпкеріміз де бейбіт күннің 
қадірін бір кісідей біледі. Сол бір сұрапыл 
шайқасқа аттанған әкені күткен сәби-жүрек 
лүпілін түсіне алармыз ба?! $скери киімдіні 
к�рсе, «менің к�кем емес пе екен?» деп елегізе 
қалатын қағілез балдырған ақыры үмітін үзді. 
Небәрі үш жаста асқар тауынан айырылған ол 
Самияндай асыл анасымен жетім-жесір боп 
мұңды �мір кешті. Ерте есейді. Құлады. Тұрды. 
Жігерін жаныды. 

:мір бір орында тұрмайды ғой. Ганюшкин 
селосындағы Абай атындағы орта мектепті 
тәмамдап, Гурьев ауыл шаруашылығы техни-
кумында оқыды. Мал фельдшері мамандығын 
алған ол еңбек жолын «Сүйіндік» кеңшарында 
мал дәрігері болып бастады. Тағдырының 
бетіне алғаш күліп қарағаны да сол шығар (�зі 
әлі күнге дейін солай ойлайды), елгезек те, 
іскер жасты сол кездегі аудан басшыларының 
бірі Сайфолла Сүйінов қапысыз таныпты. 
:йткені одан кейінгі �мірбаянында тек �рлеу 
ғана бар екен. Теңіз (қазіргі Құрманғазы) 
ауданындағы «Правда» кеңшарының мал 
дәрігерлік  участогының меңгерушісі , 
Құрманғазы атындағы кеңшардың ферма 
басқарушысы, Балқұдық кеңшарының бас 
мал дәрігері, Калинин атындағы кеңшардың 
партия комитетінің хатшысы, кейіннен сол 
кеңшар директоры, аудандық агро�неркәсіп 
кешенінің т�рағасы, аудандық кеңес атқару 
комитетінің бірінші орынбасары, «Ком-
мунизм жолы» кеңшарының директоры, 
«Мақаш» ұжымдық шаруашылық т�рағасы, 

Алматы қаласында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
уни верситетінің ректоры, академик Ғалымқайыр 
Мұтанов тың халықққа есеп беру кездесуі 0тті. Іс-
шараға студенттер мен олардың ата-аналары, түлектер, 
ғылыми және педа го гикалық қоғамның, бұқаралық 
ақпарат құралдарының,  жер гілікті билік пен үкіметтік 
емес ұйымдардың 0кілдері қатысты. 

Ғ.Мұтанов 2015-2016 оқу жылы жасалған жұмыстардың 
нәтижесін баяндап, жоғары оқу орнының білім беру, 
ғылыми-инновациялық, қар жы лық-тұрмыстық, әлеумет-
тік-тәрбие қызметтеріне толық сараптама жасады. Соны-
мен қатар уни верси теттің жеткен жетістіктерімен б�лісіп, 
оқу ордасын дамытудың стратегиялық тапсырмалары 
мен негізгі бағыттарын айқындады. ҚазҰУ-дың негізгі 
міндеттерінің бірі ел Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2020 жылға дейін кем дегенде екі қазақстандық жоғары 
оқу орны әлемнің ең үздік 200 университетінің қатарына 
ену тапсырмасын орындау екенін атап �тті. Осы орайда 
ҚазҰУ-да жүйелі құрылымдық жаңару жүзеге асты. Оның 
негізінде басқарудағы нәтижеге бағытталған жүйеге к�шу 
енгізілді. Соңғы бес жылда белді рейтингтегі универси-
тет к�рсет кіштері қарқынды түрде алға жылжып, аз ғана 
уақыттың ішінде 500 сатыға жоғары к�терілді. ҚазҰУ 
236-орыннан к�рініп, Орталық Азиядағы ЖОО-лар ара-
сында алғашқы болып әлемнің 250 үздік университеті 
қатарына енді. Айта кетерлігі, бұл топқа ТМД елдерінен 
екі ЖОО – Ломоносов атындағы ММУ мен әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ ғана кірді.

Ғ.Мұтанов �з с�зінде қаржы-экономикалық ме-
неджмент тиімділігін арттыру мен жетілдіру басым 
бағыттардың бірі болып отырғанын атап �тті. Сонымен 
қатар оқу орнының �зге де жетістіктері туралы баяндады.

Ж.С4РСЕНОВА
«Мақаш» �ндірістік кооперативінің т�рағасы 
болып талай лауазымдық қызметтерді атқарды.

Ат үстіндегі ғұмыр. Бұл зейнет жасына 
жеткенше басында тұрды. Ылғи да басшылық 
қызметтерді атқара жүріп, ел мен жердің та-
рихын, �лке шежіресін мұқият жаттап, қара 
с�збен хаттап жүргеніне іштей таңырқайсың. 
Бекзаттығына қарапайымдылығы қосылып, 
жер-су аттарына әбден қанықтығы, әдеби 
мұрамызға сұңғыла жетіктігі, бәрінен де ұлттық 
салт-дәстүрлерімізге деген риясыз іңкәрлігі мені 
ерекше тәнті еткен. Сол кезеңде коммунизмнің 
беймәлім елесіне елтіп, ұлттық дәстүр атаулыны 
дабыра интернационализмнің к�леңкесінде 
қалдырып, марксизм-ленинизм ілімдерін жат-
тап, таңдайы тақ-тақ ететін оның санасына 
бабалар үні к�неден жеткен күмбірдей еніп, 
кенеттен есін жидырғандай әсер еткенін қалай 
ұмытсын?! Тіпті, �зі басқарған «Коммунизм 
жолы» кеңшарына еліміз Тәуелсіздік алған 
алғашқы жылдардың �зінде сол жерде табан ізі 
мен маңдай тері қалған, халық аузында аты аңыз 
боп сақталған Мақаш әкімнің атын бергізгеніне 
не дерсіз! Ал  «Мақаш» ұжым дық шаруашылыққа 
қарасты орта мектептен Карл Маркстің атын 
алдыртып, орнына теңіздей терең, Қиғаштай 
м�лдір жырларымен есте қалған $бу ақынның 
есімін беруге бел шеше жұмыстанды. Сол мек-
теп ғимаратының алдына $бу Сәрсенбаевтың 
ескерткішін де �з қаражатына орнатты. Бұл 
үшін сонау Маңғыстаудан шебер жалдап, сол 
жақтан ұлу тас, басқа да материалдар алдыртып, 
абыз $бекеңнің асқақ мүсінін мәрмәр тастан 
қашатты. «$бу Сәрсенбаев» қоғамдық қорын 
ашып, оны күні бүгінге дейін �зі басқарып отыр.

Бір бұл ғана емес, :мірзақ аға �зі жүрген 
жерінде қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетіне 
ерен еңбегі сіңген ата-бабалардың есімін 
мәңгілікке ел жадында қалдыру үшін талай 
тер т�кті. Ел аузындағы аңызда қара бақсы 

ӘӘ

Жаркенттегі жеміс бағыЖаркенттегі жеміс бағы

Жақында аталмыш корпорация 
басшысы Гүлназ Атамқұлова жанына 
шетелдік сарапшылар мен ірі инве-
сторларды, интенсивті жеміс-жидек 
�ндірісі бар кәсіпкерлерді ертіп жази-
ралы Жаркент �ңіріне арнайы келді. 
Сапар барысында Айдарлы ауылдық 
округіндегі мың гектардан астам жер-
ге интенсивті бақ �сірген «Жаркент-
фрукт» ЖШС-на арнайы атбасын 
бұрды. «Жаркент-фрукт» ЖШС тыныс-
тіршілігін облыстық мәслихат депутаты 
Мұрат Аубакиров пен серіктестіктің 
�ндірістік даму саласының директоры 
Саят Стамқұлов таныстырды.

Айдарлы елді мекенінің іргесіндегі ұзақ 
жылдан бері егін егілмей бос жатқан мың 
гектардан астам тың жерді �ткен жылдың 
соңғы айында инвестор М.Ыбраев құрған 
«Жаркент-Фрукт» ЖШС алып, жеміс 
бағын �сіруді ойластырған. Бұл жұмысқа 
33,350 мың АҚШ доллары жұмсалмақ. 
Жобаның мақсаты сол – жоғары сапалы, 
бәсекеге қабілетті, экологиялық жағынан 
таза жеміс-жидек �німдерін ішкі, сыртқы 
нарыққа шығару. Сонымен қатар жыл-
дар бойы игерілмей бос жатқан құнарлы 
жерді шаруашылық айналымға қосып, ел 
игілігіне жарату.

Мұндай ірі  жобаның республика 
аумағында бірінші рет жүзеге асырылғанын 
е с к е р с е к ,  о н ы ң  е л  т і р ш і л і г і н д е г і 

қаншалықты маңызды, құнды екеніне 
к�з жеткіземіз. Осы сапар барысында 
бізге сұхбат берген итальяндық сарапшы 
Монуэль Груер бұл бақ енді екі жылдан 
соң әлемдегі �нім беріп тұрған ең ірі жеміс 
бақтарының қатарынан орын алатынына 
сенімділігін жеткізді.

Мұнда интенсивті әдіспен бақ отыр-
ғызудың барлық технологиялық үрдісі 
қатаң сақталған. Тамшылатып суару жүйесі 
іске қосылған. Бұдан б�лек, алма баққа 
табиғаттың т�тенше жағдайларынан қор-
ғайтын, қатты ыстықта 30 пайызға дейін 
к�леңке беретін және құстардан сақтайтын 
биік қадалар орнатылған. Баққа қажетті 
жеміс к�шеттері осы бақ орналасатын 
Айдарлы аймағының климаты мен жер 
ерекшеліктеріне ұқсас :збекстан мен 
Түркиядан әкелінген. Бұл �з кезегінде 
к�шеттің бірден жерсініп, �су үрдісінің 
кешеуілдемеуіне ықпал етеді. :ткен 
жылдың соңғы айына дейін мұнда 578 

Бүгінде республикада ауылшаруа-
шылық өндірісін қаржылай қол-
дайтын «Аграрлық несие корпора-
циясы» акционерлік қоғамы ауыл 
еңбеккерлеріне сан салада көмек 
көрсетіп отыр. Оның аудандарда 
құрылған несие серіктестіктері үлкен 
ұжымдық құрылымға айналып, 
жергілікті кәсіпкерлерге септігі тиюде. 

Қаймағы бұзылмай келе жатқан баба өнерінің бір шыңы – күй. Шүкір, 
бүгінде қазақтың күй өнері дамып келеді. Қазіргі таңда ұлтымыздың ұлы 
өнері әлемдік сахналарға жолдама алып, талайды тамсандырып жүр. 
Осы орайда ұлттық өнерімізді ту етіп, Талғар ауданының намысын жанып 
жүрген өнер ұжымдарының бірі «Өрлеу» оркестрі дер едік. 

гектар жерге алма, 405 гектарға будандас-
тырылған түрік алшасы, 74 гектарға шаб-
далы, 40 гектарға алхоры және 13 гектар 
алмұрт, жалпы 1110 гектар алқапқа жеміс 
ағаштарының к�шеттері егілген. Бұдан тыс 
гербицидтер мен тыңайтқыштарды және 
басқа да керек заттарды сақтайтын қойма 
салынған. Бақты бағып, күтуге 97 техни-
ка сатып алынған. Интенсивті күтімнің 
нәтижесінде барлық жеміс ағаштары 
жапырақ жайып, бұрынғы құланиек құмды 
�ңірге �ң кіргізіп тұр.

:ткен жылы к�шет еккен кезде се рік-
тестік 1500 адам жалдап жұмыс істетсе, 
қазір мұнда 650 адам тұрақты еңбек етеді. 
Олардың орташа жалақысы 100 мың теңгені 
құрайды. Алдағы жылы еңбеккерлер саны 
1500 адамға жеткізілмек.

Жобаның су к�здерін пайдалану 
ж�ніндегі негізгі басымдық беріп отырған 
тұсы – жер беті және жерасты су к�здерінің 
қоры: шағын �зен сулары жетіспейтін жаз 

Ұжымның к�ркемдік жетекшісі 
Қуандық Имашевтың мұрындық 
болуымен мектеп қабырға сында 
құрылған оркестр �нер әлемін де 
биік белестерді бағындырып келеді. 
Оркестрдің «:рлеу» деп ата луы ның 
�зінде де үлкен мән жатыр. :нер 
жолында �су, к�ркею, ілгерілеу, 
биік терді бағындыруды мақсат ете 
отырып, Түргештің «:рлеу» атты 
күйімен аталған екен. :нерпаздар 
аудан к�лемінде ғана емес, облыс 
жұртшылығына да танымал. 

«Ұстазы пейілді болса, шәкірті 
бейімді болады» деген с�з тегін ай-
тылмаса керек. «:рлеу» оркестрінің 
құрамы бүгінде 30 оқушыдан асқан. 
Олар дың қатарында Нұрила Дәлел-
хан қызы, Исмайл Мақсұтұлы, 
Ақерке Нұрмұханбетова,  Дана 
Ақжолова,  Мадияр Айтжанов, 
Қ ұ р а л б е к  Ш а р а п а т ұ л ы ,  $ с е л 
 Жанахметова, Шыңғыс Т�легенов, 
Ерасыл Қамза, Олжас Қуандық, 
 Б а я н д ы  Б а ғ д а т ұ л ы ,  Е р с ұ л т а н 
Т�леген сынды к�птеген оқушылар 
бар. Оркестр құрамында Ангели-
на Гайваровская, Катя Семенюк 
сынды �зге ұлт �кілдерінің �нер 

к�рсететінін атап �ткеніміз ж�н. 
Күйшілердің ең кенжесі 2-сыныпта 
оқитын бүлдіршіндер. 

:нердің тартысты ортада түлей-
тінін түйсіне білетін ұстаз Қуандық 
Қуатұлы шәкірттерін түрлі сайысқа 
қатыстырып, шеберліктерін шыңдап 
келеді. Мәселен, олар халықаралық 
«Бозторғай» байқауында 1-орынды 
жеңіп алды, «Асыл мұра» респуб ли-
калық ән-би байқауының «Аспапта 
ойнау» аталымы бойынша жеңімпаз 
атанды, аудандық «Мектеп жұлдызы» 
байқауында да бірінші орынның 
иегері атанды. Мәдени іс-шараларға 
белсене қатысқандары үшін берілген 
Мақтау қағаздары мен Құрмет грамо-
талары қаншама. 

– Музыкалық деңгейді кеңейту 
үшін шығармашылық ізденістерді 
жалғастыра берген ж�н. Бәрі де 
�зіңнің мақсатыңа байланысты,– 
дейді ұжымның к�ркемдік жетекшісі 
Қуандық Имашев. 

Меруер ДҮЙСЕНҒАЛИЕВА

Алматы облысы
Талғар ауданы

мезгілінің аптап ыстық кезінде қосымша 
4 жерасты су к�зін бұрғылау арқылы 
құдықтарды іске қосып, бақтың ылғалға де-
ген сұранысы толық қанағаттандырылды. 
Қазір мұнда қуатты су сорғыштармен 
жабдықталған 4 бассейн жасақталған.

– Интенсивті бақтың басты ерекше-
лік тері – аласа бойлы алма ағашы екінші 
жылдың �зінде 30, үшінші жылы 80-85% 
�нім береді және жеміс ағаштарынан 
�нім жинау жұмыстары жеңіл, адам күшін 
к�п қажет етпейді. Түпкі мақсатымыз 
қазіргі бақ к�лемін болашақта үш есеге 
дейін ұлғайту, «Аграрлық несие кор-
порациясының» және Үкіметтің қаржы-
лай қолдауын пайдаланамыз деген 
сенімдеміз, – дейді серіктестіктің бас 
агрономы Аркадий Гончар.

Жоба толық іске асқанда жылына 45-50 
мың тонна жеміс-жидек �німдері �ндіріліп, 
ішкі және сыртқы нарыққа кедергісіз 
жол тартуына іргедегі теміржол мен 10 
шақырым жердегі «Батыс Еуропа – Батыс 
Қытай» автомагистралі қолайлы жағдай 
жасайды. Инвестор таңдауының Айдарлы 
аумағына түсуі жай емес. Жобаның тиімді 
және тиімсіз тұсын жан-жақты терең зерт-
теп, шешім қабылдаған. Сонымен қатар 
инвесторға Үкімет тарапынан берілетін 
салықтық преференция, инвестициялық 
субсидия, квотасыз шетелден жұмыс күшін 
алып келуі, тағы басқасы жоба құнының 
біршама арзандауына септігін тигізеді.

Жергілікті жерде жүзеге асқан қарымды 
қарекеттерді к�збен к�рген «Аграрлық не-
сие корпорациясының» басшысы жеміс 
�сірушілердің бұдан әрі қарай кедергісіз 
дамуына қаржылай қолдау жасауға ниет 
білдірді.

Мырзағали НҰРСЕЙІТ
Алматы облысы

атанған Қарлығаш әулиеден басталатын 
сынықшылар әулетіне де жасаған еңбегі де ора-
сан зор. Қиналғанға дем, сырқатқа шипа берген 
Қарлығаш ш�бересі, Қазбек немересі Серікбай 
Қабиұлының кесенесін салдырды. Серікбай 
ата атындағы қорды ашты. «Қарлығаш, Қазбек, 
Қаби аталардың елге жасаған жақсылығын 
ұрпақ ұмытпасын» деген оймен бірге, ұлттық 
рухты асқақтату хақында �релі ой �рген шақ 
еді ол! 

Ең алғаш к�к байрағымыз к�к т�сінде 
желбіреп, к�ңілімізді марқайған сәттер мәңгі 
есте. Міне, осы тәуелсіздіктің тәй басқан 
алғашқы жылдарында ол басқарған «Мақаш» 
ұжымына Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың да 
жолы түскен. Аузымыз дуалы деп жүргендер 
мақтап-мадақтаудан асырып ешнәрсе айта 
алмай қалғанда, Елбасымен елдік әңгіме 
�рбіткен де осы :мірзақ Қажымғалиев бо-
латын. Кейіннен ол бұл ұмытылмас жүздесу 
жайында газетімізге «Елі сүйген Елбасы» деген 
толғауын жолдап, онда терең пайымдауларын 
кестелі тілмен шебер �рген еді. :зінің Мемлекет 

ӨҢІР ШЕЖІРЕСІНӨҢІР ШЕЖІРЕСІН
өрнектеген қаламгерөрнектеген қаламгер

Өнерімен Өнерімен 
тамсандырған тамсандырған 

«Өрлеу»«Өрлеу»

Университет және уақыт

Ректор есеп берді
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 
университеті еліміздегі тұңғыш жоғары оқу орны болып 
табылады. Болашақ ұстаздар мен мұғалім кадрларды 
даярлайтын университеттің бүгінгі таңдағы жеткен 
жетістіктері аз емес. Заман талабына сай дамып келе 
жатыр деп айтуға толық негіз бар. Бұған біз Абай 
атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 
ректоры, академик С.Ж.Пірәлиевтің халыққа дәстүрлі 
есеп беру кездесуіне қатысқанымызда к0з жеткізе 
түстік. 

Кеше Алматы қаласындағы «Ғылым ордасында» 
�ткен алқалы жиынға оқу орнының академиктері 
мен профессорлары, оқытушылар мен докторнат-
тар және �зге де мамандық иелері қатысты. Ректор 
С.Пірәлиевбасшысыжоғары оқу орнының 2015-2016 
оқу жылындағы қызметі туралы баяндады. Бұл орай-
да ҚазҰПУ-дың жеткен жетістіктері, атқарылған 
жұмыстардың нәтижелері және т.б. мәселелерге арнайы 
тоқталды. Студенттердің жатақханамен қамтамасыз етілуі 
ж�нінде де с�з қозғады. Жыл бойы атқарылған ауқымды 
жұмыстарды тілге тиек еткен Серік Жайлауұлы к�пшілік 
к�ңіліндегі сауалдарға да нақты жауап берді.

Университет басшысының есеп беру кездесуінде с�з 
алған аталған білім ордасының түлегі, университеттің 
ардагер ұстазы, академик Серік Қирабаев, Қазақстанның 
Еңбек ері, Алматы қалалық мектеп директорлары 
кеңесінің т�райымы Аягүл Миразова және т.б. тұлғалар 
�здерінің жылы лебіздерін білдіріп, ректордың еңбегіне 
к�ңілдері толатындықтарын жеткізді. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ
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Кәдірбек СЕГІЗБАЙҰЛЫ, 
жазушы, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері

жалғасыжалғасы
Бұл әулеттің ұл-қыздарының 

ата-ананың тәлім-тәрбие-
сінен бойларына сіңірген 

ерекше бір қасиеттерін бұрын да 
байқап жүретінмін. Ол – ағаның айт -
қаны ініге, әпкенің айтқаны сіңліге, 
отағасының айтқаны зайыбына 
заңмен бекітілген қағида болып қа-
лыптасқан. Ол қасиет той үстінде де 
байқалып тұрды.

Тойға ауылдың қалалықтардан 
қалыспас �нерпаздары ән мен биден 
шашу шашса, алыстан келген аузы 
дуалы ағайындарының, ауылдағы 
$беңнің замандас-тұрғыластарының 
қос қарияға арнаған ыстық лебіздері 
айтылған. Тойда лепіртетін үйрен-
шікті мадақ-мақтау с�здер ғана емес, 
шын мәнінде еңбектерімен, үлгі-
�негелерімен ақылман абыз бен ел 
анасына айналған жандардың адами 
бейнесін танытып еді бұл тілектер.

«Темір мен темірді к�мір қосады, 
адам мен адамды �мір қосады» деген-
дей, ауылымыздың бетке ұстарындай 
�здеріңізді бізге қосқан тағдырға 
ризамыз». 

«Қартың білігіне, жасың біліміне 
сенген» қазіргі заманда �здерің білік-
тіліктеріңмен, балаларың білім-
діліктерімен сыйлы әулет атан-
дыңдар» дегенге сайған ниет-тілектері 
есте қалды.

Ақселеу марқұмның бір с�зі 
ұмытылмайды. 

– Кәрі жезде, (Ақселеу Гүлекеңмен 
рулас болатын), ат жалын тартып 
мінген кезіңізден бастап �зіңіздің жо-
лаушыны жолға тастамас нағыз тұлпар 
мінездес, жылқыжанды кісі екеніңізді 
естуші едім. Сондықтан сізге т�рт 
д�ңгелекті, т�рт аяқты к�ліктердің 
де берілерін біліп, халқымыздың кие 
тұтатын он екі �рім сарыала қамшысын 
бір күн уақытымды, бір түн ұйқымды 
қиып, �з қолыммен �ріп, �рнектеп 
әкелдім. Қабыл алыңыз»  деп, шынын-
да да кез келген мұражайдың т�ріне 
ілінердей алақаны күмістеліп, тобылғы 
сабы қызыл жезбен �рнектелген 
қамшысын ұсынып, той иесін қатты 
қуантып еді. Ақаң құрдасымның ағаш 
жонып, таспа тілетін, күміс балқытып, 
�рнекті шақша жасайтын �нері барын 
біле тұрсам да, мына мінсіз қамшы-
ның �з туындысы екеніне күмән-
данғандықтан, сәті келіп тұрғанда 
құрдастық қалжыңға балап, $беңе 
арналған шапанымды той иесіне 
ұсынып тұрып: 

– Қадірлі аға, Ақселеу балды-
зыңыз бір күн уақытын, бір түн 
ұйқысын қиып қамшы �ргенде сізге 
іні болып жүрген мен де екі күн, екі 
түн ұйқы-күлкіні ұмытып, қытай 
мауытысынан шапан, б�рікті ал-
тын �рнекпен жиектеп, �зім тігіп 
әкелдім, – деп жеңіл әзіл айттым. Бұл 
тартуымның дүкендерде сатылатын 

ТЕКТIЛЕРДIҢТЕКТIЛЕРДIҢ

Той үстінде дидарласып, алғаш рет 
қазыналы қарияның ұлағатты әңгімесін 
тыңдап, дастарқандас болғанымызға 
да табаны күректей жиырма жыл – 
бір азамат ғұмыр өте шығыпты-ау. 
Кәсіпкерлік алғашқы табысын Мұхтар 
Құл-Мұхаммед iнiмiз әкесi Абрардың 
жетпiс, анасы Гүлғасылдың 65 жасқа 
толған мерейтойларына арнап, сонау 
Мақаншыда дүрілдетіп өткізгені бар. 
Алматыдан сыйлас-сырлас ағалары 
Шота-Аман Уәлиханов, Асанәлі 
Әшімов, Қабдеш Жұмаділов, ауылда-
сы ғана емес, ағайыны болып кеткен 
Ұлықпан Сыдықов, ниеттес-тілектес 
әрі нағашым деп жүретін Ақселеу 
Сейдімбек, «Атамұра» атты өзі тұсауын 
кесіп, өмірге әкелген корпорацияның 
ащы-тұщысын бірге татысқан мені және 
соңынан ерген біраз інілері бар, маши-
налар керуенін қайтқан қаздай тізілтіп, 
Мақаншыны бетке алып едік. Бастау-
бұлақтарды түгендеп, бел жаза жүріп, 
ежелден әзіл-қалжыңдары жарасқан 
Асекең мен Шота ағамыздың әдемі 
қағытпаларын ести жүріп, ел шетіне 
тұяқ іліндіргенде, қонақтарды Әбең мен 
әулетке бес ұл, бес қызды тәрбиелеп 
жеткізген батыр ана Гүлғасыл ше-
шей екеуі бастап, отбасының ұлдары 
– Мұқсин, Рақымғали, Мұратқали, 
қыздары – Райба, Бақыт,  Ғалия,  
 Рахима, Гүлмира, күйеубалалары  
Асқар, Болаттар қостап, келіндері  
Ләйлә, Айгүл, Нарша, Эльмира бірге 
жүгірісіп дегендей, түгелдей құрақ 
ұшып, қарсы алып жүр.

Гааганың Нидерландтағы мэриясында «Қазақстан 
– Ұлы Дала елі» атты фоток0рме ашылды. 

Тәуелсіз Қазақстанның 25 жылдығына арналған 
ша раның ұйымдастырылуына Нидерландтағы 
Қазақстан Елшілігі мен қала билігі мұрындық болған. 
К�рме Ұлы Даланың алуан түрлі табиғатын сипат-
тап, Қазақстанның қазіргі �мірі мен мәдениетінен 
сыр шертеді. Бәйтерек монументі, Бейбітшілік 
пен келісім сарайы, Астана опера, $зірет Сұлтан 
мешіті к�рмені тамашалаған қауымның ерекше 
ықыласына б�ленді. Экспозицияның елеулі суреттері 
Қазақстанның Тәуелсіздігі мен тәуелсіз елдің 
жетістіктеріне айналған  бейбітшілік пен ұлтаралық 
татулыққа арналған. 

Ұлыбританияның Оксфорд университеті Times 
Higher Education басылымы мен Thomson-Reuters 
ақпараттық қызметінің бірлесіп жасаған зерттеуі 
бойынша әлемдегі ең беделді үш университеттің бірі 
болып танылды. 

Соңғы 13 жылда бірінші рет америкалық жоғары 
оқу орны үздіктер қатарынан к�ріне алмады. Биыл 
Оксфорд соңғы бес жылдан бері бірінші орынды 
ешкімге бермей келе жатқан Калифорния Технология 
институтынан озық болды. Рейтингте ең алдымен оқу 
орындарының ғылыми жұмыстары негізге алынады. 
«Біздің тізімге кірген университет профессорларының 
с�здеріне миллиондаған сілтеме жасалған» деп 
мәлімдеді Times Higher Education �кілі.Бұл рейтингіде 
ресейлік жоғары оқу орны МГУ 188-орында тұр. 
:ткен жылы екіжүздіктің ішіне Ресейдің т�рт оқу 
орны кірген еді. 

Египет президенті Абдул 
Фаттах Халил Ас-Сиси ел би-
лігі Жерорта теңізіне құлаған А 
– 320 жолаушылар ұшағының 
«қара жәшігін» және ұшақ 
сынықтарын іздестіруге сүңгуір 
қайық жіберілгенін мәлімдеді. 

М е м л е к е т  б а с ш ы с ы , 
сондай-ақ бортында 66 адам 
бар ұшақ апатына қатысты 
жайттардың барлығы зерттеліп жатқанын, оған 
байланысты дәл қазір қандай да бір шешім қабылдау 
асығыс болатынын атап �тті. Мамырдың 20-сын-
да Египет билігі жоғалған авиалайнердегі адам 
денесінің б�лігін және ұшақ отырғышын, сонымен 
қатар жолаушылардың жеке мүліктерін тапқанын 
хабарлаған еді. Табылған адам денесінің б�ліктері 
ел астанасы Каирге жеткізілді. Сот-медициналық 
сараптама қызметі қаза тапқандардың денесін 
анықтау үшін ұшақ бортындағы жолаушылардың 
туған-туыстарынан ДНК сынамасын алады.

Моңғолия Президенті Ца-
хиагийн Элбэгдорж мемлекет 
басшыларының арасындағы 
ең к0п балалы әке. Оның от-
басында 28 бала бар. 

О н ы ң  і ш і н д е  б е с е у і 
�зінің туған баласы болса, 
қалған 23-ін асырап алған. 
Президенттің ең үлкен ұлы 
26 жаста. Моңғолия басшысы 

бала тәрбиелеу кезінде отбасында к�п кикілжің 
болатынын жасырмайды. Цахиагийн Элбэгдорж 
Украинаның Львов қаласындағы Львовтағы 
әскери-саяси училищені (әскери журналисти-
ка мамандығы бойынша) бітірген. Сондай-ақ 
2002 жылы Дж.Кеннеди атындағы Гарвардтың 
мемлекеттік басқару мектебінде (мемлекеттік 
басқару магистрі) оқыған. Жары Хажидсуренгийн 
Болормаа да Львовта білім алған. 1988 жылы Львов 
мемлекеттік университетін және 2005 жылы АҚШ-
тың Вирджиния штатындағы бизнес және техноло-
гия ұлттық колледжін бітірген. «Hope-Cancer-Free» 
ұлттық қорының негізін қалаған.

Facebook әлеуметтік же-
лісінің негізін қалаушы Марк 
Цукерберг пен оның әйелі 
Присцилла Чан алдағы 10 жыл 
ішінде медициналық зерттеу 
жобасына 3 миллиард доллар-
дан астам қаржы б0лмек. 

Бұл бастама түрі ауру-
лардың алдын алып, оларды 
емдеуге бағытталған. Аталған 
соманың 600 миллион доллары Сан-Францискода 
ғылыми-зерттеу орталығын ашуға жұмсалмақ. 
Онда жетекші биоинженерлер мен дәрігерлер 
жұмыс істейтін болады. Мамандар алғашқы жоба 
ретінде жұқпалы ауруларды анықтайтын арнайы 
чип ойлап табумен айналысады. Марк Цукерберг 
ғылыми-зерттеу орталығын құру арқылы тек 
Сан-Франциско халқына ғана емес, бүкіл жаһан 
жұртшылығына к�мек тигізгісі келетінін айтты. 
$лем бойынша ғылымға б�лінетін қаржы к�лемін 
арттыруды ынталандыру үшін де жақсы мүмкіндік 
туып отырғанын жеткізді.

ЗАМАНДАС
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«Қазақстан – Ұлы Дала елі»

Оксфорд университеті топ жарды

Ұшақ апатының мән-жайы

Моңғол Президенті – 
көп балалы әке

Әлеуметтік көмек жасамақ...

киім екенін жұртшылық біліп отыр-
са да бір күлісіп алды. :зіне емес, 
құрдасыма арнап айтылған қалжыңға 
той иесінің �зі де рақаттана күлген. 

* * *
М а қ а н ш ы  ж ұ р т ы н а  е к і н ш і 

сапардың сәті 2011 жылы түсіп еді. 
Тағы да $беңнің 85, Гүлекеңнің 
80 жасқа толуларына арналған 
той болатын. Бұл жолғы тойды 
ұйымдастырып, ұйытқысы болып 
жүрген Мұқаңның ізбасар інісі 
Рақымғали. Ол �зінің ағаларына қоса 
замандас-тұрғылас достары шаша-
сына шаң жұқтырмас ақын Ұлықбек 
Есдәулетті, дәулескер күйші (Ақселеу 
марқұмның с�здiк қорымызға қосып 
кеткен анықтауышы ғой) ғана емес, 
сәулеткер күйшi (домбыра үнiнiң 
сәулетшiсi  дегенiм ғой)  Секен 
Тұрысбектiң, дәстүрлi әндердi әуелете 
шырқағанда үнi аспандағы бұлттарды  
тербеп жiберетiн Еркiн Шүкiман 
мен марқұм  Тұрсынғазы Рахимов-
ты, әншілік �нерде әрқайсысының 
�з  бедел-биіктері  бар  Рамазан 
Елебековті, ерлі-зайыпты Донеділ 
Қажымов пен Гүлнәр Дәукенованы 
шақырыпты. 

Бұл бір әулеттің ғана қуанышы 
емес, бүкіл Барқытбел баурайындағы 
жерұйықтай мекенді қоныс еткен 
ағайын атаулының абыз ақсақалы мен 
ардақты анаға деген құрметтерінің 
белгісіндей дүбірлі тойы екенін 
таныдық. Қазір «Тарбағатай» де-
ген атауы қалыптасып кеткен к�не 
Барқытбелдің Маңырақ, Сауырға 
дейін сұлап жатқан биік-биік жотала-
рына иек сүйемей оңаша орналасқан, 

рып к�мгенде ақсақал: «Жануарым, 
�леріңде жарық дүниені қимадың 
ба, мәпелеп, баладай баққан иеңді 
қимадың ба, к�зіңнен аққан жасты 
к�ріп едім. Жолда қалдырмас жолдас 
болып едің. Рухыңды иең Қамбар 
атаға тапсырдым» деп, �зі де к�зіне 
жас алыпты... 

* * *

Абрар дейтін арабша «асыл 
затты» дейтін с�з екен. 
Бүгіндері тоқсан дейтін 

Толағай таудың т�бесін к�рген 
қария расында асыл затты екенін 
ғұмыр бойы «Жылағанның қасынан, 
жығылғанның басынан» табылар 
кісілігімен де, «Қатарыңнан озсаң да 
халқыңнан озба» деп ұл-қыздарын 
тәрбиелей білуімен де биік ру-
хын аласартпай келе жатқан кісі. 
Мұхтары оқуға бара жатқанда: «Бұдан 
былай ақылымды тыңдайтындай 
қасымда жүре алмассың. Қуансаң 
да, қиналсаң да мына «кісіден» ақыл 
сұрарсың» деп хакім Абайдың бір 
томдық толық жинағын сыйлағаны 
қандай ғанибет. 

Сол ұлы университет тәмамдап, 
отау тіккен соң әкесі қоңыраулы 
сандықшаға салып құпиялап сақтаған 
5-6 метрлік пергамент сияқты 
шиыршықталған қатырма қағазға 
к�не ғасырларда жазылған бабалар 
шежіресін беріп тұрып: «Балам, 
тегін тексіздер ғана ұмытады. Киелі 
дүние ғып сақтап, ұрпақтарыңның 
б і р і н е  а м а н а т т а р с ы ң »  д е г е н 
ұлағаты қандай. «Ердің данасы-
на әйелдің сарасы» болсын дейтін 
ата-бабаларының тілектері қабыл 
болғандай Гүлғасылдай зайыбын 
$беңе нағыз құдай қосқан қосақ 
дерсің. Бірінсіз біріне ас батпай-
тын жасқа келген шақта айнала 
қоршап жүрген немере-жиендеріне 
мейірлерін т�гіп, бір-біріне нағыз 
к�нермейтін ықылас-пейіл білдіріп 
отыратындары қандай жарасымды.

  * * *
Осы дүниені жазарда белгілі 

қалам геріміз Қабдеш Жұмаділовтің 
бұл әулеттің тегін біраз түгендеген 
«Прометей алауы» романын қайыра 
шол дым. $улеттің шежіресімен та-
ныс тым. Бір байқағаным, ғасыр-
лар дың терең қойнауында жатқан 
«$зірет $лиден бастау алып, одан 
келіп-келіп   Бақсайыс әулие, 
одан келіп-келіп Сейіт Мұзаффар 
шайх, одан келіп-келіп Шейхұл-
Сейіт – Құл-Мұхаммед – $кетай 
– Абрар болып жалғасады. Біздің 
міндет шежірені тізу емес, пәлен 
атадан бері жалғасып келе жатқан 
«Торыққанға қол, зарыққанға дем 
беретін» тектілікті ғана айту еді. 
Сонау 1850 жылдардың шамасын-
да Қаратау, Түркістан маңынан 
Шығыстағы Ақтайлақ бидің ар-
найы шақыруымен к�ш түзеген 
ағайынның біразы Шыңғыстау, 
Аяг�зге қоныс тепсе, Шейқұл-
Сейіт ол кездегі  қазақ жерінің 
шығыс бетіндегі Шәуешек маңына 
орналасып, қасиетті исламның 
ағартушылық ісіне бел шеше кіріссе 
керек. Шәуешекте мұсылман баласы 
намазға жығылатын мешіттің салы-
нуына үлкен үлес қосқан екен. Оның 
ұлы Құл-Мұхаммед әкесі оқыған 
Бұқарадағы медреседе білім алып, 
б�ліске түскен шекараның арғы-
бергі бетіне ақ-қараны әділ айыра-
тын даңқы кең жайылған т�бе би 
болыпты. Оның сүт кенжесі $кетай 
да Шәуешек медресесін тәмамдап, 
ел ішінде серілігімен, мәрттігімен 
аты шыққан жан екен. Ал Абрар 
$кетайұлы Шәуешек қаласында 
орта мектепте оқып, гимназияны 
тауысқан, сол кездегі арғы беттегі 
саяси сапырылыс жоғары білім 
алуға мүмкіндік бермейді. Кілең 
білімді жастар Шәуешекте астыртын 
«Ұлт азаттық ұйымын» құрып, белді 
мүшесі ретінде Шығыс Түркістаннан 
гоминдан басқыншыларын қуып 
шығушылардың ортасында $бең де 
болады. Капитан әскери шенімен 
рота командирі, кейін батальон 
командирінің орынбасары да болған. 
1961 жылы Түркістаннан келген 
аталары Шығыстың шуақты қоныс, 
суатты �ріс болған Мақаншы жеріне 
келіп кереге кереді.  Бұл мекен 
қазір Құл-Мұхаммедтер әулетінің 
қонысына айналды.

Біз $бекеңнің қызметтегі жеткен 
жетістіктерін қирағаттауды мақсат 
еткен жоқпыз. Арғы бетте біраз 
басшылық қызметтерде жүріп, ана 
тіліне қоса қытай, орыс тілдерін таза 
меңгерсе де ел шетіне бала-шағасы 
мен анасы Үміт атты кейуананы ата 
қонысқа жеткізгеніне тәубе деп, 
биік қызмет іздемепті. Бірақ бүкіл 
Мақаншы маңына асыл затты абыз 
ақсақалдың, Құдай қосқан зайыбы 
алтын құрсақ, адал жар Гүлғасылдың 
биылғы мерейтойына дейінг і 
тектілердің жалғасындай болған 
ғұмыр сапарларындағы кісілік 
келбетімен қалай танылып, қандай 
құрметке б�леніп отырғандарын 
к�ктей шолып айтқандаймын. Тек 
Жаратқан екеуінің ұрпақтарының 
жетістіктеріне қуана берулеріне жаз-
сын дейміз де.

(Эссе)(Эссе)

т�ңкерілген шарадай Жәйт�бенің 
баурайы аттылы-жаяулы, машиналы 
тойшыларға толып кеткен. 

Тойашар с�зді Рақымғали бастап: 
– Елді, жерді қастерлеп, Отан-

ды риясыз сүю деген ең алдымен 
әркім �з  ата-анасын ардақтап, 
құрметтеуден бастау алса керек. Біз 
әке-шешенің бауырларынан �рген 
бес ұл, бес қыз бұл тойды Алматының 
не Астананың бір мейрамханасында 
да тойлауымызға болар еді, алайда 
�зара ақылдаса келе, қуанышымызды 
�здеріңізбен б�лісуді ж�н к�рдік. 
Мұны туып-�скен жерімізге, �з де-
ріңізге деген құрметіміздің белгісі 
деп қабылдағайсыздар, – дегенде 
қалың жұрт құптай қол соққан. – 
Ағайын, бұл Жәйт�бенің баурайында 
той жасап жатқан жалғыз біз емес, 
талай думан �ткен, талай тойлар �те 
берер. Той тарқар, қызық та �тер, 
думанның қызуы да ұмытылар. «Той-
дан тобықтай» дейді ғой халқымыз. 
Осы тойдан белгі болсын деп тарту-
таралғымызды ізімізді басып келе 
жатқан ұрпаққа жасауды ж�н к�рдік. 
Осы Мақаншы ауылындағы үш мек-
тепке барлық керек-жарағымен бес-
бестен 15 компьютер сыйламақпыз. 
Бүгінгі күннің техникалық жетістік-
терін меңгеріп �ссін. Сондай-ақ іні-
қарындастарым халқымның қара 
домбырасының қадірін біліп �ссін 
деп қолдан шабылған 15 домбыраны 
қабыл алыңыздар, – дегенде жота 
баурайы дүрілдете қол соққан. 

Қарттар мен қонақтарға арналған 
мінбердің ту сыртына әр қиырдан 
жиналған небір құрыш білек балуан-
дар жайылған боз кілемнің шаңын 
қағып жатса, атшабар айналма жол-
да құнан бәйге, жорға жарыс, ала-
ман ша быстан кейін қыз қуу, теңге 
алу, аударыспақ сияқты ұлттық 
ат ойындары қызықты қыздыра 
түскен. Жүлдегерлердің алдына 
авток�ліктердің кілттері табысталса, 
соңы теледидар, тоңазытқыш деген-
дей сый-сияпаттарын алып жатты. 

– Жә, жұртыңды риза еттіңдер. Енді 
той иесі – әкелерің мен шешелеріңе 
қандай тарту әзірледіңдер? – дедім 
Р а қ ы м ғ а л и ғ а  т о й д ы ң  м ә д е н и 
жалғасын �ткізуге ауылдағы клуб 
үйіне бара жатқанымызда. 

– $кейдің бұған дейін �ткізген 
бір мерейтойының алдында Мұхтар 
ағамыз: «Тойыңызға шетелдің бір 
сұлу машинасын сыйласақ деген 
ой бар. Оған, қалай қарайсыз?» 
деп сұраса керек... «$й, балам-ай, 
байлығың бар болса, анау �зің оқыған 
мектебіңе к�мектес, осындағы аз бол-
са да кездесiп қалатын ғаріп жандарға, 
кем-кетiкке қолұшыңды бер. Мен 
жұрттан, қатарлас құрбыларымнан 
ерекшеленіп, шетелдік к�лігіңді мініп 
шалқайып жүре алмаспын. :зімнің 

ескі к�лігім де жетеді. Тіпті к�лік 
сыйлағыларың келіп бара жатса, бір 
жуас ат сыйласаңдар да ризамын»  
депті... $рине, әкеміз де, шешеміз де 
балалары тарапынан сый-сияпатсыз 
қалмайды ғой. :здеріне жасалған 
ең үлкен тарту деп ұл-қыздарының, 
барлық немерелерінің шұрқырап 
келіп, ауылына үлкен думан жа-
сап жатқанын және бәріміздің де 
кіндіктерін ұрпақтарымен ұзартып, 
есен-сау жүргеніміздің �зін ең үлкен 
сый деп қабылдап жүргені ақиқат, 
– деп жауап беріп еді, еліміздегі ай-

Шешеміз жолдан кеше ғана келіп, 
мына дәмді �з қолымен әзірлеп берді,  
– дейді. 

«Қаз тойғанына емес, орғанына 
семіреді» дегендей жолдарынан 
жығылуды білмейтін, кісі к�ңілі үшін 
жалғыз атын сойып беретін қайран 
қазақы пейілді қарияларым-ай» деген 
ой келді. 

Кейіндері бір еске түскенде Рақым-
ғалидан: «Сонымен, ақсақалдың 
�тінішін орындап, ат сыйладыңдар 
ма?» деп сұрадым. 

– Ер-тұрманды арнайы шеберге 

тулы баспа «Атамұраның» президенті 
болып отырған Рақымғали Абрарұлы. 

Қос қарияның үйлеріне біреу 
кіріп, біреу шығып жатқан кезде 
$беңмен жақынырақ тілдесудің сәті 
түспеген. Бізден жасы да, жолы да 
үлкен ағаларымызбен құрған әңгіме-
дүкендерінен байқағаным – ол кісінің 
ауылдың «қара сиыр, б�рте ешкінің 
қамын күйттеп» қана отырған қария 
емес, оралымды оймен, тұщымды 
тілмен с�йлейтін, заман ағысынан 
мол хабары бар, кешегі-бүгінгі ел 
т а ғ д ы р ы н а  т е р е ң  б о й л а п ,  с � з 
қозғайтын қасиетін байқадым. 

* * *

Одан бері де бес жыл �те 
шығыпты. Алайда «Жақ-
сыда жаттық жоқ» деп, жол 

түскенде соғып, абыз ағаға сәлем 
беріп шығатыным бар. :ткен жылы 
Алак�лге демалуға бара жатып, аудан 
әкімі Серік Зинабекұлы Зайнолдинге 
жолығып едім.

– Кідірмей к�лге жетсем деймін. 
Жолай Мақаншыда бір сыйлы қария-
ға сәлем беріп шығамын, – дегенде: 
«Абрар ақсақал болар» деп ойымды 
оқығандай д�п басқан. Бас изедім. 

–  «Үй алдында т�бе болса, ерттеп 
қойған атпен тең, ауылыңда қартың 
болса, жазып қойған хатпен тең» 
деп халқымыз қалай тауып айтқан. 
Ауданға қызметім ауысып келген соң 
әр ауылдың ел ағаларын жинап, та-
нысып тілдесіп қайтқаным бар. Сонда 
$бағаңның �з жағдайын емес, ауылы, 
елі үшін жаны ауырар жан екенін та-
нып едім. «:зі үшін туса да елі үшін 
�мір кешетін» нағыз қазыналы қарт. 
Қол тигенде сәлем беріп шығушы 
едім. Бүгін сәті түскен екен, бірге 
кіріп шығайық, – деген. 

Даусымызды естіген соң есімімізді 
атап, таңдандырған. 

– Қос жанардың қуаты азайған 
соң оның міндетін қос құлаққа жүктеп 
отырған жайым бар, балалар, – деп 
жылы жымиып қойған. 

– Кісіні үнін естіп тани бере тініңіз 
жадыңыздың керемет тігінен ғой, – 
дейді Секең де.

– Балаларым дәрігерлерге апарып 
к�зді біраз емдетті. Менің жасымда 
таяқтастам жерді шолсам да үлкен 
олжа деп отырмыз. 

Біздің есен-саулықты сұрап 
болған соң әкімнің аудан жерінде 
жүргізіп жатқан оң шаруаларына 
қолдау білдіріп, тілектестігін айтты. 
Үйде отырса да бәрінен хабардар, 
бәріне де ақсақалдық ниетін ай-
тып отырды. Асығыс екенімізді ай-
тып, шайға қарамай, нан ауыз тиіп 
аттанғанбыз. Арада екі күн �тпей к�л 
басына қоржын-қолаңын к�теріп бір 
ұлы келіп тұр. 

– $кей сізді құрауыз кетіп еді 
деп сыбағаңызды беріп жіберіп еді.  

шаптырып, �мілдірік-құйысқан, 
жүгеніне дейін барлық әбзелдерін 
түгелдей күміспен күптетіп, қара 
жорғаны к�лденең тартып мін-
г і з г е н д е  б а л а ш а  қ у а н д ы .  : з і 
де  бұрыннан әбзелдерін  күт іп 
ұстайтын. :зге дүниені безендіретін 
шеберлігі болмаса да ат әбзелдерін 
к ү м і с  қ а п т ы р м а л а р м е н ,  б а с ы 
жалпақ жылтырауық шегелермен 
�зі безендіріп отыратын. «Дұшпан 
аяққа, дос басқа қарайды» деген-
дей, мінген атыңның басы да сәнді 
к�рінуі керек» деп отырар еді. Тіпті 
қыста шанаға, жазда арбаға жегетін 
қамыт-доға, ершік-шілиясына дейін 
безендіріп жарқыратып қояды. Неге 
екенін қайдам, арба-шанасын жыл 
сайын тек қана к�к түспен сырлап 
отыру жаңылмайтын әдеті, – деп 
еді. – Атамыз $кетайдан қалған 
атқұмарлық қасиет деседі қариялар. 
Ең қызығы – к�ңіл жетер дос-
жаранына жүйрігі мен жорғасын сый-
лай салатын мәрттік те сол атамыз-
дан қалған қасиет к�рінеді. Маған 
құлынынан атаған мойны доғадай 
жүйрік атымды бір жиеніне �зім 
жоқта сыйлап жіберіпті. Мен әкеме 
�кпелеп, бұртиып қалғанымды к�ріп: 
«Балам, аман жүрсең талай жүйрікті 
мінерсің. «Алғанына емес, бергеніне 
қуанатын» қазақ екеніңді ұмытпа» 
деп ақыл айтып еді. 

$ б е ң  а қ с а қ а л д ы ң  ж ы л қ ы 
түлігімен жанының бірге екені тура-
лы ол кісінің ізін басып келе жатқан 
бір қария қызық бір жайды шертіп 
еді.

Мақаншы жеріне қоныс тепкен 
кезде біткен бір торы биесі бол-
са керек. Жануар жыл құрғатпай 
құлындап, �ңшең жүйріктерді туатын 
к�рінеді. Балаларының әрқайсына 
атап қоятын аттары да сол торының 
құлындары екен. Бұл тұқымның 
жүйріктігін әрі $беңнің қолының 
ашықтығын білетін ағайын, жол-
дас-жора қалауын табады, сұрауын 
к е л і с т і р е д і ,  ә й т е у і р  т о р ы н ы ң 
ұрпақтары құнан-д�ненінде-ақ 
әркімнің жетегінде кетеді екен. Ол 
биеден туған қасқа биесі соңынан 
қараң-құраң ертіп, отыз жылдай 
шын мәніндегі малының басы бо-
лыпты. Қасқа бие әбден лақса болып, 
орнынан тұра алмай жатқанда аузы-
на жем-ш�бін тосып, суын ішкізіп 
дегендей ауру күткендей ат қорадан 
шықпай жүрген $бекеңді к�рген 
к�ршілері: «Ойбай-ау, жануардың 
к�зін жәудіретпей сойдырып алмай-
сыз ба? Ақ-адал малыңыз емес пе» 
дейді ғой. Сонда $бекең: «Бұл ақ-
адал малым ғана емес, жан-досымдай 
болып кеткен жануар. Кісі жан-
досына пышақ кеземес болар» десе 
керек. Ақыры қасқа бие �з ажалынан 
�лген соң, бір т�бенің басына апа-
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ӨЛЕҢ – СӨЗДІҢ ПАТШАСЫ ҚҰЛАҚҚАҒЫС!

БЕЗБЕН 

Айбота ӨСКЕНБАЙҚЫЗЫ 

Тарихты өлеңмен Тарихты өлеңмен 
өрнектегенөрнектеген

«Ұлы дала мұрасы»«Ұлы дала мұрасы»

Қыз көркі өрілген Қыз көркі өрілген 
бұрым ғой...бұрым ғой...

Махаббатты хақ мехрабы дер едім,
 Ғашықтарға арман сыйлар шеберім.

Ғашық болып к�рмеген жан тірі �лік, 
Жаны жоқты адам санар кім к�ріп?

Хақ мейірі түссе итке ғайыптан, 
Үрмес саған, жандай болар лайықтан.

Ғашықтықтан к�к күмбезі тынымсыз, 
Шыр айналмас, тоқтар жер де, құлықсыз,

Махаббатсыз қақ айырылар жеті қат,
 Шыдамастай, күш-қайраты семіп қап.

Теңіздер де махаббатқа бой ұрар, 
Толқымаса буырқанбас, жойылар.

К�пті к�ріп, мен санамнан сұрадым: 
«Бұл ғаламның сыры неде, ұғалым?».

ҚҰТЫП 

НИЗАМИДІҢ «ХҰСРАУ-ШЫРЫН» 
дастанының түркіше аударылымына кіріспе

1340 жыл

Қаншама жыл ойлар орап санамды, 
Күтіп сәтті қолға алар қаламды.

Сан толқығам, бастасам деп еңбекті, 
Шахқа лайық мәртебелі құрметті.

Жүрек бір күн жеңіп к�ңіл толқуын,
 Деді, «Құтып, жетер енді қорқуың.

Ұмтыл, келер ертең соңы �мірдің,
 Кетпей тұрып жетегінде �лімнің.

Еңбектенсең Низамидің соңынан,
 Ұсына алсаң әміршінің оңынан.

ҚОҢЫР АЛА ТҮН

Арғымақ күнді алқымынан алып,  
Айқастық әр таң салқыныменен.  
Болашақ қара барқынданады,  
Үміттің ұрттам талшығыменен.  
 
Қабақтың қатқыл қайғысын таусап,  
Қаңсыған кеуде қалтырап барып.  
Сүттей бір жарық ай түсін аңсап, 
Тұрамын түнге тау сыр ақтарып.  

Астанадағы «Алтын кітап» баспасынан ақын, драматург Тойшыбек Иіпұлының 
«Осы жұрт, Му құрлығын біле ме екен?!» деген жаңа кітабы жарық көрді. 
Бұған дейін «Бал бөбектер, балалар болашағым, бақытым» деп аталатын 
балаларға, ұстаздар мен ата-аналарға арналған жинағы Қазақстан Респуб-
ликасы байланыс және ақпарат министрлігінің «Әдебиеттің әлеуметтік 
маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы бойынша жарық көрсе, ал 
отаншылдық адамгершілік, жақсылық сияқты ізгі қасиеттерді насихаттайтын 
«Асыл сөз» кітабын Астана қаласындағы Тілдерді дамыту басқармасының 
«Руханият» орталығы басып шығарған болатын.

нымен қатар автор �зінің бол-
жам, ой-тұжырымдарын, к�ңілге 
қонымды пікірлерін батыл ай-
тып отырады. Шығармасына Му 
құрлығын арқау ете отырып, оны 
Түркі жұртымен, оның бір бұтағы 
Мәңгілік ел – Қазақ жұрты мен 
сабақтастыруы, поэманың мазмұны 
мен маңыздылығын арттыра түс-
кен дей. 

Жанынан асқақ тұтып, 
ар-намысын,

Ынтымақ, ізгілікке арнап ісін.
Алтын ат, алтын адам, әбзелімен,
Қалдырған ескерткіш қып 

ұрпағы үшін,
Ошағы �ркениет – түркі жұрты,
Ұмытпа, сақ, ғұн, 

қыпшақ ұрпағысың!
 
Ұлымын, ұлы дала дарқанымын,
К�ңіл шат, жүрегімнен 

тарқады мұң.
Еркінмін, Тәуелсізбін! Арда �скен,
Алаштың, ер қазақтың ұрпағымын!
Қол созған ұлы істерге ұрпағы үшін,
Ұмытпа, «Мәңгілік Ел» ұрпағысың! 

дейді.
Ақынның публицистикалық 

поэ  ма  сының тілі жатық, ұйқастары 
орын ды, теңеулері әдемі, айтар ойы 
терең. Санаға ой саларлық таным-
ды шығарма.

Кітаптың екінші  б�ліміне 
«Қобы лан ды батыр – Құртқа 
сұлу», «Сегіз сері – Мақпал сұлу», 
«Қарға мен Гүлсін және Жәуке 
батыр» либреттолары берілген. 
«Қара Қыпшақ Қобыланды қазақ 
э п о с т а р ы н ы ң  Л и б р е т т о н ы ң 
сюжетіне, жалпы мазмұны мен 
шиеленістеріне айтатын дауымыз 
жоқ. Бәрі орын-орнында. Ең ба-
стысы, сюжет жырдың желісінен 
ауытқымаған.  Тілі  шешендік 
с�здерге, пәлсапалық байламдарға, 
теңеуге толы. Автордың қара 
с�збен жазыл ғаннан г�рі �лең 
�рнегімен �ріл ген либреттоның 
артықшылығын ескеріп,  к�п 
ізденгендігін айрықша атап айтқан 
ж�н. Тарихты жасайтын халық. 
Тарих біздің ата-бабаларымыздың 
� т к е н  � м і р і ,  б а с т а н  к е ш к е н 
оқиғалары мен іс-әрекеттерінің 
шежіресі.

Му құрлығы, сондай-ақ Қобы-
ланды батыр, Сегіз серіге байла-
нысты оқи ғалардың бәрі біздің 
тарихымыз.

Сол тарихымызды �леңмен 
�рнек теген қаламгерге шығарма-
шылық табыс тілейміз.

 Дайыр ДОСАЕВ,
 ардагер журналист

АСТАНА

облысының Мамлют, Қызылжар, 
Аққайың, Есіл, Жамбыл аудандарын-
да �тпек. Концертке Мемлекеттік 
«Дарын» жастар сыйлығының иегері  
Батыржан Мықтыбаев, Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
қоры сыйлығының иегері Ерлан 
Рысқали, халықаралық лауреаттар 
Фархат Кубиев, $сел Рақымжан, 
Гүлнұр К�шеновалар қатысады. 
Оркестрдің бас дирижеры, «Дарын» 
мемлекеттік Жастар сыйлығының 
иегері Арман Жүдебаев, дирижер ҚР 
Мәдениет қайраткері  Жексен Айсын. 

Шолпан СМАЙЫЛОВА

Автордың жаңа кітабы түрік 
халықтарының тарихын �з болмы-
сында танып-білу жолында аянбай 
тер т�гіп жүрген, осы тұрғыда «Ал-
тын тамыр», «Ұлы қағанат», «Ежелгі 
түріктер», «Шығыстағы түріктер», 
«Орта ғасырдағы түріктер» және басқа 
да еңбектер жазған белгілі ғалым, 
жазушы, Мемлекеттік сыйлықтың 
иегері Қойшығара Салғараұлының 
шығармасын негізге ала отырып 
жазылған. Кітап екі б�лімнен тұрады. 
Бірінші б�лімінде «Осы жұрт, Му 
құрлығын біле ме екен?!» деген 
публицистикалық поэмасы берілсе, 
екінші б�лімі «Ерлігін ұлылардың 
жалғастырған» деген атпен ақынның 
кейінгі жылдары жазылған либретто-
лары енген. Кітап түрлі-түсті суреттер-
мен әсем безендірілген.

Ең алдымен Му құрлығы туралы 
айтар болсақ, XІX ғасырдың аяғында 
Маяның к�не жазбаларының 
бір нұсқасын оқу арқылы Му де-
ген континеттің болғанын біліп, 
оның атауын ғылыми айналымға 
енгізген Брассер де Бурбур де-
ген ғалым екен. :зінің саналы 
ғұмырын Му құрлығын зерттеу-
ге арнаған Британ армиясының 
полковнигі Джеймс Черчвард  
жоғарыда  аталған  ғалымның 
пікірін қуаттаған тұжырымға ке-
леді. «Троан Манускрипттідегі», 
«Кортес тің кодексіндегі», «Лха-
са жылнамасындағы» жазулар-
ды, Үндістанның к�не храмдары-
нан табылған «Тас кітаптардағы» 
б е л г і л е р д і  о қ ы п ,  о н ы  б а с қ а 
д а  т а б ы л ғ а н  с и м в о л и к а л ы қ 
белгілермен салыстыра отырып, 
христиан эрасынан бұрынғы 40-
50 мың жылдар шамасында Му 
құрлығының болғанын, оның 
тұрғындарының �з дәуіріне сай 
гүлденген ғажайып �ркениетке 
қол жеткізгенін, жер шарының 
басқа �ңірінде мекендеген елдерді 
отарына айналдырып, соларға 
әмірін жүргізіп,  кейін тұрған 
кезінде сұрапыл жер сілкінісінің 
салдарынан Тынық мұхит суының 
астына кеткенін жария етеді. 
Қазіргі генетик ғалымдардың ДНК 
зерттеулерінің нәтижесіне сүйеніп, 
Америка үндістерінің кезінде Ал-
тайдан Беринг бұғазы арқылы 
�тіп, мұхиттың арғы жағына қоныс 
аударған түрік халықтары деген 
жаңалығы, христиан эрасынан 
бұрынғы, сонау есте жоқ ерте за-
маннан бізге жеткен шумер, египет, 
этруск, сақ жазбалары мен Орхон-
Енисей жазулары, осының бәрі 
түрік халқы беріде пайда болған 
«жас халық» емес, сан мыңдаған 
жылдарды құрайтын �те бай та-
рихы бар ежелден келе жатқан 
к�не халықтардың бірі деп, бұрын-
соңды зерттеушілер қаламына 
ілікпеген �зіндік жаңа, тосын, 
әрі дұрыс дәлелдеулер жасайды. 
Тойшыбек Иіпұлы публицисти-
калык поэмасында есте жоқ ерте 
замандағы осы оқиғаларды �зек 
ете отырып,зерттеушілер Джеймс 
Черчвардың және Му құрлығы 
тұрғындарын түркі тектес деп 
тұжырым жасаған Қойшығара 
Салғараұлының еңбектерін алғыс 
сезіммен жырға қосады. Шығарма 
желісін саралағанда автордың 
адамзат баласының жаралғаннан 
бергі бастан кешкен оқиғаларын 
поэзия тілімен шебер жеткізе 
білгенін ерекше атаған ж�н. Со-

Құрманғазы атындағы Қазақ 
мемлекеттік академиялық халық 
аспаптары оркестрінің ұжымы 
үстіміздегі жылдың 1-6 қазаны 
аралығында  ҚР Тәуелсіздігінің 
25 жылдығына арналған «Ұлы 
дала мұрасы» атты  концерттік 
бағдарламасымен Солтүстік 
Қазақстан облысына гастрольдік 
сапарын жоспарлап отыр. 

Е л б а с ы  Н . $ . Н а з а р б а е в т ы ң 
«...алыс аймақтардағы тұрғындардың 
мәдени �рлеу ісіне атсалысу» тұрғы-
сын дағы тапсырмасын қолдау мақ-
сатында ұйымдастырылып отырған 
гастрольдік сапар Солтүстік Қазақстан 

ОҚЫРМАН ЖОЛДАҒАН ӨЛЕҢ 

Езгі ғұмырдың Еркіне еніп,  
Еріді қанша есілдей шуақ.  
Ғасыр еді ғой сертіне берік,  
Қалдың ба сенде жетімдей жылап.  
 
Қажыған қарттай қара түнекте, 
Шытырман жолға шым батқанымда.  
Қағып алармын қанатымды ептеп, 
Кірпияз жылдың құндақтауында.  
 

ЖАН CЛЕҢГЕ МАХАББАТ
 
Бүлкілдеп қанда тамұқ мұң,  
Жанардан қайғы таныппын.  
Аңсаған жаңбыр к�ктемдей,  
Мен сені сүйіп қалыппын.  

Сарылып ұзақ сары таңда,  
Салынған ем ғой сарсаңға.  
Жанымды ұққан жалғыз Нұр,  
Апыр-ау,  менің қалқам ба?!
  
Бозамық тартқан боз к�ңіл,  
Бостықты неге к�здедің.  
Бозарып,  боздап ұнатам,  
Қиын ғой сенен безбегім.  
 
Қылаң бір берген шұғылам,  
Мен сенен к�п сыр ұғынам.  
Кірпігің толы кірбеңнен,  
Қалжырап кейде тығылам.  
 
Себезгі сазың шаршатты,  
Зеңгірін жырдың аңсатты.  

Мен сүйген менің �леңім, 
Серпіліп шіркін қалсақ-шы!..  
 

 ШОҚ ГҮЛДІҢ АЙТҚАНЫ
 
К�ктемнің құбылма күніндей,  
М�лдіреп моншағын себетін.  
Қыз деген жалғыз шоқ гүлің ғой, 
Үзілсе үміті с�нетін.  
 
Маңдайға т�гілген нұрыңдай,  
Күн болып тұратын күлкісі.  
Қыз к�ркі �рілген бұрым ғой,  
Сыңғырлап шығатын шолпысы.  
 
Ананың ай нұрлы жүзіндей,  
Мейірі райханша аңқитын.  
Қыз ертең кететін күзің ғой,  
:зге үйге �неге сарқитын.  
 
Талықсып жететін бір үндей,  
Алыстан тұратын қалқып ән.  
Қыз ғұмыр тым келте ғұмыр ғой,  
Жете алмай қалатын артынан.  

АЛМАТЫ 

К�пті к�ріп, мен санамнан сұрадым: 
«Бұл ғаламның сыры неде, ұғалым?».

өмір мәнсіз...өмір мәнсіз...
Махаббатсыз

Арнап берсең әміршіңнің қолына, 
Б�ленерсің шарапаттың молына».

К�ңіл қалап, жаным оған бағынды, 
Тән де әсте айтпас сірә шағымды,

Сол бір сәтте мойынсұнып к�ңілге, 
Толғаныс пен шүбе кетті �лімге.

Жаным қалап ақиқатты табуға,
Низамидің балын қылдым халуа.

Мен түркіше тоқып парсы �рнегін, 
:зіңе арнап, сыйламақ боп к�рмегім.

Хош иісті, ш�л қандырар су таптым, 
К�ңіл сергер қайнарынан бұлақтың.

Хақ бұйыртып, шахым к�ріп бұл құлын, 
Шаң-тозаңнан арылтқандай делқұлын.

Бұл жырымды бұлбұл әнге салғандай,
 Хош әуезбен жанды баурап алғандай.

Құзырына жету шахтың арман-ды, 
Жол тапсам дер үміт оты жанған-ды.

Осы жолда қанша бейнет шексем де,
 Сапар қинап, терді қанша т�ксем де,

Міне, жеттім, армандаған мақсатқа,
Сыйлығыммен жеткізерлік жақсы атқа.

Кемелденген ой айтыпты кемел қарт: 
«Дана болсаң, данаға сай келмең шарт».

Тілеуімді берді Хақтың мейірі,
 Мен пенденің орындалып пейілі.

Мың шүкірлік етем саған Жаратқан, 
Үміт оғы жетіп ұшқан садақтан.

$з жаныма сыйланғандай гүлзар бақ,
 Бұлбұл, әлде қарға ұшар қарқылдап?

К�ңіл шіркін деді: «Бұлбұл сайрасын, 
Ғашық әнге бағым толып жайнасын!».

$лем бағы ғашықтарға мәңгі дос, 
Ғашық болсаң, махаббатты әнге қос!

Ғашықтардың махаббатын жырлайын, 
С�зден маржан тізіп, саздан сырнайын.

Қам к�ңілде ғашық сезім қомданса, 
Таңырқама бұлбұлдайын мұңданса.

– Махаббатта, - жауап  алдым мен дереу,
Махаббатсыз �мір мәнсіз, меңіреу.

Жаным сонда махаббатқа ұмсынған, 
Қамсыз к�ңіл сезім тапты тылсымнан.

Іңкәрлікпен  бастап дастан бағымды, 
Махаббатқа шақырам мен жаһанды! 

РАБҒУЗИ
«Қисса-и рабғузидің» 

жырмен жазылған соңы
1310 жыл

Міне, осымен бітті кітап, ей жарандар, жер жүзі, 
Бір жыл бойы келіп-кетті к�ктем-қысы, жаз-күзі.

Ой қопарып, жүзім үзіп, с�зді түздім түнімен, 
Еңбек қылып қалам тарттым, таңсәрі һәм күндізі.

Бағбан болдым, тал-ағаштар бүршік жарып, гүл бітті,
 Жеміс хикмет, кемел аят берді хабар жұлдызы.

Қаным құрып, жаным жадап, кеніш қазып дүр таптым,
Сары алтындай саралар деп адамзаттың ұл-қызы.

Ой жемісін перде ішіне ектім жаттан жасыра,
Назар тиіп, қор болмастай жаһанның дүр – шолпысы.

К�ркі тасып, сырын ашып, жарқырайтын күн туып, 
Киім кидім атласынан Үрім, Қытай үлгісі.

Хас шеберден, баршалардан мейірбандық түскендей, 
Осы күнге аман жетті, мінсіздік боп үрдісі.

Насируддин Тоғабектің қызметінде болып ем, 
Сұрарын һәм сұрамасын білетіндей бір �зі.

Қиссас деген атына сай, аятына хабардан,
Бастан-аяқ оқып шықсаң, пайғамбарлар тұр с�зі.

Ақықтайын жауһар ішін нұрландырар Мұстафа, 
Т�рт қыздары, қос немере, әйелімен тоғызы.

Адам-Ата баста болып, Рәсулмен бұл с�з бітер, 
Осы ретпен түзелгенді, әмбие с�з – уағызы.

Т�рт аттылы сахабасы, екі сиқыр, қос әйел,
Соңы �лім зікіріне толды қисса болмысы.

:згелердей моншақ тауып, жер жүзіне жар салар, 
Інжу-маржан, гауһар тізіп, кезбедім жер, қыр-түзі.

Жыл жеті жүз он екіде жазылғанда бұл кітап, 
Туған еді осы шақтың құт-береке жұлдызы.

Күншығыстан күнбатысқа жетер болса с�здерім,
Есіткеннен дұға сұрар міскін Насыр Рабғузи. 

К�кте ойнап құс пен қазың, мамық түгін түлетсе,
Жүгірісіп жұбын іздер жерде тиін, құндызы.

Қант қурайын мінбер етіп тоты құрар мәжіліс, 
Бұлбұл болып дауыс кернер, түн бойы һәм күндізі.

Жер жүзі мен к�к аспанның астасқандай к�к түсі,
Ай сияқты гүл-бәйшешек арасында жұлдызы.

Хор қызындай жұмақ бағын мың сан рет ұлықтар, 
Жазғытұрым жырын жазды, ғазал арнап Рабғузи.

М4УЛАНА ҚАЗИ МУХСИН
***

Сүйген жарым адамзаттың гүл-жаны, 
Сұлу болып жаралғандар сұлтаны.

:тіп кетті Ләйлі, Шырын дәурені,
Сұлуымның атты бүгін бұл таңы.

Сәмбі тал мен шынарың да құлдықта, 
Ай мен күн де жамалының қайраны.

Алма беті к�рген жанға жемістей, 
Дертті жанға езу тартса ем-дәрі.

Албырт �ңі раушангүлден алқызыл, 
Лағыл ерін мысыр қанты дер дәмі.

К�ре қалған естен танар құл болып,
Бүгінгі күн Жүсібі дер бар сәні.

Қас пен к�зі байлап-матап арбаған, 
Бұл Мухсиннің �мірінің шын мәні.

ТОҒЛЫ – ҚОЖА
   ***
Айдай сұлу к�з қиығын салшы мендей қара құлға, 
К�з жасымды жалдай жүріп түстім мен бұл қара қынға. 

К�з жасымнан сел боп аққан топан басты әлемді,
Тал қармана кетті ағып ғазиз басым әр ағында.

К�ріктілер елі ханы ая мендей ғаріпті,
Сала бермей күнде мені қылыш сынды қара қынға.

Байғұс к�ңіл жадап-жүдеп тағат таппай күтуде, 
Қарық болып қалам ба деп сіздей шахтық қарасынға.

Қанша жанның қам к�ңілін қолды еттің қылықтым,
Қаншамасы тұтқын болды осы зындан-қара қында.

К�зқарасы түскен жандар жұмақ тауып жай табар, 
Сүйрік саусақ, аппақ тәнің болып қардай қара қында.

Сен болмасаң Тоғлы қожа жүз жасауды тілемес, 
:зіңмен ол бұйым к�рмес ғұмыр қысқарғанын да.

Алтын Орда дәуірінің әдеби түркі тілдерінен аударған 
Арман СҮЙІН4ЛИЕВ

КCКТЕМ

Күн кемелге енген болса, келер ғалам наурызы, 
Кетер суық, аязды қыс, қалмас жерде қар-мұзы.

Күн жылынып, тонын тастап, тірілгенде бұл әлем,
Таң шапағы безендіріп, құлпырар мың жер жүзі.

Таң атарда шартараптан есер салқын самал жел,
Киік кезіп, кіндігінен жұпар шашар қыр-түзі.

Жерұйықтай жердің жүзі, к�к-жасылға б�ленген,
Жер бусанып, қызғалдақтар қаулар сары-қырмызы.

Күн күркіреп, бұлттар жылап, гүлге оранар бау мен бақ, 
Тал-ағаштар бүршік жарып, ойнар бай мен бек қызы.

Опасы қар, далабы қан, жақса таудай түрленер,
Таңсық киіп, Үрім, Қытай атласы дер түр-түсі.

Нулы-сулы гүлзарларда сандуғаштар сайраған,
Тыраулаған тырна к�рсе ойнақ салар лақ-қозы.
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АНА ТІЛІ

Атадан балаға мұра болып қалған үй «киелі үй» деп аталады. Оны ел, ағайын туыстары «қарашаңырақ» деп құрмет 
тұтады. Қарашаңыраққа ұл ғана ие болады. Үлкен балалары отау тігіп, енші алып, бөлек шыққанда ең кіші ұл ата-
анасымен бірге қалады. Ал кенже ұл иеленген әкенің үйі басқа жасы үлкен туыстары үшін де қадірлі әрі қасиетті үй 
ретінде саналған. 
Әке-шешені асырау, қартайған кездерінде бағып-қағып, қамқор болу осы кенже ұлдың міндеті болып табылады. 
Әкесі бар кезінде немесе ол қайтыс болғаннан кейін де осы үй, яғни «қарашаңырақ» батыр, би, әулие, молда, т.б. 
сыйлы кісілердің түсетін үйі болса, сол ауылдың адамдары алыс сапарға аттанар алдында немесе алыстан адам келсе, 
сол үйден ырым қылып дәм татады. Атақты адамдардың қарашаңырағын бірнеше жүз жыл өтсе де ел-жұрт есінен 
шығармай айтып, оны тәрбие мектебі ретінде пайдаланған, үлгі қылған. Абылай ханның қарашаңырағы Уәліге, одан 
Шыңғысқа қалған. Атақты Шақшақ Жәнібектің қарашаңырағы кенже ұлы Тоқтамысқа, одан кейін батырдың онын-
шы ұрпағы Мыңбай ұлы Ғазизге қалған. Бұл кісі 1991 жылы қайтыс болды. 
Бүгінде осы дәстүр қандай деңгейде? Бүгінгі кенже бала өз ұясының түтінін түзу ұшырып, іргесін берік ұстай алуда ма? 

Шаѕыраќ
Ә Л Е У М Е Т Т І К - О Т Б А С Ы Л Ы Қ  П І К І Р  А Л Ы С У  О Т А У Ы
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ЖҮЗДЕСУХАТ ЖОЛДАРЫНАН

«Балапан жұлдыз» көрерменге жол тарттыҰстаз – ізгі жан иесі
 Алматыдағы баспас0з клубында «Балапан 
жұлдыз» атты жас таланттар байқауының 
қорындысы бойынша к0рерменге жол 
тартатын бағдарламаның тұсауы кесілді. 
Байқауды «Балапан» арнасының тап-
сырысы бойынша Аружан Саинның 
продюсерлік орталығы ұйымдастырды. 
Отандық балалар арнасынан 1 қазаннан 
бастап к0рсетіле бастайтын жаңа 
бағдарлама еліміздің барлық аймағындағы 
дарынды балдырғандардың басын қосқан 
айтулы жобаға айналып отыр. 

– «Балапан» арнасы ашылғалы бері 
қазақ балаларының к�ңілінен шығатын 
бағдарламаларды жасауға к�ңіл б�ліп келеміз. 
Қазірге дейін үш жүзден астам т�л �нім-
дерімізді шығардық. Жас к�рермендердің 

талғамынан шығу оңай емес. Олардың 
«Балапанның» досына айналғанын ескерсек, 
нәтиже жаман емес сияқты. К�рермендерге 
ұ с ы н ы п  о т ы р ғ а н  « Б а л а п а н  ж ұ л д ы з » 
бағдарламасы да талантты балаларымыздың 
�нерін �рістетуге мүмкіндік береді, – деді 
тұсаукесерде Қазақстан Ұлттық арнасының 
Басқарма т�райымы Нұржан Жалауқызы. Ол 
сонымен бірге арнаның бастамалары респу-
блика к�лемінде қолдау тауып, басқаларға 
үлгі болып жүргенін айтты. Айта кетейік, 
«Балапан Жұлдызға» ән мен би ғана емес, 
цирк �неріне, түрлі аспапта ойнауға және 
т.б �нер салаларына қызығатын балалар 
қатысуда. Қазылар алқасының құрамында 
Айгүл Үлкенбаева,  Сәуле Рахметова, 
Мұрат Мұтырғанов сынды еліміздің �нер 
жұлдыздары бар. Ұйымдастырушылардың 

айтуынша, байқауға ірі қалалардан б�лек, 
шалғай аудандардың балалары да келген. 
Жалпы саны 800-ге жуық �тініш келіп 
түсіп, оның ішінде 84-і іріктеуден �тіпті. 
«Балалардың әлемі шынайылыққа толы. 
Оларды әдемі түрмен, жағымды с�збен алдау 
мүмкін емес. Байқауда еш қатысушы фо-
нограмма қолданбады. Бұл – нағыз бәсеке 
аймағы болды. Осы фестивальдің бағасын 
беруді �здеріңізге тапсырдық» дейді жобаның 
бас продюсері Аружан Саин.

 «Балапан Жұлдыздың» алғашқы саны 
1 қазан күні к�рерменге жол тартады. $р 
апта сайын іріктеу жүргізіліп, мықтысы 
анықталады. Жобаның келесі кезеңі қаңтар 
айында жалғасын табады деп жоспарлануда. 

Ақбота ИСЛ4МБЕК

Ұстаздар қауымын алда келе жатқан мерекелерімен 
құттықтап, �зімнің аналық тілегімді сүйікті газетім «Ана тілі» 
арқылы жеткізгенді ж�н к�рдім. 

Менің немерелерім Алматы қаласының Білім 
басқармасына қарасты №133 жалпы білім беретін орта 
мектепте оқиды. Білім ордасында талай игілікті іс-шаралар 
�тіп жатыр. Осының барлығы Тәуелсіздігіміздің жетістігі. 
Мереке қарсаңында үнсіз қалғанды ж�н санамадым. Осы 
мектептің директоры Нұрлан Адамов, директордың оқу-ісі 
ж�ніндегі орынбасарлары Сабыркүл Оразбекова, Эль-
мира Бапиева, ұстаздар Гүлмира Тұтқынбаева, Гүлайша 
Нұрсалиева, Айгүл Мырзахметова, Перизат Мұқашева және 
т.б. бүкіл �мірлерін ұрпақ тәрбиесіне арнап, жемісті қызмет 
етіп келеді. Мен оларға мықты денсаулық, мол жақсылықтар 
тілеймін. Абырой биігінен к�ріне беріңіздер!  

Калес АЙДАРҚҰЛОВА,
ардагер  

АЛМАТЫ

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе

ҚҚұрақ көрпеұрақ көрпе
 4зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

Сәулетші 0зі салатын үйдің тек сыртқы ажарына 
ғана емес, ішкі к0ркіне де к0п к0ңіл б0леді. Үйдің ішін 
безендіру 0нерін «интерьер» деп атайды. 

Ол француздың «ішкі» деген с�зінен шыққан. 
Бұл с�здің басқа да мағынасы бар. Б�лменің 
ішіндегі бүкіл жиһазымен тұтас к�рінісін де 
интерьер дейді. Голланд суретшісі Эмануэль де 
Витте интерьер саласында к�птеген шығармалар 
қалдырған. Суретшінің атақты «Күйсандық ойнап 
отырған әйел» атты шығармасы сонау ХVII ғасырда 
танымалдыққа ие болған. Ол кезде Голландиядағы 
суретшілердің арасында интерьер салу әуестікке 
айналған. Олар бір ғана б�лмені емес, бірнеше 
б�лмені, тіпті ашық тұрған терезеден аула ішін, 
сырттағы бақты да қамти к�рсетуді қатты ұнатқан. 

4р жаратылыстарға 0зіне 
сай ерекшелік сыйлаған Жара-
тушы түйеқұстарға да мекен-
дейтін ортасына бай ланысты 
0зіндік ерекшелік тер сыйлаған. 

Олар орташа алғанда 18-
24 айлығында жұмыртқалай 
бастайды. Жақсы бапталған 
түйеқұстар жылына 40-80 
пар жұмыртқа бере алады. 
Түйеқұс жұмыртқасы 1-1,5 келі салмағымен ең үлкен 
жұмыртқа түріне жатады. Оның бір жұмыртқасы 
тауықтың 25-30 жұмыртқасына тең. Протеин 
мен витаминге бай келетіндіктен, түйеқұстың бір 
жұмыртқасымен 20 адамды еркін тойдыруға болады. 

Түйеқұс жұмыртқасының сыртқы қабығы к�не 
мешіттерде �рмекшілерден қорғану мақсатында 
қабырғаларға іліп қоятын болған екен. Қазірдің 
�зінде түйеқұс жұмыртқасының сыртқы қабығы 
әртүрлі түске боялып, әрленіп, ұсақ-түйек әшекей 
заттарға қолданылуда. 

Терісінің қалыңдығы с�мке жасауға ыңғайлы 
болса, үлпілдеген жүндері сәндік бұйым ретінде, 
тырнақ, сүйек, тұмсығы болса, түйме, тарақ, т.б. 
заттар жасалуында пайдаланылуда. Түйеқұс �сіру 
шаруашылығымен айналысу – жаңа жұмыс к�зі 
болумен қатар елге экономикалық табыс әкелетін 
�те тиімді сала болып табылады. 

Моллюсканың теңіз үңгі-
гіштері деп аталатын тұқым-
дастары ерекше назар аудар-
тады. Былқылдақ денелі жән-
дік тердің тас, ағаш тесетін-
дігіне сене қоюдың 0зі қиын. 

Б і р а қ  т а б и ғ а т т а  д ә л 
сондай моллюскалар тіршілік 
етеді .  Кеме құрты деген 
түрінің әрекеті ерекше назар 

аударарлықтай. Ал Қара теңізде тіршілік ететін 
тас тескіш фолас та тасқа құмар жәндіктердің бірі. 
Олардың м�лшері ірі, дене пішіні 10-12 сантиметр 
болады. Тас тескіш фолас қатты грунтты ғана тесіп 
қоймайды, ол тіпті ағашты, қажет болған жағдайда 
бетонды да теседі. Оның сифоны және кейбір 
оқшауланған б�лімдері жарық береді. Егер бір 
затпен тітіркендірсек, оның сифонындағы ерекше 
бездерінен б�лінетін жарқырауық сілекей едәуір 
арақашықтыққа дейін ағады. 

Бас-аяғы бір тәулік ішінде 
белгісіз себептен мұхит түбіне 
ш0гіп кеткен Атлантида туралы 
аңыз бен ақиқат адамзат бала-
сы ның талай ұрпағын елеңдетіп 
келеді. 

Сондықтан да болар Ат-
л а н т и д а  т у р а л ы  1 5  м ы ң 
еңбек жазылды. К�рнекті 
тарих шылар, археолог пен 
философтардың, сол сияқты ақын-жазушылардың 
бұл тақырыпқа қалам тартпағаны кемде-кем шығар. 
Атлантида туралы аңыз бен ақиқатқа екі тұрғыдан 
келуге болады. Біріншіден, Платон еңбектерінде с�з 
болуы мүмкін. Екіншіден, Салонның әңгімесіне, 
яғни Атлантиданың болғанына сенуі ықтимал. 
Сондықтан Атлантида қайда, қашан �мір сүрді, 
�мірінің соңында қандай күйге ұшырады деген 
орынды сұрақ туады. 

Бұл сұраққа жауап іздеген адам к�п. Біреулер 
Атлантиданы Атлант мұхитынан іздесе, кейбіреулер 
Сахарада (Африка) деп дәлелдемек болады. Мұхит 
түбіне ш�гіп кетті деген болжам дәлелденбей тұр. 
:йткені егжей-тегжейлі зерттеулер мұны аша алмай 
келеді. Сонда не болғаны? Сейсмолог А.Галанопулос 
пен археолог-жазушы Э.Бэкон Платон жазбасын 
қайта зерттеп, �з ұсыныстарын жария етті. 

ҚЫР-СЫРЫ МОЛ ДҮНИЕ 

Бірінің ізін бірі басады,
Біріне жеткізбей, бірі қашады.

Отынды алсаң ал, 
Ұмытпай балтаңды ал.
Балталы тал таңдар, 
Балтасыз жалтаңдар.

(Д�ңгелектер)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Атлантида құпиясы

Интерьер деген не?

Түйеқұстардың жұмыртқасы

Кеме құрты...

СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ЕҢ...ЕҢ...

ЖӘНДІКТЕР ӘЛЕМІ 

КЕНЖЕ ҰЛ – 
ҚАРАШАҢЫРАҚ ИЕСІ

Жаңадан отбасын құрып, �мірге 
қол ұстасып бірге аттанған жастарға 
«Шаңырағың биік болсын!» деп бата 
береді. Бұл – құрған отбасының 
тұғыры берік, мәртебесі жоғары бол-
сын деген с�з. Қазақ шаңырағында 
әуелі әке, сосын ана осы отбасының 
ұстазы болмақ. Ата-анасы отбасында 
имандылыққа тәрбиелесе, ол бала тіл 
алғыш, адал, үлкен-кішіге қамқор бо-
лып �седі. Адамгершілік қасиет отба-
сы мүшелерінің бірін-бірі сыйлауы-
нан, қадірлеуінен к�рініс табады. 

Қазақ танымында отау болып, 
үй тігуді «шаңырақ к�теру» дейміз. 
Баршамызға белгілі «шаңырақ» 
с�зі «үй, отбасы» деген мағынаны 
білдіреді. Халқымыздың ұғымында 
шаңыраққа ие болу кез келгенге 
бұйырмас бақыт. Ата-анасының 
ақ батасын алып, сол шаңырақтың 
түтінін түзу түтетуге бар ықыласымен 
тырысады. 

Қ а ш а н д а  к е н ж е  ұ л  е р е к ш е 
мейірім мен �седі. Себебі бала күнінен 
«шаңы рақтың иесісің» деген ұғымды 
құла ғына құйып �сіреді. Сондықтан 
да атадан қалған ұяның жылылығын 
және отбасының ынтымағын сақтауға 
мүд делі екенін бірте-бірте сезініп 
ержетеді. 

$рбір ата-ана әр баласын са-
н а л ы  б о л с а  е к е н  д е п  т і л е й д і . 
Оның ішінде кенже балаға ерекше 
ықыласпен қарайды. Олай болса 
отбасының іргесінің берік болуы 
тікелей кенже балаға байланысты. 
Қарашаңырақ  дегеніміз – ата-
ананың үйі. $детте, қарашаңыраққа 
отбасының балалары, туыстары жи-
налады. Кенже баланың үлкен ба-
уырлары қамқорлықпен қарайды. 
Кенже келіннің де атқарар міндеті 
зор. Шаңырақ пен ондағы әрбір 
құндылық кенже баланың арқасында 
сақталып, ата-анаға деген құрмет 
сезімін жылдар бойы жалғастыра 
береді. 

Бүгінгі алмағайып заманда тұрмыс 
кешу, заманның толқынына жауап 
беру кімге болса да оңай соқпасы 
анық. Десек те, ата-анаға деген 
құрмет, шаңыраққа деген махаббат 
алмағайып заманның күн кешуімен 
�лшенбесе керек. Ешбір зәулім 
сарайдың �зі шаңырақты алмастыра 
алмайды, билігі зор тұлға ешқашанда 
туыс болмақ емес. Туысты қызметке 
айырбастап, шаңырақтың қасиетін 

Гүлзада ЕСЕНБЕКОВА, мұғалім:

– Жасымыз жетсе де мен тұрмысқа шыққаным жоқ, інім үйленуге асығар 
емес. Барлық жағдайымызды анамыз жасап отыр. Ініме үлгі болады деген 
әкем жасы алпысқа келгеніне қарамастан +зінен он жас кіші келіншекке 
үйленіп б+лектеніп кетті. Бұл жағдай біздерге +те ауыр соқты. Інімнің 
қарашаңыраққа ие болуы үшін күнде ақыл-кеңесімді айтудамын. Жар 
таңдауда қателеспегенін тілеймін. Ата-анаммен отыз жыл тұрған үй 
маған +те ыстық. Бізге жасаған опасыздығына қарамастан әкемнің 
кітапқа толы жұмыс б+лмесін мұнтаздай етіп жинап, тазалығын сақтап 
отырмыз. 

Балташ ОМАРБЕКОВА, кәсіпкер:

– Жезқазған +ңірінің тумасымын. Отбасындағы жалғыз ағам Мәскеуде 
оқып, ақыры Ресей жерінде жұмыс істеп жатыр. Қазіргі күні зейнеткер 
болғандықтан ел жаққа келгісі жоқ. Ағамнан кіші екі қыз екі шалғай об-
лыста, +з арбамызды +зіміз сүйреп жүрген жайымыз бар. Таяуда анамды 
қолыма к+шіріп алдым. Ал Ақтоғайдағы алты б+лмелі үй қаңырап бос 
қалды. Hкем кезінде түрлі-түсті металл шығаратын зауыттың белді 
қызметкері болған-ды. Аудандық, облыстық мәслихаттарға депутат бо-
лып бірнеше мәрте сайланған-ды. Тұрмысымыз айтарлықтай еді. Fкінішке 
орай, ердің жасы 50-ге келер кезде жұмбақ жағдайда +мірден +тіп кетті. 
Енді елде қалған қарашаңырақты күнде-күнде түсімде к+ріп, жүрегім сыз-
дап ауырып жатқанын сезіп, оянып кетемін. 

 
Еркін ҚАЛДАРБЕКОВ, құрылысшы:

– Отбасындағы он баланың кенжесімін. Hпкелерім тұрмыста. Ағаларым 
үйлі-жайлы. Hке-шешем т+ртінші ағатайымның қолында тұрады. Мен 
болсам жұмыс іздеп Алматы мен Астана арасында жүріп жатырмын. Hке-
шешем там соғып, менің ауылға қайтуымды талап етуде. Бірақ маған 
қала +мірі ұнайды. Кенже бала әке-шешесін қарасын дегенді кім шығарған? 
Біздің оңтүстік +ңірде тұрмысқа қолайлы жағдайдың бәрі бар. Алайда мен 
к+п ақша тауып, келіншегімді қасыма ертіп әлемді аралауды мақсат етіп 
қойдым.  

немере-жиендердің қызығына бату-
да. Олардың ішінде қарашаңырақты 
қастерлеп, келіндерін �з қыздарындай 
к�ріп, барлығы бірге ынтымақта, жа-
расымды тірлік кешіп жатқандарын 
к�ргенде к�ңілің �сіп, мерейің таси-
ды. Алайда бес саусақ бірдей емес қой. 
Он бірінші М�лтек ауданында к�рші 
тұрған Ерік пен Райханның жалғыз 
ұлы осыдан бес жыл бұрын үйленген 
кезде қуанбаған жан болмаған еді. Та-
яуда �ткен құрбан айт кезінде  Райхан 
менің үйіне келуімді �тінді. Бала-
лы үй – базар болып жатқан шығар 
деп сыйлықтарымды қолтығыма 
қысып, алып-ұшып жетіп барсам 
к�ңілсіз қалыппен Райхан қарсы 
алды. «$р үйдің сыры басқа» екеніне 
сол сәт к�зім жетті. Райханның күйеуі 
ұлынан бұрын басқа бір табысты, 
іскер әйелдің қолына кіріп алыпты. 
Ал келінді болған соң сірә, ене мен 
келін тіл табыса алмағанға ұқсайды. 

– Келіннің тілі шықты. Ұлымның 
ұялы телефонын тексеріп, кез келген 
уақытта айқай-шу шығаратын болды. 
Т�зе алмадым. Ақыры олар б�лек 
кетті. Екі қызым мен ұлым дүниеге 
келген осы үйді қимай күнде жылау-
мен �мірім �тіп барады. Түркияда 
тұратын қызым �ткен айда келіп, 
–Үйді жедел сатыңыз, сізді алып 
кетемін, – деп отыр. Сондықтан 
қоштасайын, талай жылдар бойы жа-
нымды жеген шерімді тарқатайын деп 
ең жақын, әрі түсінеді деген оймен 
сені шақырып отырмын. 

Иә, әке-шешенің қасиеті, қадірі, 
исі сіңген осы қарашаңырақтың 
ертеңгі иелері кімдер болар екен?! 
Жастар неге тұрмыс қиындығына 
т�зімсіз, неліктен �зімшіл, жарқ-
жұрқ еткен дүниеге соншалықты неге 
әуес, қартайған адамдардың к�ңіліне 
қарауға неліктен к�ңіл б�лмейді, 
біздер үлкендер қай жерден қателік 
жібердік деген секілді сансыз ойлар 
сол кезде миымды торлап алған-ды. 

Қазақ ешқашанда �з үйін тас-
тап, шетке кеткен емес. Олай болса, 
бүгінгі кенжелердің қылығына жол 
болсын?! Бас қамының амандығын, 
тұрмысының жақсы болуын ойлаған 
бала, ата-анасынан қалған мұраға 
қалай құрметпен қарасын!.. Тек �з 
күнінің амандығын ойлап жүргенде, 
�зге бауырларымен ара-қатынасы 
қандай болмақ?

Салтанат ҚАЖЫКЕН

еш жерден сатып ала алмайсыз. Кен-
же ұлға жүктелер міндеттің салмағы 
сондықтан да ауыр.

Қарашаңырақ – ұрпақтар �рбіген 
қуат ты ұя саналады. Кең мағынада 
бүкіл ұлт тұтас ірге жайған жер де 
қара шаңырақ. Сондықтан қазақ бала-
сы атасы к�терген қарашаңырақты 
аялай қастерлеп, оның қасиетін �зінің 
ар-намысындай сезінеді.

Қашанда әке-шеше отырған үй 
аяулы, ардақты, ыстық. Ұрпақтар 
соған бас иеді. Оны құтты орынға 
теңейді. «Ордаға керек – отауға да 
керек» деген аталар �сиеті негізінде 
әр ұрпақ �зінің шаңырағын ата-салты 
бойынша жоғары к�теруге және �зі 
абыройлы, парасатты болуға тырыса-
ды. :зінің де ұрпағын �сіріп, �ркенін  
жайдыруды мұрат тұтады. Сондықтан 
қарашаңырақ – қазақ арманының 
мақсат-мүддесінің бір шоқтығы.

$детте жақсылықтың бәрі от-
басынан басталады. Отбасы жұртты 
ж а қ ы н  д а с т ы р у ш ы ,  ұ р п а қ  п е н 
ұрпақты табыстырушы. Ұрпақ аралық 
тұтастықтың отын жағушы ерекше ұя. 
Сондықтан да отбасы барша адамзатқа 
ең жақын, ең қасиетті ұғым. Тәлім 
мен тәрбиенің, үлгі мен �негенің, 
мейірімділік  пен адамгершілік 
ұясында адам баласының �мірге кел-
геннен кейінгі бар тіршілігі �теді.

Шариғатта «Балалар – ата-ана-
лар қолына берілген аяулы аманат» 
делінген. 

$р халықтың бала тәрбиесіндегі 
�зіндік ерекшеліктері арқылы мәдени 
құндылықтары қалып тасады. Ата-
бабамыз ұл баланы ертеңгі абыройлы 
әке, қадірлі отағасы, елді қорғайтын 
ер, батыр, би, ақын, ұлттың на-
мысты азаматы ретінде әділдікке, 
қай сарлыққа, кешірімді болуына, 
�нерге, білімге, салт-дәстүрімізді 
сақтауға тәрбиелеген. Ұл бала – 
қазақта шаңырақ иесі, ер-азамат 
– ата-ананың отын тұтатушы бо-
лып саналады. Қазақ отбасының 
ерекшелігі жасы кішісінің үлкеніне 
«сен» деп с�йлемеуі, алдын кесіп 
�тпеуі, үлкен тұрып кішінің, әке 
тұрып ұлдың, шеше тұрып қыздың 
о р ы н  с ы з  с � й л е м е у і н д е .  Қ а з а қ 
отбасын дағы үлкенді құрметтеу 
әдеті жауапкершілік, адамгершілік 
сезім дерін туғызған. Дұрыс бағытқа 
бағдар лау к�п жағдайда  абыройлы 
әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағала-
ры на байланысты. Сон дықтан да 
шаңы  раққа ие болудың �зі – шексіз 
абырой.  

ТҮТІНІ БCЛЕКТІҢ 
Т4РБИЕСІ БCЛЕК 

Соңғы кезде  қасиетт і  «қара-
шаңырақ» деген с�зге сәл де болса 
сызат түскендей ме, қалай? :йткені 
бұрынырақта ауыл ұлттың алтын бесігі 
саналып, қаланы асыраса, қазіргі күні 
к�птеген елді мекендерден халық үдере 
қалаға к�шуде. Бір кездері ұл-қызы 
дүниеге келген, �сіп-�нген киелі құт 
мекенді тастап кетушілердің қатары 
к�беюде.

Жақында біздің аулаға Семей 
жақтан жас отбасы к�шіп келді. Таны-
сып, білісіп алғаннан кейін Асыл есімді 
келіншек маған Алматыға қоныс аудару 
жайын тәмпіштеп тұрып айтып берді. 

– Б і з  М а қ а н ш ы  а у д а н ы н ы ң 
шал ғай ауылында �сіп-�ндік. $ке-
шешем, бір ағам дүниеден озды. Қара -
шаңырақты ұстайды деп әкем мой-
нына мінгізіп, әлпештеп �сірген 
жалғыз інім �ткен жылы істі болып, 

түрмеге жабылды. Менен үлкен әпкем 
Алматы облысының Іле ауданын-
да тұрмыста еді. Сол кісі біраздан 
бері �зіне қарай жақындауымызды 
қалап жүрген болатын-ды. Соның 
сәті енді түсті. :кінішті-ақ, К�кпекті 
ауылында даңғыраған үлкен үйіміз 
қалды. Ағайын-туыстар да азайды 
ғой. Енді ауыл жаққа қашан жол 
түседі, білмеймін. :йткені барлық 
мейірімін т�гіп, құшағын ашып қарсы 
алатын ата-ана бұл дүниеде жоқ. 

Осыны айтып ерулікке келген 
Асыл бастарынан кешкен келеңсіз 
оқиғаларды әңгімелеп отырып, к�з 
жасын т�гіп-т�гіп жібергенде одан әрі 
олардың отбасы туралы сұраудың �зі 
қиынға айналды. 

Ал �ткен ғасырдың 80 жылдары-
нан бері танысып-біліскен к�птеген 
аралас-құралас адамдардың барлығы 
дерлік келін түсіріп, қыз ұзатып, 

Суретті түсірген Азамат ҚҰСАЙЫНОВ
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Алматыдағы Ө.Жолдасбеков атындағы Студенттер сарайында Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қызметкері, Қазақстан Компози-
торлар одағының мүшесі, Қостанай облысы Аманкелді ауданының Құрметті 
азаматы, әнші-композитор Қалибек Деріпсалдиннің «Тобыл-Торғай әуендері» 
атты авторлық кеші өтті.  Кеш Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 
жылдығына, сондай-ақ Торғайдағы ұлт-азаттық көтерілістің 100, Қостанай 
қаласының 80, Арқалық қаласының 60 жылдығына арналып, Қостанай қаласы 
әкімдігінің қолдауымен өткізілді. 

зиторлары $білахат Еспаев, Бақытжан 
Байқадамовтың лирикалық әндерімен 
қ а т а р  Б . С ә у е к е н о в ,  Б . Х а м з и н , 
Б.Мұқашев, Қ.Мақанов, Т.Сейдах-
метов тың шығармалары орындалды. 
Концертте белгілі әншілер – Досымжан 
Таңатаров, Есет Сәдуақасов, Сүлеймен 
Ибрагимов,  Ғазиза  Жұмекенова, 
Гүлмира Сарина, Жанатбек Қадіров, 
Нұрболат Арзамасұлы және т.б. �нер 
к�рсетті. 

:нер иесін Мемлекет және қоғам 
қайраткері, бұрынғы Сенат депута-
ты Аманжол Сейітжанов құттықтап, 
иығына шапан жапты. ҚР Еңбек сіңір-
ген қайраткері, ҚР Композиторлар 
одағы ның мүшесі Ермұрат Үсенов �зінің 
жүрекжарды лебізін білдіріп, соңғы үл гі-
дегі ұялы телефонды сыйға тартты. «Қа-
зақ газеттері» ЖШС-ның Бас дирек торы, 
жазушы Жұмабек Кенжалин, Ләйлә 
Молдағалиқызы ізгі тілектерін арнады. 

Қалибек Деріпсалдин �з с�зінде 
концертінің �туіне қолдау к�рсеткен 
Қостанай қаласының әкімі Базыл 
Жақыповқа, «Қазақстан» РТРК АҚ 

ХАТ ЖОЛДАРЫНАН

Сағыныш саздары

Қазақ күресі әлемге танылды

Бақытты сәтімнің бірі
Мен Батыс Қазақстан облысы Зеленов 
ауданындағы Мичурин орта мектебінің 
5-сыныбында оқимын. Мектебімізде 
Қазақстан халқы Ассамблеясының 
ұйымы бар. Жетекшісі –  технология 
пәнінің мұғалімі Эльмира Досым жан-
қызы. 

Ассамблея құрамы 14 ұлттың �кілінен 
тұрады. Біз әртүрлі концерттер ұйым дас-
тырамыз. Біреуіміз �лең оқысақ, біреуіміз 
би билейміз. Мен татар тілінде ән саламын. 
Жақында әкеммен  Татарстанның Қазан 
қала сына барып қайттым. Қала бойымен 
серуендеп жүргенімізде еліміздің тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
құрметіне берілген к�шені к�рдім. Бұл 
менің �мірімдегі ең бақытты сәттердің 
бірі болды. Президентімізді барша әлем 
таниды. Жас ұрпақ �кілі ретінде айта-
рым Елбасының арқасында  бейбіт аспа-

ны бар, бақытты, іргесі берік, қадамы 
нық – Тәуелсіз Қазақстанда �мір сүріп 
жатқаныма қуаныштымын. 

Мүслім ХАЛЕЛОВ 

Батыс Қазақстан облысы
Зеленов ауданы

басқармасының т�райымы Нұржан 
Мұхамеджановаға, «Қазақстан-Қос та-
най» телеарнасының басшысы $лібек 
Татановқа,  әл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университетінің  ректоры 
Ғалым Мұтановқа,  меценаттар – 
Мырзабай қажы Теңгебаевқа, Мұрат 
Боранбаевқа,  Мадияр Алдонғаровқа, 
Жантемір Хамзинге, сондай-ақ Ал-
маты қалалық сотының т�рағасы 
Ақжан Ештайға, Қостанай облыстық 
Мәдениет басқармасының басшысы 
Ерлан Қалмақовқа �з риза шылығын 
білдіріп, алғыс айтты. Ком по зитордың 
шығармашылық кешіне �нердегі до-
стары мен әріптестері – Қазақстан 
Республикасының Еңбек сіңірген 
қайраткерлері, композитор Бейбіт 

салмақ дәрежесiндегi додаға салмағы 80 келiден 
жоғары балуандар әлем чемпионатының жүлдесi 
үшiн күрестi. Сайысқа түсуге 26 балуан қатысуға 
ықылас танытты. Грузия елiнен әлем чемпионатына 
ауыр салмақта екi балуан қатысты. Олар – Леван 
және Гурам Тушишвили. 100 келі салмақта күресетін 
грузин балуаны салмағы 140 келi тартатын ресейлiк 
Максим Ширяев, белорус Александр Вахабяк сынды 
алыптарды ырғап-ырғап сiлкiп кеп қалғанда қаңбақ 
құрлы к�рмедi. Гурам финалдық белдесуде белорус 
Александрды айқын басымдықпен жеңдi. Тартысқа 
толы бәсекеде жүлделі орыннан к�рінген балуандарға 
сый-сияпаттар жасалды. 

Айта кетейік, осынау әлем чемпионатының ая-
сында «Қазақ күресiнiң дамуы: бүгiнi және келешегi» 
деген тақырыпта халықаралық ғылыми конферен-
ция да болып �ттi. Қазақ күресiнен Қытайда �ткен 
VI әлем чемпионатының қарсаңында жаңа журнал 
жарық к�рдi. Қазақ күресiнiң тарихынан сыр шертетiн 
журналдың бас редакторы журналист, Дүниежүзiлiк 
қазақ күресi қауымдастығы ақпарат б�лiмiнiң басшысы 
Ақын Ордабайұлы.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

ҚЫЗЫЛ КІТАП

Халқымыз бүркітті ерекше дәріптеп, 
«Құс патшасы – бүркіт, аң патшасы – 
арыс тан», «К�к аспанның әміршісі», «Құс 
т�ресі бүркіт», «Аспан перісі», «Қа нат-
тылар тәңірі», «Дала сермендесі», «Қан-
дык�з», «Болат тұмсық» және т.б. деп �те 
жоғары бағалап оған үнемі құрметпен 
қараған. 

Бүркіт халқымыздың ұғымында батыл-
дық пен батырлықты, азаттық пен айбын-
дылықты, еркіндік пен бостан дықты, 
�рлік пен ерлікті, қайсарлық пен 
қайраттылықты сүйетін құс 
ретінде сипатталады. Соған байланысты 
«Бүркіт жеті қазынаның бірі»  немесе «Ер 
жігіттің жеті асылының бірі» деген ұлттық 
ұғымдар қалыптасқан. Қазіргі тәуелсіз 
еліміздің к�к туында да қыран бүркіт бей-
неленген.

Қыран бүркітке деген халық сүйіспен-
ші  л і г і  к�птеген  аңыз-әңг імелерге 
арқау болған. Ол сал-серілердің жан 
сер іг і ,  аңшы лардың айбынды қол 
қанаты деп есептелінген. Бүркітке де-
ген халқымыздың құрметі мен аса зор 
сүйіспеншілігін ұлдарының есімдерін 
«Бүркіт» с�зімен бай ланысты қоюынан 
да байқауға болады. Мысалы, Бүркіт, 
Бүркітжан, Бүркіт бек, Бүркітбай және т.б. 
Мұның бәрі де перзенттерінің бүркіттей 
алғыр, бүркіт тей қырағы, бүркіттей батыл 
болуын тілегендігін аңғартады. 

Бүркіттің жас ерекшеліктеріне байла-
нысты жеке атау с�здердің ана тілімізде 
к�птеп сақталуы да бүркіттің �зіне ғана 
тән ерекшеліктерін нақты аңғарта ала-
ды. Мысалы, Бүркіт жұмыртқасынан 
жаңа жарып шыққан балапандарының 
үлпілдек ақ түсті қауырсындарына сәйкес 
оны «ақүлпек» деп атаған. Кәнігі құс-
бегілер бүркіт жасын к�біне қанаттары 
мен құйрық қауырсындарының түсінің 
жыл сайын түлеп �згеруіне қарап ажы-
ратқан. Мысалы, 1 жаста – балапан, 2 
жаста – қантүбіт, 3 жаста – тірнек, 4 жас-
та – жастүлек (тастүлек), 5 жаста – мұз-
балақ, 6 жаста – к�ктүбіт, 7 жаста – қана 
(құмтүлек), 8 жаста – жана (қутүлек), 9 
жас   та – майтүбіт (қоңыртүлек), 10 жас та 
– баршын (кәрітүлек), 11 жаста – барқын 
(ақтүлек), 12 жаста – ш�гел (ақырғы түлек 
немесе кәрі бүркіт), 15 жаста – сұмтүлек, 
20 жастан асқан соң «мола» (молаға 
ықтағыш деген ұғым) деп атаған.

Б ү р к і т  ( о р ы с ш а  « б е р к у т » ,  л а -
тынша – Aqui la  chrysaetos  L.1758) 
– құстардың сұңқар тектестер (кейде 
күндізгі жыртқыш құстар деп те атайды) 
отрядының қаршығалар тұқымдасының 
қырандар туысына жататын дене тұрқы 
ірі жыртқыш құс. Оның «бүркіт» деп 
аталуы жемтігін (қорегін) саусақтарымен 
бүріп ұстау тәсіліне байланысты аталған. 
Бүркіттің латынша атауы «Алтын қыран» 
деген ұғымды білдіреді. Оның �кше 
тұсындағы артқы саусағы – «тегеурін» 
деп аталады. «Тегеуріні мықты» де-
ген ұғым саусақтарының �те күшті 
екендігін аңғартады. Бүркіттің ішкі 
саусағы – «жембасар», ортаңғы саусағы 
– «сығым», ал шеткі (сыртқы) саусағы 

– «шеңгел» (шынашақ) деп аталады. 
Бүркіт саусақтарының атауларынан әрбір 
саусақтың жемтігін ұстауда қандай қызмет 
атқаратындығын нақты байқауға болады.

Сонымен қатар бүркіттің еркегін ана 
тілімізде – «шәулі» (бұқатана) деп атаса, 
ал ұрғашысын – «ұябасар» деп атайды. 
Бүркіттің шәулісіне қарағанда, ұябасардың 
дене тұрқы ірі болып келеді. Ұябасардың 
орташа дене салмағы 3,8-6,3 кг болса, ал 
шәулісінің дене салмағы 2,8-4,1кг.

Бүркіттің жеке қанат қауырсында ры-
ның топшысынан ұшына дейінгі ұзын -
дығы 55-70 см, ал екі қанат қауыр сын-
дарын жайған кездегі ұзындығы 1,5-2 
метр ден асады. Қанаттарының шеткі 12 
ірі қауырсыны – «шалғы қауырсындар» 
деп, қанаттарының ортасына бекіген 
қауырсындары – «аралық қауырсындар», 
ал денесіне жақын орналасқан ішкі қанат 
қауырсындары – «ірге қауырсындар» деп 
аталады. Бүркіттің құйрық қауырсындары 
да ірі, олардың ұзындығы 33-36 см. Ондағы 
қауырсындардың саны к�біне 12 болып 
келеді. «12 құйрық, 5 шалғы» деген с�з 
тіркестері қауырсындарының санына 
сәйкес айтылған. 

Қазақстанда бүркіттің үш түрінің 
тармағы (ортаазиялық, оңтүстік еуропалық 
және шығыс сібірлік) кездеседі. Бүркіт 
жыл он екі ай қоныс аудармай бір орын-
да мекен етеді. Бүркіт жылына бір рет 
түлеп ескі қауырсындарын алмастыра-
ды, осыған сәйкес бүркіттің жасына бір 
жас қосылып отырады. Табиғи жағдайда 
бүркіт 30-50 жылдай тіршілігін жалғастыра 
береді. Тәжірибелі бүркітшілердің пікірі 
бойынша, бүркіттің 5 жасқа  дейін (5 
түлекке дейін) қаурсындарының түсі 
үнемі �згеріп отырады да, 5 жастан 
соң қауырсындарының түсі біркелкі 
қоңырқай түске ауысады. 5 жасқа толған 
– «мұзбалақты» аң-құсқа салуға болады.

Табиғат тағысы еліміздің барлық 
аумақтарында таралған. Бірақ та саны аз 
кездесетіндіктен Қазақстанның Қызыл 
кіта бының (2010) III санатында  сирек 
кездесетін әрі саны күрт  азайып бара 
жатқан түр ретінде тіркелген, қатаң 
қорғауды қажет етеді. Ресми деректер 
бойын ша қазіргі кезде Қазақстан аума-
ғында бүркіттің жалпы саны 2 мыңға жуық 
деп есептеледі. 

Рысбай С4ТІМБЕКОВ,
Қазақ мемлекеттік қыздар 

педагогикалық университетінің 
профессоры

Қазақ халқының ежелден қас тер леп киелі деп санаған құсының бірегейі – бүркіт. 
Халқымыздың өткен тарихы мен күнделікті тұрмыс тіршілігі тікелей бүркіт құсымен 
тығыз байланысты. Көрнекті ғалым Әлкей Хақанұлы Марғұланның деректері 
бойынша ана тілімізде бүркітке қатысты 1,5 мыңға жуық жеке атау сөздер, сөз 
тіркестері, теңеу сөздер, мақал-мәтел дер, халықтық даналық нақылдар бар.
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қал-мәтел дер, халықтық даналық нақылдар бар.

БҮРКІТ 

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Айтбай ҚҰЛБАЙ – 
суретші. 1958 жылы 24 

сәуір де  Түркіменстанның  
Лабақ стансасында  

дүние ге  келген.  Шото 
Руставели  атындағы 

мемлекеттік көркемсурет 
училищесін, Абай  

атындағы педагогикалық  
институттың көркем-
графика факультетін 

тәмамдаған. 
Туындылары Франция, 

Германия және т.б. 
көптеген елдерде өткен 

көрмелерге қатысқан. 
Республикалық 

және халықаралық 
байқаулардың 

жеңімпазы. 2006 жылы 
ҚР Өнер академиясының 

академигі атанды.
«Тойға дайындық»

К о н ц е р т т е  к о м п о з и т о р д ы ң 
«Қостанай туралы ән», «Қайдасың, 
аңсағаным?», «Сен мені түсінесің бе?», 
«Аяулы жан аға», «Тобыл таңы», «Жи-
хан шапағат», «$ке арманы», «Қимадан 
бе едің, қалқатай?», «Сағыныш сазы», 
« А й л ы  т ү н д е »  ж ә н е  т . б .  ә н д е р і н 
�нерсүйер қауым зор қошеметпен 
тыңдады. Сонымен қатар халық компо-

Дәлденбаев,  дирижер Жалғасбек 
Бегендіков, театр артистері – Сағызбай 
Қарабалин, Саят Мерекенов, Жұмағұл 
Қыдыралиев, Дәулет Жарқынбеков 
сынды азаматтар арнайы келіп қатысты. 

Қ.Деріпсалдин  Қостанай облысы 
(бұрынғы Торғай) Амангелді ауданы 
Батпаққара ауылының тумасы. 

Елбасының Жарлығымен Қазақ КСР-
нің Еңбек сіңірген мәдениет қызметкері 
атанған. Бүгінде Қостанай облыстық 
«Мирас» ансамблінде еңбек етіп келеді. 
Авторлық туындылары  М.Бесбаев, 
С.Майғазиев,  Е.Сәдуақасов,  «Нұр-
Мұқасан», Д.Таңатаров және т.б. белгілі 
әншілердің репертуарына енген. 

Д.ЖҰМАТҰЛЫ

асқақтатты. Ол �збек елiнiң балуаны Шүкiржон Арсы-
лановтан айласын асыра білді. 

Жерлестерімізге есімі жақсы таныс, «Қазақстан 
барысы» республикалық турнирінің жеңімпазы Айбек 
Нұғымаров жарыс жолындағы қарсыластарынан оқ 
бойы озық шықты. Айбек әлем чемпионатының ақтық  
белдесуiнде грузиялық Леван Матиашвилидi жеңдi. 

Жұрттың делебесiн қоздырып, таңдай қақтырған 
сайыс түйе балуандық белдесулерде �ттi. Абсолюттiк 

Жуырда Қытай елінде Қазақ күресінен әлем чемпио-
наты 0тті. Шыңжаң ұйғыр автономиялы ауданына 
қарасты Iле Қазақ облысының Мұңғылкүре ауда-
нында жалауын к0терген VI әлем чемпионатына 
21 мемлекеттің балуандары қатысып, бес салмақ 
дәрежесі бойынша сынға түсті. Олардың әрбір 
кездесулері тартысқа толы болды. 

Енді сайыс барысына тоқталып �тсек, 60 келi салмақ 
дәрежесінде әлем чемпионатының қола жүлдесі Мохсин 
Гулаб $ли (Үндiстан) және Нұртай Нұрмұхамедұлына 
(Қытай) бұйырды. 70 келi салмақ дәрежесiнде Ғұмар 
Қырғызбаев әлем чемпионы атанды. Финалдық сында 
Ғұмар Қытайда тұратын балуан Мәдениет Жалынбектi 
айқын басымдықпен жеңдi. $лем чемпионатының 
қола медалi қырғызстандық Мирлан Ералиев пен 
�збекстандық Баһром Иноятовтың еншiсiне жазылды.

Қос балуан Дәулет Пахреддинов пен эстониялық 
Георги Лабогин 80 келі салмақ бойынша кездесіп, 
бұл сында Дәулеттің бағы басым болды. Қола медаль 
грузиялық Жавид Базандарашвилидiң қанжығасына 
байланды.

90 келi салмақта әлем чемпионы атағы Айбол 
Айтбекке бұйырғаны қазақ жанкүйерлерінің мерейін 


