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Бүгінгі санда:

Елтанымдық 
атаулар елдіктің белгісі

Қоңыр

Шаңырақ

5-бет

9-бет

11-бет

Түркістанның құдіреттілігі – осын-
да түркі жұртына аты мәлім ғұ лама, да-
наг�й, данышпан Қожа Ахмет Ясауи дің 
мәңгілік тыныс тап қан дығы. Халық 
арасында $зірет Сұлтан атанған Қожа 
Ахметтің беделі арқасында Ясы қаласы 
заманында аса маңызды рухани ағар-
тушылық орталығы ретінде танылды. 

Таяуда ежелгі қалада «Түркістан 
– Түркі әлемінің мәдени астанасы» 
жы лының салтанатты ашылуы мен 
Нау  рыз мерекесіне арналған Түркі 
әле  мінің «Наурызнама» іс-шарасы �тті. 

Түркістандағы ұлық тойға жиырма 
үш мемлекеттен 300-ге тарта қонақ 
кел ді. Шетелдік қонақтар мен еліміздің 

мә дениет, �нер қайрат керлері, зиялы 
қауым �кілдері үшін Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесі маңында этноауыл ұйым-
дастырылды. Осы жерде тігілген отыз 
үш киіз үй т�ңірекке ерекше к�рік 
берді. 

Мерекеге қатысушылар, алды-
мен, Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне 
бас сұғып, ұлы бабамызға, осында 
жер лен ген қазақ хандарына, батыр-
лары мен билеріне, абыз-әулиелеріне 
құ ран бағыштап, зиярат жасады. 
 Түркі с   тан тарихи музейін аралап, к�не 
жәдігерлермен танысты. 

(Жалғасы 3-бетте)
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Индекс Мерзімі Аймақ/қала Аудан/ауыл
Жеке жазылушылар үшін

65367 6 айға 1748,16 1859,94
8 айға 2330,88 3479,92

Мекемелер мен ұйымдар үшін

15367 6 айға 3202,56 3314,34
8 айға 4270,08 4419,12

РУХАНИЯТАТАМЕКЕН

Бар тіршіліктің 
 бастауы, еңбектеген 
сəбиден еңкейген кəріге 
дейін асыға күтетін 
жыл басы Наурыз 
табалдырығымыздан 
аттап, төрге озды. 
Көктем күнінің 
шуағымен бар дүние 
оянып, жылуды, 
жылылықты аңсаған 
ұлан-ғайыр қазақ дала-
сы ұлық мейрамымен 
тағы да қауышты. 
Бас шаһарымыз – Аста-
на қаласындағы  Наурыз 
тойы аса ауқымды 
жəне жарқыраған 
сəн-салтанатымен 
ерекшеленді. 
Ұлттық нақышпен 
безендірілген қала 
көшелері ұлық 
мейрамның мəртебесін 
паш еткендей. 
Елордадағы мерекелік 
бағдарлама «Хан 
Шатыр» жанында 
ашылған  этноауылда 
киіз үйлер тізбегімен 
көш түзеп,  «Қазақ 
елі» монументінің 
алдындағы салт-
дəстүр көріністерімен 
көз тартты. Елбасы 
Н.Назарбаевтың тікелей 
қатысуымен аталып 
өткен Ұлыстың Ұлы 
күні елордалықтарға 
айрықша көңіл-күй 
сыйлады. 

«Қазмедиа орталығында» �ткен 
салтанатты кеште Ақпарат және 
коммуникациялар министрі Дәурен 
Абаев с�з алып, «Ел Арнаның» 
бола шағынан зор үміт күтетіндігін, 
телеарна ең алдымен ұлтқа қызмет 
етуі қажеттігін, ұлттық құндылық-
тар ымызды дәріптеу,  кеңінен 
 наси хаттау бүгінгі күннің талабы 
екендігін қадап айтты.

«Бүгінде телевизия қоғамдық 
сананы қалыптастыруға ықпалы 
зор, қуатты құрал екені белгілі. 
Осы құралды ұлт мүддесіне, ұрпақ 
тәрбиесіне ұтымды пайдалана білу 
Мемлекет басшысы алға қойған 
басты міндеттердің бірі. К�рерменге 
тек қана �зіміздің отандық к�ркем 
және деректі фильмдерді ұсынатын 
танымдық арна осы мақсатта ашы-
лып отыр. Алтын қорымызды бүгінгі 
ұрпақ игілігіне жаратуды к�здеген 
жаңа арнаны елдің арнасы болсын 
деген ниетпен «Ел Арна» атадық. 
Жаңа телеарна �ткен буынға оңды 
әсер еткен Шәкен Айманов, Мәжит 
Бегалин, Абдолла Қарсақбаев 

«ЕЛ АРНА» – ЖАҢА АРНА

ТҮРКІСТАН 
ТӨРІНДЕГІ ҚАУЫШУ

Жақсылықтың жаршысы Наурыз айы əдеттегідей жағымды жаңалыққа толы 
болды. Еліміздегі телеарналардың қатары көбейіп, елдік, ұлттық рухты насихат-
тайтын «Ел Арна» телеарнасы көрерменіне жол тартты. 

Қасиетті, киелі Түркістан. Оның тарихы əріде жатыр. 
XV-XVI ғасырларда өмір сүрген əйгілі дін қайраткері, саяхатшы, тарих-
шы Рузбихан Исфахани «Түркістан – ең əйгілі ел. Сейхун жағалауындағы 
Түркістан отыз қамалдан тұрады. Сейхуннан тартылған арықтардың 
бойындағы қамалдар нағыз пейіш бағы іспеттес» деп жазған еді. 

сияқты майталмандардың туын-
дыларын бүгінгі ұрпаққа кеңінен 
насихаттауға тамаша мүмкіндік 
тудырмақ. Сонымен қатар біздің 
мақсатымыз – білім, ғылым, �нер 
саласына арналған деректі фильмдер 
мен танымдық бағдарламалардың 
к�рерменге барынша қолжетімді 
болуына ықпал ету,  еліміздің 
ақпараттық кеңістігін �з туынды-
ларымызбен қамту. Бұл арнаның 
ашылуы кино саласындағы жас 
мамандар үшін де үлкен қолдау деп 
білемін. Енді олардың шығарма-
лары халықтың назарына кеңінен 
ұсынылатын болады. Сол үшін жо-
баны ұйымдастыру жұмыстарына 
атсалысқан барлық азаматтарға 
алғыс айта отырып, жаңа арнаның 
ха лықтың арнасына айналуына 
тілектестігімді білдіремін» деді 
 министр Д.Абаев.

«Хабар» агенттігінің Басқарма 
т�райымы Алмагүл Ахметжанова 
тұсаукесер рәсіміне қатысушыларға 
алғысын білдіріп, «Ел Арнаның» 
эфирінен алтын қорда сақталған, 

– Қымбатты бауырлар, қадірлі қазақ-
стандықтар. Ұлыстың Ұлы күні баршамызға 
бақ-береке әкелсін. Еліміздің ендігі жиыр-
ма бес жылдығын бүгінгіден де табысты, 
қарқынды дамумен қарсы аламыз деген 
үміттемін. $рине, ол үшін халқымыздың ай-
рандай ұюы мен отансүйгіштігі қажет. Сонда 
ғана біз ата-бабаларымыздың асқақ арманы 

мен аманатын орындап, олардың т�ккен 
тері мен анамыздың ақ сүтін адал ақтайтын 
боламыз. Еліміздің әрбір шаңырағы қуаныш, 
шаттыққа кенеліп, Ұлыс оң болсын, ақ мол 
болсын. $з-Наурыз құтты болсын! – деген 
Н.Назарбаев күллі Қазақстан халқын мере-
кемен құттықтап, ел-жұртқа жүрекжарды 
лебізін білдірді.

Наурыз мейрамы еліміздің барлық �ңір-
лерінде салтанатты жағдайда атап �тілді.
Осылайша, Ұлыстың Ұлы күнін бүкіл 
халқымыз құшақ жая қарсы алды. Аталар 
мен ақ жаулықты аналардың батасымен, ақ 
тілеулі қасиетті дәмімен, ырыс-құт әкелер ақ 
таңымен бірге келген $з Наурыз елімізге бақ 
болып енсін!  

халықаралық фестивальдардан 
жүлдемен оралған кинотуынды-
лар, жас ұрпақтың таным-түсінігін 
дамытатын деректі дүниелер, жас 
режиссерлердің шеберлігін шың-
дайтын үздік еңбектер беріле тінін 
атап �тті. Қоғам қайраткері, филоло-
гия ғылымының докторы Мырзатай 
Жолдасбеков �з ой-пікірін ортаға 
салды.

Соңынан тұсаукесер рәсіміне 
қа тысушы лардың назарына қазақ-
тың к�рнекті композиторы Шәмші 
 Қал даяқовтың �мірінен сыр шер -
тетін «$н-аға» фильмі тарту етілді.

«Хабар» агенттігінің аясын-
да �мірге келген «Ел Арнаны» 
«Galam TV» интернет-теледидары 
порталының, «ОTAU TV» ұлттық 
жерсеріктік опера торы желісінің 
абоненттеріне арналған тегін пакет 
құрамында 37-арнадан, сондай-
ақ бүкіл республика аумағында 
қолжетімді сандық спутниктік хабар 
таратудың екінші мультиплексінен 
к�руге болады. 

«Ел Арна» – елдің арнасы. Енде-
ше бұқара ха лық пен үндес, сырлас 
арнаның ғұмыры ұзақ болғай!

Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

АШИДЫ ЖАНЫҢ...ҰЛЫСТЫҢ ҰЛЫ КҮНІ

жаңару мен жаңғыру
ҮКІЛІ ЫБЫРАЙДЫҢ 

«ҚАЛДЫРҒАНЫ» 
қалай айтылып жүр?

Жүрісі үстінен су төгілмес жорғадай жайлы жеңіл машина 
баяу сырғып келеді. Сынықсүйем ашылған терезеден соққан 
самал жел тұла бойыңды рақат бір сезімге бөлеп, жаның жай 
тапқандай. Машинадағы радиодан əн төгіліп тұр. Қоңыр əуен, 
қоңыр əн. Бір кезде əлдебір əн басталды. 

$уелі әуені. @сімдік біткен-
нің ұшар басын жұлмалаған 
дауыл, содан соң шұрқы рай 
кісінеген жылқы үні. $л де қайдан 
дабыл қағылып, сы быз ғы шегін 
тартты. Содан соң ән бастал-
ды. Кәдімгі Үкілі  Ыбы райдың 
«Қалдырғаны». Тек соңғы кезде 
оңбай �згеріске түскен. $уелгі 
ән падишасы Үкілі Ыбырайдың 
�зіне ғана тән асқақ әуен, шы-
мыр иірім, терең мазмұн басқа-
ша к�рініс тапқан. Қазіргі но-
бай сазды әуеннен г�рі жеңіл, 
жүйрік ырғаққа құрылған. Ар-
тына �лмес мұра қалдырған 
Үкілі  Ыбы райдың ғажайып 
туындысының бәлкім, жұқанасы 
ғана бар. $уен жетегіндегі с�з 
де, әр с�здің астарындағы қат-
пар  лы қалың ой да жұқарған, 
жеңілдетілген, мазмұны ауысып, 
мағынасы солғын тартқан, яки, 
басқа кейіпте. 

– Қытайда мұндай қиянатқа 
жол берілмейді, – дейді Қытай 
еліне еңбегі сіңген әнші Т�кен 
Ілияс. – Қазіргі тілмен айтқанда 
авторлық құқық бар, әркімнің 
т�л туындысын қорғайтын ар-
найы заң бар. Тіпті бәрін былай 
қойғанның �зінде туған халқына 
к�л-к�сір қуаныш сыйлаған, 
артына �лмес мұра қалдырған 
асылдардың ғажап туындыларын 
�згертуге ешкімге мұндай құқық 
берілмесе керек. Егер шынымен, 
сазгер болсақ, к�кірегіңде әннің 
күбісі күмпілдеп тасып, т�гіліп 
тұрса, �зің жаңа әуен шығарып 
ал. Соған лайық с�з жаз. С�йт 
те, тыңдаушы табылса, айта бер. 
Ал �ткенді �зіңше жаңғырту, 

сұраушысы жоқтай құлағын 
кесіп құнтитып, мұрнын кесіп 
шұнтитіп қорлау, әрі-беріден соң 
адамгершілікке де жатпайды ғой. 

Талай сахнаның т�рінде 
т�гілтіп ән шырқаған Т�кен 
Ілиястың бір пікірінде артын-
да жоқтаушысы жоқ болғасын 
деген де ой айтылды. Неге жоқ 
болсын?!  Алғашқы күйінде 
тыңдаған, таза кезінде тамсанып, 
ән толқынында тербелген ел бар, 
жұрт бар. 

– @з басым халық әндерімен 
бірге Біржан салдың, Ақан 
серінің әндерін сүйіп орын-
дай мын. Қазір ән таңдаудың 
� з і  ә у п і р і м д е п  а т қ а р ы л а -
тын, санаға салып салмақ-
тап, сүзгіден �ткізетін үлкен 
 шаруа, – дейді әнші, Қа зақ-
стан Рес  публикасының Мәде-
н и е т  қ а й р а т к е р і  М е р е к е 
 Бекма   ғамбетов, – таза �нер кір-
пияз, таңғы шықтай м�лдіреген 
та за  лықты ғана ұнатпақ. 

Ертеректе теледидарда да, ра-
диода да музыка редакциясы бо-
латын. Сонда қазақ �нерін былай 
қойғанда, алыс-жақын шет елдің 
сан алуан ағымдағы ән әлемін 
бес саусағындай білетін білгірлер 
сарапқа салатын. Ол жерде бұра 
тарту, бүйрегі бұру жоқ. @міршең 
�нер ғана �ріс жаймақ. Ал бы-
лайша «Қалдырғанды» қорлау, 
жалғыз «Қалдырғанды» ғана 
емес, барлық мұраны мансұқ ету 
�нерліні �рге шығармайды. Осы 
пікірімізге, сіз де қосыларсыз, 
қадірлі оқырман!.. 

Байқал БАЙ�ДІЛОВ

ҰЛТТЫҚ 
ЖӘДІГЕРЛЕРІМІЗ 

ҚАЛАЙ САҚТАЛЫП 
ЖҮР?

КЕЛЕСІ НӨМІРДЕН ОҚИТЫНДАРЫҢЫЗ:

«Ана тілі» газетіне жазылу жалғасуда
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АНА ТІЛІ

ЕСТЕ БОЛСЫН...

БӘРЕКЕЛДІ!

ЗЕРГЕРЛІК 
ӨНЕРГЕ ЗЕР САЛСАҚ...

ҰЛЫБРИТАНИЯ ЕЛШІСІ 
ҚАЗАҚША ҚҰТТЫҚТАДЫ

Елбасының биылғы Жолдауы елімізде ғана емес, 
алыс-жақын шет мемлекеттердегі саясаттанушы-
лар мен сарапшылардың, қаржыгерлер мен эконо-
мист мамандардың назарын аударуда. 

Маңызды құжатты жан-жақты талқылап, оның 
ерекшеліктері мен жаңалықтарын, басым бағытта-
рын әңгіме арқауына айналдыруда. Мәселен, 
 жуырда Исламабад қаласында «Марриотт Исла-
мабад» қонақүйінде Қазақстан Республикасының 
Пәкістан Ислам Республикасындағы Елшілігі Елба-
сының «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық 
бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан халқына Жол-
дауы бойынша брифинг-семинар �ткізді.  

Шараға Пәкістанның жетекші сарапшылары мен 
бұқаралық ақпарат құралдарының �кілдері қатысты. 
Атап айтқанда, Исламабад қаласы  Саяси зерттеу-
лер институтының бас үйлестірушісі И.Шахзад, 
«Diplomatic Insight» журналының редакторы 
Ф.Асиф, «Dispatch News Desk» журналының бас 
редакторы А.Харун, «Global Affairs» журналының 
атқарушы директоры, Белуджистан провинция-
сы парламентінің экс-депутаты Ф.Шах, «Weekly 
Election Times» газетінің бас редакторы С.Хуссейн 
Шах, «Pakistan Observer» редакторы  Н.Хан және т.б.

Брифинг барысында тұрақты экономикалық 
�суге және Қазақстанның 30 бәсекеге қабілетті 
елдердің қатарына кіруге бағытталған негізгі бес 
басым дықтар әңгіме арқауына айналды. Пәкістан-
дық сарапшылар мен журналистер Президент 
Жолдауының барлық басымдықтары бойынша 
пікір білдіріп, технологиялық жаңғырту шеңберінде 
 Қа зақ стандағы жаңа �згерістер барысын оң 
бағалады.

Іс-шара соңында қонақтарға Қазақстан 
Респуб ликасының Тұңғыш Президенті –  Елбасы 
Н.Назарбаев тың кітаптары, «EXPO-2017» халықара-
лық к�рмеге арнаған материалдар, т.б. тарту етілді.

Аяжан ТІЛЕКҚАБЫЛҚЫЗЫ

АПТА-ШОЛУ

кездесу барысында DIFC қызметімен және  
орталықтың бұдан әрі қарай даму перспекти-
васымен танысты.

Нұрсұлтан Назарбаев Астана халықаралық 
қаржы орталығының жұмысын ұйымдастыру 
барысында біздің еліміз Біріккен Араб 
$мірліктерінің тәжірибесін зерттеп, қолданып 
отырғанын атап �тті. Сондай-ақ орталықтың 
жұмысын одан әрі тиімді жүргізу мақсатымен 
бірқатар шаралар іске асырылғанын айтты.

Елбасы Астана орталығы базасында 
құрылатын Еуразия аймағындағы жетекші 
қаржы құрылымы ретінде Астана халықаралық 
қаржы орталығын дамыту ж�ніндегі �з ойла-
рын ортаға салды. Келісс�з соңында тараптар 
екіжақты ынтымақтастықтың нәтижелері мен 
дамыту барысын талқылады. 

***
Наурыз мерекесі күндері Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаев @збекстанның Президенті Шавкат 
Мирзиеевпен кездесті. Н.Назарбаев @збекстан 
Президентінің Қазақ еліне жасаған ресми сапа-
рына сәттілік тілеп, Ш.Мирзиеевтің Мемлекет 
басшысы ретінде Қазақстанға алғаш рет келіп 
отырғанын атап �тті.

– Президент ретіндегі Сіздің алғашқы 
мемлекеттік сапарыңыз Наурыз мейрамымен 
және елдеріміз арасында дипломатиялық 
қарым-қатынастың орнағанына 25 жыл толған 
кезеңмен тұспа-тұс келіп отыр. Қазақстан 
@збекстан делегациясы сапарының жемісті 
болуы үшін барлық жағдайды жасауға әзір. 
Қазақстан �зінің стратегиялық серіктесі, 
к�ршісі әрі бауырласы – @збекстанның 

СҮЙІНШІ!

ТОПЖАРҒАН

ШОРМАНОВТАР 
ШАҢЫРАҒЫНЫҢ ШАТТЫҒЫ

ӘН САЛСАҢ, 
ДИМАШТАЙ САЛ!

Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі қарсаңында 
Еңбекшіқазақ аудандық перзентханасында Алма-
ты облысының екі миллионыншы тұрғыны 7мірге 
келді. 

Диас Шорманов пен Жарқынай Еменақынованың 
отбасында дүниеге келген облыстың екі милли-
оныншы тұрғынын аймақ басшысы Амандық 
Баталов перзентханаға арнайы барып құттықтады. 
«Сондықтан сіздерді үлкен қуаныштарыңызбен шын 
жүректен құттықтаймын. Кішкентай нәрестеміз 
тәуелсіз еліміздің бетке ұстар азаматы болсын. 
Шаңырақтарыңыздан шаттық пен бақ-береке 
кетпесін. Еліміз аман болып, халқымыздың саны 
к�бейе берсін» деген тілегін жеткізді. Бұл қуанышты 
жаңалықтың әз-Наурыз мерекесі қарсаңында 
болғаны қандай жарасымды! Наурыздың қасиеті мен 
берекесі де осында ғой. 

Еліміздің күміс к7мей әншісі Димаш 
Құдайбергеновтың Қытайдағы «Мен әншімін» 
байқауында сәтті 7нер к7рсетуі ел мерейін 
асқақтатқаны с7зсіз. 

Димаш жуырда аталмыш байқаудың «Азияның 
ең танымал орындаушысы» сыйлығын жеңіп алды. 
Қазақ дауысының қандай болатынын қалың қытайға 
танытқан әншіміздің талабына нұр жаусын дейміз. 
Талантының арқасында туған халқының мәртебесін 
биіктетіп жүрген жастарға қашанда қолдау 
к�рсетуіміз керек. Заманында $міре Қашаубаевтар 
Парижді тамсандырғанда қуанбаған қазақ болмаған 
шығар. Елді �нермен таныту деген осы. Осындай-
дан кейін фонограмманың арқасында әнші атанып 
жүргендерге: «$н салсаң, Димаштай сал!» дегің 
келеді екен.

Қарағанды қаласындағы Достық үйінде 
«Зергер» к7рме байқауы 7тіпті. Бұл шараға 
Қазақстанның түкпір-түкпірінен зергерлер 
қатысқан екен.  

Қазақстан Қол�нершілер одағының т�рағасы, 
Дүниежүзілік қол�нершілер кеңесінің Орталық 
Азия бойынша вице-президенті Айжан Бекқұлова 
мұндай байқаулардың �ткізіліп тұруы аталған 
�нердің дамуына серпін беретінін айтыпты. Иә, 
шын мәнінде зергерлік �нерге жете мән бергеніміз 
абзал. Осы �нерді қазіргі тілмен айтқанда 
«бренд» деңгейіне жеткізіп, неге �ркендетпеске? 
Мүмкіндіктер жоқ емес, бар ғой. Тек соларды 
тиімді пайдалана білсек болғаны...

Қазақстандағы Ұлыбританияның елшісі Кэролин 
Браун әз-Наурыз мерекесіне орай құттықтауын 
мемлекеттік тілімізде жолдапты. Кэролин Браун 
ханымға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 

Елімізде қызмет бабында жүрсе де Ата Заңы-
мызды сыйлап, қазақ тіліне деген құрметін осы-
лайша білдірген британиялық азаматшаның бұл 
ісі мемлекеттік тілде с�йлемейтін шенеуніктеріміз 
бен депутаттарымызға үлгі боларлықтай-ақ. 
«Қазақ тілі �те әдемі, к�ркем тіл. Оны үйренуге 
к�бірек уақытымды б�лсем деймін» деп ағынан 
жарылғанының �зі неге тұрады. Елімізде осынау 
к�ркем тілімізді менсінбей, тіпті үйренгісі де кел-
мей жүрген лауазым иелерінің бар екені қайран 
қалдырады. Үлгі к�рсетуді �зімізден бастасақ, 
қанеки. 

ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ӨРІСІ

Жақында  Дубай қаласында Қазақстан 
Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев Біріккен Араб Əмірліктерінің 
Вице-президенті, Премьер-министрі, Дубай 
əмірлігінің билеушісі, шейх Мұхаммед бен 
Рашид Əл Мактуммен кездесті. Жоғарғы 
деңгейде өткен келіссөзде тараптар екі 
жақты ынтымақтастықтың қазіргі хал-
ахуалын талдап, сауда-экономика, қаржы 
жəне инвестиция салаларындағы өзара 
іс-қимылдың келешектегі даму үрдістерін 
талқылады. 

Дайындаған Дәукен ЖҰМАТҰЛЫ

халқына бақ-береке тілеп, �сіп-�ркендеуіне 
ниеттестік білдіреді. Біз келешекте екіжақты 
байланыстар  аясында  жеміст і  қарым-
қатынас орнайды деп сенеміз. Қазірдің 
�зінде мемлекетаралық әріптестікті нығайту 
бағытында нақты жұмыстар жүргізілді. Атап 
айтқанда, елдеріміздің арасындағы сауда 
айналымының к�лемі �скені айқын байқалады, 
шекараларымыз арқылы �ткізу мүмкіндігі 
артып, �німдердің жаңа түрлері жеткізілуде, – 
деді Қазақстан Президенті.

@з кезегінде @збекстан Президенті 
Ш.Мирзиеев қонақжайлық к�рсеткені 
үшін Қазақстан Президенті мен халқына 
алғысын білдіріп: «Сіз былтыр Самарқандқа 
жасаған сапарыңыз кезінде Қазақстан мен 
@збекстан әрдайым бірге болады деп айтқан 
едіңіз. Сол с�зіңіз екі елді жақындастыра 
түсуге жол ашты, �збек халқы нағыз достың, 
бауырластың ықыласын сезінді. Сіздің 
беделіңіздің арқасында Қазақстан БҰҰ 
Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты емес мүшесі 
болып сайланды. Барлық бастамаларыңызды 
@збекстанның қолдайтынына сендіремін. 
Қазіргі кезде �ңірлік ынтымақтастыққа 
зор мән беріліп отыр. Бүгінгі кездесуіміз 
елдеріміз арасындағы одан арғы �зара тиімді 
іс-қимылға негіз болады деп үміттенемін» 
деді.

Елбасы Н.Назарбаев @збекстан басшы-
сы Ш.Мирзиеевпен кеңейтілген құрамда 
келісс�з жүргізіп, оның барысында тараптар 
қарым-қатынасты дамытудың стратегиялық 
бағыттарын талқылады. Кездесу соңында 

екі елдің басшылары бұқаралық ақпарат 
құралдары �кілдері үшін бірлескен брифинг 
�ткізді.

Ресми кездесу Елбасымыз Ш.Мирзиеев-
пен бірге Наурыз мерекесін тойлап жат қан 
әсем Астананың к�рнекті орындарын ара лауға 
ұласты. «Астана Опера» мемлекеттік опера 
және балет театрында болып, «Қыз Жібек» 
операсының дайындығын к�рді. Одан кейін 
Назарбаев Университетінде болған екі елдің 
прези денттері білім ордасының даму жоспа-
рымен, �неркәсіпті автоматтандыру зертха-
насымен, оқу орнының зерттеушілік жоба-
ларымен және физика-математика зертхана-
сымен танысты. Ш.Мирзиеев университеттің 
құрметті қонақтар кітабына қолтаңбасын 
қалдырды. Қазақстан мен @збекстан басшы-
лары қаланың к�рнекті орындарын аралап 
к�рген соң «Астана ЭКСПО-2017» к�рме 
кешені құрылысының барысымен және оның 
шағын макетімен танысты. Соңында Мемле-
кет басшысы «ЭКСПО-2017» халықаралық 
к�рмесіне @збекстанның кең ауқымда 
қатысуы ж�нінде шешім қабылдағаны үшін 
Ш.Мирзиеевке алғыс білдіріп, бұл @збекстан 
Республикасына �зінің зор жетістіктерін бүкіл 
әлем алдында паш етуіне мүмкіндік беретініне 
сенім білдірді. Екі елдің халқы да бұл кездесу 
Қазақстан мен @збекстанның кең ауқымды 
ынтымақтастығын жаңа деңгейге к�тереді деп 
үміттеніп отыр. 

Сейілбек МҰСАТАЕВ,
шолушы, саяси ғылым докторы

АЗАТТЫҚ ЖЫРШЫСЫ – 
МІРЖАҚЫП ДУЛАТОВ

– оқу. Надан жұрттың күні қараң, келешегі 
тұман... Жалғыз сүйеніш, үміт – оқуда. 

*Бүгінгі қазақ елі екі жолдың тарауында тұр. 
Біреуі – құлдық жолы, екіншісі – жұрттық жолы.

*@з еркі �зінде жоқ бір кісіге құлдық қандай 
кемшілік болса, бір тайпа жұрттың еркіндігі 
болмауы одан мың есе жаман.

*Жұрт болудағы мақсат осы күнгі тірі жүрген 
адам баласына ғана емес, кейінгі нәсіл-нәсіп, 
үрім-бұтақтың  кем-қор болмауы үшін керек зат.

*Алаш болып шашау шықпау – бірліктің 
басы.

*Үш жүздің баласы бәрің де қазақсың. Алған 
бәйгең қазақтікі болады. Алдырсаң да қазақты 
алдырасың.

*Орыстың атты әскері «казак» атанғандықтан, 
біздің қазақ �зінің атынан айырылып «қырғыз» 
атанып жүрмекші емес. Қияметке шейін қазақ 
– қазақ болып жасамақ.

*Бізді ұлтшыл қылған – кемдікте, қорлықта 
жүргеніміз, к�рінгеннен соққы жегеніміз еді.

*Бола берме, жазған қазақ, жасқаншақ.
*Адассам – халқыммен бірге адастым, сәулелі 

жарық жолға ұмтылсам – ұлтыммен қосылып 
ұмтылып бағамын.

*Жол ұзақ, ғұмыр қысқа. Ендеше бүгін 
артылған жүкті қолдан келгенше атқарып 
кетейік.

*Алашорданың к�ркеюі, Алаш автономия-
сының тез жарыққа шығуы алдымен екі нәрсеге 
байлаулы: милиция һәм қазына. Соның үшін 
Алашорданың алдымен қолға алатын қызметі 
милиция һәм ұлт қазынасы болды.

*Адамның ең алдымен адам сипаты болуы 
шарт. @зінен басқаның тілегін тілей алмаған, 

Адамзат тарихында ойып алар орны бар жұрттың, азат жеңістер мен азапты 
жеңілістерді бастан өткерген барқадар ұлттың Құс жолындай жосылған ұлы 
көшінде замана желі тудырған рухты, ұранды, Темірқазықтай қарақшы идея-
мұраттары, сол идеологияға байланған сөз орамдары болмақ. Қос мыңжылдық 
тоғысында, ХХ ғасыр басында Алашты Алаш қылған ұран – «ОЯН, ҚАЗАҚ!» болатын. 
Араға ғасыр салып, ұйқас тауып «Ойлан, қазақ!» деп түрлендіргенімізбен Жақаңның 
аузымен айтылған дəуір ұраны, замана мұраты мəн-мағынасын бүгінде де бір 
мысқал жоғалтқан емес.

арын, иманын қара басының пайдасы үшін 
қысқа күнде қырық сататын соғылғандардан 
қаны тамып тұрған ұлтшыл артық.

*Зиялы қауым халықтың қамын ойлауға 
міндетті.

*Біз басымызға түскен қиыншылықты 
бұрынғы бабаларымыздан к�ретін едік. Солар 
біздің қамымызды жеген болса, біз мұндай 
қорлықта, тарлықта жүрмес едік деуші едік. 
Кейінгі буынның ата-бабасы – бүгінгі тірі 
жүрген біздер. Біз келешекті ойламасақ, кейінгі 
нәсіліміз бізді қарғамай ма? Алла құзырында, 
тарих алдында біз жауапкер емеспіз бе? 

*Сот түзелмей – халық түзелмейді. Халықтың 
жайын, салтын, рәсімін, тілін білмесе сот емес, 
ол – сор.  

*Орысша с�йлеген жерде, қазақтың исі 
шықпайды.

*Тілдің мұңы: Мен заманымда қандай едім? 
Мен ақын, шешен, тілмар бабаларыңның  
бұлбұлдай сайраған тілі едім. М�лдір судай таза 
едім. Енді қандаймын?..

*Бүкіл халықтың тәрбиесі әйелдің қолында. 
$йел – халықтың анасы. Тәрбиесіз ананың 
�сірген баласы қандай болмақ? Күңнен ер 
к�ңілді, кең пейілді азамат қалай туады? Күңнен 
құл тумақшы емес пе?!.

*Жалпы мұсылман жұртына ортақ, жылына 
екі рет келетін Ораза, Құрбан айттарын есепке 
алмағанда, біздің қазақ-қырғызда жалғыз-ақ 
мейрам бар, ол – Наурыз. Наурыз – қазақтың 
шын мағынасындағы ұлт мейрамы.

*$р елдің қолданған салт-санасы сол елдің 
кәсібімен байлаулы. Салт-сананың негізі – 
елдің қолданған кәсібінде. 

*Тұрмыстың тетігі – кәсіпте. Кісінің 
ақылын да, мінезін де тәрбиелеп шығатын 
оның қолданған кәсібі. Бұл тұрмыстың негізгі 
заңы, аспанның астында бұл заңға бағынбайтын 
жан жоқ. 

*Тарихын жоғалтқан жұрт – жоғалған жұрт.
*Қай жұрттың баспас�зі мықты болса, сол 

жұрттың �зі де күшті. 
*Ұлт әскері – ұлт қорғаны.
*$рбір адам шенеунік болуы мүмкін. Бірақ 

әрбір шенеунік қазақ бола алмайды.

Ғарифолла �НЕС

жайлаған аласапыран Азамат (әлеумет) соғысы 
жылдары қолына қару алады, «ақтың» да, 
«қызылдың» да (олардың арасында Амангелді 
Иманов та бар) қандарын мойнына жүктейді; 
ашыққан, босқан елді отанына қайтарады, 
жылу жинап, алдарына мал салып береді; «Ақ 
жол» газетін шығаруға атсалысады... Ақ патша 
түрмесінің біршама дәмін татқан М.Дулатов 
1922 жылы аз уақытқа кеңестік түрмеге жабы-
лады, 1928 жылдың желтоқсанында тағы да 
ОГПУ-дың құрығына ілігеді. $лі барша күшіне 
ене қоймаған «қызыл террордың» алғашқы 
құрбаны ретінде ату жазасына кесіледі. Бірақ 
ол жаза кейіннен он жыл абақтыда отыруға 
ауыстырылып, Беломор-Балтық каналының 
құрылысына жегіледі. 1935 жылы бар-жоғы 50 
жыл �мір сүрген, оның соңғы 30 жылында аттан 
түспеген, қарумен де, қаламмен де ұлтының 
азаттығы үшін айқасқан ақын жүрек түрме-
лагерьдің лазаретінде соғуын тоқтатты (Алаш. 
Алашорда. Энциклопедия. Алматы: «Арыс» 
баспасы, 2009, 143-147-бб.).

Алаш арыстарының, ұлт қайраткерлерінің 
арасында басына Құран оқып, к�пшілік тәу 
етер, �зіміз де басында болған, қос бейіт-
ескерткіш бар. Оның бірі – жат жұрт Берлиндегі 
Мұстафа Шоқайдың бейіті болса, екіншісі 
қияндағы Соловкиден 1992 жылы әкелініп, 
кіндік қаны тамған топыраққа жай тапқан 
Жақаңның сүйек-мүрдесі. @кінішке орай, 
осы қос әруақ-мүрдені соңғы мәрте тағы да 
мазалап, Астанадағы іргесі қалана бастаған 
Ұлттық пантеонға жайғастырған ж�н сияқты... 
Бұл кеңестік зобалаңның қылышынан қыршын 
қиылған, мола-мүрделері беймәлім жер 
астындағы 200 000 Алаш Арысына к�рсетілген 
соңғы құрмет-парыз, орындалған ұрпақ аманаты 
болар еді... 

*Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз 

 Міржақып ДУЛАТОВ (21.11.1885, Қостанай 
облысы, Жангелдин ауданы, Қызбел атырабы – 
5.10.2935, Ресей, Карелия, Беломор-Балтық ка-
налы, Сосновец бекеті) – Алаш қозғалысының 
қайраткері, жазушы, ақын, драматург, журна-
лист, ХХ ғасырдың бас кезіндегі қазақ мәдениеті 
мен әдебиетінің ірі �кілі.

Жастай әке-шешеден бірдей айырылып, 
ағасы Асқардың (1868-1933) тәрбиесінде 
болады. Торғайдағы 2 кластық орыс-қазақ 
мектебін бітіреді. Ел ішінде мұғалім болып, �з 
бетімен білімін жетілдіреді. 1904 жылдан бастап 
ұлт-азаттық қозғалысқа белсене араласып, 
ғұмырының соңына дейін кәсіби саясаткер 
есебінде күрес жолынан таймайды. 1909 жылы 
Қазан қаласынан әйгілі «Оян, қазақ!» атты 
�леңдер жинағы басылып шығады. Патша 
хүкіметі бұл кітапты тәркілеп, оқуға тыйым 
салғанымен, ел арасында кеңінен тарайды. 
Демде  қолдан-қолға к�шкен «Оян, қазақтың» 
авторы елге танымал тұлғаға айналып шыға 
келеді. 1911 жылы «Бақытсыз Жамал» романын 
жариялайды. Осы жылы маусым айында түрмеге 
жабылып, Семей абақтысында 19 ай қамауда 
отырады. Түрмеден босай салып «Қазақ» 
газетінің алғашқы н�мірлерін шығара бастаған 
А.Байтұрсынұлына к�мекке, Орынборға келеді. 
Қазақтың бағына туған «Қазақ» газеті (1913-
1918) туралы аз айтылған жоқ һәм айтыла да бер-
мек. Міне, осы газетке жегілген қос к�сем аттың 
бірі бас редактор Ахаң – Ахмет Байтұрсынұлы 
болса, оның орынбасары және жауапты хатшы-
сы Жақаң – Міржақып-тұғын. Осы жылдары 
«Азамат» (1913), «Бақытсыз Жамал» (ІІ басы-
лымы, 1914), «Терме» кітаптары жарық к�реді. 
1916-1920 жылдары Алаш қозғалысының бел 
ортасында жүреді: Ресейдің бір қиыры, қазіргі 
Белоруссия жеріне дейін барып, қара жұмысқа 
аттанған қазақ жігіттерін елге қайтарады; ел ішін 

100 жыл

Елбасымыз Дубай халықаралық қаржы 
орталығы (DIFC) мен Дубай қаласының 
қарқынды дамып келе жатқанына, бұл ел-
мен тәжірибе алмасудың маңыздылығына, 
сондай-ақ DIFC пен Астана халықаралық 
қаржы орталығы арасында тығыз қарым-
қатынас орнату қажеттігіне тоқталып, Біріккен 
Араб $мірліктерінің Премьер-министрін 
Астанадағы «ЭКСПО-2017» к�рмесінің 
ашылуына шақырды. @з кезегінде Дубай 
әмірлігінің билеушісі бұл бағытта �зара тиімді 
қарым-қатынастарды нығайтуға толық дайын 
екенін жеткізді. 

$ріптестік жүздесулердің келесі күндері 
Дубай халықаралық қаржы орталығы (DIFC) 
басшылығымен кездесті. Мемлекет басшысы 

ЕЛБАСЫ ЖОЛДАУЫНА 
ОҢ БАҒА БЕРДІ

ЖАҢҒЫРУ 3.0

ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ 

ПРЕЗИДЕНТІНІҢ @КІМІ
Қазақстан халқы Ассамблеясының жиырма 

бесінші сессиясын шақыру туралы

1. Қазақстан халқы Ассамблеясының жиыр ма 
бесінші сессиясы 2017 жылғы 26 сәуір күні Астана 
қаласында Бейбітшілік және келі  сім сарайында 
«Жаңғырудың негізі – тұрақты лық, бірлік, келісім» 
күн тәртібімен шақырылсын.

2.  Қазақстан Республикасының Үкіметі 
 Қа зақстан халқы Ассамблеясының жиырма бесінші 
сессиясын �ткізуді ұйымдастыру ж�нінде шаралар 
қабылдасын.

Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаев

 Астана, Ақорда, 2017 жылғы 
18 наурыз № 154
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(Басы 1-бетте)

Салтанат Есім хан алаңында бастал-
ды. Оны Оңтүстік Қазақстан облысының 
әкімі Жансейіт Түйме баев ашып, жиналған 
жұртшылықты Түркістанның Түркі әлемінің 
мәдени астанасы жылы болуымен құттықтады. 

− Ұлыстың Ұлы күнімен үйлесіп, жара-
сып жеткен жүрекжарды, қуанышқа қуаныш 
қосатын, шаттыққа шадымандық еселейтін 
тағы бір теңдессіз тойға жиналып отырмыз. 
$зірет Сұлтан әспеттеген, күллі түркілер 
ту етіп к�терген, қашанғы қара шаңырақ, 
тарихи Түркістан шаһары Түркі әлемінің 
мәдени астанасы ретінде бауырларымыздың 
баршасына құшағын айқара ашты, – деп атап 
к�рсетті Жансейіт Қансейітұлы.

С�з алған ҚР Мәдениет және спорт 
 ми нистрі Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтауын оқып 
берді. 

«Баршаңызды Түркі  халықта рының 
қ а с и е т т і  қ а р а  ш а ң ы р а ғ ы  с а н а л а т ы н 
 Түркі стан қаласының түркі әлемінің 2017 
жылғы мәдени астанасы болып жарияла-
нуымен шын жүректен құттықтаймын! Бұл 
тарихи шешім – түркі тілдес мемлекеттердің, 
ТҮРКСОЙ ұйымының елімізге деген құрметі 
мен Қазақстанның халықаралық аренадағы 
зор абырой-беделінің тағы бір жарқын 
к�рінісі. Түркістан орта ғасырлардан бастап 
түркітілдес халықтардың маңызды рухани 
орталығы болып келеді. Ұлан-ғайыр Еуразия 
�ңірінің мұсылмандары Қожа Ахмет Ясауи 
кесенесін Орталық Азия мен Қазақстандағы 
ең қастерлі орын ретінде кие тұтып, тәу етуді 
дәстүрге айналдырғанына тарих куә. Үш 
ғасырдай Қазақ хандығының астанасы болып, 
халқымыздың к�птеген игі жақсылары жер-
ленген бұл қала әрдайым киелі мекен болып 
қала бермек» делінген Мемлекет басшысының 
құттықтауында.

Сахнаға к�терілген ҚР Парламенті 
Сена ты ның депутаты Қуаныш Айтаханов 
 Сенат т�рағасы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
құттықтауын жеткізді. 

ТҮРКСОЙ халықаралық ұйы мының Бас 
хатшысы Дүйсен Қасейінов �з с�зінде түркі 
халықтары арасындағы мәдени  байланысты, 
ынтымақты дамытудағы халықаралық 

Қызылорда қала сын да 
Алаштың және Түр кі 
әлемінің ардақ тысы 
Мұстафа Шоқайға 
арнал ған ескерткіш 
ор на тылды. 

Еңселі  ес  керт  кіш-
тің ашылу сал  та на тын-
да Қызыл орда облы сы-
ның әкімі  Қырымбек 
К�шербаев аймақ тұрғындарын осынау елеулі 
оқиғамен құттықтады. Салтанатты шара бары-
сында Ұлттық ғы лым академиясының академигі, 
Қ.Сәтбаев атын дағы Қазақ ұлттық техникалық 
ғы лыми-зерттеу институтының профессоры 
Досмұхамбет Кішібеков, Парламент Сена тының 
депутаты Мұрат Бақтиярұлы тұғырлы тұлғаның 
ұлағатын айтты. 

Ескерткіш Қорқыт ата атындағы Қы зыл-
орда мемлекеттік университетінің, Қызылорда 
ме дициналық колледжінің, И.$бдікәрімов 
атындағы Қызылорда аграрлық техникалық 
колледжінің ғимараттары шоғырланған ау мақта 
орналасты. Ескерткішті Қазақстан Сурет шілер 
одағының мүшесі, мүсінші К�шер Байғазиев 
сомдаған. 

Мұстафа Шоқай ескерткішінің ашылу сал-
танатынан соң «Алаш мұрасы және Тәуелсіз 
Қазақстан» тақырыбында халықаралық ғылыми-
теориялық конференция �тті. 

Қыздар университетінде Алаш Орданың 100 
жылдығына арналған «Алаш Орда және қазақ 
мемлекеттілігінің мәселелері» атты халықара-
лық ғылыми-тәжірибелік конференция 7тті. 

Жиында Алаш қозғалысының бастаулары, 
Алаш қозғалысының тарихи маңызы, ХХ ғасыр 
басындағы Қазақстан тарихының зерттелуі, 
К.Нұрпейіс еңбектеріндегі Алаш мәселесі, 
Қазақ мемлекеттігінің тұжырымдамасы, Алаш 
идеясындағы «Мәңгілік ел» құндылықтары, ХХ 
ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыстар, 
Алаш зиялыларының �мірі мен қоғамдық-
саяси қызметтері туралы �зекті мәселелер 
талқыланды. 

Конференция аясында арнайы жинақ 
ж а р ы қ  к � р д і .  « А л а ш  О р д а  ж ә н е  қ а з а қ 
мемлекеттілігінің мәселелері» деген атпен 
шыққан конференцияның материалдар 
жинағына Алаш Орданың 100 жылдығына және 
қазіргі Қазақстан тарихы және Дүниежүзі тари-
хы ғылымдарының �зекті мәселелеріне арналған 
ғылыми мақалалар топтастырылды.

Алматыда D.Жолдасбеков атындағы 
Студенттер сарайында Білім және 
ғылым министрлігінің, «Білім иннова-
ция» халықаралық қорының, «Жәдігер» 
жастар қоғамдық бірлестігінің  бірлесіп 
ұйымдастыруымен «Білімдіге дүние жарық» 
атты республикалық  жастар айтысы 7тті. 

Еліміздің әр аймағынан  іріктелген 12 ай-
тыскер қатысқан аламанда Білім және ғылым 
министрі Ерлан Сағадиевтың құттықтау хатын 
аталған министрліктің �кілі Дархан Ахмеди  
оқып, жыр додасына сәттілік тіледі. Қазылар 
алқасын белгілі айтыскер Айтақын Бұлғақов 
басқарса, айтысты жас ақын Мейіржан $лібеков 
жүргізді. 

Қазылар алқасының шешімімен жамбылдық  
$сет Дүйсебаев бас жүлдені иеленіп, 500 
мың теңге ақшалай  жүлдеге қол жеткізді. 
Бірінші орын оралдық Талғат  Мықи (300 мың 
теңге) иеленсе, астаналық Диас Т�лепберген 
екінші орынмен (150 мың теңге) марапат-
талды. Үшінші орынға маңғыстаулық Абай 
Жолмағанбетов пен алматылық Таңжарық 
Ержан (100 мың теңгеден) ие болды. Оразалы 
Досбосынов атындағы арнайы жүлдені Тоба 
@тепбаев пен Бек Шмат иеленді. Жамбылдық 
Дидар  Апбасов, қызылордалық М�лдір Айтбай, 
оралдық Мұрадым Мирланов, қарағандылық 
Нұрмұхамед Байсүгіров ынталандыру сыйлығын 
алды.

Түркістан төріндегі қауышуТүркістан төріндегі қауышу

ұйымның маңыздылығына к�ңіл б�лді. Ол, 
сондай-ақ ТҮРКСОЙ-дың БАҚ-қа арналған 
сыйлығын шетелдік және �з еліміздегі БАҚ 
�кілдеріне тапсырды. Марапатталған баспас�з 
құралдарының ішінде «Қазақ газеттері» 
ЖШС-не қарасты ұлт басылымы «Ана тілі» 
газеті де бар. 

Мереке концерттік бағдарламаға ұласты. 
Бишілер «Күн мен Түннің теңелуі және 
Табиғаттың оянуы» атты театрландырылған 
қойылым к�рсетті. Бағдарлама барысында 
түркі жұртына ортақ тұлғалар Арыстан баб, 
Ясауи, әл-Фараби, Қорқыт ата бейнелері 
сахналанды. «Сүйінші. Шашу» к�рінісі тама-
шаланды. «Наурыз» керуенінің �туі де үлкен 
әсер қалдырды. 

Есім хан алаңы алдындағы думаннан кейін 
Қожа Ахмет Ясауи атындағы халықаралық 
Қазақ-түрік университетінде «Түркістан және 
түр кология» атты халықаралық ғылыми-
теориялық конференция �тті. Оған жүзден аса 
ғалым, мемлекет және қоғам қайраткерлері 
қатысты. Алқалы жиынға модераторлық еткен 
облыс басшысы Жансейіт Түймебаев былай 
деді: 

 – Киелі шаһар «Мәдени жыл» эстафетасын 
қабылдап, тарих тұғырында таңбаланар айтулы 
күннің куәгері болып отырмыз. Түркілік қайта 
�рлеу дәуірінің жемісін к�рудеміз. Бұл кешегі 
түркілердің бірлігін аңсаған түрік к�семі 
Ататүрік пен Алаштың арда ұлы Мұстафаның 
асқақ арманы еді. Біздің мығым бірлігіміз, 

тұтастығымыз – ортақ руханияттың алтын 
қайнары, сарқылмас ғылым бұлағы. Түркі 
әлемі бірлігінің бүгінгі шынайы жанашыры, 
Түркі әлемінің ақсақалы атанған Елбасымыз 
Нұрсұлтан $бішұлының бастамасымен іске 
асқан түркі бірлігінің айшықты к�ріністерінің 
бірегейі бүгінгі шара деп білемін. 

М ә д е н и е т  ж ә н е  с п о р т  м и н и с т р і 
 Арыстанбек Мұхамедиұлы Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың ТҮРКСОЙ халықаралық 
ұйымының Бас хатшысы Д.Қасейіновке 70 
жыл толуына орай жолдаған құттықтау хаты 
мен т�сбелгісін тапсырды.

Конференцияда Түркия Мәдениет және 
туризм министрінің орынбасары Мұстафа 
Рухи @збилчич, мемлекет және қоғам қай-
раткері, профессор Мырзатай Жолдасбеков, 
Қазақстанның халық жазушысы Мұхтар 
 Шаханов, халықаралық Түркі академиясының 
басшысы Дархан Қыдырәлі, ТҮРКСОЙ-дың 
Бас хатшысы Дүйсен Қасейінов және басқа да 
азаматтар с�з с�йледі. 

Баяндама жасаған Назарбаев Универси-
тетінің профессоры Юлай Шамилоғлының, 
белгілі қазақ ғалымы $бсаттар Дербісәлінің, 
ресейлік ғалым, прфессор Фирдаус Хисаме-
динованың с�здерінде назар аударарлық 
пікірлер айтылды. 

М.Жолдасбеков кезінде түркі дүниесіне 
қатысты үш ұсынысын ортаға салғандығын 
айтты. Олар: К�ктүріктің тарихын мек-
теп оқулықтарына енгізу, «Мир» телеар-

насы секілді түркі жұртына арналған теле-
арна ашу, Нобель сыйлығы сияқты Түркі 
дүниесіне еңбегі сіңген азаматтарды марапат-
тайтын халықаралық сыйлық тағайындау. Бұл 
ұсыныстар бүгінгі күні де к�кейкесті. 

Ғалым $.Дербісәлі  әлемге танылған 
түркі �ркениетіне тоқталды. Заманында бұл 
т�ңіректе Түркістан, Тараз, Отырар, Испиджаб, 
Сығанақ, Жент сынды қалалар пайда болған. 
Олар сауда мен �нердің, халықаралық қарым-
қатынастардың, интеллектуалдық және рухани 
�мірдің ірі орталықтарына айналды. 

Асыл топырақ $бу Насыр әл-Фараби, 
Қожа Ахмет Ясауи, Қорқыт, Сүлеймен 
 Бақыр ғани секілді адамзаттық руханияттың 
алып тұлғаларын �мірге әкелді. 

М.Шаханов Наурыз мерекесінің қазақ 
еліне қалай келгендігі ж�ніндегі естеліктерімен 
б�лісті.

Сонымен, «Түркістан – Түркі әлемінің 
мәдени астанасы» жылының салтанат-
ты ашылуы сәтті �тті. Енді тағылымды, 
тәлімді мәдени іс-шаралар жыл аяғына дейін 
жалғасатын болады. 

– @з басым Түркістандағы бұл салтанатқа 
дән риза болдым. Жоғары деңгейде ұйымдас -
тырылған. Шетелдерден келген қонақтар да, 
�зіміздің адамдар да осылай деп жатыр. 

Наурыз тоймен басталды. @міріміз 
қуанышқа толы болсын. Түркі жұртының 
бірлігі нығая берсін, – дейді академик, 
халықаралық «Қазақ тілі»  қоғамының 
президенті @мірзақ Айтбайұлы. 

Айтпақшы, осы күндері халқына қалаулы, 
еліне елеулі бір топ азаматқа «Оңтүстік 
Қазақстан облысының Құрметті азаматы» 
атағы берілді. Олардың ішінде жоғарыда 
жүрекжарды лебізін білдірген @мірзақ ағамыз 
да бар. «Атақ-абыройыңыз арта берсін!» 
дейміз тіліміздің тұғырын бекемдеуде елеулі 
еңбек сіңіріп келе жатқан ел ардақтысына. 

Бірліктің қай-қайсысы да маңыз ды. Деген-
мен де түркі бірлігінің орны б�лек . @йткені 
біздің түбіміз бір. Киелі Түркістан т�рінде, 
әулие $зірет Сұлтанның іргесінде �ткен ұлы 
думан к�к б�рі ұрпақтарының ынтымағына 
дәнекер болғай. 

Нұркен ЖАНД�УЛЕТҰЛЫ
ТҮРКІСТАН

ДОСТЫҚ 
ДӘНЕКЕРІ

Бар жақсылық – иманнан Қырғызстан Президенті жанындағы «Иман» 
қоры мен Қырғызстан Жазушылар одағының 
ұйымдастыруымен көрнекті жазушы, 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, Махмұд 
Қашқари атындағы «Түрік əлеміне сіңірген 
аса зор еңбегі үшін» Халықаралық сыйлықтың 
лауреаты Сəбит Досановтың Бішкектегі 
 Ишенали Арабаев атындағы Қырғыз мемлекеттік 
университетінің Шыңғыс Айтматов атындағы 
үлкен залында өткен  шығармашылық кешін 
бауырлас елдің зиялы қауымы əдеби, мəдени 
өмірдегі елеулі оқиға деп бағалады.

Күн мен түн теңеліп, жаңа күннің, жаңа жылдың бастауы болған Ұлыстың ұлы күнінде 
«Нұр-Мүбарак» университетінде тамаша бастаманың тұсауы кесілді. Белгілі жур-
налист, жазушы  Жұмабек Кенжалин басқаратын «Қазақ газеттері» Жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігіне қарасты басылымдар Нұр-Мүбарак Египет ислам мəдениеті 
университетімен бірлесе отырып, «Ұлттық руханият бастаулары» тақырыбымен 
елді имандылыққа үндеген көрнекті тұлғалар тағылымына арналған шаралар 
ұйымдастыруды қолға алды. 

Абдыхалықов, Қырғызстанның халық суретшісі 
Марат Шарафутдинов, Қырғызстанның 
еңбек сіңірген әртісі Орозбек Айдаров, 
Қырғыз мәдениеті мен әдебиетінің тағы 
басқа да  к�рнект тұлға лары  бауырлас екі 
халықтың достығы жайлы тебірене с�йлеп, 
толымды ойлар толғады. Халық әртісі Дарика 
Жалғасасынова бастаған Қырғызстан бұлбұлдар 
салған әсем әндер кеш к�ркін к�ркейте түсті.

Сәбит Досанов екі елдің – Қыр ғызстан 
мен Қазақстанның достық қатынастарын 
нығайтуға қосқан зор үлесі үшін Қырғыз 
Республикасының Президенті жанындағы 
«Иман» қорының т�сбелгісімен  және Құрмет 
грамотасымен марапатталды.

Бішкектегі әдеби кеш екі елдің достығын 
бекіте түсуге қызмет еткен  елеулі оқиға болды.

Аяжан ТІЛЕУБЕРГЕН
БІШКЕК

түсті. Ғазиз қажының шәкірті, елімізге белгілі 
ғалым, профессор Таңатқан Досмағамбетов 
ұстаздың тағылымды ғұмыры жайлы тереңнен 
с�з қозғап, Шақшақ Жәнібек пен Жылқай дар 
Қожаназардың, Азына Абыздың Торғай елін 
имандылыққа ұйытуға сіңірген еңбегі жайлы 
әңгімеледі. 

Кездесуде ортаға ой салған мемлекет 
қайраткері $нуар Талқымбаевтың, дәрігер 
Кәкімжан Қыраубаевтың, ұстаз Жетпісбай 
Бекболатұлының, кәсіпкерлер Болатбек $біқаев 
пен Қайыржан Берсүгіровтің және басқалардың 
пікірлері бір арнадан табылып жатты.

Осылайша ұлт руханиятының бастауларын 
жан-жақты зерделеп, тарихты толықтыра түсер 
тың деректер мен салиқалы жүздесулерді мақсат 
еткен жаңа бастама �мірге келді. $леуметтік 
желілердегі қалың жұртты желіктіріп әкететін 
жеңіл дүниелерден арашалап, салмақты ой мен 
терең сараптамалардың маңызын ұғындырсақ 
деген ізгі ниетпен Ұлыстың ұлы күнінде тұсауы 
кесілген бастаманың болашағы зор болатынына 
сенім мол. 

Айша КЕҢЕСБАЙ, 
«Нұр-Мүбарак» университетінің 

баспас7з қызметі 

Айтса айтқандай, �зге кештерге ұқса маған 
�зіндік �рнегі бар, тәрбиелік та ғылымы мол 
тамаша кешті «Иман» қорының Т�рағасы 
Нұржігіт Қадырбеков кіріспе с�збен ашты. 
Қырғыздың шоң шайыры Мархабай Ааматов,  
халық ақыны Гүлсайра Момунова, талантты 
жас ақындар Жылдыз Ақаева, Қиял Тәжиева 
және қазақтың к�рнекті ақыны  Қасымхан 
Бегмановтың қырғызша, қазақша оқыған достық 
жайлы жырлары зал толы халықты дүр сілкінтті.

Қырғызстанның к�рнекті актерлері Сәбит 
Досановтың жауһар жырларын оқып, оның 
«Жаұран» спектаклінен үзінді к�рсетті.

Қырғызстан Жазушылар Одағы бас-
қармасының т�рағасы, Ел ақыны, Т�тенше 
және  @кілетті  елші Ақбар Рысқұлов, 
 Арабаев университетінің  ректоры  Толобек  
 Абдырахманов, Қырғызстанның халық 
әртісі, Мем лекеттік сыйлық беру ж�ніндегі 
комиссияның Т�рағасы – министр Ақылбек 

«Қазір к�пшіліктің әлеуметтік желілердегі 
әркімнің с�зіне еріп кетуі жиіледі. Бұл ұлттық 
руханиятымызға қауіп т�ндіретін жағдай 
болғандықтан, мемлекет дамуына жан-жақты 
үлес қосып, ұлттық құндылықтарды дәріптеп, 
елді имандылыққа үндейтін к�рнекті тұлғалар 
тағылымына арналған осындай басқосуларды 
�ткізсек дейміз. Осы шаралар барысында 
ұсыныстар салмақты басылымдарда жарық к�ріп, 
тиісті орындарға жіберіліп, ұлттық дамуға үлес 
қосады деген үміттемін» деді «Қазақ газеттері» 
ЖШС-нің Бас директоры Ж.Кенжалин. 

Алғашқы басқосу елімізге белгілі ұстаз, 
дінтанушы Ғазиз қажы $мірхановқа арнал-
ды. Жастарға рухани тәрбие беру мәселесінің 
маңыздылығын тілге тиек еткен «Нұр-Мүбарак» 
университетінің проректоры, профессор 
Шамшәдин Керім Ғазиз қажының елімізде 
имандылықты насихаттауға қосқан үлесіне 
тоқталды. Еліміздегі руханият саласында ұрпақ 
тәрбиелеп, білім беруде ерекше із қалдырған 
Ғазиз қажы $мірханов болмысы б�лек тұлға. 
Оның ұстаздық ұлағаты, дін саласындағы сара 
жолы жайлы мемлекет және қоғам қайраткері, 
Қазақстанның бұрынғы Су шаруашылығы 
министрі, профессор Нариман Қыпшақбаев 
деректері басқосудың маңыздылығын арттыра 

ҚҰРМЕТ ШАРА

МҰСТАФА ШОҚАЙҒА 
ЕСКЕРТКІШ ОРНАТЫЛДЫ

ӘҢГІМЕ ӨЗЕГІ – 
АЛАШ ҚОЗҒАЛЫСЫ

«БІЛІМДІГЕ ДҮНИЕ ЖАРЫҚ»

«Ана тілі» – ТҮРКСОЙ сыйлығының иегері
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Газетіміздің «Ұлы дала атаулары» айдары кең байтақ 
даламыздағы жер-су, елді мекен жəне т.б. атаулардың та-
рихын, шығу тегін оқырман қауымға таныстырып отыруға 
бағытталған. Былтырдан бері біз Оңтүстік Қазақстан облысы-
ның атауларын жариялап келсек, оның алдында Жамбыл, 
Қостанай жəне т.б. облыстарды қамтыған едік. Осы нөмірден 
бастап шежірелі өлке – Маңғыстау аймағының атауларына 
тоқталамыз. Материалдар топономика саласының білікті 
маманы, ғалым Бибатпа Көшімованың «Маңғыстау облысының 
топонимиясы» атты кітабы бойынша ұсынылады. «Ұлы дала 
атаулары» айдарын əдеттегідей өлкетанушы, тұрақты авторы-
мыз Молдияр Серікбайұлы жүргізеді. 

ҰЛЫ ДАЛА АТАУЛАРЫ

М А Ң Ғ Ы С Т А У  О Б Л Ы С Ы

Ағашқұдық – құдық. Үстірттің Солтүс-
тік Кемерінің батысында орналасқан. 
Ағаш (зат есім) және құдық (зат есім) 
с�здерінен бір іг іп  жасалған атау. 
Мағынасы: «ағашпен шегенделген 
құдық».

Ағашты – бұлақ. Шығыс Қаратаудың 
оңтүст ік  баурайында  орналасқан. 
Ағаш және сын есім тудыратын «–ты» 
жұрнағының бірігуінен жасалған атау. 
Бұлақ басында ағаш �суіне байланысты 
«ағашты бұлақ» аталған. 

Ағымәулие –  қорым. Маңғыстау 
 ауданында орналасқан. Ағым және әулие 
с�здерінің бірігуінен жасалған атау. Бұл 
әулие – қыз әулие және қазаққа дейінгі 
(мүмкін түркімен, ноғай, не оларға 
дейінгі тайпалардыкі шығар) �мір сүрген 
кісі деген мәліметтен басқа дерек жоқ 
(С.Қондыбаев, 2000, 12).

Ада – құмқайыр. Қарақия ауданында 
орналасқан. Ада с�зі Э.В.Севортянның 
с�здігінде – «арал; �сімдік �скен арал, 
�сімдігі бар арал» деген мағына береді 
(Э.В.Севортян, 1974, 87). «Ада» с�зі арал 
мағынасында түркімен, түрік, т.б. тілдерде 
қолданылады. @збек тілінде ота болып 
айтылады (Э.М.Мурзаев, 1984, 38). Сонда 
Ада атауының мағынасын: (�сімдік �скен, 
�сімдігі бар) деп білеміз. 

Адам7тпесшалбар – түбек. Қараке-
шудің Қайдақ шығанағымен жалғасқан 
тұсының солтүстігінде орналасқан. Теңіз-
гидро нимдерін зерттеген Ф.Г.Гарипова: 
«чалбар – «�зен саласы, тармағы» деп 
жазады (Ф.Г.Гарипова, 1991, 42). Атаудың 

«Ана тілі» газетінде жарық көрген мақалаларға басылымның сайтында 
көптеген пікірлер жазылады. Бұл газетіміздің ғаламтор кеңістігінде де да-
мып келе жатқандығын көрсетеді. Оқырмандар жазған пікірлердің ішінде 
мақалаға үн қосу, салмақты ой тастау жиі кездеседі. Солардың бірқатарын 

ықшамдап назарларыңызға ұсынуды жөн көрдік. 

Дайындаған Үміт ЖҰМАДІЛОВА, 
«Қазақ газеттері» ЖШС-нің веб-сайты
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ТІЛІ МЫҚТЫНЫҢ – ЕЛІ МЫҚТЫ

Біз қазір халықаралық байланыс-
тар дың мейлінше арта түскен дәуірінде 
�мір сүріп отырмыз. Еліміз әлемдік 
қауымдастықтың лайықты мүшесі 
ретінде �зінің мемлекеттік тілін де 
дамытуға мүдделі екені айқын. Ал ол 
үшін не істеу керек? Қазақ тілінен 
әлемнің барлық негізгі тілдеріне еркін 
түрде аударма жасай алатын білікті ма-
мандарымыз сақадай-сай тұру керек. 
$лемнің негізгі тілдеріне мамандар 
ағылшын, қытай, испан, үнді, жа-
пон, неміс, француз, итальян, орыс, 
түрік, парсы тілдерін жатқызады. 
Біріккен Ұлттар Ұйымының ресми 6 
тілі бар екенін білеміз. Олай болса, 
осындай тілдердің қатарына қазақ 
тілі де жетуі үшін біздің  аударма сала-
мыз да мықтап жолға қойылуы керек 
екені айтпасақ та түсінікті шығар. 
Қандай да бір тілді әлемге таныту үшін 
оған арнайы бағытталған шаралар 
қолға алынса, құба-құп. $йтпесе, тіл 
жайдан-жай танылып, қанат жайып 
кетпейтіні анық. $деби, мәдени ту-
ындыларды �зге тілдерге сапалы ау-
дару, сондай-ақ шет мемлекеттермен 
дипломатиялық қарым-қатынас орна-
туда қазақ тіліндегі сапалы аударманың 
қамтамасыз етілуі маңызды. 

Елімізде  т ілмаш мамандарды 
даярлау мен айналысатын бірден-бір 
оқу орны Абылай хан атындағы Қазақ 
ха лық аралық қатынастар және әлем 
тілдері университеті екені белгілі. 
Аталған университеттің аударма және 
филология фа культетінің деканы, до-
цент, филология ғылымының канди-
даты Бағлан Мизамхан қозғап отырған 
тақырыбымыздың аясында �з ой-
пікірін былайша білдірген болатын: 

– Біз университетімізде ағылшын, 
неміс, француз, испан, итальян, қытай, 
кәріс тілдеріне және осы тілдерден 
қазақ және орыс тілдеріне тікелей 
тәржімалайтын тілмаш мамандарды 
 даярлаймыз. Бұл ретте айта кететін 

Тіліміздің кең өріс алуына 
тілмаштардың, яғни аудармашы 
мамандардың қосатын үлесі аз емес. 
Осы саланың қандай түйткілдері бар 
дейтін болсақ, сан түрлі сауалдарға 
тап боларымыз анық. Ол – маман 
даярлаудан бастап, оның кəсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру 
мəселелеріне дейін жалғасып кете 
береді. Иə, аударма ісін игеру 
оңай шаруа емес. Оның өзіне тəн 
қыр-сыры бар. Қоғамдық өмірде 
аудармамен байланыспайтын 
бірде-бір сала жоқ. Демек, тілмаш 
қандай болса, ол аударып отырған 
тілдің дəрежесі де, сапасы да сондай 
болмақ. Олқылық орын алса, ең 
алдымен тілге зиян. Бірден айтайық, 
бұл мəселенің аясын бір мақаланың 
көлемінде қарастыру қиынның 
қиыны. Десек те, сала мамандарын 
əңгімеге тарта отырып, түйгенімізді 
ортаға салсақ. 

Сайт – қазіргі заман талабы. Заман та-
лабынан қалуымызға болмас. Ғаламтор әлемді 
жайлаған кезде бізді де айналып �тпегені рас. 
Сондықтан сайттардың жұмыс жасауы да 
орынды.

Менің ойымша, ер адамның отбасына деген 
жауапкершілігі азайып кетті. Ер адам отбасын 
бірінші орынға қойса, мұндай мәселе болмайды. Бәрі 
отбасында алған тәрбиеге байланысты. 

Биыл менің балам мектепалды даярлық сыныбы-
на барады. Ол «*ліппе» оқымады. Сонда «Ана тілі» 
кітабын қалай оқымақшы? *ліппені бірінші сыныпта 
оқығаны дұрыс болар еді.

Мәселе орынды к�терілген. Бұл отбасы институтынан ажырап қалғандығымыздың 
бір белгісі деп ойлаймын. Немересін бағатын қарттарымыз «Қарттар үйінде», ұлдарымыз 
алған жарының с�зінен аса алмайды. Қыздарымыз жұмыс істеп, ақша тапқысы келеді. 
Сонда бала қайда қалады? Амалсыз бала күтуші жалдайды. Ертең сол балалар ата-ана-
сын қарттар үйіне �ткізетін ұрпақ болмасына кім кепілдік бере алады? 

Қазіргі оқулықтардың барлығы да сапа жағынан нашарлау. Балаларымызды 
оқытқанда, �зіміз қиналып қаламыз. Құдды бір оқушылардан ғалым жасағысы келетіндей. 
Оқулық тілі түсініксіз, қиын. Бір с�збен айтқанда – бас қатыру!

«*ліппені» алып тастағанда «Бұл не деген сорақылық» деп жағамызды ұстап едік. 
 Балаларымыз үшін де алаңдадық, тіпті олардан ұялдық та. Мына мақаланы оқып, 
т�беміз к�кке жеткендей қуанып отырмыз.

Ағамның қызы 6-сыныпта оқиды. Тарихты оқулық бойынша мүлдем түсінбейді. 
Оқулықтардың сапасы талапқа сай емес. Кезінде орыс топтарына Қазақстан тарихы 
бойынша сабақ бергенде байқағаным, мұндай оқулықтармен оқыған оқушы �з елінің та-
рихын білмейді.

Шүкір, кемшіліктері болса 
да, қазір қазақша сайттардың 
саны артып келеді. Басқарушы 
орындардың да �з алдына жеке 
сайттары бар.

Шетелдегідей немересін 
бағатын ата-әжелерге Үкімет 
ақша т�леуі керек. Осы мәселе 
Парламентке жеткені дұрыс.

Бекболат ағамызға және 
«Ана тілі» газетіне мың алғыс. 
Осы мәселенің шешілуіне ат-
салысты.

Автор ұсынысы орынды. 
Басымдық мемлекеттік тіл – 
қазақ тіліне берілсе, құба-құп.

Олқылықтар к�п екені 
рас. Ал соларды ж�ндеуге қау-
қарымыз неге жетпей жүр?

негізгі мәселе, болашақ аудармашы-
лар ең алдымен �з ана тілінде еркін 
с�йлейтін, еркін ойлай алатын ма-
ман болуы керек. Ана тілін жетік 
меңгермеген адам, сондай-ақ шетел 
тілін де ана тіліндей сезіне алмаған 
адам аудармашы бола алмайды. Со-
нымен қатар қазақ тілінен аудару 
мәселесі елімізде әлі терең зерттелген 
жоқ, әр оқу орнындағы оқытушылар 
�з тәжірибелері бойынша ғана сабақ 
�ткізуде. Екіншіден, қазақ тілі аудар-
масы бойынша  маман даярлайтын 
оқытушылар саны аз. Барларының �зі 
қолда нақты бір оқу-әдістемелік құралы 
болмағандықтан орысша оқулықтар 
арқылы оқытады. Қазақ тілі мен орыс 
тілінің тіл құрылымы әртүрлі екендігін 
ескерсек, оқу барысының қандай 
деңгейде екендігін айтпай-ақ түсінуге 
болады. Үшіншіден, к�п жағдайда ау-
дарма пәнін тіл мұғалімдері �ткізеді. 
Бірақ тілді біліп, оны үйрету бір басқа 

келді. Тақырыпты зерттеу барысында 
байқағанымыз, шет тілін оқып жүрген 
студенттер бар ынта-жігерін аталған 
тілді меңгеруге жұмсайды. Бұл дұрыс. 
Шет тілін жоғары дәрежеде білу оңай 
емес, әрине. Бірақ олардың қазақшасы 
да шет тілінен еш кем болмауы тиіс. 
Мәселеге осы тұрғыдан келуіміз керек. 
@йткені шет тілінде жақсы с�йлейтін 
мамандар к�біне-к�п қазақ тілінен 
ақсап жатады. Ана тілін �з деңгейінде 
меңгермегеннен кейін аудармасы 
да сәтті шықпайды. Ал орыс тілін 
жетік білетіндер туралы олай деп айта 
алмас едік. Олар екі тілде де еркін 
аударма жасап, с�йлеушінің ойын, 
к�зқарасын бұлжытпай дәл жеткізіп 
береді. Шеберлік деген осындай кезде 
байқалатыны белгілі. 

Бізге қазақ тілінен шетелдік негізгі 
тілдерге аударатын мықты тілші ма-
мандар керек деп отырғанымыздың 
себебі де осы. Мысалы, қазақстандық 

орыс-ағылшын тілдері бойынша жаз-
баша аударма және ілеспе аударма 
бағытына маманданады. Қазіргі кезде 
қазақ тілінен орыс, ағылшын, фран-
цуз, жапон, араб тілдеріне аударатын 
қабілетті жастарымыздың саны ар-
тып келеді. Солардың басын қосып, 
аудармашылық бір қауымдастық 
құрып, тәжірибе алмасу жиындарын 
�ткізсек абзал болар еді, – дейді Ләйлә 
Жұматайқызы. 

Аударма мамандығын меңгерген, 
бүгінде Абылай хан атындағы Қазақ 
халықаралық қатынастар және әлем 
тілдері университетінде оқытушы бо-
лып қызмет істейтін жас маманның 
пікірін білу мақсатында Ернұр Құлтаев 
есімді азаматқа хабарласқан едік. 

Ернұр  Құлтаев  қаз ірг і  таңда 
б о л а ш а қ  м а м а н н ы ң  к ә с і б и 
құзыреттілігі мәселесі �зекті болып 
отырғанын айтты. Оқу жоспарындағы 
базалық және элективті пәндер арқылы 
болашақ тілмаштың кәсіби құзыретін 
қалыптастыру мақсаты қойылғанын 
атап �тті .  Бұл тұрғыдан ал ғанда 
болашақ аудармашыға қойылар та-
лап жоғары болуы керек екен. Оның 
пікірінше, аудармашы әмбебап ма-
ман болуы тиіс. Тілдің лексикасын, 
грамматикасын жетік меңгерген 
филолог немесе мәтінтанушы ғана 
емес, сол елдің тілін, мәдениетін 
меңгерген, әдебиетінен, тарихы-
нан хабары мол, энциклопедиялық 
білімі бар мәдениеттанушы, этнолог 
та болуы керек. «Қазақ тілі кейбір 
салаларда салыстырмалы түрде жас 
тіл болып саналады. Оның себебі, 
ұзақ жылдар бойы саяси-әлеу меттік, 
экономикалық, ғылыми мәсе лелер 
орыс тілінде жүргізілді ғой. Сондық-
тан терминологияның жеткілік сіздігі 
байқалады. Бірақ уақыт �те келе 
шешілетін мәселе деп ойлаймын» дейді 
жас маман. 

«Елімізде қазақ тілінен �зге тілдерге 
тікелей аударатын мамандар неге тап-
шы?» деген сауалымызға ол былай деп 
жауап берді: 

–  Б ұ л  м е м л е к е т т і к  д е ң г е й д е 
шешілуге тиіс мәселе. Қазір негізінен 
қазақ тілінен орыс және ағылшын 
тілдеріне аудару жолға қойылған, ал 
�зге әлемдік тілдері, шығыс тілдеріне 
тікелей аудару үшін мемлекеттік білім 
беру стандартына арнайы мамандықтар 
классификаторы енгізіліп, соған 
бағытталған арнайы топтар ашылуы 
керек. Сонымен қатар сол тілдерді 
о қ ы т а т ы н  б і л і к т і  ұ с т а з д а р  м е н 
оқытушылар да қажет. Тілмаш дай-
ындау бағытында арнаулы техникамен 
жабдықталған зертханалар к�бейтілсе, 
пайдасы мол болар еді. 

Кезінде орыс тілін ғылым тілі бола 
алмайды дегендерге М.Ломоносов: 
«Егер белгілі бір ойды �з ана тілімізде 
дәл бере алмасақ, бұны тіліміздің 
оралымсыздығы нан к�рмей, �зіміздің 
дәрменсіздігіміз ден к�ру керек» деп 
айтқан екен. Біз де тіліміздің бар 
мүмкіншілігін сарқа пайдалана ал-
май жүрсек, оның себебін ең әуелі, 
�зімізден іздегеніміз ж�н шығар. Қалай 
болғанда да, шет тілі мен қазақ тіліне 
еркін әрі сауатты аударатын  мамандар 
шоғырын қа лыптастыруға баса к�ңіл 
б�лгеніміз ж�н. Ол үшін жоғары оқу 
орындарындағы сағат санын к�бейтіп, 
гранттарды к�бірек б�лу және т.б. 
қажетті шараларды жүзеге асыруымыз 
керек.

Абылайхан ЖҰМАШЕВ

да, аудара білу мен аударма жасауды 
үйрету бір б�лек. Т�ртіншіден, тілді 
білгеннің барлығы аудармашы бола 
алмайды. К�п жағдайда түлектеріміз 
тіл білеміз деп осы мамандықты таңдап 
жатады, алайда екі тілді қатарынан, бір 
деңгейде түсініп, сезіне алмаған адам-
ды аудармашы деп айту қиын. 

Б.Мизамханның айтуынша, аудар-
машы екі-үш, тіпті одан к�п тіл білетін 
полиглоттық қабілетке ие болуы қажет 
екен. Сондықтан үш тілді кәсіби 
негізде жетік меңгеруі заңдылық. 

Тілмаштарды даярлау 
мәселесін жан-жақты 
з е р т т е у  б а р ы с ы н -
да оның барынша 
күрделі әрі ауқым-
ды екеніне к�з 
жет кізе  түстік. 
Бұл ретте оқу-
әдіс те мелік ке-
шеннің талапқа 
сай болуы да аса 
маңыз ды. Сонымен 
қатар жүйелі дайын-
дық, кәсіби құзыретті 
қалыптас тыруға арналған 
білім беру технологиялары, 
оқытушылардың тәжірибелі болуы да 
болашақ мамандардың осы саланың 
барынша кәсіби түрде меңгеруіне 
жағдай туғызады. 

Шынтуайтына келгенде, бізде 
к�біне-к�п аударма ісімен осы саланың 
нағыз мамандары айналыса бермейді. 
Тек бірді-екілі аудармашылар ғана 
жоғары оқу орнында аударманың 
теориясы мен тәжірибесін оқыған 
болуы мүмкін. Негізінен бұл жұмысты 
филолог, журналист, тарихшы, мұғалім 
атқара беретінін байқаймыз. Бірақ 
қазақ тілінің бәсекеге қабілетті-
лігін арттыру, сондай-ақ  аударма 
саласындағы әлемдік  т ілдердің 
деңгейіне жеткізу үшін бұл салаға де-
ген к�зқарасымызды �згертетін уақыт 

делегация  шетелге  шықса  олар 
келісс�здер, жүздесулер кезінде орыс 
тілінде с�йлейді. Елімізде қазақ тілінен 
тікелей сол тілге аударып беретін аудар-
машылар жоқтың қасы. Құжаттарды 
аударуда да бірізділіктің жоқтығы 
түйткілді мәселелердің оң шешім 
таппа ған дығынан туындайтыны аян. 
Мұндай жағдайдан кейін тіліміздің 
мәртебесі қалай к�теріледі деген заңды 
сауал туындайды. 

Тағы бір айта кетерлігі, �кінішке 
орай, елімізде тіл маш тардың ба-

сын қосатын, бір-бірімен 
т ә ж і  р и б е  а л м а с у ғ а 

мүмкіндік жасайтын, 
аудармашылардың 

кәсіби біліктілігі-
не баға беретін, 
б і  л і м д е р і н  ә р і 
қарай шың дай-
т ы н ,  ж а ң а д а н 
бекіт ілген тер-
м и н д е р д і  ү й  р е -

тетін, қажетті с�з-
діктерді таныстырып 

отыратын құзырлы ме-
кеме жоқ. Нәтижесінде 

әркім �з білгенінше аударады. 
Кейбірінің аудармасын оқыған нан г�рі 
түпнұсқасын оқыған артық к�рі нетіні 
де сондықтан. 

К�теріліп отырған мәселемізге орай 
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық уни-
верси тетінің шетел филологиясы және 
аударма ісі кафедрасының доценті, 
филолог-ғалым Ләйлә Мұсалының да 
к�зқарасын білген болатынбыз. 

– Университетіміздің филология 
және әлем тілдері факультетінің шетел 
филологиясы және аударма ісі кафе-
драсында «Аударма ісі» және «Шетел 
филологиясы» мамандықтары бойын-
ша үш сатылы білім беру бойынша (ба-
калавриат, магистратура және доктор-
антура – А.Ж.) мамандар даярланады. 
Студенттер негізінен қазақ-ағылшын, 

БІР ШАҢЫРАҚ АСТЫНДА

«Мемлекеттік тіл – бірлік тірегі»
Елбасының «Қазақстан жолы – 2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
атты Стратегия сын іске асыру аясында 
«Тұран» университетінде «Қазақ  және 
шет тілдері» кафедрасының ұйым-
дастыруымен «Қазақ тілі» пәні бойынша 
«Мемлекеттік тіл – бірлік тірегі» атты 
1 курс студенттерінің 7зге ұлт 7кіл дері 
арасында алғашқы университетаралық 
олимпиадасы 7ткізілді.

Шараның мақсаты – мемлекеттік тілді 
дамыту және жоғары оқу орын дарында білім 
алатын �зге ұлт студент терінің қазақ тілін 
меңгеруін тереңдету.

Университеттің Тәрбие ісі ж�ніндегі 
проректоры Н.Герасимова, «Қазақ тілі 
және шет тілдері» кафедрасының мең-
герушісі Г.Мұсабекова және аға оқытушы 
А.Қаршығаева с�з с�йлеп, игі тілектерін 

жеткізді. Олимпиадаға қатысуға бірнеше 
уни верситет �тініш білдіріп және осы 
сайысқа үлкен дайындықпен келді. Сайысқа 
Қ.И.Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 
«Достық», Халықаралық бизнес уни-
верситетінің «ХБУ-дың әскерлері», Алматы 
энергетика және байла ныс университетінің 
«С�з зергерлері», Қазақ инженерлік-
технологиялық университетінің «Технолог-
тар», «Тұран» университетінің «Болашақ» 
және «Жастар» топтары қатысты. Жа-
рыс т�рт б�лімнен тұрды. Шараның 
қорытындысына сай олимпиадаға қатысқан 
командаларға университет атынан сый-
сияпат табыс етілді. 

 Айнұр ҚАРШЫҒАЕВА, 
 «Тұран» университетінің

 қазақ және шет тілдері 
кафедрасының аға оқытушысы

мағынасы: «адам �те алмайтын терең, 
екіге айырылған сай немесе сор жер» бо-
луы мүмкін. 

Адамтас – мүйіс. Кендірлі-Қиясай 
Үстіртінің батысында орналасқан. Адам 
және тас с�здерінің бірігуінен жасалған 
атау. Мағынасы: «адам кейпіне ұқсас 
 тасты мүйіс» деген болу керек. 

Аджықұй – құдық. Кендірлі-Қиясай 
Үстіртінің оңтүстік-батыс б�лігінде 
орналасқан. Аджы мен құй с�здерінің 
бірігуінен жасалған атау. Аджы (к�не 
түріктің с�зі)//ажы – суы ащы, бірақ мал 
ішуге жарамды құдықтарға қарата айты-
лып, солай жер атауы болып қалыптасып 
кеткен. Ажы – Севортянның с�здігінде: 
«ащы, ащы су, шипалы су» делінген 
(Э.В.Севортян, 89). Ал «Құй» деген 
с�з к�не түркі және моңғол тілдерінде 
құд – құды – құйы – құй болып 
келетін, қазіргі қазақ тіліндегі құдық 
деген мағынада қолданылатын с�збен 

т�ркіндес, яғни құй с�зі жоғарыда ай-
тылып �ткен к�не түбірінің бір түрі 
(Қазақ тілінің қысқаша этимологиялық 
с�здігі, 132). Бірқатар түркі тілдерінде 
құдықты құй – кьую дейді. Ноғайша 
қуйы, құмықша къую, түрікменше гуйы. 
«Құй» с�зі �лкеміздегі құдық атауларын-
да сақталып қалған: Ақшақұй, Үшқұю, 
Сайқұй, т.б. құдық атаулары кездеседі. 
«Құд (-ық) – құй – құйы с�здеріндегі «д» 
мен «й» дыбыстарының алмасып келуі 
түркі тілдерінде бар құбылыс. Құдық 
дегендегі -ық жұрнағы – етістіктен зат 
есім тудыратын жұрнақ» (Қазақ тілінің 
қысқаша этимологиялық с�здігі, 132). 
Сонда атау «суы ащы құдық» деген мән 
береді. 

Ажырықтыой –  құдық,  шатқал. 
Маңғыстау түбегінің шығыс б�лігінде 
орналасқан.  Ажырық+ты (туынды 
сын есім) және ой (зат есім) с�здерінің 
бірігуінен жасалған. Маңғыстаудың 

сортаң және ш�лді �ңірлерінде �сетін 
ажырық �сімдігіне байланысты аталған. 
Мағынасы: «ажырық к�п �сетін ойдағы 
құдық немесе қоныс».

Айбүйір – қоныс. Бейнеу ауданын-
да орналасқан. Атау ай (зат есім) және 
бүйір (зат есім) с�здерінің бірігуі арқылы 
жасалған. Мағынасы: «қияқтанып туған 
айдың бүйірі сияқты жер», жер бедеріне 
байланысты айтылған. 

Айғыр – қорым. Түпқараған ауданын-
да орналасқан. Ғалымдар мал аттары-
мен байланысты атаулар топонимдерде 
мағыналық жағынан басқа сипатқа ие 
болатынын айтады: «Айғыр с�зі «үлкен», 
«биік», «ірі» деген мағынасын береді» 
(Қаймулдинова, 36-37). Сонда атаудың 
мағынасы «үлкен қорым». 

Айғырұшқан терең – құдық. Орталық 
Үстіртте, Маңғыстау ауданында орналас-
қан. Мағынасы: «айғыр (мал) ұшқан терең 
құдық».

Айдарқарабас – шатқал, құдық. Үстірт 
жазығының батыс б�лігінде орналасқан. 
«Жерасты су қорының ең �нікті, ыңғайлы 
жерінен қазылған, мол сулы құдықты» 
– бас құдық, ал суы тайыздан шығатын 
жерді жергілікті ел «бас» дейді» ($.Спан, 
Ж.Дүйсенбаева, 185). Мағынасы: «шошақ 
болып үйілген т�белі шатқалдағы суы мол 
құдық».

«Маңғыстау облысының 
топонимиясы» кітабы бойынша 

әзірлеген 7лкетанушы 
Молдияр СЕРІКБАЙҰЛЫ

Бұл 
мемлекеттік 

деңгейде шешілуге тиіс 
мәселе. Қазір негізінен қазақ 
тілінен орыс және ағылшын 

тілдеріне аудару жолға қойылған, ал 
өзге әлемдік тілдері, шығыс тілдеріне 

тікелей аудару үшін мемлекеттік 
білім беру стандартына арнайы 
мамандықтар классификаторы 

енгізіліп, соған бағытталған 
арнайы топтар ашылуы 

керек. 

ТІЛМАШ ТІЛМАШ 
НЕГЕ ТАПШЫ?  НЕГЕ ТАПШЫ?  
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ТІЛ МЕН ТҰЛҒА

Биыл филология ғылымының докторы, профессор, КСРО жоғары 
мектебінің үздігі Талғат Сайрамбаевтың туғанына 80 жыл толды. Ғалым 
1960 жылы Шымкент педагогика институтын бітірген. 1964 жылы 
Қазақстан Республикасы Ғылым академиясы Тіл білімі институтының 
аспирантурасында оқиды. 1967 жылы кандидаттық, 1984 жылы докторлық 
диссертациясын қорғаған. Еңбек жолын орта мектепте қазақ тілі мен 
əдебиетінен мұғалім болып бастаған Талғат Сайрамбаев 1971 жылы Қазақ 
мемлекеттік университетіне конкурспен алынып, өмірінің соңына дейін 
осы университетте 40 жылға жуық жемісті еңбек етті, ғылымға 40 шəкірт 
тəрбиелеп қосты. 200-ден аса ғылыми мақала, 15-ке тарта оқулық, оқу 
құралдары, монография, 15-ке жуық қосымша авторлықпен шыққан 
əдістемелік еңбектер, сөздіктер қалдырды.

Белгілі ғалым, ұлағатты ұстаз Талғат 
ағайдың шәкірттері оның 7негелі қырлары 
туралы былай деп еске алады:

Серік Жұмабекұлы: 1976 жылы 
ҚазМУ-дың дайындық факультетіне 
тыңдаушы болып 25 бала қабылдандық. 
Қ а з а қ  т і л і  п ә н і н е н  ф и л о л о г и я 
ғылымының кандидаты, доцент Талғат 
Сайрамбаев сабақ берді. Оншақты 
күннің ішінде кімнің қабілеті қандай 
екендігі анықтала бастады. Тіпті қазақ 
тіліндегі жеті септіктің сұрақтарын ша-
тастыратындар да арамыздан табылды. 

Мұндайда Талғат ағамыз әркімнің 
осал жерін тамыршыдай тап басады да, 
қиын түрін оп-оңай тәсілмен түсіндіре 
салады: «Мәселен, септіктердің сұрағын 
есте сақтау әдістері мынандай: атау 
септігінің сұрағы кім? не? қиын емес. 
Ілік септігі – �зіңе-�зің іштей «кімнің 
ілігі» деген сұрақты қойсаң жетіп жатыр. 
Барыс септігінің түбірі «бар» сұрағы – 
кімге? неге? қайда? (барайын). Табыс 
септігін «тап» деген бұйрықты бер, кімді? 
нені? (табайын) деген сұраққа кезігесің. 
Жатыс септігіне байланысты «жатыр» 
деген с�зді іштей қайтала, кімде? неде? 
қайда? деген сұрақ есіңе түседі. Сол 
сияқты «шық» деген бұйрықты с�з 
арқылы шығыс септігінің кімнен? не-
ден? қайдан? (шығайын) деген сұрағын 
табасың. К�мектес септігіне қатысты 
кіммен? немен? (барып к�мектесейін) 
деген сұрақты қой.

Айгүл Шыныбекова: Бірде студентті 
тақтаға шығарып «Атты атты атты» 
с�йлемін жаздыртты. Біз аң-таң болып, 
«Ағай, мұндайда с�йлем бола ма?» деп 
қалдық. Содан с�йлем талдау басталды. 
Талдай-талдай осы үш с�зден бүкіл 
синтаксистегі жай с�йлем түрлерін, бүкіл 
морфологиядағы с�здердің тұлғалық 
ерекшеліктерін, бір тұлғадағы осы үш 
с�здің әрқайсының қай с�з табына 
жататынын айта-айта бүкіл грамматика 
ғылымына к�зіміз ашылғандай болды. 
Осындай жұмбақ с�йлемдерді студент-
терге ұсыну арқылы ғалым-ұстазымыз 
бізді тылсымы мол ғылымға тартады, 
қызықтырады екен ғой. 

Анар Салқынбай: Талғат ағайдың 
семинар сабақтарын �ткізудің �зіндік 
әдістемесі болатын. Студенттерді 5-6 
баладан топ-топқа б�ліп, жеке тапсыр-
малар беретін. $р топқа жақсы оқиды 
деген студентті бас етіп қойып, бір-
біріне үйретуді талап ететін. Қойылатын 
баға ортақ болады деген соң, бәріміз 
тапсырманы мүлтіксіз орындауға 
ұмтылатынбыз. Ал ағай сол топтың 
ішінен ең т�мен оқитын студентке 
сұрақ қойып, соның білген дәрежесімен 
бағалайтын. Бұл әдіс студенттердің білім 
деңгейін тез к�теруіне жақсы септігін 
тигізгені анық. Талғат ағамыздың 
алдынан синтаксистен дәріс алған 
студенттің оны білмей шығуы мүмкін 
емес еді. Талғат Сайрамбайұлының сол 
кездегі осы әдісі қазір әлемдік әдістеме 
ғылымында жаңа инновациялық тәсіл 
ретінде ұсынылып жүр. 

Жанат Дәулетбекова: Жоғары оқу 
орны ның кез келген оқытушысына үлгі 
болар деген оймен мен Талғат ағаның 
ұстаз ретінде мынандай ерекшеліктерін 
атап айтқым келеді. Біріншіден, ол кісі 
сабақтың бір минутын да ысырап ет-
пей, сабақтың жартысын «студенттерді 
түгендеумен» немесе басқа бір сабаққа 
қатысы жоқ с�здермен уақыт �ткізу ол 
кісінің табиғатына жат еді, екіншіден, 

ШӘКІРТТЕР
ж‰регiне ±ялаѓан

Айнагүл Мұхамеджанова: Ғылыми 
ж ұ м ы с ы м д ы  ж а з ы п  ж ү р г е н і м д е 
жетекшім – Талғат Сайрамбайұлының 
тәлім-тәрбиесін к�рдім. Қашанда 
қуана қарсы алып, үлкен сабырлықпен, 
ыждағаттылығымен жұмысты тексеріп, 
ақыл-кеңес беруден жалықпаған ағай 
мені ғылыми жұмыс жазудың әдіс-
тәсілдеріне әбден машықтырған еді. 
Америка жазушысы Э.Хаббардтың«�з 
ш ә к і р т т е р і н  е ң б е к т е н  қ у а н ы ш 
табуға үйрете білген ұстаздың мерейі 
үстем»деген мағыналы ойы – ғалым-
ұстаз болмысына сай. Талғат аға 
шәкірттері мен ізденушілері үшін 
жағдай жасауға тырысып жүретін ке-
ремет жан еді. 

Біздің ақжүрек ағайымыз шәкірттер 
зердесіне білімнің, ғылымның нұрын 
құйып қана қойған жоқ, �з ісімен бізді 
тәрбиелей де білді.  

Айман Ментебаева: Біздер, жас 
мамандар, реті келген жерде ағайдан 
ақыл-кеңесін алып, білмегенімізді 
сұрап, білгенімізбен ой б�лісіп, ол 
кісіні т�ңіректейтін едік. Соның 
бірінде де «уақыт жоқ, сабағым бар, 
бір жерге асығып кетіп барам» демейтін 
еді. Мұқият тыңдап, ақылын айтып, 
�зіңді қанаттандырып, арқаңнан 
қағып кете баратын. Мерейің �сіп, 
соңынан қарап қаласың. Шындығында, 
Талғат ағай сияқты адамды жұбатып, 
жігерлендіре алатын адамдар сирек 

шығар-ау. Кәдімгідей сендіре айтаты-
ны соншалық – еңсең к�теріліп, тіпті 
«менің қолымнан келеді екен-ау» деп 
марқайып қаласың. 

Гүлімжан Жылқыбаева: Жанында 
жүріп ағайдың бойынан адамгершіліктің 
тамаша қасиеттерін байқаушы едік. 
Ол – қарапайымдылығы, ақк�ңілдігі, 
жайдары мінезділігі, жанының тазалығы 
болатын. Ең басты қасиеті ұстазға 
адалдығы еді. Ұстазы М.Балақаевқа де-
ген құрметі әрбір әңгімесінен айрықша 
аңғарылып тұратын. Кафедрада бір 
жылдар Талғат ағайдың үш шәкірті қатар 
жұмыс істедік. Кафедра жанынан «Қазақ 
тілі» кабинетін ұйымдастырып, оны 
�зіміздің ұстазымыз Т.Сайрамбаевтың 
есімімен атауды ұйғарып, ағайдың 
келісімін сұрағанымыз бар. Сон-
да ағайымыз: «М.Балақаев атымен 
атасаңдар келісемін» деген еді. «Сіз �з 
ұстазыңызды құрметтеп жатырсыз, біз 
де �з ұстазымызды құрметтейік, рұқсат 
етіңіз» дегенге келіспеді. Ұстазы М. 
Балақаевқа деген құрмет �зіне деген 
құрмет деп ұқты. 

Бекен Сағындықұлы: Ауыртпалық 
дегеннің де �зіндік мәні бар. Сол 
ауырт па лықтың бірі желтоқсанның 
(1986) ызғары десек те болады. Бұл 
уақыт «қазақпын деп туған ағаларды» 
айналып �те алмады. Соның бір ұшығы 
Талғат Сайрамбаевқа тиген-тін. «Неге 
топ студенттерін алаңға жібересің?» 
деген желеумен профессорлықтан 
жай оқытушы деңгейіне түсіріледі. @з 
еңбегімен танылып, жылдап жинаған 
абыройыңды аяқ асты т�мендетуге сол 
кездегі жүйе бар әдісін пайдаланды-ақ. 
Бірақ Талғат ағаның сағы сынбады. 
Уақыт  тауқыметін т�зімді әрі сабырлы 
мінезімен жеңе білді. 

Біз бұл лебізімізде Талғат ағаның 
ғалымдығы жайлы айтқан жоқпыз, 
ғылыми еңбектерін талдау нысаны-
мыз болған жоқ.  Ағаның ғылымдағы 
үлесі әлі талай конференцияларға 
арқау болып, ғалымдар мен 
ізденушілер арқылы зерделеніп, 
қазақ тіл біліміне қосқан зор еңбегі 
құрметпен аталатынына кәміл 
сенеміз. 
Бұл тұла бойы кішіпейілділік пен 
қарапайым дылықтан жаратылған 
жанның адами қасиетін келер ұрпақ, 
болашақ ұстаздар білсе екен, үлгі 
етсе екен деген ниет еді.

М.МАМАЕВА, 
С.АҚЫМБЕК

тын. Дәрістердің арасында не сабақтың 
соңына қарай құрылымы �згеше бір 
с�йлемдерді тақтаға жазып жіберіп, 
«ал осыған синтаксистік талдау жасап 
қойыңдар» дейтін. Студенттерге не баста-
уышы, не баяндауышы к�рінбейтін осы 
«қызық»  с�йлемдерден жаңа теориялар 
шығаратын. Біздің айтқан уәждерімізге 
бар ынтасын салып тыңдай қалатын. 
Дұрыс айтпасаң, жетектеме сұрақтар 
қойып, �зіңе �зіңнің шатасқан жерлеріңді 
тапқызатын, ал дұрыс айтсаң, одан әрі 
тереңдете түсіп, ойлануға мәжбүрлейтін. 

Жоғарыдағы шәкірттерінің естелігі 
оқытушы-ұстаз Талғат Сайрамбаевтың 
шәкіртті оңайдан қиынға қарай қалай 
үйретіп алатынын к�рсетеді.

Енді Талғат Сайрамбайұлының ас-
пиранты не ізденушісі болған шәкіртте рін 
тыңдап к7ріңіз. 

Бақыт Ақбұзауова: Ұстазымыздың 
бір ерекшелігі ғылымға деген қарым-
қатына сында еді. Ағай әрі теоретик, әрі 
практик еді, яғни тілдің қолданыстағы 
фактілерін, бұрын ғылыми әдебиетте 
жазылмаған немесе еленбей қалған 
тұстарын мысалдар арқылы дәлелдеп, со-
дан ғылыми тұжырым жасайтын. Мұның 
�зі қазіргі тілді зерттеудің озық әдісі – 
функционалдық тұрғыдан зерттеу болып 
табылады. Бірақ ағай ізденушілеріне 
берген тақырыптарына сондай ерек-
ше ат қойып, айдар тағып, мынау 
«функционалдық» әдіс деп жар салмай-
тын. Үстірт қарағанда тақырыптары 
«толықтауыш», «пысықтауыш» сияқты 
қарапайым болып келгенімен, бұл 
зерттеулерде ағай тілдің бұрын дәстүрлі 
грамматикада жазылмаған, ережелерде 
ескертілмеген тұстарына жетелейтін 
еді. Маған ұсынылған тақырып – 
«анықтауыш туралы не айтуға болады» 
дегенімде – «Анықтауышты бәрі біледі, ал 
етістік-анықтауыш дегенді естігенің бар 
ма, мысал жина, сонда �зің түсінесің» де-
ген еді. Байқап қарасам, ешбір әдебиетте 
жазылмаған,  бірақ тілімізде қолданыста 
жүрген фактілер жеткілікті екен. 

Жанар К7пбаева: Талғат ағай алғашқы 
күннен-ақ ғылым жолының ауыр да 
қиын екенін, кез келген адамның оған 
қолы жете бермейтіндігін ескертті. Үнемі 
ізденіс, талмас талап, қажымас еңбек 
арқылы ғана алға қойған мақсатқа жетуге 
болатындығын әкелік қамқорлықпен 
түсіндірді. Ең алғаш ғылыми мақала жа-
зуды тапсырған Ағай оны жақсылап тал-
дап: «Мақаланың негізі – �зің тақырып 
етіп алып отырған басты мәселең, соған 
назар аударсаң, к�здегеніңе жетесің» – 
деп ақыл берді. 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ЖӘНЕ УАҚЫТ

КЕЗДЕСУ

Еліміз Тəуелсіздік алғаннан кейін ұлттық құндылықтарымызға назар 
аударып, жоғалтқандарымызды түгендей бастадық. Бұл үрдіс тілімізде 
терминологиямыздағы ұлттық-терминологиялық бірліктердің танымдық 
сипатын жан-жақты қарастыруға кең жол ашты. Терминжасамда ұлттық-
танымдық сөздерді, ұмытыла бастаған кейбір сөздерімізді қайтадан қолданысқа 
енгіздік. Осы орайда, соңғы кездері терминологиялық бірліктердің елтанымдық 
сипатына да ерекше ден қоюшылық байқалады. Кейбір елтанымдық атаулар 
терминге айналып (терминденіп) тілімізден берік орын алды. Əрине, бұл 
тұрғыда, тілге жеңіл, ықшам, мағынаны дəл беретін, сəтті жасалған, əуезді 
терминдерге басымдық беретініміз шындық.

Елтанымдық терминдерді с�з ет-
кен кезде  олардың ішіндег і  тер-
минденген с�здерге талдау жасала-
ды. Терминологиялық бірліктердің 
елтанымдық компонентін қалыптас-
тыратын эктролингвистикалық және 
интралингвистикалық деректерді сипат-
тау ісі қолға алынады. Терминологиялық 
бірліктердің елтанымдық сипатына 
талдау жүргізудің әдістемесі белгі-
ленетін болады. Елтанымдық таң ба-
ланған терминологияны адамдар 
қыз метінің материалдық және ру-
хани құндылықтарының жиынтығы 
ретінде қарастыру к�зделеді. Ұлттық 
рухани мәдениеттің ғасырлар бойы 
қ а л ы п т а с қ а н  д ә с т ү р і н і ң  ә л е м д і к 
�ркениеттер сұхбатында танылуы тілге 
тікелей қатысты. Қазақ халқының 
т�л мәдениетінің қай түрін алсақ та 
о н ы ң  м а з м ұ н ы  т і л ,  с � з  а р қ ы л ы 
ұрпақтан-ұрпаққа тарап, жеткізіліп, 
экспрессивтілік қызметі айқындалады. 
Ұлттық-мәдени ерекшеліктердің тіл 
арқылы танылуы, қазақ тіл білімінде 
ғылыми зерделеніп, жүйелену мәселелері 
�ткен ғасырдын сексенінші жылдары-
нан нақты қолға алына бастады. Тілдің 
мәдени қырынан талдануы ж�ніндегі 
алғашқы тұжырымдар тілші-ғалымдар 
$.Қайдар, Р.Сыздық, Қ.@мірәлиев, 
М.Балақаев, М.Серғалиев, @.Айтбаев, 
Е.Жанпейісов, Ғ.Қалиев, Н.Уәлиев, 
Б.Шалабай, Ф.Оразбаева, С.Сатенова, 
Б.Момынова, Ж.Манкеева, Г.Смағұлова, 
Г.Қосымова, Б.Қасым, М.Атабаева, т.б. 
еңбектерінде к�рініс тапты.

Елтанымдық терминдерді зерттеудің 
басты мақсаты – мәдени ұлттық-
танымдық сипаттағы ерекшеліктерді 
тарихпен, әлеуметтік, мәдени сабақтас-
тық пен тіл арқылы таныту. Бүгінгі таң-
да елтанымдық терминдерді  жинау, 
реттеу, біріздендіру, зерттеу ісі �зекті 
мәнге ие болып отыр. Мұндай с�з-
дерге ономастикалық терминдер, елдің 
мемлекеттік және саяси жүйесіне, 
заңға, �нерге, білім жүйесіне, �ндіріске 
қатысты с�здерді және этносқа тән атау-
ларды, лауазым атауларын, қол�нер, 
тұрмыстық заттар атауларын, әскери 
терминологияны, т.б. жатқызуға болады.

Заманауи тіл тазалығын, мәдениетін, 
тілдің дамуын, ұлттың дүниетанымдық 
ерекшеліктерінің тіл арқылы к�рініс 
табуын тілдің әлеуметтік лингвисти-
ка, психолингвистика, когнитивтік 
лингвис тика сияқты салаларымен байла-
ныстыра зерттуге кең жол ашылды.

Бұл атауларға мына сарындағы 
с�здер сәйкес келеді: Абдыра, абыз, айда-
уыл, айтыс, ақ найза, ақсақалдар алқасы, 
ақындар айтысы, аламан, аламан бәйге, 
алтыбақан, алпауыт, аманат, асық, аса-
дал,  арба, атамекен, ауыл, әкім, әкімдік, 
әкімші, әкімшілік, әкімшіл-әміршіл әдіс, 

Қазақстан Республикасы Президенті-
нің мұрағатында «Мәңгілік ел қайрат-
кер лері» жобасы аясында жазушы 
Смағұл Елубаймен кездесу 7тті. Жиын 
1920-1930 жылдары қазақ халқы ба-
стан кешкен ашаршылық зобалаңына 
және қаламгердің 70 жылдық мерей-
тойына арналды. 

Кездесуге ҚР Президенті мұрағатының 
директоры Б.Жапаров, Қазақстан Жазу-
шылар одағы басқармасы т�рағасының 
бірінші орынбасары, ақын Ғ.Жайлыбай, 
мұрағат директорының орынбасары 
Д.Сүйінішев, ұлыбританиялық журналист 
Джоанна  Лиллис және ЖОО оқытушылары 
мен студенттері қатысты. Жиынды ашқан 
Б.Жапаров қазақ әдебиетінде �з орны бар 
қаламгер шығармашылығының мұрағат 
қызметімен тікелей байланысты екеніне 
тоқталды. Ол «Қазақ халқының басынан 
�ткен орасан зор нәубет туралы к�ркем 
туындылардың арасында «Ақ боз үй» 
трилогиясының орны б�лек» деп атап �тті.

Ғ.Жайлыбай роман-трилогия – қазақ 
басына т�нген үлкен зұлматтың қаны сор-
ғалаған шындығы екенін тілге тиек етті. 
«Жазушының әр кейіпкерінің тағдырының 
артында бүкіл қазақ к�рген қиямет тұр. 
С.Елубай шығармалары қазақ к�р кем 
ойына құбылыс болып қосылды. Бұл 
кітаптар халық тағдырын талапайға 
түсірген нәубетке қойылған к�ркем 

ЕЛТАНЫМДЫҚ АТАУЛАР 
ЕЛДІКТІҢ БЕЛГІСІ

«АҚ БОЗ ҮЙ» – 
АШАРШЫЛЫҚ АҚИҚАТЫ

әкімшіл-қысымшыл әдіс, әлеуметттік, 
әнұран, бай, байғазы, байғұс, бақсы, 
бастаңғы, бата, батыр, батырлар жыры, 
бәдік, бәйге, бәйтерек, бәйіт, бәсіре, бе-
рен, бесік, бесік жыры, беташар, б�бек, 
гүрзі, дастан, дауылпаз, дәуір, дулыға, 
Елбасы, елорда, ақорда, елтаңба, жайлау, 
жарапазан, жасақ, жасауыл, жауынгер, 
жетіген, жұмбақ айтыс, жұмбақ �лең, 
жыр, жырау, жыршы, заман, киіз, киіз үй, 
к�кпар, к�ктеу, күзеу, күй, қайым айтыс, 
қайым �лең, қарак�л, қара �лең, қарбыз, 
қисса, қобыз, қуырдақ, қымыз, қыстау, 
наурыз к�же, мүшәйра, Отан, пырақ, ру, 
рубаи, сазсырнай, самұрық, сандық, сарбаз, 
сарыжайлау, Сарыарқа, сарқыт, сәйгүлік, 
сорпа, сүзбе, сүйінші, сыбызғы, сырмақ, 
сырнай, тайқазан, тайпа, текемет, 
тоғызқұмалақ, тойбастар, т�раға, теңге, 
тұлпар, тұскиіз, түмен басы, түңлік, шай-
ыр, шаһар, шаңқобыз, шаңырақ, шертер, 
шұбат, т.б.

Бұл с�здерді мынадай топтарға б�луге 
болады:

– бұрыннан бар немесе қазір де 
жаңғырып тілге қайта ене бастаған елта-
нымдық терминдер: абдыра, асадал, 
байрақ, т.т;    

– соңғы жылдары жасалған жаңа 
(неологизм)  елтанымдық терминдер: 
алпауыт (монополисть), әкімші (адми-
нистратор), әкімшілік (администрация), 
әкімшіл-әміршіл әдіс (административно-
командный метод), әлеуметттік (соци-
альный), т.т;

– орысша баламасы бар, яғни аударуға 
болатын, аударылған елтанымдық тер-
миндер: т�раға (председатель), елтаңба 
(герб), к�шбасшы (лидер), тұсаукесер 
(презентация), алпауыт (монополист), ою 
(орнамент), т�решіл (бюрократ), т.т;

– орысша баламасы жоқ, яғни, 
аударуға келмейтін, тек қазақи ұғымға, 
дүниетанымға қатысты с�здер (реалий-
лер) (алтыбақан, арба, асадал, асық, ауыл, 
әкім, әкімдік, бай, байғазы, байғұс, бақсы, 
бастаңғы, батыр, батырлар жыры, бәдік, 
бәйге, бәйтерек, бәйіт, бәсіре, берен, бета-
шар, дастан, дауылпаз, домбыра, жайлау, 
жарапазан, жетіген, т.б.) 

– біраз елтанымдық мағынадағы 
с�здерді, мейлі, олардың орысша бала-
масы болсын яки болмасын тек қазаққа, 
қазақ ұлтына  ғана тән, табиғи с�здер 
ретінде қарастыруға болады. Мысалы, 
Алқаби, т�лтеңге, самұрық, бәйтерек, 
байрақ (штандарт), бәйге, шаңырақ, 
тұлпар, қуырдақ, бесік, пырақ, қыран, 
тоғызқұмалақ, арба, к�кпар, қымыз, 
шұбат, құрт, қазы, қарта, к�же, ою, те-
кемет, тұскиіз, т.б. с�здерді осындайға 
жатқызамыз.

– біршама с�здер  мысалы, алпауыт 
(монополист), әкімші (администратор), 
әкімшілік (администрация),  елбасы (пре-
зидент), елорда (астана), елтаңба (герб), 

ескерткіш» деп атап �тті ол. Ақын �зінің 
осы тақырыпта жазған «Тама к�шкен» 
поэмасынан үзінді оқыды. Бұл туынды 
да аштық жылдары рулы ел болып босып 
кеткен жылдар жайын қозғайды. 

С.Елубай қазақ тарихындағы осы зоба-
лаңды ұлттық геноцид деп тану мәселесін 
к�терді. Қазіргі тіл, діл мәселелерінің 
ушы ғуы сол трагедиялық оқиғалардың 
зар дабы деп санайды жазушы. Сондай-ақ 
ол аштық құрбандарына арнап тұтас бір 
мемориал кешенін орнату ж�нінде Елбасы 
Н.Назарбаев алдында ұсыныс жасағанын 
жеткізді. «Ашаршылық құрбандарын 
 ла  йық  ты деңгейде ұлықтау – біздің аза-
маттық па рызымыз» деп атап к�рсетті ол. 

ҚР Президент мұрағаты Ақпараттық-
әдістемелік жұмыс басқармасының бас 

т�раға (председатель), тұсаукесер (пре-
зентация), к�шбасшы (лидер), шенеунік 
(чиновник), бюрократ (т�решіл) с�здері 
күнделікті баспас�з беттерінде, ауызекі 
қолданыстар да синоним с�здер ретінде 
ауысып қолданылып жүр.

Қазіргі кезде бұрынғы к�нерген 
с�здерге жаңа мағына беру, яғни с�здерді 
терминдендіру (лексика-сементикалық 
тәсіл) арқылы жасалған терминдер 
к�птеп саналады. Бұл тұрғыда қазақи 
ұғымға жақын, қазақты қазақ ретінде та-
нытатын елтанымдық сипаттағы с�здер 
қолданыла бастайды. Олардың к�пшілігі 
т ілден берік  орын алып,  ұлттық-
танымдық терминологиямызды байыта 
түсері с�зсіз. Мысалы: құжат, құн, бәйге, 
жарыс, к�мбе, мәре, с�ре, тұсаукесер, 
жасақ, берен, гүрзі, балтанайза, сауыт, 
айдауыл, жасауыл, кежеуіл, оқшантай, 
қамау, торуыл, кіреуке, оқжатар, желк�з, 
шолғыншы, т.б.

Осы орайда кезінде белгілі терми-
нолог К.Юсуп ұсынған: идентифика-
ция – тақылет тестік, мотив – мәтіп, 
толерантность – тағат тылық, амбиция 
– мардат, логика – пайым, акт – кесім, 
норматив – низам, нормативные – право-
вые акты – низамдық – хұқы лық кесімдер, 
функция – уәзипа, ведомство – идара, 
флора – нәбетат, фауна – мақұлықат, 
режім – уәжіп, контракт – бекім, 
 шартнама, тоқтам, кате гория, элит – 
санат, патрулдік полиция – шолғыншы 
полиция, лоббизм – денеу, лоббирование – 
денеушілік, вызов – талқы сынды с�здер 
мен с�з тіркестерінің кейбірі к�ңілге 
қонған еді. 

Қазақ тіліндегі кейбір с�здер ауда-
рылмайды, яғни, қазақша қалай дыбыс-
талса солай аталады. Бірақ, �кінішке 
орай, үнемі солай бола бермейді. 

Қазіргі кезде к�птеген адамдар 
қазақтың т�л әріпін орысша айтуға 
құмар. Мысалы, Жамбылды  Джамбул, 
Жолдасбековті Джалдасбеков, жайлауды 
джайляу, к�кпар ды какпар деп айтып 
жүргенін жиі кездестіреміз. 

Қорыта айтқанда, елтанымдық 
терминдер – қазақ ұлтының барлық 
ерек ше   ліктерін жан-жақты ашып 
к�рсе тетін тілдік бірліктер. Бұл с�здер 
арқылы басқа халықтар да біздің ұлттық 
дүниетанымымызбен, құндылық тары-
мызбен, тарихымызбен, ділімізбен, 
дінімізбен етене танысады деуге болады. 
Сондықтан елтанымдық терминдерді 
жинау, реттеу, біріздендіру бүгінгі 
күндегі ең �зекті мәселелердің бірі 
болуға тиіс. Бұл сала әлі де зерттеуді 
қажет етеді. Зерттеу барысында байырғы 
с�здерімізге басымдық беріп, тілімізге 
жаңғырта енгізуіміз мүмкін болып отыр. 
@ткенсіз ертеңіміз бұлыңғыр болмақ. 
Ендеше, Тәуелсіз ел жоғалтқанын 
түгендеп, �з құндылықтарына ие болып, 
оны т�кпей-шашпай келешек ұрпағына 
мирас етіп қалдырғаны абзал. Сол 
құндылықтардың бір парасы саналатын 
елтанымдық си пат тағы терминдерімізге 
де абай болайық.

Нұрлан ШҮЛЕНБАЕВ,
А. Байтұрсынұлы атындағы

Тіл білімі институты
терминология б7лімінің

ғылыми қызметкері

сарапшысы А.Сейсенбаева «Ақ боз үй» 
романы – ашаршылық ақиқаты» атты 
тақырыпта баяндама жасады. 

Жиынға арнайы келген ұлыбритания-
лық журналист Д.Лиллис қазақ халқының 
тарихындағы ашаршылық оқиғалары 
ж�нінде бүкіл әлем халқы білуі тиіс деп 
санайды. 

Кездесу барысында студенттер «Ақ боз 
үй» романы және бүгінгі �зекті мәселелер 
жайында С.Елубаймен еркін пікір  алмасты. 
Жиынды түйіндеген ҚР Президент 
мұрағатының директоры Б.Жапаров 
мазмұнды әрі есте қаларлық кездесу үшін 
қаламгерге және шақырылған қонақтарға 
алғысын білдірді. 

Дина ИМАМБАЕВА

әрбір тақырыпты жан-тәнімен беріліп 
түсіндіретін. Қағазға қарап оқу деген 
атымен болмайтын. Дауысы саңқылдап, 
биікке қонақтаған қырандай студенттерді 
бірден �зіне қаратып алатын. Сол биігі 
мен мақамы сабақтың соңына дейін 
бәсеңдемейтін. Барынша жинақы, ба-
рынша тапқыр, барынша сергек ұстаз 
тыңдаушыларын да сондай қалыпты 
болуға ұмтылдыратын. @з айтқанының 
студентке жеткені ол кісі үшін аса 
маңызды болатыны соншалық – дәріс 
үстінде де бірнеше сұрақтар қойып, 
оның шын қабылдағанына к�зі жет-
кен соң ғана келесі мәселеге к�шетін. 
Үшіншіден, барлық сабағы «жанды» 
�тетін. Талғат ағаның дәрістері елдің 
еңсесін езіп жіберетіндей монотонды 
қалыпта оқылмайтын. Т�ртіншіден, 
үлкен болсын, кіші болсын әр адамның 
с�зіне ден қойып ықыласпен тыңдай ала-
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Тіл халықтың ұлт болып қалыптасудағы ең басты 
құралы. Ал ана тілі – халық болып жасалғаннан 
бергі жан дүниенің айнасы. Ұлт жанашыры, ғұлама 
ғалым Ахмет Байтұрсынов «Өз алдына ел болуға 
өзінің тілі, əдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын 
біз ұмытпауға тиіспіз» деген болса, Қазақстанның 
халық жазушысы, академик Мұхтар Əуезов «Ана 
тілін білмейтін адам мəдениетті адам санатына 
қосылмайды» деген еді. Бұл дана сөздерден олардың 
ана тіліміз бен əдебиетімізге қаншалықты қамқор 
болғанын аңғарамыз.

Ұлыстың Ұлы күні қарсаңында Алматы қаласында «Бақытты елдің ұрпағы» 
қоғамдық қорының қолдауымен «Қош келдің, Наурыз» атты республикалық 
байқау өтті. Балабақша мен мектеп жасындағы балалардың өнерге де-
ген сүйіспеншілігін оятып, шығармашылық  белсенділігін дамыту,  қазақ 
халқының  рухани-мəдени  мұрасын насихаттау, сондай-ақ  ұстаздардың 
бір-бірімен тəжірибе алмасуына ықпал ету мақсатында ұйымдастырылған 
байқауға еліміздің түкпір-түкпірінен келген 150 бала  қатысты.  

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев-
тың �зге ұлт �кілдері тілдерімен 
бірге, қазақ тілінің дамуына, �ркен 
 жаюына айрықша назар аударып 
келе жатқанын оның әрбір с�йлеген 
с�здерінен, жазған кітаптарынан 
жақсы білеміз. Ел аузында осы кезге 
дейін жатталып келе жатқан, бүгінде 
нақыл с�зге айналған «Екі қазақ бір-
бірімен қазақша с�йлессін» деген 
ұлағатты с�зі мағынасы жағынан да, 
айтылу шеберлігі жағынан да тұғырлы 
тұлғаның ел-жұртына қамқорлығы деп 
түсінемін.

Нұрсұлтан $бішұлы  Назарбаевтың 
«@мір �ткелдері» атты кітабында 
Тәуелсіздіктің аса қиын кезеңдерінде 
Президентіміздің атқарған жұмыстары 
баяндалғаны белгілі .  Журналист, 
ғалым Сауытбек $бдірахмановтың 
 Елбасымен сұхбаты ретінде жазылған 
осы кітаптың «Конституция үшін күрес» 
тарауында 1993 жылы Ата Заңның 
қабылдануында болған қиындықтар 
туралы айтылады. Нұрсұлтан $бішұлы 
«Тілге байланысты да таласты жайлар 
жеткілікті еді» деп с�з бастап, «...1989 
жылы ма, 1990 жылы ма, бекітілген әлгі 
кесте бойынша, оңтүстіктегі облыс-
тарды былай қойғанда, солтүстіктегі 
аудандардың біразында да ісқағаздарын 
қазақша жүргізуге ауысу тоқсаныншы 
жылдардың орта шенінде-ақ шешіліп 

Байқауға т�решілік еткен �нер 
майталмандары  арасында Қазақстан 
Республикасының халық әртісі 
 Айжан Нұрмағамбетова, Қазақстан 
Республикасының мәдениет қайрат-
кері Сәуле Қаниева, А.Жұбанов 
а т ы н  д а ғ ы  д а р ы н д ы  б а л а л а р ғ а 
арналған мектеп-интернат ұстазы 
Арай Мұқашева және қор директо-
ры Ұлмекен  Ғинятқызы бар. Сайыс 
нәти жесінде қазылар алқасының 
шешімімен «Бейнелеу және қол�нер» 
аталымы бойынша Батыс Қазақстан 
облысы Жалпақтал �нер мектебінің 
оқушысы Қайнеш Арухан, Жамбыл 
ауданынан келген Жәнібек Махат, 
Гүлім Қанатқали (Батыс  Қазақстан об-
лысы) Бас жүлдені иеленді. Ал к�ркем 
с�з  сайысында Қарасай ауданының 
балабақша тәрбиеленушісі Балауса 
Сейсенғазы, Алматы қаласындағы  
№ 8 4  м е к т е п  о қ у ш ы с ы  М е д и н а 
Т�леген,  Шынар  Құдасова  (Ақт�бе 
облысы Шалқар ауданы), Аружан 
Сағымжан  (ШҚО Қабанбай  ауы-
лы), Ақт�бе облысы Шалқар ауданы 
Қарашоқат орта мектебінің оқушысы 
Амангүл Жәмекова Бас жүлдеге лайық 
деп танылды. 

Сондай уақыттарда оқуға тілек білдірген 
жастардың  бір тобы институтқа қабылданып, 
алғашқы семестр сабақтарының басталғанына 
екі айдай уақыт �ткенде, оншақты бала �зара 
достық қарым-қатынас жасау арқылы келісімге 
келеді. Бұлар: Дәуірхан Айдаров, Шәкірат 
Дәрмағанбетов, Елеу К�шербаев, Жиренше 
Боданов, Бейбітәлі Құлсейітов, Нұрділдә 
Уәлиев және Құрымбай, Сағат сияқты жігіттер 
болатын. Осы курстас азаматтар бір-бірін 
әр жерден жолықтырса да жақсы қарым-
қатынас жасай келе орталарынан бір азаматты 
жетекші етіп сайлап алады. Ол басқаларынан 
бір жас үлкендеу Бейбітәлі Құлсейтов бола-
тын. Бұлардың мұндағы мақсаты уақыттың 
қиын кезеңіне байланысты үйлерінен келген 
азық-түлікті және азғантай шәкіртақыларын 
бір орталықтан жұмсап, үнемдеп, келесі 
шәкіртақыға дейін тарықпай жету еді. Соны-
мен, бұларға басшы болып жетекшілік жасаған 
Бейбітәлі жастайынан қолындағы тапсырған 
азық-түлікті және қаражатты шығын шығармай, 
әр студенттің киноға, театрға бару жағын 
есептеп, күнбе-күн тиынына дейін жұмсап 
айдан-айға тарықтырмай жеткізетін. @зі де бұл 
жағынан келгенде артық тиын жұмсауға жоқ 
азамат болатын. С�йтіп, т�рт жыл қатарынан 
студенттік шақтарын ойдағыдай �ткізген 
 жастар, қолдарына дипломдарын алған кезде 
Бейбітәліге бәрі риза екендігін шын к�ңілден 
білдіріп, достық қарым-қатынастарын бұдан 
кейін де жалғастыра беретінін сендірген жастар 
болды. 

Ол кезде институт бітіргендер жоғары білімді 
ұстаздардың жетіспейтіндігіне байланысты жан-
жаққа, институтқа түскен тапсырысқа сәйкес 
жолдамамен жіберілетін. Сол жолдамалардың 

�л-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің тарих, археология және эт-
нология факультеті оқытушылардан құралған 
экспедициялардың  соңғы бірнеше жылдағы  
ғылыми жетістіктерінің к7рмесін  ұйымдастырды.

К�рмеге алты экспедицияның  қазба  жұмыстары  
ке зінде тапқан  мыңға тарта жәдігерлер қойылды. $р 
жә ді герді мұқият тамашалаған жастар �здерін  қы-
зықтырған мұралар туралы  экспедиция жетекшіле-
рінен сұрап білуге мүмкіндік алды. $сіресе белгілі 
археолог Ғани Омаров басшылық ететін «Алтай және 
Үржар» экспедициясынан табылған ат әбзелдері мен 
Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданындағы «Тақ-
сай қорғанынан» қазып алынған «Алтын ханшайым» 
к�пшілікті қызықтырды. К�рме аясында белгілі 
суретші-реставратор Қырым  Алтынбеков арнайы 
шеберлік сабағын �ткізді. Ол біздің дәуірімізге  дейінгі 
IV-V ғасырға жататын қорғаннан қазып алынған 
хан шайым бейнесін қалай қалпына келтіргенін 
баяндады. Болашақ археологтар қазба жұмысының 
мән-мағынасына қанықты. Факультет оқытушылары 
мұндай шеберлік сабақтарын алдағы уақытта 
Қ.Алтынбековтың зертханасында ұйымдастыруды да 
жоспарлап отыр. 

Жамал С�РСЕНОВА

Жетім балаларға қамқорлық таныту – ерекше 
к7ңіл б7летін мәселенің бірі екені ақиқат. Кейінгі 
уақытта мұндайдан қол үзіп бара жатқанымыз 
жанға батады. Нәтижесінде қарттар мен жетімдер 
үйі к7бейгені аян. 

Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып 
жатқанымен маңдайынан сүйіп, еркелетіп, айналып, 
толғанатын ананың аяулы алақаны жетіспейді. Кей-
де безбүйрек аналарға заңның да күші келмейтіндей 
к�рінеді. Айта берсек, себеп пен салдары да 
 таудай. Сондықтан да қоғамда бұл мәселе кеңінен 
талқыланып келеді. Мәселен,  жуырда Алматы 
 облысы Ескелді аудандық Кербұлақ орта мектебінде 
�ткен семинарда да күн тәртібіндегі сауал жан-
жақты с�з болды. Кеңес мүшелері «Балалар үйінсіз 
Жетісу» жобасын к�пшілікке кеңінен түсіндірді. 
Мамандар пікір алмасып, �з ойларын ортаға салған 
болатын. Бұл орайда айтайын дегенім, әр ата-ана 
баланың болашағына жауапты қараса, жалпы бала 
тағдырына қоғам болып бейжай қарамасақ, жетімдер 
үйі азаяр еді. 

Еңлік КЕНЕБАЕВА

қалуға тиісті еді... Кез келген әрекет 
қарсы әрекет туғызбай қоймайды. Кей 
жерлерде жаңағыдай пікірлерге жауап 
ретінде «Тілдер туралы» Заңның күшін 
жою талабы да қойыла бастады. Ал бұған 
тіпті де жол беруге болмайтын (337 бет)» 
дейді. Сессияда �зінің бірнеше рет с�з 
алғанын, �зге депутаттардың да пікірлері 
мұқият тыңдалғанын, ақырында  қазақ, 
орыс және басқа да тілдердің дамуы-
на бірдей мүмкіндік беретін шешім 
қ а б ы л д а н ғ а н ы н  т ү с і н д і к .  Б ұ д а н 
бұрын да «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде» деген Елбасымыздың 
мемлекеттік тіл мәселесіне жете мән 
беруі, күні кешегі халыққа арнаған 
кезекті Жолдауында да ана тіліміздің 
қазіргі жай-күйі, оның мемлекеттік тіл 
ретіндегі мәртебеге ие  жоғарғы орны 
туралы айтуы, оның тілге деген ерекше 
құрметін к�рсетеді. 

Біздің ендігі міндетіміз мемлекеттік  
тіліміз – айбынымыз екенін естен 
шығармай, оның к�ркемдігін, терең-
дігін сақтаудың барлық шараларын 
атқара отырып, ұрпақтан-ұрпаққа �зге 
тілдермен шұбарланбаған, саф алтын-
дай таза күйінде жеткізу.

Бүгінгі таңда Қазақстан әлеуметтік 
тұрақтылық орнаған, экономика-
сы �ркендеп �скен, кешегі кеңестік 
елдер арасында экономикалық да-
муы ж�нінен қол жетпестей ілгері 

Аспаптық  ансамбльдер арасында 
Алматы қаласындағы №83 мектептің 
«Ақжелең» тобы, №67 мектептің 
«Атадан мұра» ансамблі, Ақт�бе об-
лысы Қандыағаш қаласынан келген 
«Ерке наз» қобызшылар ансамблі 
үздік шықты.  

Жеке аспапта ойнауда Зарема 
Кабулсикова, Аида Кадын, Балер-
ке Жақиянова және Елеу Елжан 
топ жарса,  «Вокал» номинациясы 
 бойынша Ажар Жасұланқызы, Ба-
лым Болат, Мәдина Құттыбай Бас 
жүлдені иеленді.  Дәстүрлі ән орын-
даушылары  Айсұлу Бақтыберген, 
Гүлнәз Несіпбек, Жанерке Сағымжан 
және Аружан Тастанқұлованың �нері 
к�пшілік к�ңілінен шықты.  

Театрландырылған қойылым 
ұсынған Алматы қаласы №7 Оқу-
шы лар үйі бас жүлдемен марапат-
талды. @нерлі �рендерді дайындаған 
ұстаздар мен мекеме басшыларына 
алғыс хаттар тапсырылды. Байқауды  
ұйымдастырушылар келесі сайыстың 
биылғы 17-18 мамыр аралығында 
�тетінін мәлімдеді.

Айтуған Д�УЛЕТ

жете меңгеру мақсатын алға қояды. К�біне ол 
кітапханаларға жиі барып ұлы Абайдың, атақты 
ұстаз Ыбырай Алтынсариннің еңбектерін 
қайта-қайта оқып, оны шәкірттерге жан-
жақты түсіндіруге тырысады. С�йтіп, аз 
уақыттың ішінде Қарак�л орта мектебінің 
директорлығына дейін к�теріледі. Мек-
теп ұжымы да Бекеңді білімділігімен қатар 
адамгершілігі, тәрбиелілігі жағынан жақсы 
к�ре отырып, оған әрдайым қолдау к�рсетеді. 
Ол уақытта Бекең бойдақ, үйленбеген жас 
жігітке қыздар жағы да к�з салып, ол кісінің 
тәрбиелілігіне ықылас білдіреді. Бірақ Бекең 
к�п қыздың ортасында жүрсе де отбасы құру 
жағын ойға ала бермей, ең алдымен шәкірттер 
тәрбиесіне, солардың білімді болу жағына 
к�бірек назар салатын еді. С�йтіп жүргенінде, 
жаңа оқу жылында Орал педагогикалық 
институтын бітірген бір қыз келіп ұжымға 
қосылады. Бұл қыз да мектеп директоры 
Бейбітәлінің мамандығымен бірдей, қазақ 
тілі  мен әдебиеті пәнінің маманы Сая 
Жексенғалиқызы болатын. Сол қызды Бекен 
к�ргенде мәдениетіне, кішіпейілділігіне, 
әдептілігіне ден қойып, оның шәкірттерге 
сабақ берудегі әдістеріне ерекше к�ңіл ауда-
рады. Бірте-бірте қызға к�ңілі түсе бастаған 
Бейбітәлі киноға, ойын-сауыққа шақырып, 
тұрмыс құрудың мәселесін ашық білдіріп, с�з 
салады. Жарты жылдай бірге қызметтес болған 
Сая �з келісімін беріп, тұрмысқа шығады. Бұл 
– 1951 жыл еді. Үйленгеннен кейін бір айдан 
соң Бейбітәлі Қазалы ауданындағы  қарт әкесі 
Құлсейітке келіп, ағайын-к�ршілермен бірге 
қиын кезеңнің ретіне қарай бір қойын сойып 
той жасап, әке табалдырығынан аттатады. 
С�йтіп, шамалы күн болады да анасынан ерте 

озған іргелі  елге айналып, әлем 
жұртшылығын таңғалдырып отыр. 
Басқаларын айтпаған күннің �зінде, 
әлемнің алпауыт мемлекеттерінің  
�зі ішкі �німнің құлдырауы салда-
рынан қиындықтар к�ріп, соңғы 
15-20 жылдардың ішінде бірнеше 
дағдарыстарды бастан кешіріп отырған 
кезде, терең ойлы Елбасы іргетасын �зі 
қалаған Тәуелсіз мемлекетін қатерлі 
дағдарыстардан аман алып шыға білді. 
Осы кездерде, әсіресе жастармен 
кездесулерімізде айтатын:  

Елбасы тапты шығар жол,
Дағдарыс деген кеселден.
$лемді қысқан бұл дауыл,
Бола алмас бізге тосқауыл – деген 

�зіне арналған сенімімізді ел қамын 
мың ойлап, жүз толғанып жүретін 
Нұрекеңнің талмай іске асырып 
келе жатқаны барлық жұртшылықты 
қуантуда. Бұған сенім, біріншіден, 
республикамызда ел экономикасын 
дамытуға мүмкіндік беретін күш-
қуаттың  барлығы болса, екінші-
ден, қайсы бір елдердегідей емес, 
б і з д і ң  е л і м і з д е  а л а ң с ы з  ж ұ м ы с 
жасауға мүмкіндік беретін ұлтаралық 
жарасымдылық пен тұрақтылыққа 
қызыққан инвесторлардың к�птеп 
келулері деп білемін.

Облысымызға арнайы іссапар-
мен келген Республика Парламенті 

айырылған Бейбітәлі әкесінің батасын алып, 
Қызылқоғаға қайта қызметіне оралады. 

Бекен Сая екеуі бір қызды болып, Қарак�л 
орта мектебінде т�рт жыл басшы қызметте 
жүріп, одан аудандық партия комитетіне наси-
хат және үгіт б�ліміне меңгеруші және аудандық 
мәдениет б�лімінің меңгерушісі қызметтерін 
а т қ а р ы п ,  қ а р т  ә к е с і н і ң  н а у қ а с т ы ғ ы н а 
 байланысты Қазалы ауданына 1957 жылы ора-
лады. 

Ұстаздық жұмыста бірқатар тәжірибе 
жинақтаған Бейбітәлі к�п ұзамай аудандық 

«Алтын ханшайым» 
көпшілікті қызықтырды

Қамқор көңілмен 
қарасақ...

Мәжілісінің депутаттары халық ара-
сында кездесулер �ткізіп, тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан  Назарбаев 
 ж а р и я л а ғ а н  б и л і к  т а р м а қ т а р ы н 
қайта б�луге арналған Үндеуді және 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 
халыққа Жолдауын таныстырды. Кез-
десулер жоғары деңгейде �тіп, Жолдау 
мен Конституция реформасына байла-
нысты тыңдаушылар �з пікірлерімен 
алмасты. Мен ҚР ҰҒА академигі Серік 
Қирабаевтың «Мемлекеттік қызмет-
керлердің адамды қабылдамай, онымен 
с�йлеспей, оңашалануы да келмеске 
кетуі керек» деген пікіріне қосыламын. 
Қоғамдық жұмыстармен айналысып, 
халқымыздың әлемдік �ркениетке 
қосқан үлесі жайлы, бұрынғы �ткен 
асылдарымыздың �мір жолдары мен 
қызметі жайлы әңгімелер �ткізіп, 
олардың еңбектерін ел жадында сақтау, 
ескерткіштер тұрғызу қажеттігі жай-
лы с�з етіп жүрген бізге зейнеткерлік 
�мірдің бір қызықты да жақсы жері 
жастармен кездесу. $рине,  к�біне-к�п 
олар келелі жиналыстарына, болмаса 
сұхбат алуға �здері құрметтеп шақырып 
отырады. Таяуда «Ақ жол – Жастар» жа-
стар қанатында �ткен басқосуда мемле-
кет қайраткері Жалау Мыңбаевтың 125 
жылдығын атап �ту туралы, Елбасының 
Үндеуі мен Конституциялық реформасы 
туралы кеңінен с�з болды. Осы кезесу-
лерде жастардың белсенділігі, білмекке 
құмарлығы, тәуелсіз мемлекетіміздің 
жан-жақты дамуына қатысты келелі, 
ойлы пікірлерін ортаға салып келе 
жатқандығы қуантты. Сол үдерістеріне 
сәйкес Президентіміз  Нұрсұлтан 
$бішұлы к�теріп отырған елдік маңызы 
бар күрделі мәселелер де   жастар тара-
пынан қолдау табуда.

«Мұратымыз – мәңгілік ел! Ақтық 
демім қалғанша,  әл-дәрменім тал-
ғанша, халық жүгін к�теруден қаш-
паймын» деген Елбасымыз барлық 
Қазақстан халқын тәуелсіз еліміздің 
тұғырын бекіте түсуге жүмылдырады. 
Ұлы Даламызда Мәңгілік Қазақ 
Елі  жасай беретін болады деп кәміл 
сенеміз. 

Дүйсембі �РІПОВ,
ҚР Еңбек сіңірген қайраткері,

Маңғыстау облысының 
Құрметті азаматы

Бұл азаматтардың к�бі �мірден �тіп кетті. Қазір 
к�зі тірілері бірлі-жарым ғана. 

Бейбітәлі �мір тіршілігінде �зінің жастай 
таңдаған мамандығын жете меңгерді. Білім 
саласында қандай қызмет берілсе де оны ақтай 
білді. Он жылдан астам Қазалыдағы Жамбыл 
Жабаев атындағы орта мектепке директор 
қызметін атқарды. Қаншама ұстаздардың ұстазы 
болып, жас ұстаздардың аудандық оқу б�ліміне 
қызметке баруына және мектеп директоры 
қызметін атқаруына үлес қосты. 

Бейбітәлінің �мірлік серігі болған Сая 
апай бір с�зінде былай дегені бар: «Менің 
әкем Жексенғали Орал облысындағы Жым-
питы ауданында орта мектептің директоры 
кезінде майданға алынып, одан 1944 жылы 
ауыр жарақатымен офицер болып оралғанда, 
бұрынғы мектеп директорлығына қайта 
орналасқанымен к�п қызмет атқара алмады. 
С�йтіп, ол Қызылқоға ауданына, нағашысы 
Қожакелдінің үйінің қасына келіп бес бала-
сымен қоныстанады. Бірде қатты ауырғанда 
бізді нағашымыз Қожакелдіге аманаттап, 
қамқор болуды �тінеді. С�йтіп, дүниеден әкеміз 
�тіп кетті. Біз нағашы ағамыз Қожакелдінің 
қамқорлығы арқасында �сіп жетілдік. $кем 
біздің тұрмыс құрғанымызды к�ре алмады. 
Бейбітәлімен бірге тұрмыс құрғанымызға 60 
жыл толыпты. Осы жылдар ішінде біз бір-
бірімізді құрметтеп, сыйластықпен �ттік. 
Еш уақытта бір-бірімізге ренжітетін, к�ңіл 
қалтыратын с�здер айтпаппыз. Екі ұл, бір қыз 
тәрбиеледік. Олардан бірнеше немере, ш�бере 
к�рдік. Бекеңмен екеуміздің ұстаздық жолды 
таңдағанымыз бекер еместігін �мірден анық 
сездік. Шүкір, балаларымызға берген тәрбие 
босқа кеткен жоқ. Бәрі де жоғары білім алды. @з 
салаларының мықты мамандары болды. Бекең 
ұстаздық тәжірибесінде шәкірттерге еш уақытта 
жекірмейтін, мінез к�рсетпейтін. Балаларды 
әр уақытта еркіне жіберу керек деп есептейтін. 
Қай кезде де мектеп ішінде әрбір қиын бала-
мен жұмыс істеуді ұнататын. Соларды қисық 
жолдан шығарып түзу, жақсы оқушы қатарына 
қосатын». 

Бейбітәлі Құлсейітов 1978 жылы Мәскеу 
қаласында �ткен Бүкілодақтық мұғалімдердің 
III съезіне делегат болып қатысты. Бұл оның 
ұстаздық жолдағы к�п жылғы еңбегінің 
нәтижесі еді. Ол кісі Қазақ КСР-нің оқу ісінің 
үздігі, бірнеше рет мақтау грамоталарын алған 
азамат. Оның ұстаздық жолдағы тәжірибесі 
облыстық білім жетілдіру институттарында �з 
бағасын алып, үлгі ретінде ұсынылған болатын. 

Бекеңнің �мірден озғанына бес жылдан 
асып барады. Ол Қазалы ауданындағы құрметті 
әрі білімді ардагер ұстаздардың бірі болды. 
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» 
дейді қазақ. Қазіргі кезде білім саласында жүрген 
ұстаз-шәкірттерінің к�бі Бейбітәлі Құлсейітов 
ағасын еске алғанда, ол кісінің �негелі істерін, 
жас шәкірттермен жұмыс істеудегі тәжірибесін 
с�з етіп, әрдайым құрметпен қарайды. 

Киікбай ІЗЕТҰЛЫ, 
журналист

СЫР-ПЕРНЕКӨРМЕ

ОҚЫРМАН ОЙЫ

БАЙҚАУ

Сыйластыќпен Сыйластыќпен 
μткен μмiрμткен μмiр

оқу б�ліміне инспекторлыққа қабылданып, 
одан соң №17 Ғани Мұратбаев атындағы 
орта мектеп директорының оқу ісі ж�ніндегі 
орынбасарлығына к�теріледі. Бекең қай кезде де 
жаңашылдыққа, ұстаздар жайлы педагогикалық 
білім мәселелерінде айтылып жүрген соны 
пікірлерді ұстаздар қауымына жеткізе оты-
рып, оны шәкірттердің білім алу мәселесімен 
ұштастыра жүргізіп отыруға ерекше к�ңіл б�лген 
адам. Қай кезде к�рсең де Бекеңнің қолына 
ұстаған сумкасынан газеттердің қиындысы, 
ұлы ұстаздардың келелі с�здері жазылған 
кітапшалар толы болатын. Содан алынған ой-
пікірлерді, ғылыми педагогикалық білімдегі 
тәжірибелерді жоғары сынып оқушыларына 
жеткізуге асығатын. Кейін, мұғалімдер бұл кісіні 
ұстаздардың ұстазы болған Ушинскийдің аты-
мен әзілдеп, біздің Ушинскийіміз деп атайтын 
еді. Шынында, Бекең �те ізденімпаз, �зінің әрбір 
сабағын терең біліммен ұштастыра жүргізетін. 

Жоғарыда айтылған, институтты бірге 
б іт ірген  азаматтар  б ір і  аудандық пар-
тия комитетіне жетекшілік жасаса, екіншісі 
облыстық партия комитетінің идеология 
ж�ніндегі хатшысы жұмыстарына к�терілсе, 
енді  бірі  облыстық партия комитетінің 
меңгерушісі болып қызмет атқарса, тағы бірі 
Қазақ еліне белгілі қаламгер-журналист бол-
са, Бейбітәлі сол кісілермен бірге институт 
бітіргеніне қуанатын. Және сол азаматтарды 
курстас кезінде азық-түлікпен тарықтырмай, 
қарнын аштырмай, азғантай жетер-жет-
пес болған шәкіртақыларын жиыстырып, 
үнемдеп жұмсай біліп үлкен азамат және ел 
басшылығына к�терілген курс тас  достарымен 
мақтанатын. Кейін басы қосылғанда институт 
қабырғасындағы �мірлерін айтып күлетін-ді. 

Ұлы Отан 
соғысының 

аяқталған шағы. 
Халық шаруашылығы 

салаларының, елдің 
тұрмысы мен әлеуметтік 

жағдайларының құлдыраған 
кезі. Соған қарамастан жастардың 
білімге деген құштарлығы өте зор 

болды. Қызылорда облысының 
қатар қоныстанған Қазалы және Арал 

аудандарының бір топ жастары об-
лыс орталығындағы Гоголь атындағы 

педагогикалық институтқа түсуге 
құжаттарын тапсырған еді. Ол кездің 

жастарының киген киімі де жұтаң, 
жыртық-жамау кең балақ шал-

бар, костюмдерінің етек-жеңдері 
қырылған киім болатын. 
Ал қыздарының үстіндегі 
көйлектері тапшылықтың 

әсерінен кез келген 
 матадан тігілетін 

еді.

бірі қазалылық Бейбітәліге және аралдық 
Шәкірат пен Құрымбайға Гурьев облысына 
баруға тура келді. Үшеуі облыс орталығына 
барған кезде Шәкірат пен Құрымбай орталыққа, 
ал Бейбітәлі облыс орталығынан ең қашық 
орналасқан Қызылқоға ауданына жіберіледі. 

Аудан орталығындағы Қарак�л орта 
мектебіне Бейбітәлі директордың оқу ісі 
ж�ніндегі орынбасары болып жұмысқа 
кіріседі. Ол кезде мектепке жоғары білімді 
ұстаздардың �те аз келген уақыты. Институтты 
жақсы бітіріп келген Бекең �з мамандығын 

«Қош келдің, Наурыз» 
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АЛТЫННЫҢ СЫНЫҒЫАТАДӘСТҮР

Музейде ақын шығармашы-
лы ғына тікелей к�ңіл б�лу 
1990-шы жылдан басталды. 

Осы жылдың 19-шы наурызында ҚР 
 Министрлер Кеңесі $сет Найманбайұлын 
есте қалдыру мақсатында және туғанына 
125 жыл толуына орай сол кездегі Семей 
 облысына қарасты Мақаншыда мұражай 
ашу ж�нінде қаулы қабылдады. Ақын 
мұражайы – Абайдың мемлекеттік қорық-
музейінің бір б�лімі ретінде ашылатын 
болып, $сет Найманбайұлын – Абайдың 
ақындық мектебінің ірі �кілдерінің бірі, 
ақын, әнші, сазгер ретінде к�рсететін 
ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілді. 
Міне,  Абай қорық-музейінде ақын 
 туралы материалдарды зерттеу мен 
 жинау жұмыстары мұражайдың ашы-
луымен байланысты болып, бірнеше 
рет Мақаншы, Үржар �ңірі бойынша 
материалдар жинақтау экспедицияла-
ры ұйымдастырылса, Қарағанды об-
лысы мен ҚХР-ның Үрімжі, Шәуешек 
қалаларына іссапарлармен жалғасты. Осы 
жылдан бастап «$сет заманы мен �скен 
ортасы», «Абай және $сет», «$сеттің 
қисса-дастандары», «$сет-айтыс ақыны», 
«$сет �леңдері», «$сет әнші-сазгер», 
«Ақын ұрпақтары» сияқты тақырыптар 
белгіленіп,  зерттеу жұмыстарының 
арқасында мұражай қорына бірталай ма-
териалдар жиналды. Қордағы материалдар 
сарапталып, ғылыми-зерттеу жұмыстары 

мен кездескені – ол тарихи оқиға, жеке 
тоқталатын тақырып. $сет ақын туралы с�з 
болғандықтан, біз бұл арада ақын мінезінің 
қыр-сырына тоқталғымыз келгені . 
$сеттанушы ғалым Б.Адамбаевтың «$сет 
ақын» атты мақаласында: «$сет орта бой-
лы, қара торы, қой к�зді, дембелше денелі, 
етжеңді толық кісі болған. Күреске түскен 
күш иесі – палуан екен дейтін де с�з бар. 
$детте ол үстіне костюм-шалбар, басына 
құндыз б�рік, сыртынан жазда жібек ша-
пан, қыста ішік киеді екен, қалтасына сағат 
салып, ақ киім киюді тәуір к�рген» дейді. Ал 
келесі естеліктегі мына бір үзінді ақынның 
болмысын, мінез-құлқын толықтыра 
түседі: «$сет ақынның ерекшеліктері: 
ақын орта бойлы балуан тұлғалы, денесі 
шымыр, д�ңгелек жүзді, жанары мұңды, 
қара сұр қой к�зді, к�п с�йлемейтін, 
мінезі ауыр, к�бінде ой үстінде жүретін. 
$нді айында бір немесе қимаған жағдайда 
ғана отырыста шырқататын. Ол гармонь 
мен домбыраны қатар ойнайтын. Бір 
жерде айтқанын екінші жерде қайталамай 
тыңдаушыларының жағдайына байланыс-
ты тыңнан тартып кететін. Таңдамалы 
шығармаларының кейбірін жұрт қиылып 
сұраса айтатын. Барынша кішіпейіл 
қарапайым кісі еді, т�рге отыруды онша 
ұнатпайтын. Иауыз қалжыңды, біреудің 
сыртынан даттап с�йлегенді ұнатпайтын. 
Дойбы ойнайтын». 

Міне, жинаған деректер мен қолжазба 
беттерінен $сет ақынның байсалды да сом 
бейнесі к�з алдымызға келеді. Осындай 
ақын бейнесін шығармаларындағы �зі 
туралы айтқан с�здері де толықтырады. 
«$н салдым жас күнімнен сал болған соң», 
«@леңмен атақ жайдым оң мен солға», 
«@леңім – жан жолдасым болған жақын» 
дегенінен әншілік �нерімен елге ерте та-
нымал болғанын к�рмейміз бе? Енді, мына 
�леңіне құлақ салайықшы:

$н салсаң, $сеттей сал әсемдетіп,
Қоздырып делебені дәсерлетіп.
Шырқатып, шығандатып, шалықтатып,
Шапшытып, шүмектетіп, н�серлетіп.
Талдырып, талықсытып, тамылжытып,
Орғытып, орағытып, басқа �рлетіп.
Самғатып, саңқылдатып, сар желгізіп,
Ұрынтып, �ршелетіп, бәсеңдетіп.
Серпілтіп, сумаңдатып, сексен ырғап,
Қырық қарпып, тоқсан толғап, 

бес �рлетіп.
Қарқынды үн-қан қайнатып, 

жүрек жұлып,
Жан жалмап, к�ңіл тербеп, әсерлетіп, – 

деген �лең жолдарындағы әрбір с�зі ақын 
бейнесін к�рсетпей ме? 

$йгіл і  әнші-композитор  Кенен 
$зірбаев $сет ж�нінде: «$лі есімде. Жас 
кезім. Атағым жаңа шыққан әншімін. Іле 
бойына үш жүз ақ боз үй тігілді. Жарты ай 
бойы сауық, бәйге, к�кпар, салым, күрес 
болды. Күн сайын кешке қарай �нер тала-
сы, әншілік сайысы басталады. Міне, осы 
жиында $сетті к�рдім. @зім к�рген әнші-
лердің ішінен $міре болмаса, $сетке пар 
келер ешқайсысы жоқ-ау! Оның үстіне ки-
ген т�ңірегін зерлеген қызыл мәуіті шапа-
нына дейін к�з алдымда қалды» деген екен.

М.МҰХАМЕДОВА,
Абай қорық-музейінің ғылыми 

қызметкері

Биыл Əсет Найманбайұлының 
туғанына 150 жыл толады.  Ақын, 
бұлбұл əнші, дарынды сазгер Əсет 
Найманбайұлы Абайдың ақындық 
мектебінің ірі өкілдерінің бірі 
ретінде Абай музейінің ғылыми-
зерттеуіне кіретін тұлға.  Оның 
өмірі мен шығармашылығына 
 байланысты материалдар  музей 
қорына 1940-шы жылдардан 
жинақтала бастаған. Нақты айтсақ, 
алматылық азамат А.Құдышев 
1949 жылы 1-ші желтоқсан күні 
музей қорына «Қызыл табан, ағаш 
ат» дастанының қолжазбасын 
тапсырған екен. Жазушы Ғазиз 
Сапаев Əсет Найманбайұлының 
бірнеше қисса-дастандарының 
қолжазбаларын тапсырады. 
«Ағайым Шəріп Хасеновтің ау-
зынан жазып алдым. 24 қараша 
1964 жыл» деп көрсетіп, ақынның 
бізге белгілі «Қызыл табан, ағаш 
ат», «Сəлиха-Сəмен» дастанда-
ры жəне əлі жарық көрмеген 736 
жолдық «Нұғман-Нағым» жəне 
320 жолдық «Гүлзипа-Гнияр төре» 
дастандарының қолжазбаларын 
табыс етті. 80-ші жылдары 
қорға түскен материалдардан  
А.Түгелбаев тапсырған бірнеше 
естеліктерді, ақын əндерінің 
нотаға түскен нұсқалары мен 
түсініктемелерін айтып кету-
ге болады. Қолжазбалармен 
бірге музей қоры əр жылдары 
жарық көрген кітаптар, ақын 
туралы  энциклопедияға кірген 
мəліметтер, зерттеулер жəне 
баспасөз беттерінде жарық көрген 
материалдармен толықты. 

басталатын атақты термесімен жртшылықтың 
сусынын қандырған еді.

Ұлы Жеңіс салтанатында шалқар ша быт-
тың арнасын қайта ашқан қарт жырау �мірінің 
соңына дейін кейінгі толқын ұрпақтарына, 
жәмиғат ел-жұртына ба қыт ты ғұмыр, баянды 
тыныштық тілеумен �тті. Бұған атақты Сыр 
сүлейінің �мірінің ақырғы кезінде :

...Арман жоқ Жеңісті де к�рді к�зім,
Гүлденді қайта к�ктеп бау мен бағым.
Келгенше тілім енді жырлай берем,
Жақын деп қорықпаймын �лер шағым.
@лсем де қабірімде тілеп жатам,
Елімнің бақыты мен болашағын, – деп 

толғанған �ршіл де, �міршең жыр жолдары 
толық дәлел Ибрагим жырау қарттың құтты 
шаңырағындағы Жеңіс, Кеңіс, Тыныстан 
кейінгі т�ртінші бала болатын. Жастайынан 
журналист болуды арман еткен талапкер 
баланың  «Найзағай» атты тырнақалды тұңғыш 
�леңі аудандық «Коммунизм шамшырағы» 
(қазіргі «Қармақшы таңы») газетінде 1967 
жылдың 9 қазанында жарық к�рді.

Ибрагимнің �з әкесі соғыс және еңбек 
ардагері Бекмахан Салқынбаев. Мамандығы 
– агроном, ұзақ жыл Шиелі, Терең�зек, 
Қармақшы аудандарында жауапты қызметтер 
атқарған қарапайым, жаны жомарт, к�пшіл 
кісі болатын. Бекеңнің зауқы соққанда 

үзбей алып, оқып тұрамын. Одан елдің тыны-
сын сезінемін. Тағы бір айтарым: поэзияға да 
жиі орын беріледі екен.Ибрагим Бекмаханов, 
Шаһизада $бдікәрімов, Бақытгүл Мадиярова 
�леңдері маған аса ұнайды. Поэзия ауылына 
ат басын бұрған бұл жас талапкер ақындарға 
сәт сапар тілеймін!» деген бірауыз лебізі 
жарық к�рген еді. Алматыдан жеткен бұл 
лебіздің «Бұлақ к�рсең к�зін аш» дегендей, 
сол кездегі талапкер жас ақындарға ерекше 
әсер еткені бар.

Қаламгердің алпыс жасқа толуына бай-
ланысты 2011 жылдың 18 маусымында 
Қарағанды облыстық «Орталық Қазақстан» 
газетінде (№98-99) берілген мерекелік 
айқарма бетте жарық к�рген «Елімен сырлас, 
мұңдас ақын» атты мақаласында қазақтың 
к�рнекті  ақыны Темірхан  Медетбек: 
 «Ибрагим Бекмаханұлының «Жарық сәуле» 
атты �леңдер кітабын оқығанда байқағаным: 
т а қ ы р ы б ы  с а н  а л у а н ,  п о э т и к а л ы қ 
 географиясы барынша ауқымды екен. К�зге 
ілінгенін қалт жібермейтын қырағы, к�ңілге 
кіргенін шұғыл қорытып, шапшаң �леңге 
айналдыратын алғыр. Ол бірде туған �лкесі 
Сырдария аймағын тебірене жырласа, енді 
бірде �скен жері Сарыарқаны емірене жырға 
қосады.Оның жыр кітабынан бағзы Түркістан 
топырағына тамыр салған тарихымызды да, 
аспанмен таласқан Алатауды да, қара нар боп 
ш�гіп жатқан Қаратауды да, сол �ңірдің �сіп-
�ніп жатқан �з замандастарының келешегі, 
бүгінгі келбет-ажарын да табуға болады» деп 
ағынан жарыла �кшелес інісіне �з жүрегінің 
әділ бағасын берген еді.

 Қазақта «Тұлпардың тұяғы, алтынның 
сынығы» деген бір әдемі с�з бар. Сыр сүлейі, 
әйгілі Тұрымбет жыраудың ұрпағы Ибрагим 
ақынға да осы с�зді телісек, келісімі келіп-ақ 
тұр емес пе? Қарымды қаламгер, дарынды аза-
мат ақынның халқына бергеннен, бермегі әлі 
де к�п болатындығына кәміл сенгіміз келеді.

Тұрман ОМАРОВ,
Қазақстан Республикасының

Құрметті байланысшысы,
еңбек ардагері

Қызылорда облысы

ҚазМУ-дың журналистика факультетін 
бітірген. Біршама жылдар бойы кеңес, 
партия органдарында жауапты қызметтер 
атқарды. Кейіннен журналистикаға қайта 
оралады. С�йтіп, ол саналы ғұмырының к�п 
б�лігін Арқа т�сінде �ткізді, нақты айтқанда, 
Торғай, Жезқазған, Қарағанды облыстық 
газеттерінде қызмет етті. Қазір жерлесіміз 
Алматы қаласында тұрады, республикалық 
«Экономика» апталығында б�лім редакторы. 

Қайда жүрсе де «Ат айналып қазығын та-
бады» дегендей, Ибрагим ақын елден жырақ 
жүрсе де туған жер, ауыл, атамекен жайлы 
сағынышты сыршыл сезімге, ой �рімдеріне 
бай �лең-жырлар жазуды қалт жібермейді. 
Бұған ақынның әр жылдары жарық к�рген 
поэзиялық кітаптары мен Сыр �ңірінің атақты, 
би, шешен, батырлары, ақын-жыраулары, 
т.б. к�рнекті тұлғалары жайлы эпикалық 
жанрдағы поэтикалық қуаты мол, кең тыныс-
ты ондаған поэма-дастандарын мысал етуге 
болады.

Тегін жерге терек �спейді. Негізі,  Ибрагим 
ақын қаламгерлік жолға, яғни ақындық 
пен журналистикаға кездейсоқ келмеген.
Ол байтаққа Бала жырау атағымен кезінде 
кеңінен әйгілі болған тума талант иесі, Сыр 
сүлейі Тұрымбет Салқынбаевтың (1868-
1946 ж.ж.) туған немересі, тікелей мұрагері.

«Алтау ала болса, ауыздағы кетеді, т7ртеу түгел болса, 
т7бедегі келеді» деген халық мәтелі тегін айтылмаса ке-
рек. Ауыл мен ауылдың ара қатынасына қылау түсірмей, 
берекеге шақыратын К7рісу күнін к7ксулықтар ерекше 
атап 7тті.

Береке мен бірлікті нығайтып, дүйім елді ұйыстыруға 
дем беретін к�рісу мерекесі ауданда да �з салтанатымен 
�рнектелді. Мұқыр ауылдық округінде к�п қуана қабыл 
алатын к�рісу мерекесі  аталып �тті. Ынтымағы жарасқан 
ауыл тұрғыны, Қазақстан Республикасының Мәдениет 
қайраткері Нұри Сүлейменовтің қара шаңырағында игі 
жақсылар бас қосты. Дүйім елдің мерейін асыратын мере-
кеге орай Нұри ақсақалдың ағайын-туысы, к�рші-қолаңы 
арнайы к�рісуге келді. @ткен Мешін жылына ризашылық 
білдіріп, қыстан қысылмай шыққан ағайын келер жылға 
жақсылықпен жетуге тілек білдірді. К�рісу күніне орай 
жайылған ақ дастарқанға жайғасқан ақсақалдар, ақ сарбас 
қойдың басына бата беріп, наурыз к�жеден дәм татты. $сем 
ән шырқап, �ткен күннен әдемі естелік айтып тарқасты.

Алаш ТҰРСЫН�ЛІ

Алматы облысы
К�ксу ауданы

қолына домбырасын алып, әкесінің, т.б. 
Сыр сүлейлерінің терме, толғауларын және 
«К�рұғлы» дастанынан үзінді орындайтын 
жыраулық �нері де бар еді.

Бекең кезінде Күндебай Рүстембек, 
Нұғыман жыраулармен жиі араласты. К�ше-
нейді �з ұлыңдай жақсы к�ретін.Ибрагим 
нағашы жұртының да тәрбиесін к�ріп �сті.
Қармақшылық майдангер ақын, шежіреші 
қарт $лімбай $лиасқаровтың туған қарындасы 
Зағи соғыстың аяғына таман Тұрымбет 
жыраудың шаңырағына келін болып түсті.
Жырау атасының батасы қабыл болды ма 
Зағи $лиасқарқызы он бір баланы дүниеге 
әкеліп, Батыр ана атанды.Қазір бұл әулеттің 
ұрпақтары түрлі салада жемісті еңбек етіп, 
бақытты ғұмыр кешуде.

Ибрагим мектеп қабырғасында жүрген 
кезден бастап-ақ Тұрымбет атасының 
мұраларын жинақтауға ден қойды. Шығар-
машылық жолын аудандық газетке мектеп, 
ауыл хабары, ара-тұра �леңдер жазумен одан 
әрі шыңдай түскен талапты жас к�пшілік 
назарына жиі ілігетін. Бұған ол масайрап 
кеткен де жоқ. Жазуды ермек емес, �зіне 
сергек дос етті. Бірде аудандық газеттің 
1969 жылдың 1 қаңтарында жарық к�рген 
н�мірінде қазақ поэзиясының ақсақалы, абыз 
ақын $білда Тәжібаевтың: «Аудандық газетті 

Белгілі ақын, қарымды қаламгер, 
Қазақстан Жазушылар жəне Журналис-
тер одақтарының мүшесі,ҚР Ақпарат 
саласының үздігі Ибрагим  Бекмахановты 
оқырман қауымға  таныстырып жатудың 
өзі артық сияқты. Ол  жыраулар отаны 
Қармақшы ауданының  Чапаев атындағы  
ұжымшарда ( қазіргі Ақтөбе ауылы) 
туып-өсті. Еңбек жолын туған ауылында 
кино-механик болудан бастады. Аудандық 
газетте корректор, радиохабарын ұйым-
дастырушы, аға тілші болып қызмет істеді. 
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АЛАШЌА АТЫ ШЫЌЌАН 

$сет мұражайы кеңейтілген үш залда 
қанатын жаятын болады. Негізінде музей 
экспозициясы әрбір тұлғаны жан-жақты 
к�рсетуге бағытталады. Оның жеке зат-
тары, қолжазбалары, тірі кезіндегі басы-
лымдары сияқты материалдар тұлғаның 
шығармашылық лабораториясын ашуда 
негізгі р�л атқарады. 

$сет ақынның шығармаларын оқы-
ғанда бірінші к�зге түсетіні – ұрандап 
жазған жолдары: «Арғынмын, атым – $сет 
арындаған», «Бұлбұлмын, даусы к�кте 
дамылдаған», «Тұлпармын, топтан озған, 
тосырқаман», «Майдамын, майда желіс 
мамырлаған». Бұл жолдар ақынның белгілі 
бір ғана �леңінен екенін білеміз. Осы 
жолдардың �зі ақын бейнесін к�рсетіп 
тұр ғой: заманының бұлбұл әншісі, топтан 
озған тұлпары екенін. Ал �леңінің бірінші 
«Арғынмын, атым – $сет арындаған» де-
ген жолын мұражай экспозицияның бір 

залының тақырыбы ретінде алып отыр-
мыз да, заманы, �скен ортасы, ұрпақтық 
шежіресі, алған білімі, �нердегі алғашқы 
қадамы туралы деректерді жинастырдық. 
Осылардың ішінде бала $сеттің оқуы, 
алған білімі туралы с�з қозғағанда, белгілі 
естелікті пайдаландық. «Медреседе оқып 
жүргенінде, басқа шәкірттер демалып 
немесе сабақ пысықтап жатқанда, $сет 
шалқасынан жатып алып ән айтады екен. 
Хазірет $сетті шақырып алып: «Сен 
неге сабақ оқымай, сайтанның азанын 
айтасың?» дейді. «Жоқ, молдеке, менің 
айтатыным сайтанның азаны емес, �лең» 

білім жолдас ғұмыр серік» деген ақын 
тұжырымын оқимыз.  Медресе  бағ-
дарламасын толық аяқтамаса да, зерттеу-
лерден ақынның �з бетімен оқығанын, 
білімін жетілдіргенін к�реміз.

Келесі музей экспозициясында ерек-
ше орын алатын және ақын бейнесін 
к�рсететін жәдігердің бірі – $сет ақынның 
1918 жылы Шығыс Түркістанда Шәуешек 
қаласында түскен фотосуреті.  Алаш 
 зиялыларымен түскен бұл фотосуретте 
«Елу жас екі жастың тап ортасы» деген 
51 жастағы $сет ақын зиялы қауымнан 
жеке, шетте отыр. Ортада отырғандар: 

дейді $сет. «Ол қандай �лең, қане айт-
шы!» дейді хазірет. Сонда $сет молданың 
�зі оқытқан сабағын �леңге қосып айтып 
береді. @леңді тыңдап болған соң хазірет: 
«Жоқ, мынауың сайтанның азаны емес 
екен. Оқимын десең, оқи бер. Оқымаймын 
десең, батамды берейін» деген к�рінеді. 
Содан оқуды тастап, $сет біржола �лең 
қуып кетіпті» деген екен $сет �леңдерін 
жинаушы $.Құрбанғалиев. Ал ақынның �зі 
осы оқиға туралы былай дейді:

Атым – $сет, ұраным – Арғын шордан,
Құт дария қырандай шықтым молдан.
Хазіреттің қасында шәкірт едім,
Адастырды осы �лең орта жолдан.
Жезге айырбас алтынды қылмағанда,
К�ңілім тумас па еді сол күнде оңнан?
Ғалымдықтан айырылып 

мақрұм қалып,
Арман еттім артынан ақыр соңнан.
Мәлике қызбен айтысында «Жігітке 

Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов 
және  Райымжан  Марсеков.  Қалған 
азаматтардың кім екендігін Бапина 
 Никар апамыз «Асыл ағаларды суретке 
кім түсірді?» деген мақаласында әкесі 
Мұхамеджан $бдулкәрімұлы Юсуповтың 
күнделігінен үзінді келтіріп, тізіп бер-
ген («Қазақ әдебиеті» газетінің №20,  18 
 мамыр,1990 жыл). Фотосуретте заман-
дастары «@лең айтқанда басын шытпен 
(орамалмен) мықтап таңып алатын әдеті 
болған» деп суреттегендей, басын шытпен 
орап алып, толық, денелі келген �нер иесін 
к�реміз. 

Осы тарихи фотосуреттің қандай 
жағдайда, қай жерде, кім түсіргені туралы 
жоғарыда к�рсетілген мақалада Н.Бапина 
әкесі Мұхамеджан $бдулкәрімұлының 
айтқандарын келтіреді:  «1918 жылы 
апрель айы еді. Шәуешекке Русиядан 
келіп жатқан қазақ жазушылары Ахмет 

Байтұрсынов, Міржақып Дулатов һәм 
Рақымжан Марсековтардың құрметіне 
Шәуешектің сыртындағы бақшалардың 
бірінде Шәуешек қазақ зиялы жастары 
бір қонақ-мәжіліс жасады. Сол қонақ-
мәжілісіне бүтін уалаят бойынша бірден-
бір фотограф мені рәсім түсіруге дағуат 
қылды. Мәжіліс ашылысына Бақтыдан 
Шәуешекке �з һұхымен, жеке ісімен келген 
қадірменді Қанағат болыс Сүлейменұлы 
(әйгілі Қабанбай батырдың нәсілі) жолда-
старымен, жеті-сегіз адам келіп қатысты. 
Солардың арасында $сет ақын да бар еді. 
Бұл $сет мен осыдан т�рт жыл бұрын 
Барлық-Арасанға бара жатқан жолымда 
Еміл бойында $лімғазы болыстың ата 
жұртында мехман болып қонған кезімде 
к�ргем, уа салған әндерін естіген едім. 
Келушілер мен шақырылған мехмандар-
ды таныстырып болған соң Міржақып 
$сет ақыннан бірер ән, �лең айтып беруді 
�тініш қылды. Бұған сонда болған халық та 
қосылды. Басында $сет уәжі жоқтығын, ән 
салуға тамағы ауырып жүргендігін сылтау 
қылып, қабыл алмады. Бірақ сұраушылар 
қайта-қайта ықылас еткен соң: «Мен 
домбырамен айтушы едім» деп домбыра 
талап етті. Қайдан екенін білмеймін бір 
жақсы домбыра тауып келтірілді. Бұны 
қолға алып, арлы-берлі шертіп к�ріп, 
мұныменен ән-күй айта алмайтындығын 
білдірді. Және: «Жақсы гармонь болса» 
деді. Гармонь да табылды. Біраз уақыт $сет 
қысылып, ыңғайсызданып отырды да, 
әнге салып, �зінің �нерін к�рсетті. $сетті 
естушілер мақтап, оған биік баға берді. 
Сол қонақ-мәжілістің соңынан рәсімге 
түсіру болып, $сет те сонда бір шетте 
отырып түсіп қалған еді. Содан 4-5 ай 
кейін тағы да бір қонақ-мәжілісінде $сетті 
ұшыраттым. @зінен әнеукүнгі мәжілісте 
ән салғанда қысылып-қымтырылуының 
себебін сұрадым. Сонда $сет:

– Ей, қарағым-ай! Онда қонақ болып 
отырып, ән салуымды сұрағандар – бір 
дария-теңіз, асқан ақын адамдар. Мен 
олардың қасында кішкене бір бұлақпын. 
Олардың алдында �зіңді байқап, аяғыңды 
абайлап баспасаң бола ма? – деді». 

А л а ш  қ а й р а т к е р л е р і н і ң  Ш ы ғ ы с 
Түркістанға келуі, ондағы зиялылар-

Əсет аќынƏсет аќын

жүргізілді, солардың нәтижесі – 1992 
жылы 24 сәуірде $сет мұражайы ашылды. 
Кешені кең, сәулетті алаңы бар, Мақаншы 
орталығындағы ғимаратта орналасқан 
мұражай 25 жыл бойы қазақтың дүлдүл 
ақыны $сет Найманбайұлының �мірі 
мен шығармашылығын насихаттап, ұрпақ 
тәрбиесіне үлесін қосып келеді.

А қ ы н н ы ң  1 5 0  ж ы л д ы ғ ы н а  о р а й 
мұражай экспозициясын �згерту, жаңарту 
жоспарланғандықтан ғылыми-зерттеу 
жұмыстары тағы да қолға алынып, жаңа 
экспозицияның тұжырымдамасы мен 
тақырыптық жоспары дайындалды. Енді 

Ибрагим Бекмаханұлы әрине, жырау атасын 
к�рген жоқ. Ол кісі қан майданнан ауыр 
жарақаттанып, елге оралған жалғыз баласы 
Бекмаханнан екі немере сүйіп, олардың күміс 
күлкілеріне марқая түсті... Ұлы Жеңіс салта-
натына арналып Қызылорда қаласында �ткен 
облыс ақын-жыруалар слетіне қатысушыларға 
ақ батасын беріп:

Мен келген Қармақшыдан қартың едім,
Қарыштап талай жерді шалқып едім.
Ізінде �лең-жырдың жүрген кезде.
Біреуден кем, біреуден артық едім, – деп 

Ж‰рек жырыЖ‰рек жыры
МЕРЕКЕ 
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Кіші жүз шежіресін жазған Қарасақал 
Ерімбет Көлдейбекұлының еңбегінде 
Əлімнің ұрпақтары жөнінде жақсы айты-
лады. Əлімнің алты баласы болған. Олар 
бəйбішесінен Жаманақ (Шекті), Қарамашақ 
(Төртқара), Айнық (Қарасақал), тоқалынан 
Ұланақ (Қаракесек), Тегенболат (Қарасақал),  
жеңгелей алған əйелі Кетебикеден Тойқожа 
(Əлім Кетесі немесе Ақ Кете). Біздің 
əңгімемізге арқау болып отырғаны Айнық 
батыр, нақтырақ айтқанда, батырдың 
бейіті жөнінде. 

желден қанаттас орналасып, 
қатар қоныс тепкен қос аудан 
(бір кездері бұл өңірлер бір 
аудан болған) Махамбет, Исатай 
аудандарының өсіп, өркендеуіне 
елеулі үлес қосқан тұлғалардың 
бірі Тұрғали Мусағалиев. Ол 
небəрі қырық алты жыл ғұмыр 
кешсе де, артында өшпес із, 
кейінгі ұрпақтарға үлгі боларлық  
жақсы өнеге қалдырды. Бүгінгі 
əңгіме жоғарыда айтылған 
қос ауданда басшылық қызмет 
атқарып, ел ықыласына бөленген 
Тұрғали аға жөнінде болмақ. Егер 
ол тірі болып, арамызда жүрсе 
биылғы жылы сексен бес жасқа 
толып, ұл-қыздарының арасында 
мерейтойын тойлап отырар еді. 
Амал не оған тағдыр жазбапты.

сын шабуылынан қапылыста оқ тиіп �лген» 
деген с�зі естен кетпейді. Жергілікті халық 
«Қарасақал әулие» қорымы деп ұмытпай  атап 
жүрген жерде  к�не бейіт орны т�бешік (құлаған 
мазар болуы керек) болып жатыр. «Қарасақал  
әулие» бейіті деп жергілікті халық зиярат  жасап 
тұрады екен. Шежіре жазушылар әр аталықты 
30-35 жылдан есептеген. $лімнің белгілі тарихи 
тұлғаларының туған жылдарымен салыстыра 
отырып есептегенде, Айнық шамамен 1420-
1450 жылдары, ал Тегенболат 1425-1500 жылдар 
шамасында �мір сүрген (20-30жыл айырма 

басқа ештеңе жоқ. Соған қарағанда  бұдан 
шамамен 565 жыл бұрын жау қолынан қаза 
болған Айныққа дұрыс белгі қойылмағандығы, 
қойылса да к�нерген болуы, әлде үйінді астында 
қалуы мүмкін. Ал одан беріректе 250 жыл бұрын 
қайтыс болған Бақтыбай батырға ел қатарлы 
құлпытас қойылмауы, мазар салынбауы  қалай?! 
«Қарасақал әулие қорымы» деп 1758 жылдан 
бұрын да аталып келе жатыр емес пе? Неге 
«Бақтыбай батыр қорымы» деп аталмаған? 

Осы ж�нінде бізге жол басшы болып 
барған, жергілікті Қаражар ауылының тұрғыны 
тарихшы ұстаз Бисен Жақанов ақсақалдан 
сұрағанымызда: «Біздің естуімізде бұл �ңір 
ертеде $лім тайпасы қоныстанған жер екені 
даусыз. Сіздердің шежірелеріңізге қарағанда 
бұл $лімнің Қарасақал руының батыры және 
әулиесі Айнық деп есептеймін. Себебі осы 
уақытқа дейін Бақтыбай батырды лақап атымен 
«Қарасақал» деп атағанын еш уақытта естіген 
емеспіз деп елдегі үлкен кісілер де күмәнмен 
қарайды. Кезінде Байғанин аудандық ардагер-
лер кеңесінің т�рағасы, бұрын партком хат-
шысы, совхоз директоры қызметтерін атқарған 
Ибрагим Ермекбаев деген азамат аудандық 
«Жем-Сағыз» газетінде (12.10.2003 жылғы): 
«Осы кезге дейін қай жерде, қандай жағдайда 
қайтыс болғаны белгісіз болған Бақтыбайды енді 
аяқ астынан осы кісі деп жармаса кетулері қалай 
болды. Ал егер анық болса, айғақты деректер 
келтіре отырып, жергілікті тұрғындармен неге 
бір рет кездеспеген» деп қарсылық пікірлерін 
білдірген болатын. Бұл бейіттің Бақтыбай 
батырдікі еместігі туралы менің де жазған 
мақалаларым 2003 жылғы облыстық «Атаме-
кен» газетінде басылып, «@мір �ткелдері» атты 
кітабыма да енген болатын» деді. 

2016 жылдың 28-31 шілде күндері Ақт�бе 
қаласында болғанымда Ақт�бе облысы-
на танымал, кезінде к�птеген лауазымды 
қызметтер атқарған, бұл күнде зейнеткер, 
«$йтеке би» қоғамдық қорының т�рағасы 
Еркін Құрманбеков ағамен сұхбаттасқанымда: 
«Кезінде мен де облыстық газетте «Қарасақал 
Бақтыбай ма?, Бақтыбай Қарасақал ма?» атты 
мақала жазып, «Қарасақал әулиені» Бақтыбай 
батырға телудің дұрыс емес екенін білдіріп, 
пікірімді жазған едім» деген еді. 

Бұл жердегі Айнық батыр ма, әлде Бақтыбай 
батыр ма? Алғаш кімнің жерленгенін анықтауда  
Ақт�бе облыстық мәдениет басқармасы, 
 зиялы қауым, �лкетанушы-ғалымдар зерттеп, 
талқылап бір шешімге келер, әділетін айтар 
деген ойдамыз. $лімұлы Айнық батырдың 
жерленгені нақтыланған жағдайда, Ақт�бе 
облыстық мәдениет басқармасының және 
мәдени-тарихи ескерткіштерді қорғау б�лімінің 
келісімдерін ала отырып, ұрпақтары бейіт 
басына құлпытас белгісін қойып, кесене салу 
ниетінде жүр. 

                                                    
Т7лепберген  ТІЛЕУҚАБЫЛҰЛЫ  

Қызылорда облысы

Тұрекеңнің 22 жыл отасқан жан жары, 
ұлағатты  ұстаз Нәзен апай ақырғы деміне 
дейін аяулы азаматына адалдық таны-
тып, ұл-қыздарын аяғынан тұрғызды, 
олардың  жоғары білім алуына, отбасы-
лы болуына қолдан келгенін жасады. 
Ол кісі де бұдан екі жыл бұрын �мірден 
�тті. Тұрекеңнің үлкен ұлы Жеткіншек 
қазақ ауыл шаруашылығы институтын 
тәмамдап, экономист бойынша абырой-
лы еңбек етуде. Бұл күндері Жеткіншек 
те немере сүйіп отырған қадірменді ата, 
бір үлкен шаңырақтың басшысы. Ал одан 
кейінгі ұлы Нұрлан инженер-экономист, 
отбасын құрған, облыс орталығындағы 
бір үлкен компанияның білікті маманы.

Тұрекенің  қыздары  Жамал, Гүлнара 
мен Эльмира да әке жолымен экономист, 
қаржыгер мамандығын таңдаған, үшеуі де 
жоғары білімді.

 – Біз, ұрпақтары, әкемізді елі үшін, 
қоғамның дамуы үшін әркез адал еңбек 
еткен тұлға деп санаймыз,  – дейді 
Тұрғали ағамыздың үлкен қызы Жамал 
бізбен әңгімесінде. – Ол облыстық ме-
кемелерде, Махамбет, Исатай аудан-
дарында басшылық қызмет атқарған 
кезінде �зінің бар күш-жігері мен білім-
қабілетін аямай жұмсап, к�пшіліктің 
ықыласына б�ленді. $кеміз достарын 
ерекше қадірлей білді, әсіресе Қ.Ғилымов 
С.Дауылбаев, К.Мулюков, Қ.Сапарғалиев, 
Х.Хайыров, Н.Идранов, М.Оразғалиев, 
т.б құрдастарымен кездескен кезде ерекше 
қуанатын еді.

$кеміз отбасында бала тәрбиесіне де 
зор к�ңіл б�лді, бірақ ешқайсысымызды 
орынсыз еркелеткен жоқ. Ең үлкеніміз 
Жеткіншек әжеміздің бауырында болды да 
оның еркін �скендігіне аса к�ңіл аударма-
ды. Ал қыздардың кішісі Эльмираны �те 
жақсы к�рді. Жұмыстан үйге келгенде оған 
ерекше мейірімін т�гіп, «�з қызым, қызыл 
гүлім» деп отыратын. Бірақ бала тәрбиесіне 
келгенде ешқайсымызға да дауыс к�теріп  
ұрыспайтын. Қазір сол кездерді ойлағанда, 
әкеміздің жанға жайлы шуақты мінезі еске 
түскенде ауыр күрсінеміз.

2007 жылы �зі қызмет істеген Исатай 
ауданының жұртшылығы Т.Мусағалиевті 
еске алып,  ол тұрған үйге ескерткіш 
тақта қондырған, сол к�шеге оның есімін 
беріпті. Бұл  елге еңбегі сіңген азаматтың 
қарапайым рухына адалдық, оның атын 
есте қалдыруға бағытталған игі шара екені  
с�зсіз.

Сейілхан ҚАЙЫРЖАНОВ,
журналист

Атырау облысы

КӨЗҚАРАС

Айнық 1770 жылдары қалмақтармен 
шайқаста ерекше к�зге түседі. Осы арпалыс 
кезінде оның інісі Тегенболат та ерлігімен 
ерекшеленеді. Осыған орай 89 жасында дүниеден 
�ткен, кезінде Қазақ Совет Энциклопедиясына 
к�птеген мәліметтер берген шежіреші Қызылбай 
Қарабалаев (1896-1985ж.) ақсақалдың айтқан 
бір әңгімесін еске түсіре кетейік: «Ертеде қазақ 
пен қалмақ соғысып, барымталасып жүрген кезі 
екен. Бір күндері қазақтың ханы қалмақтың жиі, 
тұтқиыл шабуылынан мезі болып, қалмақта 
кеткен мал-жанын қайтару үшін қол  жинап 
жорыққа аттаныпты. Міне, осы шайқаста 
Айнық пен Тегенболат бастаған к�п қосын, 
қамал қақпасын балталап бұзып, қалың атты 
әскерді ішке кіргізіп, жауды жеңіп, мал-мүлкін 
олжалап еліне қайтыпты. Ел шетіне келген соң, 
олжа б�лісіпті. Олжа  б�лушілер  бірінші б�лісті 
ханға, екінші б�лісті билер мен әскер басыларға, 
үшінші б�лісті ханның ұсынысымен «қара 
сақалды екі батырдың арқасында жауды жеңіп, 
олжа салып отырсыңдар, сондықтан да үшінші 
б�ліс олжаның билігін сол екі қара сақалды 
батырларға беріңдер» депті. Хан н�керлері екі 
батырды тауып, хан алдына апарып, олжадан 
үлесін беріпті. Айнық пен Тегенболаттың – екі 
батырдың «Қарасақал» атануының мәнісі осы-
лай болған екен деген аңыз бар». 

«Батыр Қарасақал» аталған $лімнің үшінші 
баласы Айнықтан Сарыбас жеке туған. Айнық 
�лген соң әйелі Ырыстыны әмеңгерлік жо-
лымен $лімнің бесінші баласы Тегенболатқа 
некелеген. Тегенболаттың жеңгелей алған осы 
әйелінен Шіңгір, Пұсырман туып, бір анадан 
туған үш баладан тараған ұрпақ «Үш қарасақал» 
аталып жүр. 

Ш е ж і р е ш і  Қ ы з ы л б а й  а қ с а қ а л д ы ң : 
«Жас кезімізде шежіре айтқан үлкендерден 
есіткеніміз: Айнық батыр Жем �зенінің бой-
ында «Оймауыт» деген жерде қалмақтың то-

1965 жылдың жаз айында басталды, – 
дейді ол. – Мен бұл кезде Махамбет 
аудандық ауыл шаруашылығы �ндіріс 
басқармасының бастығы болатынмын. 
Сол шақта кеңшар орталығы шалғайдағы 
Забурын селосынан (қазір Зинеден 
ауылы деп аталады) Жанбайға жаңа 
к�шіріліп, әртүрлі құрылыс нысанда-
ры, мәдени-әлеуметтік ғимараттар енді 
ғана салынып жатқан кез еді. Себебі 
кеңшардың орталығын к�шіріп, жаңа 
орынға қоныстандыру бір-екі жылда 
бітпейтін шаруа екені белгілі. Ал осын-
дай қиындық, сындарлы шақ директор 
ретінде Т.Мусағалиевтің еншісіне тиген-
ді. Оның үстіне кеңшардағы т�рт түлік 
малдың шашыраңқы орналасуы, жазғы 
жайылымның 150-200 шақырым құм 
�ңірінде  болуы, мал азығын дайындай-
тын алқаптың тарлығы, малшыларға 
әлеуметтік-тұрмыстық жағдай туғызу 
ісі аз тауқымет жүктемейтіні �з-�зінен 
түсінікті. Тұрекең осының бәрін кеңшар 
мамандарымен бірлесе отырып, ұтымды 
ұйымдастыра білді. Кеңшар біртіндеп 
о б л ы с т а ғ ы  о з а т  ш а р у а ш ы л ы қ т а р 
қатарынан орын алды...

1970-75  жылдар  аралығында  ол 
облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы 
басшысының орынбасары, облыстық 
жоспарлау комиссиясының т�рағасы 

БАТЫР БЕЙІТІН БАТЫР БЕЙІТІН 
анықтасақ...анықтасақ...

болуы мүмкін) деуге болады. Үлкендер Айнық 
шамамен 28 жас жасап, елін, жерін моңғол және 
құба қалмақтарынан қорғауда батырлығымен, 
киелілігімен «Қарасақал батыр», «Қарасақал 
әулие» атанған. Айнық батырдың жерленген 
бейіті, кейін қорымға айналған» деп шежіре 
бойынша ұрпақтан-ұрпаққа айтып келеді. 
Ақт�бе облысы Байғанин ауданының оңтүстік 
бетінде, бұрынғы «Диар» совхозы, қазіргі 
«Бесбай» шаруа қожалығынан 5-6 шақырым 
жердегі Жем �зенінің бойында «Қарасақал 
 Тегенболат» аталған бейіттің бар екені айтылып 
жүр. Айнықтың інісі Тегенболат осы жерде 
жерленгені анық. Ағайын адамдардың жай 
тапқан жерлерінің ара қашықтықтары атпен 
жүрсе жобамен 100-120 шақырым шамасында. 

Біз Қызылорда облысы Қазалы ауданының 
бір топ Айнық пен Тегенболаттың ұрпақтары 
2014 жылдың қыркүйек айының 26-28 күндері 
Ақт�бе облысы Байғанин ауданы Жарқамыс 
елді мекенінен 60 шақырым жердегі, Жем 
�зенінің оңтүстік бойындағы, қорымның ба-
тысында орналасқан т�рт темір қада, сыммен 
қоршалған, бұдан 560 жыл шамасында салынып, 
бұл күнде құлап т�мпешік болған  «Қарасақал 
әулие» бейітіне зияраттауға бардық. Жол бастау-
шыларымыз аудан орталығы Қарауылкелді елді 
мекенінің тұрғындары @тесбай Қалиев, Алтай 
Елубаев және 82 жастағы осы �ңірдің тарихын 
зерттеумен ұзақ жылдар бойы айналысқан, 
к�птеген атақ пен марапаттардың егесі, ардагер 

қызметін атқарды. Облыс басшылары 1975 
жылдың бас кезінде білікті маман, іскер 
ұйымдастырушы ретінде Тұрғалиға  тағы 
бір сенім артып, оны Махамбет аудандық 
кеңесі атқару комитетінің т�рағасы 
қызметіне тағайындайды. Осының ал-
дында ғана ауданға басшы болып облысқа 
танымал азамат Р.Т.Шырдабаев келген 
болатын. Тұрекеңмен қызметтес болған 
жылдарды бұл күндері мемлекет және 
қоғам қайраткері дәрежесіне к�терілген, 
елімізге танымал тұлға Р.Тәжіғараұлы бы-
лай деп еске алады:

– Алғашқы күннен бастап Тұрекеңмен 
сыйласып жұмыс жасадық, –дейді ол. 
– Ауыл шаруашылығы саласына озық 
технологияны енгізу, асыл тұқымды мал 
�сіру және бордақылау, сүт �німдерін 
ұлғайту, жеміс-жидек, к�к�ніс �сіру, 
т.б. жұмыстарды батыл қолға алдық. 

масы, 1967 ж.» деп сым темірмен күйдіріп 
жазып, басына т�рт метрлік емен тақтайды 
тікесінен к�міп, бейітті мал баспайтындай 
т�рт темір қазық қағып, сыммен қоршап, 
қараудар болып жүріпті. Ол кісі 1980 жыл-
дар шамасында 80 жастың үстінде дүниеден 
�ткен» деді Бисен аға. @те ертеде құлаған 
бейіт т�мпешігінің жанына жақын жылдары 
Бақтыбай Т�лесұлына (1698-1758ж.) ұрпақтары 
кесене салып, құлпытас орнатылғанын к�рдік. 
Біздің түсінбегеніміз осы кесене алдындағы 
құлпытас жанына қосымша Битілеу балала-
ры атынан және Орынбай немересі Марат 
атынан таяу жылдары қойылған екі кішкене 
құлпытастарға «Бақтыбайдың халық қойған 
аты Қарасақал екен» деп жазыпты. Бақтыбай 
батырдың туғанына 300 жылдық  тойына 
қатысқан делегация мүшелерінің  жазуына 
қарағанда, Ақт�бе жерінде �ткен ғылыми кон-
ференцияда Бақтыбайдың «Қарасақал әулие» 
қорымына жерленгені с�з болғанымен, оның 
лақап аты «Қарасақал екендігі» айтылмайды. 
Қорым басындағы құлпытастар бұдан шамамен 
100-250 жылдар бұрын қойылған болуы керек. 
Ерекшелігі әйелдерге қойылған құлпытастардың  
ұшында  сәукеле, ал ер адамдардікіне дулыға, 
қылыш, найза, қалқан бейнеленген. Тастар-
ды «Жел» таудан 100 жылдың арғы жағында 
40 нармен тасып әкеліп, Келіс деген шебер 
жасаған» дейді Бисен аға. Бұл жерде құлаған 
мазар орнындағы үйілген к�не топырақтан 

болып, ауылды жасыл белдеу к�мкеріп 
тұр. Сол сияқты аудан орталығында Ұлы 
Жеңістің 30 жылдығына орай майданнан 
оралмағандар құрметіне ескерткіш ашы-
лып, типтік жобадағы мектеп, тұрғын 
үйлер, мәдениет үйі, басқа да әлеуметтік 
сала нысандары құрылысы басталды. 

1977 жылы 16 ақпанда Қазақ ССР 
Жоғары Советі Президиумының Жарлығы 
шықты да, оған сай соңғы рет 1957 
таратылған Новобогат ауданы Махамбет 
ауданы құрамынан б�лініп, қайта қалпына 
келтірілетін болды.

О б л ы с  б а с ш ы л ы ғ ы  ж а ң а д а н 
қ ұ р ы л а т ы н  а у д а н ғ а  б а с ш ы л а р д ы 
іріктеу кезінде таңдау тағы да Тұрғали 
Мусағалиевке  түсіп, аудандық партия 
комитетінің бірінші хатшысы болып 
сайланды. Жасыратыны жоқ, аудан 
орталығына белгіленген Аққыстау елді 

де Алматы қаласындағы білімнің қара 
шаңырағы – С.М.Киров атындағы Қазақ 
мемлекеттік университетіне  оқуға түсіп, 
оның экономика факультетін ойдағыдай 
бітірген. 

Т.Мусағалиев жас маман ретінде 
ш а л ғ а й д а ғ ы  Қ ы з ы л қ о ғ а  а у д а н ы н а 
қызметке жіберіліп, осы аудандағы ауыл 
шаруашылығы �німдерінің  сапасы және 
оны тапсыру ж�ніндегі инспекциясын-
да, кейін  облыстық ауыл шаруашылығы 
б а с қ а р м а с ы  м е н  о б л ы с т ы қ  а т қ а р у 
комитетінің аппаратында жұмыс істеді. Ол 
облыстағы қабілетті, іскер маман ретінде 
1962 жылы облыстық ауыл шаруашылығы 
басқармасы басшысының орынбасары 
қызметіне жоғарылатылады. 

1965 жылы небәрі 33 жастағы Тұрғали 
с о л  к е з д е г і  М а х а м б е т  а у д а н ы н ы ң 
 «Забурын» кеңшарына басшылық жұмысқа 
тағайындалады. Жас директордың  шебер 
ұйымдастырушылық қабілеті мен білікті 
басқару тәсілі осында жарқырай к�рінді.

2 0 0 7  ж ы л ы  Т ұ р ғ а л и  а ғ а н ы ң  7 5 
жылдығына орай Алматы қаласында ба-
сылып шыққан кітапқа жазған естелігінде 
Атырау облысының Құрметті азаматы, 
облыс ауыл шаруашылығының ардагері, 
�ңірге танымал тұлға болған  М.Сағынбаев 
бұл кезді былайша еске алыпты:

– Менің Тұрекеңмен таныстығым 

Жайық жағасындағы Еркінқала 
 ауылында дүниеге келген. Тұрғалидың 
жасы тоғызға толғанда екінші дүниежүзілік 
соғыс басталды да, отбасындағы жалғыз 
апасы Тұраш екеуі ана құшағында қала 
берді.  Осылайша ел басына т�нген 
қиыншылық Тұрғалиды ерте есейтіп, оның 
�мірге жастай араласуына мәжбүр етті. 
Сабақтан тыс мезгілде және жазғы дема-
лыс кездерінде ол анасына қолғабыс етіп, 
к�ппен бірдей тіршілік, күнк�ріс қамын 
жасады. Жастайынан �мірге, білімге 
құштарлығы оны мектеп бітіргеннен 
кейін сол кездегі облыс орталығындағы 
саусақпен санарлық білім ұяларының бірі 
– Гурьев  (қазіргі Атырау) мұнай техни-
кумына  алып келді. Бұл соғыстан кейінгі 
тапшы кезең еді. Осындай қиындыққа 
қарамастан Тұрғали  зейін қоя оқып, 
техникумды жақсы бітіріп шықты. Елдегі 
ашаршылық, одан кейінгі соғыс зардабын 
к�рген Жұмағыз ана «Жалғызым оқуын 
бітіріп, мамандық алып келді. Құдайым 
тек оған жар болып, жалғыз ұлымның 
жұлдызын жарқырата г�р» деп аналық 
мейіріммен тілесе керек. Айтқандай, ана 
тілегі қабыл болып, Тұрғали тұлғалы азамат 
атанып, ел басқаруға дейін к�терілді. 

$скерден оралғаннан кейін Тұрғали  
1959 жылы сол кездегі облыстық ауыл 
шаруашылығы басқармасына қызметке 
шақырылып, әуелі аға есепші-нұсқаушы, 
артынан колхоздарды ұйымдастыру 
б�лімінің басшысы міндетін атқарды. 
Білікті  кадрлар резервіне алынып, 
облыстық атқару комитеті т�рағасының 
к�мекшісі қызметіне шақырылады. Осы 
қызметте жүріп ол жоғары білім алу 
қажеттігін естен шығармапты. Сол кез-

ұстаз, бірнеше кітаптардың авторы, Қаражар 
ауылының тұрғыны Бисен Жақанов ақсақал. 

Тарихта ХI-ХV ғасырда $лім тайпалары, 
оның ішінде Қарасақал, Т�ртқара рулары 
Борсық, Жем, Сағыз, Ырғыз, Тобыл, Жайыққа 
дейін жайлағаны айтылады. Сыр бойы халқының 
тарихын зерттеумен айналысып жүрген Қуандық 
$бдіразақовтың «Қазалы» газетінің №39 (726) 
санында (27.05.2015) жарияланған «Жайықтан 
ауған к�ш» мақаласында $лім тайпасының 
орта ғасырда Ақт�бе, Батыс Қазақстан �ңірінде 
ғұмыр кешіп, Т�ртқара, Қарасақал, Қаракесек 
руларының Жем, Сағыз бойында қалғаны атап 
к�рсетілген. 

« Р а й  А қ т е м і с о в  д е г е н  к і с і н і ң  ә к е с і 
Тілегенұлы Ақтеміс ақсақал 1940 жылдары 
«Бұл қорым $лімнің қорымы» деп айтқан екен 
және қорымның батыс бетінде мал баққан 
Т�лекен Айтжан деген кісі «Қарасақал әулие 
бейіті Т�лекен Айтжан, №3 Қалдайбек фер-

КӨҢІЛ КҮНДЕЛІГІНЕН

�сіру және бордақылау, сүт �німдерін 
ұлғайту, жеміс-жидек, к�к�ніс �сіру, 
т.б. жұмыстарды батыл қолға алдық. 

комитетінің бірінші х
сайланды. Жасыраты
орталығына белгіленгеЃибратты ѓ±мырЃибратты ѓ±мыр

ЕЕ

Алыс мал жайылым учаскелеріне ка-
налдар арқылы су жеткізу қамтамасыз 
етілді. Малшылардың жағдайын зерттеп, 
қажетті тағам, киім, тұрмысқа қажетті 
құралдарды жеткізу жолға қойылды. 
Осы бағытта жоспарға сай алыс  уча-
скелерге мәдени үгіт бригадалары мен 
автопоездар шығарып тұру дәстүрге енді. 
Осындай бірлесіп атқарған жұмысымыз 
кешікпей оң нәтижесін бере баста-
ды. 1975-76 жылдардың қорытындысы  
бойынша Махамбет ауданы барлық 
э к о н о м и к а л ы қ  ж ә н е  ә л е у м е т т і к 
к�рсеткіштер  бойынша Бүкілодақтық 
жарыстың қорытындысымен жүлдегер 
атанып, к�птеген мамандар, аудан бас-
шылары мемлекеттік наградалармен 
 марапатталды...

Тұрғали аға Махамбет аудандық кеңесі 
атқару комитетіне басшылық еткен кезде 
аудандық партия комитетінің сол кездегі 
бірінші хатшысы Р.Т.Шырдабаевпен тығыз 
ынтымақ-бірлікте қызмет істеп,  аудан 
орталығы – Махамбет селосын желден, 
топырақ боранынан қорғау мақсатында 
селоны айнала ағаштар егіп «жасыл бел-
деу» салуды қолға алды. Мұны жергілікті 
тұрғындар да түсіністікпен қабылдап, 
сол жылғы к�ктемнің �зінде 20 гектар-
дай жер қоршалып, ағаштар егілді. Қазір 
қолдан еккен сол талдар кей жерде орман 

мекені бұрын шағын ғана теміржол 
станциясы болатын. Сол себепті мұнда 
бірінші кезекте аудандық мекемелер-
ге  кеңселер, мәдени-әлеуметтік ны-
сандар салу қолға алынды. Ең басты 
мәселе – тұрғын үйдің жоқтығы еді. 
Аудан мекемелерінде жұмыс жасайтын 
қызметкерлер  басқа селодан немесе 
�зге аудандардан қатынап қызмет істеуге 
мәжбүр болды. Осындай күрделі кезеңде 
Тұрғали аудан басшысы ретінде басқа да 
лауазымды тұлғалармен тығыз бірлікте 
жұмыс жасай білді. Ауданның барлық 
кеңшарының әрқайсысы Аққыстау село-
сынан қысқа мерзімде 3-4  үйден салып 
беруді  міндетіне алды. Сонымен қатар 
облыс басшылығының ұйғаруымен ірі 
облыстық мекемелерге шефтік к�мек 
ретінде жаңа аудан орталығынан 2-3 
үй тұрғызу міндеттелді де, қызу жұмыс 
 басталды. Аққыстауда  бала оқытуға мек-
теп тарлығы сезіліп, бір мезгілде типтік 
жобамен орта мектеп құрылысы қолға 
алынды. Қысқасы, аудан басшылығы 
араласарлық басқа да  к�кейкесті 
мәселелер жеткілікті болатын. 

Т.Мусағалиевтің ел алдында сіңірген 
еңбегі лайықты бағаланып, ол «Құрмет 
белгісі» орденімен, бірнеше медальдар-
мен марапатталады. Аудандық, облыстық 
кеңестердің депутаты болып сайланды. 

СЕГІЗІНШІ ҚАЗЫНА

Дәл осындай атпен 
Н.Марабаев атындағы 
«Мұнайшы» қоғамдық 
қорының қолдау 
к7рсетуімен жарық к7рген 
толайым кітап қоғам 
қайраткері, елімізде мұнай 
саласының қалыптасуына 
сүбелі үлес қосқан 
Нұрлыхан Бекбосыновтың 
7негелі 7міріне арналып 
отыр. 

Кітаптың аннотациясында «Нұрлыхан Бекбосы-
нов есімін таныстырып жату артық шаруа. ҰОС-ның 
құрбаны, екінші дүниежүзілік соғыс шейіті Бекбосынның 
ұлы Нұрлыханға қиын жылдарда қиыр шетке қой бағуға 
жіберілген ана мейірімі, алақан жылуы да бұйырмады. 
Ел асып, жер асып жетім балалар үйіне тап болды. Сон-
да оқыды, ер жетті. 16 жылдан соң анасын Үстірттің 
аңылжыған даласынан тауып алды. Орта мектеп, тех-
никум, институт, тағы институт, СОКП ОК жанындағы 
академия – Нұрекеңнің білім жолы осылай �ріледі. 
Соған сай еңбек жолын қатардағы жұмысшыдан бастап 
шебер, басқарма бастығының орынбасары, бірінші хат-
шы, бірлестік бастығы, министрдің бірінші орынбасары 
болып түзіле береді. КСРО Жоғарғы Кеңесінің депутаты 
да болды. Елінің ең бір �міршең бастамаларының басын-
да жүрді. «Жолың болсын, Нұрлыхан!» - оның халқынан 
алған ақ тілеуі осы еді. Бұл кітап сол халықтың игі тілегінің 
қайталануы деп қабыл алыңыз, оқырман қауым» делінген. 
Тұғырлы тұлға ж�нінде замандастары мен әріптестері 
А.Құлыбаев, М.Досмұхамбетов, С.Жылқайдаров және 
Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі А.Айдарбаев және 
т.б. �з естеліктерімен б�ліскен. 

Қазақ мұнайын ел  иг іл іг іне  жарату  жолын-
да қажырлылық танытқан азаматтың жақсы істерін  
жерлестері  мен мұнайшылар қауымы да ерекше 
ілтипатпен атап �ткен. $сіресе мұнай-газ саласында 
еңбек еткен маңғыстаулық мұнайшылар ел ардақтысының 
бастамашылдығына, батылдығы мен табандылығына 
айрықша тоқталады.  

Кітапқа, сондай-ақ Н.Бекбосыновтың  мерзімді 
баспас�зде жарияланған сұхбаттары,  әйгілі мұнайшы, 
қоғам қайраткері Нәсіпқали Марабаевтың туғанына 
75 жыл толуына орай жазған «Дос ұмытылмайды, 
сағындырады» атты мақаласы енген. Ал «Естеліктер» атты 
б�лімде Нұрлыхан @теуұлының 57 жыл бірге �мір кешкен 
жұбайы Ақырыстың және ұл-қыздары мен немерелерінің 
жүрекжарды с�здері берілген.     

Кітап авторлары – Маңғыстау ауданының Құрметті 
азаматы, ҚР Жазушылар және Журналистер одақтарының 
мүшесі $білқайыр Спан және ардагер геолог-мұнайшы, 
Н.Марабаев атындағы «Мұнайшы» қоғамдық қорының 
атқарушы директоры Сайлау Жылқайдаров. Туынды 
фотошежірелік деректермен �рнектелген. 

Б.РЫСБЕРГЕН

«ҚҰТ МҰНАЙДЫҢ 
ҚАРА НАРЫ» 
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Қазіргі таңда азаматтардың құқықтық мəдениетін, саяси  белсенділігін қалыптастыру өзекті 
мəселелердің бірі екені белгілі.  Егемендіктің 25 жылында еліміз демократиялық бағытты 
басым ұстана отырып, құқықтық сауатты ел  болуға ұмтылып келеді. «Қазақстан-2050» 
стратегиялық бағдарламасы да азаматтардың құқықтық сауатын көтеру арқылы қоғамдық 
тұрақтылықты қамтамасыз етудегі маңызды қадам деп есептейміз. Құқықтық мəдениет 
азаматтық қоғамдық сана мен əлеуметтік өмірде қоршаған ортаны танудан, зерттеуден, өзара 
құқықтық қатынастарға баратын түсініктердің қалыптасуынан көрінеді. 

Қоңырайып жатыр алда жол әлі –
Кеудем кейде қоңыр күйге толады.
Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп,
@ргізіпті-ау қоңыр-қоңыр баланы.

Ж.Нәжімеденов

«Қоңыр» с�зінің этимологиясы қазақ халқы-
ның ерте кезеңдерінде толғау мағынасында 
кең қалыптасқан. Академик І.Кеңесбаевтың 
түсіндірмесінде «Қоңыр» с�зі – «қоңыр  дауыс», 
«қоңыр ән», «қоңыр үн» синонимдері бір қалыпты 
ырғақпен айтылатын құлаққа жағымды жұмсақ 
үн» деген мағынада беріледі. «Қоңыр» басқа да 
кейбір с�здерге қосылып, тиянақты ой тіркесін 
құрағанда, к�бінесе орташа деген ұғымды да 
береді. Бұл с�з «қоңыр ән», «қоңыр күй» де-
ген сипаттамаларға үндесіп, интонация сы, 
мақсаты, сазы – сүйкімді, к�ңілге ұнамды де-
ген мазмұнды білдіреді. $н-�леңдердегі қоңыр 
әуенге келер болсақ, қазақ музыкасы – �мір 
шындығын дыбыстық к�ркем бейнелермен 
к�рсететін музыкалық �нердің ұлттық саласы. 
Қазақ халқының ән-күй мұрасы мен к�ркем әдеби 
шығармалары қоңыр әуенге аса бай. 

Осыған сүйене отырып, С.Бәйішев атында ғы 
Ақт�бе облыстық әмбебап ғылыми кітапхана сы-
ның кітап қорында жинақталған әдебиеттердің 
ішіндегі қазақ шығармаларында кездесетін қоңыр 
әуен туралы аз ғана тоқталып �тсек.

 Тақырыпты халқымызбен бірге жасап келе 
жатқан халық ауыз әдебиетінен бастасақ. Қазақ 
халық ауыз әдебиеті тұрмыс-салт жырлары: бесік 
жыры, қара �лең, жарапазан, т.б. бастау алатыны 
ежелден белгілі. Осы жырлардың барлығында кез-
десетін қоңыр әуенге мысалдар келтірер болсақ: 

Ауылыңа ат терлетіп барайын ба,
$ніңе майдақоңыр салайын ба?
$ніңе майдақоңыр салмаушы едім,
Ешкім жоқ сізден басқа маңайымда – деп 

әуендеткен қара �леңдегі халық әуенінде немесе 
ән �леңдерінде:

Алқоңыр ән-ақ екен баппен айтса,
Ер жігіт не болады серттен тайса?
$н болмас Алқоңырдай қайда барсаң,
$н білем деген адам шынын айтса – деп 

шырқаса, 
 «Қоңыр қаз» әнінде: 
Қоңыр қаз к�л жағалап ұшады �рлеп,
Салғандай түрлендіріп әніне �рнек.
$н салсаң, қоңыр қаздың әніне сал,
К�теріп к�ңіліңді к�кке сермеп.
Қайырмасы:
Ахау үй,
Сен – қоңыр қаз, мен – шаһбаз,
Айтқанмен
Таусылмайды іштегі наз – деп, шарықтаған 

қоңыр әуен жан тербетеді.
 Осы қоңыр әуен бесік тербеткен ана әлдиінде 

де жалғасады.
Адамның тууынан бастап, қартайғанға дейінгі 

�мірі, тұрмысында кездескен, басынан �ткен 
жайларының бәрі де ауыз әдебиетінде суреттелген. 
Осы салттан туған �леңнің бір түрі – бесік жыры. 

Мысалы: 
$лди-әлди, ақ б�пем, 
Ақ бесікке жат, б�пем. 
$лди-әлди, аппағым, 
Қойдың жүні қалпағым. 
Жұрт сүймесе сүймесін, 
@зім сүйген аппағым.
$лди-әлди құлыным
Қойдай қоңыр момыным – деп жалғаса беретін 

қазақ халқының дәстүрлі әуені – рухани мұраның 
ең бай қазынасы. Ғасырлар бойғы сынақтан �тіп, 
халық дарындылығы мен даналығын к�рсете 
білген, үшінші мыңжылдықта ол ерекше тарихи 
маңызға, к�ркемдікке ие болды.

 Күн к�рісі, тұрмыс-тіршілігі т�рт түлікке бай-
ланысты болғандықтан, адам баласы мал �сіруде 
мал басының қалай құралатынын, олардың �з 

Құқықтық мәдениет негіздері  

2010 жылдан бері Грузия 
халқы Наурызды жалпыұлттық 
мереке ретінде атап 7тіп, кеңінен 
тойлап келеді. 

Грузия Премьер-министрі 
Г е о р г и й  К в и р и к а ш в и л и 
 «Наурыз – береке бастауы, 
бар шамыздың басымызды 
бірік тіретін мереке. Шырайлы 
к�ктем мейрамы құтты бол-
сын! Наурызды атап �ту түркі халықтары арасында кең 
таралғанына қарамастан, грузиндер де оны тойлаудан 
кем түспейді. Бұл мереке олар үшін к�ктемнің келіп, 
табиғаттың оянып, жандануының белгісі» деп, грузия 
халқын мерекемен құттықтады.

Боржоми қаласында биыл алғаш рет ұйымдасты-
рылған Наурыз мерекесі жұртшылықтың к�ңіл 
күйін к�теріп, әсем ән мен күмбірлеген күй сый-
лап, домбыра үніне еліткен к�пшілік ризашылық 
сезімдерін білдірді. Грузиядағы қазақ диаспорасының 
ұйымдастыруымен �ткен мерекеге отандастарымыз 
да қатысты. 

�зірлеген Бағдагүл БАЛАУБАЕВА

ГРУЗИЯ

Наурызды тойлады

ЖАҺАННЫҢ ЖҮРЕК ЛҮПІЛІ

Нью-Йорктың ең бай деген 
80 тұрғыны қала губернаторына  
миллиардерлердің салығын арт-
тыру ж7нінде ұсыныс жасады. 

Олардың айтуынша, са-
лықтан түскен қаржы қала 
мектептеріне, әлеуметтік тұр -
мысы т�мен отбасыларға ар-
нал ған бағдарламаларға және 
жол ж�ндеу жұмыстарына 

жұм салуы керек.  «Нью-Йорктың экономика-
сын дамыту үшін инвестиция салуды арттыратын 
уақыт келді. Біз азаматтарға жаңа экономикалық 
мүмкіндіктер жасауы мыз керек. $сіресе балабақшадан 
бастап мемлекеттік білім беру саласын дамытуға күш 
салғанымыз ж�н» делінген құжатта. 

Ресейдің бірқатар қалаларында жемқорлыққа 
қарсы шаралар болып 7тті. Бір ғана Мәскеу қаласының 
орталығында 7ткен жемқорлыққа қарсы акция бары-
сында полиция қызметкерлері 900-ден астам адамды 
тұтқындаған. 

Мәскеу қалалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес және �ңірлік қауіпсіздік департаментінің бас-
шысы Владимир Черников БАҚ �кілдеріне құқық 
қорғау органдары наразылық шарасына қатысқан 
600-ден астам адамды ұстағанын айтқан. 26 наурыз – 
жексенбі күнге жоспарланған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы акцияны �ткізуге Мәскеу билігі рұқсат бер-
меген к�рінеді. Алғашқыда Жемқорлыққа қарсы 
күрес қорының құрылтайшысы Алексей Навальный 
митингті Тверь к�шелерінде �ткізуге �тінім бер-
ген. Бұл �тініш қала басшылығы тарапынан қолдау 
таппаған және баламалы жолдары да ұсынылмаған. 
Наразылыққа қатысушылар РФ Премьер-министрі 
Дмитрий Медведевке қатысты тергеу жүргізуді талап 
еткен. Ресми дерек бойынша, Мәскеу к�шелеріне 8 
мыңнан астам адам шыққан. 

Австрия билігі 7з еркімен Отанына оралатын 
босқындарға т7лемді екі есе 7сірмек. 

Ішкі істер министрлігінің мәлімдеуінше, осындай 
шешім қабылдаған алғашқы 1 мың мигрантқа мың 
доллардан беріледі. Сонымен қатар Таяу Шығыс 
тұрғындардың жол шығыны да қарастырылған. 
Бірақ мұндай қаражат Балқан елдерінен келген 
келімсектерге берілмейді. 

2019 жылға дейін Австрия дан 50 мың мигрант кетуі 
мүмкін деген болжам бар. Ал �ткен жылы 11 мыңға 
жуық босқын �з елдеріне қайтып оралған. 

«Mercer» консалтинг фирмасы әлемдегі 2017 
жылдың үздік қалаларын анықтап, рейтингілерін жария-
лады. Алғашқы үштікке қоғамдық к7ліктерімен танымал 
Сингапур, Германияның Франкфурт және Мюнхен 
қалалары кірді.   

Копенгаген, Дюссельдорф, Гонконг, Лондон, 
Сидней, Гамбург, Ванкувер шаһарлары ондыққа 
кіріп, Швейцарияның Цюрих, Жапонияның Иоко-
гама, Францияның Париж, Джорджияның Атланта, 
Канаданың Монреаль, Техастың Даллас, Канаданың 
Торонто, Австрияның Вена, Финляндияның Хель-
синки, Швецияның Стокгольм қалалары үздіктердің 
қатарынан к�рінді.

«Thinkmodo» компания-
сының мамандары «Verizon» 
ұялы байланыс операторының 
тапсырысы бойынша ерекше 
к7лік құрастырып шығарды.

Трансформер-к�лік үш 
метр биіктікке дейін к�теріле 
алады екен. Яғни оған к�лік 
кептелісі кедергі бола алмайды. 
«Jeep Cherokee» к�лігі стан-
дартты үлгілерге қарағанда екі есе ауыр. $зірге мұндай 
к�ліктер тек жарнама мақсатында шығарылып отыр. 

АҚШ

ТМД

ЕУРОПА

МЫҢНАН ЖҮЙРІК

ТАҢ-ТАМАША

Салық мөлшерін арттырмақ

Наразылық білдірді

Отанына шақырып отыр

Ең үздік қалалар

Жаңалық деп осыны айт

«қоңыр» с�зінің бірнеше мағынасы бар. Қоңыр ең 
әуелі түсті білдіреді. Мысалы, қоңыр аю, қоңыр 
қаз, қоңыр жер, т.б. 

 «Тілге аса бай және әр с�здің сиқырлы 
 бояуын жан-тәнімен нәзік сезінетін жазу-
шы» деп $.Кекілбаев бағалаған Қазақстанның 
халық жазушысы, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қабдеш 
Жұмаділовтің «Қоңыр күз» әңгімесінде «Тал түс. 
Қоңыр күздің май тоңғысыз жылы күні соңғы 
шуағын аямай т�гіп тұр» деген қарапайым бірауыз 
с�збен әңгіменің басты кейіпкері $бдірәсілдің 
�міріндегі балалық, жастық жәрмеңкесі тарап, 
егделік, қарттық шақ келіп, қоңыр күз қонақтаған 
кезіндегі қарт сезімінің саналы ғұмырынан сыр 
шертер, мезгілін тамаша суреттей білген.

  Т.$лімқұловтың «Телқоңыр» атты әңгімесі 
атақты күйші Сүгірдің «Телқоңыр» 
күйінің шығу тарихына 
а р н а л ғ а н . 

т�лін қалай сүйетінін ұрпаққа �леңмен жеткізіп 
отырған.

Қоңыр әуен «Малдың баласын сүюі» �леңінде:
Қой сүйеді баласын, қоңырым, деп,
Ештеңені білмейтін, момыным деп – деген 

тілге жеңіл с�збен айтылады. 
Одан әрі малдың т�лді шақыруында да: 
Қой баласы – қоңырым,
Ұя бұзбас момыным,
Шопан ата түлігі – 
Қошақаным, қайдасың?
Пұшайт,
Пұшайт! – деген �лең жолдарымен жалғасады. 

Қазақ �міріндегі қоңыр әуен қазақ ауыз әдебие тін-
дегі мақал-мәтел, жаңылтпаш, �тірік �леңдерінде 
кең �ріс тапқан. Мысалы:

Қойдай қоңыр,
Қозыдай момын. 
Қойдан қоңыр – қойшының қоңыр �гізі. 
Қазақ халқы ойын-сауық үстінде, жиналған 

қысқа ғана табиғат суреттерін �рнектеп, одан 
шаруа-жайға к�шіп, іле мұнан туған қоғамдық 
қарым-қатынасты суреттейді де, одан алған �зінің 
ақындық әсерін, азаматтық пікірін қорытады.

«Кедейдің �зі жүрер малды бағып,
Отыруға отын жоқ үзбей жағып.
Тоңған иін жылытып, тонын илеп,
Шекпен тігер қатыны бүрсең қағып».
 Бұл – Абай заманындағы күнделікті к�рініс: 

түндей қараңғы, қапас тұрмыста қоңыр іңірдей 
күңгірт мұңы, арман-сыры бар кедей үйінің 
жабырқау �мірі. Таңның атысы, күннің батысы 
аяғы сайға тимей, ұйқысыз да күлкісіз, бай малы-
ның соңында сабылып �зі жүрсе, азынаған қырық 
құрау қараша үйде ең болмаса жылынар отыны 
да жоқ, құныса бүрісіп, жыртық шекпенін жамап 
әйелі отыр. Бұл к�рініс кедейдің қоңыр лашығын-
дағы жанашырлық күй-жай. 

Енді қоңыр с�зінің басқа мағынасын к�рейік: 
М.$уезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында 

жұртты күлдіру үшін жаңылтпаш айтқан. Қазақ-
тың қарапайым жаңылтпашында да қоңыр с�зі 
қолданылады. Мысалы:

Қурайлының жерінде,
Қоңыр айғырдың үйірінде,
Бурыл қулық құлындап жатыр.
Қазақтың тапқырлыққа негізделген қара 

�леңінің бір түрі – �тірік �лең. Ол ақындық �нерді 
талап етумен қатар, қиял-ойдың мол болуын керек 
етеді.

 Бір жылы қоңыр тұсақ серке туып,
 Лағын �сіріпті ерке қылып. 
 немесе 
 Мен к�рдім бала шіркей қоңыр қаздай,
 Жүк арттым инелікке ала жаздай – деп 

�тіріктің �рісін қыздыра түседі. 
 К�шпенді қазақтың к�не атам заманнан 

бергі �мірлік үндеуі қоңыр әуен үнемі, ұрпақтан-
ұрпаққа айтылып, түрлі ұлттық музыкалық 
дәстүрлердің �мірге келуіне әсер етіп, оның 
заманалар арасындағы жалғастықта болуын 
қамтамасыз етті және де:

Туғанда дүние есігін ашады �лең,
@леңмен жер қойнына кірер денең. 
@мірдегі қызығың бәрі �леңмен,
Ойлансаңшы, бос қақпай елең-селең – деп 

қазақ халқының адам тал бесіктен жер бесіккке 
дейінгі �мір жолында �зінің жан тебіренісін, қара 
�леңмен, ішкі сырын нәзік әуенмен, домбыра мен 
қобыздың қоңыр үнімен жеткізе білетіндігін д�п 
басып айта білген дана Абай атамызға осындай 
тамаша �лең жолдарын туғызды.

 Абай лирикасы кең к�лемді мол қазына: биігі 
бітпес, тереңі таусылмас сырлы мұра. 

 «Күз» деген �леңіне ілесе жалғасып, тақырып 
жағынан ұласа ұштасып жататын «Қараша, 
желтоқсан мен сол бір-екі ай» деген �лең, Абайдың 
саяси лирикасының ең түйінді бір тұсы. $уелі 

Осы мәселелерді жас ғалым, саяси ғылым-
ның кандидаты Ғалымжан $бсаттаров «Пра-
вовая политика и воспитание правовой куль-
туры: казахстанский опыт» атты (Алматы. 
«Ұлағат» баспасы, 2016 ж.) монографиясында 
жете түсіндіруге тырысқан. Аталған еңбекте 
құқықтық мәдени тәрбиенің қоғамда жеке 
тұлғаны қалыптастыру  дағы р�лі айқындалып, 
жастардың идея лық  к�зқарастарын бағалау 
міндеттерін тыңғылықты зерттеулер арқылы 
к�рсетіп берген. Автор жастарға құқықтық 
тәрбие беру ісіндегі мемлекеттің маңызды 
қадамдарын к�рсете отырып, құқық пен 
саясат бірлігін объективті фактор ретінде 
түсіндіреді. 

Қ ұ қ ы қ т ы қ  т ә р б и е  ж ә н е  қ ұ қ ы қ т ы қ 
 саясат мәселелері ең алдымен отбасы мен 
қоршаған ортадан басталады. $р үйдегі ата-ана 
тәрбиесінің маңызды міндеті – жақсы азамат 
тәрбиелеу және олардың қоғамда �з орнын 
таба білуіне к�мектесу. Бұл былай қарағанда 
оңай к�рінгенмен ұлттық тәрбиені заман тала-
бына сай ұштастыра білуді талап етеді. 

Ғ.$бсаттаров �з еңбегінде жастардың 
бойында  құқықтық мәдениет пен құқықтық 
сана қалыптастыру мәселесін азаматтық қоғам 
негіздерімен тығыз байланыстырады. Жалпы 
құқықтық сана мен саяси сауаттылық дегеніміз 
тұлғаның қолданыстағы немесе қабылданатын 
құқық нормаларына к�зқарасы, оларға баға 
беру мүмкіндіктері екені мәлім. Азаматтардың 

бала Абайдың әжесі Зеремен к�рісуінде: «Кезек 
�з шешесіне келгенде, ол сүйген жоқ. Қатты бір 
қысып, бауырына басып тұрды да, маңдайынан 
иіскеді. Ана құшағы!... Ұлжан к�п ұстаған жоқ. 

– $жеңе бар, әнеки! – деп, үлкен үйдің алды-
на қарай бұрып жіберді. Кәрі әжесі Зере бәйбіше 
таяғына сүйеніп, ұрсып тұр екен. 

 – Жаман неме, маған бұрын келмей, әкеңе 
кеттің-ау! Жаман неме! – дей беріп, қасына, 
құшағына немересі барғанда, «жаман неменің» 
артынан лезде: 

– Қарашығым, қоңыр қозым... Абай жаным... 
– деп кемсеңдеп, жылауға айналып кетті» деп, 
кемеңгер жазушы қазақ халқына тән ана мен 
бала, әже мен немере арасындағы аналық, әжелік 
махаббаттың нәзік қылын дәл тауып суреттей 
білген. 

 Қазақ шығармаларында Қоңыр еркелету 
мәнінде жұмсалған. Жазушы Т.Жұртбайдың 
«Қоңыр қозы» атты М.$уезовтың балалық шағына 
арналған әңгімесінде: «...Атасы $уез бен әжесі 
Дінәсілдің бауырында �скен қалың ерінді, аялы 
үлкен к�зді Мұхтарды осы ауыл түгелімен «Қоңыр 
қозы» дейді. Бұл – Дінәсіл әжесінің «Қоңыр 
қозысы» – Мұхтар ғой, – деді Мағауия баланы 
ертіп келіп. – Жарайсың, Қоңыр қозым! Осы 
с�здің мағынасын түсініп �скейсің, – деді Абай 
атасы риза кейіппен. ...$лгі Қоңыр қозымды 
киіндірші» деп, «Қоңырым», «қоңыр қозым» 
деп еркелету мәніндегі с�здер ерекше, ыстық 
ықыласты, жылылықты білдіреді. 

Қазақта «түгел с�здің түбі бір, түп атасы 
Майқы би» деген с�з бар. Бұл с�з тек қазақ тіліне 
ғана емес, �зге тілдерге де қатысты айтылған 
с�з және жоғарыдағы миф осы мақалмен үндес. 
К�птеген аңыз, таным-түсінік, дәстүр-салттың 
әр түрі болғанымен, арғы таным-түсініктердің 
бәрібір де ортақтығы к�рініп тұрады. Қазақ тілінде 

�зінің іс-әрекетінде құқық нормаларын 
басшылыққа алуы, оны терең түсінуі қабылдау 
дәрежесінен к�рініс табады. Құқықтық сана 
мен мәдениет адам, азамат, қоғам, мемле-
кет мүддесіне сай келетін, олардың мақсат-
мүдделерін қанағаттандыратын нормаларды 
қабылдау қажеттілігінің негізі болып табыла-
ды. Мемлекет неғұрлым құқықтық мәдениетті 
арттыруға ерекше мән берсе, құқықтық мемле-
кет ретіндегі �з міндеттері мен мақсаттарын еш 
кедергісіз жүзеге асыра алатындығына күмән 
жоқ. Осы мәселелерді автор егжей-тегжейлі 
қарастырған. 

Сондай-ақ құқықтық мәдениет қалыптасуы 
үшін, ең бастысы, сол елдегі азаматтардың 
құқықтары тиісті деңгейде қорғалып, заңның 
үстемдігін дәлелдейтін жағдай орнатылуы 
тиіс. $рбір азамат �зінің бұзылған құқығын 
қорғай алатындығына сенімді болса, мемлекет 
үшін бұл үлкен жетістік. Дегенмен, елімізде 
әлі де болса, құқықтық сана, құқықтық 
мәдениет тиісті дәрежеде қалыптаса қойған 
жоқ. К�птеген азаматтарымыз заң саласында, 
құқық қорғау саласында қандай жаңалықтар 
болып жатқандығынан бейхабар. Олар �з 
құқықтарын білмеуі себепті қоғам �міріндегі 
маңызды салаларда артта қалушылық си-
пат алып, мемлекет дамуына кері әсерін 
тигізуде. Адам құқығын дұрыс түсінбеушілік 
нәтижесінде қарсы пікірлер қалыптасып, 
әлем қолдайтын заңнамалық актілердің 

Қоңыр образы кітапта «Қаратаудың тозаңды бау-
райымен салыстырғанда, осынау Қоңыр – жердің 
жаннаты. Қызық пен қайғы қатарласқан қайран 
Қоңыр» деп табиғатты суреттей келе, күйдің шығу 
тарихына тоқталып �теді. «Оның к�з алдына ерке 
құлын елестеді. Құтты жайлауда екі енені тел 
емген қоңыр құлын б�бектей бал мінезімен еске 
түседі. Сүгір бұл күйдің аты «Телқоңыр» болуға 
лайықты екен түйді» деп, Телқоңыр с�зінің мән-
мағынасын аша түседі.

 $біш Кекілбаев: «Қоңыр деген жалғыз с�здің 
аясына күллі қазақтың ата-баба заманынан бергі 
бар тірлігін, мінез-құлқын, ұлттық сипатын 
сол қалпында қызыл тілдің құдіретімен жеткізе 
білген» деп баға берген біртуар ақындарымыздың 
бірі Ж.Нәжімеденовтің шығармашылығында 
қоңыр с�зі ерекше орын алады. Атап айтқанда, 
«Қоңыр түс» атты �леңі қарапайым қазақтың 
қоңыр тірлігін былайша суреттейді:

Қоңырайып жатыр алда жол әлі –
Кеудем кейде қоңыр күйге толады.
Қоңыр әнмен қазақ бесік тербетіп,
@ргізіпті-ау қоңыр-қоңыр баланы.

Қоңыр күпі, қоңыр дала, қоңыр үн...
Қоңыр күймен �тіп жатыр �мірім.
Қоңыр күзде қоңыр шаруа-күйбеңмен
Қоңсы қонған қоңыр қызға үйленгем.

Қоңыр-қоңыр күй тыңдап ем жасымда –
Шешем қалды қоңыр т�бе басында.
Қоянжонға қоңыр ымырт түскенде
Қоңырайып отырамын үстелге...
Міне, «Қоңыр» с�зінің құдіреті осындай.

Н.БЕРДІҒАЛИЕВА,
кітапханашы 

АҚТ@БЕ

кейбір жаңа мәселелері  жүзеге аспай отыр. 
Мемлекет осындай олқылықтарды болдыр-
мау мақсатында азаматтарға �з құқықтарын 
түсіндіру, тиісті дәрежеде жеткізу шараларын 
жүргізіп отырады. 

Құқықтық мәдениетті  арттыру үшін 
балабақшадан бастап жоғары оқу орындарына 
дейін адам құқықтары мен бостандықтары, 
мүдделерін қорғау мәселелері қозғалуы тиіс.  
Монографияда құқық қорғау органдары 
мен халық арасында �зара сенімді қарым-
қатынас орнату, кейбір шараларды бірлесе 
атқару формалары жақсы қарастырылған. 
Мемлекетіміздің дамуы, �ркендеуі, дамыған 
елдер қатарына қосылуы үшін құқықтық 
білімді, тәрбиені биік деңгейге жеткізу басты 
міндет екендігін автор терең талдау жасап 
к�рсеткен. Автор құқықтық сана, ойлау мәнері, 
құндылықтар жүйесі, саяси сауаттылықты 
арттыру ұғымдарын �з тәжірибесі  арқылы 
сипаттайды.  

Сонымен қатар құқықтық тәрбиені 
адамгершілік тәрбиесінің құрамдас б�лігі 
ретінде қарастырады. «Құқықты құрметтеу, 
әділдікті ,  борышты, жауапкершілікті , 
заңдылықты  сезіну адам тұлғасының �суіне 
алып келеді» дейді ол. Қазіргі кезеңде қоғамның 
демократиялық дамуы құқықтық тәрбиені зор 
шеберлікпен, шығармашылықпен іске асы-
руды талап етуде. Бұл  Қазақстан халқының 
�зіндік бірлігінің, құқықты құрметтеуінің  
дәлелі. Ғ.$бсаттаровтың бұл еңбегі әлеуметтік,  
демократиялық, зайырлы мемлекет құрудағы 
маңызды тетіктерді к�рсетуімен құнды деп 
білеміз.  

Ш.АБЕУОВА,
философия ғылымының 

кандидаты, доцент

БАЙЫПТАМА ЖАҢА КІТАП

«Экономика»  бас-
пасынан Қазақстан 
Жур налис тикасы акаде-
миясының негізін салушы 
әрі президенті, бел гілі 
журналист, ғалым, әл-
Фараби атын дағы Қазақ 
ұлттық университетінің 
профессоры Сағымбай 
Қозыбаевтың  «Еврейская 
тетрадь» атты жаңа 
кітабы жарық к7рді. 

Кітапқа қаламгердің «Этюды на полях» 
циклінен соңғы жылдары жазылған эсселері 
енген.  Автор эсселерінің бір ерекшелігі 
олардың негізінен еліміздің тарихында елеулі 
орын алатын нақты тұлғаларға, белгілі қоғам 
қайраткерлеріне, жазушыларға, журналист 
әріптестеріне арналатындығы. Туындыда 
Шоқан Уәлихановтың әжесі Айғаным, Сұлтан 
Хюрремнің әйелі, Бопай ханым және �зге де 
к�рнекті тұлғалары ж�ніндегі эсселері топ-
тастырылып берілген. Автор кітапқа жазған 
алғы с�зінің бір тұсында: «Кез келген шынайы 
шығармашылық жұмыс – тынымсыз ізденістің 
жемісі. Эссе – философиялық сипатқа ие �те 
қиын жанр. Бұл жанрды жүрекпен жазуың ке-
рек» депті. Осы тұрғыдан келгенде Сағымбай 
Қозыбаев әрбір кейіпкерін суреттегенде �зі 
айтқандай «жүрекпен жазу» қағидасын ұстанғаны 
байқалады. Кейіпкерлерінің �негелі қырлары 
мен адамгершілік қасиеттері, қайталанбас руха-
ни болмыстары публицистке тән шеберлікпен 
�рнектелген. Эсселердің тілі – айшықты әрі 
к�ркем. Оқырманын бірден баурап алады. 

Рүстем НҰРАЛИН

Тұлғалар өмірінен 
сыр шерткен

СӨЗ СЫРЫ

с�збен әңгіменің басты кейіпкері $бдірәсілдің 
�міріндегі балалық, жастық жәрмеңкесі тарап, 
егделік, қарттық шақ келіп, қоңыр күз қонақтаған 
кезіндегі қарт сезімінің саналы ғұмырынан сыр 
шертер, мезгілін тамаша суреттей білген.

  Т.$лімқұловтың «Телқоңыр» атты әңгімесі 
атақты күйші Сүгірдің «Телқоңыр» 
күйінің шығу тарихына 
а р н а л ғ а н . 

Пұшайт,
Пұшайт! – деген �лең жолдарымен жалғасады. 

Қазақ �міріндегі қоңыр әуен қазақ ауыз әдебие тін-
дегі мақал-мәтел, жаңылтпаш, �тірік �леңдерінде 
кең �ріс тапқан. Мысалы:

Қойдай қоңыр,
Қозыдай момын. 
Қойдан қоңыр – қойшының қоңыр �гізі. 
Қазақ халқы ойын-сауық үстінде, жиналған 

жабырқау �мірі. Таңның атысы, күннің батысы 
аяғы сайға тимей, ұйқысыз да күлкісіз, бай малы-
ның соңында сабылып �зі жүрсе, азынаған қырық 
құрау қараша үйде ең болмаса жылынар отыны 
да жоқ, құныса бүрісіп, жыртық шекпенін жамап 
әйелі отыр. Бұл к�рініс кедейдің қоңыр лашығын-
дағы жанашырлық күй-жай. 

Енді қоңыр с�зінің басқа мағынасын к�рейік: 
М.$уезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясында 

ЌоњырЌоњыр
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ПРОЗА 

@зденбай ауылы жайлауға ор-
нық қан соң к�п кешікпей бие 
байлады. Жылдағыға қарағанда 

биыл жылқылары іш тастаудан аман. Екі 
жыл құлын тастаған қасқа бие құлындапты. 
Сүп-сүйкімді қап-қара құлын! «Мен мал 
танысам, осы қара құлын бәйге ат болады. 
Күн шақырайып, не жаңбыр т�пеп тұрса 
да түу алысқа к�з жүгіртіп, елеңдеп тұрады, 
бұл жүйрік болар жылқының бір белгісі. 
$не, к�рдің бе, қалған құлындардың бәрі 
ыстыққа шыдамай басын жерге салып 
�леусіреп тұр. Ал қара құлын ноқтасын 
үзердей тартынып, анда-санда басын 
шұлғып қояды. $й, бәйбіше, қасқа биені 
ертеңнен бастап ағытып жіберейік, оған 
бола сабаң ортайып қалмас» деді бұйыра 
с�йлеп. 

К�з ашқаннан Қамбар ата тұқымына 
етбауыр болып �скен @зденбай кәрі 
қасқаның бұл соңғы құлындауы екенін 
сезгендей. Сондықтан да еркін жүріп 
оттығуын қалады. $рі қара құлынды желі 
басына ноқталап қоюды дұрыс к�рмеді. 
Ішкі есебі, жабағы шыққанда қолға алып 
бабына келтіруді ерте бастан бастап кету 
еді... Бір жағы б�генайы б�лек жылқыға 
ит-құс та �ш келеді дегендей... С�йтіп, 
қара құлын желіге к�генделмей жылқының 
ішінде бос жүрді. Бірақ @зденбай к�зден 
таса қылған жоқ. Ертелі-кеш жылқы 

К�пе-к�рнеу белден басатындай менің 
не жазығым бар? К�з алдарыңда �скен 
кешегі @зденбаймын ғой! Қара құнан 
біздің әулетке біткен жүйріктің басы да 
емес, соңы да емес. Оны �здеріңіз де 
жақсы білесіздер. $кемнің к�зі тірісінде 
талай жүйрік атын қолқалап алғандарың 
әлі жер басып жүрсіңдер ғой. Тек сол 
жүйріктің бабын келтірмей, күпті ғып 
�лтіргендеріңе де мен кінәлімін бе? Ада-
лынан келген бәйгемді бермей, жерге 
қаратып, әділеттен аттағандарың қалай? 
Ата-бабамыздың «Жылқы жүрген жер-
де жын-шайтан болмайды» деген с�зін 
ұмыттыңдар ма? Сыйластығымызға сызат 
түспесін, сондықтан да, бәйгені алмай-
мын, – деді. 

 @зденбайдың с�зін естіген жұрт к�рге 
кіріп шыққандай болды... 

 – @й, адыра қалғыр, ақиқатшыл то-
быр, – деді суырылып алдыға шығып 
Қамшыбек.

–  О ,  ж а р ы м а ғ а н  қ а р а  т а б а н , 
 @зден байдың жуындысын ішіп, битің 
семірген екен. Ақиқатты сен іздемей-ақ 
қой, онан да жаныңды бағып ал! – деді 
Бекен мысқылдай с�йлеп.

– Аузыңды жап! – деп ұмтыла беріп еді, 
@зденбай тоқтатты. 

 Қамшыбек бала кезден бірге �скен 
жолдасы. Бір жақсы жері @зденбайдың 
с�зін екі еткен емес. Қақ-соқпен ісі жоқ 
оған да мына әділетсіз тірлік ұнамаса ке-
рек...

 Сол күннен бастап қара құнан «Жел-
табан» атанып кетті. Елдің аузында: 
«Желтабан десе Желтабан екен. Құнан 

Астаудай жайылып жатыр. Тықыр еткен 
дыбысқа елең етіп, тесіліп қарағанда, 
к�зі �ңменіңнен �теді. Үйірлі жылқыға 
қоссам, топқа қосылмай, оқшау тұрады. 
Басқа жылқылар шыбындап суға қарай 
үйездесе, Желтабан күнге қарап селтиіп 
тұра береді. Кешке қарай ауылдың маңына 
тұсап қоя берсем жайылмайды, – деді 
@зденбай жүйрігінің сырын Қамшыбекке 
баяндап. 

– Қас тұлпар күн батарда жайылмайды, 
іңірде немесе тәңсәріде жатып жусай-
ды. Мен қателеспесем, Желтабан киелі 
жылқы. Бәрінен к�зі керемет. Жарқы-
рап тұр. Кез келген жылқыға мұндай к�з 
бітпейді. 

Бабаларымыз жылқыны ердің қанатына 
балап, айнымас дос, серік етіп қана 
қоймай, толғақ қысып, қиналған әйелге 
жылқының демін иіскеткен. Жылқының 
демі жын-шайтанды қашырады, – деді.

– Иә, жылқыны бабаларымыз қадір 
тұтқан. Жан жолдасы, серігіне балаған. 
Түгім жоқ кедейге айналсам да, Желтабан-
ды сатпаймын. Ендігі �мірімді осы атты 
баптап, бәйгеге жаратумен �ткіземін, – 
деді @зденбай.

Келер жылы Ақтастың жазығында 

К�рші Хромтау ауданына әкім бо-
лып ауысқанына к�п уақыт �те қойған 
жоқ. Бұрынғы $йтеке биге қарағанда 
жаңа �ңірдің �зіндік ерекшеліктері 
бар. Халық саны айтарлықтай к�п, 
ауыл шаруашылығы мен �неркәсібі 
қатар дамыған, темір жол бойын-
да, �зге ұлт �кілдері де баршы    лық. 
     А.Бердалин қала мен ауылдарды 
 аралап, жағдайға біршама қанықты. 
Ең  бастысы – тәртіпті сүйетін, тап-
сырманы уақытында, сапалы орын-
дайтын кадрлармен жұмыс істеу керек. 
Аға буын �кілдеріне құрмет к�рсету 
арқылы олардың іскерлігін, кешегі 
қиын кезеңдерде бұқараны ортақ 
мүддені жүзеге асыруға сіңірген еңбегін 
жастар санасына сіңірген дұрыс.

О с ы  н и е т п е н  х а л ы қ а р а л ы қ 
«Қазақ тілі» қоғамының облыстық 
ұйымы т�ралқасынан келген хат-
ты түсіністік пен қабылдады. Аудан 
әкімі А.Бердалин �зінің орынбасар-
ларын, тиісті мекеме басшылары мен 
қоғамдық ұйымдар жетекшілерін 
шақырып алып, пікірлескенде Хром-
тау ауданының Құрметті азаматы, 
Қазақстан Республикасының білім 
беру ісінің үздігі, бірнеше мемлекеттік 
медальдардың иегері, Елбасының, 
облыс және аудан әкімдерінің Алғыс 
хаттарымен марапатталған Мәриям 
Жұмағалиеваға 80 жасқа толуына бай-
ланысты лайықты құрмет к�рсету 
 шаруасы бір арнаға тоғысты.

Шынында Мәриям Т�реғалиқызы 
– �мірдің әрқилы сындарынан 
сүрінбей �ткен жан. @негелі отба-
сында �сіп, жоғары педагогикалық 
білім алған ол еңбек жолын Ырғыз 
ауданында мұғалімдіктен бастай-
ды. Отағасы Елтай Базарбаевтың 
қызмет бабымен Новоресей (қазіргі 
атауы – Ж.Қ.) ауданына қоныс 
аударуына байланысты былайғы 
ғұмырын осында �ткізіп, �ркен 
жайды. Кредиков орта мектебінің 
үлгілі ұстазы, Жұмағалиеваның 
еңбегін аудан басшылығы бағалай 
білді. Бірінен соң бірі екі мектепке 
директорлық етті, селолық кеңес 
атқару комитетінің т�рағасы болды, 
шаруашылық партия комитетінің 
хатшылығына сайланды, кәсіптік-
техникалық училищеде оқу ісінің 
меңгерушісі қызметін атқарды.

Мамандығы ж�нінен орыс тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі ол қайда 
қандай қызмет атқарса да ұлағатты 
әке-шеше тәлімімен қасиетті ана тілі-
мізді, тәрбиелік тағылымы зор ұлттық 
салт-дәстүрлерімізді насихаттаудан, 
жеткіншек ұрпақты ұлтжандылыққа 
т ә р б и е  л е у д е н  ж а ң ы л ғ а н  ж о қ . 
@ т к е н  ғ а с ы р д ы ң  т о қ с а н ы н ш ы 
ж ы л д а р ы н ы ң  б а с ы н д а  « Қ а з а қ 
тілі» қоғамы шаңы рақ к�тергенде 
ж е р л е с т е р і  Х р о м  т а у  а у д а н д ы қ 
ұйымының т�райымы қызметіне 
бірауыздан  М.Жұмаға лиева ны сай-
лады. Содан бері ширек  ға сырдан 
асты – Т�реғалиқызы бая ғыша 
т у р а ш ы л д ы ғ ы м е н ,  т у ғ а н  е л г е 
сүйіспеншілігімен, адамдармен тіл 
табысу шеберлігімен жұртшылық 

туралы сұрайды. Бірақ @здекең сыр аш-
пайды. Расында да, Желтабанның жарауы 
б�лек! Қалың топтан Бекеннің де т�бесі 
к�рінді. Ол да ат қоспақшы екен. Бұл жолы 
К�к қасқасын үкілеп әкеліпті. Желтабанға 
сұқтана қараған Бекеннің ішіне жылан 
кіріп кеткендей болды. Етсіз қу басы, 
жарқыраған к�зі, д�ңгелек тұяғы, тіпті 
кекілін буған ақ шүберек те қас жүйріктің 
айбарын асырып, жарасып тұр. Сонда да, 
әдейі қитыға с�йлеп:

– Желтабан биыл бәйгеден келмейді, 
– деді. 

– Неге? – деп шулады жиналғандар. 
– Жылдағыдай емес, биыл жарауы 

келіспепті, егер, Желтабан бірінші келсе, 
@зденбайдың алдына елу бие саламын, – 
деді ағынан жарылғандай сыңай танытып.

Бәйгеден келмейді деген с�зге шамда-
нып қалған @зденбай, Бекенге қарап:

– Егер, Желтабан жылдағыдай бәйгеден 
келмесе, басын кесіп итке тастаймын, – 
деді тістеніп тұрып.

Бекенге керегі де осы еді. 
–  С � з і ң д е  т ұ р а с ы ң  б а ?  –  д е д і . 

@зденбайдың жанды жерінен ұстағандай, 
к�зі қызарып. 

Ж�пшеңдіге сыр бермейтін @зденбай 
�зі айтқан с�зінен �зі шошып кетті. Ақыры, 
тақуалап қоймаған соң:

– Ер-жігіттің екі с�йлегені – �лгені, 
– деді. 

Жұрт «Ойпырым-ай» деп бастарын 
шайқады. 

Жеті  атасынан үйір-үйір жылқы 
біткенмен, жүйрік бітпеп еді Бекенге. 
Сондықтан да @зденбайға қызғаныштың 
қызыл итін абалататын да жүретін. Жо-
лын тауып, облыстық аламанға қосқан 

с е н і м і н  а қ т а п  к е л е д і .  @ ң і р д е 
мемлекеттік тілдің қолданылу аясы 
ұлғайса, жер-су, елді мекен атаулары 
қазақшаға бет бұрса, қазақ тілінде 
білім беретін және тәрбиелейтін ме-
кемелер к�бейсе, с�з жоқ, мұның 
бәрінде кейіпкеріміз қосқан үлес мол.

@мір тақтайдай тегіс жол емес, әр 
тұста бұралаң-соқпақтар кездеседі. 
Оның үстіне «мәңгі тұрады»  деген 
к е ң е с т і к  ж ү й е  к ү й р е п ,  ж а ң а , 
еркін қоғамға к�штік.  Мәриям 
Т�реғалиқызы жары Елтайдан, азамат 
болып, шаңырақ к�терген үш ұлынан 
мәңгілік к�з жазып қалды. Мұндай 
ауыр қасіретке қарсы тұру керектігін 
абзал ана түсінді. Жылап жүріп, аяу-
лыларына кесене тұрғызды, мәрмәр 
тастан ескерткіш белгі қойды. 

Қ а ж ы р л ы  а н а ,  м е м л е к е т т і к 
тілдің шы найы жанашыры Мәриям 
 Жұмаға  лие  ваға  құрмет  к�рсету 
кеші Хромтау қаласындағы кәсіптік 
колледждің еңселі ғимаратында, сал-
танаттар залында �ткізілді. Қазақ 
және орыс тілдерінде жүргізілген 
басқосуда әр ұлттың �кілі – облыс 
және  аудан орталықтарынан, ауылдар-
дан келген қонақтар мерейтой иесіне 
жүрекжарды лебіздерін білдіріп, ән 
шырқады, жыр арнады. Мазмұнды 
бейнефильм Т�реғалиқызының �мір 
жолынан мағыналы мағлұмат берді.

Кеште аудан әкімі  Аманғали 
 Бердалин  құттықтау хат тапсырып, 
сый-сияпат жасады. $кімнің уақытын 
б�ліп, шараның  басынан соңына 
дейін отыруы к�пшілікті риза етті. 
Халықаралық «Қазақ тілі» қоға мы-
ның облыстық ұйымы т�рағасының 
орынбасары Жанғабыл Қабақбаев пен 
Мұғалжар аудандық ұйым т�рағасы 
Құралбай Байсұлтанов та арнайы ат ары-
тып келіп, тарту-таралғысын ұсынды. 
 Кредиковка орта мектебінде оқып, 
бітірген шәкірттері атынан с�йлеген 
Баянғали Құлтаевтың, 93 жастағы 
жеңгесі Кәмила @мірзақованың, 
«Қазақ тілі» қоғамының Д�ң тау-кен 
байыту комбинатындағы бастауыш 
ұйымына ұзақ жыл т�рағалық ет-
кен Нысанғали Молдашевтің және 
т.б. шынайы әңгімесі қатысушылар 
к�ңі лінде еңбекке, ұлтжандылыққа, 
адам герші лікке құрметті еселей түсті. 
 Ауданды үзіліссіз алты жыл басқарып, 
облыстық басқарма басшылығына 
жоғарылаған Аязбай Османғалиев 
ардагерге құттықтау хаты мен бағалы 
сыйлығын жіберген екен.

Кеш соңында мерейтой иесі 
Мәриям Т�реғалиқызы тебіреніп 
тұрып, аналық алғысын жеткізді.

Аудан әкімінің  орынбасары 
Сейітмағанбет Шілманов, аудандық 
мәдениет және тілдерді  дамыту 
б�лімінің басшысы Қайрат Елеуітов, 
аудандық білім б�лімі мен Хромтау 
кәсіптік колледжінің еңбек ұжымдары  
аталған шараны ұйымдастыруда к�п 
еңбек сіңіргендігін атап �ткен ж�н.

Ж.ЖҰМАҒАЛИҰЛЫ

АҚТ@БЕ 

к�здеуге шыққанда, сайын далада ойнақтап 
жүрген қара құлынға қарап, қам-қайғысыз 
балалық шағын еске алады. 

Ұшы-қиыры жоқ кең алқапта оның 
да армансыз, бақытты күндері �ткен еді. 
$кесінен айрылып, бір-ақ күнде жетімдік 
тағдырға ноқталанды. $кесі Қасым алды 
кең, жарлы-жақыбайға қол ұшын беріп, 
қарайласып жүретін иманды адам бола-
тын. Жастай жетім қалған оған Қапшық 
ауылының тұрғындары құрметпен қарады. 
Бәрі сол жақсы әкенің беделі. Шешесі 
Мақпыш жалғыз ұл деп бетінен қақпай 
шолжаңдау �скен @зденбай ұнжырғасы 
түсіп, бордай үгіліп кете ме деп қорқып еді. 
Басына түскен ауыр қайғы қайта есейтіп 
жібергендей болды. Оның зерек, малсақ 
қылығына шешесі қабағат шаттанды. 
$кесі құрап беріп кеткен малға ие болып, 
қара шаңырақтың түтінін түзу ұшырса 
менде не арман бар деп ойлайтын. Ол ойы 
орындалды! 

 $кесі Қасым к�к жайлаудың сәні кіріп, 
ел тұтас орнығып алған соң дүйім елдің 
басын қосып ұлан-асыр той жасайтын. 
Саба-саба қымыз ішіп, бағлан қозының 
етіне тойып алған жігіттер сәй гүліктерін 
ойнақтатып, к�кпар тартатын.

Қымызы сабасына сыймай, малы 
мыңғырып жатқан байлардың �зі тышқақ 
лақтарын пышаққа қимай, Қасекеңнің 
ауылына елеңдейтін. Хабарды ести сала 
тайпалған жорғаларына мініп, мұрттарын 
майлауға келетін. @зіндік дәстүр бойынша 
думан аталып �ткен соң, дәулеті шалқыған 
ауқатты адамның біреуінің қанжығасына 
үй иесі т�сті байлап жібереді. Бұл «Осы 
мереке енді сіздің үйде жалғасын табады» 
деген с�з. Қыс бойы малмен алысқан ел 
ала жаздай сауық құрып, жайлаудың сәнін 
осылай келтіреді. Жылда сол, бұлжымас 
дәстүр... Тек Қасым бастамай, сәні де, мәні 
де кірмеуші еді. Қасым кеткен соң, бұл 
ұлық мерекенің салтанаты асқақтамай тұр. 
Ел бұрынғыдай емес, қымыз-қымыранды 
қалаға апарып сататын болды.

***
$небір жылы Қылдың жазығында 

болған ат бәйгеге @зденбай Қамшыбек 
досы екеуі қара құнанды сынамақ бо-
лып алып барған. К�зін шел басқан 
бақастармен жұлдызы жараспады. Бекен 
бастаған топ құнан жарыстан бірінші 
келген қара құнанды «д�нен» деп кінә 
тақты. Күлігінің сырын иесінен артық кім 
білуші еді, жабағы кезінен баптап жүргенін 
к�ріп-біліп тұрып бұлай дегендері 
@зденбайдың жанына қатты батты. Оның 
үстіне аядай ауыл арыдан келе жатқан 
сарысүйек құдалар. Бәйгенің шартын 
бұзып, әділетсіздік танытқан қылықтары 
сүйектеріне таңба болмаса не етті? Оны 
елейтін түрлері жоқ. Қамшыларын білеп, 
еліріп алған. Бірақ к�нтерлі мінезге ие 
@зденбай сабырлы қалпынан танбады. 
Тек үмітінің алдамағаны ғана оған медет 
болды. 

Құлын кезінен тықыр еткен дыбысқа 
елеңдеп, алысқа қарап тұратын қара 
құлынды жазбай танығанына қуанды!

Сондықтан да болар:
– Халайық! Маған қара құнанның 

мәреге  жеткенінің �зі  үлкен олжа.   
К�ресіңдер әлі, қара құнан бәйгеден 
келгені келген. Бұдан былай оның алдына 
ат түгілі, ұшқан құс та түсе алмайды. Күні 
кешеге дейін әкем Қасымның аруағын 
сыйлап, маған ақыл-кеңестеріңді айтып, 
қамқор болдыңдар. Ал мыналарың не? 

кезінен бұлай шапса, ат болғанда алдына 
қара салмас. @зінің тұрқы да б�лек екен! 
Нағыз тұлпар осындай-ақ болар. Жүйрік 
те бақ пен бапқа бітеді емес пе?» деді 
таңданыстарын жасыра алмай. 

 @зденбай Желтабанның атақты тұлпар 
болатынына ешқандай да шәк келтірген 
жоқ. Сол бәйгеден кейін Желтабан қолау 
болып қалды. @зденбай «Тіл-к�з болды» 
деп �кінді, бірақ онысы бекер еді, ала-
ман бәйгеден кейін де, арқасы суымады. 
«Ер батқан болуы керек. $лі-ақ қатарға 
қосылып, ойнақтап шыға келеді» деді 
�зін-�зі жұбатып. Бірақ олай болмай 
шықты. Күн �ткен сайын шырсызданып, 
қатпаланып кетті. Атбегі шындап алаңдай 
бастады. С�йтсе, тістеп ш�п жеуден қалған 
екен. Ауылдың іргесіндегі тақыр жерге бос 
жіберіп, сырттай күзетіп жүрді. «Ұры тіс 
оттықтырмай, к�кбақа болар ма екен» де-
ген қорқыныш алысқа бармады. Он күнде 
аяғын басып, жаңа тістері қалпына келіп 
оттыға бастады. 

***

Үйірге қосып, тұқым аламын 
ба деген ойынан айнып, д�нен 
шыққанда піштіріп жайлауға ай-

дады. Ш�бі шүйгін кер жайлаудың қайнар 
бұлағы қандай, шіркін! Жалы тұтасып до-
маланып алыпты. Қара күз түсе салысымен 
жаратып қара жарыстарға қосып к�ріп еді 
үміті ақталды. Еті қызып алған соң қиқулап 
тақым қыссаң, еліктің лағындай секіргенде 
�зіңді аспанда ұшып бара жатқандай 
сезінесің! 

– Биыл к�ктеммен қар тептіріп, тұяғын 
жетілдірсем, әрі қар астындағы сары ш�п 
ішіне байланған ыстықты алады, сонымен 
келер жылы бестісінде бабына келмей 
ме, – деді @зденбай Қамшыбекке қарап 
жымиып. 

– @те дұрыс істепсің! Қаны толып, 
күш жинап, тез жетілген екен. Бесті ат 
«Бестімде бәйгеге қос, келмесем басымды 
кес» деп, серт етеді дейтін тәмсіл бар емес 
пе ел аузында.

– Иә, аталарымыз:
«Ат мінсең, бесті ат мін,
Тасты аямай басады.
Қонсаң келін үйіне қон,
Етті аямай асады» деп те айтып кеткен, 

– деді @зденбай к�ңілденіп! 
– Олай болса май жұтпаймыз ба?– деді 

Қамшыбек қулана жымиып. 
– $рине, – деді @зденбай мейман дос-

тығын к�рсетіп. Екеуі Желтабанды жетек-
теп ауылға қарай аяңдады. Қызуы басыл-
маған жүйрік аламан бәйгені аңсағандай 
к і с і н е п ,  а л д ы ғ а  қ а р а й  ж ұ л қ ы н ы п -
жұлқынып қояды. Жүйрік жылқы жетекке 
жүре ме, ырыққа к�нбей, тартына берген 
соң, ноқтасын басына түріп, бос жіберді. 
«Бұл да бәйге аттың к�зге к�ріне бермес бір 
қыры» – деді Қамшыбек. 

Сүт пісірім уақыт �ткенде екі дос 
мамаағашқа келіп түсті.  Сүрдің исі 
мұрынды жарып, тәбеттерін ашты. Сор-
паны сораптап отырып, ұзақ әңгімелесті.

– Астыңғы ерні үстіңгі ернінен ұзын. 

болатын облыстық аламанға Желтабанды 
ауданымыздың атынан міндетті түрде қосу 
керек, – деді Қамшыбек. 

– Сол дүбірдің болатынын естігелі 
бері, к�ңілде тыныштық жоқ. Мазам кете 
бастады. Желтабанды желдей естіретін күн 
тез келсе екен деп асығып жүрген жайым 
бар, – деді @зденбай. 

– Мұратыңа жет,  досым, – деді 
 Қам шы бек күректей алақанымен табақтай 
бетін сипап. 

 ***
Қазақ даласының түкпір-түкпірінен 

жер апшысын қуырған небір сәйгүліктер 
келетін аламанда жүйріктің жүйрігі ғана 
мәреге жетеді. Бұндайда рулы елдің емес, 
бір ауданның атын ауыздығымен алысқан 
тұлпарлар шығарады. 

 
Жүйріктің даңқы, бапкердің аты аспан-

дайтын аламанға аз күн қалды. @зденбай 
Желтабанды әр күні аяңдатып, желдіріп, 
тұла бойын ауырлатқан ащы терін шығара 
бастады. Аз күнде-ақ, жүні жылтырап, та-
зыдай ұшқырланып алды. 

Бәйгеден бір күн бұрын тезегін сығып 
к�ріп еді, су шықпады. Аламанға шабар ал-
дында терінің дәмін татып к�рді, су татып 
тұр екен. Бұл ащы тері шығарылып, тұнық 
терінің алынғанының белгісі. 

 – $п, бәрекелді, бабыңа келдің, – деді 
@зденбай қуанып.

Аудан атынан Желтабанмен бірге 
Бекеннің Шалқұйрығы да аламанға 
жіберіліпті. «Бекен ауылдың атқамінерлері 
мен бәйгеге жауапты адамдарының 
құлқынына құлын жүгірткен-ау» деген 
әңгіме ел арасында айтылмай қалған жоқ. 

 ***
К�мбеге жетпіс ат тізілді. Т�решінің 

қолындағы жалау түсісімен-ақ, Желтабан 
елікше секіріп, суырылып алдыға шықты. 
«Мынау әлгі Желтабан ғой, әй, бұған 
желдің �зі жете алмайды. «Жылқылы ауыл» 
деген атымыз болғанмен, тұлпар шықпап 
еді, осы ат ауылымыздың атын айдай 
әлемге шығарады» деді бәйгеге жиналған 
бір қауым жұрт. Бекеннің Шалқұйрығы үш 
айналымнан соң, тапырақтап артта қалды. 

Сол жазда Желтабан қатарынан жеті 
рет бас бәйгені еншіледі. Тұлпарының 
арқасында @зденбай ел к�рді, жер к�рді. 
@зі сияқты атбегілермен табақтас, дәмдес 
болды. Бәйгенің к�бін жұртқа үлестіріп 
берді. Оның бұл жомарттығын к�нек�з 
қарттар «Қасымнан қалған дарқандық ба-
ласына дарыған екен» деп сүйініп жатты.

***
Шын жүйрік �зін-�зі жарататын-

дай. Осы күнге дейін алдына қара салып 
к�рмеген Желтабанның биыл да бабы 
келіп тұр. Кейбір атбегілер «@зденбайдың 
Желтабаны тұрғанда, ат жаратып құры 
арам тер болудың қажеті жоқ» деп бәйге 
аттарының ноқтасын сыпырып жайлауға 
айдаған...

Оқтаудай жараған Желтабанды жабу-
лап, бәйге алаңына келген @зденбайды 
жұрт әңгімеге тартып қалай жаратқаны 

Шалқұйрығы үмітін ақтамағанда екі 
ұлы мен қасындағы жандайшаптарын 
қамшының астына алып, �з абыройын �зі 
кетіргені жалпақ елге аян. 

Жүйріктер к�мбеге тізіліп жатқанда 
Бекеннің атқосшылары @зденбайды дәмге 
шақырды. «Желтабанның құрметі үшін» 
деп қоярда-қоймай, қолқалап ащы судан 
да алдырып жіберді. С�з арасында Бекен 
баяғы әбестігі үшін кешірім де сұрады... 

Жалау түсісімен-ақ, қалың дүбір 
сапырылысып, қою шаңда 
қалды. Тек үш ат қана дара-

ланып қатар келеді. Екінші айналымның 
бел ортасына келгенде Желтабан шылбыр 
бойы алдыға озды. Құйрық тістескен екі 
ат біртін-біртін қала берді. Бірақ бірінен-
бірі қалар емес. @рге К�к қасқа қарқынды 
болса, т�мен қарай Сары ат озып келеді. 
Делебесі қозып, қаны тулаған жұрт қиқулап 
айғайға басты. Ауыз дығымен алысқан 
сәйгүліктер жер апшы сын қуырып, ұбақ-
шұбақ созылған. Кенет, жетінші айналым 
бітіп, сегізінші айна лымға келгенде Жел-
табан шоқырақ-шоқы рақ етіп артта қала 
бастады. Шабандоз бала қамшылағанмен 
де, жүрісі �нбеді. Борт-борт желіп, к�кке 
қарап бір кісінеп жіберді де, гүрс етіп құлап 
түсті. Ел бір сұмдықтың болғанын сезген-
дей, үрпиісіп қалды. Тұруға ұмтылып еді 
тұра алмады. Дір-дір етіп суыққа тоңған 
адамша қалшылдап жатыр. Жарқыраған 
к�зін жас жуып кетіпті. Жарық әлеммен 
қоштасып жатқандай. Кекілін буған 
кішкене ақ шүберек шешіліп кетіп, жаздың 
жібек самал желімен к�к жүзіне қалықтап 
кетті. Танаурап алған @зденбай Желта-
банды тамағынан орып жіберді. Осы күнге 
дейін бұндай сұмдықты к�збен к�рмек 
тұрмақ, құлағы естімеген жұрт ашық күнде 
аспаннан оқ жауғандай алды-алдына бы-
тырап кетті.

*** 
...@зденбай үш күн, үш түн нәр татпай 

жатып алды. Бұрынғыдай ақк�ңіл, дарқан 
мінезі жоғалып, кісікиікке айналды. Мас 
болса «дүние ойлап тұрсаң бір сергелдең, 
жалғыз атың жоқ болса �лгенмен тең» 
деп, Желтабанды бауыздаған қара пы-
шағын құшақтап зарлайды да жатады. 
$р шаңырағы бәйге ат жаратқан тау 
б�ктеріндегі ауыл ат бәйге, к�кпар тар-
тысты сиретті. Ел арасында «Бекен бәйге 
басталар алдында атқосшыларын жіберіп, 
Желтабанның алдыңғы оң аяғына біз 
тықтырыпты. Еті қызып, жарауы келіскен 
ат бастабында ауырсынбай әбден жанына 
батқан соң құлаған» деген әңгіме арагідік 
айтылып қалып жатады. 

Сол жылы жұт болды. Бекен бар жыл-
қы сынан айрылды. Іле екі ұлы аңға кеткен 
бойы оралмады. К�ктемде қар ерігенде 
Жыланды тауының етегінен сүйектері 
табылды. 

Бір жылдан соң @зденбай �зіне-�зі қол 
салды. «Желтабанның киесі ұрды» деген 
гу-гу әңгіме ел ішін аралап кетті.

Ерғали БАҚАШ

ҚҰРМЕТ 

Аманғали Бердалин – Ақтөбе 
облысының Əйтеке би ауданында 
Қарабұтақ өңірінің тумасы. Өткен 
ғасырдың тоқсаныншы жылдарының 
басында Шевченко кеңшары 
орнында өндірістік кооператив 
құрылып, төрағалыққа баламалы 
əдіспен осы Аманғали сайланған-
ды. Жас маман негізгі міндетті 
атқара жүріп, ауылдастарының 
жағдайын бір сəт естен шығарған 
жоқ. Жауапкершілігі шектеулі 
серіктестік директоры болғанда да 
таратылған аудан орталығының 
тірлігін шашыратпауды ойлады. 
Сонысымен жұртқа жақты. Аудан 
əкімінің орынбасары, кейін аудан 
əкімі қызметін жауапкершілікпен 
атқарды.

Жақсылыққа жаны жақын
Бүгінде ауырған жанға демеу  болып, 
отбасына к7мек қолын  созып 
жүрген жан аз емес. Солардың 
бірі – Х.Досмұхамедов атындағы 
Атырау мемлекеттік университетінің 
студенттерінен топтастырылған 
«Жақсылыққа жаным жақын» 
атты қайырымдылық қорының 
жетек шісі Малика �зербаева. 
Ол осы универси тет тің дизайн 
мамандығының 3-курс студенті.

Студент-жастардан топтасты-
р ы л ғ а н  қ о ғ а м д ы қ  қ о р  б і р н е ш е 
қайырымдылық шара �ткізіп, мұқтаж 
жандар дың жанынан табылып жүр. 
Атап айт сақ, ақпанның 21-інде Ма-
хамбет атындағы қазақ-драма те-
атрында �нер жұлдыздары Бейбіт 
Қорған мен Ернар Айдардың және 
жергілікті �нерпаздардың қатысуымен 

�ткен қайырымдылық концертінен 
түскен қаржыны Ермұрат Тілекұлы-
ның еміне беріп, отбасының алғысына 
б�ленді. Сондай-ақ ақпанның 27-
28-і оқу ғимаратының алдында әр 
фа культеттің топ мүшелері �здері 
дайын даған тәтті тағамдарынан жәр-
меңке �ткізіп, қайырымдылық шара-
дан түскен қаражатты аталған білім 
ордасының 1-курс студенті Нұргүл 
Жұма ға лиеваның еміне жұмсап, �з 
үлестерін қосты.

Жақсылыққа жаны жақын, к�-
мек ке мұқтаж жандарға қол ұшын 
беруге дайын тұратын студенттерге 
жұртшылық ризашылық білдіруде.

Жайнагүл СЫДИЫҚОВА,
Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау мемлекеттік 
университетінің магистранты

ИГІ ІС
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КОНКУРС

Бір шаршы кенеп қағаздың 
бетіндегі кеңістікті бейнелеу 
«перс пектива» деп аталады. Ол 
латынның «perspicere» – «таса-
дағыны к7ре білу» деген с7зінен 
шыққан.  

Перспективаның заңдары 
�те к�п, соның ең басты 
екеуін суретшілер қалайда 
білуге тиісті. Біріншісі, зат 

біз ден неғұрлым алыс тұрса, ол соғұрлым кішкентай 
болып к�рінеді. Пейзаж шебері М.Хоббеманың 
кар тинасында алыстағы шіркеудің жақындағы 
үйшіктен кішкентай к�рінетіні сондықтан. Екіншісі, 
параллель сызықтар бізден алыстаған сайын арасы 
жақындап, к�кжиекте бір нүктеге тоғысып тынады. 
Оған темір жолға, не телеграф сымдарына зейін са-
лып қарасаңыз, к�з жеткізесіз. 

Перспектива заңдылығын алғаш ашқандардың 
бірі – Қайта �рлеу дәуіріндегі атақты итальян 
сәулетшісі Ф.Брунеллески. Оны зерттеумен Паоло 
Учелло, Пьеро делла Франческа, Леон Баттиста 
Альберти және сол дәуірдегі басқа да итальян 
суретшілері шұғылданған. 

Адам тісінің негізгі б7лігі дентин деп аталатын 
қатты заттан тұрады. Латынша «dens» деген с7з 
қазақша «тіс» дегенді білдіреді. Дентин – 7те тығыз 
сүйек ұлпасынан түзілген.  Оның сыртын одан да 
қатты кіреуке (эмаль) деп аталатын аппақ, жылтыр 
зат қоршап тұрады. 

Тіс кіреукесі – адам денесіндегі ең қатты зат. 
Оның бір шаршы миллиметр ауданы 400 келідей 
салмаққа т�теп береді. $рбір тістің ішкі ортасында 
жүйке жүйесі болады.  

Бүтін әрі сау тістер адам денсаулығының 
 басты кепілі. Енді тістің неден ауыратындығына 
тоқталайық. Тісжегі (кариес) деген с�зді жиі естиміз. 
Тіпті күн сайын сол туралы теледидардан жарнама 
да беріліп жатады. Тісжегі дегеніміз не? Ол – қатты 
заттарды шағудан, ыстық немесе �те салқын суды 
бірінен соң бірін ішуден кіреукенің шытынаған 
жерлеріне микробтардың түсуінен және дұрыс 
тамақтанбаудан болатын ауру. Ал балалардың тіс 
ауруы к�біне тәтті нәрселерді к�п жегеннен де бола-
ды. Оны дер кезінде емдемесе, жиналған микробтар 
бірте-бірте дентинді бүлдіріп,тіс жүйкесіне дейін 
жетеді. Міне, осы кезде тісің қақсап, жаныңды 
қоярға жер таппай қаласың. Ауру тістер адам 
ағзасындағы басқа мүшелерге де зардабын тигізеді. 

Табиғи к7лемі 7те үлкен 
бол ған  дықтан да бұл гүл Лон-
дон  ның жаратылыс музейіне 
қойыл ған. Ол әлемдегі ең ға-
жайып гүлдердің бірі саналады. 

К�пшілікке Арнольдтың 
раффлезиясы деген атпен 
әйгілі. К�лемі бізге белгілі 
барлық гүлдерден де үлкен. 
Диаметрі – бір метр, салмағы 
– сегіз килограмм.

Рафлезияны 1818 жылы ағылшын саяхатшысы Ар-
нольд ашқан. Ол тек Калимантан мен Суматраның ну 
тоғайларында жерде жатқан шырмауықтың бір түрінің 
тамырына жармасып �седі. 

Күндіз жүреді, 
Түнде жүреді. 
Тоқтамайды жүрегі. 
Осы тәртіп бұлжымайды, 
Бірақ орнынан жылжымайды.

Қарағайлы қарқара,
Қарағайы қаншама?
Қарқараны қалқалап, 
Қарағайын сен сана.

(Сағат)

ЖАСЫРДЫМ ЖҰМБАҚ

ҚАЙТАЛАП КӨРІҢІЗ

Кеңістіктегі бейнелеу өнері 

Тісіміз неге ауырады?

Сегіз келілік гүл

ЕЛЕҢ ЕТКІЗЕР

БІЛГЕНГЕ – МАРЖАН 

ӨСІМДІКТЕР ӘЛЕМІ 

Теледидар немесе кез келген 
ақпарат құралдары ауа райына 
қатысты мәліметті жиі береді. 
Кейде «түс ауа күн бұлтты бо-
лады» десе, дәл сол уақытта күн 
бұлттанады. Таңғаласың. Ауа 
райын қалай бақылайды?  

 Жалпы ауа райын ға рыш-
тан бақылап, болжам жасай-
ды. Бірақ ауа райы кейде ба-
қылауға келмейді. Мысалы, болжау арқылы таби-
ғаттағы т�тенше жағдайлардың алдын алуға болады. 
Метеориттік жер серіктері үнемі жерді айналып 
жүреді әрі оны суретке түсіреді. Бүкіл әлемде шама-
мен 10 мыңға жуық метеостанса бар.  Құрлықтағы 
және теңіздегі метеостансалар бұлттар, температу-
ра, атмосфералық қысым және желдің бағыты мен 
жылдамдығы туралы мәліметтер жинақтайды. Осы 
мәліметтердің негізінде мамандар ауа райын болжап 
отырады.

Ауа райын қалай болжайды?
СІЗ БІЛЕСІЗ БЕ?

ҚҰРАҚ КӨРПЕ

 �зірлеген Нұрлан ҚҰМАР

DЗГЕ ЕЛДЕН БАҚЫТ ІЗДЕП...

Талай қарак�з қыздарымыз басқа 
ұлт иесіне үзіле ғашық болып, �зге 
халықтың «шамын жағып», басқа 
елдің халық санын к�бейтіп, азама-
тын «бақытқа кенелтіп», шаңырақ 
к�тергенін к�ріп жүрміз. Бақыттарын 
іздеген олар Қырым асып – түрікке, 
мұхит асып – америкалыққа, қырдан 
асып – қытайлыққа, тіпті Араб пен Аф-
рика елдерінің азаматтарына күйеуге 
шыққан жағдайлар тіркелуде. Соншама 
оларға не к�рінді деп ойға шомсақ та, 
бұл �мірдің шындығы екенін еріксіз 
мойындайсың. 

Шетелге тұрмысқа шыққан қазақ 
қыздары ның тағдырына алаңдамасқа 
бола ма? Мәселен, Австралияның 
Гриффит университетінің бірінші курс 
студенті Сағынай Батырханова �зге 
елдің топырағында к�з жұмғанын к�зі 
қарақты жұрт жақсы біледі. Оның 
�ліміне азаматтық некедегі тайландтық 
жұбайы күдікті деп танылған болатын. 
Ол бұдан бұрын да қылмыстық жауапқа 
тартылған болып шықты. Сағынайдың 
артында үш айлық ұлы қалды. Тағы 
да нақты деректерге сүйеніп к�релік. 
Сүйкімді Ақмарал есімді келіншек 
Хау Ин дейтін қытаймен бірге тұрады. 
Саудагер Хау үнемі еліне барып, кон-
тейнерлеп зат әкеледі. С�йтіп, сауда-
саттықпен айналысатын отбасының 
шаруасы лезде түзеліп, сәулетті кот-
тедж тұрғызып үлгерді. Дүниеге келген 
ұлдарын Жунго деп атапты. Мағынасы 
«қытай елі» дейтін с�з к�рінеді. Айдай 
сұлу аруымыз ұлына бесік жырын ай-
тып, әлдилейді дегенге сену қиын. Ата 
салтымызды, керемет дәстүрлерімізді 
сәбидің санасына құяды деп құр 
арманға берілудің ж�ні жоқ.

Балаларымыз кішкентай кезде 
балабақшада, кейін мектепте, жоғары 
оқу орындарында таныс-біліс болып 
қалған адамдар қатары баршылық. 
Солардың бірімен арада 10 жыл уақыт 
�т кенде біреудің дастарқанында 
кездесіп қалдым. 

– Еңлік дейтін қызың бар еді ғой, – 
деп сұрадым. 

– Ой, несін айтасың, қара қызым 
�зіне қара күйеу тауып алды емес пе, 
Эквадор асып кеткеніне талай жыл 
болды ғой, – деді $сия. Күлімдеп 

Лауазымдық жалақысы еңбек сіңірген жылда-
рына қарай 102545 теңге.

Функционалдық міндеттері:
Аудан аумағында тұратын өмірлік қиын 

жағдайда қалған және әлеуметтік қызмет 
көрсетуге мұқтаж азаматтарды анықтау және 
есепке алу жұмысын жүргізуді қамтамасыз 
етеді. Бөлімше қызметінің жоспарларын 
ұйымдастырады. Жалғызілікті қарттар мен 
мүгедектердің, еңбекке қабілетсіз азаматтардың 
материалдық-тұрмыстық жағдайларын тек-
серу жұмысын ұйымдастырады. Әлеуметтік 
көмекке мұқтаж адамдардың деректер ба-
засын қалыптастырады. Халықты әлеуметтік 
қорғау саласында арнаулы әлеуметт ік 
қызмет көрсету стандартына сәйкес бөлімше 
мамандарының жұмыс көлемі мен қызмет 
көрсетілетіндердің санын айқындайды. Ста-
ционар, жартылай стационар, уақытша болу 
жағдайларында жұмыс істейтін мекемелерге 
немесе ұйымдарға мұқтаж азаматтардың 
арнайы түзету, оңалту мекемелері немесе 

ұйымдарына қажеттіліктерін айқындауға 
жәрдемдесуді ұйымдастырады.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын 
негізгі талаптар:

Білімі: Жоғары білім (әлеуметтік, медициналық, 
педагоги калық, экономикалық, заң). Басшылық 
жұмыстарда кемінде 3 жыл, экономиканың басқа 
салаларында 5 жыл жұмыс өтілі болуы шарт.

Қазақстан Республикасының Конститу-
ц и я с ы н ,  « Х а л ы қ т ы  ж ұ м ы с п е н  қ а м т у  т у -
ралы», Қазақстан Республикасының заңдар 
және жұмыспен қамту саласындағы қызметті 
регламенттейтін өзге нормативтік құқықтық 
актілер; азаматтық және еңбек заңнамасының 
негізгі ережелері; перспективалы және жылдық 
бағдарламаларды әзірлеу тәртібі;  өңірдің 
(ауданның, қаланың) демографиялық жағдайы, 
әлеуметтік-экономикалық даму ерекшелігі; өңірдің 
(ауданның, қаланың) ұйымдарының құрылымдық 
өзгерістерінің перспективасы білуі керек. 

Конкурсқа қатысушылар конкурстық 
комиссияға мынадай құжаттар ұсынуы тиіс:

1) конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2)  мемлекетт ік  және орыс т ілдерінде 

түйіндеме;
3) еркін нысанда жазылған өмірбаян;
4) білімі туралы құжаттардың көшірмелері;
5) еңбек кітапшасының көшірмесі;
6) денсаулық жағдайы туралы анықтама.
Үміткерлер 5 жұмыс күні ішінде «Бей-

неу аудандық жұмыспен қамту, әлеуметтік 
бағдарламалар және азаматтық хал актілерін 
тіркеу бөлімі» мемлекеттік мекемесінен 
әңгімелесуден өтеді.

Құжаттарды қабылдау мерзімі – конкурс 
өткізу туралы хабарландыру жарияланған 
күннен бастап 15 күнтізбелік күн. Конкурсқа 
қатысу үшін Бейнеу селосындағы аудандық 
әкімдіктің ғимараты орналасқан мекенжайға 
немесе анықтама алу үшін 2-12-75 телефонына 
хабарласуға болады. Электронды поштамыз: 
sh.akmanova@mangystau.gov.kz 

Конкурстық комиссия

Пәкістанда әрекет ететін ірі коммерциялық банктердің бірінің 
құрамына кіретін «Пәкістан Ұлттық Банкінің» Қазақстандағы ЕБ АҚ, 
Банктің инфрақұрылымын жаңғырту мақсатында авторландырылған 
дистрибьютерлер/жеткізушілер/мердігерлерден өтінім қабылдайды. 

2. Мұндай ережелер және шарттар мазмұндалған тендерлік 
құжаттар, мүдделі қатысушылар үшін төменде көрсетілген байланыс 
мәліметтері бойынша қол жетімді.  

3. Конкурстық құжаттарда көрсетілген нұсқаулықтарға сәйкес 
дайындалған өтінімдер, офиске 2017 жылдың 27 сәуірі, сағат 
15:30-ға дейін ұсынылуы тиіс (Алматы, жергілікті уақыт). Конкурстық 
ұсыныстар сол күні 15:30-да (Алматы, жергілікті уақыт), көпшілік ал-
дында, конкурсты ашушылар және конкурсқа қатысу туралы шешім 
қа былдаған сауда-саттыққа қатысушылардың қатысуымен ашылады. 

Банк, конкурстың өткізілуінің кез-келген кезеңінде бұл ұсыныстан 
бас тарту құқығын өзіне қалдырады. Бұл ақпарат ПҰБ (www.nbp.com.
pk), (www.nbp.com.tm) және PPRA

(www.ppra.org.pk) сайтында қол жетімді. 
Басқарма төрағасы 
Мұхаммад Рафик мырза
Қаскелең қ., Наурызбай батыр көшесі, 27 А,
E-mail: kaskelen.sb@jscnbp.kz
Телефон +7(727)360 90 74

с�йлегенімен, к�зінде мұң жатқанын 
байқадым. Оқу іздеп немесе білімін 
к�теру мақсатында б�тен елге кеткен 
қыздар жат жұртқа тұрмысқа шығатын 
жай соңғы кезде тым жиілеп кетті. 
Тұрмысқа шығу �зге елге саяхаттап, 
серуендеп қайту емес қой. Шетел-
ге тұрмысқа шыққан қыздарымыз 
бірте-бірте ана тілінен, дінінен, салт-
дәстүрінен, ұлттық болмысынан ажы-
рай беретіні �кінішті-ақ. 

К�пшілік білетін нағыз қазақы от-
басы бар еді. Біздің аулада, к�з алды-
мызда �скен Аяжаны аттың жалындай 
қап-қара қалың шашын шорт кесіп, 
сап-сары түске бояп жүретін-ді. Онысы 
бет-әлпетіне түк үйлеспей тұрғанымен 
шаруасы жоқ. Қазақ тілі пәнінің айту-
лы мұғалімінің сол қызы бірнеше жыл 
бұрын орыс жігітпен тұрмыс құрды. Үй 
арасында үй жоқ болғандықтан кейде 
Аяжанның ата-анасын к�ріп қаламын.

– Қызымыз қалай? – деген сұрағыма 
бүгінде әкесі бас бармағын қайқайтып 
к�рсететін дәрежеге жетті.  – Дүкен 
ашып берді, жекеменшік сауналары 
бар, тұрмыстары жақсы, – деп мақтана 
ж�нелетін болды. 

– Сонда қалай? Жиендеріңіз бір 
түйір қазақша білмейді, осы да мақта-
ныш па? – дедім бірде.

С�зімді ауыр қабылдап қалса ке-
рек, соңғы кезде олар мені к�рсе теріс 
айналады. $рине, айтқанның аузы, 
к�ргеннің к�зі жаман деген осы шығар. 

ҰЛТТЫҚ Т�РБИЕ 
�ЛСІРЕДІ МЕ?

Кейбір қоғамдық ұйымдардың 
зерттеуіне қарасақ, 18-20 жастағы қа-
зақстандық қыздардың үштен бірі 
шетелдік жігітке күйеуге шыққысы 
келеді. Бұл бойжеткендердің тең жар-
тысы қазақ қыздары болып отырғаны 
�кінішті-ақ.

Жар болар жасқа жеткен қыздары-
мыз дың �з ұлтына менсінбей қарауына 
ұлттық рухтың әлсіздіг і  б ірден-

бір себеп деген ойдамын. @йткені 
байлыққа қызығушылық рухани 
қазынадан алыстатады. Сондай-ақ 
аралас некенің к�беюіне ғаламтордың, 
ұялы телефонның, танысу агенттіктері 
жұмыстарының, теледидарда беріліп 
жататын шетелдік сериалдар мен �скен 
ортаның ықпалы зор екенін айтпасқа 
болмас. 

Ұлттық тәрбиенің мардымсыздығы, 
отбасындағы әке мен ананың р�лінің 
т�мендеуі, қоршаған ортаның �зге 
тілде шүлдірлеуі, осының бәрі қызда-
рымыздың Алаш жұртына миығынан 
күле қарауына, мұң-мұқтажын түсін-
беуіне, келешегіне алаңдамауына 
әкеліп соғуда. Бүгінде «�зі би, �зі қожа», 
білім ді де іскер, табыскер қыздардың 
қатары к�бейді.

 – Жағдайымыз жақсы, жұмысымыз 
шетел компаниясы, мол қаржының 
арқасында қалаған нәрсеге қол жеткізе 
аламыз, – дейтіндер күндердің күнінде 
�зге ұлттың жігітінің етегінен ұстағанын 
білмей де қалып жатады. Б�тен елдің 
к�р некті жерлеріне, тылсым аралда-
рына еңбек ұжымын дағы б�где ұлт 
�кілдерімен бірге барып, қыдырыстап 
жүріп, сол елге келін болып оралады 
немесе жат жерде қала береді. 

Ғаламтор сайттарында және Ресей-
ден ағылып келіп жататын басылым 
беттерінде «ақыл айтқыш» маман-
дардың ұзын-сонар ой-толғамдары да 
жарияланып жатады. Мысалы, «Ата-
анасы түрлі ұлт �кілдері болып табы-
латын балалардың денсаулығы мықты 
әрі кез келген жұқпаға т�зімді бола-
ды. Сондай-ақ ата-анасының ұлттық 
ерекшелігі бір-бірінен қаншалықты 
алшақ болса, балаларының денсаулығы 
соғұрлым «мықты» болып туады. Туыс-
тас халықтардың генетикалық фоны 
негізінен бір-біріне ұқсас, сондықтан 
сапалы генотип шығару үшін оның 
негізін құраушы гендердің шығу тегі 
бір-бірінен алыс орналасқан бо-
луы керек» дейтін теолог ғалымның 
тұжырымдарын оқыған жастар нәти-

кен «күйеу балалар» туралы аңыз 
әр облыс та кездеседі. Сондықтан 
да заң жүзінде қандай да бір шара-
ларды қолға алатын уақыт жеткен 
сияқты. Мысал үшін айтар болсақ, 
түрікмендер шетелдік күйеу бала-
дан қомақты қалыңмал талап етсе, 
Францияда екі француздық үйленсе, 
олардың балаларына кәмелет жасқа 
дейін ай сайын 2000 евро есепшоты-
на түсіп тұрады екен. Ал егер  некеге 
тұрғандардың бірі �зге ұлт �кілінен 
болса, мемлекет тарапынан берілетін 
жәрдемнен құр алақан қалады. Аме-
рикада к�ші-қонға жауапты орган 
аралас некелерді зерттеп, егер оның 
жалған неке екенін анықтаса, ажы-
ратып жіберетін к�рінеді. Некелесу – 
азаматтық ауыстырудың ең оңтайлы 
жолы. Қазақстан заңына сәйкес, 
шетелдіктер �з елінде некелес пеген 
деген анықтама әкелсе, еш қиын-
дықсыз отбасын құра алады екен. 
Бұл тізімде Қытай, АҚШ, Канада, 
Түркия, Қырғызстан, @збекстан 
мемле кет терінің азаматтары алда 
келеді. 

Қыз бала — дүниеге ұрпақ әкелуші 
және ұлт тәрбиешісі. @зге ұлт �кiлiмен 
тұрмыс құрған қазақ қызының бала-
шағасы түптамырымен сол ұлттың ада-
мына айналады. К�птеген жиендеріміз 
бүгінгі күні Америка, Канада, одан 
қалды Еуропа елдерінде тұрып жа-
тыр. Олар оқыған білімін, қарым-
қабілетін басқалар үшін жұмсауда. 
Біздің елімізге арналған қайтарымы 
қайда? Б�где елде �скен қарадомалақ 
бала келешекте «қазақ тілін, оның 
салт-дәстүрін сақтап, қазақ үшін 
жаны ауырады, қазақтың сойылын 
соғады» дегенге сену қиын. Кезінде 
жалындаған жастық шақтың буына 
елітіп, «күйдім-сүйдім» деп басқа ұлт 
иесіне тағдырын қосып, кейінірек, 
уақыт �те келе барлығын түсініп, 
қателікпен жасаған ісіне �кінген, 
бармағын шайнаған талай қыз-
келіншектер туралы мәліметтерді 
естіп жатамыз. @мірде бірге жасасып, 
қартайған кезде бірін-бірі түсінбей, 
ырду-дырду болып жататын отбасы-
лар баршылық, Мәселен, жасы келіп 
қайтыс болғанда оны (әйелді) қалай, 
қандай дәстүрмен (мұсылмандық 
немесе христиандық), қай зиратқа 
(мұсылмандарға ма, католиктерге ме, 
христиандарға ма) жерлеуді білмей, 
«жаназасын молда шығара ма не-
месе поп шығара ма» деп дағдарысқа 
түсетін жайлар �мірде кездесіп жатыр 
емес пе?! Жас кезде барлығы керемет, 
тамаша болуы – заңдылық. Келе-келе 
�зара түсініспеушілік пайда болып, 
араздасып, тартысып, шекісіп, ажыра-
сып, �мірін тәлкек етіп, «шоқ басып» 
жүргендер қаншама? 

@зге ұлтқа шыққан қыз қазақтың 
к�беюіне, ұлттық мүддемiзге кері 
әсерін тигізген болып саналады. Бұл 
жағдайда әрбіріміз ата-ана ретінде 
тосқауыл қоймасақ, соңы орны толмас 
�кінішке ұрындырады. Материалдық 
құндылық бірінші орынға шыққан 
осынау алмағайып заманда қыз �сіріп 
тәрбиелеп отырған аналар елдің ертеңгі 
жайын естен шығармағаны ләзім. Тек 
қарның тоқ, киімің к�к, тұрмысың 
жақсы болады деп, �зге ұлт �кілінің 
етегінен ұстауға рұқсат беретін ата-
аналарға не деуге болады? Аз халықтың 
тағдырын естен шығару қылмыс 
жасағанмен бірдей емес пе?Ұлттың 
ұяты, ары, болашағы деп саналатын 
қазақтың қыздары неге намыссыз бо-
лып барады?

Салтанат ҚАЖЫКЕН

Қазіргі 
кезде қоғам 

экономикасы ның және 
мәдениетінің жан-жақты 

дамуы барысында адамдардың 
материал дық және рухани 

қажеттіліктерінде, талғамдары мен 
өзара қатынастарында, әртүрлі халық 
өкілдерінің мінез-құлқы мен психоло-
гиясында оларды жақын дастыратын 

ортақ белгілер қалыптасуда. Яғни 
ұлтқа, текке қарап емес, мате риалдық 

ортақтастыққа, жанның еркіндігіне 
қарай таңдау жасау ісі орын алу-
да. Жат жұрттықтардың етегінен 
ұстаған кәсіби білікті, көптілді, 
көрікті қаракөздеріміздің саны 

жылдан-жылға арта түсуі 
де осыған байланысты 

болса керек. 

желі ой түюдің орнына жарық күнде 
адасатыны айдан анық. 

Статистикалық деректерге сүйен-
сек, �зге ұлт �кілімен некені таңда ған 
қандастарымыздың тең жартысы, не-
гізінен, Алматы, Қарағанды, Шығыс 
Қазақстан және Қостанай облысының 
тұрғындары. Олардың дені ресейлік 
азаматтармен отау құрған. Қырғызстан 
мен @збекстаннан келген ағайындарға 
тұрмысқа шығатындардың қатары 
артып келеді. Бұл елдердің азаматта-
рымен Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, 
Алматы, Маңғыстау облыстарының 
арулары тұрмыс құруды ж�н к�реді 
екен. Сонымен қатар түріктер мен 
немістердің астаналықтармен неке 
қиюы да жиі кездеседі. Америкалықтар 
мен британдықтарға, Израиль, Ита-
лия, Пәкістан, Ауғанстан, Оңтүстік 
Корея және Қытай келімсектеріне 
�мірлік жолдас болуға келісім берген 
қарак�здеріміз баршылық. 

К�птеген қазақ қыздары түрік, 
араб, әзірбайжан, осетин, татармен 
отау құруға қарсылық танытпайды.
Қазіргі таңда бойдақтардың к�беюіне, 
олардың отбасын құра алмауына 
материалдық жағдайдың үлкен р�л 
ат қаратынын айтпай кетуге болмас. 
Үлкендер �з балаларына ағылшын 
тілін игерудің маңыздылығын, шетел-
де тұрудың кереметтілігін, бақуатты 
тұрмыстың ғажаптығын к�п айта-
ды. Осыдан барып, қыздар тарапы-
нан «жалаңаяқ» жігіттерді менсінбеу 
жағдайлары бой к�рсетіп жатады. 
Елімізде қазақ қыздарының �зге ұлтқа 
тұрмысқа шығуының жиілей түсуіне 
қаржы саясатының үлкен әсері бар.

АСЫҒЫС ТҮБІ – DКІНІШ

Қазақ қыздарына үйлену – Қазақ-
стан Республикасының азаматтығын 
ала алмай жүрген шетелдіктер үшін 
таптырмас тәсіл. К�здегеніне қол 
жет кізген соң, артына нәсілі б�лек 
жиендерді тастап қыр асып кет-

Бейнеу аудан әкімдігінің «Бейнеу аудандық үйде арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы қызметіне конкурс жариялайды 

(Санаты А1-3) 1 орын

«Пәкістан Ұлттық Банкінің» 
Қазақстандағы ЕБ АҚ құрал-жабдық 

сатып алуға арналған тендер 
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АНА ТІЛІ

«АНА ТІЛІНІҢ» ГАЛЕРЕЯСЫНАН

Раушан БАЗАРБАЕВА 
– суретші. Қазақстан 

Республикасы Суретшілер 
одағының мүшесі. ҚР Мәдениет 

қайраткері. Т.Жүргенов 
атындағы Қазақ ұлттық өнер 

академиясының профессоры, 
сәндік-қолданбалы өнер 
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...¤ТIРIККЕ 
¤КПЕ ЖОЌ

Сайқымазақ: Жарық дүниеге қайта 
келді дегенді естіп, Тазша баланы іздеп 
жүргенімізге табаны жалпақ жиырма 
бес жыл болды.

Ақк7ңіл: Тірі болса, ірілердің бірі 
бола тын-ақ жан еді, тегін адам таз 
болған ба?!

Ханша: 99 жасымда, сол Тазшаларың 
қасымда, к�ңіл к�теруге енді кірісе 
бастаған едік... Табан ауыртып, тон тоз-
дырып келіп қалған екенсіздер, есігіміз 
ашық, кіріңіздер.

Есіктен кіріп, қол алысып, құшақ-
тасып:

Тазша: Қане, ж�н сұраса отырайық.
Сайқымазақ: Алдарк�сенің ағасы, 

 Қо жанасырдың қарын б�лесі, Сары 
шал дың Сайқымазағымын.

Тазша: Бәрекелді!
Ақк7ңіл: Астында есегі, соңынан 

ерген �сегі жоқ, ішінде бақай есебі жоқ, 
жүздеген жылдар жасасам да, бойымда 
бір түйір кеселім жоқ – баяғы Адалдың 
Ақк�ңілімін ғой.

Тазша: Ойпырым-ау, әлі тірі екенсің-
ау!.. Ж�н, ж�н. Маған туыстықтарыңды 
түрлеріңнен емес, тілдеріңнен танитын 
болайын, әңгіме айта отырыңдар.

Сайқымазақ: Айтыспай с�йлесем, 
арқам қозбайтыны бар.

Ақк7ңіл: Менің тартыспасам тамыр-
ларым тартылып қалады.

Сайқымазақ: Шыңғыртып тұрып 
шындықты бауыздайықшы бір.

Ақк7ңіл: @тірік айтсам, �ңешімді 
�рт шалмасын. Мен биттейімнен мұнай 
ішіп, к�мір жеп �стім ғой.

Сайқымазақ: Ал мен жеңдібілектей- 
жеңдібілектей темір жеп �стім.

Ақк7ңіл: Сонда, сен не, шашалмай-
тын болғаның ба?

Сайқымазақ: Сен мұнай жұтып, 
к�мір жегенде шашалмағанда, какой-то 
темір жұтқанға неге шашалуым керек, 
а?!.

Ақк7ңіл: Менің жұтқыншағым мен 
ішімде мұнай, к�мір �ңдеу зауыттары 
бар. Солар жұтып қояды.

Сайқымазақ:  Менің тісімде де, 
ішімде де қандай теміріңді болса да 
телпек қып, қазанда піскендей шелпек 
қып жіберетін станоктар бар.

Ақк7ңіл: Сонда сенің жегендерің 
жел кеңнен шықпай ма?

Сайқымазақ: Сенің ішкен-жегенің 
неге ірің болып кетпейді, а?!

Ақк7ңіл :  @йткені  мен ішімде 
орналасқан зауыттарда �ңдеймін де, 
ақша ғып айна лымға салам да жіберем.

Сайқымазақ: Ал мен темірді қатыр-
құтыр, қатыр-құтыр шайнаймын да, 
жаңқалап пакетке салып, шетелге 
долларға айдаймын да жіберемін.

Ақк7ңіл: Осы сен жүздеген жыл-
дар жалықпай жасай бересің, жа-
сай бересің, к�зіңе к�рінгенді қыл-
қыбырын қалдыр май асай бересің, асай 
бересің. Неге бір ауырмайсың, а?!

Сайқымазақ: Ол – меди цинамыздың 
күштілігінің арқасы. Павлодардың 

Алматыдағы Ахмет Жұбанов атын-
да ғы дарынды балаларға арналған му-
зыка мектебінде жас күйші Ғаламат 
 Бейсе қожаев есімді талантты шәкірт 
оқиды. 

Ол домбыраны қолына алғаш рет 
алты жасында алыпты. Мектеп қабыр-
ғасында домбыра үйірмесіне қатысып, 
күйшілік �нерге деген тала бының 
жоғары екенін байқатқан. Шығарманы 
сезініп орындап, осы �нердің қыр-
сырын меңгеруге ден қойыпты. Ғасыр-
лардан жалғасып келе жатқан бабалар 
сазын ой-зердесіне тоқып, кеудесіне 
құйып �скен күйші бала табиғатпен 
үндескен күй сазына елтіп, құмарта 
беріпті. @ршіл де рухты күйлермен 
қатар әуезді де, сырбаз күйлерге ден 
қойған екен. Шығармашылығының 
алғашқы баспалдағы осылай �рілген 
жас талант бірте-бірте �зі де жанынан 
күй шығара бастайды. 

Күй шығару �нері бүгінде сирек 
кездесетін құбылысқа айналғанын 
айта кетуіміз керек. Қазір к�біне-к�п 

К е ш т і  а қ ы н  Б а қ ы т  Б е д е л х а н 
жүргізді. Алдымен сахна т�ріне шық-
қан белгілі ақын Жәркен Б�деш және 
Қазақстан Жазушылар одағы бас-
қармасы т�рағасының орынбасары 
Жанарбек $шімжан, �лең мен �нердегі 
ұстаздары Қайрат Құл-Мұхаммед пен 
$бдіғани Бәзілханұлы «Жүрекке түскен 
жол» атты жыр жинақтың тұсауын кесіп, 
ерекше сый-құрмет к�рсетті. Ақын 
Жәркен Б�деш Ержанатқа ақ батасын 
берсе, ұстазы Қайрат Құл-Мұхаммед 
пен «Ер Жәнібек»  халықаралық 
қоғамдық қорының вице-президенті 
Жеңіс Түркия темір тұлпардың кілтін 

ӘЗІЛ ӘҢГІМЕ

Ақк7ңіл: Иә, жынымды к�п келтіріп, 
жүйкеме тие берсең, қан қысымым 
к�тері ліп, жүрегім қыса бастайды да, 
бірден ақ шаға, теңгеге, долларға айна-
лып кетемін де, құ марың қанғанша ай-
тыса алмай қалып, бекер ит боласың...

Сайқымазақ: $-ә, қойдым, ендеше, 
қойдым... Дегенмен, сен осы менің кім 
екенімді білесің бе?

Ақк7ңіл: Ей, езуіңді жырта мақтана-
тындай не тындырып едің?

С а й қ ы м а з а қ :  Ж е м қ о р л а р д ы ң 
бәрін үшкірдім. С�йтіп, олардың 
түйені түгімен, биені бүгі мен жұту 
жұмырларына жұқ та болмайтын бол-
ды.

Ақк7ңіл: Денсаулықтың мықты-
лығы-ай, ә!

Сайқымазақ: Темірді жұта-жұта 
�з ор га низмдері де темірге айналып 
кетті-ау деймін!.. Осы жерден жұтқан 
алтын, күміс, жез, мыстарыңызды 
шетелге барғанда, ол жақтың ауа райы 
жақпай ма, лақылдатып кеп құса сала-
ды. Содан сол құсық боп түскен алтын, 
күміс, қалайы секілді темір-терсектерің 
долларға айналады да кетеді.

Ақк7ңіл: Оларды кінәлауға да бол-
майды. @йткені организмдері талап етіп 
тұрса, қайтсін, бейбақтар.

Сайқымазақ: $рине, �кпе жоқ.
Ақк7ңіл: Бірақ... ол жұтты, жеді, ше-

телге апа рып құсты. Одан қарапайым 
халыққа не пайда?

Сайқымазақ: Ей, сен �зің санасыз 
екенсің ғой. Ол бейшара, жерде ша-
шы  лып жатқан алтын, күміс, темір-
терсек тен «тазартып» жатса, қарапайым 
халық қа жасаған жақсылық емей, 
немене?... Халық та организмдерін 
шынықтырсын.

Ақк7ңіл: Шынықпай тұрып ауырып 
жатқандар қайтеді?

Сайқымазақ: Ауырған екен, сол 
ауруға үйренсін. Ауруды ұлғайтсын. 
Түр-түрлерін мо лайтып, байысын! Кім 
кедергі жасап отыр!

Ақк7ңіл: Ал сол аурудан �ліп қалса 
ше?

Сайқымазақ: Онда не тұр? @лімге 
үйренсін. Зато адамша �леді ғой... @ліге 
де шынығып алады.

Ақк7ңіл: Дұрыс айтасың, ауру мен 
�лімге шынығып жүріп-ақ ұза-ақ 
тіршілік жасауларына болады ғой...

Осы тұста Тазшаның 99 жастағы 
таңқы танау кемпірі:

– Айналайындар-ау, шындық ата-
улыны «шыңғыртқанда» жүздеріңде 
«шырай» қалдырмадыңдар. Енді тоқтау 
жасаңдар, – деп, айтыскер екеуді 
сабырға шақырды.

– @тірікке келгенде екеулерің де 
�кпелерің қозатын желжүйріктер екен-
сіңдер. Туыс екендеріңді таныттыңдар. 
Енді шайға келіңдер, – деп «сізден» 
«сенге» к�шіп, беті-қолдарына суық су 
шашты...

‡кiлi ‰мiт ‡кiлi ‰мiт 

ЖҮЗДЕСУ

ӨНЕР

Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясында Қытай Халық 
Республикасының халық ақыны Ержанат Байқабайұлының «Жүрекке түскен 
жол» атты шығармашылық кеші өтті.

Қазақтың күй өнері қай 
кезде де таланттардан кенде 
болмаған. Күйдің көшін бастап 
жүрген аға буын өкілдерімен 
қатар жастар да «ат тұяғын тай 
басар» деген қағиданы берік 
ұстанып, қара домбыраның 
шанағын өзінше сөйлетіп 
баққан. Осынау биік өнердің 
аспанына құлаш сермеген жас 
дарындарымызды ел-жұртқа 
таныстырып отырудың 
қажеттілігі қашанда зор. 
Өйткені қазыналы күйіміз 
бен күйшілеріміз насихатсыз 
қалмауы керек. Сонда ғана 
атадан балаға аманат болып 
қалған асыл мұрамыз уақыт 
керуеніне ілесіп, ілгері дами 
береді.  

«Жүрекке түскен жол»

Аңқылдаған Ақк�ңіл мен су 
жұқпас суайт Сайқымазақ 
�тіріктен �сек �рбітіп келе 

жатып, қара үйдің тұсына келгенде 
тізгін тартты.

Сайқымазақ: У-уау, қазағымның 
қара ша үйі ар ма екен, ішінде біреу 
бар ма екен?

Ақк7ңіл: Қожанасырдың зира-
тынша қисая тігілуіне қарағанда, 
тегін «таздың» шаңырағы болмаса 
керек-ау!..

Тазша: Үрген иттей үй сырты-
нан үн шы ғарып, кімге сұрау салып 
жүрген бейбақсыңдар?

б ұ р ы н ғ ы  т р а к т о р  ш ы ғ а р а т ы н , 
Алматының ауыр машина жасау зауытта-
ры ның қасынан «Жедел жәрдем» маши-
насын шығаратын қосымша зауыттар 
ашылған. Ол дәрігерлік машиналардың 
ішінде тексеру, ауруыңды анықтау, 
дәрілеу, емдеу аппараттары түгел бар. 
«$тпіш-ау!» деп түшкіре қалсаң, елпең 
етіп екі-ақ минутта жетіп келеді де, 
к�зіңді ашып-жұмғанша уколын са-
лып, емдеп, ж�ндеп, сауықтырып, май 
құйрығыңнан бір-ақ тебеді... Осы сен 
неге сырқаттанып, екі аяғың к�ктен 
келіп қалмайсың?

Ақк7ңіл: $й, сен Кеңес заманының 
оқуы соққан пәлесің-ау! $йтпесе, 
мұнай мен к�мір адамды ауыртпайты-
нын осы күнге дейін білсең керек еді. 
Денем қызып, ішімді ауру бүре бастаса 
болғаны, тұлабойым ақшаға – теңгеге, 
долларға айналып жүре береді. Ал 
доллардың алдында кез келген д�кей, 
шенеунік ауруларыңның �зі бүкшең 
қағады.

С а й қ ы м а з а қ :  Д е н е м  а қ ш а ғ а , 
долларға айналып кетеді дейсің бе, 
ей?..

Еркін ЖАППАСҰЛЫ

орындаушылардың қатары к�бейіп, 
шын мәнінде күй деген атқа сай туын-
дыларды дүниеге әкеліп жүргендердің 
қатары соншалықты к�п емес. Бірақ бұл 
�нер де дәстүр сабақтастығы  ретінде 
�з қалпында сақталуы тиіс. Кешегі нар 
идіріп, табиғатқа тіл бітірген дауылпаз 
күйшілердің ізін жалғаушылар осы за-
манда неге шықпауы тиіс.  Қанымызда 
бар қасиет жоғалмайды ғой. Бар болғаны 
осынау �нерді  заман талабына сай 
жаңғыртып, ұлы �нерпаздарымыздың 
сүрлеу-соқпағын кейінгі ұрпақ та шама-
шарқынша іліп әкетіп жалғастыруы 
керек-ақ. 

Күй дегеніміз бейнелеп айтқанда 
к�ңіл құсының ғарыштық биіктерге 
қанат қағуы ғой. Адамның ішкі сезім-
де рінің бұлқынысы. Қиялының к�кке 
�рлеуі. Шабыт шыңы. Асқақ рухтың 
к�рінісі.

Күйшіге дүниенің дидары ғажайып 
бір күйге б�ленгендей әсер етіп, 
к�ңілдің пернесін д�п басқан кесек 
шығарма алпыс екі тамырды түгел 

табыс етті. Ақ жаулықты әжелер тұсауы 
кесілген жаңа кітаптың құрметіне орай 
шашу шашты. 

Кеш барысында ақынға Талғар 
ауданының әкімдігі,  Жазушылар одағы, 
Дүниежүзі қазақтары қауымдастығының 
атынан құттықтау хаттар табыс етілді.

С а л т а н а т т ы  ш а р а ғ а  Е р к і н 
Шүкі  ман, Қажымұрат Шешенқұл, 
 Шахаризат Сейдахмет, Райым Уайыс, 
 Жанат Нұрсұлтан, Нұрлан мен Шаба, 
Сандуғаш пен Дәурен, Аққу мен 
Гүлназ, Зият пен Бибігүл, «Заман» тобы, 
Жамбыл  Алтынбек және т.б. әншілер 
қатысып, ақынның с�зіне жазылған 

идіріп тыңдарманына жол тартатыны 
бар. Бір байқағаным, Ғаламаттың шерт-
кен күйлерінде қоңыр мінез бар, баба-
лар сазына деген адалдық бар. Дәстүрді 
берік ұстану қағидасы да жоқ емес. Текті 
күйдің қасиеті мен қадірін сақтауға де-
ген ұмтылыс та менмұндалайды. $р пер-
не басысы мен қағысында шымырлық, 
нәзіктік пен жұмсақтық, �з болмысы 
мен табиғатына орайлас келіп отыратын 
даралық та қылаң береді. 

$детте, жас күйші дегенге әлі де 
толысып, шеберлігін шыңдауы тиіс 
деген к�зқараспен зер салатынымыз 
бар. Бұл тұрғыдан алғанда оның ал-
дында үлкен де белесті жолдар, әрі 
қарай шыңдалу, �нерін дамыту тәрізді 
мақсаттар тұрғаны анық. Бірақ ол 
бүгіннің �зінде әйгілі Құрманғазы 
атындағы Қазақ мемлекеттік ұлт аспап-
тар оркестрімен бірігіп жеке орындау-
да бірқатар күйлерін халыққа тарту 
етіп концерт бергені, Астанада жеке 
концерттік кешін �ткізгені талапты 
шәкірттің алар асулары биік екенін 

бірқатар әндерді нақышына келтіре 
орындады. Ақын �леңдерін Т.Жүргенов 
атындағы �нер академиясы ның сту-
денттері әсерлі композициямен әр леді. 
Е.Байқабайұлы мен Ш.Сезімхан аға мен 
іні арасындағы тартысқа толы айтыс 
жасап, к�рерменнің ыстық ықыласына 

байқатып-ақ тұр. Жас дарынның туған 
ағасы Нұрсәт Бейсеқожаевтың есімі де 
�нерсүйер қауымға жақсы таныс. 

А ғ а с ы н а  қ а р а п  б о й  т ү з е г е н 
 Ғала  мат тың �з шығармашылығын қа-
лып тастырып, осы бағытта к�птеген 
ізденістер мен соны соқпағын табуға 
тырысып жүргені де күй деген құдіреттің 
алдындағы шәкірттік парызын жете 
сезінуінен дер едік. 

@зі  бір әңгімесінде арғы ата-
сы Бейсеқожа мен нағашы атасы 
Есдәулеттің �нерлі жандар болғанын 
айтты. Алғашқы туындысы �мірге 
келгенде Орынқұл атасы бұл күйіне 
«Жеңіс» деген атау беріпті. @нер қонған 
әулеттің үлкендері болайын деп тұрған 
баланың домбырасына үкі тағып, 
қанатын қомдаған екен. Ғаламаттың 
бүгінгі таңда жиырмадан астам күйі бар. 
Бір қарағанда, бұл к�п те, аз да емес. 
Мәселе сан емес, сапасында ғой. Сапа 
тұрғысынан с�з қозғайтын болсақ, жас 
күйшінің �з шығармашылығына аса 
жоғары талғампаздықпен қарайтыны 
аңғарылады.  Күй әуенін әртүрлі 
құбылтып, пернелерінен сиқырлы 
саз т�геді. Елбасына арнаған «Атадан 
мұра» күйінің де шоқтығы биік екені 
с�зсіз. «Жазғытұры», «Абай толғауы», 
«Қосқарау», «Наурыз», «Қордай» және 
т.б. шығармалары тыңдаған жүректі 
тебірентпей қоймасы анық. 

Шалқар шабытпен шыққан туын-
дылары орындаушылық шеберлігімен 
ү н д е с і п ,  т ұ т а с  б і р  с у р е т т і  к � з 
алдыңа әкелетіндей. $рине Ғаламат 
 Бейсеқо жаев кез келген шығармашылық 
жо лын дағы тұлға секілді тынымсыз 
ізденіс үстінде. Небәрі 15 жасында 
қазақтың күй �неріне �зіндік үлесін 
қосып жүргені қуантады. Талабына 
нұр жаусын дейміз. Күмбірлеген күйі 
к�ңілдер пернесін д�п баса берсін.

Дәуіржан ТDЛЕБАЕВ 

«Арғымақтар даласы». Гобелен

б�ленді. Тамылжыған әсем  ән мен 
сырға толы жыр маржандары т� гілген 
әдеби сазды кеш соңында  Ержанат 
�зінің бір топ �леңдерін оқып, авторлық 
әнін орындады. 

Абылайхан ЖҰМАШЕВ


